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Skatepark dostal zelenou 

Na svém 16. zasedání se sešli zastupi-
telé ve středu 28. dubna a čekal na ně tra-
dičně bohatý program. Nejrozsáhlejším 
materiálem bylo projednávání 3. rozpoč-
tové změny. Její zahájení nebylo příliš 
optimistické, jak starosta František John 
konstatoval, dopad koronakrize na eko-
nomiku se už projevuje, Zábřeh musí po-
čítat se snížením příjmů u daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti o 7 mi-
lionů Kč.

Přesto zastupitelé mohli (především 
díky možnosti zapojení zůstatku minulých 
let) schválit celou řadu výdajů, jako do-
končení rekonstrukce výtahu v Bytovém 
družstvu Kasárna ve výši 130.000 Kč, 
dokončení stavby parkoviště u nádraží a 
parkoviště Dvorská ve výši 465.000 Kč, 
realizaci cyklostezky Leštinská ve výši 
600.000 Kč, přípravu projektové doku-
mentace na starou radnici ve výši 1,6 mi-
lionu Kč či 3,2 milionu na dofinancová-
ní skateparku. Navýšení transferů pro pří-
spěvkové organizace umožní mj. uvolnit 
1,8 milionu Kč na rekonstrukci vzducho-
techniky ve školní jídelně ZŠ B. Němcové 
či 466.000 Kč na rekonstrukci elektroin-
stalace na MŠ Pohádka. Nejvyšší částka, 
12 milionů korun, putuje do Václavova na 
rekonstrukce komunikací v návaznosti na 

výstavbu vodohospodářské infrastruktury.
Následovalo schválení účetní uzávěr-

ky města za loňský rok či vzetí na vědomí 
hodnotící zprávy plnění cílů a opatření ko-
munitního plánu sociálních a navazujících 
služeb v Zábřehu za rok 2020. 

Další krok k rozsáhlému doplnění odpa-
dových nádob o popelnice na plast, nové 
kontejnery atd., součásti projektu Zábřež-
sko třídí, udělali zastupitelé schválením 
čtyř dodatků k veřejnoprávním smlouvám 
uzavřeným s Mikroregionem Zábřežsko. 
Po projednání žádostí o dotace následova-
la kapitola majetkoprávních materiálů, v 
níž zastupitelé mj. odsouhlasili aktualizaci 
postupu při převodu a přenechání k užívá-
ní nemovitých věcí ve vlastnictví města či 
při nabytí nemovitých věcí do vlastnictví 
města, zveřejnění záměru směny pozem-
ků se společností Kaufland v souvislosti s 
přípravou pruhu pro cyklisty na Leštinské 
ulici či výkup dalšího pozemku na připra-
vované cyklostezce do Lupěného.

Schváleno bylo rovněž uzavření doho-
dy o ukončení veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu státní správy na úseku sociálně
-právní ochrany dětí a sociálního zabez-
pečení mezi Zábřehem a Mohelnicí nebo 
odepsání nedobytných pohledávek za spo-
lečností Quartet Production.  (red)

Zastupitelé řešili pokles příjmů, peníze na 
projekty přesto město má
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Kurátor/ka oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí

Referent/ka náhradní rodinné péče  
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Na základě doporučení rady města od-
souhlasili zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání finanční prostředky pro vybu-
dování nového zábřežského skatepar-
ku. Ten je situován do prostoru bývalé-
ho skaličského lomu u Moravské Sázavy. 

Design nového skateparku je navržen 
na volnou plochu patra lomu (na snímku 
oblast vlevo nahoře). Skatepark je kom-
binací streetové plazzy, která je oko-
lo skateboardové mini rampy propoje-
na na koncích se streetovou částí. Tímto 
je zajištěna přirozená průjezdnost celé-
ho parku. Skatepark obsahuje překážky 
splňující současný trend skateboardin-

gu, tedy technické prvky, které jsou v 
současném skateboardingu velice oblí-
bené – slideboxy, raily, takzvaná street 
plazza a členitý rádiusový bazén s růz-
nými zatáčkami a vyvýšeními. Návrh 
nového skateparku je v souladu s plat-
nými bezpečnostními normami pro tato 
sportoviště.

„Projektová příprava byla zahájena 
již před několika lety, dalším krokem je 
vyhlášení veřejné zakázky na zhotovite-
le, administrativní úkony a následná re-
alizace,“ uvedl starosta František John. 
Celkový objem investice se předpokládá 
ve výši 5 milionů korun.  (red)

Zábřežští policisté upozorňují občany 
na množící se případy krádeží katalyzá-
torů výfukových plynů z vozidel. Jen za 
první květnový týden dokumentovali 
čtyři takovéto činy: dva přímo v Zábře-
hu v ulicích na Krumpachu a Severový-

chodě, další v Sudkově a Postřelmově. 
V této souvislosti žádá Policie ČR ob-
čany, kteří by zaznamenali podezřelý 
pohyb osob kolem vozidel, aby bezpro-
středně předali tuto informaci na lince 
158.  (red)

Na Zábřežsku se množí případy krádeží katalyzátorů 
• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 

bude probíhat od 20. do 25. května, distribuci zajišťuje  
Česká pošta, s. p.

• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 9. června.

Úřední hodiny městského úřadu se vrá-
tily do běžného režimu. Pro pohodlnější 
vyřízení záležitostí a požadavků na měst-
ském úřadě mohou občané využít rezer-
vační systém, případně telefonické či e-
mailové sjednání termínu návštěvy. Ze-
jména kvůli tomu, že městský úřad sídlí 
ve dvou budovách, mohou občané nově 
využít novou službu, díky které už se na 
radnici neztratí. 

„Pracovnice na podatelnách vám sa-
mozřejmě vždy ochotně poradí, kde pří-

slušného pracovníka najdete. Kromě toho 
si ale můžete nově interiér budov radnice 
prohlédnout i z domova prostřednictvím 
virtuální prohlídky,“ informovala tajem-
nice městského úřadu Jana Krasulová. 

