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Odstavená vozidla mizí z ulic města
Díky letošní novele zákona o pozemních komunikacích mohou odstavená
vozidla bez pravidelné technické kontroly konečně zmizet z ulic a parkovišť.
Doposud bylo možné odtahovat pouze
autovraky nebo vozidla odstavená v zeleni. Město v součinnosti s městskou
policií a EKO servisem nastavilo systém řešení odstavených vozidel, který
už přináší své ovoce.
„Legislativní změna dává městům a
obcím, které po ní roky volaly, silnější možnosti pro odstraňování odstavených vozidel. Díky ní jsme konečně
mohli nastavit efektivní systém. Zákon
doposud chránil spíše nezodpovědné
vlastníky, než by byl oporou pro město k řešení tohoto rozšířeného nešvaru,“ přivítal legislativní změnu starosta
František John.
Řešení odstavených vozidel je i v
Zábřeze diskutované téma, i když jich
není mnoho. Málokdo ví, že se rozlišuje vozidlo odstavené v zeleni, u kterého se postupuje v souladu se zákonem
o odpadech, a vozidlo odstavené na komunikaci či parkovišti, u kterého se postupuje podle zákona o pozemních komunikacích.
Autovraky v zeleni se mohou stát
ekologickou hrozbou a ohrozit životní
prostředí. O odtahu je vlastník infor-

mován. Pokud se nepodaří identifikovat skutečného vlastníka odstaveného
vozidla, je informace o odtahu zveřejněna na úřední desce. Po uplynutí dvou
měsíců je autovrak zlikvidován.
Do letošního roku neexistoval legislativní nástroj, jak účinně bojovat
s vozidly bez platné technické kontroly, které jsou odstaveny na veřejných
místech. Podle nového systému bude
provozovatel vozidla vyzván k jeho
odstranění z komunikace, a pokud tak
do dvou měsíců neučiní, bude jej moci
odstranit vlastník komunikace. Náklady na odstranění a odstavení vozidla
nese jeho provozovatel. Pokud si provozovatel vozidlo do tří měsíců nepřevezme, může být prodáno ve veřejné
dražbě.
„Od března řešili strážníci městské
policie jedenáct vozidel bez pravidelné technické kontroly. Přes veškerou
snahu strážníků se nepodařilo majitele těchto vozidel přimět k tomu, aby si
je z komunikací a parkovišť odstranili. Bylo ale prokázáno, že téměř žádný z jejich majitelů není ze Zábřeha,“
doplnil velitel městské policie Václav
Doubrava.
Ulice města tak budou od odstavených vozidel vyčištěny během několika
měsíců. 
(red)

Toto vydání zpravodaje Zábřeh bude vzhledem k omezeným
možnostem distribuce dodáváno do schránek až
do středy 18. listopadu.
Další číslo zpravodaje vyjde 2. prosince.

Sokolská ulice dostane nový povrch i chodníky
Po stavební úpravě vodovodu a kanalizace se na konci října rozběhly práce na budování chodníků a rekonstrukce komunikace v Sokolské ulici.
Od pátku 30. října do neděle 15. listopadu je v ulici částečně omezena doprava z důvodu osazování obrubníků.
Úsekem částečné uzavírky bude průjezd možný po druhé polovině vozovky.
Podle postupu prací bude v urči-

tých dnech omezen vjezd na Sokolskou
z ulic Smetanova, Třebízského a Boženy Němcové.
V návaznosti na postup stavebních
prací může dojít k dočasnému omezení
obslužnosti autobusové zastávky. V takovém případě bude zastávka přemístěna mimo pracovní úsek v dohledové
vzdálenosti cestujících. Na tuto etapu
následně naváže asfaltování komunikace. 
(red)

Město vysoutěžilo centrální dodavatele energií
Vedení města už před časem odsouhlasilo řešení dodávek energie pro město a jeho organizace jedním dodavatelem. V úterý 20. října se pak zprávami komisí o hodnocení nabídek podaných v e-aukci zabývali zábřežští radní. Vítězem veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektřiny pro město
Zábřeh, jeho příspěvkové organizace,
sbory dobrovolných hasičů a společ-

nosti s majetkovou účastí města se na
doporučení hodnotící komise stala společnost ČEZ ESCO. Ta bude elektřinu
dodávat v období od 1. 1. 2021 do 31.
12. 2023.
Rada na základě doporučení komise
rovněž schválila, že zemní plyn pro období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2024 bude
městu a jeho organizacím dodávat společnost Pražská plynárenská.
(red)

OPTIKA V PROVOZU

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
Valová 8, Zábřeh na Moravě, tel: 774 959 533
www.optomedic.cz

Malá strana prošla velkou proměnou

Dlouhodobě nevyhovující stav ulice Malá strana doznal zásadních změn.
Místní obyvatelé již mají k dispozici nově
opravenou komunikaci a opěrnou zeď,
která podchycuje svah. Náklady na obnovu komunikace po stavbě kanalizace činily 8,1 milionu korun.
I když se ulice nachází jen pár kroků od
centra města, byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Investice zahrnovala rekonstrukci komunikace a její napojení na ulici

