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Nejvíce stromů za poslední desítky let 
bylo vysázeno v Zábřeze na podzim loň-
ského roku. Vysázeny byly dvě nové ale-
je, jedna prošla kompletní obnovou a dal-
ší doplněna. K tomu přibylo v různých 
částech města dalších sto stromů typově 
vhodných do daných lokalit. 

Reprezentativní vjezd do města zajis-
tí nová dubová alej na Olomoucké ulici, 
kterou na protější straně doplňuje sedmat-
řicet platanů v rámci nového záchytného 
parkoviště. Spojovací chodník k nádražní 
hale vlakového nádraží i prostranství ko-
lem tohoto parkoviště navíc bude lemovat 
144 keřů.   

Smíšená alej jasanů a ořechů byla vy-
sázena na hraně svahu v Dvorské ulici a 
kompletní obnovou prošla i třešňová alej 
na Svobodově. „Rozsáhlé výsadby umož-
nily příhodné meteorologické podmínky 
na podzim loňského roku, díky srážkám 

mají nově vysázené stromy značnou šanci, 
aby se ujaly. Ve městě i volné krajině sys-
tematicky hledáme vhodná místa pro nové 
výsadby stromů. Zvláště v městském pro-
středí nás často limituje zatížení pozemků 
sítěmi,“ uvedl starosta František John. 

O několik stromů byla doplněna lipo-
vá alej na mezi v Sokolské ulici, která na-
vazuje na předchozí výsadbu na Sušilově 
ulici (na snímku). Rozšířen o další stro-
my byl i ovocný sad na Skaličce. Zejména 
v letních měsících bude více stínu u dět-
ského Rákosníčkova hřiště, v parku u In-
terny, u základní umělecké školy i ve Wol-
kerových sadech. Další stromy se vysáze-
ly ve vnitrobloku na ulicích Českosloven-
ské armády a Žerotínov. Výsadba a obno-
va proběhla pod odborným dohledem re-
ferenta oddělení životního prostředí Jana 
Švédy a arboristy Technických služeb Zá-
břeh Martina Blažka.  (red)

Zábřeh bude zase zelenější

Výrazné energetické úspory se v Zábře-
ze projevily po rekonstrukci energetického 
hospodářství největších administrativních 
i školských objektů. Snížení nákladů na 
energie je prokazatelně dosaženo po reali-
zaci energeticky úsporných opatření v re-
žimu takzvané metody EPC (Energy Per-
formance Contracting).  Touto metodou 
bylo ve městě rekonstruováno v roce 2013 
pět objektů – budova městského úřadu na 
Masarykově náměstí, budova městského 
úřadu na náměstí Osvobození, kulturní 
dům, Základní škola Boženy Němcové a 
Základní škola Severovýchod. 

Základním principem této metody je 
splácení investičních nákladů projektu až 
z prokazatelně dosažených úspor výdajů 
na energie v současnosti. Projekt zahrno-
val technologické úpravy a změny energe-
tických systémů tak, aby ve svém výsled-
ku zaručily úspory energie, a tedy i úspory 
provozních nákladů ve vybraných objek-
tech. Současně s energií projekt pomáhá 
šetřit přírodní zdroje a je příspěvkem k ře-
šení problematiky klimatických změn.

Realizaci na sebe převzala specializo-
vaná firma energetických služeb AB Fa-
cility. Investice, úroky a náklady na služ-
by splácí město dodavateli díky dosažení 
úspory v provozních nákladech po danou 
dobu. „Znamená to, že město má zrekon-
struovány otopné systémy v budovách, 
které to nutně potřebovaly, bez vysoké 
počáteční investice. Úspory jsou částeč-
ně použity na splácení investice dodava-
teli, současně z nich ale již v desetiletém 
průběhu splácení provozu profituje měs-
to. Po splacení investice již budou dosa-
hované finanční úspory k dispozici měs-
tu v plné výši,“ vysvětlil starosta Franti-
šek John.  

Z každoročních vyhodnocení vyplynu-
lo, že v letech 2014 – 2019 přinesla rea-
lizovaná opatření úsporu městu přes 2,2 
milionu korun. Ve fázi příprav projektu 
v roce 2011 bylo město oceněno za nej-
lepší projekt smluvně zaručených úspor 
energie. V soutěži o nejlepšího připravo-
vatele projektů EPC se zábřežský záměr 
umístil na 2. místě.  (red)

Energeticky úsporné budovy
 šetří městu peníze

Se záměrem výstavby nové čtvr-
ti byli na sklonku roku seznámení za-
stupitelé města. Těm byla předložena 
Územní studie lokality Krumpach, kte-
rou vzali na vědomí.

Plánovaný projekt vychází z územ-
ního plánu a předpokládá zástavbu 
volných prostor mezi Sokolskou uli-
cí, sídlištěm Krumpach a novou ulicí 
Pod Račicí. Studie představená jejím 
zpracovatelem architektem Danielem 
Přikrylem ml. reflektuje územní plán, 
vazby na okolí i dopravní napojení. To 
mimo jiné pracuje s možností vytvoře-
ní okružní křižovatky v Koutech.

Realizátor projektu, společnost DA-

REK – Daniel Přikryl, plánuje výstav-
bu v pěti etapách. Během nich by zde 
mělo vyrůst 23 rodinných domů, 13 řa-
dových domů, 5 dvojdomů a 5 byto-
vých domů se čtyřmi nadzemními pod-
lažími i podzemním parkovištěm. 

Součástí projektu je také výstavba 
penzionu pro důchodce formou rodin-
ných domů se třemi byty a společným 
komunitním centrem či zbudování ve-
řejných prostranství se zelení, dětských 
hřišť a workoutového pískoviště. Za-
čátek výstavby se podle předkladate-
lů předpokládá nejdřív za půldruhého 
roku, celkové dokončení je ve výhledu 
několika let.  (red)

Na Krumpachu se plánuje rozsáhlá výstavba

Město Zábřeh přináší užitečnou novin-
ku v aplikaci Mobilní rozhlas. Nově ap-
likace informuje o aktuálním počtu lidí 
nakažených koronavirem a jejich denních 

přírůstcích v Zábřeze.
Zároveň ukazuje, jaká je situace v okol-

ních samosprávách a jak se mění v čase. 
Cílem Covid reportu je poskytnout obča-
nům transparentní zdroj informací o vý-
skytu onemocnění v místě jejich bydliště.

Report je generovaný umělou inteligen-
cí společnosti Mama Al na základě dat po-
skytnutých Ústavem zdravotnických in-
formací a statistiky ČR. Každý den jsou 
aktualizovaná data zveřejněna v onli-
ne profilu samosprávy aplikace Mobilní-
ho rozhlasu muzabreh.mobilnirozhlas.cz. 
Registrace i služby Mobilního rozhlasu 
jsou pro občany města zdarma.  (red)

Aplikace Mobilní rozhlas nově nabízí Covid report

MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH POZIC

Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa.
Bližší informace podá také personalistka Mgr. Martina Poláchová, 

tel: 583 468 241, e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz

• referent/ka oddělení dopravy 
Odboru správního – přestupky
• referent/ka oddělení dopravy 

Odboru správního
• referent/ka oddělení dopravy 

Odboru správního – zkušební komisař/ka

MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH POZIC

Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa.
Bližší informace podá také personalistka Mgr. Martina Poláchová, 

tel: 583 468 241, e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz

Dotazník pomůže při tvorbě další strategie 
rozvoje města

Součástí tohoto vydání zpravodaje 
je dotazník, který je důležitým před-
pokladem vzniku zásadního materiá-
lu, Strategického plánu rozvoje města 
2021 – 2027, který se nyní připravuje. 
Tento materiál určí vize, cíle, priority 
a opatření pro budoucí rozvoj Zábřeha 
ve všech významných oblastech živo-
ta. Dotazník je anonymní, žádná z otá-
zek není povinná, je v něm prostor ke 
slovnímu vyjádření a bude sloužit pouze 
městskému úřadu pro potřebu vypraco-
vání strategického plánu. 