Po jejím zobrazení si pomocí navigač-
ní lišty vlevo nahoře stačí zvolit budovu 
a jednotlivá patra i kanceláře. Po kliknu-
tí na červenou tečku se následně zobrazí i 
příslušné kontakty. Virtuální prohlídka je 
k dispozici na webu www.zabreh.cz v sek-
ci Městský úřad Zábřeh.  (red)

Radnici lze navštívit i virtuálně 
Nad Zábřehem vyroste vyhlídkové místo

Již o prázdninách by občané a návštěv-
níci města měli mít možnost podívat se na 
město a okolí z vyhlídkového místa. Nová 
vyhlídka se brzy začne stavět na Humenci 
a hotová by měla být v červenci. 

„Neměli jsme v úmyslu postavit roz-
hlednu, ale i s ohledem na provozní ná-
ležitosti a možnosti přirozené modelace 
terénu vytvořit vyhlídkové místo na kop-
ci, který nabízí celkové pohledy na město 
s panoramatem Jeseníků,“ řekl starosta 
František John s tím, že by se vyhlídka 
měla stát cílem procházek v každé roč-
ní době. Vyhlídka bude dvoupatrová sou-
středící se především na zajištění důleži-
tých průhledů na Zábřeh. Ze zpevněné 
mlatové pěšiny si výletník může vybrat, 
zda vystoupá po betonových schodech na 
výhledovou terasu, či sestoupí po něko-
lika betonových schodech na vyhlídku 
krytou horní terasou. Ta poskytne místo 
s posezením, kde se lze schovat před vě-
trem či deštěm. Zpestřením pro malé vý-

letníky bude skluzavka.
„Hmotové řešení vychází ze snahy o 

vytvoření místa nejenom pro vyhlídku, 
ale také pro odpočinek. Snahou bylo vy-
tvořit stavbu odlehčenou a spíše zapuš-
těnou do stávajícího terénu. Jelikož se 
jedná o objekt umístěný do nezastavěné-
ho území, které obklopují louky a remíz-
ky, bude vyhlídka řešená tak, aby zapadla 
do volné krajiny,“ dodal František John. 
Hlavními stavebními materiály tak bu-
dou dřevo a beton. Pohledový beton do 
bednění vytvoří hlavní nosnou konstruk-
ci celé vyhlídky, dřevěné zábradlí s dře-
věnou terasou pak odlehčí stavbu. Mobi-
liář pod krytou terasou bude také řešen 
v kombinaci dřevo a beton. Celá stavba 
vyjde na 1.948.969 Kč.

Součástí realizace vyhlídky je i vznik 
městského sadu, který byl vysázen loni. 
Na stavbu vyhlídky a výsadbu sadu při-
spěla společností Billa sumou 1.210.221 
Kč.  (red) 

Balík žádostí o dotace projednávalo na 
svém zasedání ve středu 28. dubna zá-
břežské zastupitelstvo. 

Významné podpory se dostalo or-
ganizacím působícím ve sportovní ob-
lasti, kde zastupitelé podpořili částkou 
560.000 Kč celoroční činnost Sportov-
ního klubu Sulko Zábřeh, 40.000 Kč 
putuje na adresu Občanského sdružení 
Břeh připravujícího další ročník Welzlo-

va kvadriatlonu. Nejvyšší dotaci, a to ve 
výši 950.000 Kč, obdrží Sportovní klu-
by Zábřeh na celoroční činnost souvisejí-
cí především se zajištěním provozu měst-
ského stadionu. 

Příspěvek obdrží i Hnízdo, Mateřské a 
rodinné centrum Zábřeh, které dostalo na 
svou činnost při poskytování projektů ur-
čených k posílení funkce rodiny ve spo-
lečnosti 85 tisíc Kč.  (red)

Dotace putují do sportu či Hnízdu
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KRÁTCE Z RADY

Na Pohádku putuje 
dotace k prohloubení 

poznávání přírody

Rada města na svém 50. jednání v úte-
rý 28. dubna a 51. jednání v úterý 4. květ-
na mimo jiné projednala následující ma-
teriály:

• Souhlasila, aby Sportovní kluby 
Zábřeh požádaly Olomoucký kraj o po-
skytnutí dotace na rekonstrukci travnaté-
ho hřiště v areálu městského stadionu.

• Schválila výpůjčku pozemku o vý-
měře cca 2.050 m2 Olomouckému kraji 
pro účely stavby nové výjezdové základ-
ny zdravotnické záchranné služby.

• Schválila poskytnutí transferu ve 
výši 32.334 Kč MŠ Pohádka a 9.200 
Kč Školní jídelně B. Němcové na úhra-
du zvýšených provozních výdajů v sou-
vislosti s provozem určených krizových 
škol. 

• Schválila poskytnutí transferu 
1.800.000 Kč ZŠ B. Němcové za účelem 
rekonstrukce vzduchotechniky ve školní 
jídelně.

• Schválila poskytnutí transferu 
465.900 Kč MŠ Pohádka na rekonstruk-
ci elektroinstalace.

• Udělila souhlas mateřským ško-
lám Pohádka, Severáček a Zahradní, ZŠ 
B. Němcové, ZŠ Školská a ZŠ a DDM 
Krasohled se zapojením do projektu kra-
je Obědy do škol financovaného z Ope-
račního programu potravinové a materi-
ální pomoci na pozici partnera s finanč-
ním příspěvkem.

• Schválila Technickým službám 
Zábřeh pořízení komunálního vozidla s 
elektrickým pohonem – elektromobilu v 
celkové ceně cca 1,2 milionu Kč včetně 
DPH. 

• Schválila uzavření smluv s Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR za účelem reali-
zace stavby I/44 Zábřeh, obchvat.

• Rozhodla, že splatnost nájemného 
z budov, částí budov, prostor k podnikání 
a pozemků ve vlastnictví města za kvě-
ten 2021 se nájemcům, kterým z důvodu 
protikovidových opatření byla zásadním 
způsobem omezena jejich podnikatelská 
činnost, prodlužuje do 31. 10. 2021.

