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1 UDÁLOSTI ROKU 2009
1.1 Svět 2009
 Střední Itálii zasáhlo 6. dubna silné zemětřesení. Vyžádalo si přes 150 životů,
na 100 000 obyvatel kraje Abruzzo zůstalo bez přístřeší. Mezi mrtvými byli i 2 čeští
studenti, hoch a dívka.
 Chřipka A(H1N1), pro níž se vžilo označení prasečí, dorazila 27. dubna do Evropy.
Zrodila se v Mexiku, kde během dubna zabila na dvě desítky lidí. Evropská unie
zaznamenala první případ ve Španělsku, další dva byly potvrzeny ve Velké Británii.
Mnohé země včetně Česka zavedly bezpečnostní opatření.
 Bílý dům se rozhodl odložit plány na vybudování systému protiraketové obrany ve
střední Evropě. Padl tak plán vybudovat protiraketový radar v Brdech. Barack Obama
kvůli tomu volal v noci 16. záři českému premiérovi Janu Fischerovi. Američané
změnili postoj, protože vývoj raket dlouhého doletu v Íránu není tak rychlý, jak se
obávali.
 Nobelovu cenu za mír dostal americký prezident Barack Obama. Výbor ocenil jeho
„výjimečné úsilí o posílení světové diplomacie a spolupráci mezi národy“, hlavně
odhodlání zbavit svět jaderných zbraní. Kandidátů byl letos rekordní počet – 172 lidí a
33 organizací. Obama, který si cenu převzal na prosincovém ceremoniálu v Oslu, bere
ocenění jako „výzvu k akci“.

1.2 Česká republika 2009
 Dne 1. ledna začala Česká republika na půl roku předsedat Evropské unii. Role
předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a
reprezentační. K českým prioritám patřila světová finanční krize či konflikt v Gaze.
V červenci Češi předali vládu Švédsku.
 Dodávky ruského plynu do Česka i zbytku Evropy se 6. ledna zcela zastavily. Na vině
byl spor mezi Ruskem a Ukrajinou o ceně plynu pro letošní rok. V Maďarsku a
Bulharsku lidé v domácnostech trpěli zimou, na Slovensku zhruba tisíc velkým firem
muselo ukončit výrobu. Česko žilo ze čtyřicetidenních zásob. Krize se vyřešila až
20. ledna, kdy ruský plynárenský monopol Gazprom obnovil dodávky suroviny přes
Ukrajinu směrem na západ.
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 Situace na trhu práce se zhoršila rychleji než se čekalo. Nezaměstnanost v lednu
stoupla o osm desetin na 6,8 procent, což je nejprudší skok, jaký kdy Česko zažilo.
O práci se ucházelo 398 000 lidí, nejvíce od dubna 2007.
 Vláda nepřežila 24. března hlasování o nedůvěře. Opozice potřebovala k jejímu
svržení 101 hlasů. Spolu s KSČM zvedli ruku proti kabinetu Mirka Topolánka i
„odpadlíci“ od koaličních stran Vlastimil Tlustý, Jan Schwippel, Olga Zubová a Věra
Jakubková. Tlustého ODS okamžitě vyloučila z poslaneckého klubu.
 Barack Obama přiletěl 4. dubna na jednodenní návštěvu Prahy. Šéfa Bíleho domu
na ruzyňském letišti uvítali prezident Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek.
Následující den americký prezident na pražském Hradčanském náměstí přednesl
projev, ve kterém vyzval k vytvoření světa bez jaderných zbraní.
 Dne 19. dubna ve Vítkově na Opavsku řádili žháři, kteří v noci do domku romské
rodiny vhodili zápalné láhve naplněné benzinem. Při požáru se zranili tři lidé mezi
nimi byla také dvouletá holčička Natálka. Policie za útok obvinila čtyři ultrapravicové
extremisty, kterým hrozí 12 až 15 let vězení či výjimečný trest.
 Premiér Fischer sestavil 5. května takzvanou letní vládu. Ministrem financí se stal
Eduard Janota, vnitra Martin Pecina, školství Miroslava Kopicová a spravedlnosti
Daniela Kovářová. Se dvěma návrhy uspěli zelení – ministrem pro lidská práva
zůstane Michael Kocáb, životní prostředí dostane Ladislav Miko. Prezident Václav
Klaus novou vládu jmenoval na státní svátek 8. května.
 Předvolební mítink ČSSD na pražském Andělu se proměnil ve vaječnou střelnici.
Nejvyšší představitelé sociální demokracie čelili stovkám vajec, desítky z nich našly
cíl. Podobný protest na předvolebním mítinku Česko nepamatuje.
 Dne 30. května se stal novým předsedou KDU-ČSL exministr Cyril Svoboda.
Ve druhém kole volby porazil europoslance Jana Březinu. Hned v prvním kole
vypadla Michaela Šojdrová a dosavadní lídr Jiří Čunek. Ten se po prohře rozhodl
nekandidovat už ani do předsednictva strany. Svoboda se vrátil do čela strany po více
než pěti a půl letech.
 Volby do Evropského parlamentu, které se konaly 7. června, vyhrála v Česku ODS
s 31 procenty. O devět procent předstihla svého největšího konkurenta ČSSD. Češi
poprvé vybrali zákonodárce jen ze čtyř stran. Do Bruselu se dostali ještě komunisté se
zhruba 14 procenty a KDU-ČSL s osmi.
 Šéf zelených Martin Bursík, po několikahodinovém jednání předsednictva strany,
rezignoval 8. června na svůj post. Reagoval na fiasko v eurovolbách, kde zelení získali
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jen dvě procenta. Strany se dočasně chopil exministr školství Ondřej Liška. Bursík
odmítl znovu kandidovat na předsedu zelených či v říjnových volbách do Sněmovny.
 Zemi zasáhly červnové povodně, které si vyžádaly 15 životů. Nejprve zasáhly
Moravu, kde největší škody voda napáchala na Novojíčínsku. V Jeseníku nad Odrou
smetla domy čtyřmetrová vlna podobná tsunami. Přívalové deště poté ničily celou
zemi, nejvíce Strakonicko a Českobudějovicko. Vláda se rozhodla uvolnit celkem
4,1 miliardy korun na náhradu škod, které napáchaly v Česku povodně. Oznámil to
premiér Jan Fischer a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Záplavy byly, co
do obětí na životech, třetí nejhorší v dějinách samostatného Česka.
 Kanada po dvou letech obnovila 13. července vízovou povinnost pro Čechy. Rozhodla
se tak kvůli zvyšujícímu se počtu žadatelů o azyl, zejména Romů. Praha na oplátku
víza zavést nemůže kvůli členství v EU.
 Českou televizi povede i v příštích šesti letech Jiří Janeček. Dosavadní vládce Kavčích
hor dostal ve třetím kole volby od Rady ČT potřebných deset hlasů, zatímco jeho
soupeřka Jana Kasalová získala tři.
 Ústavní soud vyhověl 10. září stížnosti Miloše Melčáka. Poslanec si stěžoval na zákon
o jednorázovém zkrácení volebního období Sněmovny. Soud mu dal za pravdu a
zmíněný zákon s okamžitou platností zrušil. Musely se proto odložit předčasné volby
plánované na 9. a 10. října.
 Ode dne 21. září vypukl na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
plagiátorský skandál. Nejprve vyšlo najevo, že proděkan Ivan Tomažič opsal celé
desítky stran ve své dizertační práci, kterou obhájil v roce 2006 u svého kolegy Milana
Kindla. Oba ze školy odešli. Postupně vyvstaly pochybnosti o řadě dalších prací.
Někteří „rychlostudenti“ získali titul za dva měsíce a objevily se dohady o propojení
školy s mafií. Fakultu začala prověřovat Akreditační komise i policie. Novým šéfem
fakulty, který na ni má udělat pořádek, se v listopadu stal exministr Jiří Pospíšil.
 Do Česka přiletěl 26. září na třídenní návštěvu papež Benedikt XVI. Hlava
římskokatolické církve poctila zemi návštěvou už počtvrté za posledních dvacet let.
Benedikt XVI. přijel poprvé. První slova k veřejnosti, která pronesl, zněla česky. Také
při ostatních projevech a modlitbách často používal češtinu. Nedělní brněnské mše se
zúčastnilo 120 tisíc věřících, pondělní mše ve Staré Boleslavi 50 tisíc.
 Od 15. října paralyzoval Česko sníh, silničáři ho nestíhali odklízet. Desítky tisíc lidí
zůstaly bez elektřiny, ČEZ vyhlásil v devíti okresech kalamitu. Silnice blokovaly
hlavně auta na letních gumách a kamiony. Nejvíc potíži bylo na Vsetínsku. V šesti
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krajích sníh omezil provoz na železnici. Jeseníky a Krkonoše ohlásily nebezpečí lavin.
Podle meteorologů nebylo v zemi v půlce října tolik sněhu za posledních 30 let.
 Dne 22. října si připsalo Česko první oběť prasečí chřipky. V nemocnici v Karlových
Varech zemřela 41letá žena. Do konce roku prasečí chřipce v zemi podlehlo 56 lidí.
Většina lidí, kteří viru podlehli, měla jinou závažnou chorobu.
 Lisabonská smlouva je v pořádku a neodporuje českému ústavnímu pořádku, takto
rozhodl Ústavní soud 3. listopadu o stížnosti, kterou podala skupina senátorů. Padla
tak poslední známá překážka v ratifikačním procesu. Prezident Václav Klaus několik
hodin poté Lisabonskou smlouvu podepsal, a to i přes zásadní výhrady, které
ke smlouvě má. Česko podle něj ztratí suverenitu. Na podpis čekala celá EU, závisel
na něm totiž osud ratifikačního procesu.
 Vláda pošle do Evropské komise ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho.
V Bruselu Füle vystřídá Vladimíra Špidlu.
 Ve věku 71 let zemřel 21. listopadu v Praze jeden z autorů předlohy Ústavy ČR
Vojtěch Cepl. Byl jednou z nejvýznamnějších právních autorit české historie.
Přednášel na Univerzitě Karlově a také na mnoha zahraničních školách. V letech 1993
až 2003 působil jako soudce Ústavního soudu.
 Dne 9. prosince schválili poslanci státní rozpočet na příští rok, který počítá s deficitem
163 miliard korun. Jenže díra v rozpočtu bude fakticky daleko vyšší. Sociálním
demokratům totiž prošly přes odpor vlády tři pozměňovací návrhy, které proti
původním návrhům zvýši výdaje státu o zhruba 12 miliard. Prakticky tak rozcupovali
úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty.

1.3 Sport 2009
 Josef Macháček na yamaze popáté v kariéře vyhrál Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek.
 Rychlobruslařka Martina Sábliková se v norském Hamaru stala novou mistryní světa
ve vícebojích.
 Česká lyžařka Šárka Záhrobská získala ve Val d’lsere na mistrovství světa stříbrnou
medaili ze slalomu.
 Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala potřetí v řadě celkovou šampionkou
Světového poháru na dlouhých tratích, který se uskutečnil v nizozemském
Heerenveenu.
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 V Liberci začalo 18. února mistrovství světa v klasickém lyžování a město zasypal
metr sněhu. Magistrát proto vyhlásil sněhovou kalamitu. Silničáři nestíhali uklízet
přívaly nového sněhu. Liberec se na 11 dní stal hlavním městem lyžařského světa.
Podnik byl největší sportovní akcí, kterou kdy Česko pořádalo. Stát věnoval spolu
s městem Liberec a Libereckým krajem na pořádání únorového šampionátu přes dvě
miliardy korun. Konečná ztráta šampionátu je 81 milionů. Organizátoři čelí čtrnácti
žalobám.
 Díky Lukáši Bauerovi získala česká výprava jedinou medaili z lyžařského mistrovství
světa v Liberci.
 První medaile pro českou atletiku z halového mistrovství Evropy v Turíně získali
překážkáři na trati 60 metrů. Lucie Škrobáková vybojovala stříbro, Petr Svoboda
dosáhl na bronz.
 Roman Šebrle získal na halovém mistrovství v Turíně bronzovou medaili v sedmiboji.
 Šárka Záhrobská si v celkovém pořadí Světového poháru slalomářek zajistila konečné
druhé místo.
 Fotbalová reprezentace prožila revoluci. Výkonný výbor odvolal trenéra Petra Radu i
s celým realizačním týmem. Navíc z národního týmu kvůli flámu po kvalifikačním
utkání se Slovenskem vyřadil šest hráčů. Rada byl ve funkci kouče národního mužstva
přesně 265 dní. V historii samostatného Česka je nejneúspěšnějším a nejkratší dobu
sloužícím trenérem.
 Potřetí za sebou čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále.
Tým s hvězdnými útočníky Jágrem, Eliášem či Hemským nestačil v klíčovém duelu
na Švédsko a prohrál 1:3.
 Nástupcem Petra Rady na postu trenéra fotbalové reprezentace se stal František
Straka.
 Olympijské hry v roce 2020 v české metropoli nebudou, Praha ustoupila od záměru,
aby usilovala o jejich pořádání. O zastavení prací spojených s přípravou kandidatury
rozhodla městská rada. Jedná se o součást návrhu opatření, která mají zmírnit dopady
finanční krize na fungování metropole.
 V novém světovém rekordu 9,58 vteřiny si Usain Bolt doběhl v Berlíně pro titul
mistra světa. Olympijský šampión vylepšil nejlepší čas historie.
 Jedinou medaili pro českou atletiku z letošního mistrovství světa vybojovala oštěpařka
Barbora Špotáková. V Berlíně získala stříbro.
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 Fenomenální Usain Bolt zbořil další maximum. Na světovém šampionátu v Berlíně
získal druhé zlato znovu ve světovém rekordu. Na dvoustovce uběhl čas 19,19 vteřin.
 Český tenista Ivo Minář měl pozitivní dopingový test. V říjnu pak dostal trest na osm
měsíců. Hrát bude moci až 10. března 2010.
 Česká hokejová reprezentace se v Karlových Varech dočkala vítězství v turnaji série
Euro Hockey Tour po téměř sedmi letech.
 Čeští tenisté si po 29 letech zahráli finále Davisova poháru. Konec nadějí nastal, když
Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem podlehli ve finále ve čtyřhře Španělům.
 Josef Váňa s hnědákem Tiumenem vyhrál 119. ročník Velké pardubické, a tak
v šestapadesáti letech ozdobil svou pověst dostihové legendy kouzelným puncem.
 Česko získalo za rok 2009 již čtvrtého trenéra fotbalové reprezentace, jmenován byl
čtyřiačtyřicetiletý Michal Bílek.
 Dne 30. října zemřel legendární fotbalista František Veselý.

1.4 Kultura 2009
 Dne 14. ledna zemřel v Praze renomovaný architekt Jan Kaplický, kterému se čerstvě
narodila dcera Johanka. V Česku se stal všeobecně známým díky kontroverznímu
návrhu nové budovy Národní knihovny v Praze.
 Dne 23. února proběhlo předávání Oscarů, na kterém dominoval nízkorozpočtový film
Milionář z chatrče, který získal osm zlatých sošek. Film Podivuhodný případ
Benjamina Buttona získal tři sošky. Herci roku se stali Sean Penn a Kate Winsletová.
 České lvy za nejlepší film a režii získali Karamazovi. Po třech soškách České filmové
a televizní akademie si rozdělili Tobruk a nečekaně také Hlídač č. 47. Vůbec poprvé
se udělovala cena za dokument, která připadla Občanu Havlovi.
 Výroční ceny Akademie populární hudby Anděl 2008 získali za kategorii zpěváci
roku: Lenka Dusilová a Dan Bárta. Nejlepší skladbu natočila Kapela roku 2008 –
Kryštof. Albem roku akademici zvolili Horáčkův Ohrožený druh a za objev roku
označili skupinu Toxique. Do síně slávy vstoupila kapela Katapult.
 Na Floridě zemřel 30. května český zpěvák Waldemar Matuška. Příčinou úmrtí
šestasedmdesátiletého umělce byl zápal plic a selhání srdce. Poslední rozloučení se
uskutečnilo v Praze.
 Popový idol Michael Jackson zemřel 25. června v Los Angeles. Padesátiletého
zpěváka doma zradilo srdce, záchranářům se ho nepodařilo oživit.
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 Dne 15. září zemřel americký herec Patrick Swayze ve věku 57 let, podlehl rakovině
slinivky, s níž bojoval dvacet měsíců.
 Dne 26. října zemřel ve věku 77 let populární spisovatel a humorista
Miloslav Švandrlík. Proslavil ho především román Černí baroni, který získal i
filmovou podobu.
 Dne 28. října převzal čtyřiatřicetinásobný zlatý slavík Karel Gott z rukou prezidenta
Václava Klause Medaili Za zásluhy. Tato událost okamžitě vyvolala rozporuplné
reakce. Pro jedny je Gott nesmrtelná pěvecká hvězda, pro druhé kontroverzní umělec,
který dokázal vyjít s každým režimem, a to včetně toho komunistického.
 Herečka Milena Dvorská nečekaně 23. prosince zesnula. Bylo ji 71 let. Proslavila ji
role Marušky ve filmové pohádce Byl jednou jeden král, kterou si zahrála jako
patnáctiletá.
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2 POHYB OBYVATELSTVA
2.1 Statistika obyvatel
K 31. 12. 2008 mělo Vrbno pod Pradědem 5 805 obyvatel. Klesající trend bohužel
pokračoval i v roce 2009, k 31. 12. žilo ve Vrbně 5 764 obyvatel, což je o 41 občanů méně
než na počátku roku. Oproti loňskému roku se narodilo více dětí, ale současně se i více
občanů odstěhovalo.
Bilance počtu obyvatel ve Vrbně pod Pradědem v roce 2009:
Stav k 31. 12. 2008

Stav k 1. 7. 2009

Stav k 31. 12. 2009

5 805

5 787

5 761

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek (úbytek)
Přirozený Stěhováním Celkový

56

57

60

103

-1

-43

-44

Počty obyvatel v jednotlivých částech Vrbna pod Pradědem:
Části Vrbna pod Pradědem

Stav k 31. 12. 2008

Stav k 31. 12. 2009

Vrbno pod Pradědem

4 552

4 545

Mnichov

769

749

Železná

448

434

Vidli

20

21

Bílý Potok

16

15

Ve Vrbně žilo k 31. 12. 2009 celkem 2806 žen a 2940 mužů.
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Statistika počtu obyvatel a počtu uzavřených manželství datovaných k 31. 12.
za posledních 5 let
Počet obyvatel

Počet uzavřených manželství

(Zdroj: výroční zpráva MěÚ)
Statistika svateb a rozvodů, vítání občánků
V roce 2009 bylo uzavřeno v našem matričním obvodě 26 manželství, z toho ve Vrbně
16 a v Karlové Studánce 10. Svatební obřady se konaly v obřadní síní MěÚ ve Vrbně
pod Pradědem, velký zájem byl také o konání svateb v Karlově Studánce v kapli sv. Huberta,
přírodě, nebo prostorách lázní, 2 sňatky byly církevní konané v kostele ve Vrbně a Karlově
Studánce. Byl evidován 1 sňatek s cizincem za poplatek 2.000,- Kč, 9 sňatků na jiném místě
za poplatek 1.000,- Kč a 1 sňatek ve všední den za poplatek 1.000,- Kč. Celkem bylo vybráno
12.000,- Kč. Celkem se v roce 2009 rozvedlo 20 manželů.
Vítání občánků proběhlo ve dnech 25. 4., 25. 7. a 17. 10. 2009, celkem bylo přivítáno
47 dětí. Obřady provedli: Ing. Helena Kudelová (starostka MěÚ); Ing. Miloš Lasota
(místostarosta MěÚ); Dagmar Patrovská (matrikářka); Jana Sztuková (ceremoniářka); Petra
Ludwigová (zdravotní sestra); Jaroslava Novotná (matrikářka).
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Počet žádostí o výpis CzechPoint:
Celkem

410

Výpis z rejstříku trestů

168

Bodové hodnocení řidičů

vybráno 25.200,- Kč

15

Výpis z katastru nemovitostí

185

Výpis z obchodního rejstříku

39

Výpis z živnostenského rejstříku

3

(Údaje jsou pouze za 10 měsíců, v měsících červen a červenec nebyl na CzechPoint přístup)
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2009)

2.2 Neštěstí v obci (dopravní nehody, vraždy, trestná činnost)
Celkový počet řešených přestupků v roce 2009 byl 182 případů, z roku 2008
přecházelo 6 případů a do roku 2010 přecházelo 7 nezpracovaných přestupků. Odloženo bylo
87 přestupků. Nejvíce bylo zaznamenáno přestupků proti:
 občanskému soužití dle § 49/1a), c), kterých bylo 72, jedná se především o urážky
na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním,
drobným ublížením na zdraví, schválnostmi či jiné hrubé jednání
 majetku dle § 50/1a), b), c) bylo 31 případů, šlo především o případy krádeží, či
poškození věci, kdy škoda nepřesáhla výši 5 tis. Kč. Tento problém se týká především
mladistvých osob a nepřizpůsobivých občanů
 veřejnému pořádku podle § 47, § 47b, kde bylo zaznamenáno 18 přestupků, jedná se
především o rušení nočního klidu vzbuzení veřejného pohoršení a porušování Obecně
závazné vyhlášky města.
Přestupky v tomto období byly řešeny:
 blokově vyřízeno – 6
 v příkazním řízení vyřízeno  ve správním řízení

napomenutím – 12

-

pokutou – 28

-

projednáno bez uložení opatření - 7

-

uložením sankce - 26

-

zastavením řízení - 15

Od roku 2009 se také sleduje počet případů, které jsou spáchány mezi osobami
blízkými. Předmětem evidence jsou pouze přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a), c), & e)
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zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, které byly spáchány mezi osobami
blízkými nebo osobami žijícími ve společné domácnosti. Celkový počet vyřizovaných
přestupků byl 47, z toho 46 případů bylo oznámeno orgánem policie a 1 případ byl oznámen
jiným orgánem. Jednalo se především o přestupky s verbálním napadením (11 případů) a
s fyzickým napadením (36 případů). Ve 13 případech byl přestupek spáchaný ženou,
v 31 případech mužem.
V září 2009 byla schválená OZV (obecně závazná vyhláška) o zákazu konzumace
alkoholu na veřejném prostranství, proto se počítá s tím, že příští rok bude statistika vyšší,
jelikož alkohol má velký vliv u občanského soužití.
Během roku 2009 musela řešit policie celkem 118 trestných činů, jednalo se
především o majetkové trestné činy. Objasněno bylo 86 případů, v přepočtu na procentuální
úspěšnost se jedná o 72,88%.
Ve Vrbně a blízkém okolí se stalo 8 dopravních nehod, při kterých byla jedna osoba
zraněna vážněji. Celková částka činila 311 tisíc korun. V mikroregionu Vrbensko se stalo
celkem 52 nehod, což bylo o 16 nehod méně než v roce 2008.
Policie Vrbno provádí ve svém okrsku pravidelné kontroly řidičů, v přepočtu se jedná
o 3 kontroly týdně. Do tohoto údaje se nezapočítávají kontroly, které jsou dané nařízením
vyšších orgánů. Toto nařízení stanovuje, že policie musí provádět 1-2 kontroly měsíčně.
Policisté se také v roce 2009 zaměřovali na preventivně osvětové akce nejen pro starší
občany a důchodce, ale především pro děti. Pozornost byla zaměřená na děti v letních
dětských táborech a v dětském domově. Policie navštívila celkem 8 letních táborů, ve kterých
představila nejen svou práci, ale také poukázala na určitá nebezpečí, do kterých by se děti
mohly dostat.

(Zdroj: výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI A HOSPODAŘENÍ OBCE
3.1 Volby, složení zastupitelstva, rady, komisí, výborů, změny
V roce 2009 se volby nekonaly, občané půjdou k volbám v roce 2010.
Zastupitelstvo má celkem 21 členů a schází se zpravidla 1x za 3 měsíce, zasedání jsou
veřejná a uskutečňují se vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin v sále Střechy. Složení zastupitelstva
zůstává nezměněno od roku 2008, kdy nastoupil místo Ing. Jiřího Klíče Ing. Zdeněk Jarmar.
Rada má celkem 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze probíhají vždy ve
čtvrtek

od

13.00

hod.

v kanceláři

místostarosty,

jednání

rady

jsou

V Radě během roku nedošlo k žádným změnám.
Složení zastupitelstva:
Ing. Helena Kudelová

Ing. Zdeněk Jarmar

Ing. Miloš Lasota

Ing. Miloslav Komárek

Hana Janků

Stanislav Koruna

MUDr. Otakar Kopřiva

Miloslav Paňák

Ing. Ivana Novotná

Marie Pavková

Aleš Remeš

Miloslav Rašťák

Bohumil Sýkora

Monika Ševčíková

Ivan Hába

Ivo Urbánek

PaedDr. Michaela Hradilová

Jan Zvědělík

Ing. Marian Hvorecký

Ing. Igor Žemba

Irena Jedináková
Podřízené útvary zastupitelstva a jejich zástupci:
Finanční výbor (rezignace dne 10. 12. 09)

Kontrolní výbor

PaedDr. Michaela Hradilová

Ing. Miloslav Komárek

Ing. Marian Hvorecký

Ing. František Bačík

Ing. Venuše Komárková

Ing. Jitka Krätschmerová

Zuzana Machetanzová

MUDr. Eva Matelová

Karel Michalu

Ing. Igor Žemba
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neveřejná.