Morávkovu a vybudování opěrné zdi k podchycení svahu.
Město ani přes letošní koronavirovou krizi
přípravu a realizaci investičních akcí v oblasti dopravní infrastruktury nezastavilo. K větší
bezpečnosti chodců přispěla také oprava chodníků na ulicích Boženy
Němcové, Olomoucké,
Nemilské, Československé armády nebo
náměstí Osvobození.
„V létě byla dokončena rekonstrukce Smetanovy ulice, opravena byla také část komunikace na ulicích
Boženy Němcové, V Hliníku, Na Výsluní a
v Pivoníně. Nedávno byl vybudován nový
přechod u Katolického domu na Sušilově ulici, v listopadu bude dokončeno nové
záchytné parkoviště u vlakového nádraží
a do konce roku by měla dostat nový povrch i ulice Sokolská,“ vyjmenoval starosta města František John. 
(red)

Krátce z města

• Svoz odpadu ve svátek. Technické služby upozorňují občany města, že
svoz odpadu v den státního svátku úterý 17. listopadu nebude prováděn. Náhradní svoz proběhne ve středu 18. listopadu.

• Zasedání zastupitelstva města. Poslední letošní zasedání zastupitelstva se
uskuteční ve středu 9. prosince od 16
hodin v sále kina Retro. Zasedání bude
živě přenášeno také online na YouTube
kanálu Město Zábřeh.
(red)

Setkání pětasedmdesátníků neproběhne
Stalo se již tradicí, že město pod záštitou starosty pořádalo pro občany, kteří
v daném roce oslavili 75 let věku, společné setkání. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se toto slavnostní

setkání jubilantů letos neuskuteční. Blahopřání od starosty společně s dárkovým
balíčkem obdrží každý oslavenec do místa trvalého pobytu v prosinci prostřednictvím zaměstnance matriky.
(red)

Na radnici zavlály černé prapory,
zemřel Milán Šebesta

Zármutek nad úmrtím bývalého
starosty Milána Šebesty vyjádřilo i
město Zábřeh. K uctění jeho památky
vyvěsilo krátce po oznámení smutné zprávy na obou budovách radnice
černé prapory.
Milán Šebesta se více než čtyřicet
let aktivně angažoval v práci pro město. Zastával funkce předsedy národního výboru, místostarosty i zastupitele města. V letech 1994 až 1998 byl
starostou Zábřeha. Řadu let pracoval
v odborných komisích a výborech a
účastnil se většiny společenských
událostí spojených s městem.
Zemřel ve čtvrtek 5. listopadu ve
věku 78 let. Čest jeho památce. (red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 39. jednání v úterý 20. října mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila poskytnutí dotace 22.900
Kč pro Post Bellum, Paměť národa
Střední Morava na náklady spojené se
zapojením jednoho týmu v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
• Souhlasila s poskytnutím investiční
dotace ve výši 20.000 Kč, která je určena
na výdaje související s realizací vrtu na
pitnou vodu v místní části Pivonín.
• Schválila poskytnutí účelového neinvestičního transferu 178.280 Kč ZŠ a
MŠ R. Pavlů, který je určen na předfinancování projektu Zahrada poznání.
• Schválila poskytnutí účelového neinvestičního transferu 155.500 Kč pro ZŠ a
DDM Krasohled Zábřeh, který je určen
na předfinancování projektu ozelenění
dětského dopravního hřiště školy.
• Souhlasila s přijetím daru 28.985 Kč
v rámci charitativního projektu Obědy
pro děti od Women for women pro ZŠ B.
Němcové, který je určen k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 8 žáků školy.
• Souhlasila s vyčleněním samostatné
položky v rozpočtu města na rok 2021
pro Plavecký klub Zábřeh s částkou
60.000 Kč.
• Schválila ukončení pronájmu parkovacího místa v budově DPS, Nerudova
7 dohodou a vzala na vědomí výpověď
z nájmu dalšího parkovacího stání. Zároveň souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem obou stání
za shodných podmínek, tj. min. nájemné
ve výši 620 Kč + DPH/měs. s valorizací,
doba nájmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní dobou a jistota ve výši 3.000 Kč.
• Schválila pacht zemědělských pozemků v Průmyslové zóně Leštinská I
o výměře celkem 191.185 m2 Agrodružstvu Zábřeh na dobu určitou do 31. 10.
2021 za cenu 53.532 Kč.
• Schválila rozšíření sítě veřejného
osvětlení v Zábřehu o 19 světelných míst
na budovaném parkovišti u nádraží ČD
a o 3 světelná místa na Sušilově ulici v
souvislosti s dobudováním přechodu pro
chodce, všechna světelná místa v majetku města, a o 5 světelných míst v majetku EKO servisu v souvislosti s rekonstrukcí sítě VO na Olomoucké ulici.
• Souhlasila s opravou volného městského bytu velikosti 2 + 1 v bytovém
domě 17. listopadu 3 v předběžné ceně
oprav 474.000 Kč včetně 15% DPH.
• Schválila smlouvu o dílo s Ing. arch.
Radkem Novotným na zpracování projektové dokumentace úpravy okolí budovy náměstí Osvobození 15 v celkové
ceně 339.000 Kč.
• Schválila smlouvu o dílo s Ing. arch.
Josefem Hlavatým na realizaci projektové dokumentace na akci Komunitní dům
pro seniory Zábřeh – Sušilova v celkové
ceně 741.400 Kč bez DPH.
• Schválila přijetí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu lesních
ekosystémů ve výši 9.800 Kč.
• Souhlasila s nominací Tomáše Hurty na cenu Křesadlo za rok 2020, a to za
jeho dobrovolnou pomoc během epidemie, kdy poskytl veškeré výrobní kapacity své firmy na výrobu roušek.  (red)