• Schválila ukončení nájmu sklep-
ních prostor v budově městského úřadu 
na Masarykově náměstí se společností 
Retom group dohodou k 31. 5. 2021.

• Schválila na základě vyhodnoce-
ní podaných nabídek ve výběrovém ří-
zení uzavření smlouvy o dílo na rekon-
strukci střechy ZŠ a DDM Krasohled se 
společností W.H.A. system v ceně díla 
1.269.000 Kč bez DPH, termín zhotove-
ní díla od 7. 7. do 13. 8. 2021, s desetile-
tou zárukou na dílo.

• Schválila výši nájemného ve všech 
nově přidělovaných bytech zvláštního 
určení v majetku města po 1. 5. 2021 na 
částku 59,90 Kč/m2/měsíčně.

• Schválila podání žádosti města o 
dotaci v rámci dotačního programu mi-
nisterstva vnitra – generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru ČR 
na pořízení cisternové automobilové stří-
kačky pro JSDH Zábřeh. Požadovaná 
výše dotace je 2,5 milionu Kč, celkové 
předpokládané náklady na pořízení vozi-
dla jsou 8 milionů Kč včetně DPH.  (red)

  1. 4. Radoslav Polák (61) 
  3. 4. Radomil Reichl (70) 
  5. 4. Aleš Rubek (45) 
  5. 4. Jiří Okleštěk (69) 
  6. 4. Milan Pospíšil (73) 
12. 4. Ludmila Kylarová (83) 
15. 4. Miroslav Doležel (76) 
16. 4. Jan Zimmermann (73) 
19 .4. Jaroslav Vondráček (83) 
24. 4. Anna Weinlichová (81) 
25 .4. Jaromír Pěnička (69) 
26. 4. Blažena Albrechtová (88) 
26. 4. Martin Linhart (54)
29. 4. Mária Horáková (80)

Rozloučili jsme se

„V boji proti německému fašismu ve II. 
světové válce položili své životy za naši 
svobodu.“ Význam nápisu na pamět-
ní desce na náměstí Osvobození si zno-
vu po roce připomněli také na náměstí 8. 
května a městském hřbitově představitelé 
města. Památku těch, kteří ve válce po-
ložili svůj život, uctili položením květin 
starosta František Johna a místostarosta 
Josef Klimek. Ke komornímu pietnímu 
aktu se připojil i náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje Jan Šafařík. 
Pietními místy spojenými s koncem 2. 

světové války jsou hrob odbojářů Jana 
Háječka a Jaroslava Tůmy na zábřež-
ském hřbitově, pamětní deska věnovaná 
zábřežským občanům umístěná na budo-
vě městského úřadu, pomník padlých vo-
jákům Rudé armády na náměstí 8. květ-
na, hrob obětí vězeňského transportu v 
Hněvkově a pamětní desky v Ráječku a 
Pivoníně.  (red)

Představitelé města uctili památku  
obětí druhé světové války

Mateřská škola Pohádka získa-
la 30.000 Kč z dotačního Programu na 
podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v 
roce 2021, a to na realizaci školního pro-
jektu Na nebi, na zemi, pod zemí.

Celoroční projekt školy se zaměří na 
rozvoj ekologického povědomí dětí, zís-
kání poznatků o přírodě, jak přírodu ži-
vou i neživou chránit. Zaměří se na zpra-
cování bioodpadu, zadržování vody na 
školní zahradě, péči o ptactvo a hmyz, 
třídění odpadu a zpracování bylinek ve 
školní kuchyni. Pedagogové s dětmi bu-
dou pokračovat v péči o motýlí záhon, 
který založili ze stejného dotačního pro-
gramu v roce 2019. Práce mateřské ško-
ly byla prezentována na Krajské konfe-
renci EVVO letos v březnu.  (red)

Veronika Orlická nikdy nebyla aktiv-
ní sportovkyně. Zaběhala si jen občas po 
práci pro odreagování. Před třemi lety si 
pořídila border kolii. Svou energií ale pes 
převyšoval celou rodinu, proto začala pra-
videlně běhat s ním. Článek o canicrossu 
ji inspiroval, dostat se do formy a zbavit 
psího miláčka přebytečné energie byla jas-
nou volbou. 

Výběr správné výbavy a společná sou-
hra si vyžádaly určitou dobu, ale postupně 
oba kouzlo tohoto neobvyklého sportu po-
hltilo. Po půl roce přišel první závod Le-
skros u Plzně. Umístění na devátém mís-
tě z šestadvaceti potěšilo. Později si Vero-
nika pořídila druhou border kolii a začala 
zkoušet i jízdu v tahu na koloběžce. Po-
stupně se stáj rozrostla o trojkolku i sáně 
a do rodiny přišel třetí tahoun, fenka bel-
gického ovčáka. Celý tým už reprezento-
val Zábřeh na závodech Leskros na Ještěd, 
Mushing pod věží na Radíkově, CaniKo-
síř v Drahanovicích a jiných. 

Canicross je v Zábřeze už řadu let spo-
jován s úspěchy Petra Fochlera, který je 
současně nejúspěšnějším českým repre-

zentantem. Článek o něm se objeví v ně-
kterém z dalších vydání zpravodaje.  (red)

Zábřeh má i reprezentantku v canicrossu

Městská knihovna má po zmírnění 
vládních opatření otevřeno každý všední 
den kromě čtvrtku vždy od 8 do 12 hodin 
a odpoledne od 13 do 18 hodin. „Čtená-
ři se mohou těšit na množství knižních no-
vinek i rozšířenou nabídku audioknih pro 
děti i dospělé. Doplnili jsme také fond spo-
lečenských her,“ uvedla vedoucí knihovny 
Jana Šmehlíková. 

