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Při příležitosti 75. výročí konce 2. 
světové války položili představitelé 
města, starosta František John a mís-
tostarosta Josef Klimek, květiny u vá-
lečných památníků v Zábřeze.

Uctění památky obětí druhé světo-
vé války proběhlo ve středu 6. května v 
komorním pietním aktu pouze za účas-

ti vedení měs-
ta a zástupkyň 
oboru školství, 
kultury a tělo-
výchovy měst-
ského úřadu.

P i e t n í m i 
místy spojený-
mi s koncem 2. 
světové války 
jsou hrob od-
bojářů Jana Há-
ječka a Jarosla-
va Tůmy na zá-
břežském hřbi-
tově (na sním-
ku), pamětní 

deska věnovaná obětem tohoto konflik-
tu z řad zábřežských občanů umístěná na 
budově městského úřadu, pomník pad-
lých vojáků Rudé armády na náměstí 8. 
května, hrob neznámých obětí vězeňské-
ho transportu v Hněvkově a pamětní des-
ky v Ráječku a Pivoníně.  (red)

Vedení města uctilo památku 
obětí druhé světové válkyPoté, co rada města 14. dubna rozdě-

lovala prostředky v oblasti kultury a vol-
nočasových aktivit, pustila se o dva týd-
ny později také do rozdělení dotací v ob-
lasti sportu.

Třicet žadatelů se dočká finančního 
povzbuzení v celkové výši 226 tisíc ko-
run. Několik žádostí zůstalo neoslyše-
ných – ne snad proto, že by je rada ne-
chtěla podpořit, ale proto, že některé akce 
už mezitím byly zrušeny kvůli pandemii 
koronaviru.

Příspěvku se dočkala řada již zažitých 
akcí, mimo jiné Welzlovo kolo, fotbalová 
Zábřežská Niké, rybářské akce Běh o vá-
nočního kapra, Dětské rybářské závody 
a Rybářský závod seniorů, Vánoční tur-
naj v malé kopané či Velká cena v požár-
ním sportu. Pozornost ale lákají i poduje-
tí, která jsou úplnými novinkami, nebo se 
jedná o jeden z prvních ročníků. Zájem 

určitě znovu přilákají extrémní překážko-
vé závody BETON RACE, Železný ha-
sič, cyklokrosový závod či závody Mo-
ravské ligy v BMX. 

Pro sport je typický větší objem pro-
středků vyčleňovaných na podporu čin-
nosti jednotlivých organizací než v oblas-
ti kultury. Rada tak přispěla klubům Agi-
lity Zábřeh, Atletika Zábřeh, Auto moto 
klub, Dream Zábřeh, HC Zábřeh, Lacro-
sse Zábřeh, Magnus orienteering, jednota 
Orel, Plavecký klub, Stáj Kyselý, šachis-
tům z ŠK 1921 Zábřeh, Utopia Bikes či 
Volejbalovému sportovnímu klubu. Kro-
mě toho směřují příspěvky (klubům i jed-
notlivcům) určené na pomoc při účasti na 
závodech.

Kromě těchto žádostí pak ty s největ-
ším objemem (kuželky, volejbal, Mažo-
retky Severovýchod) projedná zastupitel-
stvo města, které zasedá 20. května.  (red) 

Rada podpořila sportovce 

Od května začalo ve městě blokové čiš-
tění komunikací v režii Technických slu-
žeb Zábřeh. Přímo v ulicích města bu-
dou občané upozorněni dopravním zna-
čením. Stejně jako v předchozích letech 
bude radnice informovat o blokovém čiš-
tění prostřednictvím služby Mobilní roz-
hlas. „Všem uživatelům Mobilního roz-
hlasu přijde oznámení o blokovém čiště-
ní i s mapkou e-mailem a jako zpráva do 
aplikace. Den předem pípne ještě pro při-
pomenutí SMS zpráva. Tyto zprávy samo-
zřejmě občané dostanou jen v případě, že 
na dané ulici bydlí,“ uvedla mluvčí města 
Lucie Mahdalová. 

U kontaktu si může každý uživatel na-
stavit až tři ulice, které chce přes Mobil-

ní rozhlas sledovat. Informaci v takovém 
případě získá, i když parkuje na jiné ulici. 
Registrace je zdarma, stejně jako následný 
odběr všech důležitých informací. „Přes 
internet je možné se registrovat na adrese 
www.muzabreh.mobilnirozhlas.cz, všem 
uživatelům také doporučujeme stažení 
mobilní aplikace s názvem Mobilní roz-
hlas. S registrací či úpravou kontaktu pří-
padně rádi poradíme na telefonu 770 173 
634,“ doplnila Mahdalová. Druhou vari-
antou je vyplnění registračního formuláře, 
který je zveřejněn na straně 6 tohoto čís-
la zpravodaje. Vyplněný formulář stačí v 
uzavřené obálce vhodit do schránek, které 
jsou u vstupu do obou budov městského 
úřadu.  (red)

Od května začalo blokové čištění 

Zápisy do 1. tříd základních škol zři-
zovaných městem Zábřeh se letos kona-
ly z důvodu preventivních opatření pro-
ti šíření koronaviru v termínu od 14. do 
30. dubna bez přítomnosti dětí. Přihlášku 
mohli podávat zákonní zástupci dětí buď 
datovou schránkou, e-mailem s uznáva-
ným elektronickým podpisem, nebo fy-
zicky (osobním doručením či poštou). 
Ačkoliv ministerstvo školství doporučo-
valo upřednostnit elektronické doručení 
přihlášek, tuto možnost využilo jen mini-
mum rodičů. 