Dne 10. prosince 2009 vzalo zastupitelstvo města na vědomí rezignaci předsedy a členů
finančního výboru na svou funkci. Na základě rezignace předsedy a členů finančního výboru
odvolalo z této funkce PaedDr. Michaelu Hradilovou, Ing. Mariána Hvoreckého, pí. Zuzanu
Machetanzovou, Ing. Venuši Komárkovou a p. Karla Michaluse.
Členové rady:
Ing. Helena Kudelová

Ing. Ivana Novotná

Ing. Miloš Lasota

Aleš Remeš

Hana Janků

Bohumil Sýkora

MUDr. Otakar Kopřiva
Podřízené útvary Rady města Vrbno pod Pradědem:
Komise bytová

Komise výstavby

Marie Pavková – předsedkyně komise

Ing. Zdeněk Jarmar – předseda komise

Irena Jedináková

Ing. Jiří Klíč

Antonín Klíčník

Ing. Jaroslav Martínek

Anna Marková

Petr Michálek

Marie Zavadilová

Ing. David Ondra
Jan Richter
Marie Šípová

Komise pro rozvoj cestovního ruchu

Likvidační komise

Ing. Miloš Lasota – předseda komise

Ivo Urbánek - předseda

Lenka Bednaříková

Irena Jedináková

Antonín Břenek

Miloš Paňák

Hana Janků
Květa Kubíčková
Petr Lindner
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ, webové stránky MěÚ, Zpravodaj)
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3.2 Činnost zastupitelstva, rady, komisí a výborů
Jednání zastupitelstva města se uskutečnilo ve dnech:
26. března 2009

24. září 2009

25. června 2009

10. prosince 2009

Příloha: Usnesení zastupitelstva z jednotlivých zasedání
Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
8. ledna 2009

11. června 2009

12. listopadu 2009

29. ledna 2009

25. června 2009

26. listopadu 2009

19. února 2009

9. července 2009

17. prosince 2009

12. března 2009

20. srpna 2009

9. dubna 2009

10. září 2009

30. dubna 2009

1. října 2009

21. května 2009

22. října 2009

Příloha: Usnesení z Rady města z jednotlivých zasedání
(Zdroj: webové stránky Města)
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2009
Město Vrbno pod Pradědem vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 O
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním a demoličním ve městě
Vrbno p/P a jeho místních částech Bílý Potok, Mnichov, Vidly a Železná.
Vyhláška stanovuje předmět a působnost vyhlášky, specifikuje základní pojmy spojené
s odpadem, určuje povinnosti při nakládání s komunálními odpady a vytyčuje systém
nakládání s komunálním odpadem.
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem se usneslo dne 24. 9. 2009 na vydání
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství. Předmětem této vyhlášky je v rámci zabezpečení záležitostí
veřejného pořádku na území města Vrbna pod Pradědem a jeho místních částech, kterými jsou
Mnichov, Železná, Vidly a Bílý Potok, vymezit veřejná prostranství, na kterých je zakázáno
konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného
pořádku, bezpečnosti a dobrých mravů, zejména mravní výchovy dětí a mládeže. Zákaz
konzumace alkoholických nápojů se vztahuje na tyto vymezené oblasti:
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 oblast na nám. Sv. Michala kolem kostela od ulice Žižkova směrem ke kostelu, celé
náměstí
 oblast od okružní křižovatky na ul. Jesenická po dům č.p. 119 ul. Bezručova a oblast
v okolí obchodního centra, 100 metrů od něj
 areál a okolí MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu a Střediska chytrých aktivit
 prostory všech dětských hřišť a pískovišť a okolí do 100 metrů od nich na celém
území
 okolí do 100 metrů od budov škol a školských zařízení na celém území
 okolí do 100 m od provozoven spojených s prodejem alkoholických nápojů
(prodejny potravin, večerky, restaurace) na celém území
 prostory autobusových zastávek, nádraží a čekáren na celém území
 okolí do 100 m od pietních míst (hřbitovy, pomníky)
 okolí do 100 m od veřejných budov a všech zdravotnických zařízení
 veřejná prostranství, která jsou součástí obytných sídlišť
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem se na svém zasedání dne 24. září 2009
usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se zrušují Obecně závazná
vyhláška č. 10 – O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na
území města Vrbna pod Pradědem ze dne 14. 10. 1994 a Obecně závazná vyhláška
č. 26 – O vytvoření a použití účelového fondu na opravy bytového fondu ze dne 5. 1. 1999.
Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem se na svém zasedání dne 10. prosince 2009
usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 2/2009 – O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem vydává usnesením č. 270/16/2009 ze dne
10. 12. 2009 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 Požární řád města. Požární řád města
vymezuje činnost osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě, podmínky
požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany aj.
Zastupitelstvo města ve Vrbně pod Pradědem vydalo dne 10. prosince 2009
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyhláška vytyčuje poplatníka a jeho oznamovací povinnost, stanovuje sazbu
poplatku (490,- Kč), specifikuje osvobození od platby a stanovuje splatnost poplatku.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ, webové stránky Města Vrbna pod Pradědem)
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3.4 Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Adresa:
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa

7:00 – 11:30 13:00 – 17:00

Úterý, čtvrtek a pátek

9:00 – 11:30 13:00 – 14:30

Personální složení městského úřadu:
Viz příloha Personální složení městského úřadu
Organizační struktura:
 Starostka: Ing. Helena Kudelová
 Místostarosta: Ing. Miloš Lasota
 Tajemník: Ing. Miloslav Adámek
Odbory MěÚ:
 Finanční odbor zajistil v roce 2009 splnění všech úkolů v agendě účetnictví,
rozpočetnictví, správy daní a poplatků a mezd. Účetnictví města Vrbno pod Pradědem
i DSO Vrbensko je uvedeno v systému GINIS, použité účetní postupy byly v souladu
s platnými předpisy.
Seznam zaměstnanců:


Vedoucí FIN: Dana Magdálková



Referent FIN: Jana Lužíková, Alena Martínková, Martina Matušková, Marie
Ulipová, Marcela Vosáhlová, Ludmila Václavíková a Renata Tomčíková, která
nastoupila 2. března 2009 místo Ludmily Václavíkové.

 Majetkoprávní odbor – odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s majetkem
města. Připravuje podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města týkající se
nakládání s majetkem. Realizuje koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování
věcných břemen a uzavírání dohod o omezení užívání nemovitosti. Dále zajišťuje
smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. Odbor správy majetku města
vykonává v oblasti správy budov dozor a kontrolní činnost.
Seznam zaměstnanců:
o Vedoucí MPO: Ing. Iveta Pešatová


Projektový manažer: Ing. Pavla Müllerová



Referent MPO: Ing. Ivan Kačur, Krystyna Foltová, Lenka Olehlová, Michaela
Súkupová a Patrik Locku, který nastoupil 4. května 2009 místo Krystyny
Foltové
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 Odbor sociální a zdravotní – zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného
obecního úřadu a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce,
zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Seznam zaměstnanců:


Vedoucí OSZ: Ivana Holčapková



Referent OSZ: Zuzana Hulínová, Ivana Klíčniková, DiS., Jana Kvasnicová,
Bc. Jana Marková, Steriani Ošťádalová

 Odbor vnitřních věcí
Seznam zaměstnanců:


Sekretariát: Mgr. Alena Kiedroňová



Vedoucí VV: Bc. Monika Janků



Referent VV: Musilová Jitka, Bc. Dagmar Patrovská, Dana Tománková a
Jaroslava Novotná, která nastoupila od 4. května místo Dagmar Patrovské

 Odbor výstavby a životního prostředí - v činnosti odboru je stavební úřad, silniční
správní úřad, investiční výstavba města Vrbno pod Pradědem a ochrana a
tvorba životního prostředí, v rozsahu stanovených zvláštními právními
předpisy.
Seznam zaměstnanců:


Vedoucí VaŽP: Mgr. Zuzana Janatová



Referent VaŽP: Jana Francová, Jiří Skácel, Aneta Iliadisová, Pavel Švan a
Iveta Šinalová, která nastoupila od 3. 8. 2009 místo Anety Iliadisové

 Požární ochrana
Seznam zaměstnanců:


Ondřej Chalupa

 Odbor vnějších vztahů: od září 2009 úplně zanikl: Kamil Martínek odešel, Ing. Pavla
Müllerová nyní spadá pod majetkoprávní odbor jako projektový manažer a
Jitka Musilová přešla na odbor vnitřních věcí, kde má na starosti především
propagaci města.
(Zdroj: webové stránky Města Vrbno pod Pradědem)
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Správní obvody městského úřadu
 Pověřený obecní úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce
s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov,
Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva.
 Matriční úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným
obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod
Pradědem, Karlovice a Široká Niva
 Stavební úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným
obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod
Pradědem, Karlovice a Široká Niva
 Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace – správní obvod silničního správního území pro místní komunikace a
veřejně

přístupné

účelové

komunikace

Vrbno pod Pradědem.
(Zdroj: Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem)
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je

vymezen

územím

města

3.5 Hospodaření města
Rozpočet města
Na 12. zasedání ZM dne 11. 12. 2008 byl schválen rozpočet příjmů a výdajů včetně
financování pro rok 2009 ve výši 105.014.000,- Kč. V průběhu roku došlo celkem k čtyřem
rozpočtovým změnám, takže upravený rozpočet na straně příjmů i výdajů činil k 31. 12. 2009
včetně financování 126.343.051,- Kč.
Příloha: podrobný rozpočet na rok 2009

Rozpočet - příjmy (v tis. Kč)
Příjmy

schválený
rozpočet

po 1. RZ

po 2. RZ

po 3. RZ

po 4. RZ

Daňové

54 650

54 650

54 992

54 992

54 992

Nedaňové

1 809

1 809

1 986

2 148

2 148

Kapitálové

7 300

7 300

7 300

7 300

8 900

Dotace

2 000

14 040

14 859

19 184

18 510

Ostatní

20 273

20 396

21 053

21 172

22 621

Celkové příjmy

86 032

98 195

100 190

104 796

107 171

Financování

18 982

18 856

18 099

20 832

19 172

105 014

117 051

118 289

125 628

126 343

Rekapitulace
příjmu vč.
financování
V průběhu roku město obdrželo dataci z Krajského úřadu na sociální dávky ve výši
6.600.000,- Kč. Skutečná výše čerpání byla ve výši 6.386.152,- Kč, takže při finančním
vypořádání bylo vráceno zpět na účet KÚ 213.848,- Kč.
Dále město obdrželo účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu ve výši 164.410,- Kč. Skutečná výše čerpání byla ve výši 164.410,- Kč, takže při
finančním vypořádání nebyla vrácena zpět na účet KÚ žádná částka.
Krajský úřad poskytl městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 2.679.300,- Kč a
příspěvek na školství ve výši 791.681,- Kč
Z Moravskoslezského kraje byly městu dále přiznány tyto dotace:
 Neinvestiční účelová dotace pro SDH

380.500,- Kč

 Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
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80.600,- Kč

 Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy

554.428,- Kč

 Neinvestiční dotace na program Knihovna 21. století

5.000,- Kč

 Datace na projekt CzechPoint

49.118,- Kč

 Dotace na pojistné v rámci zajišťování veřejné služby

2.837,- Kč

 Investiční dotace na akci „Regenerace VRSAN“

655.00,- Kč

Od Státního fondu životního prostředí Město obdrželo doúčtování dotací ve výši
29.750,- Kč na ukončenou akci „Biocentrum – obnova slepého ramene řeky Opavy – Vrbno
pod Pradědem“ a 1.649.600,- Kč na akci „Čistička odpadních vod“.
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo účelovou dotaci na opravu hasičského auta ve výši
600.000,- Kč.
Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce
v Bruntále byly v roce 2009 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce. Na
mzdové náklady pracovníků VPP a odvody obdrželo Město průběžně dotaci z Úřadu práce.
Daňové příjmy města činily cca 51.028 tis. Kč (v roce 2008 cca 56,3 tis. Kč),
nedaňové příjmy cca 24.260 tis. Kč a kapitálové příjmy cca 10.408 tis. Kč. Z daňových
příjmů byl největší příjem z DPH, a to cca 19,4 mil. Kč a dále daň z příjmu právnických osob
ve výši cca 9,7 mil. Kč.
V závěru roku 2008 byla podepsána smlouva s Českou spořitelnou, a.s. v Opavě, která
městu poskytla dlouhodobý investiční úvěr na revitalizaci panelových domů na náměstí Sv.
Michala ve výši 11,5 mil. Kč. Tento úvěr byl v roce 2009 čerpán na daný účel ve výši
10 mil. Kč.

Rozpočet - výdaje (v tis. Kč)
Druhové třídění

schválený

po 1. RZ

po 2. RZ

po 3. RZ

po 4. RZ

10 Zemědělství

1 105

1 120

1 014

1 014

1 080

22 Doprava

4 820

4 820

5 270

5 270

5 270

50

50

1 410

1 695

1 708

31 Školství

9 027

9 027

9 071

11 391

11 391

33 Kultura

5 653

5 743

5 967

6 267

6 267

7 913

8 423

7 918

8 623

9 923

361 Bydlení

30 885

31 295

31 525

31 875

31 980

363 Komunální

7 902

7 902

5 069

5 692

5 650

23 Vodní
hospodářství

34 Tělovýchova a
zájmová činnost
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služby
37 Ochrana živ.

9 966

9 966

9 266

13 104

13 104

6 440

11 840

11 749

11 795

10 395

1 943

1 943

2 143

2 143

2 815

14 680

20 680

20 645

20 813

20 813

62 Finanční operace

2 030

1 520

1 520

150

150

64 Ostatní činnost

2 000

2 122

4 937

5 196

5 197

104 414

116 451

117 689

125 028

125 743

prostředí
4 Sociální věci a
politika zaměst.
5 Bezpečnost státu,
právní ochrana
6 Všeobecná
veřejná správa

Rozpočet výdajů
celkem

V roce 2009 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2008, a to
pracovníky Krajského úřadu Ostrava ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2009. Závěr auditu zněl:
„Při přezkoumání hospodaření územního celku dle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly
dle §10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.“
Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2009 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu
31. 7. 2009, a to rovněž pracovníky Krajského úřadu Ostrava. Při provedení dílčího
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a proto nebyl územní celek
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.
V roce 2009 nebyly provedeny žádné externí kontroly.
(Zdroj: Výroční zpráva Města Vrbno p. Prad., podklady paní Magdálkové)
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Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2009
Město Vrbno pod Pradědem vyhlásilo na začátku roku 2009 granty zaměřené na oblast
kultury a sportu. Tyto granty byly určené pro příspěvkové organizace a občanská sdružení
s cílem podpořit rozvoj společenského, kulturního a sportovního života ve městě.
Grantovou komisí bylo za rok 2009 v uvedených kategoriích požadováno a přiděleno:
Požadováno

Přiděleno

Různé:

145 700,- Kč

52 500,- Kč

Kulturní a společenské akce

237 990,- Kč

99 000,- Kč

Sport

202 500,- Kč

66 000,- Kč

Schválený rozpočet na granty

225 000,- Kč

Žádostí celkem

586 190,- Kč

Přidělené dotace komisí celkem

217 500,- Kč

Odmítnuto – Jesenický horský spolek

2 500,- Kč

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2009
Žadatel – příjemce dotace

Přidělená dotace v Kč

Číslo usnesení RM

SK při Gymnáziu Vrbno

14 261,00

1002/44/09

OV ČSTV Bruntál

4 000,00

1004/44/09

Český svaz včelařů Vrbno

3 000,00

1001/44/09

Centrum pro zdr. post. MSK

2 000,00

998/44/09

Sdružení občanů zdr. post. 9 000,00

999/44/09

Vrbno
TJ Sokol Vrbno

31 000,00

1053/46/09

Spolek Přátelé Vrbenska

5 000,00

1264/54/09

Sportovní gymnázium Vrbno

20 000,00

1322/57/09

SK při Gymnázium Vrbno

25 000,00

1323/57/09

Celkem

113 261,00

Příloha: tabulka jednotlivých žadatelů + přidělená dotace
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)
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Majetek města Vrbno pod Praděd
Jmění Města
Stav

k 1.1.2009 v Kč

k 31.12.2009 v Kč

Finanční prostředky na bankovních účtech

28 871 796,27

33 940 121,16

Finanční prostředky na BÚ pro

3 932 277,48

5 204 411,12

Ostatní hmotný a nehmotný majetek

646 093 224,63

642 587 565,26

Jmění Města Vrbno pod Pradědem

673 897 298,38

681 732 097,54

hospodářskou činnost

Hmotný a nehmotný majetek Města
Účet

k 1.1.2009 v Kč k 31.12.2009

Rozdíl Kč

013 – Software

590 121,00

590 121,00

0,00

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný

600 181,00

600 181,00

0,00

019 – Ostatní DNH

2 154 118,15

2 364 618,15

210 500,-

021 – Stavby

534 800 785,23

525 393 954,15 -9 406 831,08

022 – Samostatné movité věci

12 001 991,00

13 274 774,40

1 272 783,40

028 – Drobný dlouh. hmotný majetek

8 804 982,30

8 824 699,26

19 716,96

031 – Pozemky

75 031 339,28

74 819 545,50

-211 793,78

041 – Nedokončený dl. nehmotný

2 542 283,00

4 830 992,80

2 288 709,80

042 – Nedokončený dl. hmotný majetek 5 495 080,63

5 809 962,84

314 882,21

061 – Majetkové účasti

3 924 000,00

4 644 000,00

720 000,00

112 – Materiál na skladě

6 343,04

17 525,16

11 182,12

273 – Poskytnuté přechodné výpomoci

0,00

608 350,00

608 350,00

142 000,00

772 000,00

630 000,00

0,00

36 841,00

36 841,00

646 093 224,63

642 587 565,26 -3 505 659,37

majetek

majetek

PO
275 – Poskytnuté přechodné výpomoci
ostatní
277 – Poskytnuté přechodné výpomoci
FO
Celkem
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)
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Statistika pozemků
 Město prodalo 3 pozemky pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Husova
 Celkem odbor majetkoprávní vyhotovil 119 smluv o prodeji a 9 smluv o zřízení
věcného břemene
K 31. 12. 2009 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 207.944,- Kč.
Nedoplatky po splatnosti činily 20.898,50,- Kč. V evidenci bylo vedeno 360 poplatníků.
Statistika počtu bytů v majetku města
Na počátku roku 2009 mělo město Vrbno p. Pradědem ve svém vlastnictví 614
nájemních

bytů

v 47

objektech.

Správu

těchto

bytů

zajišťovali

2

pracovníci

Michaela Súkupová a Ing. Ivan Kačur.
Postupně dochází k prodeji jednotlivých bytů a domů nájemníkům těchto obytných
prostor. Za rok 2009 bylo odprodáno 66 bytů ve 4 bytových objektech (č.p. 492 – 29 bytů,
č.p. 432 – 12 bytů, č.p. 433 – 12 bytů, č.p. 434 – 13 bytů). Celková částka za prodej bytů
činila 8 190 178,- Kč. Konečný stav bytů na konci roku 2009 byl 549 bytů ve 43 objektech.
Na opravy domů a bytů ve vlastnictví města bylo dáno 2 128 318,- Kč, zároveň
proběhla revitalizace 5ti panelových domů na nám. Sv. Michala 505-508 a 535
za 10 238 138,- Kč.
Nájemné v bytech města
Rada města na svém zasedání dne 28. 8. 2008 schválila zvýšení nájemného v bytech
majetku Města Vrbna pod Pradědem, dle zákona č. 107/2006Sb. o jednostranném zvyšování
nájemného a dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008Sb., s účinností
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
Sazby byly stanoveny následovně:
 byty I. kat. 20,67 Kč/m2 podlahové plochy,
 byty II. kat. 19,23 Kč/m2,
 byty se sníženou kvalitou III. kat. 16,69 Kč/m2,
 byty se sníženou kvalitou IV. kat. 15,34 Kč/m2.
Nájemné se dle výše zmíněného zákona nezvýšilo v domech Husova 626 a 627,
Krejčího 487/8 nadstavba, Palackého 604-606, Ve Svahu 423-431 nadstavba a
Železná 68.
Na nájmech a ostatních službách se vybrala za rok 2009 částka 19 996 311,- Kč.
Ve Vrbně žilo 59 neplatičů a jejich dluhy za nájemné a ostatní služby činily 683 981,- Kč.
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Stav pohledávek k 31. 12. 2009 byl 2 582 881,40 Kč. Stav pohledávek za vodné a stočné
k 31. 12. 2009 byl 552 934,50 Kč.
K 31. 12. 2009 bylo:
 uzavřeno 31 dohod o splátkách dluhu
 podány 3 návrhy na soudní vyklizení bytu
 podáno 10 výpovědí z nájmu z bytu bez přivolení soudu
 zasláno 46 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování
služeb.
Další poplatky spojené s užíváním (nejen městských) bytů a domů
 vodné

21,50 Kč/m3

 stočné

21,50 Kč/m3

 elektřina

dle sazebníku každé domácnosti

 plyn

dle sazebníku každé domácnosti

 komunální odpad

490,- Kč/ osoba

Evidence žádostí na byty
K 31. 12. 2008 bylo evidováno celkem 168 žádostí na pronájem bytové jednotky ve
vlastnictví města. Dle pravidel pro hospodaření s byty je podmínkou při podání žádosti nemít
žádné dluhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem. Žadatelé, kteří neodevzdali vyplněný tiskopis,
nebo měli vůči městu nedoplatky, byli vyřazeni ze seznamu žadatelů. Za podání žádosti je
vybírán manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. K 31. 12. 2009 bylo vybráno 7.000,- Kč.
Na základě žádostí o městský byt je každoročně bytovou komisí doporučován a
připravován pořadník na byty, který je rozdělen dle žádaných velikostí bytů. Pořadník pro
rok 2009 byl projednán v bytové komisi dne 10. 12. 2008 a následně schválen Radou města
na jejím zasedání dne 18. 12. 2008. K 31. 12. 2009 bylo evidováno 121 žádostí.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ, webové stránky Města Vrbno pod Pradědem, podklady paní
Pešatové)
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Místní poplatky
Dne 1. 1. 2008 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 2/2007 Sb. ze dne
13. 12. 2007 o místních poplatcích. Na jejím základě Město vybírá tyto místní poplatky:
 poplatek ze psů
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa
b) za druhého a každého dalšího psa

v rodinném domku

200,- Kč

v bytech bytových domů

800,- Kč

v rodinném domku

400,- Kč

v bytech bytových domů

1 200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu

200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa,
jehož držitelem je osoba uvedena v písm. c)

300,- Kč

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek činí:
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

12,- Kč

b) za osobu a každý týden paušální částku

60,- Kč

 poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
a) za provádění výkopových prací

10,- Kč

nebo paušální částka

200,- Kč/ týden
500,- Kč/ měsíc

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje
nebo paušální částka

10,- Kč
1000,- Kč/ týden
2000,- Kč/ měsíc

c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb
nebo paušální částka

10,- Kč
500,- Kč/ týden
1000,- Kč/ měsíc

d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
nebo paušální částka

50,- Kč
1000,- Kč/ týden
3000,- Kč/ měsíc

e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb
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10,- Kč

nebo paušální částka

500,- Kč/ týden
1000,- Kč/ měsíc

f) za umístění stavebního zařízení

10,- Kč

nebo paušální částka

500,- Kč/ týden
1000,- Kč/ měsíc

g) za umístění reklamního zařízení

20,- Kč

nebo paušální částka

200,- Kč/ týden
500,- Kč/ měsíc
2000,- Kč/ rok

h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí
nebo paušální částka

10,- Kč
2000,- Kč/ týden

ch) za umístění skládek

10,- Kč

nebo paušální částka

500,- Kč/ týden
1000,- Kč/ měsíc

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
nebo paušální částka

10,- Kč
200,- Kč/ týden
500,- Kč/ měsíc

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl: u tohoto poplatku není paušální částka stanovena

10,- Kč

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek činí za každé využité lůžko a den

4,- Kč

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města
Sazba poplatku činí:
20,- Kč

a) za vozidlo a den
b) za vozidlo a týden /paušální částka/

100,- Kč

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Sazba poplatku na tři měsíce činí

5000,- Kč

(Zdroj: webové stránky Vrbna pod Pradědem)
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Místní poplatek

Počet poplatníků

Vybráno v Kč

Pohledávka v Kč

k 31. 12. 2009

k 31. 12. 2009

k 31. 12. 2009

Ze psů

531

139 249,00

50 967,00

Za lázeňský a rekreační

21

53 136,00

0,00

50

13 271,00

1 000,00

Za ubytovací kapacity

21

34 202,00

0,00

Za povolení k vjezdu

0

0,00

0,00

Za provozovaný výherní

6

482 144,00

0,00

pobyt
Za užívání veř.
prostranství

hrací automat
(Zdroj: podklady paní Magdálkové)

Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem
V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny
následující těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost:
 těžba dříví celkem

1.229,11 m3, z toho předmýtní úmyslná těžba

 z toho samovýroba
 nahodilá těžba

65,00 m3 mýtní úmyslná těžba

171,20 m3
593,88 m3

464,03 m3

Za prodej dřeva v roce 2009 bylo vyfakturováno celkem 739.040,- Kč, z toho za dřevo ze
samovýroby 3.040,- Kč. Průměrné zpeněžení dřeva v roce 2009 dosáhlo 601,- Kč/m3. Od
počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p.P. vytěženo 8.693,09 m3 dřeva.
Pěstební činnost:
 první zalesnění – les

8,80 tis. ks

 opakované zalesňování

1,00 tis. ks

 úklid klestu

756,- m3

 oprava oplocenek

2.550,- Kč

 výsek škodících dřevin

0,24 ha

 prořezávky

4,15 ha

 ožínání MLP – plošky

40,90 tis. ks

 ožínání MLP – celoplošně

1,40 ha

 zpřístupnění porostu řezem

1,51 ha
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 nátěr MLP proti okusu

45,00 tis. ks

 ind. ochrana MLP – oplůtek

0,065 tis. ks

 lapáky

7,00 ks

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly 313.914,- Kč.
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2010 byly předány dodavatelské firmě
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. v měsíci listopadu 2009. Ekonomická rozvaha dle
jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro MěÚ v září 2009. Index nárůstu
(poklesu) cen surového dříví v roce 2009 dle ČSU je +1,6 %.
V roce 2009 Město Vrbno p.P. zažádalo o finanční příspěvek na hospodaření v lesích
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech:
 obnova lesa zalesněním

58.500,- Kč

 ekologicky šetrné technologie

13.720,- Kč

 ochrana lesa

8.380,- Kč

Dotace v celkové výši 80.600,- Kč byly po fyzické kontrole krajským úřadem převedeny
na účet města.