Městská knihovna Zábřeh má nově pod 
stejnojmenným názvem svůj profil na Fa-
cebooku. Na sociální síti plánuje zveřejňo-
vat aktuality, tipy na čtení, soutěže, zají-

mavosti, pozvánky, fotografie a další. 
Pro děti je na květen a červen připrave-

na nová soutěž se sovou Jůůůlií. Úkolem 
bude uhádnout, co znamenají jednotlivá 
slovní spojení inspirovaná knihou Kvido-
vy přeslechy. „Pracovní list je možné vy-
zvednout na dětském oddělení nebo stáh-
nout na www.zabreh.cz/knihovna/ a vy-
tisknout. Soutěžíme do konce června,“ 
dodala Šmehlíková. Až to situace dovolí, 
plánuje knihovna opět pořádat společná 
setkání, besedy i oblíbené pasování prv-
ňáčků.  (red)

Městská knihovna obnovila běžnou provozní dobu 

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V dubnu strážníci městské policie za-
znamenali 451 událost, zasahovali u pěti 
krádeží v obchodech, odchytili pět vol-
ně pobíhajících psů a řešili třináct opil-
ců povalujících se na veřejných prostran-
stvích. Kromě toho řešili následující pří-
pady:

• Plné ruce práce měli strážníci s li-
kvidací použitých jehel a stříkaček po-
hozených na veřejně dostupných mís-
tech. K nálezům vyráželi čtyřikrát – 
dvakrát na Olomouckou ulici, Havlíč-
kovu a ČSA. Nahlašující občané ve 
všech případech postupovali správně: 
přivolali k odborné likvidaci hlídku a 
nálezu se nedotýkali. 

• Spolu s Policií ČR vyráželi strážní-
ci 6. dubna do ubytovny na Havlíčkově 
ulici, kde jim dobře známý agresor ni-
koliv poprvé napadal a obtěžoval ostatní 
ubytované. Protože nereagoval na výzvy 
hlídek, byl zajištěn a převezen na služeb-
nu, odkud putoval na olomouckou zá-
chytku. 

• Vcelku nezvyklá činnost v jarním 
období čekala na strážníky 8. dubna, kdy 
v chatové oblasti u „Bagru“ dostala řidič-
ka kvůli sněhu na vozovce smyk a sjela 
mimo silnici, odkud nemohla vyjet. Vy-
proštění se neobešlo bez moci těžké tech-
niky, hlídka oslovila dobrovolné hasiče, 
kterým se podařilo vůz vytáhnout. 

• Valová je častým místem, kde 
strážníci musí řešit povalování podna-
pilých osob. Ve čtvrtek 8. dubna sbírali 
na autobusové zastávce zjevně opilého 
muže, který se v takovém stavu nachází 
vcelku často. Tentokrát si ale ustlal hod-
ně tvrdě, krvácel z rány na hlavě a stěžo-
val si na bolest, přivolaná záchranka jej 
proto odvezla k dalšímu ošetření do ne-
mocnice. O čtyři dny později v keřích za 
zastávkou autobusů probudili, přinutili 
uklidit znečištěný prostor a poté odeslali 
pryč dalšího podnapilého výtečníka.

• Dvakrát asistovali strážníci u ohně 
na Havlíčkově ulici – 12. dubna zajiš-
ťovali bezpečnost při hašení požáru ma-
ringotky na zahradě rodinného domu, 
23. dubna pak při požáru ubytovny spo-
lupracovali se složkami integrovaného 
záchranného systému při hašení a za-
jištění dalších potřebných úkolů včetně 
evakuace osob. 

• Občas je práce strážníků trochu 
neobvyklá, tak jako tomu bylo v ne-
děli 25. dubna, kdy při obchůzce měs-
ta před třetí hodinou ranní zjistili, že z 
jednoho z domů na Žerotínově se ozý-
vá hluk. Při kontrole zjistili, že jim 
dobře známý muž poněkud přebral, 
a protože neměl společnost, hádal se 
alespoň sám se sebou. Zásah hlídky a 
hrozba převozu na záchytku zabrala, 
muž se se svým druhým já usmířil a 
oba se odebrali spát. (red)

O víc než třetinu vzrostl v prvním čtvrt-
letí meziročně objem elektřiny odebrané 
v síti veřejných rychlodobíjecích stanic 
Skupiny ČEZ. Jedna ze čtrnácti veřejných 
dobíjecích stanic stojí i v Zábřeze, do nej-
vyhledávanější krajské pětky se ale nedo-
stala. 

V kraji řidiči od ledna do března nej-
častěji dobíjeli u provozovny McDonald‘s 
v OC Haná, mezi čtyři stanice z hanácké 

metropole se probojoval jen Jeseník, kde 
byla stanice zbudovaná v loňském roce. 

V České republice je aktuálně registro-
váno více než 6.000 elektromobilů, z toho 
přes 3.300 jich přibylo v loňském roce. Za 
letošní tři měsíce zatím přibylo 585 no-
vých čistě elektrických aut. Odhady dal-
šího vývoje hovoří o ročních prodejích v 
řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybri-
dů.  (red)

Zdejší dobíjecí stanice elektromobilů  
se do první pětky nedostala
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AUTOKLÍČE ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442 www.freshcat.cz • 737 961 658 • fresh-catering@seznam.cz

CATERING

DENNÍ ROZVOZ LOW CARB OBĚDŮ

SVATBY, NAROZENINY, OSLAVY

Společnost DELTA oil, s. r. o. 
nabízí k budoucímu pronájmu skladovací halu o vý-
měře 600 m2, v současné době ve fázi přípravy stav-
by, která se bude nacházet v  areálu bývalého ČSAD, 
Olomoucká 1693/17, 789 01 Zábřeh. Kontakt Ing. Vladislav Kovář, tel. 
+ 420 777 567 565, e-mail: kovar@staving-olomouc.cz

•	 vysoký	standard	budovy,	třída	A
•	 celoplošně	temperované	prostory	dle	požadavku	zájemce	
•	 využití	pro	skladování,	drobný	prodej	a	servis	spotřebního	zboží
•	 ocelová	montovaná	konstrukce	o	rozměrech	délka	40	m,	šířka	15	m,	
	 světlá	výška	7	m
•	 vnější	opláštění	kovovými	sendvičovými	pur-panely	
•	 možnost	individuálních	úprav	dle	požadavků	zájemce	před	vlastní	realizací	
•	 předpokládaný	termín	předání	k	užívání	1.4.2022
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
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ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA, NÁŘADÍ