Ani covid nezastavil Bezpečnou cestou

Další ročník dopravně bezpečnostní
akce pro předškolní děti Bezpečná cesta připravila na čtvrtek 15. října Mateřská
škola Severáček. Zatímco základní školy
se dětem uzavřely, ty mateřské fungují i
v době koronaviru. Organizace celé akce

Charita nabízí pomoc pro osamělé seniory
a nemocné v karanténě či domácí izolaci

Charita Zábřeh na podzim znovuobnovila a poskytuje služby pro osamělé seniory i občany, kterým lékař nebo hygienická stanice nařídili kvůli onemocnění
covidem karanténu nebo domácí izolaci.
Nabízí dopomoc pro ty, kteří nikoho nemají a které stávající opětovné nebezpečí koronavirové infekce odřízlo od světa
i možností plnohodnotného života. Prostřednictvím jejích pracovníků a dobrovolníků jsou tak znovu zajištěny nákupy a rozvážka teplé stravy, potravin,
hygieny, léků, roušek do domácností.
Právě senioři a lidé s přidruženým onemocněním jsou jednou z nejohroženějších skupin. V době kulminujícího nebezpečí je preventivně lepší, když omezí kontakty a zůstanou doma. Na pomoc
jim vyjíždí i zábřežské SeniorTaxi. Kdykoliv jindy jim zajišťuje kontakt se společností a pomáhá jim dopravit se všude
tam, kam potřebují. V tomto čase naopak
vše potřebné a předem telefonicky objed-

nané doručuje až ke dveřím bytu. Dodání oběda stojí 20 Kč včetně zápůjčky termonádob, dovážka ostatních věcí 30 Kč.
Další podrobné informace zájemci
najdou na covid.charitazabreh.cz, objednávky této služby jsou vyřizovány
prostřednictvím e-mailu nakupy.seniori@charitazabreh.cz nebo nakupy.karantena@charitazabreh.cz a také na tel:
732 730 527. Veškerá komunikace probíhá distančně, elektronicky a bezkontaktně.
Aby byla kapacita služby schopná pokrýt i budoucí zájem z řad veřejnosti a aby
zábřežská Charita byla schopná personálně udržet a v provozu zachovat i další poskytované služby, přijímá k tomuto účelu nabídky z řad dobrovolníků a brigádníků. Ochotní zájemci se mohou hlásit
na e-mailu: chcipomoci@charitazabreh.
cz nebo na tel: 732 730 527. Další informace jsou zveřejněny na covid.charitazabreh.cz.
(red)

Před Kauflandem vyrostla první rychlodobíječka
elektromobilů ve městě

První veřejná dobíječka baterií elektromobilů v Zábřehu vyrostla před prodejnou Kaufland. V rámci spolupráce
energetiků z ČEZu s nákupním řetězcem
vzniká u nových a zmodernizovaných
prodejen vždy minimálně jedna stanice.
Na parkovištích Kauflandu v Olomouckém kraji jsou v provozu tři veřejné rychlodobíjecí stojany ČEZ, kromě Zábřehu
ještě v Jeseníku a Šternberku.
Celkem ČEZ provozuje v kraji 13 veřejných dobíjecích stanic, z toho 11 rychlodobíjecích, loni na podzim jich bylo jen
pět. Od ledna do září letošního roku se
zde řidiči e-aut zastavili k nabíjení celkem 2.094krát. Meziročně odběry na stojanech ČEZ v kraji vzrostly o téměř 75%.
Díky rychlodobíjecí stanici ABB dopl-

ní řidič nyní většinu kapacity baterií elektromobilů v řádu desítek minut. Pokud
tolik nespěchá a stačí mu dobití v řádu
hodin, může si baterii nabít bezplatně
v režimu tzv. normálního AC dobíjení,
které Kaufland nabízí svým zákazníkům zdarma. Stačí k tomu jen nainstalovaná mobilní aplikace FUTUR/E/GO,
která je ke stažení na www.elektromobilita.cz.
V roce 2017 přibylo v České republice 400 vozů na elektrický pohon, o rok
později 725 elektrických aut, loni 789
elektromobilů a jen do konce letošního
září dalších 1.758. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o
ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. 
(red)