Ochrana lesa
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 7 ks stromových lapáků a
instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2009 byly vytěženy 2 m3 kůrovcového dříví.
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

3.6 Projekty města
Připravované akce a seznam žádostí:
 Letní bobová dráha
 Centrum aktivit a pohody pod Pradědem
 Sport a rekreace pod Vysokou horou
 Areál pro cyklistiku BMX
 Cyklostezka Vrbno – Karlovice
 Vyhlídková věž
 Hřiště Železná
 Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov)
 Rekonstrukce areálu TJ Sokol (hřiště)
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 Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + rekultivace hřbitova v Mnichově
 Překladiště komunálního odpadu
 Rekultivace skládky komunálního odpadu
 Kanalizace Mnichov – Železná
 Založení městského lesoparku
 Vodovod Mnichov
 Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala
 Územní plán
 Smuteční síň
 Regenerace panelových sídlišť – komplexně (Husova, sv. Michala)
 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Školní 477
 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ, Jesenická 448
 Regenerace části Dřevokombinátu
 Bezbariérové město – bezbariérový úřad
 Výstavba nového domova pro seniory
 Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce)
 Vybudování knihovny se studovnou
 Vrbenská veřejnost do škol – školy pro veřejnost
Neinvestiční akce:
 Dny EP – Vrbenské letní slavnosti 2009, 2010 – OP PS ČR-PL
 Toulky mezi Vrbnem a Glogówkem – OP PS ČR-PL
 Vrbno známé i neznámé
 Financování Kotlíku
 Zefektivnění třídění odpadu
Projekty realizované nebo předložené v roce 2009:
 Toulky mezi Vrbnem a Glogówkem
 Založení městského lesoparku ve Vrbně – sadové úpravy
 Založení městského lesoparku ve Vrbně – vybavenost ploch
 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Školní 477, Vrbno p. P.
 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ, Jesenická 448, Vrbno p. P.
 1. etapa regenerace bývalého areálu VRSAN, Vrbno pod P.
 Splašková kanalizace – Mnichov, Železná
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 Dny EP – Vrbenské slavnosti 2009
 Dny EP – Vrbenské slavnosti 2010
 Chytrá horákyně
 Vrbno známé i neznámé
Příloha: podrobnějším přehledem o výše uvedených projektech
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ, webové stránky Města, Zpravodaj)

3.7 Obchodní organizace zřízené obcí
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. sídlí na ulici Jesenická 205 ve Vrbně
pod Pradědem, jedná se o společnost s ručením omezeným, jehož společníkem je
Město Vrbno pod Pradědem. Ředitelem a jednatelem byl Stanislav Kocourek.
Společnost TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. vyvíjí činnost ve sféře veřejně
prospěšných služeb, a to zejména pro Město Vrbno pod Pradědem, občany a podnikatele
města a okolních obcí. Ve sféře veřejně prospěšných služeb se společnost zaměřila především
na oblast odpadového hospodářství. To je také její klíčovou oblastí. Od roku 2009 provádí
organizace pro Město údržbu veřejného osvětlení, ale také pěstební a těžební činnost
v městských lesích na základě vyhraného řízení na 5 let.
Předmětem činnosti je:
 podnikání v oblasti nakládání s odpady;
 údržba místních komunikací a silniční motorová doprava nákladní;
 údržba veřejné zeleně, lesnictví a těžba dřeva
 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení;
 provozování pohřebišť a krematorií
 obchodní činnost (prodej plastových pytlů, prodej nádob na odpad, prodej pneumatik)
 ostatní služby
O zajištění výše zmíněných služeb se starají tito stálí zaměstnanci:
 na úseku odpadového hospodářství

10 pracovníků

 na úseku místních komunikací

4 pracovníci

 na úseku veřejné zeleně

3 pracovníci

 na úseku veřejného osvětlení

1 pracovník

 na úseku správy hřbitova

1 pracovník = ½ úvazku

 dílna

1 pracovník
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 uklízečka

1 pracovník = ½ úvazku

 THP

3 pracovníci

Pracovníci zařazení na střediska veřejné zeleně a místních komunikací byli přesunováni mezi
jednotlivými středisky dle potřeby a sezónních prací.
Pro výkon alternativních trestů byli na TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
zařazování občané, kteří vykonávali veřejně prospěšné práce. Na práce při údržbě veřejné
zeleně bylo přijato 10 pracovníků z ÚP, na které byla přidělena z ÚP státní dotace z kapitoly
veřejně prospěšných prací.
Základní kapitál činil 3 824 000,- Kč. Hospodaření roku 2009 skončilo ziskem
149 819,39 Kč. Ze zisku roku 2009 bude použito k doplnění rezervního fondu 7 491,- Kč,
zbytek zatím zůstává nerozdělen a spolu s nerozděleným ziskem roku 2008 činí celkem
194 967,11 Kč.
V roce 2009 byl zakoupen tento majetek :
dlouhodobý hmotný a nehmotný v Kč bez DPH :
 nový VW transporter

466 610,99 Kč

 nový osobní vůz Hyundayi

308 144,50 Kč

drobný hmotný a nehmotný v Kč bez DPH :
 dílenský jeřáb

4 972,00 Kč

 paletizační vozík

4 270,00 Kč

 čerpadlo sudové

7 448,65 Kč

 židle

8 209,73 Kč

 Avia 75D-odkup po leasingu

1 000,- Kč

 7 ks nádob na posyp

38 435,- Kč

 nářadí na dílnu, kancelářské zařízení

19 960,94 Kč

 rozestavěný hmotný majetek : mostní váha 335 943,89 Kč (zař. do majetku v 3/2010)
V roce 2009 by prodán tento dlouhodobý hmotný majetek:
 VW transporter

55 000,- Kč

 kropička

58 823,53 Kč

 os.vůz Fabie

75 000,- Kč

V roce 2009 neproběhla žádná daňová kontrola.
V rámci projektu Optimalizace nakládání s odpady ve Městě byla podána žádost
o dotační titul z EU na pořízení nového svozového vozu v hodnotě 5 mil. Kč, kdy by
z dotačního titulu bylo pokryto 90% ceny vozu. V současnosti má společnost k dispozici
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2 svozové vozy. Jeden je vytížen na TKO na 120% a druhý je používán na svoz tříděného
odpadu z kontejnerů nebo používán jako vůz náhradní a na posílení při svozu TKO.
V roce 2009 bylo zainvestováno do svozového vozu Renault a byla provedena celková
rekonstrukce nástavby, dále do nástavby vozu LIAZ-hák a podvozku Avia a byl zakoupen
nový vůz VW Transporter náhradou za starý.
Byla rozestavěna nová investice na pozemku před RD, a to mostní váha s váživostí
30 tun, do provozu byla uvedena v březnu roku 2010. Váha slouží nejen pro potřeby
společnosti, ale také pro veřejnost.
Stále zůstala otevřená otázka nového překladiště, jehož realizace je v kompetenci
Města. V oblasti odpadového hospodářství byl v roce 2009 největší problém malý stávající
prostor recyklačního dvora, s tím spojené problémy s ukládáním bio odpadů, stavebního
materiálu a s prostory pro dotřiďování stále rostoucího objemu tříděného odpadu. V tomto
oboru se rozjednává možnost rozšíření svozové oblasti o další region.
V oblasti údržby komunikací a údržby veřejné zeleně nedošlo v roce 2009
k výraznějším změnám v porovnání s předchozími léty.
(Zdroj: Výtah z Výroční zprávy Technických služeb s.r.o)

TEPLO VRBNO s.r.o.
Se sídlem Krejčího 487 ve Vrbně pod Pradědem, ředitelem a jednatelem v jedné osobě
je Jaroslav Marťan, jediný společník Město Vrbno pod Pradědem.
Předmětem činnosti je:
 rozvod a výroba tepla
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Tato obchodní společnost města provozuje kromě několika domovních kotelen
(Krejčího 487/488, Husova 248, 626, 627) 4 sídlištní kotelny na ulici Družstevní (uhelná), na
nám. Sv. Michala, ulici Husově a Ve Svahu (plynové). Společnost převzala výrobu a rozvod
tepla v roce 2000. Za dobu existence společnosti došlo k řadě zásadních změn, které ovlivnily
směřování a hospodaření společnosti a také ceny vyráběného tepla:
 provedla se zlepšení organizace výroby, opravy a technická vylepšení
 snížil se počet pracovníků ze 7 na 4,5
 změnila se sazba DPH na dnešních 20%
 razantně se zvýšily ceny energií: plynu, elektrické energie, zavedení ekologické daně
(např. rok 2009 navýšení o 274.432,- Kč)
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 snížila se spotřeba, tj. výroba tepla zateplováním a úspornými opatřeními domácností
Vývoj výroby tepla v jednotlivých kotelnách (GJ)
2005

Vybrané

2006

2007

2008

2009

kotelny

Sv. Michala 10 842

9 206

8 010

8 570

8 207

provozované

Husova

10 063

9 061

7 930

7 997

7 815

TEPLEM

Ve Svahu

9 576

8 854

7 867

8 244

7 825

VRBNO s.r.o

Družstevní

6 339

6 154

5 406

5 031

4 765

Rada města se již v říjnu 2008 začala intenzivněji zabývat důsledky změn základních
parametrů pro výrobu tepla (zejména snížení objemu výroby a neustálé zvyšování cen
vstupů). Bylo rozhodnuto zadat studii optimalizace pro efektivnější využití stávajících
kotelen. Ze studie vyplynulo, že společnost TEPLO VRBNO s.r.o. provozuje všechna zařízení
v maximální možné míře efektivnosti. Ceny vyrobeného tepla odpovídají cenám vstupů
do výrobního procesu a současnému stavu zařízení. Z toho vyplývá, že jedinou možností
pro zefektivnění výroby tepla na stávajících kotelnách je pouze modernizace zařízení a tedy
nutná investice do zařízení.
(Zdroj: www.vrbnopp.cz)

3.8 Příspěvkové organizace města
Město Vrbno pod Pradědem řídí a usměrňuje finanční řízení příspěvkových organizací:
 DOMOV PRO SENIORY Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,
adresa: Mnichov 262 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem,
adresa: Školní 477 Vrbno pod Pradědem, ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace
adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Magdalena Nováková
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace
adresa: Jesenická 448 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Květa Kubíčková
 STŘEDISKO KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Vrbno pod Pradědem, příspěvková
organizace
adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Hana Janků
(Zdroj: webové stránky Města)
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3.8 Euroregion Praděd
Euroregion Praděd/Pradziad vznikl podpisem rámcové dohody o jeho vytvoření
v červenci 1997 v Jeseníku. Prvními členy se stala sdružení obcí z bruntálského a jesenického
okresu. Formálně je česká strana zřízena jako sdružení právnických osob podle občanského
zákoníku. Registrováno je podle sídla (Vrbno pod Pradědem) v registru zájmových sdružení
právnických osob a dobrovolných svazků obcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Základní cíle, formu činnosti, členství a další upravuje statut sdružení.
Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Koncem roku 2008 požádala o
ukončení členství obec Bílá Voda, důvod pro svůj krok neuvedla. K termínu konání Valné
hromady 2009 (18. září 2009 v Malé Morávce) měl Euroregion Praděd 73 členů, měst a obcí
z okresů Jeseník a Bruntál.
Výkonným orgánem sdružení je Rada, která ze svého středu volí předsedu a jednoho
místopředsedu, kteří vykonávají funkci statutárních orgánů sdružení.
V roce 2009 zasedala Rada ve složení:
 Předseda: Mgr. Petr Procházka (starosta Jeseník)
 Místopředseda: Ing. František Struška (starosta Bruntál)
 Členové: Dušan Vavřík (starosta Andělská Hora), Ing. Mojmír Michálek (starosta
Bernartice), Jiří Jura (starosta Javorník), Bc. Alena Krušinová (místostarosta Krnov),
Ondřej Holub (starosta Malá Morávka), Luděk Volek (starosta Město Albrechtice),
Ivan Dost (starosta Mikulovice), Václav Kalda (starosta Osoblaha), Ing. Jan Konečný
(místostarosta Písečná), Ing. Jaroslav Kala (místostarosta Rýmařov), Vlasta Kočí
(starostka Velká Kraš), Ing. Vítězslav Odložilík (starosta Úvalno), Mgr. Eva
Pavličíková (starostka Vidnava), Ing. Helena Kudelová (starostka Vrbno pod
Pradědem), Ing. Milan Rác – (starosta Zlaté Hory)
V roce 2009 zasedala Rada 6x, průměrná účast členů Rady byla za celé období 2009 68% a
byla vždy usnášeníschopná.
Sekretariát, sídlící na ul. Nové Doby 111 ve Vrbně pod Pradědem, pracoval v roce 2009
ve stejném složení jako v roce 2008:
 Ředitel sekretariátu: Ing. Zdeněk Jarmar
 Tajemník ER Praděd, finanční manažer Fondu mikroprojektů: Bc. Alena Šmigurová
 Pracovník ER Praděd, projektový manažer Fondu mikroprojektů: Zdeňka Jarmarová
 Spolupráce s externími hodnotiteli schválenými Radou ER Praděd
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Hospodaření ER Praděd v roce 2009
Zůstatek z roku 2008

986.035,- Kč

Výnosy (příjmy)

6.354.312,- Kč

Náklady (výdaje)

6.912.503,- Kč

Převod do roku 2010

427.844,- Kč

Kontrolu hospodaření za rok 2009 provedla revizní komise (zřízená Radou ER Praděd a
pracující ve složení: předseda komise: Marta Otisková (starostka Lichnov), členové:
Ing. Dana Selingerová (starostka Ludvíkov) a Jana Vaníčková (místostarosta Hradce – Nová
Ves) dne 19. 3. 2010 v sídle sekretariátu ve Vrbně pod Pradědem. Kontrolou nebyly shledány
žádné nedostatky v hospodaření s majetkem a finančními prostředky. Současně byla
zkontrolována personální agenda a organizační záležitosti, kde rovněž nebyly shledány
nedostatky.
Rozvoj cestovního ruchu
V roce 2009 pokračovala spolupráce s městy Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod
Pradědem na vlastním projektu v rámci Fondu – Podpora cestovního ruchu Euroregionu
Praděd. Společná prezentace byla představena na 8 veletrzích cestovního ruchu.
Pracovní skupina se rozhodla připravit další projekt nazvaný „Neobjevené Jeseníky“.
Hlavním cílem záměru bylo podpořit atraktivitu regionu pro cílové skupiny návštěvníků a
turistů. Pro spolupráci a partnerství na novém projektu se podařilo přizvat také město Jeseník.
Projektový záměr byl přetvořen do projektové žádosti a ta byla v termínu 30. 9. 2009 podána
a zaregistrována do Fondu mikroprojektů. Žádost byla k financování Euroregionálním řídícím
výborem schválena a v roce 2010 bude projekt uskutečňován.
Příloha: Propagační materiály Euroregionu Praděd
Fotodokumentace z jednotlivých jednání
(Zdroj: Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2009)
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4 VÝSTAVBA A ROZVOJ MĚSTA, DOPRAVA A SPOJE
4.1 Výstavba a údržba domů, bytů a dalších objektů
Stavební úřad
V roce 2009 bylo vydáno celkem 128 rozhodnutí. Vlastním stavebním úřadem bylo vydáno
celkem 80 rozhodnutí, a to:
 Územní rozhodnutí

31

 Stavební povolení

21

 Kolaudační rozhodnutí

14

 Změna stavby před dokončením

0

 Změna využití stavby

0

 Nařízení odstranění stavby

1

 Dodatečné povolení stavby

1

 Zastavení řízení

2

 Prodloužení platnosti povolení

0

 Povolení odstranění stavby

0

 Povolení zkušebního provozu

0

 Zákaz ohlášení stavby

1

 Povolení předčasného užívání stavby

0

 Nařízení zajištění nápravy

1

 Ostatní

8

V roce 2009 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 279 dalších opatření podle stavebního
zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho:
 Souhlas s odstraněním stavby

2

 Souhlas s ohlášenou stavbou

15

 Územní souhlas

44

 Kolaudační souhlas

22

 Souhlas se změnou v užívání stavby

13

 Souhlas udržovacích prací

1

 Přidělení čísla popisného

4

 Územní souhlas spojený se souhlasem s ohlášenou stavbou

12

 Kontrolní prohlídka stavby

25

 Souhlas s dělením pozemků

36

 Jiné (dopisy, sdělení, vyjádření)

105
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Za rok 2009 bylo uloženo celkem 43 správních poplatků.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
Činnost na úseku správy bytů
 Oprava

střešního

pláště

byla

provedena

na

domech

na

ulici Palackého

č.p. 604, 605 a 606, na ulici Krejčího č.p. 487, 488.
 Opravy plochých střech na objektech bydlení č.p. 500 na ulici Sadové a
č.p. 510 na nám. Sv. Michala
 Rekonstrukce balkonů na ulici Husova č.p. 439 až 496
 Revitalizace bytových domů na nám. Sv. Michala č.p. 505-508 a 535. Jednalo se o
celkovou rekonstrukci objektů (výměna oken, termofasáda, výměna vstupních dveří,
garážových vrat, oprava portálů, instalace společných televizních antén).
 V průběhu roku byly na domech na ulici Palackého 604, 605 a 606 vyměněny nebo
opraveny vchodové dveře, elektroinstalace, uchycení bojlerů, nainstalováno venkovní
osvětlení a probíhala výměna skleněných výplní a rámů oken.
 Výměna vchodových dveří za plastové postupně probíhala také na sídlišti Husova a na
ulici Bezručova. Celkem byly vyměněny v 5 objektech bydlení.
 Byla provedena výměna rozvodů vody v domě č.p. 487 a 488 na ul. Krejčího.
 Během roku došlo k výmalbě společných prostor objektů – schodiště, sklepní prostory,
sušárny atd. na sídlištích Ve Svahu, Bezručova, Husova, nám. Sv. Michala
 Ze strany nájemníků stále trval zájem o výměnu starých oken za plastové, Město jako
majitel bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50 %
z fakturované částky, maximálně však 5 000,- Kč za jedno okno.
 Od listopadu 2009 jsou v platnosti nová Pravidla pro užívání bytu a společných částí a
zařízení domu v majetku Města Vrbna pod Pradědem
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
Nové domy nad ulici Husová
Na stavebním úřadu vznikl regulativ na obnovu stavby třinácti nových rodinných
domů ve Vrbně pod Pradědem nad Husovou ulicí. Tento regulativ určuje v základních rysech
podobu novostavby tak, aby harmonizovala s okolní krajinou a zástavbou. Zhotovená je již
asfaltová komunikace a chodník, jehož součástí je veřejné osvětlení. Většinu pozemků o
rozloze 730 m2 až 1430 m2 získala koupí společnost Expol Trade, která zde hodlá stavět domy
na klíč podle zmiňované zastavovací studie. Orientační cena domů se dle spoluautorky
projektu Zdeňky Mikové měla pohybovat od dvou milionů výše. Podle makléře divize realitní
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kanceláře společnosti Expol Trade Davida Okenici byl plánován předpokládaný termín
výstavby na první polovinu roku 2009. (Pozn. kronikáře – ještě na konci roku 2009 se na
zmiňovaných pozemcích stavět nezačalo).

4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů a kanalizace
Silniční správní úřad
V roce 2009 bylo vydáno celkem 22 rozhodnutí, z toho:
 Uzavírka místní komunikace

1

 Připojení nemovitosti na místní komunikaci

5

 Zvláštní užívání místní komunikace (překopy, havárie)
 Vyhrazené parkování ZTP

15
1

Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK Bruntál
byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu města
(opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci s TS Vrbno
byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění účelových a
místních komunikací ve znění smlouvy.
Opravy místních komunikací
Byly řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních komunikací, tentokrát
upravených dle Finančního ocenění vytypovaných akcí pro rok 2009, které bylo schváleno
Radou města dne 30. 4. 2009 na jejím 48. zasedání. Hlavní podíl na čerpání rozpočtu měla
akce „Oprava MK Palackého III. ve Vrbně pod Pradědem“ – od křižovatky Chelčického ke
křižovatce s MK Dvořáková. Náklady za opravu této komunikace byly rozděleny k úhradě do
dvou let (2009 a 2010).
Práce byly provedeny v místech:
 MK Palackého III. od křižovatky s Chelčického po křižovatku s Dvořákovou
technologií recyklace za studena v tl. rozryté vrstvy 150 mm a položení
asfaltobetonového krytu v tl 50 mm. Práce při recyklaci podkladu provedla fa Baltom
s.r.o. Liberec, asfaltový povrch Silnice Morava Krnov.
 Palackého III. → pracím v předchozím odstavci uvedených předcházela příprava
povrchů odfrézováním a úprava jízdního pruhu pro změnu příčného sklonu
komunikace. Tyto práce provedla fa Zemní práce Klíčová.
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 Palackého III. → dokončovací práce na úpravě povrchů MK – vjezdy, příkopy (budou
pokračovat v roce 2010).
 Mimo pořadí schválených akcí byla provedena velkoplošná úprava na silnici II. třídy
Zlatohorská (před prodejnou Autodíly Remeš → porucha vodovodního řadu).
 Mimo pořadí schválených akcí byla provedena oprava propadu povrchu komunikace u
kanalizační šachty Husova (pod RD Krupovi) celoplošně přes šířku této MK (v roce
2010 je nutné řešit příčnou vpusť nad křižovatkou s MK Svatopluka Čecha)
 Dle plánu provedeny opravy výtluků na MK v Železné v červnu 2009.
 Mimo pořadí schválených akcí byl proveden nutný odvoz zbylé zeminy z místa
uložení po akci TI 13. RD Husova – Bělidlo. Tento zbytek zeminy, vhodný k dalšímu
použití, byl využíván jako místo ukládání smetí a odpadů občanů bydlících v blízkém
okolí.
 Byla provedena výměna schodišťových stupňů na schodišti u Alberta – materiál
stupňů získaný uznanou reklamací → ostatní stupně uloženy v hale Vrsanu → potřeba
k opravě stupňů na Krejčího.
V roce 2009 bylo uloženo celkem 6 správních poplatků na úseku silničního správního úřadu.
Územní plánování
Pořizovatelem ÚPD pro Vrbno pod Pradědem úřad územního plánování při Městském
úřadě Bruntál, a to na základě žádosti města, včetně pořízení územně analytických podkladů,
jak stanovuje zákon.
V průběhu roku 2009 proběhlo úspěšně projednávání Změny č. 1 ÚPD SÚ Vrbno pod
Pradědem, jejíž platnost byla zrušena na základě kontroly Krajského úřadu MSK v Ostravě
v září roku 2007. Nabytí účinnosti bude v lednu 2010.
Nadále probíhá projednávání Změny č. 2 ÚPD SÚ Vrbno pod Pradědem. Byly
schváleny pokyny pro zpracování zadání této změny ve variantě B. Do konce roku proces
nebyl ukončen.
V roce

2009

byl

dále

zahájen

proces

tvorby

nového

územního

plánu

Vrbno pod Pradědem. Podklady byly na základě výběrového řízení poskytnuty
Urbanistickému středisku v Ostravě s.r.o. V prosince 2009 byly doručeny průzkumy a
rozbory.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
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Vodovody a kanalizace, fa AQUAstop, v.o.s.
Rok 2009 byl rokem mimořádného výskytu poruch především na vodovodní, ale také
na kanalizační síti, které bylo nutné neprodleně opravit.

Vodovody
Vodovod pro veřejnou potřebu byl provozován podle harmonogramu údržby,
prováděly se především odečty a výměny vodoměrů, protáčení šoupáků, odkalování
vodovodní sítě, vodojemů, čištění pramenišť, kosení trávy na objektech. Havarijní údržba se
zaměřila nejen na opravy viditelných úniků, ale reagovala také na zvýšený odběr vody
z vodojemů, byly vyhledávány a následně opravovány skryté poruchy. Přes zvýšené úsilí se
nepodařilo docílit snížení výroby vody, tedy i ztrát vody v trubní síti, naopak došlo
k mírnému meziročnímu nárůstu. K vyhledávání poruch a snížení ztrát pomohla výměna
armatur, které byly dříve nefunkční a neumožňovaly důsledné rozdělení měřených úseků při
nočních kontrolách sítě.
Kvalita vody je kontrolována ve vodovodní síti podle harmonogramu schváleného
Krajskou hygienickou stanicí a dále ve zdrojích v ukazatelích stanovených Ministerstvem
zemědělství. I přes občasný výskyt zákalů dosahovalo trvale dobrých výsledků. V úsecích,
kde byly signalizovány zákaly pitné vody, byla částečně přehodnocována četnost odkalování
a někde i místa, byly brány i mimořádné vzorky. Kvalita dodávané pitné vody je nyní v centru
pozornosti hygieniků. Hygienické podmínky se musí zlepšit především tím, že se
v následujících letech zrealizují dlouho odkládané opravy vodojemů, zejména je nutné opravit
střešní pláště vodojemů horního i dolního tlakového pásma, odvětrání armaturních i
akumulačních prostor a opravit omítky. Nutné je také zajistit pramenní jímky na prameništích,
která nejsou oplocená a nejsou bezpečně zajištěná proti vstupu nepovolaných osob a
v neposlední řadě je nutné vyřešit kontaktní filtraci na úpravně vody.
Příloha: Základní rozbory pitných vod…
Přestože jsou nově napojovány další objekty na vodovod a kanalizaci, klesá specifická
spotřeba vody a také se projevuje pokles spotřeby v průmyslu.