ELKOV elektro a.s.
Cihlářská 2294/10

789 01 Zábřeh

Po–Pá: 7:00–16:00

www.elkov.cz | eshop.elkov.cz

LED ŽÁROVKA
PHILINEA 
HPFL-2710SC – 1 000 lm – 
– 3 000 K – E27

PRODLUŽOVACÍ BUBEN 
EMOS
4× zásuvka 230 V – vodič PVC 25 m –  
– průřez 1,5 mm2 – tepelná izolace –  
– PVC izolace

PANDELA 96064
EGLO
Krytí IP44 – chromové tělo a bílé stínidlo –  
– LED zdroj v ceně – neutrální bílá barva

Nabídka platí od 17. 5. do 18. 6. 2021. Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH.

DANNY 5446
RABALUX
Efekt noční hvězdné oblohy – funkce stmívání 
pomocí dálkového ovládání – možnost změny 
teploty bílé barvy – funkce časovače

ALKALICKÉ BATERIE  
GP ULTRA PLUS
AA 1,5 V – nenabíjecí –  
– blistr 4 ks

1 515 Kč 764 Kč

719,50 Kč33,90 Kč/ks

56,20 Kč/bal



Z RUDOLFOVA NA SNĚŽKU
#rozbehamezabreh

CELKOVÉ 
PŘEVÝŠENÍ 
1 632 m
CELKOVÁ 

VZDÁLENOST 
26,8 km 

TERMÍN | 1.5. – 31.5.2021
BĚH | individuální, neorganizovaný
START | plakátovací sloup nedaleko hostince Rafanda
CÍL | sloup elektrického vedení po levé straně vrcholu
LIMIT | 5 hodin
VYHODNOCENÍ | zaslat data v mapovém formátu (např. GPX) 
s celkovou vzdáleností a dobou běhu, případně mezičasy 
výběhu na e-mail humenec1603@seznam.cz
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Připomeňme některé další zájmo-
vé kroužky, které rozvíjely svoji spol-
kovou činnost pod křídly kulturního 
domu. 

K zajímavým kroužkům, které začaly 
ve městě působit teprve po otevření zá-
břežské zlaté kapličky v roce 1971, pa-
třili členové fotoklubu. Nadšení ama-
térští fotografové ze Zábřeha a okolí cí-
tili potřebu nejen si vzájemně předávat 
zkušenosti, ale také systematicky doku-
mentovat měnící se společnost, město, 
záliby lidí či přírodu. Klub, který čítal 
15 až 20 členů, se prezentoval svými fo-
tografiemi v místním i regionálním tis-
ku, zaměřoval se na pořádání besed a 
výstav, a to nejen v kulturním domě, ale 
i ve venkovním prostoru, a zúčastňo-
val se celostátních fotografických pře-
hlídek a soutěží. K nejaktivnějším čle-
nům fotoklubu, který působil v kultur-
ním domě až do roku 1990, patřili Ladi-
slav Neumann, Miloslav Pazourek, Jin-
dřich Suchomel, Ján Nikerle, Jaroslav 
Švec, Miroslav Odložil, Václav Mil-
fort, Josef Tempír, Miloslav Hojgr, Jiří 
Smrčka, Petr Faraga, Jan Nesét, Václav 
Lexman, Jan Šmíd, Josef Lubič, Zdeněk 
Herman, Jaroslav Vejrosta a jeho dlou-
holetý předseda Miloš Šupčík. 

Bohatou, dnes již stoletou, his-
torií se pyšní zábřežský šacho-
vý klub. V 60. letech se šachisti 
scházeli na nedělních seancích v 
hotelu Beseda na dolním náměstí. 
Následně na nádraží (ve správní 
budově vedle nástupiště na Šum-
perk) nebo v klubovně na Skalič-
ce. V období 70. let se ve velkém 
sále kulturního domu uskuteč-
nilo několik simultánek za účas-
ti šachových velmistrů. V letech 
1974 až 1976 do Zábřehu zajížděl 
Vlastimil Hort (na snímku), který 
do pamětní knihy v září 1975 ve-
psal: „Rád se do Zábřehu vracím, 
protože jsem vždy a vždy lépe při-
jat.“ V letech 1976 a 1977 v této 

tradici pokračoval Vlastimil Jansta. Si-
multánky s velmistry bývaly velmi ob-
líbené, pro místní šachisty to byl velký 
svátek, který se neobešel bez obleku a 
kravaty.

Od roku 2004 mají zábřežští šachisté 
svoje zázemí v kulturním domě, kde tré-
nují a pořádají víkendové turnaje. V po-
sledních letech se ŠK 1921 Zábřeh pyšní 
zejména úspěchy mladých hráčů (Marek 
Blaha, Taťána Nesporá ad.), kteří vítězí 
na okresních, krajských či celostátních 
úrovních; Táňa Nesporá obsadila v roce 
2016 ve své kategorii dokonce 3. místo 
na mistrovství Evropské unie mládeže v 
šachu.  (Pokračování v č. 8/2021)

V březnu a dubnu 1945 Zábřehem 
proudily kolony německých uprchlíků, 
válečných zajatců, projížděly vlaky s 
vězni z koncentráků. 

Zábřežský Volkssturm (domobrana) 
začal stavět protitankové zátarasy z mo-
hutných dřevěných klád. Nejvýznam-
nější vyrostly u vlakového nádraží, v 
místech kruhového objezdu před kul-
turním domem, na křižovatce Sušilovy 
a Dvorské či v dnešní Bezručově ulici. 
Jejich ostrahu zajišťoval Volkssturm a 
Hitlerjugend, výzbroj ale měli nedosta-
tečnou, obsahovala jen pušky, pistole a 
několik kusů pancéřových pěstí. Na růz-
ných místech města se objevily obrov-
ské německé nápisy Raději smrt než ot-
roctví! či plakáty informující, že Zábřeh 
bude bráněn do posledního muže. 

