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Rada rozdělovala peníze do sociální
oblasti a kultury
Na svých březnových zasedáních se zabývala rada města také žádostmi organizací působících v oblasti sociální a kulturní.
V sociální oblasti radní nakonec rozdělili
třinácti projektům celkem 144.000 Kč.
Spolek Liga proti rakovině v Šumperku
dostane na rekondiční pobyty pro ženy po
operaci prsu pro zhoubný nádor 9.000 korun. Dotaci 10.000 Kč přidělili radní Armádě spásy na činnost Domova Přístav v
Šumperku. Po 15.000 Kč obdrží společnost Dětský klíč Šumperk na poskytování odlehčovací služby pro osoby s autismem a olomoucké Středisko pro ranou
péči, pobočka pro rodinu, na poskytování
služby rané péče ve prospěch rodin s dětmi
se zdravotním postižením. Pobočka stejné organizace se zaměřením na zrak obdrží dalších 5.000 Kč. Po pěti tisících dostanou také spolek Jdeme Autistům Naproti,
Základní škola a střední škola Pomněnka,
spolek Pro dotyk a Centrum pro dětský
sluch Tamtam. Částkou 3.000 Kč město
podpoří také Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska a 2.000 Kč Domov důchodců Ústí nad Orlicí.
Hospic na Svatém Kopečku obdrží
30.000 Kč, 18.000 Kč dostane Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

České republiky na činnost ve prospěch
zrakově postižených a jejich setkávání v
Klubu Zábřeh a 12.000 Kč Alzheimercentrum Zábřeh.
Dvaadvaceti žadatelům působícím v oblasti kultury a volnočasových aktivit město
poskytne 272 tisíc korun. Podpory se dočkaly osvědčené akce: Mezinárodní interpretační kurzy, Václavovský kulturní podzim, Koule fest, food festival Jídlo na ulici, Česká mše vánoční, Mikulášské odpoledne, 25. ročník charitativního koncertu
Vzpomínka kapely Madalen, Dny evropského dědictví, Moravský vrabec, Setkání
dechovek či Cyrilometodějská pouť. Rada
podpořila i drobnější akce, například dějepisnou soutěž v muzeu, vydání knihy Žofie
Hekelové Aigen či novinky jako Burger na
ulici nebo celoroční akce zábřežských zahrádkářů Propojení a osvěžení přátelství v
době covidové. Příspěvky obdrží i tradiční seriály přednášek a besed české a cyrilometodějské křesťanská akademie. Z organizací podporu na celoroční činnost získaly sbory Slavice a Carmen, skaličský
Junák – český skaut, Sbor Církve adventistů sedmého dne, Klub českých turistů, Leteckomodelářský klub nebo spolek Spolu
mezi stromy. 
(red)

David Jílek zdolal na první jarní den Everest

Nejvyšší horu světa symbolicky zdolal
zábřežský triatlonista David Jílek. V sobotu 20. března nastoupal na skialpech v areálu Kouty přesně 8.900 výškových metrů,
což přesahuje výšku Mt. Everestu. Tento sportovní výkon byl součástí jeho výzvy Vzhůru pomoci, kterou inicioval pro
podporu dvou nemocných dětí, Elenky ze
Šumperka a Románka ze Zábřeha.
„Když se nám postupně zrušily závody Triathlon North Africa a Israman, přemýšlel jsem, jak se smysluplně zničit. Téměř celou zimu jsem stál na skialpech, a
aby to nebylo jen o prázdných výstupech
a sjezdech, chtěl jsem to s něčím spojit.
Kamarád mi navrhnul, že věnuje za každý
nastoupaný metr deset korun. Slovo dalo
slovo a tím odstartoval projekt Vzhůru
pomoci,“ zavzpomínal trojnásobný vítěz

Wintermana David Jílek.
V sobotu o čtvrt na šest ráno
zahájil takzvaný Everesting.
Sjezdovku v Koutech nad Desnou během dne vystoupal sedmnáct a půl krát. Svého cíle dosáhl
za čtrnáct a půl hodiny. Do kopce
ho hnala i velká podpora rodiny a
přátel. Několik výstupů s ním absolvoval člen horské služby Roman Fišnar a předposlední výstup
jeho žena Nikola.
Pomoci dvěma těžce nemocným dětem v rámci výzvy Vzhůru pomoci, která trvala necelé tři týdny, mohl kdokoli. Ve spolupráci s Charitou Zábřeh byl
vytvořen podúčet veřejné sbírky, na kterém se sešlo přes 300 tisíc korun. Dalších
25 tisíc korun věnovala Nadace Agel a
Transfúzní služba Šumperk. Celková částka se už brzy rozdělí rovným dílem mezi
obě děti.
„Vím, že peníze v těchto případech nic
nevyřeší, ale byl bych moc rád, kdyby aspoň částečně pomohly v tomto nespravedlivém boji. A to přímo dětem v rámci léčby,
nebo dovolily rodině si někde odpočinout,
nabrat nové síly a dopřát si trošku radosti. Všem dárcům i vedení Charity Zábřeh
patří obrovské poděkování,“ dodal Jílek.
(red)

MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ TĚCHTO PRACOVNÍCH POZIC

• Pracovník/ce náhradní rodinné péče – oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
• Kurátor/ka pro děti a mládež – oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
• Referent/ka oddělení dopravy
• Referent/ka Stavebního a vyvlastňovacího úřadu
Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa.
Bližší informace podá také personalistka Martina Poláchová,
tel: 583 468 241, e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz.