„Chceme, aby dokument opravdu od-
povídal skutečným potřebám obyvatel 
našeho města, a je proto pro nás důležité 
znát vaše aktuální názory, potřeby, přá-
ní. Potřebujeme vědět, v čem jste spoko-
jeni i nespokojeni s nejrůznějšími oblast-
mi života ve městě, kde vidíte příležitost 

pro změnu nebo naopak ohrožení spoko-
jeného žití v Zábřeze,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje a územního plánování 
městského úřadu Radka Ondriášová.  

Dotazník je možné vyplnit také onli-
ne prostřednictvím Mobilního rozhlasu 
Zábřeh na odkaze muzabreh.mobilni-
rozhlas.cz.

Celkové výsledky průzkumu a novin-
ky k dalšímu postupu přípravy strategie 
budou pravidelně zveřejňovány na webu 
www.zabreh.cz. Případné dotazy lze 
směřovat na odbor rozvoje a územního 
plánování městského úřadu, tel: 583 468 
234, e-mail: radka.ondriasova@muza-
breh.cz. Vyplněné dotazníky vhoďte do 
poštovních schránek u vstupu do budov 
městského úřadu na náměstí Osvoboze-
ní nebo na Masarykově náměstí, a to do 
15. března 2021.   (red)

• referent/ka Stavebního a vyvlastňovacího
úřadu Odboru správního

• referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany
dětí Odboru sociálních věcí

– náhradní rodinná péče
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Na rozdíl od svých vrstevníků děti 
z celého prvního stupně základní ško-
ly na Skaličce denně usedají do škol-
ních lavic. Umožňuje to vládní naříze-
ní pro malotřídky, kdy žáci vyšších roč-
níků prvního stupně navštěvují školu za 
předpokladu, že jsou ve školním roce 
2020/2021 zařazeni do třídy společně se 
žáky 1. nebo 2. ročníku – což je případ 
Skaličky. 

„Největší část výuky je tak přenese-
na zpět na učitele, děti jsou opět žáky. 
A netráví tolik hodin před monitorem,“ 
pochvaluje si ředitelka školy Taťána Zu-
bíková.

V rámci výuky probíhají některé vy-
učovací hodiny venku, na čerstvém 
vzduchu. Škola pořádá také různé pro-
jektové dny, v lednu se uskutečnila zim-

ní olympiáda či barevný týden. Odkazy 
a fotogalerie jsou k dispozici na www.
zsskalicka.cz.

Protože se přiblížil konec ledna, roz-
dávalo se i zde pololetní vysvědčení. 
Žáci ze Skaličky si jako jedni z mála 
mohli vychutnat slavnostní okamžik. V 
modročerveném oblečení (součást ba-
revného týdne) si odnášeli výsledky své 
práce (na snímku).

„Přestože malotřídní školy bývají ně-
kdy podceňovány, opak je pravdou. Je-
jich síla není v kvantitě, ale v kvalitě a 
pospolitosti rodinného zázemí, bez kte-
rého se tyto školy neobejdou. Proto jsme 
opravdu moc rádi, že můžeme obrátit 
náš zdánlivý handicap ve velké plus, že 
můžeme být spolu, děti i učitelé,“ uza-
vřela Zubíková.  (red)

Na Skaličce děti chodí dál do školy 
Rada města na svém 44. jednání 

v úterý 2. února kromě rozsáhlých pod-
kladů pro zastupitelstvo města projed-
nala také následující materiály:

• Schválila poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 20.000 Kč pro TJ Sokol 
Václavov, která je určena na celoroční 
činnost.

• Jmenovala konkurzní komisi pro 
posuzování uchazečů o jmenování na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ředi-
telky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh a 
pověřila RNDr. Blanku Sedlačíkovou 
funkcí tajemníka komise pro konkurz-
ní řízení.

• Zvolila do funkce člena dozorčí 
rady obchodní společnosti Zábřežská 
kulturní Ing. Josefa Königa a Mgr. Pav-
la Doubravu.

• Schválila aktualizaci pracovního 
postupu při zadávání veřejných zaká-
zek s účinností od 3. 2. 2020.

• Uložila odboru technické správy 
vyvěsit 10. března na budově městské-
ho úřadu tibetskou vlajku.

• Vzala na vědomí výpověď z nájmu 
parkovacího stání č. 27 v budově Ne-
rudova 7 a souhlasila s vypsáním vol-
ného nabídkového řízení na pronájem 
stání za podmínek: minimální nájemné 
ve výši 620 Kč + DPH/měs. s valoriza-
cí, doba neurčitá s jednoměsíční výpo-
vědní dobou a jistota ve výši 3.000 Kč. 

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě o poskytování služeb zajiště-
ní provozu sítě veřejného osvětlení ve 
městě s EKO servisem Zábřeh, kterým 
se stanovuje počet provozovaných svě-
telných bodů v majetku EKO servisu 
na 1.641 a počet provozovaných světel-
ných bodů v majetku města a Olomouc-
kého kraje na 193, celkem 1.834 světel-
ných bodů a kterým se upravuje cena 
provozování za 1 světelné místo v ma-
jetku EKO servisu na 6,95 Kč vč. DPH/
den a cena provozování za 1 světelné 
místo v majetku města a Olomouckého 
kraje na 4,19 Kč vč. DPH/den.

• Schválila na základě vyhodnocení 
podaných nabídek ve výběrovém říze-
ní uzavření smlouvy o dílo na zateple-
ní severozápadního průčelí s hlavními 
vstupy a severovýchodní štítové stě-
ny fasády bytového domu Bezručova 
407/3 se zhotovitelem Igor Říhošek, 
Hrabová v ceně díla 861.006 Kč bez 
DPH a termínem zhotovení do 12. 4. 
2021.

• Schválila na základě vyhodnocení 
podaných nabídek ve výběrovém říze-
ní uzavření smlouvy o dílo na opravu 
střechy bytového domu Valová 300/7 
se zhotovitelem – TEKR Servis Haví-
řov v ceně díla 535.031 Kč bez DPH s 
termínem zhotovení díla do 31. 3. 2021.

• Vzala na vědomí informace k pro-
jektu parkoviště za kulturním domem.

• Schválila poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 40.000 Kč Spolku Me-
toděj, která je určena na úhradu nákla-
dů spojených s provozem evakuační-
ho střediska a na dovybavení inventáře 
evakuačního střediska.

• Schválila poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 25.000 Kč Sboru dobro-
volných hasičů Ráječek, která je určena 
na celoroční činnost SDH, zejména na 
úhradu energií, výstroj a výzbroj sbo-
ru a doplnění materiálu potřebného pro 
odstraňování následků mimořádné udá-
losti.  (red)

KRÁTCE Z RADY

Skutečnost, že město využívá na finan-
cování svých projektů získaných dotací, 
potvrdila i zasedání rady města v lednu 
a únoru. Radní odsouhlasili podání ba-
líčku žádostí o dotaci.