Už v průběhu dubna přestala pravi-
delně docházet pošta, množily se vý-
padky elektřiny, vázlo zásobování, vla-
ky přestaly jezdit pravidelně, obchody 
byly prakticky prázdné. 

Partyzáni začali ve zvýšené míře pro-

vádět sabotáže: pře-
rušovali telefon-
ní vedení, přepadli 
sklad firmy Schefter, 
ozbrojovali se, snaži-
li se vykolejovat vo-
jenské vlaky. 

Začátkem květ-
na přišla zpráva, že 
Adolf Hitler spáchal 
sebevraždu. Zábřež-
ští Němci ještě na-
rychlo uspořádali 
tryznu za führera, ale 
bojová morálka byla 
na bodu mrazu. 

V neděli 6. května městem za prud-
kého deště projížděly od Postřelmova, 
Lesnice a Leštiny ustupující kolony ně-
meckých vojáků. V pondělí 7. května 
nastal ve městě klid. Ulice byly pusté, 
obchody a továrny zavřené. Němci, po-
kud neuprchli, se na ulicích neukazo-
vali. Po městě hlídkovaly jen skupin-
ky složené z německých vojáků, do-
mobrany a hochů z Hitlerjugend. Bylo 
zřetelně slyšet sovětské dělostřelectvo. 
Krátce po poledni se objevily nad Zá-
břehem čtyři sovětské stíhačky, na kte-
ré protiletecká ochrana nádraží umístě-
ná na Humenci zahájila palbu. 

Nad ránem 8. května ustupující vo-
jáci vyhodili u nádraží do povětří sil-
niční most přes Moravskou Sázavu (na 
snímku). Když bojovníci Volkssturmu 
a Hitlerjugend pochopili, že ustupují-
cí vojáci neobsadí připravené okopy 
a tankové zátarasy, vzali také do zaje-
čích. Byl 8. květen roku 1945 a do měs-
ta vstoupily první sovětské průzkumné 
jednotky.  (red)
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Infocentrum otevřelo  
pro veřejnost

V kulturáku připravují 
festival Hvězdy na 

hradě

Muzeum se znovu 
otevírá, zve na stálé 
expozice i výstavy

Také v kulturním domě netrpělivě vy-
hlížejí rozvolňovací opatření, která by 
umožnila pořádání kulturních akcí za při-
jatelných podmínek alespoň ve venkov-
ních prostorách. Pokud se epidemická si-
tuace bude vyvíjet i nadále příznivě, k ná-
vratu venkovní kultury by mělo dojít bě-
hem nejbližších týdnů.

S tímto optimistickým scénářem počítá 
i kulturní dům, když na druhou polovinu 
června připravuje další ročník multižánro-
vého open air festivalu Hvězdy na hradě. 
Ten by se měl uskutečnit již pošesté v ku-
lisách bývalého zábřežského hradu. Jeho 
program nabídne koncert klasické hudby 
v podání vynikajícího českého klarinetis-
ty Jiřího Hlaváče a jeho souboru Five Star 
Clarinet Quartet, divadelní představení v 
hlavních rolích s Vladimírem Kratinou a 
Martinou Hudečkovou nebo interaktiv-
ní autorskou pohádku zábřežského her-
ce, ilustrátora a pedagoga Tomáše Velze-
la. Festivalových taháků je hned několik. 
Vedle vystoupení valašskomeziříčských 
Mňága a Žďorp jím jistě bude i akustic-
ký koncert skupiny Leaders! v čele s le-
gendárním rockovým zpěvákem Kamilem 
Střihavkou a také bubenická show Miloše 
Meiera, který je členem špičkové metalo-
vé kapely Dymytry.

„Věříme, že připravovaný program 
uspokojí všechny ty, kteří už netrpělivě 
očekávají zajímavé kulturní zážitky. Pro-
dej vstupenek spustíme hned, jakmile bu-
deme znát podmínky, za kterých bude mož-
né festival uspořádat,“ vysvětlil Zdeněk 
David ze Zábřežské kulturní. Ta vedle 
Hvězd na hradě připravuje na letní měsí-
ce další akce, které by se měly uskutečnit 
ve venkovních prostorách. Konkrétně by 
se mělo jednat o filmové projekce a kon-
certy v amfiteátru před zámkem.  (red)

V posledních měsících zajišťovalo tu-
ristické informační centrum svůj provoz 
online, od pondělí 10. května je v soula-
du s mimořádným opatřením ministerstva 
zdravotnictví opět přístupné pro veřejnost. 
Od téhož dne je v provozu také pokladna 
kulturního domu, která prozatím funguje v 
omezeném režimu, a to v pracovní dny od 
8.30 do 12 a od 13.30 do 17 hodin. 

Zaměstnanci infocentra jsou také k dis-
pozici na tel. 775 279 558 a 603 984 313 
nebo e-mailu info@ic.zabreh.cz.  (red)

Vlastivědné muzeum v Šumperku od 
11. května znovu otevřelo všechny své po-
bočky. Po více než čtyřech měsících, kdy 
byly z důvodu vládního nařízení zcela uza-
vřeny, mohou nyní opět přivítat návštěvní-
ky. Co na ně čeká v zábřežském muzeu?

Především stálé expozice Z historie 
města a okolí, Z pokladů zábřežského mu-
zea a Grafický kabinet Václava Hollara. 
Ten čerpá z impozantní zábřežské kolekce 
grafických listů Václava Hollara, věhlas-
ného rytce a kreslíře 17. století. Současná 
instalace prezentuje výběr z díla. K vidě-
ní jsou kupříkladu ilustrace k Vergiliově 
Aeneidě i ke známým Ezopovým bajkám, 
dále portréty významných osobností ang-
lického dvora, studie krojů a oděvů, kraji-
ny či tisky náhrobků a staveb. 