Zábřeh ožil originální velikonoční výzdobou

Do městem vyhlášené velikonoční
soutěže Ozdobme Zábřeh se zapojilo
pětatřicet osob a dva kolektivy. Doručené kraslice byly použity především k ozdobení břízek před vstupem do městského úřadu na náměstí Osvobození a velikonočního koše před Elektrem Kalous.
„Na břízky bylo zavěšeno 107 kraslic
vytvořených velkým množstvím technik
tradičních i méně obvyklých. Procházející mohou obdivovat kraslice malované,
dírkované, voskované, drátkované, háčkované, patchworkové, dekorované přízí, provázky i dalšími ozdobami,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy Blanka Sedlačíková. Ve-

dle běžných slepičích
vajec se v soutěži objevila i vejce husí či
křepelčí. Jako poděkování připravilo město
pro všechny účastníky
drobné dárky, které je
možno si vyzvednout
na odboru školství,
kultury a tělovýchovy
vždy v pondělí a středu
od 8.00 do 11.30 nebo
od 12.30 do 17.00 hodin. „Děkujeme, že i v
této nelehké době jste
pomohli prozářit náš
společný prostor. Pokud chcete ještě k velikonoční výzdobě přispět, není nic jednoduššího, než při procházce kraslice na
břízky zavěsit,“ dodala Sedlačíková.
Velikonoční výzdoba byla tvořena a
postupně doplňována několik dní. Velkou zásluhu na ní má tradičně Střední
škola sociální péče a služeb a Technické služby Zábřeh. Pod vedením Broni
Urbánkové vzniklo aranžmá na náměstí
Osvobození a byly vysázeny jarní květiny do květináčů s břízkami. „Máme
velkou radost z ohlasů, děkujeme všem
lidem, kteří se na výzdobě města podíleli nebo k ní přispěli,“ doplnil starosta
František John. 
(red)

Vážení pedagogové,
rok se s rokem sešel a další výročí narození Jana Amose Komenského, Učitele národů a patrona českého školství,
jsme si připomněli v náročném období
překonávání epidemiologické krize.
Při této příležitosti jsme se společně
setkávali v Katolickém domě. Předávalo se ocenění Pedagog města Zábřeh,
Divadlo Václav vás potěšilo svým představením a my vám všem mohli poděkovat.
Epidemie postihla všechny aspekty
našeho života a vaše práce se za po-

slední rok zásadně změnila a vykonáváte ji v nesrovnatelně odlišných podmínkách. Museli jste přistoupit na zcela
nový systém výuky, osvojit si řadu technických dovedností, motivovat děti a
více komunikovat s rodiči.
Proto bychom vám o to více chtěli poděkovat za tuto zodpovědnou, nezastupitelnou a náročnou činnost při vzdělávání
dětí. Ceníme si vašeho nasazení a kreativního přístupu při výuce na dálku. Přejeme vám pevné zdraví, hodně trpělivosti
a sil pro zvládnutí dalších měsíců.

starosta František John

Nad městem zněly zvony za oběti pandemie
Dvaadvacátého března tomu byl přesně
rok, kdy v Česku zemřel kvůli koronaviru první člověk. V průběhu následujících
dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s
pandemií téměř 25 tisíc lidí.
Zábřeh se v tento den v pravé poledne

připojil k celostátní minutě ticha a městem se rozezněly zvony za oběti pandemie. Rozeznění zvonů iniciovala Česká
biskupská konference, která se tak připojila k pietě za oběti koronaviru pořádané
občanskou iniciativou Minuta ticha. (red)

• Šestnácté zasedání zastupitelstva města se uskuteční
ve středu 28. dubna od 16 hodin v kině Retro.
• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek
bude probíhat od 9. do 14. dubna, distribuci zajišťuje
Česká pošta a. s.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 28. dubna.
RADA MĚSTA ZÁBŘEH VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO

ředitel/ředitelka

Základní školy a Domu dětí a mládeže
Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26,
okres Šumperk
Více na www.zabreh.cz.
Bližší informace podá také vedoucí Odboru školství, kultury
a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh Blanka Sedlačíková
na tel: 583 468 136, případně na blanka.sedlacikova@muzabreh.cz.
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KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 48. jednání v úterý 23. března mimo jiné projednala také
následující materiály:
• Udělila souhlas ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh se zapojením do soutěže
Adapterra Awards 2021.
• Schválila poskytnutí dotace ve výši
6.000 Kč pro Český svaz chovatelů, která je určena na celoroční činnost.
• Schválila II. změnu rozpočtu města
roku 2021 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření.
• Souhlasila se zveřejněním záměru
pronájmu pozemku 4928/1 o výměře cca
20 m2 pro stavbu bezbariérového vstupu
(rampy) do budovy Jana Welzla 1100/3.
• Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem prostoru
určeného k podnikání o podlahové ploše 22 m2 v budově Nerudova 7 za podmínek: minimální cena nájmu 1.000 Kč/
m2/rok + DPH s valorizací, doba nájmu
neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu obchodní činnost, služby, kancelář, úhrada jistoty ve výši tříměsíčního nájemného.
• Schválila rozšíření předmětu nájmu s Úřadem práce České republiky o
parkovací stání ve dvorním traktu budovy nám. Osvobození 15 za cenu 10.000
Kč včetně DPH/rok s valorizací.
• Rozhodla, že splatnost nájemného
z budov, částí budov, prostor k podnikání
a pozemků ve vlastnictví města za duben
2021 se nájemcům, kterým z důvodu mimořádných opatření byla zásadním způsobem omezena jejich podnikatelská činnost, prodlužuje do 30. 9. 2021.
• Souhlasila s umístěním sídla spolku ART in Region na adrese 28. října 29.
• Schválila rozšíření sítě veřejného
osvětlení v Zábřehu o dvě světelná místa nasvětlující přechod pro chodce na náměstí Osvobození.
• Vzala na vědomí vyúčtování kompenzace podle smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Zábřeh za rok 2020 včetně doplatku ve výši 444.030 Kč.
• Schválila výsledek veřejné zakázky Vyhlídka Humenec. V soutěži zvítězila nabídka společnosti VHH Thermont s
cenou 1.610.718 Kč bez DPH.
• Schválila zadání zadávacího řízení
veřejné zakázky na rekonstrukci učeben
ZŠ a DDM Krasohled ve zjednodušeném podlimitním řízení.
• Vzala na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření v městských lesích
za rok 2020. 
(red)

Severáček zve rodiče na
seznámení se školkou

Mateřská škola Severáček i v rámci současných omezených možností připravila
pro rodiče budoucích školkáčků Dny individuálních setkání a prohlídek prostor mateřské školy. Dveře školky se otevřou v pátek 23. dubna od 16.30 do 18.00 hodin a v
sobotu 24. dubna od 14 do 17 hodin.
„Kromě jiného můžete zjistit, jak škola
pečuje o nejmladší dětí, o nadané děti nebo
o ty, které potřebují speciální přístup ve
vzdělávání. Pokud chcete, rezervujte si čas
na emailu msseveracek@seznam.cz, telefonu 605 584 986 nebo ve formuláři elektronického předzápisu, který se pro naši mateřinku spustil 5. dubna,“ zve ředitelka školy
Jana Kratochvílová. Odkaz a další informace k zápisu do školky jsou k dispozici na
www.msseveracek.cz. 
(red)

Rozloučili jsme se

11. 3. Marcela Jašková (79)
12. 3. Ladislav Švec (75)
12. 3. Stanislav Hampl (69)
16. 3. Jaroslav Hudeček (69)
24. 3. Josef Šmíd (76)
27. 3. Josef Buš (71)
29. 3. Ing. Jan Novák (76)
30. 3. Bronislav Schmidt (45)

Nové parkoviště řeší stání pro auta
i vsakování vody

Zábřežské přednádraží získalo na konci minulého roku novou podobu. U vlakového a autobusového nádraží vzniklo záchytné parkoviště s téměř stovkou míst.
Počet parkovacích míst v lokalitě se tak
téměř zdvojnásobí. Povrchová úprava parkoviště navíc přispěje k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami. Plocha parkoviště je doplněna sedmatřiceti platany, které
zajišťují zadržování a využití vody.
„Po dokončení realizace probíhaly administrativní úkony spojené s vydáním kolaudačního souhlasu k veřejnému osvětlení a následně ke kolaudaci samotného
parkoviště včetně přesného zaměření do
katastru. Nyní je již parkoviště přístupné veřejnosti,“ informoval starosta města
František John.

Nádraží a část přednádraží byly zrekonstruovány a modernizovány postupně v
letech 2004 až 2007. Parkovací systém v
přednádražním prostoru nabízel 130 parkovacích stání, v běžném pracovním dnu
odjede ze zábřežského terminálu 337 vlakových a autobusových spojů.
Dopravní terminál propojil s novým záchytným parkovištěm osvětlený chodník.
Kapacita parkování se navýšila o pětadevadesát míst, vytvořilo se přes třicet míst
pro jízdní kola a nově jsou vyhrazena stání pro motocykly. Záměrem projektu byla
podpora, rozvoj, zlepšení regionální i
místní dopravy a navýšení podílu využití jiných forem dopravy, jako je vlaková
či autobusová doprava, prostřednictvím
podpory parkovacích kapacit a současně
zatraktivnění stávajícího vlakového i autobusového nádraží.
Náklady na vybudování parkoviště činily 10 milionů korun, ve veřejné zakázce
uspěla s touto cenou firma Strabag. Projekt je dotačně podpořen prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního
programu částkou přibližně 7 milionů korun. „Po dobu minimálně pěti let, což je
doba udržitelnosti projektu, budou občané
a návštěvníci města využívat toto parkoviště bezplatně,“ dodal John.
(red)