Kanalizace
Z běžné údržby stokové sítě bylo pravidelně prováděno čištění odlehčovacích komor a
výustí, dále proplachy stok, zejména ul. Jesenická a Nádražní, které trpí zanášením hrubšími
splaveninami. Trvalým nedostatkem stokové sítě je existence septiků, které jsou nyní podle
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nové legislativy v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. V roce 2009 byl řešen
havarijní stav kanalizace na ulici Nad Stadionem a na ulici Jesenické. Byla provedená
plánovaná rekonstrukce kanalizace na ul. Palackého a prodloužení kanalizace ul. Střelniční.
Úpravna vody
Vzhledem k technickému stavu a životnosti vyžaduje technologická část zásadní
rekonstrukci. V roce 2009 byly provedeny dílčí opravy topení a sociálního zařízení.
Čistírna odpadních vod
Na čistírně odpadních vod v roce 2009 probíhal provoz podle schváleného provozního
řádu a byla ověřena dobrá funkce čistírny. Drobné závady byly průběžně odstraňovány.
Hospodaření AQUAstop, v.o.s – Provoz vodovodů a kanalizací v roce 2009:
Příjmy z vodného a stočného

8.158 tis. Kč

Náklady na provoz vodovodů a kanalizací 6.951 tis. Kč
Opravy vodovodů a kanalizací

1.207 tis. Kč

Provedené opravy:
Oprava topení na úpravně vody – 1. část

63 tis. Kč

Výměna radiátoru na úpravně vody

43 tis. Kč

Projektové práce – kanalizace Mnichov-Železná

3 tis. Kč

Projektové práce – kanalizace Palackého

7 tis. Kč

Oprava šachty – Husova

20 tis. Kč

Úpravy terénu HDF Železná

49 tis. Kč

Oprava havárie kanalizace Nad Stadionem

238 tis. Kč

Oprava havárie kanalizace Jesenická

100 tis. Kč

Oprava kanalizace – Palackého

607 tis. Kč

Oprava vodovodních přípojek – Palackého

163 tis. Kč
1.291 tis. Kč

Celkem
(Zdroj: Výroční zpráva AQUAstop, v.o.s.)
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4.3 Investiční výstavba města
Realizace staveb:
 Provádění výkonu TDI při akci „Revitalizace bytových domů č.p. 505 – 508 a 535
Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem“, sestavení položkového rozpočtu výběrového
řízení na dodavatele stavby a uzavření SoD s vybraným dodavatelem.
 Provádění výkonu TDI při akci „Oprava vodovodu a kanalizace Vrbno pod
Pradědem“, část Palackého ul., dle PD upravené podle potřeb a skutečnosti (před
realizací akce opravy MK Palackého III.).
 Příprava a výběrové řízení na demolici nevyužitých objektů ve Vrsanu a dohled při
realizaci těchto práci.
Příprava staveb:
 „Splašková kanalizace Mnichov, Železná“ Činnost k zajištění dotace formou
připomínkování předložených materiálů, vodoprávní povolení pro tuto akci, kterou
povoluje MěÚ Bruntál, odbor ŽP a zemědělství – povolení bylo vydáno po 20. 1.
2009.
 Návrh k provedení oprav MK v průběhu roku 2009 dle jednotlivých případů – podélné
stání před obchodem Mája, Husova ulice.
 Uvádění dokončených staveb ze základních prostředků. Opravy místních komunikací
v majetku města – i z dřívějších dob ve spolupráci s FO.
 Podklady a činnost pro přípravu záměru města Vrbna pod Pradědem – Cyklostezska
Vrbno – Karlovice – Zadní Ves.
 Podklady a činnost k zajištění projektu k akci „Dokončení smuteční síně Vrbno pod
Pradědem“ – zajištěna činnost generálního projektanta.
 Spolupráce na přípravách investičních akcí s MPO.
Uplatňování reklamací u dodavatele v záruční době na dokončených stavbách:
 Trvalá vada na akci „Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ (Střecha), zhotovitel
díla firma Pavel Kamenský, nedořešený stav – kluzká dlažba před vstupem. 17. 2. 08
jednání o opravě, v roce 2009 podán návrh TDI k projekčnímu zpracování
 Reklamovaná závada na nátěru ocelové konstrukce schodiště Družstevní byla
odstraněna dodavatelem Zemní práce Klíčová Naděžda (10/2009)
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Ostatní:
 Řešil se problém vlastníka objektu „Globál“ – ucpaná lomová šachta kanalizace pod
stánkem Garis – jak odtéká a kde je zaústěná – řešeno monitoringem p. Schuskou,
v roce 2009 provedena nová šachta a čištění až po okružní křižovatku → dál se
nepokračovalo, vzniklý propad povrchu u přechodu silnice, který byl důsledkem této
činnosti zasypán → vlastník nečiní žádné další kroky k řešení odtoku splaškových
vod.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)

4.4 Dopravní spojení, pošta
Dopravní spojení
Dopravní síť je tvořena sítí silnic, místních a účelových komunikací. Silnice II. třídy
udržuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace udržuje Město Vrbno pod
Pradědem.
Síť

místních

komunikací

v zastavěném

území

představuje

jednopruhové

i

dvoupruhové úseky s různou šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou. Místní
komunikace mají obslužný charakter funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy).
Ve městě je 35 ulic: Bezručova, Dělnická, Družstevní, Dvořákova, Erbenova, Hřbitovní,
Husova, Chelčického, Jesenická, Jiráskova, Komenského, Kopečná, Krátká, Krejčího, Křivá,
M. Alše, Myslivecká, Nad Stadionem, Nádražní, Nové doby, Palackého, Polní, Riegrova,
Sadová, Sklárenská, Smetanova, Střelniční, Sv. Čecha, Školní, V Dolíku, Ve Svahu,
Zahradní, Zlatohorská, Žižkova a jedna nová ulice, která zatím nemá žádné pojmenování
(nachází se nad ulicí Husovou) a jedno náměstí, nám. Sv. Michala.
Účelové komunikace v podobě polních nebo lesních cest slouží především ke
zpřístupnění jednotlivých polních, lesních či soukromých pozemků a navazují na místní
komunikace, výjimečně na silniční průtahy.
V zastavěné části Vrbna pod Pradědem jsou chodníky vybudovány podél silničních
průtahů a podél některých místních komunikací, kde chodníky vybudované nejsou, využívají
chodci části krajnic.
Hromadná doprava osob je do/ z Vrbna pod Pradědem zajišťována silničními
komunikacemi a železniční tratí. Železniční dopravu provozovala v roce 2009 firma OKD
Doprava, a.s. Jedná se o koncový úsek regionální jednokolejné železniční trati mezi Vrbnem
pod Pradědem a Miloticemi nad Opavou. Pro hromadnou železniční dopravu osob jezdí vlaky
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pouze v těchto dvou směrech, přičemž ve Vrbně jsou k dispozici 2 zastávky (Vrbno pod
Pradědem, zastávka a Vrbno pod Pradědem). Na území Vrbna se nachází kolejnice vedená do
areálu bývalého Dřevokombinátu, ale ta se v současné době již vůbec nevyužívá.
Hromadná autobusová doprava osob je provozována pravidelnou dálkovou a
příměstskou autobusovou dopravou, která byla zajišťována autobusy firmy Connex Morava,
a.s., Veolia Transport Morava, a.s. a ČSAD Vsetín a.s. po státních silnicích č. 451 Bruntál –
Jeseník a č. 445 Rýmařov – Zlaté Hory. Autobusové spojení vede směrem na Bruntál,
Heřmanovice a Zlaté Hory, Vidly a Jeseník, Karlova Studánka a Rýmařov. Pro hromadnou
autobusovou dopravu osob se na území Vrbna nachází celkem 16 autobusových zastávek.
Všechny mají v názvu Vrbno pod Pradědem a za čárkou název konkrétní zastávky (Centrum;
Dřevokombinát; Rozcestí Ludvíkov; Zámeček; Železniční stanice; Bílý Potok; Mnichov,
Domov důchodců; Mnichov, hájenka; Mnichov, konečná; Mnichov, Rákosí; Mnichov, sběrné
suroviny; Mnichov, U mostu; Vidly, konečná; Vidly, myslivna; Železná, hájenka a Železná,
rozcestí).
Od 14. prosince 2008 měl začít fungovat nový spoj, jehož trasa vedla Praha-Hradec
Králové-Králíky-Šumperk-Rýmařov-Karlova Studánka-Vrbno pod Pradědem. Spoj měl
zlepšit komfort cestování lidí o sobotách, nedělích či o svátcích, jenže se tak nestalo. Podle
autodopravce Lukáše Cvejna nedostal od magistrátu hlavního města Prahy licenci a řeší také
své finanční problémy. Vrbeňáci se tohoto nového spoje po celý rok 2009 nedočkali.
Na ulici Nádražní, na začátku vjezdu do Vrbna ze směru Bruntál se nacházejí dvě
čerpací stanice: BENZINA a.s. (ul. Nádražní 150) a OIL TEAM a.s. (ulice Nádražní 607).
Česká pošta s.p.
Poštovní služby ve městě Vrbno zajišťuje Česká pošta, sídlící na ulici Jesenické
č.p. 256/12. Česká pošta s.p. je společnost poskytující finanční a listovní služby, dále nabízí
specifické služby jako CzechPOINT, prodej tisku, kopírovací služby, Western Union,
Sázkový terminál ON-LINE.
Vedoucím pobočky České pošty ve Vrbně byl v roce 2009 Milan Urban, celkem na
poště pracovalo 16 zaměstnanců. Služby pro veřejnost zajišťovala pošta od pondělí do pátku
od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 10 hodin. Počet doručovaných
domácností byl 2 927, počet ostatních odevzdaných míst (např. firem, úřadů, ubytoven aj.) byl
183, počet odnášečů listovních zásilek 60.
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Pošta doručuje listovní zásilky nejen v samotném městě Vrbno pod Pradědem, ale také
v jeho částech: Bílý Potok, Karlova Studánka, Karlovice, Krasov, Ludvíkov, Malá Morávka,
Mnichov, Vidly, Zadní Ves a Železná.

4.5 Úprava veřejných prostranství
Úprava veřejných prostranství
 Pravidelné sečení pozemků v majetku města – zajišťovaly Technické služby
Vrbno, s.r.o.
 Výsadba zeleně na kruhovém objezdu – spolupráce s Pradědským lesním
závodem, a.s.
 Ve spolupráci s Odborem životního prostředí byly překontrolovány stromy a jiná
zeleň, označené stromy ve špatném zdravotním stavu byly pokáceny.
 Pravidelná likvidace černých skládek, staveb a autovraků.
 Zahájilo se organizování veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Tito pracovníci
se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů
komunikací v Železné a Mnichově, úprava vzrostlé zeleně na ulici Sadová, Husova,
Družstevní a nám. Sv. Michala, osázení hřbitova a jeho úklid, stříhání a údržba živých
plotů, úklid chodníků a komunikací, odklízení následků říjnové sněhové kalamity atd.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
Kácení nebezpečných stromů v Železné
Šest statných lip, které ohrožovaly kolemjdoucí a řidiče na trase z města do místní
části Železná, poblíž výpadovky na Vidly, byly v polovině ledna 2009 pokáceny. Kmeny se
štěpícími se částmi nesměly být dříve pokáceny, protože si to nepřáli ochranáři přírody.
Pro Správu silnic Moravskoslezského kraje středisko Bruntál jakožto zadavatele prováděli
kácení pracovníci PLZ, a. s. pod vedením ředitele Miloslava Komárka.
Rekonstrukce autobusových zastávek
Vrbenská radnice nechala postavit jednu novou a zrekonstruovat čtyři autobusové
zastávky. Zastávky získaly nejen nové oblé stříšky, ale jsou v nich umístěny tématické
topografické mapy. Barevné mapky města a jeho okolí doplňují fotografie detailů různých
zajímavostí a památek s tématickými popisky. Pro rekonstrukci se město rozhodlo kvůli jejich
dosavadnímu neutěšenému stavu. Jsou umístěny u Odetky, zlatnictví v centru, lékárny a
Vrsanu ve směru na Ludvíkov.
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Ubyla parkovací místa
Na základě rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Bruntál ubudou parkovací místa podél cyklostezky městem. Konkrétněji se jedná o
následující místa:
 Před objektem Garis – vyznačení 4 šikmých stání o sklonu 45° a jednoho podélného
stání.
 Před Technickými službami Vrbno s.r.o. – vyznačení 3 šikmých stání o sklonu 45°.
 Před ADVANCED PLASTICS s.r.o. – vyznačení 4 šikmých stání o sklonu 45° a
jednoho podélného stání.
Park „Dětský svět“
V roce 2009 byla realizována výstavba parku Dětský svět v areálu mateřské školy na
Jesenické ulici. Předmětem úprav byla stávající zahrada mateřské školy ve Vrbně pod
Pradědem, která vyžadovala značné terénní a stavební úpravy. Projekt byl zahájen 1. 10. 2008
a ukončen 2. 9. 2009, peníze byly získány z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko
2007-2013. K 30. 4. 2009 byla ukončena první etapa plánovaných prací, která spočívala
v instalování kamerového systému, zabudování samoposuvné brány a proběhnutí výběrového
řízení na dodávku a montáž herních prvků. Do 30. 6. 2009 byly nainstalovány herní prvky,
vystavěno pódium a altán. Oficiální otevření Parku „Dětský svět“ při MŠ Jesenické proběhlo
dne 2. 9. 2009, součástí programu bylo zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Park bude pro
veřejnost přístupný od května do poloviny října v pracovních dnech od 14.00 do 20.00 hodin
a o víkendu od 9.00 do 20.00 hodin. Park nabízí také místo k odpočinku ostatním občanům a
turistům.
Příloha: Propagační letáček k otevření parku „Dětský svět“+ fotodokumentace
Rekonstrukce náměstí Svatého Michala
Pro rok 2009 byla ve Vrbně pod Pradědem připravena v případě zisku žádaných dotací
velká rekonstrukce. Měla započít rekonstrukce náměstí Sv. Michala. Podle starostky Heleny
Kudelové by tak město konečně získalo přirozené centrum. Kolem historického centra před
kostelem sv. Michala měla vzniknout největší rovná veřejná přístupná plocha, kde by se měla
v budoucnu odvíjet většina místních akcí. Dle představ starostky by na náměstí byl umístěn
třeba vánoční strom, v plánu jsou jarmarky a podobně. Chybět by neměly ani obchůdky či
další vyšší vybavenost, která by měla přilákat místní i turisty. Zadání na řešení náměstí
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dostala od radnice olomoucká projekční architektonická kancelář, která vypracovala několik
projektů, jejímž autorem byl František Zajíček. Poslední návrh počítá s kamenným náměstím
doplněným další kašnou a městským mobiliářem, aby vše fungovalo jako celek pro místo
k setkávání.
Dotaci na tento záměr město nezískalo, proto se záměr na rekonstrukci náměstí odložil
na další rok, ve kterém se budou žádat opětovně finanční prostředky z dotací.
1. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan, Vrbno pod Pradědem
Město se rozhodlo řešit nevyhovující situaci areálu Vrsan zlepšením celkového stavu
území se snahou o následný rozvoj města v oblasti rekreace a volnočasových aktivit. Všechny
objekty v areálu Vrsan jsou v různém stupni zchátralosti. Některé budovy jsou ve stavu, kdy
je jejich rekonstrukce pro další využití vhodná a možná. Technický stav některých objektů
vyžaduje již teď sanační zásah nebo úplnou demolici. V rámci akce dojde k demolici
3 objektů na parcelách 664/3, 667/9, 667/3.
Celkové náklady 3 403 748,69 Kč
Dotace RR

247 669,18 Kč

Datace EU

2 806 917,33 Kč

Náklady žadatele

349 162,18 Kč

Stavební práce byly zahájeny v říjnu a měly být ukončeny v prosinci 2009, ovšem vzhledem
k nepříznivým podmínkám se pokračovalo v realizaci projektu v roce 2010.
Oprava unikátní dřevouhelné Lorenzovy huti
Díky snahám spolku Přátelé Vrbenska se podařilo zabezpečit unikátní technickou
památku, která v kraji nemá obdobu, tak, že její bezprostřední rozpad je vyloučen. První etapa
záchranných prací je již hotová, teď přichází na řadu druhá etapa, která zahrnuje celkovou
rekonstrukci huti. Tato etapa si vyžádá několik milionů korun.
Na dosavadní záchraně Lorenzovy hutě, která se nachází na trase naučné stezky
Údolím Lapků z Drakova, se kromě spolku Přátelé Vrbenska podílela i firma Geokom
z Brantic či projektant ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Matula.
Financování zajistila obec Heřmanovice a město Krnov, částečně se podíleli i návštěvníci
Lesních slavností v údolí Černé Opavy.
Příloha: Zpráva Spolku o činnosti kolem Lorenzovy huti + Fotodokumentace
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4.6 Životní prostředí
Část území města leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a proto má značný vliv
na život obyvatel. Významným prvekem v každodenním životě města je zeleň, která je
tvořena převážně soukromými zahradami v obytných částech města. Významnější plochy
veřejné zeleně jsou v centrální části města, na náměstí Sv. Michala, parky u Grohmannovy
vily

a

u zámečku, které jsou součástí více méně uzavřených areálů.
Ve Vrbně pod Pradědem je čistota ovzduší dobrá, ve velice malé míře ji ovlivňují
místní zdroje znečištění a lokální místní doprava. Situaci příznivě ovlivnila plynofikace
města, jelikož při topení dřevem a uhlím docházelo ke zvyšování emisí částic,
polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů.
Péče o veřejnou zeleň:
 Ve spolupráci s TJ Vrbno pod Pradědem, panem Hastíkem ze Zlatých Hor a
s veřejnou službou byly provedeny v době vegetace ořezy stromů a dále ořez stromů
v průjezdném profilu na pozemcích města u místních komunikací
 Počet vydaných rozhodnutí celkem 44, z toho:
o 42 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les
o 2 x nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les
o 17 x oznámení a sdělení o kácení dřevin rostoucích mimo les
 Nebyly řešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně
Péče o zvířectvo:
 Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy město využívalo služeb opavského
městského útulku pro toulavé a opuštěné psy
 V průběhu roku byly pravidelně doplňovány papírové sáčky na psí exkrementy do
plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů
psů při nedostatku byly vydávány přímo na odboru výstavby a životního prostředí; od
podzimu 2009 byly nově zavedeny sáčky mikrotenové
 Nainstalováno 15 nových plechových schránek v nových lokalitách, popřípadě
nahrazeny zničené nebo staré schránky
 Problematiku toulavých psů má od dubna 2008 ve správě odbor finanční – pí. Martina
Matušková (v případě opuštěného a toulavého psa je spolupráce s Policií ČR,
vyvěšeny letáčky ve vývěsných skříních, nabídka opuštěných psů občanům)
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Odpadové hospodářství
 Formou článků a letáčků byla veřejnost pravidelně informována o prospěšnosti třídění
odpadu.
 Prováděla se kontrola a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod Pradědem
dle OZV č. 35 o odpadech.
 Řešilo se odstranění osmi autovraků odstavených na veřejném prostranství; na základě
výzvy jejich majitelé zajistili likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
ve stanoveném termínu; tři případy nebyly do konce roku 2009 vyřešeny.
Ochrana ovzduší:
 Vedena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší
 Byla provedena kontrola plnění oznamovacích povinností u provozovatelů MZZO
 Vydáno 3 x rozhodnutí o uložení poplatků za znečištění ovzduší MZZO
 Vydáno 3 x stanovisko k projektovým dokumentacím ve věci územního a stavebního
řízení
Ochrana zemědělského půdního fondu:
 Vydáno 1 x rozhodnutí o uložení poplatků za trvalé vynětí ze ZPF
 Vydáno 17 x stanovisko a souhlas k žádosti o vynětí ze ZPF a následně postoupeno
MěÚ Bruntál, Odboru životního prostředí a zemědělství, k dalšímu řízení
Ochrana vody – vodoprávní úřad
 Vydáno 2 x územní rozhodnutí na umístění stavby – ČOV
 Vydáno 1 x územní rozhodnutí na umístění stavby – studna
 Vydáno 1 x stavení povolení na stavbu – studna
 Vydán 5 x souhlas ke stavbě vodního díla
 Vydáno 1 x rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami
 Vydáno 1 x kolaudační rozhodnutí na studnu
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
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5 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
5.1 Zemědělství
Město Vrbno pod Pradědem leží v údolí na soutoku tří řek: Bílé, Střední a Černé
Opavy v pohoří Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 520 – 590 m. Městem prochází hranice
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, je bránou do této oblasti i do vysokohorských partií
nejvyššího pohoří Moravy a Slezska – Jeseníků.
Celková rozloha města je 6 891,2 ha, z toho lesy zaujímají 5 812,1 ha, tj. 84%.
Zemědělské pozemky zaujímají pouze 687 ha, tj. 10% z celkové rozlohy, z toho trvalé travní
porosty činí 547,7 ha, tj 80% z rozlohy zemědělských pozemků, orná půda pouze 77,1 ha,
tj. 11 % z rozlohy zemědělských pozemků. Zemědělské pozemky náleží do oblasti
hnědozemní. Převládají hnědé půdy kyselé a oglejené půdy (vyvíjejí se pod vlivem střídavého
zamokřování a vysoušení), místy i hnědé půdy podzolové. Jsou to půdy písčitohlinité až
písčité, středně hluboké až mělké. Vzhledem k nepříznivým vláhovým, terénním a půdním
podmínkám je Vrbno oblastí méně až středně vhodnou pro běžnou zemědělskou výrobu
s podstatným omezením až vyloučením náročnějších druhů plodin.
Tato oblast je vhodná pro pěstování brambor, některých obilovin, pícninářství a
pěstování technických plodin. V živočišné výrobě je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu
a ovcí.
(Zdroj: Hradilová, M. Kronika 2000)
Producenti zemědělské výroby:
 Pradědský lesní závod, a.s. – vedlejším předmětem podnikání je mimo jiné také chov
skotu a údržba krajiny, produkce lesního sadebního materiálu, sazenic okrasných
dřevin a péče o veřejnou zeleň.
 Zdeňka Vrbová – Mnichov
 Petr Novák – Mnichov
 Hubert Treimer – Mnichov
 František Černota – Vrbno pod Pradědem
 Zemědělský podnik a.s., Město Albrechtice, pobočka Vrbno pod Pradědem
Podnik ve Vrbně provozuje automat na čerstvé mléko a zabývá se prodejem čerstvých
vajec.
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Velkou část území města Vrbna pokrývají lesy, které jsou zařazeny do lesní oblasti
č. 28 – Hrubý Jeseník. V katastrálním území Vrbno pod Pradědem představují lesy 75%
plochy katastru, v k.ú. Mnichov je to 51% a v k.ú. Železná dokonce 97% území. Z hlediska
věkové a druhové skladby se jedná o různověté porosty od 1 do 150 let. Převažujícím
porostním typem je ze 75% smrk, s vyšším zastoupením buku a javoru. Příměs do 1% tvoří
jedle, douglaska a modřín.
Na lesních pozemcích hospodaří Lesy České republiky Hradec Králové s.p. – LS
Karlovice a Pradědský lesní závod, a.s. Část lesních pozemků je ve vlastnictví soukromých
vlastníků, část pozemků je ve vlastnictví města. Pro hospodaření ve svých lesích zaměstnává
město odborného lesního hospodáře.
(Zdroj: Hradilová, M. Kronika 2000)

5.2 Průmysl, živnosti a drobné podnikání
Ve Vrbně pod Pradědem patřil k nejvýznamnějšímu odvětví sklářský průmysl, který
bohužel v roce 2009 utrpěl značnou ztrátu tím, že místní sklárny Crystalex a.s. byly nuceny
kvůli nedostatku peněz zastavit výrobu. I nadále zde ale podnikají malé sklárny soukromých
vlastníků. Další odvětví, které je ve Vrbně zastoupeno, patří především výroba a zpracování
plastů a částečně i textilní a dřevařský průmysl.
Sklářský průmysl
 Crystalex a.s. pobočka Vrbno – Sklárenská 265
Firma Crystalex a.s. patřila k největším světovým výrobcům krystalinu – specifického
křišťálového skla jedinečných vlastností. Nabízela široký sortiment zboží od skla hladkého i
dekorovaného, vyráběného automaticky pomoci nejmodernějších technologií, ale také ručně.
Na konci roku 2008 se novoborské sklárny Crystalex začaly potýkat s nedostatkem peněz a
v lednu 2009 zastavily výrobu.
Pobočka ve Vrbně pod Pradědem, která spadala pod Nový Bor, měla na podzim roku
2008 ekonomické problémy. Ekonomiku ve sklárnách ve Vrbně, stejně jako v jiných
závodech společnosti Bohemia Crystalex Trading (BCT), řídil předběžný insolvenční správce.
Na vrbenský provoz bylo do 31. prosince 2008 vyhlášeno moratorium, a proto nedošlo
k propuštění žádného z asi 120 zaměstnanců. Ředitel závodu Zdeněk Valenta byl velice
optimistický a doufal, že se sklárny nezastaví a výroba se po Novém roce obnoví.
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Od 20. prosince 2008 do 4. ledna 2009 začala zaměstnancům, kromě nutného
udržovacího personálu, nucená dovolená. Po dohodě s odborovou organizací vrbenští skláři
čerpali až do 18. ledna týden dovolené a za další týden měli obdržet 60% průměrné mzdy.
Jednání mezi insolvenčním správcem a vedením sklářské společnosti Crystalex nepřineslo
řešení pro udržení výroby. Rezignoval ředitel Crystalexu Martin Fait. Crystalex zažádal
o zajištění provozního financování, které by umožnilo zajistit výrobu ve společnosti
do okamžiku prohlášení konkurzu do prodeje novému majiteli.
Městský soud v Praze vyhlásil 16. ledna úpadek na mateřskou společnost Crystalex,
potažmo závod vrbenských sklářů. Tím bylo rozhodnuto a sklárna ve Vrbně pod Pradědem,
která byla založena v roce 1860 a od té doby stále v provozu přečkala první i druhou světovou
válku, velkou světovou krizi ve 30. letech minulého stolení i komunistický režim, ukončila
provoz. Na 120 vrbenských sklářů se ocitlo téměř ze dne na den na dlažbě a bez prosincových
a lednových výplat, nebo odstupného. Zdeněk Valenta věřil, že se fabrika do půl roku rozjede,
proto v chodu zůstávaly kotelny (aby v mrazech nedošlo ke škodám na majetku fabriky),
pracovat chodili účetní a vrátní.
Sklárna ve Vrbně pod Pradědem byla prodána na konci září 2009 za 6,65 milionů
korun, novým majitelem se stal Pavel Louda z firmy ALand Europe. Skupině kolem
poděbradského podnikatele Loudy patří i bývalé Sklárny Bohemia z Poděbrad, které stejně
jako Crystalex patřily do holdingu Bohemia Crystalex Trading.
Nový majitel sklárnu do konce roku 2009 znovu neotevřel. Částečně se podařilo obnovit
výrobu v lednu 2010, kdy do skláren nastoupilo 20 zaměstnanců, vedoucím provozu byl
jmenovaný dřívější ředitel Zdeněk Valenta.
 Radek Kostka – Mnichov 367
Specializuje se na výrobu a prodej tzv. „lesního skla“. Jedná se o historické sklo, jehož
znakem je nazelenalá barva s bublinkami. Zhotovují repliky skla, které se od 14. století
prodávalo na trzích celé střední Evropy.
 Sklárna Jakub – Petr Slavkovský & Lída Slavkovská - Mnichov 278
Provozní doba: pondělí – pátek: 6:00 – 14:00
Ručně vyráběné repliky historického skla ve sklárně Jakub jsou zhotovovány podle způsobu
zpracování skla ve středověku. Nazelenalá barva společně s drobnými bublinkami jsou
typické pro tzv. lesní sklo.
 Sklárna TOMI – Roman Míček – adresa provozovny: Zlatohorská 253
Provozní doba: pondělí – pátek: 8:00 – 16:00; sobota 8:00 – 12:00
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Specializují se také na ruční výrobu a prodej replik historického skla, které má typickou
nazelenalou barvu s bublinkami.
 Tomáš Marek – Střelniční 520 – sklenářské práce
 Martina Michálková – Mnichov 174 – malování skla
Výroba a zpracování plastů
 Advanced Plastics s.r.o – Jesenická 146
Společnost