Vzhledem k omezením způsobeným 
koronavirem byla jen krátce přístupná 
nová stálá expozice Dalekým severem s 
Janem Eskymo Welzlem. Ta představu-
je obdivuhodnou životní pouť cestovate-
le z rodného Zábřehu přes první toulky po 
Evropě až po jeho putování napříč Sibiří 
ukončené usídlením na Novosibiřských 
ostrovech či pobyt na Aljašce v posledních 
dvaceti letech jeho života. Expozice však 
nabízí víc než jen příběh Welzla. Návštěv-
níci se zároveň seznámí s podobou sever-
ské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou 
do interiéru srubu nebo budou moci pose-
dět nad stránkami některé z mnoha knih o 
Welzlovi. Velkým lákadlem je i autentic-
ký filmový záznam Welzlova předvádění 
eskymáckých tanců natočený v roce 1929. 

Ve velké výstavní síni je do 6. června 
k vidění výstava věnovaná dětským dár-
kům. Ty jsou prezentovány prostřednic-
tvím sbírky historických hraček Kamily 
Kubáškové z Rýmařovska, která obsahu-
je téměř vše, co si děti mohly v minulosti 
přát – různé panenky, domečky pro panen-
ky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. K 
vidění je například hadrová panenka Tere-
zínka, s níž si hrála holčička v koncentrač-
ním táboře Terezín nebo charitativní hrač-
ka Habešánek z počátku 20. století. 

V minigalerii se pak 20. května otevře 
výstava fotografií přírody a krajiny Ladi-
slava Doležala.  (red)

Závody Beton race 
startují v červnu

Přestože extrémní překážkové závody 
Beton race typu Basic a Original plánova-
né na 3. a 4. dubna nebylo možné uspořá-
dat, už brzy se odvážlivci dočkají své dáv-
ky adrenalinu. 

Už za měsíc, v sobotu 19. června, startu-
je závod typu Error, který obsahuje 19 km 
trať s pětatřiceti překážkami na trase Zá-
břeh – Nemilka a závod Junior, tj. dětské 
závody ve třech kategoriích. Neděle bude 
patřit závodu Basic, tentokrát na šestiki-
lometrové trase Zábřeh – Nemilka s pět-
advaceti překážkami. I ten doplní dětský 
závod Junior se třemi kategoriemi.

Původně na duben plánovaný Original 
byl přeložen na 2. října, více informací na 
betonrace.cz či facebooku.  (red)

Poukazy i slevové karty 
na kulturu budou platit 

až do konce roku
Vzhledem k současné epidemické situ-

aci a několikaměsíční uzávěře kultury roz-
hodlo vedení kulturního domu o prodlou-
žení platnosti dárkových poukazů zakou-
pených na rok 2020 až do konce letošního 
roku. Stejně tak byla prodloužena i plat-
nost slevových karet zakoupených na kon-
certy hudebního cyklu Bravo.

„Vzhledem k mimořádným opatřením 
vlády přijatým v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru, která na dlouhou dobu uzavřela 
všechny kulturní instituce, považujeme za 
samozřejmé vyjít našim věrným zákazní-
kům vstříc a prodloužit platnost dárkových 
poukazů i slevových karet do konce roku 
2021,“ uvedl jednatel Zábřežské kultur-
ní Zdeněk David. Současné rozvolňová-
ní dává naději, že kulturní dům bude moci 
nabídnout veřejnosti dostatek možností, 
jak zakoupené poukazy vyčerpat.

Mimořádně zajímavý je například pro-
gram připravovaný v rámci cyklu Bravo. 
Na září je naplánován koncert výrazné 
osobnosti české varhanní scény Michaely 
Káčerkové, v říjnu Bravo nabídne koncert 
mezinárodního kytarového dua Vladislav 
Bláha a Tatsiana Drobysh a v listopadu vy-
stoupení přední české a světové harfenis-
tky Kateřiny Englichové. Svůj termín už 
má adventní koncert světoznámého sou-
boru Schola Gregoriana Pragensis, ten by 
se měl uskutečnit v sobotu 11. prosince ve 
farním kostele sv. Bartoloměje.

Veškeré informace o aktuálních ter-
mínech přesunutých akcí i připravova-
ném programu lze dohledat na webových 
stránkách www.kulturak.info. Kontakto-
vat lze rovněž pokladnu kulturního domu 
na tel. 583 411 653 nebo 775 279 558. 
 (red)

Z historie zábřežské zlaté kapličky (5. část)

Na snímku členové zábřežského fotoklubu: zle-
va Miloslav Hojgr, Miloš Šupčík, Jaroslav Švec 
a ???

Střípky z dějin Zábřeha: Osvobození
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Dne 9. května 2021 jsme si připomněli 
1. výročí úmrtí   

paní  Marie Wilhelmové. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel Miroslav, 

dcery a syn s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 2. června by se naše maminka a babička,  

paní Růžena Krobotová,
dožila 95 let.

Opustila nás, jak si to osud přál, 
však v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým 
děkuje dcera Zdeňka s rodinou.

Dne 30. května 2021 by se dožil 
sedmdesáti let  

pan Jan Bartoň.

S láskou a úctou vzpomíná  
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Přejeme hodně zdraví a mnoho šťastných chvil  
s celou početnou rodinou.  

Dcery Zdenka, Pavla, Jiřina a Jitka,  
8 vnoučat a 10 pravnoučat.

Poradna pro rodinu má v šumperském 
regionu dlouholetou tradici, tehdy ješ-
tě Manželská a předmanželská porad-
na byla slavnostně otevřena v Šumperku 
před 35 lety, 11. dubna 1986. Za dobu své 
existence rozšířila rozsah svých činnos-
tí, stěžejní však stále zůstává manželské 
a rodinné poradenství. Klientům se zde 
věnují psychologové – manželští a rodin-
ní poradci a sociální pracovnice.