Konkurz na ředitelku či ředitele
ZŠ a DDM Krasohled
Rada města vyhlásila v polovině prosince konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele či ředitelky Základní
školy a Domu dětí a mládeže Krasohled
Zábřeh. Součástí požadovaných kvalifikačních předpokladů je znalost školských
právních předpisů a problematiky řízení
daného typu školy či školského zařízení.
„Uchazeči o tuto pozici mohou své přihlášky zasílat do 28. dubna společně se
strukturovaným profesním životopisem,
výpisem z Rejstříku trestů, úředně ověřenou kopií dokladů o dosaženém vzdělání,
dokladem o průběhu všech dosavadních
zaměstnání formou čestného prohlášení

a s lékařským potvrzením o způsobilosti k
výkonu pracovního místa ředitele školy,“
informovala mluvčí radnice Lucie Mahdalová. Důležitou součástí přílohy přihlášky tvoří písemná koncepce rozvoje ZŠ a
DDM Krasohled v rozsahu maximálně 5
normostran.
Nový ředitel či ředitelka by měl nastoupit od července letošního roku. „Doplňující informace k pracovní pozici podá vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Blanka Sedlačíková na tel: 583 468
136, případně elektronicky na blanka.sedlacikova@muzabreh.cz,“ doplnila Mahdalová. 
(red)

Termín online sčítání se prodloužil do května
Na konci března odstartovalo sčítání
lidu, domů a bytů v České republice povinné pro všechny osoby, které mají trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR.
Nově až do 11. května může každý
občan vyplnit sčítací formulář online na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Další variantou je odevzdat v
termínu od 17. dubna do 11. května vyplněný listinný formulář. Ten občan získá spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v pře-

dem oznámeném termínu a vyčká na příchod před domem. Vyzvednout formulář
a obálku si lze také na zábřežské pobočce České pošty, případně krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce je nutné odevzdat
nejpozději do 11. května na poště nebo
ho vhodit do poštovní schránky. Obálka
s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. Kontaktním místem pro sčítání a sběr formulářů
je pobočka České pošty na Postřelmovské ulici. 
(red)

Vrba na Oborníku dostala letní sestřih,
pomůže jí to přežít
Vrba náhrobní na hrázi rybníka Oborník přišla v březnu o svoji korunu. Radikální zásah pomůže jejímu přežití. Vrba
byla vysoká přibližně patnáct metrů, nyní
je poloviční. Ze stromu zbylo několik silnějších větví v koruně a mohutný kmen o
obvodu 470 centimetrů. Právě stav kmene
byl důvodem radikálního sesazení koruny. Zhruba třetinu jeho obvodu totož tvoří rozsáhlá otevřená dutina. Zdravé dřevo tvoří místy jen desetinu průměru stromu. „Strom má rozsáhlou otevřenou dutinu. Nejvýznamnějším limitujícím prvkem
je rozsáhlá přítomnost plodnic dřevokazných hub, zejména ohňovce obecného,
který silně narušuje stabilitu celého torza
stromu,“ popsal arborista Martin Blažek.
Cílem sesazení koruny v minulých
dnech bylo zvýšit bezpečnost stromu právě vzhledem k jeho rozsáhlému poškození. Vrbu by bylo teoreticky možné poká-

cet a na jejím
místě
vysadit nový
strom. „Důležité ale je
mít ve městě
i staré, dožívající stromy,
které
skýtají cenné útočiště
pro ptáky a
hmyz a které
nám mimo
jiné připomínají i to, že v každé etapě života plníme
jiné životní funkce. Krása není jen v mládí,
ale i ve stáří, podobně jako u lidí,“ vysvětlil Blažek. Ikonická vrba na hrázi rybníka
je podle odborníka vitální a v krátké době
silně obraší. 
(red)

Zápis dětí do
mateřských škol
Zápis dětí do mateřských škol bude
vzhledem k přetrvávajícím vládním
opatřením probíhat ve stejném režimu
jako v loňském roce. Probíhat tedy bude
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, a to od 3. do 14. května. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní
nárok. Pro děti narozené od 1. září 2015
do 31. srpna 2016 je předškolní vzdělávání povinné. Přihlášku je možné podat
datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, dále poštou či osobně na jednotlivých školkách. Podrobné
informace k organizaci zápisu obdrží rodiče na uvedených kontaktech jednotlivých mateřských škol:
MŠ Pohádka, Československé armády 650/13, tel: 603 300 880, www.
mspohadkazabreh.cz,
MŠ
Severáček,
Severovýchod
483/25, tel: 605 584 986, www.msseveracek.cz,
MŠ Zábřeh, Strejcova 132/2a, tel: 739
267 390, www.ms-strejcova.cz,
MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20, tel: 737
224 342, www.ms-zahradni.cz,
MŠ a ZŠ Rudolfa Pavlů 1799/4, tel:
606 707 369, www.zsskalicka.cz.  (red)