Advanced

Plastics,

která

provozuje

závody

lisoven

ve

Vrbně pod Pradědem a v Bruntále, se v roce 2009 potýkala, stejně jako jiné firmy, se
snížením poptávky. Zejména se to týkalo automobilového průmyslu, jenž tvořil osmnáct
procent celkového obratu, což pro Advanced Plastics představuje tomu odpovídající
problémy. Tento jev provázel firmu zejména v prvních devíti měsících roku 2009. V závěru
roku došlo k mírnému oživení a nárůstu díky přesunu výroby od společnosti, která se ocitla
v insolventnosti. Čtvrté čtvrtletí bylo již srovnatelné s minulými roky.
Mateřská firma výrazně pomohla celé firmě novým projektem lopat na sníh a dalšími
projekty zahradní techniky, jako např. Aquazoom. Znovu bylo potvrzeno, že být součástí
nadnárodní skupiny je velká konkurenční výhoda.
Od 1. ledna 2009 muselo dojít ke snížení stavu v provozu Vrbno o 25 pracovníků ve
všech profesích. Jednalo se o pět přímých dělníků a zbytek průřezem celou společností, uvedl
jednatel firmy Svatopluk Máj. Během roku došlo ještě k dalšímu „menšímu“ propouštění.
Společnost Advanced Plastics s.r.o. měla na počátku roku 2009 527 zaměstnanců, na konci
roku pracovalo v závodě Vrbno 495 zaměstnanců. Kromě snížení personálu, musela firma
přistoupit k dalším nepopulárním krokům jako omezení investic, oprav a všech ne nezbytných
nákladů. Investiční činnost se výrazně snížila, pozornost se věnovala v první řadě na investice
s rychlou dobou návratnosti
I přes počáteční potíže se firmu podařilo stabilizovat a rok 2009 se zařadil mezi lepší
roky, co se týká ziskovosti a rentability.
 Jelínek Trading spol. s.r.o. – Jesenická 146
V současné době patří společnost k největším zpracovatelům tříděných platových
odpadů v České republice. Je 100% českou společností, sídlo i všechny výrobní a skladové
prostory jsou na území ČR. Sídlo firmy se nachází ve Zlíně, ve Vrbně pod Pradědem je jeden
ze dvou provozů.
Ředitelem provozu ve Vrbně byl v roce 2009 Ing. Luděk Černatovič. Provoz se
soustřeďuje především na výrobu a expedici kompostérů z recyklovaného plastu.
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 Miloslav Paňák – Mnichov 233
Hlavním zaměřením firmy je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Cílem firmy je její
neustálý rozvoj a posilování pozice na tuzemském i zahraničním trhu. Z dlouhodobého
hlediska klade důraz na zavádění nových technologií, inovací a kvality ve výrobě. Tyto
činnosti jsou hlavně směrovány do automobilového, elektrotechnického, nábytkářského,
reklamního a spotřebního průmyslu.
Majitelem a vedoucím v jedné osobě je Miloslav Paňák, v současnosti zaměstnává
firma cca 60 pracovníků v třísměnném provozu.
 Polykemi spol. s.r.o. – Jesenická 146
Jedná se o skandinávskou společnost, která má své pobočky kromě České republiky
také v Dánsku, Německu, Brazílii nebo Číně. Firma se zabývá především prodejem
plastových polotovarů.
V ČR sídlí ve Vrbně pod Pradědem, vedoucí pobočky byla v roce 2009 Renata
Johnová. Firma zaměstnávala 4 další zaměstnance, zabývající se především prodejem a
administrativní činnosti.
 T.W.I. spol. s.r.o. – Mnichov 156
Firma TWI byla založena jako česká společnost s ručením omezeným se základním
jměním 1,8 mil. Kč. Sídlo firmy společně s technickým a výrobním zázemím se nachází ve
Vrbně pod Pradědem. Firma se nyní řadí k největším výrobcům solárních kolektorů v České
republice a je významným producentem i v rámci EU.
 Vrbenská nástrojařská s.r.o. – Zlatohorská 103
Společnost byla založena v roce 1993, výrobu začala v roce 1994. Zabývá se výrobou
lisovacích forem, jejich tvarových částí a výrobou elektrod. Vyrábí jak pro tuzemský trh, tak
pro zahraniční. Počet zaměstnanců včetně managementu je do 15 osob.
Textilní průmysl
 Odetka a.s. – Dělnická 157
Společnost se v současnosti řadí mezi střední podnik y hospodářského spektra a mezi
velmi úspěšné podniky regionu. V současnosti se orientuje především na výrobu svíčkových
knotů, šněrovadel, oděvních, technických a padákových šňůr, chirurgických nití, sítí a síťovin,
prošívacích přízí a další pletené a proplétané výrobky.
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Dřevařské firmy
 Lesní společnost Ludvíkov, a.s. – Železná 117
 MADER lesnická firma, s.r.o. – Železná 157
Přesně před 10 lety vznikla tato lesnická firma jako firma zabývající se komplexním
zpracováním dřevní hmoty až po výrobu finálních výrobků ze dřeva a pilin. Podnikatelskou
činnost vyvíjí v provozovně Dřevovýroba v Ludvíkově č. 8 u Vrbna pod Pradědem.
Hlavní činností bylo a pořád je kompletní zpracování dřevní hmoty (pořez kulatiny,
výroba řeziva, výroba atypických přepravních obalů a palet, výroba štěpky); výroba
ekologického paliva z pilin – pelety; prodej zboží, především paliv – pelet, briket, prodej
obkladových a velkoplošných materiálů, prodej a instalace kotlů a kamen na pelety (včetně
interiérových) a myslivost.
Majitelem firmy byl v roce 2009 Ing. Jaroslav Mader, vedoucím Vladimír Mader.
Firma zaměstnávala 15 – 19 osob.
 Pradědský lesní závod, a.s. – Nádražní 599
Hlavním předmětem činnosti firmy je poskytování komplexních lesnických služeb
v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej dříví. Vedlejšími předměty podnikání je
provozování pilařské výroby, chov skotu a údržba krajiny, produkce lesního sadebního
materiálu, sázení okrasných dřevin a péče o veřejnou zeleň, výkup dříví, doprava dříví,
provozování vlastních ubytovacích zařízení.
Firma je dle kritérií EU firmou střední velikosti, ale především je regionálním
podnikatelským subjektem. Ředitelem společnosti byl v roce 2009 Ing. Miloslav Komárek,
zástupci ředitele byli Vladislav Herman (současně i vedoucí útvaru plánu, práce a mez) a Ing.
Venuše Komárková (vedoucí útvaru obchodu a jakosti).
Stavební firmy
 Kamenský Stavby a Konstrukce s.r.o. – Mnichov 236
 Peersta, s.r.o. – Jesenická 152
 Pavel Konfal – Sv. Čecha – Výstavba rodinných domů a komínů, zateplení fasád a
provádění rekonstukcí
 Zemní práce – Naděžda Klíčová – Mnichov 311
 Zemní práce – René Darmovzal – Mnichov 360
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5.3 Obchod a služby, cestovní ruch, peněžnictví
Autoservisy a prodejny, autodoprava
 Auto – Kapitán – Zlatohorská 103 – autoservis a prodej náhradních dílů
 Auto Remeš s.r.o. – Zlatohorská 103 - prodejna náhradních autodílů
 Bit Power s.r.o. – Palackého 190 – vývoj a oprava řídících systému. Jednatelem
společnosti je Roman Putner, společníkem Oldřich Rác
 Ervin Schmidt – Železná 155 – autoopravna osobních i nákladních vozidel,
diagnostika el. instalace a prodejna náhradních dílů
 Klempířství a oprava karoserií – Jaroslav Kostelníček – Nám. Sv. Michala 508
 Krahulec International Logistic s.r.o. – Železná 107
Firma KRAHULEC vznikla v roce 1997 se zaměřením na vnitrostátní dopravu. V roce
2002 začala přecházet na dosavadní podobu, vnitrostátní a mezinárodní doprava plus
spedice.

Realizuje

přepravy

valníkovými

plachtovými

a

speciálními

vozy

pro univerzální druhy nákladů téměř do všech států Evropy. V současnosti se zaměřuje
především na Německo a Benelux. U vybraných relací provádí sběrnou a rozvážkovou
službu. Zajišťuje odtahové služby do 3,5 t v rámci Moravskoslezského kraje i po celé
ČR.
 Miroslav Sadílek – Mnichov 98
Zajišťuje tyto služby: odvoz do autoopravny, opravy karoserie, příprava a realizace
STK, prodej náhradních dílů na osobní i užitková vozidla, mechanické opravy a
ochranné nástřiky.
 Petr Šulkovský – M. Alše 387 - provozování autoservisu a prodej náhradních dílů.
Cestovní ruch (ubytovací a stravovací zařízení), cukrárny, kavárny a disko-bary
 Apartmán Ariana – Bronislava Zvědělíková – Nádražní 211
 Apartmány U Sedlářů – Jiří Sedlář - V Dolíku 572
 Bistro Laloska – Nové Doby 112
 Centrum Stone s.r.o – Petr Kamenský - Sadová 123
 Cukrárna MOKARABIA – Zlatohorská 103
 Diablo Dance Club – Nádražní 105
 Horská vila Heda – Vidly 113
 Horský hotel Vidly – Vidly 78
 Hospoda Edig – náměstí Sv. Michala 130
 Hospoda Jamajka – Nádražní ulice (naproti vlakovému nádraží)
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 Hospoda u Radka – Železná 49
 Hospoda u Soptíka – Mnichov180
 Hospůdka u Dřevasu – Jesenická ulice (Dřevokombinát)
 Kavárna Panorama – Miroslava Kapitánová - Jesenická 575
 Martin Butora – Sv. Čecha 455 – nabídka ubytování s možností stravování
 Parkhotel Garni, s.r.o – Jesenická 275
 Pension Dana – Danuše Čapková - Mnichov 387
 Penzion Mnichov – Petr Čížek - Mnichov 20
 Penzion Pod Pradědem – Vladimír Holaj - Jesenická 357
 Penzion U Hradilů – Pavel Kosík – Žižkova 168
 Penzion Vrbno – Nádražní 228
 Restaurace Gól – Jesenická ulice
 Rybářská bašta Žaláková – Mnichov 103
 Ubytování v soukromí – Radomír Krahulec – Železná 153
Čerpací stanice
 BENZINA a.s. čerpací stanice – Nádražní 150
 OIL TEAM a.s. čerpací stanice – Nádražní 607

Drogerie
 Drogerie FAMILY s.r.o – Jesenická 575
 Drogerie REMI – Božena Pořízková – Nové Doby 112
 Drogerie Teta – Nové Doby 625
 Drogerie Teta – Jesenická 575
 Top drogerie – René Darmovzal – Bezručová 109

Elektro firmy a prodejny
 EKF – Karel Fitz – Mnichov 258
Tato firma působí na trhu satelitní a anténní techniky již od roku 1991. Nabízí
profesionální služby v oblasti individuálního a společného příjmu satelitní a pozemní
digitální televize od odborného poradenství přes prodej, montáž až po servis zařízení.
 ELEKTRO – Jiří Krupa – Jesenická 575 - prodej elektro, rozvoz zboží a instalace
spotřebičů na místo
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 Elektro – železářství LINDNER – Zlatohorská 103 - Prodej elektro,
elektrospotřebičů, kuchyňských potřeb a široký sortiment železářství. Výroba klíčů.
 ELPAS Vrbno, s.r.o. – Mnichov 240 – zajištění silnoproudých a slaboproudých
elektromontážních prací, elektroinstalace. Montáže a opravy veřejného osvětlení,
elektrorevize, prodej elektromateriálů.
 Jiří Faluši – Střelniční 40 - instalace a opravy vyhrazených elektrických zařízení.
Prodej elektromateriálů a svítidel. Zajištění revizí.
Instalatéři, prodejny nářadí
 D – David Dostál – D – Jiráskova 286
 INSTAL-TOP – Miroslav Hlinka – Jesenická 196
 Instalatérství - voda, topení, plyn a prodej autodílů - Martin Pleva – Mnichov 368
 Instalatérství - Ludvík Ohnoutka – Železná 136
 Instalatérství - Mojmír Glabazňa – Železná 142
 Instalatérství - Zdeněk Motyka – Mnichov 250
 Montáž a opravy plynových zařízení - Pavel Kopecký – Husova 451
Montáž a opravy plynových zařízení
 Revize plynových zařízení - Miroslav Kopečný – Družstevní 595
Klenotnictví
 Hodinářství – Milena Kotásková – Jesenická 575
 Klenotnictví Ariana – Dagmar Zvědělíková – Nádražní 211
 Klenotnictví - Dana Čapková – Bezručova 110
Květinářství, zahrada, les a krmiva pro zvířata
 Květinářství – Šárka Urbánková – Nádražní – prodej květin, zahradnických potřeb a
krmiv pro zvířata.
 Ridex s.r.o. … vše pro les – Nádražní 151 – velkoobchod se specializací na lesnické
zboží a materiály, produkty pro zahradu, myslivost a volný čas.
 Violka – Jan Palyza – Husova 628
 Zahradní práce – Adolf Strýček – Nádražní 201
Lékárny a prodejny zdravotního materiálu a zdravé výživy
 Biovela, s.r.o. – Bezručova 619 - výroba a prodej zdravotního materiálu.
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Firma se specializuje na jednorázové sterilní zdravotnické prostředky z plastů, stává se
předním dodavatelem tohoto zboží.
 Lékárna Magnus – Jesenická 633
 Lékárna 111 – Nádražní 202
 Zdravá výživa TREND – Nové Doby 111

Papír, hračky, sport a knihy
 Cyklo-servis, počítače – Petr Chreňo – Jesenická 318
 DaniJel – papír, hračky – Jelínek Milan – Bezručova 618
 Knihkupectví – Olga Hulínová – Nové Doby 112
 Papír – hračky Nelly – Zdeněk Vondra – Nádražní 201
Peněžnictví, cestovní kanceláře a reality
 Česká pojišťovna a.s. – Nové Doby 112
 Česká spořitelna a.s. – Bezručova 238
 Komerční banka a.s. – Zlatohorská 105
 EL GRECO – cestovní kancelář – Krejčího 63
 IRID s.r.o. – reality – Palackého 479
Počítačové, propagační a reklamní služby
 GIONARDI Milano TM – Dušan Zapalač – Myslivecká 590
Představuje nejnovější trendy komunikace, designu, kreativity a technologie ve tvorbě
a zpracování webových stránek a jiných produktů týkajících se propagace firem.
 LD media – Lucie Dvořáková – tvorba propagačních materiálů a reklamy. Vznikla
v září roku 2007, jejím hlavním cílem je komplexně pokrýt oblast reklamy. Zaměřuje
se především na tvorbu propagačního materiálů (vizitky, letáky), zajištění veškeré
tištěné reklamy včetně distribuce, zpracování billboardů, bannerů či světelné reklamy,
tvorba www prezentací a mnoho dalšího.
 LITERA – Zdeňka Horáková – Sadová 385 - tvorba propagačních materiálů a razítek
 Petr Gut – V Dolíku 571 - prodej a opravy kopírek, tiskáren
 Počítače - Luděk Koblása - Nádražní 202 - prodej počítačové techniky, kopírování,
tisk
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 PROPOS – Petr Obrusník – Bezručova 619 – poskytování propagačních služeb a
prodej počítačové techniky.
Firma byla založena v polovině roku 1993. Od samého počátku se orientovala na
poskytování propagačních služeb a vlastní softwarovou tvorbu. Od roku 1994 se
aktivity firmy rozšířily o prodej a servis hardwaru a poskytování služeb uživatelům
výpočetní techniky. Nyní nabízí komplexní služby v oblasti výpočetní techniky a
CopyCentra, které zahrnuje nejen kopírování a tisk do formátu A3, ale také
laminování, vazbu dokumentů, potisk triček, puzzlí aj.
 Tiskárna Zubalík – Sadová 296
 WILLY – Vladimír Ulip – Bezručova 113 - prodej a správa hardwaru a softwaru
včetně poradenství, nabízí kvalitní bezdrátové připojení k internetu, provádí grafické
návrhy včetně přípravy pro tisk, poskytuje tiskové a kopírovací služby, zajišťuje
tvorbu webových prezentací a výrobu razítek.
Pokládka a prodej podlahových krytin
 KOBRA podlahy – Leo Singer – Jesenická 575 - prodejna nabízí široký sortiment od
různých podlahových krytin, přes koberce až po textil. Mimo tyto služby ještě nabízí
kladení koberců a PVC, montáž parket, exotických dřevin, plovoucích podlah,
sportovních povrchů a antistatických podlah, renovace podlah, opravy betonových
podkladů a údržbu podlahových krytin. Zakoupené zboží rozvážejí po celé ČR.
 Podlahy Kudela Pavel – Sv. Čecha 396
 Súkup – podlahy – Palackého 251- firma se zabývá pokládkou a prodejem
podlahových krytin (laminátové plovoucí podlahy, dřevěné podlahy a obklady, PVC a
koberce) a jejich doplňků již od roku 2001. Veškeré práce provádí na území ČR.
Potraviny a smíšené zboží, trafiky
 AHOLD Czech Republic, a.s., Supermarket Albert – Jesenická 575
 JANTAR spol. s.r.o. – jatka – Mnichov 246
Společnost má sídlo v Bruntále, Opletalova 29/8 a orientuje se na potravinářskou
výrobu, provádí práce výrobní povahy v rostlinné a živočišné výrobě bez veterinárních
činností, potravinářskou výrobu (jatka, pekárna) a obchodní činnost. Ve Vrbně se
nacházejí jatka.
 Ovoce, zelenina – Ilias Zacharopulos – Sadová 497
 Pekárna PaP Vladimír Holaj – Jesenická 20
 Potraviny-večerka u Hoffmanů – Jiří Šafka - Svatopluka Čecha 315
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 Tabák – nápoje – Jan Zvědělík – Nádražní 211
 Večerka – Switoš Rostislav
 Večerka – Anna Husvéthová – Bezručová 118
 Výroba knedlíků – Anna Husvéthová – Bezručová 118
Prodej a výroba nábytků, práce se dřevem
 Nábytek Maximus – Jesenická 575
 Ridex s.r.o. – Nádražní 151
 Stolařství – David Kalva – Husova 496 (výroba kuchyní a nábytku)
 Stolařství – Vosáhlo a Thér – Nádražní
 Truhlářství – Patočka Ivan – Mnichov 83
 Truhlářství, podlahářství – Jiří Vacek – Husova 559
Prodejny textilů a obuvi
 Aranka Gugusakisová – Výroba a prodej oděvů - Nové Doby 112
 KCF obuv – Drahomíra Kopecká – Nové Doby 111
 Krejčovství – Ivana Kudelová – Sv. Čecha 396
 Market Demel – Miloš Demel – Nové Doby 623
 Metráž – textil – galantérie – Jiří Ševčík – Sadová 436
 Monika – Chien Nguyen Duy – Jesenická 575
 Monika – Monika Ševčíková – Sadová 436
 Second Hand
 Svatební salón Karen – Zlatohorská 103
 Textil, obuv – Thank Hue Duong – Nádražní
Zkrašlovací služby
 Beauty studio – Romana Juránková – Jesenická 575
V Beauty studiu se provozuje také solárium a kromě kosmetických procedur je možné
se objednat také na manikúru.
 Kadeřnictví – Anna Solařová – Jesenická 227
 Kadeřnictví – Romana Kostková – Nové Doby 112
 Kadeřnictví – Helena Vondrová – Nádražní 201
 Kosmetické služby a provozování solárií – Kateřina Putnerová – Bezručová 113
 Kosmetika – Božena Krystyna Machačová – Nové Doby 435
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 Kosmetika – Libuše Nepožitková – Nové Doby 435
 Kosmetika – Monika Opatrná – Střelniční 527
 Manikúra – Eva Čeperová – Střelniční 527
 Masáže – Jaroslava Lakomá – Nové Doby 112
 Studio Oriflame – Jiří a Šárka Frankovi – Nové Doby 112
 TUA BELLA – Kateřina Putnerová – Bezručova 113
Nezařazené služby a prodejny
 ATQ s.r.o. – nástrojařství – R. Strostlík - Žižkova 616
 Dimitris Georgiadis – Nádražní 439 – práce ve výškách, pokrývačství
 Forest servis – Jiří Přikryl – Železná 70
 Fotoateliér Šafka Jiří – v prodejně Potraviny-večerka u Hoffmanů – Sv. Čecha 315
 Kominictví – Jiří Kočička – Střelniční 519
 LAURI Vrbno, s.r.o. – Školní 360
Nabízené služby: výroba zámků a kování, specializovaný maloobchod a maloobchod
se smíšeným zbožím, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby a
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů. Jednateli firmy jsou Vlastimil
a Vladislav Dostál (Vrbno pod Pradědem) a Vlastimil Dostál (Fulnek).
 Market Demel – Miloš Demel
 Půjčovna, prodej a opravy nářadí – Petr Kopinec – Jesenická 377
 Sdr. GAMP – Radek Menšík - Mnichov 174 – tesařství, pokrývačství, klempířství a
komplexní rekonstrukce plochých i šikmých střech
 Svět Mobilů – Nové Doby 112
 Zámečnictví – Betos Georgios – Dělnická 157
 Zednictví – Josef Orság – Mnichov 303
 Zednictví - Lubomír Matuška – Palackého 604
 Zednictví – David Smetana – Mnichov 196

5.4 Vývoj cen potravin, zásobování
České obchodní řetězce v prvním pololetí roku 2009 snížily ceny potravin téměř u
dvaceti tisíc položek. Slevy se přitom pohybovaly mezi pěti až padesáti procenty (Zdroj:
Cechl, P. Supermarkety zlevnily zboží za stamiliony. Denik.cz [online]).
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Stovky korun mohli lidé ušetřit během jednoho nákupu. Ceny základních potravin šly
totiž výrazně dolů, oproti loňskému roku až o desítky procent. Podle statistického úřadu se
například kilový chléb na konci srpna 2008 prodával za necelých dvaadvacet korun, v roce
2009 byl skoro o dvě koruny levnější. Cena bílého pečiva klesla skoro o čtyřicet procent.
V roce 2009 prodělávaly nejvíce dvě komodity – mléko a obilí. Zlevňování se netýkalo třeba
hovězího masa nebo alkoholu. Ceny mírně vzrostly u vína a piva.
Níže předkládám tabulku některých potravin a jejich cen.

Zboží

Množství

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Hovězí maso zadní bez kosti

1 kg

170,15

146,68

177,74

Vepřová pečeně s kostí

1 kg

103,15

107,24

107,03

Kuřata kuchaná celá

1 kg

59,38

59,60

58,96

Mléko polotučné pasterované

1l

15,41

17,90

14,47

Eidamská cihla

1 kg

126,08

123,62

108,12

Jogurt bílý netučný

150 ml

5,76

6,13

6,03

Vejce slepičí čerstvá

10 ks

23,37

26,23

25,06

Máslo čerstvé

1 kg

108,91

113,89

93,10

Pšeničná mouka hladká

1 kg

8,69

13,07

9,48

Pečivo pšeničné bílé

1 kg

41,17

52,09

32,14

Cukr krystalový

1 kg

21,81

21,14

19,81

Přírodní minerální voda

1l

7,75

8,09

8,21

Pivo výčepní, světlé, lahvové

0,5 l

8,42

8,98

9,06

Pomeranče

1 kg

38,41

36,46

29,28

Jablka konzumní

1 kg

35,35

38,21

26,20

Papriky

1 kg

46,42

42,00

32,60

(Zdroj: Janda, V. Ceny většiny potravin jdou dolů. Moravskoslezský deník. 1. září 2009)
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6 VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
6.1 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbna pod Pradědem
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem sídlí na ulici Hřbitovní 289,
Vrbno pod Pradědem. V roce 2009 měla výjezdová jednotka požární ochrany, zařazená
v kategorii JPOII/2, celkově 25 členů, vedoucím sboru byl Ondřej Chalupa. V průběhu roku
byla provedena odborná příprava na získání osvědčení o odborné způsobilosti členů,
se kterými jsou sepsány dohody o pracovní činnosti s městem Vrbnem pod Pradědem
na zásahovou činnost. Jeden ze členů absolvoval kurzy techniky a velitele JSHD, jeden
absolvoval kurz na vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a 4 velitelé
jednotky získali osvědčení v kurzu ochrany obyvatelstva a civilní obrany. Aktuální informace
o

činnosti SDH společně

s fotkami

mohou zájemci

najít

na

webové

stránce:

http://www.hasici-vrbno.wbs.cz/
Během roku 2009 bylo prováděno teoretické školení zaměřené na bezpečnost práce
u zásahu, zdravotnickou přípravu, práci ve výškách a nad volnou hloubkou, školení dýchací
techniky, rádiového spojení v jednotkách PO aj. Praktického výcviku s technikou hasičů
se zúčastnila jednotka jak na území města, tak i mimo něj.
V roce 2008 byla uzavřena mezi HZS MSK a městem Vrbno pod Pradědem dohoda
o vykonávání odborné praxe. Díky ní od tohoto roku členové jednotky vykonávají
s příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na stanici Bruntál
službu. V době této praxe členové získávají povědomí o práci profesionálních hasičů, účastní
se školení, výjezdů a také získávají další zkušenosti s hasičkou činností a materiálem.
V březnu 2009 byl uspořádán první ročník Dnu otevřených dveří na hasičské
zbrojnici. Na exkurzi přišlo několik tříd základní školy, ale také běžní občané s dětmi.
V roce 2009 zasahovala jednotka u 129 událostí ve městě i mimo něj, z toho nejvíce
zásahu bylo v druhé polovině roku, konkrétněji v měsíci říjnu. Ze 129 zásahů bylo:
 18 požárů,
 15 dopravních nehod,
 46 technických pomocí různého druhu (řezání stromů, odchyt nebezpečného hmyzu
aj.),
 42 událostí, spojených se živelnou pohromou (tj. povodně, větrné smrště, sněhové
kalamity),
 2 úniky nebezpečných látek,
 6 jiných zásahů (např. záchrana osob a zvířat z výšky, hloubky či vody).
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Příloha: Podrobný přehled zásahů JSDHO Vrbno pod Pradědem v roce 2009
Finance
Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:
 Na zabezpečení pohotovostí členů JSDHO

300.000,- Kč

 Na mzdu člena vykonávajícího činnost v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním
pracovním poměru

50.000,- Kč

 Na pořízení ochranných přileb

30.500,- Kč

Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky
Během celého léta 2009 probíhaly v prostorách zbrojnice práce všeho druhu.
V 1. patře v prostorách půdy požární zbrojnice byla vybudována ložnice, která bude
sloužit členům na nocování při nařízené pohotovosti. Tyto situace nastávají při mimořádných
událostech většího charakteru (např. povodně, větrné smrště aj.). Vyměněno bylo vodovodní
potrubí, místnosti se sociálním zařízením dostaly obklady, stará okna byla vyměněná za
plastová a prostory vymalovány. Na těchto pracích se podíleli ve velké míře i členové
jednotky SDH.
V roce 2008 žádala jednotka od ministerstva vnitra dotaci na rekonstrukci
výjezdového cisternového vozidla Tatra 815. Toto vozidlo se podařilo v roce 2009 částečně
opravit, přitom 50% finančních prostředků na rekonstrukci hradilo Město Vrbno.
Kvůli omezeným finančním možnostem byly vynechány repasy motorové části automobilu.
Příloha: Seznam členů JSDH Vrbno pod Pradědem, stav techniky požární ochrany
Preventivně výchovná činnost
Během roku 2009 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. V kroužku
mladých hasičů, pod vedením instruktorů, se děti učí a připravují na soutěže mladých hasičů.
(Zdroj: webové stránky Dobrovolných hasičů a Města Vrbna p. Prad., podklady od pana
Chalupy)