V novém školním roce by dle výsledků 
zápisu mělo nastoupit 45 žáků na ZŠ Bo-
ženy Němcové, 47 na ZŠ Školská, 35 na 

ZŠ a DDM Severovýchod a ZŠ Skalička 
by mělo navštěvovat šest nových žáčků.

Protože na povinnost přihlásit dítě k 
zápisu mohli někteří rodiče v době nou-
zového stavu zapomenout, apeluje odbor 
školství, kultury a tělovýchovy na všech-
ny, kteří tak neučinili, aby kontaktovali 
co nejdříve vybranou základní školu. Zá-
pis se týká dětí narozených v období od 
1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dále dětí 
s odloženou školní docházkou. Epidemio-
logická situace snad umožní školám uspo-
řádat časem setkání se zapsanými dětmi, 
aby se aspoň dodatečně mohly seznámit s 
prostředím školy i učiteli, kteří je budou 
provázet další etapou jejich života.  (red)

Výsledky zápisů do 1. tříd základních škol
Vláda na základě návrhu ministerstva 

zdravotnictví rozhodla o dalších výjim-
kách z nošení roušek a stanovila, že se od 
25. května zmírní pravidla pro jejich noše-
ní na veřejnosti.

Od 12. května se povinnost nosit roušku 
mimo bydliště nově nevztahuje na účast-
níky přijímacího řízení a členů zkušebních 
komisí ve školách, pokud je zachován ro-
zestup nejméně 1,5 metru; na studenty, 
účastníky přijímacího řízení, akademické 
pracovníky, členy zkušebních komisí pro 
státní zkoušky a přijímací zkoušky na vy-
sokých školách, pokud je zachován roze-
stup nejméně 1,5 metru a pokud je v míst-
nosti maximálně 15 osob, a na pacienty a 
zdravotnické pracovníky po dobu nezbyt-
ně nutnou, je-li to potřebné pro poskyto-

vání zdravotní péče.
Při zachování příznivé epidemiologické 

situace bude od 25. května zrušeno povin-
né nošení ochranných prostředků dýcha-
cích cest při pohybu a pobytu mimo byd-
liště. Vláda tak rozhodla s ohledem na do-
poručení Pracovní skupiny pro uvolňová-
ní karanténních opatření při ministerstvu 
zdravotnictví, která vyhodnotila součas-
ný vývoj epidemie jako příznivý. Nadále 
však bude platit povinné používání rou-
šek ve všech vnitřních prostorech staveb, 
mimo bydliště; v prostředcích veřejné do-
pravy, včetně taxislužby; na všech ostat-
ních místech, kde se nacházejí alespoň 
dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 me-
try, nejedná-li se výlučně o členy domác-
nosti.  (red)

Vláda od 25. května zmírňuje povinnost
 nošení roušek na veřejnosti

 www.optomedic.cz
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Oddělení životního prostředí městské-
ho úřadu vyhlásilo na základě doporuče-
ní správce povodí a aktuální situace stav 
sucha. V této souvislosti zakázalo obecné 
nakládání s povrchovými vodami (tj. od-
běr) z vodních toků na celém území měs-
ta Zábřeh ve veřejném zájmu z důvodu 
dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a 
poklesu hladin povrchových vod k hra-
nici minimálního zůstatkového průtoku. 

„Omezení odběru povrchových vod 
je nutné pro zajištění základní ekologic-
ké funkce vodního toku. Současná mi-
mořádná situace si vyžádala bezodklad-
né vydání tohoto opatření vodoprávním 
úřadem formou veřejné vyhlášky,“ uved-
la vedoucí oddělení životního prostředí 
Květoslava Hýblová. 

Až do odvolání je tedy zakázáno ode-

bírat povrchovou vodu z vodních toků 
pomocí technického zařízení (čerpadlo, 
trkač apod.) k zalévání zahrad, napouště-
ní bazénů, zásobování objektů a pozem-
ků ve vlastnictví občanů užitkovou vo-
dou, zálivce všech sportovišť či mytí mo-
torových vozidel. Pro držitele platných 
povolení k odběru vody platí podmínky 
stanovené v tomto povolení, tj. zejmé-
na dodržování minimálního zůstatkové-
ho průtoku v korytě toku a zákaz odběru 
vody v případě, kdy je zakázáno obecné 
nakládání s vodami. 