Město podpořilo hasiče

Dobrovolní hasiči mají nezastupitelnou
úlohu při řešení a odstraňování následků
mimořádných událostí. Rada města proto
rozdělila na svém březnovém jednání neinvestiční dotace na činnost sborů dobrovolných hasičů.
Patnáct tisíc korun získá na svou činnost Sbor dobrovolných hasičů Skalička,
stejný obnos míří dobrovolným hasičům
do Hněvkova. Dotace budou využity na
provozní výdaje sboru, zejména na údržbu
technických prostředků požární ochrany,
údržbu a provoz požární zbrojnice, nákup
nových technických prostředků a vybavení požární zbrojnice.
O deset tisíc víc, tj. 25.000 Kč, poskytla
rada SDH Zábřeh na celoroční činnost, zejména na servis vozidla, údržbu okolí klubovny, sečení trávy či pořízení výstroje a
výzbroje členů a mládeže. 
(red)

Podíl vytříděného
elektroodpadu se za rok
zdvojnásobil
Přes 96 tun elektrozařízení se v Zábřeze
vytřídilo v roce 2020. To je dvakrát víc než
v roce 2019, kdy bylo z červených kontejnerů svezeno 40,38 tun elektra. Červené
kontejnery jsou v Zábřeze umístěny na ulicích Kosmonautů, Bezručova, Na Vyhlídce, Krumpach, v Hněvkově a ve Václavově. Sběrnými místy elektrozařízení jsou
EKO servis na Dvorské ulici a Separex na
ulici Leštinské.
„Díky odpovědnému přístupu občanů města se podařilo omezit těžbu ropy o
56.715 litrů, snížit produkci skleníkových
plynů o 1.154,5 tuny oxidu uhličitého a
uspořit 583.839 kilowatthodin elektrické
energie,“ informovala vedoucí oddělení
životního prostředí Květoslava Hýblová.
Do červených kontejnerů je možné vyhodit například staré mobily, kalkulačky, rádia nebo vysloužilé kuchyňské pomocníky, jako je varná konev nebo ruční
mixér. Odtud poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich získávají původní
suroviny a materiály ke znovuvyužití. Recyklací a zpětným využíváním materiálů
se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami, snižují se náklady při výrobě nových výrobků
i ekologická zátěž. „Mnohokrát děkujeme
občanům města za to, že přispívají ke zlepšení životního prostředí a třídí odpady,“
dodala Hýblová. (red)
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AUTOKLÍČE
Tel.: 605 410 442
JUDr. Jarmila Augustýnová
zahájila od 1. 3. 2021
ADVOKÁTNÍ PRAXI
se zaměřením na právo majetkové,
dědické a rodinné na adrese
Šumperk, Slovanská 2808/3
583 212 499

kancelar@augustynova.cz

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH
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VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 120 000 Kč
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Velká jarní soutěž
Českého rozhlasu Olomouc
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

střední Morava | 106.8 FM | R-OL | www.vyhrajtetrakturek.cz
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ZÁBŘEH
PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁBŘEH
Pondělí
08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý

městský úřad online, osobní návštěva
pouze po předchozím objednání

Středa

08:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Čtvrtek

městský úřad online, osobní návštěva
pouze po předchozím objednání
městský úřad uzavřen

Pátek
JAK SE OBJEDNAT?

Zařiďte vše jednoduše a bez čekání. Zvolte si čas, který vám vyhovuje
přes rezervační systém, na posta@muzabreh.cz či telefonicky.

MĚSTSKÝ ÚŘADU ONLINE

www.desettisickroku.cz/zabreh

Kvůli současné epidemické situaci doporučujeme upřednostňovat
písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci před osobním
kontaktem se zaměstnanci města ve všech případech, kdy je to možné.
Úřad můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu posta@muzabreh.cz,
na infolince 583 468 218, přes datovou schránku hk9bq2f nebo zprávou
na FB proﬁlu Město Zábřeh. Všechny důležité informace z radnice a
aktuality z úřední desky zasílá město občanům také přes Mobilní
rozhlas – https://muzabreh.mobilnirozhlas.cz.

DĚKUJEME,

že respektujete nastavená opatření, využíváte rezervační systém, dodržujete rozestupy a používáte ochranné prostředky dýchacích cest.
Díky tomu je chráněno Vaše zdraví a není ohrožen chod úřadu.