Titul Zelená škola putuje na Pohádku

ROZLOUČILI JSME SE
14. 10. Miroslav Neumann (73)
15. 10. Vlasta Zemánková (91)
15. 10. Hana Přikrylová (80)
17. 10. Jitka Holčáková (75)
20. 10. Božena Purová (86)
21. 10. Ing. Jaromír Vidomus (87)
28. 10. Drahomíra Chaloupková (71)
28. 10. František Bureš (78)
29. 10. Miroslav Smolka (68)
29. 10. František Přibyla (67)
31. 10. Josef Schwarz (84)
2. 11. Marie Pavlů (87)

byla proto přizpůsobena pravidlům bezpečného chování,
tentokrát proběhla bez tradiční účasti rodičů a prarodičů.
Po zahájení se děti z mateřské školy nevydaly na
soutěžní trasu ulicemi sídliště, školka využila areál
vlastního dopravního hřiště. Zde si malí účastníci vyzkoušeli své znalosti dopravních předpisů, na jednotlivých stanovištích plnili
úkoly s dopravní tematikou,
které se každý rok obměňují, seznámili se se světelnou
signalizací a základními dopravními značkami. Dětem udělalo radost
i šest nových koloběžek, které školce věnoval BESIP, spoluorganizátor akce. Každý z účastníků také obdržel praktický dárek, světlo na jízdní kolo. 
(red)

Mateřská škola Pohádka získala titul
Zelená škola Olomouckého kraje. Toto
prestižní ocenění vyhlašuje každoročně
odbor školství a mládeže krajského úřadu. Pohádka získala v kategorii mateřských škol nejvyšší počet bodů a tím i prá-

vo užívat titul Zelená škola Olomouckého
kraje do 30. června příštího roku. K titulu
se váže finanční odměna ve výši 25.000
Kč, kterou na Pohádce využijí na nákup
výukových pomůcek, zahradního nářadí a
herních prvků pro školní zahradu.
Školka zabodovala zapojením všech
osmi tříd do celoročních aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání. Porota ocenila zejména založení motýlího záhonu pro chov Babočky bodlákové, jejíž
larvy do Zábřeha přicestovaly až z Anglie
(na snímku). Následně mohly děti pozorovat krmení larev, zakuklení a zrod motýlů.
Vypuštění baboček do motýlího záhonu se
stalo milou školní slavností. Porotu zaujalo též založení a praktické využití nového
vermikompostéru. 
(red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE
V říjnu strážníci městské policie zaznamenali 530 událostí, zasahovali u
dvou krádeží v obchodech, odchytili
dva volně pobíhající psy. Stabilně vysoký zůstal počet zásahů u podnapilých osob ležících na veřejných prostranstvích, těch minulý měsíc sebrali
šestnáct. Kromě toho řešili následující případy:
• S alkoholem to hodně přehnali dva
muži pohybující se po půlnoci středy
3. října po Třešňové ulici. Ti vulgárně
křičeli a nadávali kolemjdoucím přesto, že se je jejich společnice snažila utišit. Nepřestali ani po příjezdu hlídky,
nakonec byli po udělení tučné pokuty
vykázáni z místa.
• Po poledni téhož dne dorazili strážníci k Hněvkovu, kam byli přivoláni ke
stromu spadenému do cesty. Do uklizení stromu hasiči zde řídili dopravu,
aby vzápětí zamířili na ulici 28. října, kde si na zemi ustlala opilá osoba
tak, že jí nohy zasahovaly až do silnice. Strážníkům se ji podařilo probrat a
odeslat pryč.
• Do Hněvkova se strážníci vrátili den poté, aby zlikvidovali injekční
stříkačku pohozenou u mostu. Podobný nález museli odborně zlikvidovat i
6. října u autobusové zastávky v ulici
Na Křtaltě.
• V pondělí 5. října zareagovala
hlídka na telefonní oznámení týkající
se problému se starší osobou, která o
sobě nedala příbuzným již několik dnů
vědět. Hlídka se dostavila na Zahradní
ulici, zde přes okno zjistila, že v jedné z místností leží na podlaze bezvládné tělo ženy s rozbitou hlavou. Hlídka
kontaktovala složky IZS. Po příjezdu
hasičů se podařilo do domu dostat, lékař z přivolané záchranky ale už mohl
jen konstatovat úmrtí ženy, k němuž
podle všeho došlo bez cizího zavinění.
• Telefonát z firmy na Smetanově
ulici ráno 14. října upozornil na zaměstnankyni společnosti s pozitivní
zkouškou na alkohol, která se snažila
z práce odjet vozidlem. Hlídka na místě skutečně zaregistrovala ženu, která
se po spatření strážníků chtěla otočit a
odjet, uvázla ale s vozidlem na trávníku. Vyšetření na přítomnost alkoholu
ukázalo 2,43 promile, případ byl proto
předán Policii ČR.
• Zřejmě ne poprvé kradly 17. října
v obchodě na Leštinské ulici dvě ženy,
které u sebe při převzetí strážníky měly
zboží v hodnotě přes dva tisíce korun.
Jak se navíc při kontrole odcizeného
zboží zjistilo, došlo k jeho poškození
a nebylo je možné do obchodu vrátit.
Vzhledem k tomu i vzhledem k podezření, že nešlo o první přečin, si ženy
převzala k došetření Policie ČR.  (red)