Ze stejného důvodu klesají hladiny 
podzemních vod ve studních. Proto by 
voda ze studní měla být využívána ze-
jména pro pitné účely a osobní hygienu. 
To samozřejmě platí i o využívání vody z 
obecních vodovodů.  (red)

Úřad vyhlásil zákaz odběru vody z toků 
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V rámci revitalizace kopce Humenec 
zde proběhla výsadba ovocných stromů. 
Původně se měla na této výsadbě podí-
let veřejnost, ale i tuto akci ovlivnila pan-
demie koronaviru a související omezení. 

„Nad rámec projektu se vybraly v sou-
činnosti s arboristou Technických služeb 
Zábřeh perspektivní duby, které na místě 
vyrostly z náletů. Díky přístupu odborní-
ků se za nějaký čas budeme moci dívat z 

města na rozkvetlý Humenec 
s duby, které tu mají veliký 
potenciál růst i pro další ge-
nerace,“ uvedl starosta měs-
ta František John. 

Vysázeny zde pak byly 
zejména krajové odrůdy já-
drovin a peckovin, ale i ne-
tradiční druhy ovoce, jako 
například temnoplodec čer-
noplodý či hruškojeřáb ouš-
katý. „Velké poděkování pa-
tří vedení společnosti Billa, 
která výsadbu ovocných 
stromů a budování vyhlídko-
vého místa financuje, komisi 
pro životní prostředí a míst-
ní části i nadšenému ovoc-

náři Štěpánu Brablecovi,“ doplnil Fran-
tišek John. 

Během letních měsíců vyroste na Hu-
menci nové vyhlídkové místo. To bude 
řešeno jako dvoupatrová stavba, z níž 
bude možné vidět všechna významná 
místa města – obě náměstí, Oborník, část 
Zábřežské vrchoviny i pohoří Jeseníků.  
 (red)

Na Humenci byl vysázen ovocný sad
Rada města na svém jednání 14. dub-

na mimo jiné projednala následující ma-
teriály:

• Schválila poskytnutí dotace 20.000 
Kč pro Svazek obcí Mikroregionu 
Mohelnicko, která je určena na projekt 
Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole.

• Schválila poskytnutí účelového ne-
investičního transferu 32.700 Kč ZŠ a 
MŠ Rudolfa Pavlů na nákup a montáž 
termohlavic na topná tělesa a nákup šne-
kového dopravníku na uhlí.

• Schválila poskytnutí účelového ne-
investičního transferu 405.564 Kč Ma-
teřské škole Zahradní na výměnu pod-
lahových krytin a obložení na chodbě a 
schodišti.

• Schválila bezúplatný převod 100 
m2 použité betonové zámkové dlažby do 
vlastnictví Utopia Bikes.

• Schválila výpověď z nájmu pozem-
ku, na kterém je umístěn stánek pro pro-
dej novin, časopisů a tabákových výrob-
ků, z důvodu potřeby venkovních oprav 
domu na náměstí Osvobození 261/7 a 
povrchu části pozemku.

• Schválila umístění a provozování 
nápojového automatu v přízemí budovy 
městského úřadu na Masarykově náměs-
tí i náměstí Osvobození se společností 
Coca-Cola na dobu neurčitou s dvoumě-
síční výpovědní dobou.

• Schválila prodloužení nájemní 
smlouvy na užívání sportovního areálu 
uzavřenou s TJ Sokol Václavov na dobu 
do 31. 12. 2035.

• Vzala na vědomí vyúčtování kom-
penzace za zajištění dopravní obslužnos-
ti města Zábřeh za rok 2019 předložené 
Olomouckým krajem a souhlasila s úhra-
dou doplatku ve výši 436.391 Kč.

• Schválila dodatek ke smlouvě o za-
jištění péče o toulavé psy se společnos-
tí AJSHA spočívající v úpravě ceny do-
plněné o jednorázový poplatek ve výši 
9.000 Kč za větší a agresivní psy a nákla-
dy na dopravu.

• Souhlasila s opravou volného měst-
ského bytu v bytovém domě 17. listopa-
du 1 v předběžné ceně oprav 402.000 Kč 
včetně DPH.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě o dílo s firmou Kontejnery Cet-
kovský, kterým se rozšiřuje rozsah díla o 
likvidaci 112 m2 azbestocementové kry-
tiny a azbestocementových obkladů stěn 
a navyšuje se smluvní cena o 33.600 Kč 
na částku 611.085 Kč bez DPH.

• Schválila s účinností od 1. 6. 2020 
Řád veřejných pohřebišť města Zábřeh.

• Odvolala Danielu Vašátkovou z 
funkce člena komise kulturní a jmenova-
la členem komise Evu Marečkovou.

• Souhlasila s použitím znaku měs-
ta Zábřeh na logo akce Mistrovství ČR v 
požárním sportu v kategorii dorost.  (red)

KRÁTCE Z RADY

Ve městě se budují další chodníky i zastávky 

Liga proti rakovině pracuje již třicet 
let a díky pomoci veřejnosti se může 
věnovat prevenci, podpoře výzkumu 
nádorových onemocnění i zlepšení ži-
vota onkologických pacientů. Součas-
ná krizová situace ale Ligu proti rako-
vině donutila posunout tradiční sbírku 
Český den proti rakovině až na 30. září.