6.2 Policie ve Vrbně pod Pradědem
Nejlepší policisté Krnovska a Bruntálska převzali ve čtvrtek 25. února 2010 ocenění
v sále krnovského kina Mír. Mezi oceněnými byli také dva vrbenští policisté, jmenovitě
nadporučík Vojtěch Lalinský a nadporučík Bc. Miroslav Doležel.
Nejlepší policista oddělení Vrbno pod Pradědem nadporučík Vojtěch Lalinský slouží u
policie od roku 1992, kdy nastoupil na pohraniční policii a následně na obvodní oddělení do
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Osoblahy. Od června roku 2000 zakotvil na oddělení ve Vrbně, kde dnes vykonává funkci
zpracovatele. Mezi jeho záliby patří zejména fotbal, nohejbal, cyklistika a běh.
Titul nejlepšího manažera, respektive nejlepší výkon funkce vedoucího obvodního
oddělení, si vysloužil nadporučík Bc. Miroslav Doležel, který slouží u policie 28 let.
V roce 1982 nastoupil na obvodní oddělení Vrbno, od roku 1992 působil na oddělení
hospodářské kriminality a zpět do Vrbna se vrátil v lednu 2008 jako vedoucí.
Krédem vrbenských policistů je nejen známé „Pomáhat a chránit“, ale také být
v ulicích Vrbna i sousedních obcích vidět, být vždy tam, kde je to právě třeba. Známého hesla
„Pomáhat a chránit“ se držel také vrbenský policista Josef Pavlíček, který dne 5. prosince
2008 vtrhl do hořícího domu, aby pomohl ještě před příjezdem hasičů třiaosmdesátileté paní,
kterou plameny uvěznily uvnitř stavby. Za svůj čin získal poděkování nejen od velitele
vrbenských dobrovolných hasičů Ondřeje Chalupy, ale také od ředitele bruntálských
profesionálních hasičů Jiřího Patrovského.
Na oddělení ve Vrbně pod Pradědem pracovalo v roce 2009 celkem 18 zaměstnanců.
Řešili 118 trestných činů, objasněno bylo 86 případů, čili 72,88 %. Většinu tvořily majetkové
trestné činy (krádeže). V mikroregionu Vrbensko bylo řešeno 52 autonehod, což činilo
o 16 méně než v roce 2008. V samotném městě policie řešila 8 autonehod, při kterých byla
1 osoba zraněna a škoda byla za cca 311 tisíc korun.
Policie během roku pořádala několik besed pro děti a mládež, 8 osvětových akcí
proběhlo na letních táborech.
(Zdroj: Vrbenský zpravodaj, webové stránky Města Vrbno p.Prad., podklady od pana
Doležela)

6.3 Činnost politických stran
Ve městě aktivně působily tři strany ČSSD (6 členů v zastupitelstvu a 3 v Radě), ODS
(žádný zástupce v Radě, 4 v zastupitelstvu) a KSČM (1 člen v Radě a 3 v zastupitelstvu).
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6.4 Seznam kulturních a sportovních spolků (+ činnost u těch, které
poskytly informace)
 ACS DRAK VRBNO POD PRADĚDEM – Železná 106
Předsedkyně: MUDr. Jana Vyčítalová.
Výbor spolku: M. Mlynář, V. Mlynář, L. Petruš, I. Metelková a J. Hamáček.
Počet členů: 33
Nejvýznamnější aktivity:
 TRITUR 2009 – celoroční cyklistická aktivita skládající se z 34 akcí od února
do listopadu toho roku. Počet účastníků 159, počet startů 837.
 CENA TRISPOLU – 26. 4. 2009 – na startu 95 cyklistů, 68 km závodu
 O pohár Ludvíkova – 3. 5. 2009 – 88 cyklistů na startu závodu
 JAMAJKA PRIX – 26. - 28. 5. 2009 – etapový třídenní závod, na jehož startu
bylo 67 cyklistů
 ŽELEZNÝ DRAK 2009 – 27. 7. 2009 – horský maraton na 111 km s cílem na
Praděd, startovalo 158 cyklistů
 ČERNÁ OPAVA – 4. 10. 2009 – cyklokros v rámci Českého poháru masters a
Oderský pohár 2009 pro 84 cyklistů v areálu BMX Černá Opava
(Zdroj: materiály poskytnuté panem Mlynářem)
 Auto motoklub v AČR – Myslivecká 589 - P. Lindner
 ČČK – Český červený kříž – Husova 332 – J. Hacurová
 Český rybářský svaz, místní organizace (MO) – Jesenická 447
Předseda: Lubomír Kalinec
Výbor

spolku:

Martin

Vilímek,

Roman

Popek,

Jaroslav

Koryčanský,

Bronislav Sakala, Josef Petřík, Jiří Juřiček st.
Kontrolní komise: předseda: Josef Fojtík
Počet členů: 345
Nejvýznamnější aktivity:
 Vybudování chodníku u chaty, osázení vložky a oprava komínu rybářské chaty
 26. 5. 2009 - registrace a zahájení rybolovu na rybnících – Biocentra revír
OPAVA 9 P a 9A
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 30. 5. 2009 - prostranství mezi oplocením sklárny a řekou bylo vyčištěno
od keřů, stromků a travin, následně upraveno, aby později, po instalaci laviček
sloužilo k odpočinku
 Pátý ročník závodu dětí, za účasti dětí z MO Zlaté Hory a Řevnice u Prahy,
celková účast 23 dětí, první tři místa obsadili členové našeho kroužku.
 Běžný provoz Biocentra umožnil rybářům ulovit pěkné úlovky, ale bohužel se i
projevila závada. V hrázi mezi prvním a druhým rybníkem je netěsnost, kterou
se ztrácí většina přítokové vody, takže u obou spodních rybníků nelze
dosáhnout plánované výšky vody. Závada byla projednána s vedením radnice
a z jejich strany bylo přislíbeno, že počátkem roku 2010 dojde k nápravě.
Jubilea v roce 2009:
 Ježovicz Josef

1977 dlouholetou aktivní práci

jubileum 60let

 Vilímek Martin

2002 jednatel

jubileum 60let

 Lindner Ivo

1987 aktivní podíl na výlovech

jubileum 65let

 Belošic Augustin

1974 dlouholetý aktivní člen

jubileum 70 let

 Lokaj Horst

1991 aktivní člen

jubileum 70 let

(Zdroj: dotazník vyplněný panem Koryčanským Jaroslavem)
 Český svaz chovatelů, základní organizace Vrbno pod Pradědem – Ve Svahu 430
Předseda: Zdeněk Beránek
Výbor spolku: Antonín Beránek, Zdeněk Beránek, Ladislav Jelínek, Helena
Beránková, Jiří Juříček, Roman Popek
Počet členů: 18
Nejvýznamnější aktivity:
 11. 7. 2009 Výstava drobného zvířectva Světlá Hora – členové ZO získali 2x
čestnou cenu na králíky a drůbež.
 18. – 19. 7. 2009 Moravskoslezská výstava v Úvalně – členové získali 5x pohár
na králíky a drůbež.
 14. – 16. 8. 2009 Výstava zvířectva ve Vrbně pod Pradědem, jedná se o místní
výstavu králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů. Při této výstavě byla
také expozice chovatelů králíků stříbrných malých a ukázková expozice
okrasného ptactva. Bylo vystaveno 124 kusů králíků, 76 kusů drůbeže a 112
kusů holubů. Výstavy se zúčastnilo 40 vystavovatelů okresu Bruntál, Jeseník,
Olomouc a Vyškov. Na této výstavě získali čestné ceny Helena Beránková,
Věra Beránková, Zdeněk Beránek, Michaela Dobrotková ml.
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 29. – 30. 8. 2009 Výstava zvířectva v Krnově Chomýži. Členové získali 5x
čestnou cenu.
 12. – 13. 9. 2009 Okresní výstava v Břidličné, součástí byla také soutěž
základních organizací okresu Bruntál. ZO Vrbno získala pohár za 2. místo
v soutěži.
 19. – 20. 9. 2009 Meziokresní podpradědská výstava okresů Šumperk, Jeseník
a Bruntál, na které získali členové ZO Vrbno 1. místo za králíky, 3. místo
drůbež a 3. místo holuby.
Ocenění jednotlivců spolku:
 Antonín Beránek – za dlouholetou činnost, v ZO ČSCH pracuje jako jednatel
ZO Vrbno a tajemník OV ČSCH Bruntál, bylo mu uděleno Čestné uznání ÚV
ČSCH Praha.
 Věra Beránková – získala Stříbrný odznak II. stupně ÚV ČSCH Praha
 Monika Beránková – získala Bronzový odznak III. stupně ÚV ČSCH Praha
 Ludmila Jelínková - získala Bronzový odznak III. stupně ÚV ČSCH Praha
 Roman Popek - získal Bronzový odznak III. stupně ÚV ČSCH Praha
(Zdroj: dotazník vyplněný panem Antonínem Beránkem)
 Český svaz včelařů – Mnichov 180
 Český svaz žen – Mnichov 362
 Český zahrádkářský svaz – Sadová 438
 Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek – Školní 477 – L. Šajerová
 Dětský taneční soubor Zuzanky
Tanečním večerem oslavil vrbenský country soubor Zuzanky desáté výročí své
existence. Dětský taneční soubor připravil své vystoupení na pátek 27. února od 17 hodin
ve středisku kultury Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Zahraje na něm hudební skupina
Wagón z Krnova a vystoupí také Václav Pospíšil a Jaroslav Lenoch s ukázkou irské lidové
hudby a dětský taneční soubor z Vápenné s ukázkou country tanců. Návštěvníci se mohli
na tanec nejen dívat, ale také sami vyzkoušet.
 HC Zlatá Železná – Husova 494 - Mgr. R. Klech
 Klub vrbenských turistů – Husova 558 – Š. Kopilčák
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 Levicový klub žen – Ve Svahu 423
Předseda: Anna Marková
Výbor spolku: A. Marková, L. Strnadová, Z. Grimmová, B. Juriková, H. Jurčáková
Počet členů: 32
Nejvýznamnější aktivity:
 14. 3. 2009 – Oslava MDŽ – členky připravily pohoštění, vlastní kulturní
program a tombolu. Mezi hosty byly starostka města, poslankyně Parlamentu
K. Konečná (KSČM) a další hosté za KSČM.
 20. 6. 2009 – Setkání LKŽ – Zájezd do Bohuslávek u Lipníku nad Bečvou,
akce se konala na výletišti za účasti dalších LKŽ a poslanců Parlamentu ČR
L. Mlčáka, A. Čeríka a dalších hostů.
 17. 8. 2009 - Předvolební beseda s KSČM – za účasti poslankyně K. Konečné a
dalších kandidátů z našeho okresu.
 20. 9. 2009 – První taneční zábava pro seniory i ostatní pod názvem „Čaj o
páté“, tyto zábavy se konaly také v měsíci říjnu, listopadu a prosinci. Členky
připravily občerstvení, návštěvnost se pohybovala vždy do 50 osob a
k poslechu i tanci hrála skupina Duo manželé Franekovi z Mnichova.
 18. 12. 2009 – Klobásková párty na ukončení roku jak pro členky LKŽ, tak pro
hosty. Proběhla zde i oslava jubilantek a výměna drobných dárečků.
(Zdroj: dotazník vypracovaný L. Strnadovou).
 Myslivecké sdružení Praděd – Mnichov 302 – Z. Jurka
 Pěvecký sbor města Vrbna – Jesenická 226
Předseda: Jan Beran
Počet členů: 30
Nejvýznamnější aktivity:
 20. 6. 2009 Svátky písní Olomouc – 2x stříbrná medaile
 Za rok 2009 celkem 13 koncertů v ČR a 4 koncerty v zahraničí
(Zdroj: Podklady poskytl Ing. Jan Beran)
 Řecká obec Vrbno pod Pradědem – Družstevní 597
 Sdružení občanů zdravotně postižených regionů Krnov, Bruntál, Rýmařov –
Chelčického 465 – E. Obrusníková
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 Spolek Přátelé Vrbenska – Sadová 436 – K. Michalus
Předseda: Karel Michalus
Počet členů: 60
Nejvýznamnější aktivity:
 Červenec 2009 - Lesní slavnosti Lapků z Drakova – jednou z nejzdařilejších
atrakcí v roce 2009 byla experimentální tavba železa středověkým způsobem
(pomocí dřevěného uhlí), provedená v malé replice mini huti (dýmačce).
 V závěru roku 2009 bylo vydáno druhé aktualizované vydání průvodce
„Naučnou stezkou Údolím Lapků z Drakova“.
 Záměr výstavby repliky středověké osady na Drakově, jejíž součástí má být
vybudování volné repliky strážního hradu a raně středověké osady s kombinací
možnosti konání živých historických slavností a aktivního využití volného
času v přírodě.
 Záchrana Dřevouhelné Lorenzovy hutě.
 Výstavní činnost – v roce 2009 se konala výstava k počátkům historie dolování
a zpracování rud na Vrbensku, pro prezentaci výstavy byl připraven a vydán
textový průvodce – 3 dílná skládací brožurka s názvem „Z dějin dolování a
zpracování rud na Vrbensku, aneb když tu ještě žili permoníci“.
 Zábavná letní slavnost Dlouhá noc
 Akce Evropské Vánoce, Mikulášské zabijačkové hody a čertovské rojení dětí
byla financována z fondu EU v projektu TRADICE – POUTA PŘÁTELSTVÍ
a spočívala ve spolupráci s polskými přáteli ze spolku „Sami Sobie“ z polské
obce Wilamowice Nyskie. Oba subjekty připravily ukázku národních
vánočních zvyků a ochutnávku národních jídel.
 Silvestrovský sjezd na pekáči
Propagace spolku:
 Příprava a vydání 2000 ks odborně zpracovaných brožůrek „O historii těžby a
zpracování rud na Vrbensku“ v rámci stejně pojmenované výstavy.
 Příprava a vydání 3000 ks prvních novin Lapků z Drakova – Drakovský Kurýr
 Vydání 1000 ks propagačních info mapek Drakova s informací o stavu
záchrany Lorenzovy hutě a naučné stezky Lapků z Drakova
 Vydání velké pohlednice Lesní slavnosti Lapků z Drakova
 Tisk více než 2000 ks informačních letáků, pozvánek na akce včetně polských
verzí
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Hospodaření:
Zůstatek z roku 2008

42 033,50 Kč

Příjmy celkem

536 009,50 Kč

Výdaje celkem

559 503,00 Kč

Zůstatek 2009

18 540,00 Kč

Příloha: Propagační materiály Spolku Přátelé Vrbenska + fotodokumentace
Lorenzovy hutě, výstavy Spolku
(Zdroj: Výroční zpráva Spolku Přátelé Vrbenska)
 TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, o.s. – Krejčího 440
Webové stránky: http://www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz/
V roce 2009 řídil TJ Sokol 5-ti členný výbor, skládající se z předsedy
Ing. Jiřího Plchota, tajemníka Ing. Jana Kvapila, hospodáře Dušana Wagnera a dalších dvou
členů výboru: Svatopluka Vrby a Jaroslava Motyky.
TJ Sokol zastřešuje 11 oddílů a má 487 členů: badminton, basketbal, fotbal, tenis,
stolní tenis, turisti, horolezci, šachy, ASPV (asociace sportu pro všechny), volejbal a extrémní
sporty. Jednotlivé oddíly řídí vlastní zvolené výbory, hospodaření TJ Sokolu je vedeno
na jednom účtu. Většina oddílů se aktivně účastní pravidelných soutěží a turnajů.
Badminton vykonával činnost v roce 2009 pouze do června, následně se rozpadl
z časových a rodinných důvodů jednotlivých členů. Členů bylo celkem 8 a oddíl nebyl
přihlášen v žádných soutěžích, činnost vykonávali členové spíše rekreačně-sporadickou.
TJ Sokol - Tenisový oddíl Vrbno pod Pradědem
Předseda: Zdeněk Valenta
Výbor spolku: Pavel Holý, Igor Žemba, Robert Valenta, Vladimír Bartoněk ml.,
Jaroslav Kunc ml., René Darmovzal
Počet členů: 68
Nejvýznamnější akce:
 Květen - pravidelný tenisový turnaj ve čtyřhrách – Turnaj kamarádů – který
organizují kluci, kteří kdysi hrávali tenis za Vrbno a dnes mají mezi 25 – 30
lety. Turnaje se účastní také starší hráči, dokonce i důchodci. Turnaj se hraje
způsobem, že se polovina výkonně lepších hráčů nasadí ke hře a druhá
polovina se k nim dolosuje. Tímto způsobem se zaručuje relativně stejná
úroveň všech zúčastněných párů. První tři výherci jsou odměněni cenami.
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 Červen a červenec - dvě akce dotované z prostředků EU nazvané souhrnně
Léto tenisu Vrbno 2009. Jednou z akcí bylo mezistátní utkání Vrbno – Opole
s výsledkem 23:22 (hrálo se 45 utkání ve dvouhrách ve všech věkových
kategoriích (žáci až důchodci, muži i ženy). Druhou akcí byl tzv. Praděd Cup
resp. Turnaj starostů. Tento turnaj hrají vesměs pracovníci Městských úřadů
(starostové, zastupitelé a pozvaní hosté). Ze zbylých prostředků EU bylo mimo
jiné vybudováno ozvučení a umělé osvětlení tenisových kurtů.
 Červenec - nejvýznamnější a největší turnaj roku – Memoriál Bedřicha
Opatrného – účastní se ho až 60 hráčů. Kdysi byl nazýván také turnajem
osobností, protože tohoto turnaje se účastní i politici, hokejisté, podnikatelé a
hosté i mimo republiku. Hraje se stejným způsobem jako turnaj kamarádů
jenom s tím rozdílem, že páry jsou předem domluvené a nahlášené (tzn., že se
nenasazují hráči rozlosováním).
 Září - oddílový turnaj ve čtyřhrách zvaný Zavírání studánek. Jedná se o turnaj
členů oddílu – koná se pravidelně každý rok.
TJ Sokol Vrbno oddíl Stolního tenisu
Předseda: Ota Slavík
Výbor spolku: Dita Vlčková
Počet členů: 27, z toho 10 dětí

6.5 Významné kulturní, vzdělávací a sportovní akce (divadlo,
besedy, přednášky, výstavy, plesy)
Letní kino
Promítání filmů v letním kině probíhalo od 17. 8. do 30. 8. 2009 vždy od 20:30 hodin
v areálu bývalého koupaliště a restaurace Mír. V roce 2009 se odpromítalo celkem 13 filmů,
1 film (Milionář z chatrče) se nepromítal pro špatné počasí. Celková návštěvnost kina byla
1509 diváků. Letní kino ve Vrbně pod Pradědem provozuje kino Mír 70 z Krnova ve
spolupráci s Městem Vrbno pod Pradědem.
Příloha: program kina a návštěvnost jednotlivých filmů

Divadlo
 21. 2. 2009 se uskutečnil autobusový zájezd do Slezského divadla v Opavě na
představení My Fair Lady. Vstupné včetně dopravy činilo 320,- Kč. Divadelní
představení zprostředkovalo Středisko kultury a vzdělávání.
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 8. 3. 2009 proběhlo ve Středisku kultury a vzdělávání divadelní představení pro malé i
velké diváky s názvem Králici z klobouku. Vstupné 50,- Kč.
 3. 4. 2009 proběhla ve Střeše divadelní hra „Hodně smíchu a pár slz“ v podání
Divadla VIOLA Praha. Hodně smíchu a pár slz je podle vzpomínek Blanche
Caffiéreové. Knihu napsala Betty MacDonaldová, scénář sestavila Jiřina Tejkalová,
hrály Carmen Mayerová a Tereza Kostková. Vstupné činilo 190,- Kč.
 16. 4. 2009 od 15:00 se uskutečnila v Klubu Mír divadelní přehlídka dramatických
kroužků vrbenské školy. Akci připravila základní škola.
 19. 4. 2009 bylo ve Střeše realizováno divadelní představení pro malé i velké diváky
s názvem Děti pirátů a ztracený ostrov… aneb pirátem snadno a rychle. Vstupné 50,Kč.
 4. 10. 2009 se ve Střeše uskutečnilo divadelní představení - veselá pohádka o králi
Petrovi a princezně Janě s názvem O ztracené princezně. Cena vstupného 50,- Kč.
 4. 12. 2009 od 19:30 bylo ve Střeše realizováno pestré pásmo humorných scének,
skečů a písniček s názvem Pitbul a jiné celebrity.
 6. 12. 2009 od 15:00 proběhla ve Střeše pohádka o pěti krtčích bratřích s názvem Krtčí
výlety.

Koncerty
 7. 1. 2009 od 18:00 - Komorní poslechový večer nazvaný „Dozvuky Vánoc“ byl o
hudbě, kterou slyšíme o Vánocích, ale víme o ní jen málo. Uskutečnil se ve Střeše.
 6. 3. 2009 od 19:00 se uskutečnil ve Střeše společný večer kapel I.C.Q. Ostrava a
Pouta Pardubice. Vstupné bylo stanoveno na 120,- Kč.
 24. 4. 2009 od 16:00 proběhl v Klubu Mír jarní koncert DPS Sedmihlásek spojený
s festivalem dětských pěveckých sborů.
 6. 5. 2009 od 19:00 se uskutečnil ve Středisku kultury a vzdělávání koncert Pavla
Dobeše a Tomáše Kotrby. Vstupné činilo 170,- Kč.
 13. 5. 2009 od 18:00 proběhl ve Střeše komorní poslechový večer, „Ozvěny hudby“
tentokrát na téma vážně i nevážně o hudbě 20. století.
 19. 6. 2009 od 16:00 se uskutečnil na zahradě školní družiny ul. Komenského
Prázdninový koncert. Pořadatel ZUŠ Bruntál.
 23. 6. 2009 proběhl ve Střeše koncert při příležitosti Evropského dne hudby.
Pořadatelem byl Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.
 16. 9. 2009 od 18:00 proběhly ve Střeše Ozvěny vážné hudby.
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 29. 9. 2009 od 19:00 připravil ve Střeše Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem
koncert, ve kterém vystoupil společně se sborem z Polska
 20. 11. 2009 od 18:00 se uskutečnil ve Střeše poslechový večer s vrbenskou skupinou
Talisman.
 25. 11. 2009 od19:00 se uskutečnil ve Střeše hudební recitál Petry Černocké s Jiřím
Pracným a MUDr. Radimem Uzlem.

Besedy
 11. 3. 2009 od 18:00 proběhla ve Střeše beseda s autorským čtením Pavla J.
Hejátka. Vstupné 50,- Kč, studenti 30,- Kč.
 20. 4. 2009 od 19:00 se zájemci mohli zúčastnit vyprávění Zdeňka Trošky, které se
uskutečnilo ve Střeše. Vstupné 220,- Kč.
 4. 6. 2009 od 18:00 proběhla ve Střeše beseda „Bali – ostrov Bohů“. Jednalo se o
besedu cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby, vstupné činilo 120,- Kč.
 21. 10. 2009 od 19:00 zavítal do Střechy Václav Postránecký s programem nazvaným
„Jak se učí herectví“
 4. 11. 2009 od 17:00 se uskutečnila ve Střeše beseda „Těžba, zpracování rud a
litinové výrobky v Ludvíkově“. Hosté byli Josef Kárník, Ing. Emil Pela a
Karel Michalus, pořadem provázel Ing. Ota Bouzek. Na besedu navazovala výstava
Krása skrytá v kamenech.
Přednášky
 5. 2. 2009 od 18:00 se uskutečnila přednáška „Zdraví ve vzájemných vztazích“.
Přednášku pořádá Centrum ŽIVOT A ZDRAVÍ a uskutečnila se ve Střeše.
 12. 2. 2009 od 15:00 proběhla ve Střeše přednáška Ochrana přírody. Vstup byl
volný. Přednášeli Dušan Duhonský, pracovník Správy CHKO Jeseníky. Pořádalo
Město Vrbno pod Pradědem.
 19. 2. 2009 od 18:00 byla realizována ve Střeše přednáška „Jak se dožít vysokého
věku II.“
 12. 3. 2009 od 18:00 byla připravená ve Střeše přednáška „Skutečná pravda o nealko
nápojích“, kterou pořádalo Centrum ŽIVOT a ZRAVÍ. Přednáška byla obohacena
ochutnávkou vzorků zdravých jídel a prodejní výstavou zdravých potravin.
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 26. 3. 2009 od 18:00 proběhla ve Střeše přednáška „Co bychom měli vědět
o cholesterolu“. Přednášku připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ, součástí bylo
bezplatné měření krevního tlaku a tuku.
 22. 4. 2009 od 15:00 proběhla ve Střeše přednáška o architektu Josefu
Hoffmannovi. Přednášela PhDr. L´ubica Mezerová, pracovnice Muzea v Bruntále.
Pořadatelem bylo Sdružení obcí Vrbenska.
 23. 4. 2009 od 18:00 se uskutečnila ve Střeše přednáška „Co ovlivňuje naši imunitu“.
Součástí ochutnávka zdravých jídel.
 24. 4. 2009 se uskutečnila ve Střeše přednáška „Péče o veřejnou a soukromou
zeleň“, pořádána Městem Vrbno pod Pradědem. Přednáška byla spojena s konzultací
se zahradní architektkou Ing. Drahomírou Kolmanovou.
 29. 4. 2009 proběhla ve Střeše přednáška Myslivecké zvyky a tradice. Pořadem
provázel Ing. Ota Bouzek, zájemcům přiblížil zajímavosti o myslivosti.
 14. 5. 2009 byla realizována ve Střeše přednáška „Tajná přání muže a ženy“.
Součástí byla ochutnávka zdravých jídel a měření krevního tlaku a tuku. Přednášku
připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ.
 28. 5. 2009 byla ve Střeše připravena Centrem ŽIVOT a ZDRAVÍ přednáška „Hněv“.
 18. 6. 2009 proběhla přednáška „Role humoru v životě člověka“, přednášela
Bc. Magda Škrlová a PhDr. Petr Škrla. Součástí přednášky bylo bezplatné měření
krevního tlaku, tuku a ochutnávka zdravých jídel. Připravilo Centrum ŽIVOT a
ZDRAVÍ.
 24. 9. 2009 od 18:00 uspořádalo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ ve Střeše přednášku
„Několik rad, jak se zbavit přebytečných kilogramů“
 8. 10. 2009 od 18:00 proběhla přednáška „Voda …“, kterou připravilo Centrum
ŽIVOT a ZDRAVÍ ve Středisku kultury a vzdělávání.
 22. 10. 2009 proběhla ve Střeše přednáška o putování východním Tureckem a
severním Íránem nazvaná „Expedice Turecko-Írán 2004“. Přednášel MUDr.
Miroslav Schubert, připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ.
 12. 11. 2009 od 18:00 přednášel ve Střeše Oldřich Wagenknecht na téma
„Alternativní medicína…“ Přednášku připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ.
 23. 11. 2009 od 18:00 se uskutečnila přednáška „Pravidla úspěšného života…“,
přednášela Magda Škrlová. V závěru přednášky byla připravena ochutnávka vzorků
zdravých jídel. Připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ.
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 9. 12. 2009 od 18:00 připravilo Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ ve Střeše přednášku
„Vodoléčba, masáže …“ Součástí přednášky byla také praktická ukázka jak se zbavit
bacilů masáží se základy z aromaterapie.
Výstavy
Galerie na radnici
Na stovku byl zaokrouhlen počet výstav, které byly připraveny v prostorách
Galerie na Radnici na Nádražní ulici. Stá výstava fotografií pod názvem „Hledáme
novou Kateřinu Neumannovou“ vzešla z fotoaparátu Lubomíra Tomečka, představuje
barevné fotografie pořízené během běžeckého závodu pořádaného jesenickým
lyžařským oddílem v areálu Ovčárny a Pradědu. Výstava je věnována sportující
mládeži, ale také obětavým pořadatelům a trenérům.
Další pořádané výstavy v roce 2009:
 Výstava černobílých fotografií Ivana Bárty s názvem „Koňský trh v Dublinu“.
Proběhla 1. 4. – 30. 6. 2009. Zachycuje okamžiky života lidí žijících v chudých
oblastech Irska, převážně dětí, výrostků a kočovníků.
 Výstava fotografií ze závodů v cyklokrosu – Oderský vrch. Fotografovala skupina
autorů. Výstava proběhla od 15. 9. – 15. 10. 2009
 Výstava „Jen tak pro radost“ se uskutečnila od 15. 10. 2009 – 15. 1. 2010. Jednalo
se o výstavu fotografií Lubomíra Tomečka.
Výstavy ve Střeše
V průběhu roku 2009 bylo uspořádáno ve Středisku kultury a vzdělávání – Střecha 12 výstav.
 Vernisáž výstavy s názvem „Krojované panenky“ proběhla za účasti autorek panenek
Marie Žilové a Evy Jurmanové z Nového Veselí 1. března v 15 hodin. Návštěvníci
mohli vidět panenky oděné v přesné kopii českých a moravských lidových krojů.
Výstava trvala do 26. dubna.
 Výstava nejdelšího leporela světa proběhla od 1. 4. 2009 do 22. 4. 2009.
 Vernisáž výstavy Vrbenské velikonoční vajíčko proběhla dne 6. 4. 2009, součástí
vernisáže bylo vystoupení dětí MŠ Jesenická a vystoupení dětí dramatického kroužku
ZŠ.
 Vernisáž výstavy historického skla proběhla 18. 5. 2009 od 14:30, po které
následovala výstava ručně vyráběných replik historického skla, tzv. lesního skla,
pocházející ze sklářské huti TOMI. Prodejní výstava trvala do konce srpna 2009.
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 Po dobu prázdnin proběhly ve Střeše tzv. prázdninové výstavy:
-

Ručně vyráběné repliky historického skla – sklářská huť TOMI

-

Obrazy vrbenského malíře Martina Mately

-

Výtvarné práce žáků ZŠ

-

Obrazy výtvarnice Mileny Reissner

 Výstava

„Krása

skrytá

v kamenech“

Po

celou

dobu

trvání

výstavy

(24. 9. 2009 – 15. 11. 2009) probíhala také poznávací soutěž.
 Výstava „Orientační sport – sport třetího tisíciletí“. Fotografie Lubomíra Tomečka
st. bylo možno zhlédnout od 23. 11. 2009 do 11. 12. 2009
 Výstava vánočních ozdob a dekorací proběhla od 30. 11. 2009 do 8. 1. 2010.
 Výstava „Pod modrým nebem, aneb Jak jsem potkal Jaka“ Jednalo se o putovní
výstavu fotografií. Zakoupením fotografie mohli zájemci podpořit projekty uprostřed
nejvyšších hor světa. Výstava proběhla od 3. 12. 2009 do 8. 1. 2010, připravila
Městská knihovna Vrbno.