Školní jídelna Boženy
Němcové rozváží obědy
až ke dveřím
Školní jídelna Boženy Němcové nabízí od listopadu prodej a rozvoz hotových jídel v jednorázových obalech pro
přímou konzumaci pokrmu, a to v prvotřídní kvalitě školního stravování.
„Hotové pokrmy doručíme až ke dveřím. Snažíme se touto službou občanům
města ulehčit nynější situaci, mohou ji
využít například rodiče dětí, senioři,
lidé v nařízené izolaci i nemocní. Nabízíme výběr ze dvou druhů jídel,“ popsala ředitelka školní jídelny Petra Macháčková.
Cena obědu včetně dopravy a obalového materiálu je 80 Kč. Jídelní lístek je
zveřejněn na webových stránkách www.
jidelna-zabreh.cz. Pro bližší informace
lze využít infolinku 605 412 481.  (red)
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Chcete pracovat v blízkosti svého bydliště?
Nabízíme stabilní práci.
Nepřetržitý provoz (12ti hodinové směny, krátký – dlouhý týden)

- operátor/ka ve výrobě papíru
- SEŘIZOVAČ SÁČKOVÝCH STROJŮ, TISKAŘ
- MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – LOGISTIKA
Proč jít pracovat právě k nám?

• zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
• benefity – eStravenka, odpolední příplatek, výkonové 		
odměny, osobní ohodnocení, dodatkové volno, stabilizační příspěvek
• pracovní smlouva na dobu neurčitou IHNED (3 měsíce zkušební doba)
• nástupní plat od 95,- Kč, po zaučení (cca 3 měsíce) až 130,- Kč

Požadujeme

• středoškolské vzdělání, strojní obor výhodou
• výhodou - jeřábnický průkaz, VZV

Kontakt

Bc. Kateřina Hýblová – vedoucí personální oddělení
katerina.hyblova@balsac.cz
583 030 240

Dne 9. září 2020 oslavíla krásné 80. narozeniny
naše maminka a babička,
paní

Eva Čiklová.

Děkuji Ti, maminko, za vše, co jsi pro nás udělala.
Hodně štěstí, zdraví a lásky Ti přeje dcera Markéta
s manželem a vnučky Hanička a Jituška.

V pátek 23. října 2020 by se dožila 47 let naše dcera,
paní

Milada Morávková
ze Zábřehu.

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Rodiče Milada a Karel Staňkovi ze Zábřehu.

Dne 11. listopadu 2020
jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny

pana

Václava Urbáška
z Ráječka.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

www.zabreh.cz
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Kulturák přijímá
přihlášky do fotokurzu
Po velkém zájmu, který zaznamenal
fotografický kurz v průběhu loňského
roku, připravuje kulturní dům na začátek roku příštího jeho pokračování. „Fotokurz je určen nejen pro začínající, ale
také pro pokročilé fotografy používající digitální techniku a třeba i ty, kteří se
v minulosti kurzu již zúčastnili a chtějí
se dále inspirovat,“ uvedla Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní.
Výuka bude rozložena do čtyř dvouhodinových lekcí. „Účastníci kurzu se
postupně seznámí s tím, jak vybrat a jak
ovládat fotoaparát, jak snímat různé fotografické žánry a získají také cenné informace o postprodukci svých snímků.
Jedna z lekcí bude praktická a bude se
odehrávat v exteriéru,“ přiblížil obsah
kurzu jeho lektor Josef Tempír. Rámcová náplň kurzu bývá upravována podle
požadavků a individuálních potřeb jeho
účastníků.
Bližší informace lze získat na webu
kulturak.info, kde je možné si stáhnout
i přihlášku, nebo na tel: 725 046 589 či
emailu zikova@kulturak.info. Přihlašovat se do fotokurzu lze až do konce roku
2020, následně obdrží zájemci o kurz informaci o termínech jeho konání.  (red)

Plazma vyléčených
z covidu může pomoci
ostatním
Nemocnice Šumperk hraje v průběhu pandemie při poskytování zdravotních služeb v Olomouckém kraji
významnou roli. Jednou z úspěšných
metod léčby pacientů s onemocněním
koronavirem je použití plazmy dárců,
kteří se z onemocnění úspěšně vyléčili a vytvořili si proti němu protilátky.
Tato plazma může v budoucnu pomoci těžce nemocným pacientům s komplikovaným průběhem nemoci a dokonce jim i zachránit život.
Z tohoto důvodu se Nemocnice
Šumperk obrací na všechny, kteří onemocnění covidem prodělali a současně by chtěli pomoci při léčbě dalších
nakažených tím, že darují svou krevní plazmu. K odběru krevní plazmy se
v šumperské nemocnici lze objednat
na tel: 800 500 005 nebo přes e-mail
hto@nemocnicesumperk.cz.  (red)