Ale protože měsíc květen vždy pat-
řil známé Květinové sbírce, bylo roz-
hodnuto uspořádat online veřejnou 
sbírku Květinový květen. K třicátému 
výročí je na Facebooku Ligy připrave-
no ohlédnutí za uplynulými ročníky a 
čekají tam i další zajímavosti. V retro-
spektivě se o své vzpomínky podělí na-
příklad členové vedení organizace.

Ligu proti rakovině lze v rámci Kvě-
tinového května podpořit zakoupe-
ním e-kytičky prostřednictvím zaslání 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 
nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Více informací na https://www.lpr.
cz/akce-a-projekty/kvetinovykveten. 
 (red)

Květinový den se 
odkládá, pomoci lze ale 

celý květen

V dubnu strážníci městské policie 
zaznamenali 373 událostí, zasahovali 
u sedmi krádeží v obchodech, odchy-
tili tři volně pobíhající psy, zasahova-
li u deseti podnapilých osob ležících 
na veřejných prostranstvích. Kromě 
toho řešili také následující případy:

• Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. dubna 
asistovali strážníci u likvidací požáru. 
Nejdříve u velkého požáru sena v are-
álu v ulici U Sázavy, kde směřovali 
hasičské sbory na místo zásahu a poté 
kontrolovali okolí kvůli nebezpečí 
dalších ohnisek. Další den byli přivo-
láni k doutnajícímu ohništi u Morav-
ské Sázavy, které se mohlo rozšířit na 
okolní stromy. Ohniště ihned uhasili a 
posléze provedli ještě několik namát-
kových kontrol, zda je vše v pořádku. 
O případu také uvědomili hasiče.

• V sobotu 11. dubna byla hlídka 
oslovena ženou, které poslal její otec 
SMS se sdělením, že spolykal prášky 
a chystá se vše ukončit. Strážníci na 
místě, v ulici 17. listopadu, skutečně 
nalezli muže, který zrovna nasedl do 
svého vozidla a chystal se odjet. Jeho 
psychický stav nebyl zjevně v pořád-
ku, uvedl, že se mu nahromadily ro-
dinné problémy, a proto napsal své 
dceři tyto SMS zprávy. Na místo byla 
přivolána záchranka a Policie ČR, 
které byl muž předán k dalším úko-
nům. 

• Při preventivní kontrole dětské-
ho hřiště na hrázi byla 16. dubna zjiš-
těna skupinka mládeže, která porušo-
vala vládní nařízení o omezeném po-
hybu, protože se zde více osob zdržo-
valo na jednom místě, měly ale rouš-
ky. Během projednávání strážníci za-
registrovali, že se ve skupince nachá-
zí mladík, který měl nekontrolovatel-
né záchvaty, třesy těla. Jeho kamará-
di uvedli, že je mu špatně už několik 
minut. Mladíka proto položili do sta-
bilizované polohy a kontrolovali jeho 
stav až do příjezdu přivolané záchran-
né služby, která hocha převezla do ne-
mocnice k pozorování.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

Město pokračuje v investicích do infra-
struktury. Připravuje se nebo již probíhá 
řada rekonstrukcí komunikací, chodníků i 
veřejných prostranství. Aktuálně probíha-
jí rozsáhlé rekonstrukce ulic Smetanova, 
Malá strana a v návaznosti na rekonstruk-
ci kanalizace také ulice Boženy Němcové. 
V Růžovém údolí (na snímku) a u rozcestí 

do Pivonína pak vyrostly nové autobuso-
vé zastávky a v letošním roce budou do-
končeny také zastávky na ulicích Sokol-
ská, Třešňová i na náměstí Osvobození. 
Stejně jako každý rok byla vyčleněna část 
rozpočtu města na opravy chodníků. „Cí-
lem města je investiční akce provádět pra-
videlně, aby se postupně zvyšovala bez-
pečnost chodců i dalších účastníků provo-
zu. Chodcům slouží nový chodník na frek-
ventované Olomoucké ulici, na Nemilské 
i na Skaličce. Na řadu pak přijde úsek na 
ulici Československé armády a v návaz-
nosti na opravy plynu také ulice Na Výslu-
ní,“ vyjmenoval starosta František John. 

Budování dopravní infrastruktury a ře-
šení autobusových zastávek i veřejného 
prostoru si z rozpočtu vyžádá téměř 40 
milionů korun.  (red)

Informace občanům k platbám místních poplatků 
ze psů a za komunální odpad

Občané Zábřeha jsou poplatníky dvou 
typů místních poplatků, a to poplatku za 
komunální odpad a v případě vlastnictví 
psa také poplatku ze psů. 

Oba poplatky byly zavedeny na zákla-
dě obecně závazných vyhlášek, které sta-
noví, že poplatek ze psů byl splatný do 
31. března a poplatek za komunální od-
pad do 30. září.