strana 6



fotoreportáž

Zábřeh 5/2021

VELIKONOČNÍ ZÁBŘEH

strana
strana 27

	
Zábřeh
5/2021
ZPRAVODAJSTVÍ
Zábřeh 15/2015
ZPRAVODAJSTVÍ

Zábřeh se připojil k výzvě
Deset tisíc kroků
Město Zábřeh se připojuje k národní
výzvě Deset tisíc kroků, jejíž první ročník
vyhlásilo Partnerství pro městskou mobilitu. Výzva reaguje na současný neutěšený zdravotní stav obyvatel republiky. Cílem akce ale není ujít 10.000 kroků, nýbrž pokusit se chodit pravidelně a víc než
doposud.
Přihlášení dospělí se mohou účastnit samostatně nebo v týmu. Nachozené nebo
naběhané kilometry jsou následně bodově ohodnoceny. Bodové zvýhodnění mají
osoby s vyšším věkem a hmotností, což
jim dává možnost umístit se stejně jako
ostatním. Týmy mohou být tvořeny libovolně, jejich hlavní výhodou je vzájemná podpora a motivace. Vykonané aktivity je možné zaznamenávat na libovolném
zařízení (mobilní aplikace, chytré hodinky atd.) a následně je do svého profilu na
www.desettisickroku.cz nahrát. Přesto, že
hlavní odměnou je upevnění zdraví, jsou
pro ty nejzdatnější připraveny zajímavé
ceny od partnerů akce. „Na deset nejlepších žen, deset nejlepších mužů a nejlepší tým výzvy čekají ceny věnované městem.
Vyhodnoceni budou občané s trvalým bydlištěm ve správním území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Za vítěze ale považujeme všechny, kdo se do výzvy zapojí a
udělají něco pro své zdraví,“ uvedla mluvčí města Lucie Mahdalová.
Výzva odstartovala 1. dubna, na portálu výzvy je nutné vytvořit účet a zadat své
údaje. Po registraci bude účastník moci ve
svém účtu založit tým nebo obdržet pozvánku do již existujícího týmu.
„Fotografie a pozdravy z vycházek je
možné zasílat na sekretariat@muzabreh.
cz. Fotografie budou použity pouze pro
propagační účely města Zábřeh. V příspěvcích a stories na Facebooku nezapomeňte označit @ZabrehMesto. V příspěvcích a stories na Instagramu @mestozabreh a #desettisickroku. Společně tak namotivujeme další účastníky,“ doplnila
Mahdalová.
(red)

Střípky z dějin Zábřeha:
Zastřelený lupič

Místo činu, továrna na keramiku Aloise
Taussiga v místech dnešní benzinové pumpy
u Kauflandu, kterou v roce 1923 už vedl Gustav Taussig (1886 – 1942).

„Vloupání. 6. listopadu v noci vloupali se 2 mužové do pokladny továrníka
Taussiga v Zábřeze, kde odcizili asi 9.000
Kč a dvoje hodinky; když se vraceli s lupem, potkali náhodou u nádražního mostu četn. strážmistra Pospěcha, jenž pospíchal domů z nádraží, kde vyšetřoval ztrátu 1.000 Kč. Spatřiv podezřelá individua s
puškami před ním prchající, volal na ně.
Ti však neuposlechli a namířili proti němu
zbraň. Pan Pospěch však byl rychlejší; vystřelil a těžce zranil jednoho lupiče. Druhý uprchl, jsou však mu také již na stopě.
Zraněný zemřel téhož dne v olom. nemocnici. Lupiči náleží k ostravským chacharům, oba sloužili ve válce v Zábřeze u 100.
pluku,“ psal Moravský sever v listopadu
1923.
Postřelený „lupič pokladen“ Alois Volný byl zasažen do hrudníku, 2 cm nad srdcem, po ošetření MUDr. Fischerem přiznal, že továrnu vyloupil s jistým Kocmanem. Jak se ukázalo, následky zranění
byly pro zkušeného kasaře fatální.  (red)

Z historie zábřežské zlaté kapličky (3. část)
Hádankářský a křížovkářský kroužek
Koumáci patřil k těm zájmovým sdružením, jejichž činnost byla po celou dobu jejich existence spjata s kulturním domem.
U zrodu kroužku v roce 1971 stáli Josef
Baderle, Zdeněk Friedl a Drahotín Lančarič. Brzy se členská základna rozrostla o
Jana Procházku, Bořivoje Balcárka, Miroslava Zimmermanna a Ladislava Trněného, později o Annu Morawkovou, Pavlínu
Horáčkovou nebo Ivo Schwanka. Náplní
schůzek byly z počátku zejména celoroční
soutěže mezi členy kroužku. Ti však záhy
navázali kontakty s obdobnými kroužky z
Jeseníku, Šumperku nebo Rudy nad Moravou a později začali sbírat první úspěchy i na soutěžích v Prostějově, Olomouci, Brně, Hradci Králové či v Praze. V 80.
letech se členové kroužku pravidelně a s
úspěchem zúčastňovali republikových
přeborů pořádaných brněnským krouž-

kem Kabrňáci, na kterých soutěžilo několik desítek družstev z celé ČSSR.
Sami Koumáci pořádali nejprve soutěže mezi kroužky šumperského okresu, postupně si troufli i na soutěže většího rozsahu, které zahrnovaly oblast celého Severomoravského kraje. Významně se podíleli i
na pořádání ve své době populárních soutěžních večerů určených pro brigády socialistické práce a setkání se zástupci družebního města Handlová. Po sametové revoluci díky Koumákům zábřežský kulturní dům několikrát hostil dvoudenní klání
účastníků mistrovství republiky. To se v
Zábřehu pod názvem Luštím, luštíš, luštíme konalo nepřetržitě v letech 2004 až
2009, členové kroužku akci zajišťovali nejen po stránce organizační, ale i po
stránce autorské – Zdeněk Friedl jako autor křížovek, Drahotín Lančarič jako autor
hádanek.
(Pokračování v č. 6/2021)