Z programu Podpora výstavby a oprav 
cyklostezek 2021 by chtělo město získat 
prostředky na vybudování pásu pro pěší 
a cyklisty na Leštinské ulici, finance z 
Programu památkové péče v Olomouc-
kém kraji v roce 2021 by měly pomoci 
opravě kříže v Kopečné ulici. Dotace z 
Programu na podporu místních produk-
tů 2021 by měly pomoci realizaci oblí-
bených farmářských trhů i v letošním 
roce a prostředky z programu Podpora 
opatření pro zvýšení bezpečnosti pro-
vozu a budování přechodů pro chodce 
2021 by přispěly na rekonstrukci chod-
níků na Sokolské ulici. 

Případné poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Olomouckého kraje v rámci dotační-
ho titulu na podporu výstavby, obnovy a 
vybavení dětských dopravních hřišť by 
posloužilo na vybudování obslužného 
objektu dopravního hřiště u ZŠ a DDM 

Krasohled. 
Opravu hasičské cisterny CAS jed-

notky sboru dobrovolných hasičů v Zá-
břehu by měla pokrýt krajská dotace na 
pořízení, technické zhodnocení a opra-
vu požární techniky, nákup věcného vy-
bavení a zajištění akceschopnosti JSDH 
obcí Olomouckého kraje.

Schválení projektů forenzního iden-
tifikačního značení jízdních kol (kom-
penzačních pomůcek) syntetickou DNA 
a rozšíření kamerového systému v před-
nádražím prostoru spojili radní s podá-
ním žádosti o poskytnutí dotace z Pro-
gramu prevence kriminality na oba tyto 
projekty. Případné spolufinancování je 
minimálně ve výši 10 % celkových ná-
kladů. Vyšší bezpečnosti ve městě by 
měla přispět i obměna a doplnění ka-
merového bodu na náměstí Osvobo-
zení, i zde radní usilují o dotaci, a to z 
programu Podpora prevence kriminali-
ty vyhlašovaného Olomouckým krajem. 
Spolufinancování projektu je minimálně 
ve výši 50 % celkových nákladů v pří-
padě získání dotace.  (red)

Rada usiluje o získaní celé řady dotací 

27. 1. Helmut Blaha (79)
27. 1. Anna Jedelská (77)
28. 1. Danuška Ženčáková (79)
  4. 2. Jarmila Malá (88)
  4. 2. Ludmila Doubravová (71)
  5. 2. Emilie Knyřová (98)
  7. 2. Vítězslava Nimrichterová (79)
  7. 2. Zdeněk Žilka (65)
  8. 2. Ladislav Kappl (79)

Rozloučili jsme se

V lednu strážníci městské policie za-
znamenali 373 události, zasahovali u pěti 
krádeží v obchodech, odchytili devět po-
bíhajících psů. Ani zimní počasí nepřines-
lo výraznější pokles zásahů u podnapi-
lých osob ležících na veřejných prostran-
stvích, těch strážníci posbírali dvanáct. 
Kromě toho řešili následující případy:

• V neděli 3. ledna zamířili strážníci na 
Leštinskou ulici, kde u cyklostezky uvíz-
la v blátě labuť. Hlídce se podařilo ptá-
ka vyprostit, odchytit a předat k ošetření 
veterinární stanici v Rudě nad Moravou.

• Opakovaně byla hlídka vyslána k asi-
stenci při odstraňování spadených stromů. 
Ve čtvrtek 7. ledna pomáhala hasičům při 
převozu na těžce přístupné místo zásahu 
na Dolním Bušínově, dva dny nato řídi-
la dopravu u spadeného stromu v Pivoní-
ně. Bezpečnost řidičů i zasahujících hasi-
čů zajišťovala také 10. ledna na Sokolské 
ulici a 14. ledna v Růžovém údolí. 

• Na pomoc zasahujícím hasičům a zá-
chranářům přispěchali strážníci ve středu 
13. ledna. Stav psychicky labilního paci-
enta nacházejícího se na Severovýchodě 
vyžadoval hospitalizaci v nemocnici, byl 
ale agresivní a nespolupracoval. Nakonec 
se snesení pacienta zdařilo, poté byl od-
transportován do šumperské nemocnice.

• Na Severovýchod zamířila hlídka 
také o dva dny později, kdy na žádost Po-
licie ČR prověřovala oznámení o nási-
lí mezi sourozenci. Hlídka v příslušném 
bytě zastihla muže na balkoně, podle kte-
rého mu jeho bratr, v době příjezdu už ne-
přítomný, usiluje o život. Jelikož jsou obě 
osoby strážníkům dobře známé a problé-
my mezi nimi jsou poměrně časté, byl 
oznamovatel na místě poučen, jak postu-
povat, kdyby se problém opakoval. Celá 
věc byla k dalšímu případnému využití 
následně oznámena Policii ČR. 

• Zbytečné problémy si nadělal muž, 
který si v pátek 15. ledna ve vlakové sou-
pravě odmítal nasadit roušku, nebo vlak 
opustit. Když hlídka dorazila na mís-
to, cestující již měl roušku nasazenou. 
Vlakvedoucí vypsala muži pokutu za 
zpoždění vlaku, tu si ale nepřevzal. Na 
výzvu strážníků poté vlakovou soupravu 
opustil, vlakvedoucí byla předána totož-
nost muže pro potřeby vymáhání pokuty. 

• Věčné problémy s opilci pokračova-
ly i v lednu. V pátek 8. ledna nad ránem 
se přes tři hodiny do uzavřeného vestibu-
lu ČD dobýval podnapilý muž. O tři dny 
později přímo ve vozovce na Jiráskově 
ulici ležel muž, kterému se snažil pomoci 
kolemjdoucí, to samé se opakovalo násle-
dující den na Valové a 15. ledna na Žiž-
kově ulici, kde navíc opilec chodník po-
řádně zaneřádil. Další opilec se vystavil 
nebezpečí 24. ledna, když si ustlal neda-
leko od železničního přejezdu na ČSA tak 
tvrdě, že si rozbil hlavu. Kromě probuze-
ní jej tak čekala cesta záchrankou do ne-
mocnice.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

Článek o výskytu Bernešky bělolící 
na Oborníku zveřejněný v minulém čís-
le Zpravodaje vyvolal odezvu u čtenářů, 
kteří zareagovali s podrobnostmi týkají-
cími se výskytu v Česku ojedinělého ptá-
ka. 

Berneška se podle pozorovatelů ptac-
tva na rybníku vyskytuje asi od října loň-
ského roku, s velkou pravděpodobnos-
tí ale nejde o volně žijící zvíře, nýbrž 

uprchlíka z chovu, snad z blízké Zvole. 
Tomu by napovídal černý kroužek s da-
tem 2020, jímž je zvíře označeno, a také 
nebojácnost před člověkem, kterého ne-
chá často hodně se přiblížit. Přitom se pří-
liš nedruží s kachnami, živí se hlavně rost-
linnou potravou, a proto je vidět spíše osa-
moceně plovoucí.