Oblíbená soutěž Vím
proč startuje i letos
Na tři minuty se stát Newtonem, Einsteinem nebo Curie-Sklodowskou, natočit zajímavý fyzikální pokus a vyhrát
200.000 korun pro svou školu. Soutěž
Vím proč láká žáky základních a středních škol na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou.
Krátká videa s natočenými pokusy
mohou jednotlivci či týmy vkládat na
webový portál www.vimproc.cz až do
15. prosince. Stejně jako v minulých letech čeká autory dvou nejpovedenějších
videí šek od Nadace ČEZ na 200 tisíc
korun pro jejich školu. První tři týmy z
každé kategorie navíc získají poukázky
na on-line nákupy v hodnotě deseti, pěti
a tří tisíc korun pro každého člena natáčecího štábu.
Letošní ročník soutěže pod svůj patronát vzaly jaderné elektrárny Temelín
a Dukovany. Ti, kdo se rozhodnou pro
pokus z oblasti jaderné fyziky, tak automaticky soutěží také o zájezd pro celou
svou třídu do infocentra jedné z elektráren.
Vím proč si rychle získala oblibu –
dosud se jí zúčastnilo 1.360 dětí, které
natočily přes 1.000 videí s pokusy. Ta
jsou k dispozici na webu soutěže.  (red)

Na Dýňobraní zvítězili všichni účastníci

V sobotu 24. října proběhlo vyhodnocení Dýňobraní 2020, které uspořádala zábřežská organizace Českého zahrádkářského svazu spolu s rodinnou konzervárnou Via Delicia. Navzdory složité situaci
se sešly exempláře dýní od devíti účastní-

ků. „Velice si vážíme snahy a
lásky pěstitelů, kteří se podělili o své pěstitelské úspěchy, a
proto jsme se v letošním roce
rozhodli všechny ocenit stejným dílem. Ceny pro účastníky jsou k vyzvednutí v prodejně Via Delicia na Leštinské ulici,“ zhodnotil soutěž předseda
zahrádkářů Štěpán Brablec.
Dýně, které jejich majitelé
nechtěli zpět, byly prodány za
symbolickou cenu zájemcům z
řad veřejnosti. Z několika odložených dýní a ze surovin pořízených za získané prostředky
uvařila rodinná konzervárna
Via Delicia dýňovou polévku pro personál šumperské nemocnice.
Soutěž se uskutečnila za podpory města
Zábřeha, firmy SEMO a finanční podpory
Olomouckého kraje. 
(red)

Kulturní akce se vesměs přesouvají na rok 2021
V důsledku podzimní vlny epidemie
koronaviru a následných vládních opatření, která znamenala uzavření kulturních
institucí, byly některé pořady plánované
kulturním domem zrušeny, většinu akcí
se ale podařilo přeložit na pozdější termíny. Informace o osudu jednotlivých pořadů jsou uvedeny na webových stránkách
www.kulturak.info v sekci Aktuální informace.
„Pokud to situace dovolí, některé přesunuté akce by se mohly uskutečnit ještě
v prosinci letošního roku, naprostá většina
z nich pak v prvních měsících roku 2021.
Pro všechny akce, u kterých byl stanoven náhradní termín, platí, že zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti,“ informoval Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Speciální režim byl stanoven u vstupenek
zakoupených na dva vyprodané koncerty kapely Škwor, které se měly v Zábřehu
uskutečnit začátkem října. Tyto vstupenky

zůstávají v platnosti i pro open air turné,
které kapela plánuje na květen a červen
příštího roku. Pokud si však majitel vstupenku nechce ponechat, může ji nejpozději do 20. prosince vrátit, a to buď v místě zakoupení, nebo v případě online vstupenek po vyplnění žádosti umístěné na
stránkách ticketstream.cz. Podobně lze do
27. listopadu vracet vstupenky na zrušený
říjnový koncert skupiny Arakain. V případě, že by do tohoto data nebylo možné
pokladnu kulturního domu otevřít, termín
pro vracení vstupenek bude prodloužen.
„Chápeme, že v současné době panuje
mezi lidmi velká nejistota. Situace je ale
velmi složitá i pro všechna kulturní zařízení, proto prosíme o trpělivost a zachování
přízně,“ apeluje Zdeněk David a dodává,
že novinky týkající se provozu kulturního domu jsou pravidelně zveřejňovány na
webových stránkách www.kulturak.info a
na Facebooku Zábřežské kulturní.  (red)

Provozní doba radnice do 20. listopadu
V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a vládní usnesení z 30. října
došlo k omezení úředních hodin na dva
dny v týdnu. Provozní doba městského
úřadu je do 20. listopadu omezena na
pondělí a středy, vždy od 9 do 11 hodin
a od 13 do 16 hodin. Omezení rozsahu
úředních hodin se nevztahuje na občany, kterým byl již potvrzen termín návštěvy úřadu.
„Žádáme občany, aby zvážili nezbytnost osobního vyřizování svých záležitostí a pokud je to možné, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní kontakt. Pro účely vyřízení záležitostí vyžadujících nezbytný osobní kontakt
doporučujeme v uvedené provozní době
objednání předem, a to prostřednictvím
rezervačního systému městského úřadu nebo telefonicky,“ uvedla tajemnice
městského úřadu Jana Krasulová.