Po celý rok 1974 byly v tehdejším Průvodci kulturou Zábřeha uveřejňovány
křížovky, které pro redakci zpracovávali
členové kroužku Koumáci. Tuto zajímavou tradici připomínáme uveřejněním
slabikové křížovky, kterou pro zpravodaj Zábřeh vypracoval jeden ze zakládajících členů kroužku Zdeněk Friedl.

mi stébly; nerozvitá poupata kaparovníku;
závažnost (zastarale).- G Drobné cukrářské výrobky (zastarale); ČTVRTÁ ČÁST
TAJENKY.
SVISLE:
1 Kvantový generátor; zbabělec.- 2 Prací
vytvořit; slovník.- 3 Rod mořských jednoděložných rostlin; goniometrické funkce;
menší obruč.- 4 Dívčí jméno; orgán, jímž
se pohybují některé mikroorganismy; bezvědomí.- 5 Běžný účet; přijímání hotových
peněz.- 6 Látka hořící samovolně na vzduchu; bledě žlutý.- 7 Žula; kuchyňské nástroje.- 8 Vlastní divokým lamám; šlápota.9 Něco řídkého; tlouci; čistá (zastarale).10 Cíl; prohnutí páteře dopředu; čestně.- 11
Literárně; přesila.- 12 TŘETÍ ČÁST TAJENKY; jemnocit.
NÁPOVĚDA: B - KANOPY, C - LORNĚTA, D - BANDÓ, F - DOVAHA, 5 NOSTRO, 8 - VIKUNÍ.
Vyplňte křížovku, odhalte tajenku a její znění zašlete do pondělí 19. dubna 2021 na
e-mailovou adresu david@kulturak.info,
připište kontakt (jméno a příjmení, telefon). Vylosovaný výherce obdrží zajímavou
cenu!

SLABIKOVÁ KŘÍŽOVKA (do políčka
vepište slabiku)
Kulturní dům zajišťuje pro město Zábřeh
od roku 2005 vydávání …(TAJENKA).
VODOROVNĚ:
A DRUHÁ ČÁST TAJENKY; činnost
zabývající se výrobou různých předmětů
pomocí ručních nástrojů.- B Propast v Moravském krasu; staroegyptské džbány; těhotenství; bez výjimky.- C Porvat se; bufet poskytující rychlé občerstvení; vypouštět po kapkách; šelma poskytující cennou
kožešinu; brýle s rukojetí (řidčeji).- D Karabáč (řidčeji); PRVNÍ ČÁST TAJENKY; ozdoba ze stuh držící klobouk.- E Kostry; mrak (nářečně); návěstí; zavinout; se
zapřením.- F Nájemné auto s taxametrem;
vyrobený z vysoké trávy s velmi pevný-

Letní tábory v lese i v pohybu
Trojici příměstských táborů nabídnou
dětem ze základních škol a předškolákům
letos o prázdninách Tábory Noma. V červenci se děti mohou těšit na příměstskou
IN-LINE školičku, která se bude konat
zároveň s táborem pro zdatnější bruslaře
od 12. 7. První týden v srpnu je pro děti
připraveno Lesní řáholecké dobrodružství
inspirované loupežníkem Rumcajsem,

následující týden proběhne Prázdninová
všehochuť. „Tento příměstský tábor nabízí dětem od každého trochu. Pojedeme
na výlet, budeme sportovat, chodit do přírody, ale i vyrábět různé maličkosti,“ láká
děti organizátorka tábora Marie Novotná.
Veškeré informace mohou zájemci získat
na tel: 601 168 900 a e-mailové adrese taborynoma@seznam.cz. 
(red)

Volejbalový kemp přijme až čtyřicet účastníků
Volejbalový sportovní klub Zábřeh pořádá v termínu 26. až 30. července letní volejbalový kemp. Akce je určena pro
všechny zájemce o volejbal (pokročilé,
začátečníky i úplné nováčky).
Uzávěrka přihlášek je 9. června (přihlášky jsou evidovány do naplnění kapa-

city kempu podle data přihlášky). Vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty limitovány tak, aby bylo ve skupině na jednoho
trenéra maximálně deset hráčů či hráček,
tzn. že kemp je omezen na maximálně 40
účastníků. Bližší informace Martin Vitásek, e-mail: vsk.zabreh@seznam.cz. (red)