Oborník ale nabízí kromě kachen, la-
butí a občas kormoránů, racků, ledňáč-
ka i další unikáty. Kromě bernešky zde 
bylo možné pozorovat před třemi lety tře-
ba kachničku karolínskou, která žije volně 
pouze v Severní Americe.

V současné době se na rybníce usadil 
další zajímavý druh, a to hvízdák eura-
sijský (na snímku), jehož výskyt v České 
republice se počítá jen na několik desítek 
kusů. Od listopadu jsou v Zábřeze k vidě-
ní tři samice, k nimž se na přelomu ledna a 
února přidali i dva samci.  (red)

Na Oborníku se usadil další vzácný pták

Městský úřad je otevřený v pondělky a 
středy vždy od 8 do 11:30 hodin a odpo-
ledne od 12:30 do 17 hodin. Ostatní dny 
jsou vyhrazeny pro předem objednané kli-
enty nebo pro vyřízení neodkladných zá-
ležitostí, stejně jako doposud. „Objednání 
na konkrétní den a hodinu je jednoduché 
a navíc se předejde eventuálnímu čekání. 
Objednávat se mohou občané na každý 
všední den prostřednictvím rezervačního 
systému, elektronickou formou na posta@
muzabreh.cz či telefonicky,“ informovala 
tajemnice radnice Jana Krasulová.

Vedení městského úřadu i nadále dopo-
ručuje upřednostňovat písemnou, elektro-
nickou či telefonickou komunikaci před 
osobním kontaktem se zaměstnanci města 
ve všech případech, kdy je to možné. Čís-
lo na informační linku městského úřadu je 
583 468 218.  (red)

Radnice rozšířila úřední 
hodiny pro veřejnost
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Jak se vám žije v Zábřeze?
Jak vnímáte město, ve kterém žijete? Jste spokojeni se stavem veřejného prostranství a zeleně? Cítíte se
tu bezpečně? Své názory můžete sdělit prostřednictvím dotazníku, který je důležitou součástí vzniku
zásadního materiálu Strategického plánu rozvoje města 2021 – 2027. Dotazník je anonymní, žádná
z otázek není povinná, je v něm prostor ke slovnímu vyjádření a bude sloužit pouze městskému úřadu pro
potřebu vypracování strategického plánu. Případné dotazy zodpoví Radka Ondriášová, vedoucí Odboru
rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh, tel: 583 468 234, e-mail: radka.ondriasova@muzabreh.cz.

Pokud chcete být informováni o výsledcích průzkumu a dalších novinkách ohledně strategického plánu
(připomínkování jednotlivých verzí, pozvánky k účasti v tematických pracovních skupinách, pozvánky na
veřejná projednávání), uveďte svou e-mailovou adresu:

Vyplněné dotazníky vhoďte do poštovních schránek u vstupu do budov městského úřadu na nám.
Osvobození 15 nebo na Masarykově náměstí 6 do 15. března 2021. Online verzi dotazníku najdete na:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/StrategickyPlanZabreh. Velice děkujeme za Vaši ochotu a čas.

1) Jak jste celkově spokojeni se svým životem v Zábřeze? Známky vždy jako ve škole 1 – 5 

2) Co je pro Vás nejdůležitější, když uvažujete o kvalitě života v Zábřeze? 
Zaškrtněte z nabídky max. 3 možnosti, případně vypište jednu další zde neuvedenou

3) Jak hodnotíte následující oblasti života v Zábřeze? Zakroužkujte známku jako ve škole 1 – 5 

Bezbariérovost ve městě 1     2     3     4     5
Kvalita a dostupnost zdravotní péče 1     2     3     4     5 
Pracovní příležitosti ve městě a okolí 1     2     3     4     5 
Spoje hromadné dopravy do nejbližších měst a obcí 1     2     3     4     5
Příležitosti pro podnikání 1     2     3     4     5
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Úroveň sportovního vyžití 1     2     3     4     5
Mezilidské vztahy 1     2     3     4     5
Péče o seniory 1     2     3     4     5
Úroveň kulturního vyžití 1     2     3     4     5
Bezpečnost ve městě 1     2     3     4     5
Možnosti nové bytové výstavby či pozemků pro stavbu rodinných domů 1     2     3     4     5
Množství a kvalita městské zeleně 1     2     3     4     5
Celkový stav životního prostředí ve městě 1     2     3     4     5
Celkový vzhled města 1     2     3     4     5
Podpora zájmových organizací a spolků ze strany města 1     2     3     4     5
Nakládání s odpady 1     2     3     4     5
Kvalita vzdělávání v místních základních školách 1     2     3     4     5 
Kvalita vzdělávání v místních mateřských školách 1     2     3     4     5
Možnost trávení volného času a rekreace 1     2     3     4     5
Stav a údržba veřejných budov (úřad, školy, aj.) 1     2     3     4     5
Stav a údržba místních komunikací 1     2     3     4     5

4) Jak hodnotíte následující služby v Zábřeze? 

Městský úřad Zábřeh – činnost a komunikace 1     2     3     4     5

Městská knihovna Zábřeh 1     2     3     4     5 

Hromadná doprava 1     2     3     4     5 

Placená sportoviště (bazény, kurty, fitness, bowling aj.) 1     2     3     4     5

Kulturní zařízení s pravidelným programem za vstupné 1     2     3     4     5

Sociální a zdravotnické služba poskytované městem 
a dalšími regionálními poskytovateli 1     2     3     4     5

5) Postrádáte v Zábřeze některé služby? Máte k existujícím službám nějaké náměty, 
připomínky, výhrady? 

6) Které dopravní problémy považujete za největší? Uveďte maximálně 3 
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Nabídka příměstských táborů v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh

Veškeré informace k táborům a přihlašování naleznete na www.zssvzabreh.cz, 

v záložce DDM Krasohled – Tábory 2021.

Nabídka příměstských táborů
v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh

Prázdninový výtvarně-keramický 
atelier I. Romana Unzeitigová, DiS. 12. 7.–16. 7. 

Léto s gymnastikou I. Ivona Janíčková, DiS. 12. 7.–16. 7. 

Střelecký tábor Mgr. Aneta Švecová 12. 7.–16. 7.

Letní ART–TOUR nejen za obrazy Romana Unzeitigová, DiS. 19. 7.–23. 7.

Malý kutil Ing. Veronika Bigosová 19. 7.–23. 7. 

Prázdninový výtvarně-keramický 
atelier II. Romana Unzeitigová, DiS. 26. 7.–30. 7. 

Taneční tábor I. Lucie Němcová 26. 7.–30. 7.

Táborová ochutnávka Ing. Hana Kadlecová 
Urbánková 26. 7.–30. 7. 

Taneční tábor II. Lucie Němcová 02. 8.–06. 8. 

Polytechnický tábor Mgr. Tomáš Hedrich 02. 8.–06. 8. 

Legorobotika I. Mgr. Miroslava Stodůlková 09. 8.–13. 8. 

Letní Olympijské hry Zábřeh 2021 Lucie Němcová 16. 8.–20. 8. 

Léto s gymnastikou II. Ivona Janíčková, DiS. 16. 8.–20. 8. 

Legorobotika II. Mgr. Miroslava Stodůlková 16. 8.–20. 8. 

Letní točírenská dílna Romana Unzeitigová, DiS. 23. 8.–24. 8. 