Objednání do agend evidence obyvatel, rejstříku trestů, cestovních dokladů, občanských průkazů, registru řidičů,
technických či netechnických úkonů registru vozidel lze i v úterý a ve čtvrtek od
8 do 11 hodin a od 12:30 do 14 hodin. V
tyto dny po příchodu k hlavnímu vchodu
městského úřadu je nutné vyčkat na příchod pracovníka.
Úřad lze kontaktovat elektronickou
formou na posta@muzabreh.cz, všichni
zaměstnanci jsou také k dispozici na příslušných kontaktech.
Příjem dokumentů od občanů bude
možný pouze na podatelnách městského
úřadu. Pro fyzická podání, u nichž není
třeba potvrzení o přijetí, je možné využít
schránky, které jsou k dispozici u vchodů
do obou budov městského úřadu. V případě jakýchkoliv nejasností lze využít infolinky 583 468 218. 
(red)

Muzeum online vystavuje grafiky
z Lukasovy sbírky

Šumperské muzeum připravilo novou
výstavu představující díla evropských mistrů staré grafiky, která jsou součástí sbírky Karla Lukase. Instalovaná je v šumperské Hollarově galerii, za současné situace
jsou ale přeneseny její prostory prozatím
do virtuálního světa na stránkách www.

muzeum-sumperk.cz a www.facebook.
com/VMvSumperku/.
Impozantní kolekce grafiky z 16. až 18.
století, čítající něco málo přes 900 listů,
se nachází ve sbírce zábřežského muzea,
o kterou pečuje Vlastivědné muzeum v
Šumperku. V roce 1947 ji Zábřehu věnoval milovník a sběratel umění a vynikající
voják plukovník Karel Lukas.
Dlouhá léta byla tato sbírka grafik prezentována pouze díly Václava Hollara,
která bezesporu tvoří těžiště celé kolekce,
nicméně neměla by být opomíjena skutečnost, že se v tomto souboru nacházejí
i další práce prvotřídní kvality, kupř. Lucase van Leydena, Aegidia Sadelera, Jana
van de Velde či Ferdinanda Bola.  (red)

Přehlídka
ochotnických divadel
letos neproběhne
Divadlo Václav informuje, že vzhledem k epidemiologické situaci se ruší čtrnáctý ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů O Václava z Václavova. Ten
měl podle původních plánů proběhnout ve
dnech 13. až 17. listopadu.
O konání či nekonání prosincových akcí
Václavovského kulturního podzimu 2020
budou pořadatelé informovat počátkem
prosince. 
(red)

Je nejvyšší čas věnovat
pozornost přípravám
vozidel na zimní provoz
V zimním období šetří dopravní policisté napříč celým krajem zvýšený počet
dopravních nehod, které přímo souvisí
s jízdou po komunikaci pokryté námrazou, vrstvou ledu nebo sněhu. Řidiči totiž často opomíjejí, že se vozidlo v zimě
na silnici chová odlišně než v jiném ročním období.
V mnoha případech řidiči nepřizpůsobí
rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk,
který nezvládnou a havarují. Mnoho řidičů
bourá také kvůli tomu, že si neponechá dostatečný odstup od ostatních. Jedna z dalších příčin by se dala popsat jako pohodlnost řidičů. Částečně očištěné čelní sklo
totiž nemůže zajistit dostatečný výhled
z vozidla.
Jaké jsou hlavní zásady bezpečné jízdy
v zimě?:
• Řidiči musí mít vozidlo vybaveno
zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud
se na komunikaci nachází souvislá vrstva
sněhu, led či námraza nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na komunikaci mohou tyto podmínky vyskytovat.
• Při jízdě v zimních podmínkách dodržovat alespoň dvojnásobnou vzdálenost
od vpředu jedoucího vozidla, než je obvyklé.
• Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzdit, nezatáčet
nebo nezrychlovat. Všechny tyto manévry
zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
• Brzdit před vjetím do zatáčky, dokud
vozidlo ještě jede v přímém směru.
• Dojde-li jen ke smyku, nebrzdit. V případě smyku předních kol u vozu s předním pohonem sešlápnout spojku, a vyřadit
tak ze záběru motor, a stočit přední kola
do směru, kterým chce řidič jet. Při smyku zadních kol stočit přední kola na stranu,
kam se pohybuje zadní část vozu.
• Vyvarovat se náhlých manévrů, klidná
a plynulá jízda je na kluzkém povrchu tím
nejlepším počinem.
• Obzvlášť nebezpečné jsou v zimě
mosty, lesní úseky, vrcholy kopců a úseky podél vody. Tady je potřeba počítat
s námrazou, i když je teplota nad bodem
mrazu.
• Kromě zásad bezpečné jízdy je neméně důležité vybavit se potřebnou zimní výbavou, mít po ruce škrabku na led, případně sněhové řetězy, smetáček na sníh, pomocné startovací kabely, rozmrazovač a
další pomůcky. Doporučuje se mít ve vozidle také nemrznoucí směsi – chladicí kapalinu a směs do ostřikovačů.
• Před jízdou je potřeba odstranit námrazu a sníh ze všech oken, zkontrolovat, zda
nejsou stěrače přimrzlé ke sklu, očistit rovněž všechna světla.
• Počítat s tím, že se čas cesty může v
zimě kvůli různým komplikacím prodloužit. Zrovna tak je zapotřebí počítat i s časovou rezervou související s očištěním vozu
před samotnou jízdou. 
(red)
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HELLO, HELLA!