Divadla a koncerty mají
nové termíny. Většinou
byly přeloženy na podzim
Vzhledem k pokračující pandemii pokračuje i uzávěra všech kulturních institucí. K rozvolňování, které by znamenalo
otevření divadel, kin a dalších kulturních
zařízení, má dojít až ve chvíli, kdy se radikálně sníží počty nově nakažených. „Hodně bude záležet také na tom, jak bude vypadat nová verze protiepidemického systému PES. Věříme v to, že kulturní akce s
větším počtem návštěvníků a za rozumně
nastavených podmínek by se mohly konat
od letních měsíců,“ uvedl jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.
Všechna divadelní představení, která byla původně součástí předplatného na
rok 2020, mají nové termíny – většinou
se jedná o podzimní měsíce. Ve skupině
HEVOS chce kulturní dům odehrát čtyři
představení: 30. srpna hru Misery se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem, v
říjnu tituly Kočka v oregánu v hlavních rolích s Bárou Hrzánovou a Radkem Holubem a Manželský poker s Jiřím Langmajerem a konečně 9. listopadu by měla sérii
představení uzavřít očekávaná komedie 3
verze života s Davidem Prachařem a Igorem Chmelou. Abonenti skupiny ČEZ se
mohou těšit nejprve na 15. září a titul Můj
nejlepší kamarád s Alešem Hámou či Terezou Kostkovou a pak 4. prosince, kdy
do Zábřehu dorazí Filip Blažek a Miroslav Vladyka s legendární komedií Chlap
na zabití.
Další divadelní představení plánovaná
mimo předplatné mají prázdninové termíny. Vyprodaná one man show Caveman se
uskuteční 19. července a dlouho očekávané představení Lijavec přivezou do Zábřehu herci Divadla Járy Cimrmana 17. srpna. „Věříme, že ten korunovaný virus brzy
zvládneme a my budeme moct hrát a vy
zase chodit do divadla. Moc se na všechny
diváky těšíme,“ vzkázal nedávný jubilant
Zdeněk Svěrák.
Na podzim se do kulturního domu chystají také další výrazné umělecké osobnosti.
„Koncert Václava Neckáře a jeho kapely
Bacily, který je rekordmanem v počtu překládaných termínů, zahájí podzimní sezonu 3. září a 22. září by se měli dočkat jejího recitálu i příznivci Lucie Bílé. Svoje
originální songy zahraje zábřežským návštěvníkům svérázný písničkář Pokáč 26.
listopadu. Vstupenky na všechny uvedené, ale i další plánované akce lze zakoupit
online na webových stránkách kulturního
domu,“ sdělil David.
Kulturní dům a jeho pokladna jsou z důvodu vládních opatření do odvolání uzavřeny. „Všichni zaměstnanci Zábřežské
kulturní jsou ale k dispozici v pracovní dny
od 8.00 do 17.00 prostřednictvím e-mailu
nebo telefonu na kontaktech uvedených na
webových stránkách www.kulturak.info.
Zde také v odkaze Aktuální informace pravidelně aktualizujeme termíny všech plánovaných akcí, aktuality uveřejňujeme rovněž na našich sociálních sítích,“ informoval Zdeněk David. 
(red)

Informace k Půlmaratonu
údolím Moravské Sázavy
Současný stav vládních omezení a vývoj pandemie nedává Atletice Zábřeh reálný výhled na uspořádání 8. ročníku Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy v plánovaném termínu 23. května. Bude-li pohyb na májovém vzduchu umožněn alespoň v menších skupinkách, lze závod odběhnout v tomto termínu alespoň virtuálně
prostřednictvím aplikace STRAVA, o podobě virtuálního závodu budou organizátoři informovat v průběhu dubna.
V případě velmi pozitivního vývoje pandemické situace zůstává možnost
uspořádání 8. ročníku ještě letos, a to v náhradním termínu 5. září.
(red)
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DŮM DĚTI A MLÁDEŽE KRASOHLED ZÁBŘEH,
SEVEROVÝCHOD 484/26, OKRES ŠUMPERK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A DŮM DĚTI A MLÁDEŽE
KRASOHLED
ZÁBŘEH

škola mezi paneláky

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE
VE DNECH 1. až 30. dubna 2021
K zápisu se dostaví rodiče
dětí narozených od 1.9. 2014
do 31. 8. 2015 a těch, které měly odklad pro školní rok
2020/2021. K zápisu se mohou
dostavit i rodiče nadaných dětí
narozených od 1. 9. 2015
do 30. 6. 2016.

Zápisy do ZŠ a MŠ Lesnice
na rok 2021/2022

Zaměřujeme se hlavně
na rozvoj čtenářské
gramotnosti.
Čteme nejen v hodinách
českého jazyka.

Registrace on-line,
více na webu školy
www.zslesnice.cz
ZŠ od 1. do 30. 4.
MŠ od 12. do 30. 4.

Škola, která má srdce...
Naše malá školička, útulná je celičká. Kamarádíme se spolu, tvoříme tak pěknou školu.
Učitelé, co tu jsou, do světa tě vynesou." Žákyně 5. ročníku ZŠ Lesnice

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.
Bližší informace vám podá kancelář školy (tel. 583 416 561),
nebo naleznete na webu školy www.zssvzabreh.cz

Dne 14. dubna 2021 si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana

Františka Blanky.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marta
a synové s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 22. dubna 2021 by se dožil

pan

Ladislav Kappl
osmdesáti let.

S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.
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