Přihlašování od 1. 3. 2021 16:00

AUTOKLÍČE ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442

 

Žižkova 37, Zábřeh  
Otevíráme 3. 3. 2021 

Nabízíme: 
Maso, uzeniny, chlazené a 

mražené ryby 



s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

střední Morava 
106.8 FM | R-OL

www.pochoutkovyrok.cz
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Hádej, kdo jsem
Poznáš postavy z knížek?

Jak hrát? 
Je to snadné!

Poznej literární postavy a zapiš
jejich jména do rámečků.

Pomocí písmen z červených 
okének vylušti tajenku.

Zjisti autora knihy, jejíž název 
vyšel v tajence, jeho jméno 

nám zašli e-mailem.
Nezapomeň uvést své jméno, 

příjmení a rok narození.

Nová soutěž pro všechny 
knihomoly od 9 do 99 let 

na stránkách knihovna.zabreh.cz.
Odpovědi zasílejte do 31. března 2021 

na e-mail knihovna@knihovna.zabreh.cz.
Odměníme výherce 

v dětské i dospělé kategorii.

 
 

Půjde o 3 „setkání“ předškoláků  
(10. 3., 17. 3., 24. 3.),  

při kterých si děti  
hravou formou vyzkouší  

aktivity začínajících prvňáčků  
(pravolevou orientaci,  

matematické dovednosti,  
grafomotorické dovednosti,  

výtvarnou či pracovní zručnost  
a mnoho dalších).  

Školička bude probíhat  
formou videí, která budou  

pro přihlášené v daný den a čas  
zpřístupněna na internetu. 

Součástí bude pracovní sešit, 
 který si přinese malý školáček  

k zápisu do 1. třídy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky podávejte do 5. 3. 2021  
buď telefonicky - 583 414 535  

nebo e-mailem 
 (3zszabreh@seznam.cz  

nebo  
renata.hrdinova@3zszabreh.cz).  

Do přihlášky uveďte  
jméno a příjmení dítěte,  
jméno a příjmení rodiče,  

MŠ, kterou dítě navštěvuje,  
telefonní kontakt,  

e-mail.  
Podrobné informace  

pak obdržíte e-mailem  
  do 8. 3. 2021.  

 

Informace o škole a zajímavé video najdete na 
našich stránkách 

  
bude  
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7) Co podle vás nejvíce zatěžuje kvalitu životního prostředí Zábřeha?

8) Jste spokojeni se stavem veřejných prostranství v okolí svého bydliště?

9) Máte-li ke stavu veřejných prostranství ve svém okolí nějaké náměty, připomínky, 
výhrady, napište je zde:

10) Jak vnímáte zeleň ve vašem okolí?

11) Máte-li ke stavu zeleně ve svém okolí nějaké náměty, připomínky, výhrady, napište 
je zde:

12) Vyhovuje vám současný systém sběru a třídění odpadu v Zábřeze?

ANO NE

13) Pokud Vám současný způsob systému sběru a třídění odpadu v Zábřeze nevyhovuje, 
jak byste jej chtěli vylepšit? Které druhy odpadů byste také chtěli třídit a co Vám to 
znemožňuje?

14) Jaká zařízení pro volný čas v Zábřeze postrádáte?



 DOTAZNÍK strana 8 Zábřeh 3/2021

15) Cítíte se v Zábřeze bezpečně?

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE VŮBEC NE

16) Jak moc podle vás ohrožují následující situace bezpečnost v Zábřeze?
ohrožuje velmi ohrožuje středně ohrožuje málo vůbec neohrožuje

Celkové chování a činy lidí žijících 
v blízkém okolí
Nevhodné chování a činy mladistvých
Nevhodné chování a činy jiných 
etnických skupin
Nevhodné chování a činy uživatelů 
alkoholu a drog
Nebezpečná dopravní situace
Blízkost výrobních závodů produkujících 
zdraví škodlivé látky
Hrozba záplav, nedostatečná 
protipovodňová opatření

17) Chcete-li upřesnit či uvést další situace, které pociťujete jako ohrožení vaší 
bezpečnosti, napište je zde:

18) Co považujete za přednosti, co naopak za nedostatky života v Zábřeze?

19) Na které oblasti by se mělo město v budoucnu především zaměřit? Vyberte 3 nejdůležitější

zakřížkujte

20) Zde je prostor pro jakékoliv Vaše sdělení, návrhy, nápady či připomínky:



Slavnostní otevření SZK ROH 
NHKG Zábřeh
Pod dnes nesrozumitelnou zkratkou se 
skrýval oficiální názvem Spojený závod-
ní klub Revolučního odborového hnu-
tí Nové huti Klementa Gottwalda. Nová 
budova kulturního domu byla vystavěna 
v rámci tzv. akce Z. Měla sloužit Zábře-
žanům a hlavně občanům pracujícím v 
členských závodech, kterých bylo v SZK 
tehdy sdruženo deset: NHKG, Hedva, 
Jednota, Kovona, Městský národní vý-
bor, MEZ, Perla, PMV (Průmysl mléčné 
výživy), Sladovna a Rudné doly Vitošov.

18. září 1971
došlo k pověstnému přestřižení pás-
ky za přítomnosti předsedy šumperské-
ho ONV Jana Heidenreicha, Věkoslava 
Kedroutka (ředitele NHKG a předsedy 
MěstV KSČ), Vratislava Černého (před-
sedy MěstNV), prvního ředitele SZK 
Zdenka Dvořáka a dalších hostů. Celé 
dopoledne koncertovala před kulturním 
domem dechová hudba SZK spolu s dět-
skou dechovou hudbou zábřežské Lido-
vé školy umění. Večer se hostům a veřej-
nosti představil v novém sále Státní sou-
bor písní a tanců, následoval společenský 
večer s tanečním orchestrem a malou de-
chovou hudbou SZK.

21. září 1971
v hlavním sále kulturního domu poprvé 
vystoupili členové divadelního soubo-
ru SZK s inscenací Karla Čapka Mat-
ka. Její premiéra se uskutečnila již květ-
nu 1971 v tehdejším Domě osvěty (dneš-
ní Katolický dům). Zábřežští divadelníci 
ji pak před veřejností sehráli celkem tři-
náctkrát. V roli matky excelovala Marie 
Kouřilová, v roli Toniho se objevil teh-
dy dvaadvacetiletý Pavel Taussig, známý 
filmový historik.

25. září 1971
se ve velkém sále uskutečnil slavnostní 
pořad k 75. výročí založení zábřežské-
ho gymnázia. Na oficiální program na-
vázal společenský večer, na němž zahrál 

taneční orchestr 
SZK, Old Time 
Jazz Band z Loučné 
nad Desnou a vy-
stoupila i malá de-
chová hudba SZK. 
Večerem provázel 
tehdy velmi známý 
ostravský herec a 
populární bavič Jo-
sef Kobr.

23. listopadu 
1971
v zábřežském kul-
turním domě be-
sedoval s mláde-
ží první českoslo-
venský přemožitel 
průlivu La Man-
che František Ven-
clovský, který po 

vystoupení z chladných vod kanálu pro-
nesl památnou větu v hanáčtině: „Já 
su tak šťastné.“ Pan Venclovský svůj 
úspěch z léta roku 1971 později zopako-
val, průliv pokořil ještě v roce 1975 ča-
sem 13 hodin a 42 minuty.