Co se týká poplatku ze psů, v letošním 
roce byly evidovaným poplatníkům za-
slány složenky, které obsahují číslo ban-
kovního účtu, na který je potřeba popla-
tek uhradit, variabilní symbol a finanční 
částku. V případě poplatku za komunální 
odpad, budou občanům složenky distri-
buovány v květnu a červnu. Pro rok 2020 
zůstává tento poplatek ve výši 500 Kč na 
osobu.

Veškeré tiskopisy spojené s místními 
poplatky, které mohou poplatníci využí-
vat a zasílat městu Zábřeh také formou 
elektronického podání, jsou k dispozici 
na webových stránkách města www.za-
breh.cz pod odkazy Potřebuji vyřídit/Ži-
votní situace. 

U poplatku ze psů se jedná o tiskopi-
sy, na základě kterých může poplatník 
provést ohlášení k platbě, ohlásit změny 
nebo případně požádat o vrácení přeplat-
ku. U poplatku za komunální odpad je na 
uvedených webových stránkách k dispo-
zici tiskopis týkající se ohlášení vzniku, 

zániku či změny údajů rozhodných pro 
poplatkovou povinnost. Tento tiskopis 
je určen pro fyzické osoby přihlášené v 
obci a pro vlastníky stavby určené k in-
dividuální rekreaci, bytu nebo rodinného 
domu, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba. Další tiskopis slou-
ží k žádosti o vrácení přeplatku na tom-
to poplatku.

Záležitosti týkající se místních poplatků 
můžou občané vyřizovat v úředních hodi-
nách na Městském úřadu Zábřeh, Masary-
kovo nám. 510/6, odbor finanční, u Marti-
ny Fingrové, kancelář č. 147, tel: 583 468 
209, e-mail: martina.fingrova@muza-
breh.cz. Z důvodu zpřísněných hygienic-
kých pravidel je nezbytné, aby poplatní-
ci omezili osobní návštěvy na městském 
úřadě na nezbytné minimum a upřednost-
ňovali písemný, elektronický či telefonic-
ký kontakt s využitím uvedeného kontak-
tu. Stejně tak žádá radnice poplatníky, aby 
platby poplatků prováděli přednostně ban-
kovními převody – číslo účtu města, na 
který je možné platby poplatků zasílat, je 
188 491 576/0300. U každé platby je po-
třeba uvést variabilní symbol, aby se plat-
ba správně poplatníkům přiřadila. Varia-
bilní symbol je uveden na zaslaných slo-
ženkách, případně se lze telefonicky nebo 
písemně obrátit na Martinu Fingrovou na 
výše uvedeném kontaktu, která sdělí bližší 
informace k platbě.  (red)

Muzeum Šumperk se snaží zachytit a 
zdokumentovat život v regionu i v obdo-
bí epidemie COVID-19. Proto se obrací na 
veřejnost s prosbou o pomoc.

„Povedlo se vám zachytit vaše město, 
okolí nebo zajímavé okamžiky z vašeho 
života v období koronavirové epidemie? 
Byli byste ochotni věnovat tyto fotografie k 
uchování v našem muzeu? Pokud ano, tak 
neváhejte a napište nám,“ vyzývá vedení 
muzea.

Fotografie s popisem lze zasílat na e-
mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz. 
 (red)

Muzeum vyzývá ke 
spolupráci
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NOVÁ LÉKÁRNA 
V POLIKLINICE ZÁBŘEH   VCHOD „B“

INZULÍNY BEZ DOPLATKU
VELKÝ VÝBĚR DOPLŇKŮ STRAVY

VELKÉ DERMO CENTRUM
ANTIKONCEPCE ZA NEJNIŽŠÍ CENY

GARANCE NEJNIŽŠÍCH DOPLATKŮ NA VŠECHNY LÉKY

MLÉČNÁ
KOJENECKÁ VÝŽIVA
ZA NEJNIŽŠÍ CENY

NUTRILON   329 KČ
SUNAR   199 KČ

HIPP   269 KČ

ADRESA: ŠKOLSKÁ 15   VCHOD B, ZÁBŘEH
OTEVŘENO PO   ČT 7:30   17:00, PÁ 7:30   15:00, TEL.: 583 216 491

SLEVA PŘI NÁKUPU
NAD 200,  KČ

SLEVA PŘI NÁKUPU
NAD 450,  KČ

20,- KČ

50,- KČ

SRDEČNĚ VÁS ZVU DO NOVÉ LÉKÁRNY AVE

 PharmDr. ROBERT ŠREJMA

 20.5.2020 nově otevřena
PRODEJNA KOLOBĚŽEK,
Kozinova 12, Zábřeh

  WWW.KOLOBEZKARNA.EU
    TEL.: 720 697 889

Č
Č ĚŽ

 

20
20

21.5. / 18.6. / 16.7. / 20.8. / 17.9. / 15.10.

DODAVATEL STAVEB, PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU A KAMENIVA

EKOZIS spol. s. r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Životopisy na e-mail: ekozis@ekozis.cz
nebo na tel.: 724 364 266
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Dne 31. května 2020 by se dožil 
významného jubilea 100 let 

pan  Miloslav Vydržel.
S láskou vzpomínají syn Miroslav s rodinou  

a dcery Naděžda a Hana s rodinami.