OPERÁTOR VÝROBY
28.000 MĚSÍČNĚ
10.000 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Dále nabízíme nadstandardní příplatky, pololetní bonusy,
příspěvek za doporučení kamaráda 12 000 Kč, dotované
stravování, příspěvek na ubytování, svozy (Olomouc,
Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Klodzko, Králíky,
Rýmařov, Horní Město, Uničov, Březina, Jevíčko, Chornice).

HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
Družstevní 338, 789 85, Mohelnice

www.hella.cz

Město Zábřeh

SPOLEČNĚ PŘIPRAVILI a pro OSAMĚLÉ
SENIORY i HENDIKEPOVANÉ NABÍZEJÍ

Probíhající epidemie infekčního onemocnění COVID-19 Vás může ohrožovat na
zdraví, zůstaňte tedy raději preventivně doma a rádi Vám - až do odeznění
nebezpečí - našimi pracovníky a dobrovolníky pomůžeme s následujícím:
ZAJIŠTĚNÍ TEPLÉ POLEDNÍ STRAVY – OBĚDA; výběr z pestrého jídelníčku,
dovážka až ke dveřím v termonádobách – jídlo k přímé konzumaci bez
ohřívání, obědy lze brát např. i obden, cena oběda vč. dovážky, pronájmu
jídlonosičů i pravidelné sanitace a dezinfekce nádob je 83,- Kč
PROVEDENÍ NÁKUPU POTRAVIN, HYGIENY, DOMÁCÍCH POTŘEB … A JEHO
DONÁŠKA AŽ DOMŮ, doplnění chybějících zásob dle sepsaného seznamu
VYZVEDNUTÍ A DOVOZ OBĚDA z vaší vlastní
vývařovny, vyřízení dalších potřeb a pochůzek
VYZVEDNUTÍ VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV,
VITAMÍNŮ A LÉKŮ PŘEDEPSANÝCH NA E-RECEPT
zprostředkování PROVEDENÍ BEZKONTAKTNÍ
ÚHRADY PLATEB, INKASA, ODESLÁNÍ POŠTY
DODÁVKA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ –
ÚSTENEK, ROUŠEK (jejichž nošení je povinné při pohybu venku a na
institucích, prosíme o ně i při otevření dveří našim pracovníkům) a
respirátorů (jakmile budou skladem) AŽ KE DVEŘÍM VAŠEHO DOMU/BYTU
v nutných případech nabízíme nadále i PŘEPRAVU SLUŽBOU SeniorTAXI
Zábřeh tam, kam se potřebujete dostat – nyní nejčastěji zdravotnická
zařízení. Staňte se našimi klienty; až ohrožení koronavirovou infekcí odezní,

můžete s námi cestovat všude tam, kam potřebujete, ale nemáte se jak dostat.

DALŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY:
TELEFONICKÝ PRVNÍ KONTAKT: 732 730 527 (v době 7:00 – 15:30

hodin, pokud telefon nebereme, zrovna něco vyřizujeme a zavoláme Vám
později zpět), pro další a opakované objednávky nákupů, obědů z jídelníčku
můžete využít i telefon: 736 444 644

Pokud máte PŘÍSTUP K INTERNETU, VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU:

https://covid.charitazabreh.cz , e-mail pro komunikaci: nakupy.seniori@charitazabreh.cz

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁBŘEH
DO 20. LISTOPADU 2020
V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a vládní usnesení č. 1114 ze dne
30. října 2020 dochází k omezení úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu
pěti hodin:

DEN

HODINY

Pondělí

09:00 – 11:00

13:00 – 16:00

Středa

09:00 – 11:00

13:00 – 16:00

Omezení rozsahu úředních hodin se nevztahuje na občany, kterým byl již
potvrzen termín návštěvy městského úřadu.
Objednání do agend evidence obyvatel, rejstříku trestů, cestovních dokladů,
občanských průkazů, registru řidičů, technických či netechnických úkonů registru
vozidel lze i v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:30 do 14:00
hodin. V tyto dny po příchodu k hlavnímu vchodu městského úřadu vyčkejte na
příchod pracovníka.
Žádáme občany, aby zvážili nezbytnost osobního vyřizování svých záležitostí
a pokud je to možné, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní
kontakt. Úřad lze kontaktovat elektronickou formou na posta@muzabreh.cz
Pro účely vyřízení záležitostí vyžadujících nezbytný osobní kontakt
doporučujeme v uvedené provozní době objednání předem, a to
prostřednictvím rezervačního systému městského úřadu nebo telefonicky.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude v uvedenou provozní dobu možný
pouze na podatelnách městského úřadu. Pro fyzická podání, u nichž není třeba
potvrzení o přijetí, je možné využít určené schránky, které jsou k dispozici
u vchodů obou budov městského úřadu.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů můžete využít infolinky 583 468 218.

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel: Město
Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Místo vydávání: Město Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Šéfredaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel:
731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 25. listopadu, číslo 21 vyjde 2. prosince 2020.