13. ledna 1972
se dočkal svého samostatného vystou-
pení na domácí scéně taneční orchestr 
Spojklub, který pod tímto názvem exi-
stoval již od roku 1960, kdy byla jeho 
zřizovatelem zábřežská pošta patřící pod 
ministerstvo spojů. Večer známých me-
lodií dirigovali hudební skladatelé Josef 
Poncar a Áda Rulíšek. Akordeonista a 
skladatel Adolf (Áda) Rulíšek pocházel z 
nedaleké Rudy nad Moravou, mezi jeho 
nejznámější a dodnes hrané skladby patří 
Moravo, krásná nebo Akáty bílé.

14. února 1972
se v kulturním domě představilo praž-
ské Komorní divadlo v čele s význam-
nými hereckými osobnostmi Václavem 
Voskou, Svatoplukem Benešem a Jaro-
slavou Adamovou. Ti v Zábřehu sehrá-
li divadelní kus švýcarského dramatika 
Friedricha Dürrenmatta Play Strindberg. 
Komorní divadlo bylo zrušeno v roce 
1976. Oficiálním důvodem byl jeho špat-
ný technický stav a nutná rekonstrukce, 
která ovšem nikdy neproběhla. Skutečné 
důvody uzavření byly spíše politické.

5. září 1973
potěšilo všechny příznivce country a 
trampské muziky vystoupení skupiny 
Kamarádi táborových ohňů (K.T.O.) 
v čele se zpěvákem Waldemarem Ma-
tuškou. Jako jeho pěvecká partnerka se 
v Zábřehu představila Matuškova budou-
cí životní partnerka Olga Blechová. 

Z dalších pěveckých hvězd v kultur-
ním domě v letech 1972 až 1973 vystou-
pili Helena Vondráčková, Bob Frídl, Ma-
rie Rottrová se skupinou Flamingo (poz-
ději Plameňáci) a další.  
 (Pokračování v č. 4/2021)
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Z historie zábřežské zlaté kapličky (1. část)

Stejně jako ostatní oblasti veřejného 
života i sport loni trpěl řadou omeze-
ní a zrušením sportovních podujetí. Po-
kračující nouzový stav vystavil stopku 
také tradičnímu sportovnímu plesu a 
vyhlášení nejlepších sportovců Zábře-
ha a okolí. Organizující Burčáci Zá-
břeh letos nejlepší sportovce nevyhod-
notili, podařilo se jim ale alespoň sesbí-
rat výsledky některých sportovních od-
větví a dát tak na vědomí, že se přes 
všechny problémy přece jen sportova-
lo a dosahovalo výborných výsledků.

Atletika – Pavel Hýbl: 2x 1. místo 
mistrovství Moravy a Slezska (výška, 
150 m) mladší žactvo, 1. místo halo-
vé mistrovství Moravy a Slezska (výš-
ka), 4x 1. místo krajský přebor (výška a 
sprinty); Nela Komínková: 3x 2. mís-
to krajský přebor (vrh koulí, hod oště-
pem, hod kriketovým míčkem) mlad-
ší žactvo; Zuzana Pumprlová: 4x 
1. místo MČR veteránů a 4x 1. místo 
halové MČR veteránů (výška, dálka, 
koule, víceboj); Jiří Rašner: 1. mís-
to krajský přebor Olomouckého kraje 
v hale (800 m) mladší žactvo, 3. a 4. 
místo krajský přebor (800 m, oštěp), 
účast na Evropských atletických hrách 
v Brně, MČR v krosu. 

Kanoistika – Karel Rašner: 4x 1. 
místo Evropský pohár sprint C1, C2 
kategorie U16, 2x 1. místo, 2. místo a 
3. místo Evropský pohár sprint C1, C2 
kategorie U18, 5x 1. místo a 3x 2. mís-
to MČR dorostenci – sjezd a sprint C1, 
C2, 1. místo Český pohár ve sjezdu C1, 
1. místo C2 v juniorech, 2. místo Čes-
ký pohár v olympijském slalomu, 2x 2. 
místo Český pohár mužů ve sprintu.

Orientační běh – Petr Horvát: ME 
v lyžařském orientačním běhu (LOB) 
4. místo štafety, 20. místo sprint, 19. 
místo klasická trať, Světový pohár 
v LOB 4. místo národní týmy, 25. mís-
to muži, Český pohár v LOB 3. mís-
to muži, MČR LOB 2. místo sprint, 
3. místo krátká trať, 4. místo klasická 
trať, akademické MČR LOB 2x 1. mís-
to, akademické MČR v běhu na lyžích 
2x 3. místo volný a klasický styl.

Triatlon, Ironman – David Jílek: 
1. místo Winterman extreme triatlon, 
Baseman, 2. místo Ironman Sahara, 
Polskaman Polsko, Olympijský Mor-
koman, Ocelácký triatlon, 4. místo 
Ironman Labe Arena; Radka Štýbna-
rová: 3. místo policejní MČR v plavá-
ní, 2x 3. místo policejní MČR v běhu 
na lyžích.

Volejbal – Martin Vitásek: 4. místo 
MČR v super veteránech; Martin Vi-
tásek jr.: 7. místo MČR kadetů, 3. mís-
to krajský pohár kadetů.  (red)

Nejlepší sportovci Zábřeha  
a mikroregionu 

 za rok 2020

Také na letošní prázdniny chystá orga-
nizace Veselá věda příměstské tábory. Ty 
jsou už tradičně určeny pro budoucí prv-
ňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi 
prozkoumávají zákonitosti ze světa přírod-
ních věd. Věnují se jednoduchým, věku 
dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti 
chemie, biologie i fyziky. 

Letos na zájemce čekají čtyři dny plné 
bádání, pozorování a pokusů. Zkoumat se 
bude voda ve všech podobách – co dove-
de, zda umí lámat světlo či pohánět moto-
ry. Mladí vědci se dozvědí i co, jak a proč 
se díky vzduchu pohybuje a zjistí, zda je 
vaření nuda nebo alchymie. Dojde i na pří-
rodu, kdo žije a co roste za humny, co umí 
rostliny a co se vědci naučili od zvířat.

Součástí tábora, který se uskuteční 26. 
až 30. července v kulturním domě, bude 
také celodenní výlet. Tábor se koná od 
pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin. Je za-
jištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. 
Cena činí 2.050 Kč za týden, je možné hlá-
sit se i na jednotlivé dny.

Více informací na webových stránkách 
www.veselaveda.cz, kde je k dispozici i 
on-line přihláška.  (red)

Veselá věda zve mladé 
vědce na letní tábor

Studium s výsledky…
• Třeba proto, že tato škola je tu již 

124 let. Proto, že třídami tohoto první-
ho českého gymnázia na severní Moravě 
prošly tisíce studentů a mnozí z nich se 
stali chloubou nejen tohoto regionu.

• Pouto mezi školou a jejími absolventy 
přetrvává. Ti, kdo gymnáziem prošli, sem 
velmi často směřují i své děti a vnuky. Oni 
i jejich nástupci v této škole nachází přá-
telské prostředí s nadstandardními vztahy 
mezi spolužáky i mezi studenty a učiteli. 
Šikana a podobné jevy tady nemají místo. 
Přátelské prostředí navíc vytváří dobrou 
pracovní atmosféru.

• Gymnázium není pro každého a bez 
učení to nejde. Zdaleka ale nerozhoduje 
jen nadání. Ten, kdo se nevyhýbá učení, 
má ambice a ví, že právě vzdělávání ho 
v životě bude posunovat dál, uspěje.