Dne 3. dubna oslavili

manželé  Meixnerovi 
zlatou svatbu.

Do dalšího společného žití vše nejlepší přejí 
dcera Lenka, synové Stanislav, Rostislav 

a vnoučata.

Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky, 
mechaniky opraváře, 
svářeče a další

„Chci posouvat svou 
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, 602 709 767

Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation,
hlavní partner Draci Pars Šumperk 

HECL

Firma HECL RADEK s.r.o. přijme 

TRUHLÁŘE 
pro zakázkovou výrobu nábytku

Požadujeme:
- lásku k řemeslu
- odvahu převzít zodpovědnost za zakázku
- spolehlivost a přesnost
- ŘP skupiny B
- ochota učit se novým věcem

Nabízíme:
- mzda 16500 - 25000,- Kč (stravenky a další bene ty)
- práce v moderní, čisté a � ché dílně
- HPP na dobu neurčitou
- jednosměnný provoz 6 -14:30
- zázemí stabilní společnos� 
- klidné prostředí rodinné  rmy  a přátelské prostředí

KONTAKT
Hecl Radek 

hecl.radek@seznam.cz
603 812 231
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V květnu se veřejnosti otevřela 
nová, rozsáhlejší expozice věnovaná 
snad nejslavnějšímu rodákovi Zábře-
ha, a to Janu Eskymo Welzlovi (1868 
– 1948). Oproti původní miniexpozi-
ci je nyní umístěna v půdních prosto-
rách, které byly pro tento účel staveb-
ně upraveny. 

Expozice přenese návštěvníky na 
daleký, mrazivý sever a představí ob-
divuhodný životní příběh obyčejného 
člověka, který se jen se čtyřmi krej-
cary v kapse vydal na cestu do nezná-
mých končin. Příběh J. E. Welzla začí-
ná dobou dětství, mládí a prvními ces-
tami po Evropě. Další části již sledují 
jeho putování Sibiří, život na Novosi-
biřských ostrovech i na zlatonosné Al-
jašce. Přiblížena je též jeho cesta do 
světa literatury. 

Expozice však svým obsahem na-
bízí víc než jen cestovatelův příběh. 
Návštěvníci se seznámí především 
prostřednictvím dobových fotografií 
s podobou severské krajiny a jejími 
obyvateli, nahlédnou do interiéru sru-
bu nebo posedí nad stránkami některé 
z mnoha knih o Welzlovi. Děti poba-
ví interaktivní model perpetua mobi-
le, o jehož zkonstruování se Welzl po-
koušel. A jistě nejen ony budou se za-
tajeným dechem nahlížet do diorámy 
krajiny Novosibiřských ostrovů. Po-
zornost bezesporu přitáhne sice krát-
ký, ale zato unikátní autentický filmo-
vý záznam s J. E. Welzlem natočený v 
roce 1929 v Brně. 

Kromě tohoto záznamu si mohou 
návštěvníci zvolit ke zhlédnutí i jeden 
ze čtyř filmových dokumentů věnova-
ných osobnosti cestovatele, k dispozi-
ci je rovněž audioprůvodce v české a 
anglické verzi.

Vybudování expozice finančně pod-
pořilo město Zábřeh, které zajišťovalo 
provedení stavebních prací, a Olomouc-
ký kraj.  (red)

Návštěvníci mohou 
vyrazit na novou Welzlovu 

expozici v muzeu

Uvolnění podnikatelských a dalších 
činností

Pondělí 25. května
• Restaurace, hospody, bufety, ka-

várny, vinotéky, pivotéky – vnitřní pro-
story.

• Hotely, venkovní kempy a další 
ubytovací zařízení (včetně jejich restau-
rací a kaváren).

• Taxislužby (dosud nepovolené).
• Živnosti, při kterých je porušována 

integrita kůže (tetování, piercing).
• Zotavovací akce apod. pro děti do 

15 let věku.
• Přírodní a umělá koupaliště, sauny 

a wellnes centra.
• Zoologické, botanické a dendrolo-

gické zahrady (včetně vnitřních prostor).
• Hrady a zámky (vnitřní prostory).
V průběhu června
• Ostatní činnosti budou povoleny 

během června podle aktuální epidemio-
logické situace.

Rozvolnění ve školách a školských 
zařízeních

Pondělí 25. května
• Možnost osobní přítomnosti žáků 

1. stupně základních škol a jejich orga-
nizované a zájmové aktivity nepovinné-
ho charakteru formou školních skupin – 
maximálně 15 žáků ve skupině (jedno 
dítě v lavici), bez možnosti měnit slože-
ní skupin.

Nejdříve 1. června
• Možnost realizace maturitních a 

závěrečných zkoušek a absolutorií na 
konzervatořích a vyšších odborných 
školách. 

• Omezená možnost realizovat prak-
tické vyučování (odborný výcvik) na 
středních a vyšších odborných školách – 
podmínky obdobné jako u školních sku-
pin.