Poradna poskytuje odborné psycholo-
gické a sociálně-právní poradenství rodi-
nám, párům a jednotlivcům. Zaměřuje se 
na pomoc při řešení manželských, part-
nerských, rodinných problémů, díky po-
věření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí poskytuje rodinné terapie nařízené 
soudem nebo orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí, poradenství v otázkách ná-
hradní rodinné péče a doprovází pěstoun-
ské rodiny. V prostorách poradny je mož-
né využít i službu intervenčního centra. 

S ohledem na rostoucí poptávku slu-
žeb hledá Poradna pro rodinu Šumperk 
do pracovního týmu psychologa – man-
želského a rodinného poradce. „Bližší in-
formace naleznou zájemci na webových 
stránkách naší organizace www.ssp-ol.
cz,“ uvedla vedoucí poradny Kateřina 
Linhartová. Poradna sídlí v budově Vše-
obecné zdravotní pojišťovny na adrese 
Palackého 2, Šumperk.  (red)

Poradna pro rodinu Šumperk oslavila 35. výročí

Na Skaličce vztyčili 
neobvyklou májku

Kytičkový den se odkládá, 
přesto lze přispět na boj  

s rakovinou

Wikipedie 
praví, že máj,  
májka či mája 
je označení 
ozdobeného 
kmene stro-
mu, který tvo-
ří ústřední pr-
vek jarních 
slavností roz-
šířených po 
většině Evro-
py. Na Ska-
ličce se tra-
dice dodržu-
jí, proto i zde 
byla vztyče-
na májka, le-
tos ale na ne-
tradičním místě, vedle hostince U Pěnič-
ků, která má ovšem poněkud netradiční i 
vzhled (viz foto).  (red)

Český den proti rakovině je už pětadva-
cet let spojený s květnem. Stejně jako loni 
ale ani letos kvůli koronaviru dobrovolníci 
s kytičkami na jaře do ulic nevyrazí, sbírka 
je znovu přesunuta na podzim.

Probíhá ale Květinový květen, akce, 
díky níž je možné přispět na prevenci ná-
dorových onemocnění, zlepšení kvality ži-
vota onkologických pacientů, výzkum či 
vybavení onkologických pracovišť.

Podpora je jednoduchá, zakoupením 
e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS 
KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo 
DMS KVET 90 na číslo 87 777. Po celý 
květen dárci za zaslání každé DMS získají 
odkaz pro stáhnutí e-kytičky.  (red)

Veselá věda zve mladé 
vědce na letní tábor

Také na letošní prázdniny chystá or-
ganizace Veselá věda příměstské tábo-
ry. Ty jsou už tradičně určeny pro bu-
doucí prvňáčky a školáky na 1. stup-
ni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají záko-
nitosti ze světa přírodních věd. Věnují 
se 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 podo-
bách – co dovede, zda umí lámat světlo 
či pohánět motory. Mladí vědci se do-
zvědí i co, jak a proč se díky vzduchu 
pohybuje a zjistí, zda je vaření nuda 
nebo alchymie.

Dojde i na přírodu, kdo žije a co ros-
te 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 i celodenní výlet. Tábor se koná 
od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin. 
Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný 
režim. Cena činí 2.050 Kč za týden, je 
možné hlásit se i na jednotlivé dny.

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

Ve čtvrtek 15. dubna proběhlo v 
Praze slavnostní předání ocenění ví-
tězům Velké ceny cestovního ruchu 
2020/2021. Cyklotrasa Ochutnej Mo-
ravu na kole, projekt mikroregionu 
Mohelnicko, lokálních producentů, 
města Zábřeh a Českých drah, se po-
rotcům natolik zalíbila, že ji ocenili 2. 
místem v kategorii Nejlepší turistický 
produkt.

Trasu tvoří uzavřený okruh vyznače-
ný v obou směrech v délce 91 km. Plná 
varianta počítá se startem i cílem v Zá-
březe na vlakovém nádraží, kde je také 
půjčovna kol Českých drah. Dobíjecí 
stanice na elektrokola jsou u prodejny 

Via Delicia v Zábřeze a u Levandulo-
vého bistra v Úsově. Cyklotrasa vede 
moravskou krajinou s krásnými výhle-
dy z kopců Nízkého Jeseníku nebo Zá-
břežské vrchoviny. Náročnější zvlněné 
terény vystřídá pohodová jízda Litovel-
ským Pomoravím a rovinou Hané.

Všude po cestě je možné projížďku 
okořenit dobrým jídlem moravské kva-
lity podpořenou láskyplnou péčí a tra-
dičními recepturami. Jednotlivá zasta-
vení dovedou cyklisty na rodinné far-
my, tradiční výrobny, cukrárny, kavár-
ny, muzea a další. Podrobné informace 
jsou zveřejněny na www.ochutnejmo-
ravunakole.cz.  (red)

Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole 
zaznamenala další úspěch 

Mateřská škola Zahradní připravi-
la v dubnu pro děti a rodiče Zahradní 
naučnou stezku. Jednalo se o rodinnou 
hru plnou hádanek, rébusů, ale i zvuků. 
Školka se inspirovala u Mateřského a 
rodinného centra Hnízdo, které na jaře 

připravilo v Bezručových sadech hru 
Putování za ptačím zpěvem. Zahradní 
naučná stezka byla do poloviny května 
umístěna na plotu mateřské školy v ulici 
Zahradní. Děti se tak zábavnou formou 
dozvěděly něco nového o přírodě.  (red)

Zahradní naučná stezka

Bílý kruh poskytuje 
pomoc obětem zločinů
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou 

pomoc obětem trestných činů již třicet 
let. Pomoc nabízí klientům v nouzi dvě-
ma způsoby: osobně na pobočce na Pala-
chově náměstí 1 v Olomouci, tel: 732 700 
533, nebo přes bezplatnou nonstop linku 
116 006, která je určena obětem krimina-
lity a domácího násilí. Více o Bílém kru-
hu bezpečí na www.bkb.cz a na www.do-
macinasili.cz.  (red)

Dne 15. května 2021 oslavila naše maminka, 

paní Žofie Petruželová, 
krásné 85. narozeniny. 