• Úspěšnost studentů Gymnázia Zá-
břeh je opravdu vysoká. Za 10 let od za-
vedení státních maturit na Gymnáziu Zá-
břeh úspěšně odmaturovali všichni ab-
solventi – tj. 100 %. K dalšímu studiu na 
VŠ a VOŠ jich bylo přijato přes 95 %.

• Absolventi školy se domluví po ce-
lém světě. Škola nabízí studium anglic-
kého, německého, francouzského, ruské-
ho či španělského jazyka.

• Pro přípravu k dalšímu studiu na vy-
soké škole nabízí gymnázium svým stu-
dentům vedle kvalitního všeobecného 
základu další prohloubení jejich znalostí 
ve volitelných seminářích, jejichž nabíd-
ka pokrývá všechny oblasti vzdělávání.

… i se zážitky
• Studium tady není jen o učení. Na 

škole není nuda. 
• Kamarádi z gymplu jsou často kama-

rádi na celý život.
• Podle svých zájmů se studenti účast-

ní olympiád a nejrůznějších soutěží, 
včetně těch sportovních.

• O zážitky není nouze také v krouž-
cích, na exkurzích a sportovních kur-
zech.

• Studenti mohou komunikovat a se-
tkávat se se svými vrstevníky z partner-
ských škol v Německu a USA.

• Studenti se aktivně podílí na přípra-
vě řady akcí, organizují projektové dny, 
adaptační pobyty, divadelní představení 
a akce Studentské rady – Mikuláš, Va-
lentýn, X-mas show. Samozřejmě také 
stužkovací ples, poslední zvonění a za-
sloužený maturitní večírek.  (-pr-)

Proč studovat na 
Gymnáziu Zábřeh?

Taneční orchestr Spojklub v době otevření kulturního domu: zleva Antonín 
Pastrnek ml., Jaroslav Hrubý, Jaroslav Sléžka, Eduard Hrubý, Vladimír Štopl, 
Jaromír Studený, Miroslav Kesselgruber a Jan Vybíral, zpěváci Stáňa Keprto-
vá a Radek Bartoň.

Vážení čtenáři, tato nová rubrika má za 
cíl zábavným způsobem přiblížit zajíma-
vosti především z novodobých dějin Zá-
břeha. Podklady pro rubriku laskavě za-
půjčil Pavel Kili Jedelský a k vidění jsou 

kromě Zpravodaje přede-
vším na facebookové strán-
ce Historie Zábřeha a okolí, 
kde je k dispozici řada dal-
ších materiálů od milovníků 
a zájemců o historii města a 
jeho okolí.

Počátky zábřežské ko-
pané
První zmínky o zábřežském 
fotbale se objevují roku 
1902 v zábřežském Soko-
le, kde se fotbal stává zají-
mavým doplňkem cvičení 
a výletů. Hra je to jednodu-
chá a jedinou potřebou je 
míč. Ke skutečnému rozvoji 

kopané jako sportu dochází až po vzniku 
ČSR. Hlavními propagátory byli studenti 
gymnázia, kteří v roce 1919 sehráli i prv-
ní přátelské propagační utkání s vojenskou 

jednotkou italských legionářů. V Zábře-
ze vznikají dva fotbalové kluby – český 
SK Zábřeh a německý DFK Hohenstadt. 
SK Zábřeh hraje na hřišti za sokolovnou a 
od roku 1920 získává hřiště u Ráječka ve 
Vrbí. Následně kupuje pozemek Na Křtal-
tě, kde je vybudováno hřiště, které přetrvá 
až do počátku 60. let. Ve třicátých letech 
má SK Zábřeh dvě fotbalová mužstva a 
dorost nazývaný Juniorka. 

Kopaná se rychle stává populární, 
zvláště poté, co v roce 1934 Zábřeh po-
stupuje ze III. třídy mistrovství Hanácké 
fotbalové župy o soutěž výš. Zdárný roz-
voj zábřežské kopané ale přerušilo obsa-
zení Sudet Třetí říší na podzim roku 1938. 
Po násilném ukončení činnosti SK Zá-
břeh počátkem roku 1939 zůstává už jen 
německý klub, který rokem 1945 zaniká, 
svou existenci naopak obnovuje klub čes-
ký.  (red)

Střípky z dějin Zábřeha: Počátky kopané
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Úspěšnou sezónu má za sebou mla-
dá lezkyně Lily Kauerová. Žákyně ZŠ 
a DDM Krasohled se sportovnímu leze-
ní věnuje už do svých čtyř let, v součas-
né době dvakrát až třikrát týdně trénu-
je v Horolezeckém oddíle Jeseník, jehož 
barvy hájí i na lezeckých soutěžích. Na 
těch v loňském roce začala sbírat první 
cenná umístění. 

V nejmladší kategorii U10 Lily vybo-
jovala na čtyř závodech Českého poháru 

v boulderingu celkově stříbrnou medai-
li, na republikovém mistrovství vybojo-
vala mezi dvanácti účastnicemi bronz, 
k tomu přidala ještě několik prvních a 
druhých míst z volných závodů.

Ve Zlíně se pak Lily Kauerová zú-
častnila Mistrovství ČR v lezení na ob-
tížnost, kde mezi patnácti závodnicemi 
vybojovala čtvrté místo. Nejde o žádný 
„dětský závod“, obtížnost finálových 
cest byla 7B.  (red)

Mladá lezkyně má za sebou 
úspěšnou sezónu

Zábřežští zahrádkáři i v minulém roce 
poznamenaném řadou omezení dokázali 
zrealizovat řadu akcí. „Otevřeli jsme se-
mínkovnu v kavárně Café Carré, která 
v tuto chvíli čeká na otevření, aby mohli 
lidé směňovat osivo. Jako každý rok pro-
běhlo Ukliďme Česko,“ uvedl předseda 
místní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Štěpán Brablec. Ten si velmi 
pochvaloval i spolupráci s rodinnou kon-
zervárnou Via Delicia, díky níž vznikla 
akce Dýňobraní 2020. Z dodaných sou-
těžních vzorků navíc uvařili ve Via De-
licia dýňovou polévku pro personál šum-
perské nemocnice.

„Ke konci roku jsme uskutečnili ještě 
Podzimní soutěž, kde jsme nalezli šikov-
né tvůrce ve vazbách kytic a věnců, a foto-
grafickou soutěž, při které jsme byli mile 
překvapeni vysokou úrovní zaslaných fo-
tografií,“ dodal Brablec s tím, že sním-
ky ze Zábřeha zamířily také na celostátní 
kolo do Prahy. 

Předseda zahrádkářů také nezapomněl 
poděkovat: „Všechny akce by se jen těž-
ko uskutečnily bez podpory města Zábřeh, 
Olomouckého kraje a všech zahrádkářů a 
milovníků přírody.“  (red)

Zahrádkáři bilancovali 
loňsky rok

Rada města Zábřeh se na svém ledno-
vém zasedání stanovila maximální ceny 
za nucené odstranění vozidla a vraku, za 
střežení vozidla na parkovišti a za pří-
padné přitažení vozidla zpět.

Podle zákona o silničním provozu 
a zákona o pozemních komunikacích 
může vlastník komunikace za splnění 
zákonných podmínek nechat odtáhnout 
vozidlo, např. při čištění ulic, když auto 
tvoří překážku provozu, když jde o od-
stavené auto bez osvědčení o technické 
kontrole nebo o vrak. Města a obce tak 
po letech čekání konečně dostaly nástroj 
k odstranění autovraků z ulic.