Plesy
 6. 2. se uskutečnil 12. ples města a městských organizací. Vstupné činilo 280,- Kč a
obsahovalo místenku a konzumační lístek. Ples se uskutečnil v areálu klubu Mír a byl
organizován Městem Vrbno pod Pradědem, konkrétně pí. Musilovou.
 14. 2. proběhl v tělocvičně ZŠ Sokolovna Papučový bál. Vstupné s místenkou činilo
100,- Kč. Pořadatel byl Klub vrbenských turistů.
Jiné kulturní akce
 27. 2. Taneční country podvečer – při příležitosti 10. výroční trvání country souboru
Zuzanky – Střecha
 11. 4. Velikonoční vyrábění a soutěžení – výroba velikonočních ozdůbek a soutěžení
pro malé i velké děti – prostory jídelny ZŠ
 24. 4. Noc s Andersenem – večer v knihovně trávený nejen nad knihami
H. CH. Andersena pro děti 8 – 13 let – Městská knihovna Vrbno
 30. 5. Zájezd do ZOO Ostrava – autobusový zájezd pro děti a jejich rodiče ke
„Dni dětí“ – Středisko kultury a vzdělávání
 13. 6. – 14. 6. Dny Euroregionu Praděd – Vrbenské slavnosti 2009 – pestrým
programem provázel Jiří Jekl z Hitrádia Orion. Připraveno bylo bohaté občerstvení a
různorodý stánkový prodej – areál klubu Mír.
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Příloha: Program letních vrbenských slavností + fotodokumentace
 11. 7. – 12. 7. Lesní slavnost Lapků z Drakova – lesní slavnost s bohatým
programem a tombolou – Drakov a jeho okolí – pořádá Spolek Přátelé Vrbenska
Příloha: Plakát DRAKOV 2009+ fotodokumentace
 15. 8. Dlouhá noc a Den polské kuchyně – den plný soutěží a rekordů spojený
s ochutnávkami jídel polské kuchyně – areál Hotelu Koliba Ludvíkov – pořádá Spolek
Přátelé Vrbenska
Příloha: Pozvánka na Dlouhou noc + fotodokumentace
 2. 9. Slavnostní zahájení provozu parku Dětský svět – slavnostní otevření parku
spojeno se zábavným odpolednem pro děti – areál MŠ Jesenická – pořadatel MŠ
Jesenická
 12. 9. Vrbenské babí léto – den plný zábavy pro děti i dospělé – stadion TJ Sokol –
pořadatel oddíl kopané TJ Sokol
 26. 9. Čaj o páté – trocha zábavy pro seniory – Střecha – pořádá Levicový klub žen
ve Vrbně p.P.
 31. 10. Čaj o páté – k poslechu i tanci hraje skupina DUO FRANKOVI – Střecha –
pořádal Levicový klub žen ve Vrbně p.P.
 30. 11. Zahájení Adventu – rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí
vrbenských škol – Střecha – pořádá Středisko kultury a vzdělávání
 11. 12. Čaj o páté – trochu zábavy pro seniory – Střecha – pořádá Levicový klub žen
ve Vrbně p.P.
 12. 12. Evropské Vánoce – čertovské a Mikulášské rojení dětí a zabíjačkové hody
– vánoční jarmark, Mikulášská nadílka, Mikulášská taneční zábava – areál klubu Mír
– pořádá Spolek Přátelé Vrbenska
Příloha: Plakát na čertovské rojení + fotodokumentace
Možnosti vzdělávání ve městě
Univerzita třetího věku
Od ledna 2009 se ve Vrbně rozběhl třetí cyklus celoživotního vzdělávání Univerzity
třetího věku. K vzdělávacím přednáškám se mohli přihlásit zájemci, jimž je alespoň 50 let.
Výuka probíhala dvakrát do měsíce, vždy ve čtvrtek od 16 do 18 hodin ve středisku Střecha a
přednášeli pedagogové Slezské univerzity v Opavě a další vybraní odborníci.
Příloha: Zimní a letní rozvrh U3V + fotodokumentace
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Vzdělávací kurzy v rámci projektu Chytrá horákyně
Projekt „Chytrá horákyně“ byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova a byl zaměřen na další vzdělávání a informování fyzických a právnických
osob. Projekt probíhal od května 2008 do května 2009 a získal dotaci na své aktivity ve výši
2 018 400 Kč.
Prvním krokem bylo vyhlášení výběrového řízení na vytvoření specifických programů
z oblasti obnovy a rozvoje venkova. Rozpočtové prostředky vyčleněné v této souvislosti
činily 850 910 Kč.
V září 2008 bylo ukončeno zadávací řízení na výběr vzdělávacího subjektu pro
zajištění obecných vzdělávacích programů. Bylo vybráno Středisko kultury a vzdělávání
ve Vrbně pod Pradědem. Vzdělávací programy, které mělo zajistit: ICT pro venkov,
Angličtina pro venkov a Kurz řízení malé firmy. Samotné kurzy začaly od října 2008.
Za tvůrce nových vzdělávacích programů byla vybrána obecně prospěšná společnost
Národní observatoř venkova (NOV) se sídlem Rostěnice-Zvonovice. Úkolem NOV bylo
nejen vytvořit vzdělávací moduly, ale také zajistit lektory spolu se samotnou výukou. Byly
připraveny 2 semináře, 1 dvanáctidenní kurz a 1 dvoudenní exkurze.
1. seminář „Podnikání na venkově s Programem rozvoje venkova“
2. seminář „Venkovský cestovní ruch s Programem rozvoje venkova“
3. kurz „Škola obnovy a rozvoje venkova“
Vzdělávací kurzy a poradenství v rámci výše zmiňovaného projektu probíhaly
od března do května 2009 ve Střeše.
Výtvarné kurzy
 31. 1. Relaxační a tvořivý den – malování na hedvábí, dechová cvičení, meditace … Střecha
 24. 2. Kurz Chcete si vyrobit svíčky? – Střecha
Sportovní život ve městě
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu Bruntál
V pondělí 25. ledna 2010 proběhlo v hotelu Slezan v Bruntále slavnostní vyhlášení
nejlepších sportovců okresu Bruntál za rok 2009. Z vrbenských sportovců byli oceněni:
 Lubomír Tomeček (Novo Bruntál) – dosáhl na 13. místo na MS v orientačních
závodech na horských kolech
 Matěj Lasák (SK Gymnázium Vrbno) – účastník SP a MS v cyklistice a cyklokrosu
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 Athanisios Markos (SK Gymnázium Vrbno) – účastník SP a MS v cyklistice
a cyklokrosu
Běžecké lyžařské trasy v okolí Vrbna pod Pradědem
 Místní tréninkový okruh – FIT kolečko v nejbližším okolí Vrbna pod Pradědem –
13 km
 Anenské myslivny – Anenský vrch – 8 km
 Anenské myslivny – Malá Hvězda – Hvězda pod Karlovou Studánkou – 20 km

Spinning centrum
Vlastníkem spinning centra je od 1. 6. 2009 Sportovní gymnázium, provozovatelem
je Ludmila Žiačiková. Spolupracuje s ní kvalifikovaný tým instruktorů.
Kalendář sportovních akcí
 10. 1. Povánoční hubnutí s Míšou – taneční aerobik + posilování na stepech –
tělocvična ZŠ Sokolovna
 31. 1. Tenisové utkání TJ Sokol Vrbno-Přerov C – tělocvična ZŠ Sokolovna
 31. 1. Tenisové utkání TJ Sokol-Lipník A – tělocvična ZŠ Sokolovna
 7. 2. Zpět do formy – aerobik pro začátečníky i pokročilé s posilováním – tělocvična
ZŠ Sokolovna
 7. 3. Stepmánie – odpoledne plné cvičení na stepech – tělocvična ZŠ Sokolovna
 4. 4. Jarní interval s Alčou – kombinace aerobiku s posilováním – tělocvična ZŠ
Sokolovna
 16. 5. a 17. 5. Balóny ve Vrbně – létání horkovzdušným balónem – okolí Penzionu
U Hradilů
 23. 5. Turistický výšlap – Klub vrbenských turistů
 30. 5. Memoriál Jany Dragounové – vzpomínkové odpoledne plné aerobního cvičení
v různých stylech – tělocvična ZŠ Sokolovna
 20. 6. Hurá na prázdniny – turisticko-sportovní odpoledne – okolí města Vrbna pod
Pradědem
 27. 6. Cvičíme s Vendulou – aerobik + posilování s expandery – tělocvična
ZŠ Sokolovna
 4. 7. Turistický výšlap – pohoří Jeseníků
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 15. 8. – 16. 8. Vrbenský vrch – Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu.
Závodní trať Karlovice (rozcestí) – Pustá Rudná – pořádá AMK Vrbno pod Pradědem
 28. 8. Rozloučení s létem – Plácaná ve volejbale – srandazápasy – volejbalové kurty
– pořádá ASPV při TJ Sokol
 5. 9. Začínáme, aneb potíme se, hubneme … - aerobní cvičení spojené s přednáškou
o výživě, měření tuku, tombola – tělocvična ZŠ Sokolovna – pořádá ASPV
 12. 9. O cenu Pradědu – veřejná střelecká soutěž spojená s občerstvením
a mysliveckou kuchyní – střelnice MS – pořádá Myslivecké sdružení Praděd
 15. 9. Orientální tanec DAMBRA – zápis a ukázková lekce – Střecha – pořadatel
Středisko kultury a vzdělávání
 19. 9. Vrbenská padesátka – 39. ročník dálkového pochodu – okolí města Vrbna pod
Pradědem – pořádá Klub vrbenských turistů
 3. 10. Říjnová cvičební smršť – Nike dynamic training, Nike dynamic yoga, povídání
o zdravé výživě – tělocvična ZŠ Sokolovna – pořádá ASPV při TJ Sokol
 7. 11. Výšlap Klubu vrbenských turistů – turistický výšlap – okolí města Vrbna pod
Pradědem – pořádá Klub vrbenských turistů
 7. 11. Podzimní řádění s Míšou – sportovní odpoledne plné aerobiku – tělocvična ZŠ
Sokolovna – pořádá ASPV při TJ Sokol
 5. 12. Soutěžní vánoční odpoledne aneb možná přijde i Mikuláš – soutěže,
vyrábění a nadílka pro děti – tělocvična ZŠ Sokolovna – pořádá ASPV při TJ Sokol
 6. 12. Vánoční nadílka pohody – aerobní cvičení – tělocvična ZŠ Sokolovna –
pořádá ASPV při TJ Sokol
 26. 12. Vrbenský flek 2009 – VI. ročník vánočního turnaje v mariáši – Sporthotel
Centrum Stone – pořádá Příznivci mariáše z „Jamajky“
 29. 12. Vánoční šachy U Dvořáků – pro všechny milovníky královské hry – kavárna
„U Dvořáků“ – pořádá Šachový oddíl TJ Sokol
 31. 12. Silvestrovský sjezd na pekáči – silvestrovský sjezd masek, tombola –
sjezdovka nad Vrbnem – pořádá Spolek Přátelé Vrbenska
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6.6 Informační centrum
Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle pošty na ulici Jesenická
252 ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková.
Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům a
turistům, dále se zabývá prodejem drobných upomínkových předmětů. Zde v prodeji také
turistická známka Vrbna pod Pradědem a Pradědu.

6.7 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem,
příspěvková organizace
Středisko kultury vzdělávání Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno za účelem
zabezpečení kulturních, kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti
územního obvodu města.
Ředitelka: Hana Janků
Ekonomka: Ing. Ivana Novotná
Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2009 – 6,8 pracovníků
Organizace v roce 2009 hospodařila s částkou 3.774.250,08 Kč, část z toho tvořily samotné
příjmy organizace a provozní dotace obce.
Provozní prostory:
 Městská knihovna Vrbno
 Adresa: Sadová 312
 Počet zaměstnanců: 3,3
 Knihovní fond: přírůstek knihovního fondu činil 1.322 sv., objem finančních
prostředků na nákup knih byl 200.000 Kč. Stav knihovního fondu k 31. 12.
2009 byl celkem 34.563 sv /+953/. Počet exemplářů docházejících periodik
činil 28.
 Knihovní služby – v roce 2009 se zaregistrovalo 740 čtenářů, z toho čtenáři do
15 let – 230. Počet fyzických návštěvníků knihovny: 11.230. Počet výpůjček
v roce 2009 činil 43.215 svazků a průměrně si každý registrovaný čtenář
vypůjčil 58,40 dokumentů.
 Další služby: celkem knihovna uspořádala 94 akcí, z toho 37 vzdělávacích a
výtvarných akcí a 57 besed.
 Zisk dotací:
 Z MK ČR z okruhu Knihovna 21. století – 5.000 Kč na projekt „Hurá,
jdeme do knihovny“.
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 Z Nadace OKD prostředky ve výši 19.300 Kč na projekt „Jak malý
čtenář do knihovny přišel“.
 Hospodaření:
 Vlastní výnosy knihovny v roce 2009

67.078,00 Kč

 Granty

18.510,00 Kč

 Dary

1.000,00 Kč

 Celkem příjmy /bez příspěvku obce/

86.588,00 Kč

 Střecha (Středisko chytrých aktivit)
 Adresa: Ve Svahu 578/13
 Počet zaměstnanců: 3,5
 Počet akcí za rok: 483, z toho 287 vzdělávacích, 72 kulturních a zbytek tvořily
jiné druhy akcí, nebo akce Města Vrbna či různých spolků
 Hospodaření: příjmy z kulturních akcí činily v roce 2009 49,37 % v poměru
s výdaji, a ztráta 50,63 %. Výdaje na kulturní představení byly 206.936,00 Kč
a příjmy činily 102.157,00 Kč.
(Zdroj: Výroční zpráva SKaV)

6.8 Vydávání periodik, propagace obce, působení místního rozhlasu
Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy (tento název je převzat ze zadní strany místního
Zpravodaje) vydává Město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy první pracovní den v měsíci.
Redakci a administrativu Zpravodaje zajišťuje Středisko kultury a vzdělávání p.o.
Odpovědným redaktorem je Naděžda Trzaskaliková. Zpracování předlohy a grafickou úpravu
má na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk zajišťuje Tiskárna - František Zubalík.
V roce 2009 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je
uzavírka Zpravodaje. Redakční rada pracovala ve složení: šéfredaktorka Naděžda
Trzaskaliková, členové rady: Ing. Helena Kudelová (starostka), Ing. Miloš Lasota
(místostarosta), Michaela Súkupová (pracovnice MěÚ), Mgr. Alena Kiedroňová (sekretariát
MěÚ), Hana Janků (ředitelka SKaV).
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důležité informace ze života regionu, informace
o kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci.
Cena Zpravodaje je 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč. Celkem bylo vytištěno
17000 ks, průměrné náklady na 1 kus 19,29 Kč. Průměrný počet stran byl 52. V roce 2009 byl
Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách Města Vrbna pod
Pradědem a STŘECHY.
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Černobílá inzerce plošná:

Barevná inzerce plošná:

1/8 strany

150,- Kč

¼ strany

500,- Kč

¼ strany

300,- Kč

½ strany

1.000,- Kč

½ strany

600,- Kč

celá strana

2.000,- Kč

celá strana

1.200,- Kč

menší barevný inzerát než ¼ strany vytisknout

nelze
Řádková inzerce soukromá:

Opakovaná inzerce:

1. řádek tučně tištěný

30,- Kč

3x opakování

sleva 5%

Každý započatý řádek

20,- Kč

6x opakování

sleva 10%

při dodávce hotové předlohy

sleva 10%

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

50,- Kč

s 1 fotografií

80,- Kč

se 2 fotografiemi

100,- Kč

(Zdroj: Výroční zpráva SKaV)
Propagace města
 Každoroční akce přispívající ke zviditelnění města (ples města a městských
organizací, dny EP – Vrbenské slavnosti 2009, galerie na radnici, letní kino,
Humanitární sbírky
 Prezentace města na veletrhu Regiontour (Brno, 15. 1. – 18. 1.), Slovakiatour
(Bratislava, 22. 1. – 25. 1.), Holiday World (Praha, 5. 2. – 8. 2), Dovolená a region
(Ostrava, 13. 3. – 15. 3.), Mezinárodní veletrh cestovního ruchu (Opole, 7. 5. – 9. 5),
Výstava lidových tvůrců a uměleckých řemesel v českopolském pohraničí (Prudník,
4. 6. – 7. 6), Polsko-české podnikatelské trhy (Glubczyce, 12. 6. – 14. 6.), Veletrh
podnikání a řemesel Inter-Region „Dům a zahrada“ (Prudnik, 11. 9. – 13. 9.)
 Propagace města v Deníku severní Morava a Slezsko – příloha, v knize Cestovní
informátor pro ČR
 V rámci projektu „Toulky mezi Vrbnem a Glogówkem“ výroba a tisk propagačních
materiálů, výrobu a instalaci infotabulí ke zříceninám + turistické značení, výroba
reklamních předmětů
Příloha: Brožura Tipy na výlety
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 Ve spolupráci s majetkoprávním odborem příprava projektu „Vrbno známé i
neznámé“.
 Informace občanům města a mikroregionu o dění v naší oblasti prostřednictvím
informačních kanálu, v měsíčníku Zpravodaj, ve vývěskách, na webových stránkách
města www.vrbnopp.cz, na stránkách www.jeseniky-vrbensko.cz a v Komplexním
informačním systému (KIS), které aktualizoval.
 Ve spolupráci s odborem sociálním a zdravotním účast v soutěži Obec přátelská
rodině
 Spolupráce s Euroregionem Praděd
(Zdroj: webové stránky Města Vrbno p.Prad., Výroční zpráva MěÚ Vrbno p.Prad.)
Místní rozhlas - domácí přijímač
Město Vrbno nabízelo obyvatelům možnost přijímat městské hlášení pomocí
domácího přijímače, který je určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané
hlášení je reprodukováno a zároveň také nahráváno. Obsluha se provádí pouze pomocí dvou
tlačítek. Cena přijímače je 2130,- Kč a po zakoupení se stáváte vlastníkem přijímače. Pro
odzkoušení je možno si zařízení zapůjčit na Městském úřadě.
(Zdroj: webové stránky Města Vrbno p.Prad.)
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7 ŠKOLSTVÍ
7.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem
Adresa: Jesenická 448
Právní forma: Příspěvková organizace
Provozní doba 5.30 – 15.30
Ředitelka: Květa Kubíčková
Součástí školy je školní jídelna
Kapacita 115 dětí – od 1. 9.2009 se z technických důvodů kapacita snížila na 84 dětí
Školní rok 2008-2009: byly otevřeny 3 třídy a přijato 78 dětí
Zaměstnanci školy /přepočteno na úvazky:
 Pedagogů celkem

6/ 5

 Nepedagogů celkem

4/ 3,40

 Zaměstnanců celkem

10/ 8,40

 Logopedické asistentky
Projekty:

1

Poznáváme zajímavá místa (Město Vrbno pod Pradědem)
Park „Dětský svět“ při MŠ Jesenická (ROP Moravskoslezský kraj)

Počet akcí, které proběhly v roce 2008-2009, nebo kterých se MŠ účastnila: 22
(Zdroj: Hodnotící zpráva MŠ Jesenická)

7.2 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem
Adresa: Ve Svahu 578
Právní forma: Příspěvková organizace
Provozní doba 5.45 – 15.45
Ředitelka: Magdaléna Nováková
Součástí školy je školní jídelna
Kapacita 100 dětí
Školní rok 2008-2009: byly otevřeny 4 třídy a přijato 91 dětí, do školy odešlo 25 školáků.
Zaměstnanci školy/ přepočteno na úvazky:
 Pedagogů celkem

7

 Nepedagogů celkem

5

 Zaměstnanců celkem

12

MŠ Ve Svahu pořádala společné akce dětí a rodičů, jedná se především o tvořivá odpoledne
(podzimní, vánoční a velikonoční), zábavné akce jako Pohádkový karneval nebo Dětský den,
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besídky s programem aj. Děti se také účastnily různých kulturních akcí, na kterých samy
vystupovaly, nebo byly alespoň diváky.
(Zdroj: Informace poskytla paní Nováková, ředitelka MŠ)

7.3 Základní škola
Adresa: Školní 477
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitel: Zdeněk Bártek
Součástí školy je školní jídelna (kap. 550 jídel), školní družina (kap. 90 dětí) a školní klub
(kap. 60 dětí).
Kapacita školy: 750 žáků
Ve školním roce 2008-2009 bylo 18 tříd a celkový počet žáků činil 396. Průměrný počet žáků
na třídu byl 22, na učitele 15,50 dětí.
Údaje o přijímacím řízení na střední školy
SŠ s výučním

Ročník

Gymnázium

SŠ s maturitou

5.

14

0

0

14

8.

0

0

0

0

9.

5

24

17

46

Celkem

19

24

17

60

listem

Zápis do 1. tříd proběhl 23. a 24. ledna 2009. Celkem bylo zapsáno 59 dětí.
Zaměstnanci školy:
 Pedagogů celkem
 Učitelů
 Vychovatelů
 Nepedagogů celkem

30/ 28,05
27/ 25,55
3/ 2,50
15/ 13,82

 Ostatní (správní + THP)

10/ 8,82

 Pracovníci školní jídelny

5/ 5.00

 Zaměstnanců celkem

45/ 41,87

Počet akcí školy:
 Sportovní: 32 akcí
 Naukové: 33 akcí
 Akce tříd: 17
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Celkem

 Dílny, projekty: 16
 Akce školního kroužku: 13
 Akce školní družiny: 8
 Různé: 14
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008:
Příjmy celkem, z toho

22 848 955,48 Kč

Dotace kraj

14 299 000,00 Kč

Dotace město

4 785 000,00 Kč

Vlastní příjmy

3 764 955,48 Kč

Výdaje celkem, z toho

22 826 612,75 Kč

Z dotací kraje

14 211 314,00 Kč

Provozní výdaje

8 527 612,75 Kč

Investiční výdaje
Hospodářský výsledek

0,00 Kč
22 342,73 Kč

(Zdroj: Výroční zpráva ZŠ)

7.4 Základní škola, Dětská domov, Školní družina a Školní jídelna,
Vrbno p. Prad.
Adresa: Nám. Sv. Michala 17/20
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Danuše Humlová – do 1. 11. 2009
Ředitel, coby statutární zástupce, zvolen Radou kraje od 1. 11. 2009: Ing. Vladimír Kočička
Součástí školy je školní jídelna, školní družina a dětský domov
Ve školním roce 2008-2009 bylo:
 V základní škole praktické a základní škole speciální: 39 žáků
 Školní družinu navštěvovalo: 14 žáků
 Počet dětí v dětském domově: 48
 Počet stravovaných žáků ve školní jídelně: 59
Zaměstnanci školy (přepočtené osoby, průměrný stav):
 Škola: 10,686
 Školní družina: 0,532
 Dětský domov: 34,465
 Celkem za školní zařízení: 45,683
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Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 46,80, ale stanovený limit byl snížen o 1,117
organizačními změnami během roku 2009.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009:
Rozpočet provozních výdajů celkem:

19 805 350,- Kč, z toho

 Příspěvek na provoz od zřizovatele:

3 750 800,- Kč

 Příspěvek ze státního rozpočtu

16 054 550,- Kč

Ostatní výnosy (granty, ošetřovné, stravné aj.)