Červen
• Možnost realizace jednotných při-

jímacích a školních přijímacích zkoušek 
na střední školy.

• Realizace konzultací či občasných 
vzdělávacích aktivit v menších skupi-
nách žáků na 2. stupních základních škol 
a školách středních, a to ve stěžejních 
předmětech a formou třídnických hodin.

Plán rozvolnění v oblasti sociálních 
služeb

Pondělí 25. května
• Otevření denních stacionářů, tý-

denních stacionářů, center denních slu-
žeb, sociálně terapeutických dílen, so-
ciálně aktivizačních služeb pro všechny 
cílové skupiny kromě osob starších 50 
let.

• Možnost návštěv u klientů pobyto-
vých služeb při dodržení veškerých pre-
ventivních opatření.

Pondělí 8. června
• Znovuobnovení poskytování soci-

álních služeb na základě individuálního 
plánování a smluv o poskytování sociál-
ních služeb.

Pondělí 22. června
• Otevření týdenních stacionářů, 

denních stacionářů, center denních slu-
žeb, sociálně terapeutických dílen, so-
ciálně aktivizačních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením pro 
všechny cílové skupiny.  (red)

Rozvolňování mimořádných opatření

Zábřežské kino Retro se po vynucené 
přestávce způsobené epidemií koronaviru 
pro diváky znovu otevřelo ve čtvrtek 14. 
května. Sice s výrazně omezeným počtem 
sedadel, bez popcornu a za zpřísněných 
hygienických podmínek, zato ale s cenou 
vstupenky za sympatickou stokorunu.

„Pro první dny promítání jsme do pro-
gramu zařadili divácké hity, které měly 
vysokou návštěvnost před vypuknutím 
pandemie, například dokument o sexuál-
ních lovcích dětí na internetu V síti nebo 
Českými lvy ověnčenou komedii Vlastní-
ci. Téměř vyprodaná byla projekce série 
cestovatelských a outdoorových filmů, 
které jsme měli původně připravené pro 
festival Expediční kamera,“ okomento-
vala první promítací víkend vedoucí zá-
břežského biografu Věra Smrčková. Dal-
ší program Retro připravuje vždy po tý-
denních intervalech, aby bylo možné co 
nejpružněji reagovat na aktuální nabídku 

distributorů i zájem diváků. V promíta-
cím plánu kina se tak nyní objevuje také 
nový cestovatelský dokument Afrikou 
na Pionýru, znepokojivý originální thri-
ller Lov nebo tříoscarové válečné drama 
1917.

Pokladna kina je otevřená vždy půl ho-
diny před začátkem každého představe-
ní, přesto vedení kina nabádá návštěvní-
ky, aby si vstupenky kupovali online na 
webových stránkách kinoretro.cz. „Po-
kud si budou návštěvníci kupovat vstu-
penku na pokladně, výrazně preferujeme 
bezkontaktní platbu,“ apeluje Věra Smr-
čková. „Roušky jsou samozřejmou po-
vinností pro personál i pro diváky, kteří 
by si s sebou do kinosálu neměli nosit ani 
vlastní občerstvení,“ dodává. 

Aktuální informace týkající se provo-
zu kina Retro jsou zveřejňovány na jeho 
facebookovém profilu a na webových 
stránkách kinoretro.cz.  (red)

Retro začalo opět promítat, nabízí
 novinky i osvědčené hity

Prostory kulturního domu po nu-
cené přestávce způsobené pandemii 
koronaviru opět ožijí v pondělí 25. 
května. V návaznosti na uvolňování 
předchozích opatření vlády se zno-
vu rozjedou jazykové a především 
pohybové kurzy.

„Během roku pořádáme přes dva-
cet kurzů hlavně pro dospělé, ale i 
pro děti, nyní, po dvouměsíční pau-
ze, otevíráme ty kurzy, u kterých by-
chom rádi splnili naplánovaný ob-
jem výukových hodin,“ uvedla Dag-
mar Ziková ze Zábřežské kulturní. 
Pokud to situace dovolí, kurzy po-
běží po celý červen a některé do-
konce i začátkem července. 

Pohybové kurzy s větším počtem 
účastníků jsou plánovány do velké-
ho sálu, aby byly během cvičení do-
drženy potřebné rozestupy. Všech-
ny aktivity se uskuteční za zvýše-
ných hygienických opatření. „Pod-
mínkou pro účast je odevzdání čest-
ného prohlášení, kterým účastník 
kurzu potvrdí, že se u něho nepro-
jevují a v posledních dvou týdnech 
neprojevily příznaky virového in-
fekčního onemocnění,“ zdůraznila 
Ziková.

Čestné prohlášení si lze stáhnout 
z webových stránek kulturak.info, 
aktuální informace k znovuotevření 
kurzů zájemcům sdělí Dagmar Zi-
ková na telefonních kontaktech 725 
046 589 a 583 415 400 nebo e-mai-
lu zikova@kulturak.info.  (red)

V kulturáku se znovu 
rozjedou kurzy

V Zábřeze se rozběhla další významná 
investice v oblasti dopravní infrastruktu-
ry. V pondělí 11. května začaly přípravné 
práce na obnově komunikace po stavbě 
kanalizace v ulici Malá strana.