Maximální ceny činí za úplné nucené 

odstranění vozidla (jízdní výkon, nalo-
žení a ukotvení odstraňovaného vozidla 
na odtahovém voze, složení vozidla, po-
řízení fotodokumentace) 1.900 Kč bez 
DPH, za neúplné nucené odstranění vo-
zidla (tj. jízdní výkon, naložení a slože-
ní vozidla bez vlastního odvozu vozidla, 
pořízení fotodokumentace) 990 Kč bez 
DPH a za úplné nucené odstranění vo-
zidla a přitažení vozidla zpět 3.800 Kč 
bez DPH. 

Maximální cena za každý započatý 
den střežení vozidla na parkovišti činí 
30 Kč bez DPH, odtažená auta by měla 
být odstavena v areálu Separexu, avšak 
na pozemku města.  (red)

Za odstranění vozidel a autovraků z ulic jejich 
majitelé zaplatí

Rada města na svém letošním prvním 
zasedání řešila také výši nájmu hrobových 
míst na hřbitově v Zábřeze, Hněvkově, Pi-
voníně, Ráječku a na Skaličce. 

V loňském roce se ještě odvíjela výše 
nájmu od výměru ministerstva financí ur-
čujícího mj. i maximální nájemné z po-
zemků pro hrobová místa podle velikosti 
měst. Rada k maximu ale nesáhla a stano-
vila výši na 20 Kč/m2 ročně.

V letošním výměru ministerstva ale už 
pro rok 2021 není stanoveno maximál-
ní nájemné z pozemků pro hrobová mís-
ta. Rada ale žádnou cenovou revoluci ne-
schválila a odsouhlasila pouze mírné zvý-
šení, nájem hrobových míst je v letošním 
roce stanoven na částku 22 Kč/m2.  (red)

Ceny za nájmy hrobových 
míst vzrostou jen nepatrně

Počátkem února vyhlásila Asociace 
soukromých zemědělců ČR vítěze třetího 
ročníku programu Pestrá krajina a před-
stavila veřejnosti šestici oceněných. Stalo 
se tak v průběhu online konference, která 
proběhla na České zemědělské univerzitě 
v Praze. 

Účastníci programu Pestrá krajina 2020 
jsou příkladem toho, že promyšleně rea-
lizovat na svých farmách a v jejich oko-
lí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, 
budovat drobné vodní nádrže, obnovovat 
či vysazovat nové sady, remízky či ale-
je, nakládat šetrně s půdou a dělat mno-
ho dalších opatření není otázkou velikos-
ti obhospodařované výměry ani zaměření 
daného hospodářství. 

Zlatou medailí byly oceněny čtyři far-
my:  Rodinná farma Placandů z jihočes-
kých Křenovic, Statek Novotinky nedale-
ko Vlašimi a hned dvě farmy z regionu. U 
Ofčího statku Brníčko ocenili hodnotitelé 
zadržování vody v krajině, kdy díky pro-
myšlené koncepci vznikají tůně, mokřady, 
řadové soustavy tůněk pomocí přírodního 
hrazení a vodní poldry. Nechybí ani rodi-
nou postavený srub, který slouží jako les-
ní školka pro děti, které se tak učí získávat 
kladný vztah k přírodě a zemědělskému 
hospodaření. 

Příkladem, jak oživit venkov a zajistit 
si obživu na malé výměře obhospodařo-
vané půdy, je Levandulový statek Bezdě-
kov. Meziřadí mezi levandulí je zatrav-
něno druhově bohatými porosty spásaný-
mi stádem ovcí, políčka jsou doplněna na 
mnoha místech výsadbou ovocných stro-
mů a naučnou stezkou. Na statku, který 
má BIO certifikaci, se majitelé věnují i 
agroturistice a akcím pro veřejnost, záro-
veň provozují bistro, restauraci a kavár-
nu, obchod s levandulovými produkty a 
galerii. 

Stříbrnou medaili získala farma Marka 
Daňhela z Albrechtic a bronzovým medai-
listou se stala farma Jiřího Netíka z Dob-
rého.  (red)

Zlato braly hned dvě 
farmy z regionu
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Sedmdesátka není žádné stáří,  
ať se ti dál dobře daří.

V těchto dnech slaví   

pan Jaroslav Vít
krásné životní jubileum.

Hodně energie a duševní pohody do dalších let
přejí dcera a syn s rodinami a družka Vlasta.

Odešla jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích však žiješ dál.

Marie Vítová
Dne 20. února 2021 jsme zapálili  

již dvacátou svíčku.

Za tichou vzpomínku děkují manžel  
a děti s rodinami.

Dne 6. března 2021 by se dožil  
náš skvělý táta a dědeček

pan Josef Novák
100 let.

Vzpomínají Vlasta a Vladimír s rodinami.

Vláda na mimořádném zasedání v 
neděli 14. února vyhlásila pro území 
České republiky nouzový stav kvůli ší-
ření koronaviru. V platnost vstoupil 15. 
února a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 
28. února. Naváže tak na nouzový stav, 
který skončil v neděli 14. února o půl-
noci. 

O vyhlášení nového nouzového sta-
vu požádala vládu Asociace krajů Čes-
ké republiky po sérii jednání. Podle ná-

zoru hejtmanů je vyhlášení nouzového 
stavu klíčové pro zvládnutí pandemie 
nemoci covid-19. Vláda zároveň znovu 
vyhlásila krizová opatření vlády a od-
souhlasila opatření ministerstva zdra-
votnictví, která byla dosud navázána 
na trvání nouzového stavu. Oproti pro-
tiepidemickým opatřením platným za 
předchozího nouzového stavu došlo jen 
k několika dílčím úpravám a změnám. 
 (red)

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový 
stav na 14 dnů Pravidelné reporty z radnice, aktua-

lity z úřední desky, krizové informace,  
pozvánky na akce, zprávy o odstávkách 
energií i blokovém čištění a možnost vy-
jádřit svůj názor v anketách... To vše na-
bízí Mobilní rozhlas a stejnojmenná ap-
likace.

Více na webových stránkách muza-
breh.mobilnirozhlas.cz, formulář k odbě-
ru informací je možné vyplnit také na po-
datelnách městského úřadu. Registrace je 
zdarma.  (red)

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Vláda změnila pravidla pro 
ochranu dýchacích cest
Z pohledu počtu pacientů v nemocni-

cích a na jednotkách intenzivní péče se 
situace v Česku zhoršila. Vláda proto v 
pondělí 22. února vydala opatření, kte-
rým se změnila pravidla pro ochranu dý-
chacích cest. V obchodech, hromadné do-
pravě a ve vnitřních veřejných prostorách 
bude povinné nosit respirátory FFP2, na-
noroušky nebo dvě chirurgické roušky. 

Obchody zůstávají uzavřeny. Dvě 
roušky na sobě připustila vláda proto, 
aby nebyl vyvíjen tlak na lidi, kteří ne-
seženou respirátory odpovídající kvality. 
Schopnost jedné roušky ochránit uživa-
tele je menší než u respirátoru. Rouška 
chrání ostatní, respirátor tvář těsní a brání 
vdechování kapének od jiné osoby. (red)