1 206 680,- Kč

Celkové výnosy:

21 012 030,- Kč

Celkové náklady:

21 094 960,- Kč

Záporný výsledek hospodaření způsobilo mimo jiné také zvyšování cen potravin, energií, ale
také zásadně ovlivnil odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2008.
(Zdroj: Výroční zpráva)

7.5 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod
Pradědem
Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6
Právní forma: Příspěvková organizace
Statutární zástupce a ředitelka školy v Bruntále: Mgr. Jiřina Krystýnková
Adresa pobočky Vrbno pod Pradědem: Komenského 59
Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých
v uměleckých oborech
Obory: hudební, výtvarný
Vedoucí pobočky: Iva Sokolářová
Počet učitelů na pobočce: 4
Celkový počet žáků: 52
Významné akce:
 26. 11. 2008 třídní koncert p. uč. Kocfalda (kytary) + p. uč. Novosada (zob. flétny)
 4. 12. 2008 třídní koncert pí. uč Vajdové (sólový zpěv) + pí. uč. Sokolářové (klavír)
 17. 12. 20008 Vánoční koncert ve Sřeše
 22. 4. 2009 třídní koncert p. uč. Kocfalda + p. uč. Novosada
 30. 4. 2009 třídní koncert pí. uč Vajdové + pí. uč. Sokolářové
 19. 6. 2009 Letní koncert ve Střeše
(Zdroj: podklady paní Ivy Sokolářové)
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7.6 Sportovní gymnázium
Adresa: Nám. Sv. Michala 12
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitelka: PaedDr. Michaela Hradilová
Součástí školy je sportovní gymnázium, školní jídelna (ul. Žižkova 577) a domov mládeže
(ul. Sklárenská 600)
Kapacita:
Školní rok 2008-2009:
Počet tříd/skupin

Celkový počet

Počet žáků na

Počet žáků na

žáků

třídu/ skupinu

uč./ tren./ vych.

Třídy denní

8

185

23,13

14,34

Třídy večerní

1

21

21

-----

Sportovní sk.

6

57

9,67

9,19

DM

1

25

25

17,86

Zaměstnanci školy/ přepočteno na úvazky:
 Pedagogů celkem
 Učitelů

27/22,5
17/14,9

 Vychovatelů

2/1,4

 Trenérů

8/6,2

 Nepedagogů celkem

9/7,6

 Ostatní (správní + THP)

5/3,7

 Pracovníci školní jídelny

4/3,9

 Zaměstnanců celkem

36/30,1

Občanská sdružení působící při škole:
 Společnost přátel Sportovního gymnázia Vrbno p.P
 Předseda: Martina Jarošová
 Počet členů: 221
 Jedná se o nepolitické a dobrovolné sdružení občanů, které organizuje,
zabezpečuje a spolufinancuje zájmové činnosti studentů, především činnost
pěveckého sboru školy
 Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem
 Předseda: Ing. Jitka Krätschmerová
 Počet členů: 260
 Počet oddílů: 4
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 Klub pod sebou sdružuje oddíly běhu na lyžích, orientačního běhu, lyžařského
orientačního běhu a sjezdaře. V červnu 2003 byl zaregistrován klub biatlonu
SK při Gymnáziu Vrbno p.P., který je členem Českého svazu biatlonu.
Finanční prostředky dostává klub od ČSTV, školy a od sponzorů. Klub
zajišťuje závodní činnost všech členů, tzn. že financuje dopravu, startovné
a ubytování na závodech.
Významné zájmové aktivity:
 Galerie na schodech – výstavy zajišťuje Lubomír Tomeček, každoročně se v průběhu
školního roku realizovalo 5 – 6 výstav, které byly zpravidla zahájeny vernisáží
za účasti autora.
 Dramatický kroužek – pod vedením dvou pedagogů realizuje vlastní představení, která
jsou inspirována českým i světovým repertoárem. Svá představení předvádějí
spolužákům, ve Střeše, důchodcům v okolní obcích i na různých divadelních
přehlídkách. Vrcholem roku bylo vystoupení na farmě Bolka Polívky v Olšanech a
na festivalu studentských divadel Kajdeš 2009 v Ostravě.
 Výtvarné aktivity studentů – keramika, k dispozici je nejen keramická pec, ale
i hrnčířský kruh, zájemci se scházejí nepravidelně, z jejich výtvorů byla sestavena
výstava.
 Pro žáky a studenty bylo připraveno 52 akcí, kterých se mohli účastnit buď všichni,
zájemci nebo byly určeny pro konkrétní třídy.
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků:
 Na Mistrovství Evropy v karate v kategorii dorostu vybojoval titul Mistra Evropy
Jiří Panáček, student sexty. Za tento výkon byl vyhlášen nejlepším sportovcem
okresu Bruntál, oceněn byl i mezi nejúspěšnějšími sportovci Moravskoslezského kraje
za rok 2008. Nominoval se i na Mistrovství světa seniorů, kde byl nejmladším
účastníkem šampionátu a obsadil zde 2. a 3. místo. Za své sportovní úspěchy byl
oceněn hejtmanem kraje mezi 30 nejúspěšnějšími žáky škol Moravskoslezského kraje
ve školním roce 2008/09.
 Nejúspěšnější skupinou jsou v současné době cyklisté, z nichž řada již dosahuje
úspěchy na mezinárodním poli. Mistr Evropy Lubomír Petruš, student oktávy, odešel
po složení maturitní zkoušky trénovat do Belgie. V létě slavil medailové úspěchy
v mezinárodních závodech. Kromě něj se nominovali do reprezentačních družstev
v cyklokrosu, v dráhové a silniční cyklistice Daniel Dlužanský ze septimy a Matěj
Lasák ze sexty, David Dvorský z kvinty a Milan Svoboda ze septimy. V domácích
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mistrovských soutěžích jsou často mezi medailisty. David Dvorský reprezentoval ČR
i v Závodu míru juniorů. V letních měsících se do reprezentace prosadil
i Athanasios Markos, jehož zlepšující se výkony vyvrcholily srpnovým titulem
Mistra ČR kadetů na silnici a díky svým výborným výkonům i Petr Hampl.
 Na IV. hrách letní olympiády dětí a mládeže České republiky reprezentovali
Moravskoslezský kraj cyklisté Jiří Petruš a Petr Hampl.
 Na Mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu juniorů reprezentoval ČR již
potřetí Filip Válek, student oktávy. Družstvo seniorů na Mistrovství světa
v lyžařském orientačním běhu vedl náš trenér Mgr. Richard Klech a ČR reprezentovali
naši bývalí absolventi Lukáš Váňa a Lubomír Tomeček. České družstvo vybojovalo
bronzové medaile.
 V akrobatickém lyžování opakovaně reprezentoval ČR na mezinárodních závodech
i na Mistrovství světa v kategorii juniorů i dospělých Matěj Kotek., student oktávy.
 V nelehké konkurenci se do reprezentace v roce 2008/09 prosadila sjezdařka,
studentka oktávy, Karolína Kloučková. Absolvovala úspěšně závody Evropského
poháru a nominovala se i na Mistrovství Evropy juniorů, kde reprezentovala ČR
v rychlostních disciplínách. Zde bohužel při měřeném tréninku sjezdu upadla a vážně
se zranila, takže byla z dalších bojů vyřazena.
 Na

Mistrovství

Evropy

v MTBO

reprezentovala

ČR

v kategorii

juniorů

Michaela Králová, studentka oktávy a v kategorii dospělých trenér a náš bývalý
absolvent Lubomír Tomeček ml. Michaela Králová byla současně vyhlášena nejlepší
sportovkyní okresu Bruntál za rok 2008.
 Mistrem republiky v letním biatlonu se stal Vladimír Hlobil, student oktávy.
Výborných umístění dosáhla i v dalších závodech Českého poháru.
(Zdroj: Výroční zpráva Sg Vrbno)
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8 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
8.1 Sociální poměry a zaměstnanost
Činnost sociálního a zdravotního odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem
Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi
Zabezpečuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým
osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi,
podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Rozhoduje o přiznání příspěvku na
živobytí (PnŽ), doplatku na bydlení (DnB), mimořádné okamžité pomoci (MOP) a o jejich
výši a provádí jejich výplatu.
Terénní sociální práce v roce 2009:
 Počet místních šetření v rodinách žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi
 Počet místních šetření na žádost soudů, škol, atd.

226
10

 Počet podaných odvolání ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi

9

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, jako nadřízený odvolací orgán, ve
všech případech odvolání zamítl a napadená rozhodnutí potvrdil
Úsek péče o těžce zdravotně postižené občany
Rozhoduje v rámci svého správního obvodu o poskytování dávek těžce zdravotně
postiženým, podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení, a to o příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku
úplně nebo prakticky nevidomým.
Také rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového
pojištění. V roce 2009 bylo vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu
dávky důchodového pojištění v 5 případech. Jednalo se převážně o klienty Domova pro
seniory Vrbno.
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Na tomto úseku spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí, odboru
sociálních věci Městského úřadu Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče
neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají
práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
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Terénní sociální práce:
 Počet sociálních šetření v rámci sociálně právní ochrany dětí

72

 Počet účastí při jednáních v řízení o přestupku proti mladistvému

25

 Počet jednání u orgánů činných v trestním řízení, při kterých byla sociální pracovnice
přizvána jako nezúčastněná osoba

20

 Počet případů – pomoc při řešení domácího násilí

4

 Počet odpovědí soudům – zprávy ohledně nezletilých dětí

5

 Počet jednání ohledně nezletilých dětí u různých institucí (školy, dětský lékař)

10

 Dlouhodobý dohled nad rodinami v rámci sociálně právní ochrany dětí

10

 Pomoc při finančním hospodaření rodin

4

 Účast na jednáních Školské rady ZŠ Vrbno pod Pradědem

5

 Účast na jednáních Školské rady ZŠSŠ Vrbno pod Pradědem

6

Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky zdravotně
postižených (HN + ZP) – rok 2009
Měsíc

Dotace / Kč

Počet dávek HN + ZP

Skutečné čerpání / Kč

Leden

500.000,-

201

522.264,-

Únor

800.000,-

214

555.258,-

Březen

500.000,-

209

556.032,-

1.čtvrtletí

1.800.000,-

624

1.633.544,-

Duben

700.000,-

204

520.080,-

Květen

500.000,-

213

538.626,-

Červen

500.000,-

199

521.917,-

2.čtvrtletí

1.700.000,-

616

1.580.623

1.pololetí

3.500.000,-

1240

3.214.177,-

Červenec

500.000,-

188

484.105,-

Srpen

500.000,-

196

525.230,-

Září

500.000,-

191

536.031,-

3.čtvrtletí

1.500.000,-

575

1.545.366,-

Říjen

500.000,-

190

508.878,-
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Listopad

500.000,-

202

547.070,-

Prosinec

600.000,-

216

570.661,-

4.čtvrtletí

1.600.000,-

608

1.626.609,-

2.pololetí

3.100.000,-

1183

3.171.975,-

Celkem

6.600.000,-

2423

6.386.152,-

Z toho:
Dávky pomoci v hmotné nouzi

Počet dávek

vyplaceno

Příspěvek na živobytí – PnŽ

1699

4.935.954,- Kč

Doplatek na bydlení – Dbyd

602

1.155.881,- Kč

Mimořádná okamžitá pomoc – Mop

110

289.517,- Kč

Celkem

2411

6.381.352,- Kč

Příspěvky zdravotně postižených občanům ZP

12

4.800,- Kč

Celkem čerpání dávek HN + ZP

2423

6.386.152,- Kč

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ 2009)

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

8.3 Sociální služby
Komunitní plánování sociálních služeb – koordinátor KPSS: Ivana Klíčníková, DiS
Činnost KPSS:
 Vypracování závěrečné zprávy k projektu „Dopracování a aktualizace komunitního
plánu mikroregionu Vrbensko“
 Průběžné monitorování projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“
 Organizace činnosti psychologické, právní a sociální poradny ve Vrbně p. Prad.
 Činnost na projektu Kotlík – centrum volného času pro děti a mládež
 Spolupořádání akce „Den zdraví mikroregionu Vrbensko“
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 Členství ve skupině Moravskoslezského kraje pro tvorbu Střednědobého plánu
sociálních služeb
 Vykonávání funkce veřejného opatrovníka
Centrum volného času pro děti a mládež – Klub KOTLÍK
Posláním Kotlíku je snižovat výskyt sociálně patologických jevů v regionu.
Koordinátoři se snaží společně s cílovou skupinou hledat a vymýšlet stále nové aktivity,
kterými lákají i nové zájemce. V letních měsících, při hezkém počasí, podnikali koordinátoři
s dětmi různé turistické výlety po okolí, pořádali koupání v řece a v přehradě, pracovali na
přírodním parku (okolí rybníků ve Vrbně p. Prad.), organizovali sportovní aktivity a pracovali
i na úpravě klubovny Kotlíku. V zimních měsících mohly děti využít prostor Kotlíku
k různým společenským hrám, k surfování na internetu, poslechu hudby, či jen tak ke
komunikaci s vrstevníky a koordinátory. Jednou za měsíc se dle nálady účastníků konaly
„kruhové rozhovory“ na aktuální témata (např. škola, rodina, kamarádi, vztahy, šikana, drogy
apod.)
Od července 2009 nastoupila nová koordinátorka klubu Martina Benedikovičová
(nahradila Ondřeje Bučka). V Kotlíku se každý den pohybuje stabilní počet 6 až 8 dětí
a mladistvých. V letních měsících a zejména při konání turistických pochodů, či víkendových
pobytů se počet navyšuje až na 12 účastníků a více.
(Zdroj: webové stránky Města Vrbno p. Prad.)
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Eva
Registrované od roku 1994
Sídlo: Karlovice 353, 793 23 Karlovice
Hlavní cíle: osvěta a pomoc rodinám vychovávající děti se zdravotním handikepem,
sdružování rodin, organizace volnočasových aktivit
Zaměstnanci: všichni pracují dobrovolnicky, nemají zaměstnance, výjimku tvoří pouze práce
na dohodu o provedení práce při pomáhání na táborech
Prostředky na činnost: členské příspěvky, dary, granty
Počet členů v roce 2009: 8 (tzn. matky, 1 pedagogický pracovník, 1 dospělá klientka)
Počet pravidelně docházejících dětí: 6 – 19
Počet členů táborového týmu připravujícího integrované letní stanové tábory: 19 – 25
Patron Klubíčka: Láďa Kerndl, český král swingu
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Akce roku 2009:
 Projekt Podivuhodný svět očima dětí (s podporou Města Vrbna p. P. ve výši 10 tis.
Kč) – zahrnoval akce pořádané pro děti Klubíčka i děti z tříd pomocné školy při DD
Vrbno, vyvrcholením byla příprava fotografické výstavy (stejnojmenné) pro Galerii
Na Radnici (realizace na jaře 2010).
 Integrovaný letní

stanový tábor

nazvaný

Galaxy Trip

2009

uskutečněný

od 4 – 17. 7. 2009 ve Staré Vsi – Žďárském Potoce na Rýmařovsku, s finanční
podporou Města Bruntálu (45 tis. Kč). Dětí se účastnilo 45, z nich 9 vyžadovalo
zvláštní péči (dětská mozková obrna, epilepsie, mentální retardace, porucha růstu,
astma a dítě s bezlepkovou dietou). Převažovaly ale zdravé děti, z nich 16 bylo z obcí
v polské části Euroregionu Praděd. Tábor se nacházel v přírodě, bez možnosti
elektřiny, bez vystavěného objektu, účastníci spali v podsadových stanech. K dispozici
byla jídelna, kuchyň s bufetem a kotle na přípravu teplé užitkové vody a suché WC.
 Zpravidla čtvrtky odpoledne se účastníci schází v místnosti Domu s pečovatelskou
službou na ulici Husově, kde se uskutečňují různé akce (např. kreativní dílny, soutěže
pro děti, drakiáda, koloběžkové závody, den dětí (v r. 2009 se uskutečnil v
Karlovicích s finanční podporou ČČK Vrbno), společné oslavy narozenin, pravidelné
vaření nebo pečení, výlet do Karlovy Studánky, výprava k Sokolské chatě, výroba
vánočních přání, canisterapie...atd.) Aktivity vycházejí z přání dětí i maminek, často
se proměňují, též s ohledem na počasí venku, ale i s ohledem na finanční možnosti).
(Zdroj: Informace poskytnuté paní Kiedroňovou)
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Domov pro seniory Vrbno
Adresa: Mnichov 262, 79326 Vrbno pod Pradědem
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová
Obyvatelé:
Skladba obyvatel:

k 31. 12. 2008

k 31. 12. 2009

Počet klientů

77

78

-

z toho muži

36

39

-

z toho ženy

41

39

přijatí

25

22

odchody na vl. žádost

6

4

úmrtí

23

17

přijatí na přechod. pobyt

0

0

služba poskyt. celkem
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26-65 let

23

17

65-85 let

48

50

Nad 85 let

6

11

Průměrný věk klienta

73

74

11

14

vozíku

9

26

chodítka

12

11

fr. holí

13

12

Pohyb obyvatel
-

-

Věkové skupiny:

Mobilita klientů:
Trvale upoután na lůžko
Mobilita za pomocí
druhých nebo:
-

Od 1. 1. 2009 byla snížena kapacita Domova na 79 klientů.
Úhrnná částka za úhradu úkonů placené péče v roce 2009 činila 115 859 Kč. Dlužná částka za
úhrady poskytované péče činí 0 Kč.
Pro klienty je připraveno velké množství akcí různého charakteru. K dispozici mají také
knihovnu a noviny odebírané denně (blesk), týdně (bruntálský a krnovský deník) a místní tisk.
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Počet zaměstnanců k 31. 12. 2009:
skupina

Počet osob /úvazek

vzdělání

THP – ředitelka

1/ 1

vysokoškolské

THP - ekonomka

1/ 1

úplné střední

Sociální pracovník

2/ 1,5

úplné střední

Mzdový účetní, personalista

1/ 0,5

úplné střední

Úseková sestra

2/ 0,5

úplné střední

Střední zdrav. personál

3/ 0,35

úplné střední

Pracovník sociální péče

17/ 2,15

úplné střední, vyučena,

- přímá obslužná péče
Pracovník sociální péče

kurz, základní, kurz
2/2

vyučen, základní kurz

- rehabilitační péče, fyzioterapie
Pracovník sociální péče

1/ 1

úplné střední, kurz

Uklízečka

4/ 1,375

vyučena, základní

Pradlena, švadlena

3/ 1,625

vyučena, základní

Provozář, zahradník (sezónně)

3/ 2

vyučen, úplné střední

- zákl. výchovná nepedagogická činnost
Manuálně pracující:

Počet osob/ úvazky celkem

Osob 32/ 1 sezónně

Úvazky 31,5/ sezónně 32

Zdravotní péče byla zajišťována praktickým privátním lékařem MUDr. Matelovou, která
docházela do DPS 2x týdně /úterý, čtvrtek/. V naléhavých případech přijela na telefonickou
výzvu mimo ordinační hodiny, v ostatních případech byla lékařská pomoc zajišťována
pohotovostní zdravotnickou službou LSPP Bruntál.
Celkový počet hospitalizací činil v roce 2009 1557 dní – průměr na 1 obyvatele je 19,7 dní.
Odborných ambulantních vyšetření bylo provedeno 528.
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9 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY
 Leden odstartoval teplotami pod bodem mrazu.
 Únor – bohatá sněhová nadílka, na většině území napadlo během noci 10 až 30
cm sněhu. Sněžení pokračovalo až do poloviny února.
 V polovině března kvetly na ulici Nádražní celé trsy sněženek.
 Na Velikonoce bylo již jarní teplo.
 Duben připomínal spíše květen, vyznačoval se nadprůměrně teplým počasím.
 Od 24. 6. – 8. 7. postihly ČR přívalové deště a povodně. V našem regionu
trvaly dva dny a díky provedeným úpravám po povodni v roce 1997 se obešly
bez nějakých katastrof nebo ohrožení.
 Září bylo ve znamení babího léta.
 2. října se na horách objevily první sněhové vločky, od 13. října nastalo rychlé
ochlazení, jako bychom podzim úplně přeskočili a začala rovnou zima.
 Od 15. října paralyzoval Česko sníh, silničáři ho nestíhali odklízet. Desítky
tisíc lidí zůstaly bez elektřiny, ČEZ vyhlásil v devíti okresech kalamitu. Silnice
blokovaly hlavně auta na letních gumách a kamiony. Nejvíc potíži bylo na
Vsetínsku. V šesti krajích sníh omezil provoz na železnici. Jeseníky a
Krkonoše ohlásily nebezpečí lavin. Podle meteorologů nebylo v zemi v půlce
října tolik sněhu za posledních 30 let.
 Druhá polovina listopadu se vyznačovala mimořádně vysokými teplotami, na
některých místech teplota sahala až k + 15°C.
 Těsně před Vánocemi sníh roztál a na většině území se vytvořila ledovka.
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10 ZDROJE INFORMACÍ
Kapitola 1 – Události 2009
1. Bruntálský a Krnovský deník z roku 2009 [online]. Dostupné na www:
http://www.bruntalskydenik.cz
2. Bruntálský a Krnovský deník. šéfredaktor: Dalibor Otáhal, Bruntál: Vltava-Labe-Press,
a.s, 2008-. Vychází od pondělí do soboty. Online verze:
http://www.bruntalskydenik.cz
3. MF Dnes a jiné deníky
4. Ročenka iHNed.cz 2009 (online zprávy Hospodářských novin). Dostupné na www:
http://obrazem.ihned.cz/c1-39633050-rocenka-2009
5. Ročenka TÝDEN.cz 2009 [online]. Dostupné na www:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rocenka-2009_153439.html
6. Ročenka aktuálně.cz 2009 [online]. Dostupné na www:
http://rocenka2009.aktualne.centrum.cz/
4. Týdeník Bruntálský region. šéfredaktor: David Otáhal, Bruntál: Vltava-Labe-Press,
a.s., 2008. Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a Krnovského deníku.
Kapitola 2 – Obyvatelstvo
1. Český statistický úřad [online].
2. Podklady z matriky od Dany Tománkové
3. Podklady z matriky od Jaroslavy Novotné
4. Podklady z odboru vnitřních věcí od Bc. Moniky Janků
5. Podklady Policie ČR od Kap. Bc. Doležel
6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, rok 2009, vypracoval Ing. Miloslav
Adámek [online]. Dostupná na www: http://www.vrbnopp.cz/cs/standard-isvs/8-1seznam-hlavnich-dokumentu.html
Kapitola 3 – Obecní záležitosti
1. Podklady z finančního odboru od Dany Magdálkové
2. Podklady z majetkoprávního odboru od Ing. Ivety Pešatové
3. Upravená výroční zpráva technických služeb za rok 2009, vypracoval Stanislav
Kocourek, zaslala na e-mail Zuzana Machetanzová
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4. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2009, vypracoval Ing. Miroslav Adámek
[online]. Dostupná na www: http://www.vrbnopp.cz/cs/standard-isvs/8-1-seznamhlavnich-dokumentu.html
5. Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o: http://www.tsvrbno.cz/
6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz
7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009Vychází měsíčně
8. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2009, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar
Kapitola 4 – Výstavba a rozvoj města, doprava a spoje
1. Bruntálský a Krnovský deník. šéfredaktor: Dalibor Otáhal, Bruntál: Vltava-Labe-Press,
a.s, 2008-. Vychází od pondělí do soboty. Online verze:
http://www.bruntalskydenik.cz
2. MF Dnes a jiné deníky
3. Podklady vedoucího České pošty, pobočka Vrbno pod Pradědem, Milana Urbana
4. Týdeník Bruntálský region. šéfredaktor: David Otáhal, Bruntál: Vltava-Labe-Press,
a.s., 2008. Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a Krnovského deníku
5. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2009, vypracoval Ing. Miroslav Adámek
[online]. Dostupná na www: http://www.vrbnopp.cz/cs/standard-isvs/8-1-seznamhlavnich-dokumentu.html
6. Výroční zpráva o provozu vodovodu a kanalizace Města Vrbna pod Pradědem –
rok 2009, vypracoval Zbyněk Sokol
7. Webové stránky České pošty
8. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz
9. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009Vychází měsíčně
Kapitola 5 – Hospodářský život
1. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009Vychází měsíčně
2. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz
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Kapitola 6 – Veřejný život
1. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009Vychází měsíčně
2. Výroční zpráva o činnosti SkaV (Střediska kultury a vzdělávání) za rok 2009,
vypracovala Hana Janků.
3. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz
Kapitola 7 - Školství
1. Podklady z výroční zprávy 2008/2009 poskytla Magdalena Nováková.
2. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem ve
školním roce 2008/2009, vypracovala Květa Kubíčková.
3. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce
2008/2009, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek.
4. Výroční zpráva Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny,
pro školní rok 2008/2009, vypracoval Ing. Vladimír Kočička. Na podkladech a
grafické úpravě se podíleli Blažena Zadoveiová – účetní, Marta Čudová – mzdová a
personální účetní, Eva Černá – vedoucí školní jídelny, Bc. Eva Kubišová – sociální
úsek a Mgr. Danuše Humlová – stat. zástupce ředitele
5. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Sportovního gymnázia ve školním roce
2008/2009, vypracovala PaedDr. Michaela Hradilová
6. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2009Vychází měsíčně
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11 PŘÍLOHY
11.1 Seznam příloh
1) Usnesení Zastupitelstva z jednotlivých zasedání
2) Usnesení z Rady Města z jednotlivých zasedání
3) Personální složení MěÚ
4) Podrobný rozpočet na rok 2009
5) Tabulka jednotlivých žadatelů o grand Města + přidělená dotace
6) Projekty realizované nebo předložené Městem v roce 2009
7) Propagační materiály Euroregionu Praděd
8) Základní rozbory pitné vody
9) Propagační leták k otevření parku „Dětský svět“
10) Zpráva Spolku Vrbenska o činnosti kolem Lorenzovy huti
11) Podrobný přehled zásahů JSDH Vrbno pod Pradědem
12) Členové JSDH Vrbno pod Pradědem
13) Stav techniky JSDH
14) Propagační materiály Spolku Vrbenska
15) Program letního kina + návštěvnost jednotlivých představení
16) Program letních vrbenských slavností
17) Plakát Drakov 2009
18) Pozvánka na Dlouhou noc
19) Plakát na Čertovské rojení
20) Rozvrhy U3V
21) Propagační brožurka: Tipy na výlety

11.2 Fotodokumentace
1) Jednání Euroregionu Praděd
2) Park „Dětský svět“
3) Lorenzova huť
4) Spolek Přátelé Vrbenska – Výstavy
5) Vrbenské letní slavnosti
6) Lesní slavnosti lapků z Drakova
7) Dlouhá noc
8) Evropské Vánoce
9) Univerzita třetího věku
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