„Začátek trasy bude na Morávkově 
ulici, v místě napojení Malé strany dál 
od centra. Konec trasy bude na Moráv-
kově ulici u domu č. p. 7. Celková délka 
rekonstruované komunikace je 345 me-

trů. Součástí stavby je také vybudování 
opěrné zdi k podchycení svahu,“ popsal 
starosta František John.

Dokončení stavby je plánováno do 
konce letošního srpna. Stavba je finan-
covaná z vlastních zdrojů města. Rekon-
strukci ulice bude provádět firma Kareta 
s. r. o., která ve veřejné zakázce vyhrála s 
nabídkou necelých 8,1 milionu Kč včet-
ně DPH.  (red)

Malá strana dostane nový povrch
Rada města na svém jednání 5. květ-

na mimo jiné projednala následující ma-
teriály:

• Schválila dodatek smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro 
Ligu proti rakovině v Šumperku, která je 
určena na pokrytí výdajů spojených s re-
kondičními pobyty pro ženy po operaci 
prsu pro zhoubný nádor.

• Udělila souhlas Mateřské škole Za-
hradní, ZŠ Školská a ZŠ a DDM Kra-
sohled se zapojením do projektu kraje 
Obědy do škol v Olomouckém kraji II.

• Souhlasila s umístěním betonového 
stojanu pro elektrokola a nabíjecího zaří-
zení pro elektrokola na předzahrádce Le-
vandulové kavárny. 

• Schválila snížení výměry zeměděl-
ského pozemku v k. ú. Václavov u Zá-
břeha o 1.978 m2 z pachtovní smlouvy 
se společností Jamapos Agro, s. r. o. po 
dobu výstavby kanalizace z důvodu ne-
možnosti zemědělského obhospodařová-
ní vyjmuté části pozemku.

• Souhlasila se stavbou Rekonstruk-
ce komunikace a chodníků na ulici So-
kolská na pozemcích v k. ú. Zábřeh ve 
vlastnictví Olomouckého kraje a schvá-
lila jejich nájem za daných podmínek.

• Schválila uzavření smlouvy o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení mezi 
městem Zábřeh a ČEZ Distribuce v cel-
kové výši 102.700 Kč bez DPH.

• Schválila podání žádosti o inves-
tiční dotaci v rámci dotačního progra-
mu Ministerstvo vnitra – generálního ře-
ditelství Hasičského záchranného sboru 
ČR na pořízení požárního vozu CAS pro 
JSDH Zábřeh.

• Schválila zadání zadávacího řízení 
veřejné zakázky Park Knížecí sady.

• Souhlasila s opravou volného měst-
ského bytu velikosti 3 + 1 v bytovém 
domě ČSA 7 v předběžné ceně oprav 
459.000 Kč včetně DPH. 

• Schválila rozšíření sítě veřejného 
osvětlení o 14 světelných míst na ulicích 
Československé armády (2), Havlíčko-
va (3), Na Řádkách (2), Nemilská (6) a 
Oborník (1). Po tomto rozšíření bude síť 
zahrnovat celkem 1.809 světelných míst, 
z toho 1.640 světelných míst v majetku 
EKO servisu Zábřeh a 169 světelných 
bodů v majetku města.

• Zvolila do funkce člena dozorčí 
rady společnosti Zábřežská kulturní Ing. 
Barboru Balcárkovou s účinností od 21. 
května 2020.  (red)

KRÁTCE Z RADY

Čtvrtý ročník Bezděkovského levan-
dulového festivalu byl připraven na 5. 
a 6. července. Pro tisíce návštěvníků se 
chystal program na třech pódiích dopl-
něný o bohatou nabídku odborných, po-
znávacích, zábavných i poučných ko-
mentovaných akcí pro celé rodiny.

Pandemie ale zasáhla i do plánování 
tohoto podujetí. Vzhledem k oznámení 
vlády z 30. dubna, v němž bylo defini-
tivně rozhodnuto, že letos neproběhnou 
žádné velké letní festivaly, jen akce s 
účastí do 100 lidí, rozhodli organizátoři 
s konečnou platností, že letošní Bezdě-
kovský levandulový festival ve formá-
tu, ve kterém měl původně proběhnout, 
se ruší. Čtvrtý ročník v plné programo-
vé připravenosti se přesouvá na příští 
rok – na neměnný termín 5. a 6. červen-
ce 2021.

Navzdory pandemii i v letošním roce 
levandule pokvetou, a proto v původním 
termínu festivalu, tedy 5. a 6. července, 
v areálu Bezděkovského levandulového 
statku bude uspořádán alespoň malý Le-
vandulový farmářský trh. 

Vstupenky zakoupené pro letošní roč-
ník zůstávají v platnosti pro rok 2021. 
 (red)

Letošní Bezděkovský 
levandulový festival  

se ruší
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