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Zastupitelé schvalovali dotace,
osadní výbor či cenu za popelnice
Bohatý program měli zastupitelé na
svém prosincovém zasedání. Kromě
rozpočtu na rok 2019 a rozpočtových
výhledů, programů pro poskytování dotací či prodeje Interny projednávali řadu
dalších důležitých materiálů.
Mimo jiné tak schválili poskytnutí dotace 1,929 milionu Kč Sportovním
klubům na rekonstrukci atletického oválu, spolek Divadlo Václav obdrží v tomto roce 325.000 Kč na celoroční údržbu a provoz kulturního domu ve Václavově, šedesáti tisíci podpořili spotřební
družstvo Jednota na částečnou úhradu
nákladů spojených s provozem prodejny v Hněvkově.
Město také podpořilo předinvestování projektu na podporu modernizace učeben ZŠ a DDM Krasohled, v jehož rámci by škola měla obdržet dotaci 2.275 milionu korun, finanční spoluúčastí města by neměla přesáhnout
113.774 Kč.
Dále zastupitelé schválili uzavření partnerské smlouvy mezi městem a
Olomouckým krajem na spolupráci k
projektu „nástroje územně analytických

Mezi nejlepšími sportovci se to jen
hemžilo medailisty z mistrovství světa

podkladů“ a smlouvu s Leštinou, která
se týká spolupráce na stavbě cyklostezky Zábřeh – Leština. Zřídili také tříčlenný Osadní výbor Pivonín, schválili jeho
statut i členy: Jiřího Ondrucha (předseda výboru), Martina Plutze a Davida
Matouška.
Zastupitelstvo rovněž delegovalo zástupce do obchodních společností, v nichž má město spoluúčast: Josefa Klimka do valné hromady Talormu,
Františka Johna do valné hromady Vodohospodářských zařízení Šumperk
(VHZ) a Josefa Klimka zástupcem v
případě jeho nepřítomnosti. Do VHZ
také navrhlo Františka Johna a Pavla
Doubravu jako zástupce města v představenstvu společnosti.
Přestože náklady na likvidaci odpadu dosáhly výše 625 Kč na poplatníka,
zůstává schválením obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů také pro rok 2019
nezměněný poplatek, tedy ve výši 500
korun za osobu.
(mk)

Radnice přijme nové zaměstnance
Na obsazení tří pracovních pozic vypsala radnice v Zábřeze výběrová řízení.
Na dobu neurčitou přijme úřad od února
administrativního a spisového pracovníka
odboru správního. „Náplní práce zaměstnance bude zajišťování spisové služby a
předarchivní péče o dokumenty,“ uvedla
tajemnice městského úřadu Jana Krasulová. Další nabízenou pozicí je referent odboru správního, oddělení stavebního a vyvlastňovacího úřadu. Jedná se o pracovní
poměr na dobu určitou s nástupem rovněž

od února 2019. Hlavní zaměření činnosti
je v tomto případě výkon agendy stavebního a vyvlastňovacího úřadu, samotné
odborné zpracování rozhodnutí v prvním
stupni správního řízení.
Poslední výběrové řízení je na pozici strážníka městské policie s nástupem
od března. „Bližší informace a kontakty
k jednotlivým výběrovým řízení jsou zveřejněny na www.zabreh.cz v sekci Město
a úřad/Volná pracovní místa,“ doplnila
Jana Krasulová. 
(red)

Ulici 17. listopadu doplní na jaře nová zeleň
směrem od centra a s tím související stavební úpravy přilehlého chodníku. Součástí prací byla i modernizace veřejného
osvětlení za využití úsporné LED technologie. Řidiči tak mohou na ulici využívat
šestnáct podélných a pětatřicet kolmých
parkovacích stání.
„Cílem projektu nebyla jen první etapa obnovy veřejného prostoru, spočívající
v provedení nových chodníků a přestárlé
zeleně, ale i možnost parkování v bezprostředním sousedství náměstí OsvobozeZávěrem loňského roku byla dokonče- ní, jež odlehčí dopravně frekventovanému
na první etapa projektu stavebních úprav centru města,“ přiblížil starosta Frantiulice 17. listopadu. Projekt zahrnuje úpra- šek John. Na jaře letošního roku proběhne
vy místní komunikace spočívající ve zbu- druhá část projektu, v rámci které budou
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dování nových
parkovacích a odstavných podél chodníku vysázeny stromy a keře
(red)
stání pro osobní vozidla po pravé straně včetně úpravy zelených ploch. 

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk

Sedmnáctý mezinárodní sportovní
ples v pátek 11. ledna opět přinesl vyhlášení nejlepších sportovců města a mikroregionu Zábřežsko.
Titul nejlepšího sportovce z rukou starosty města Františka Johna a zástupců
sponzorů tentokrát putoval do rukou basketbalisty Pavla Pumprly. Kapitán mistrovského týmu Nymburka a především
kapitán reprezentačního týmu ČR se výrazně podílel na postupu reprezentace na
letošní mistrovství světa v Číně, kam se
Česká republika probojovala poprvé po
dlouhých sedmatřiceti letech. Ocenění za nepřítomného Pavla Pumprlu převzala jeho matka Zuzana, která se rovněž probojovala mezi deset nejlepších

sportovců Zábřeha,
z veteránských atletických
kategorií přivezla osm republikových titulů,
ale i 5. a 7. místo
z mistrovství světa.
Stříbro patří čtyřnásobnému držiteli ocenění Sportovec roku, triatlonistovi Davidu Jílkovi.
Tomu se loni rovněž
dařilo,
vybojoval
mj. 2. místo v celkovém pořadí a vítězství ve své kategorii na mistrovství světa Bigman – Ironman, republikový titul a
pohárové vítezství v dlouhém triatlonu a
řadu dalších medailí z jednotlivých soutěží.
Ani bronzový oceněný není žádný
nováček. Petr Fochler vybojoval v canicrossu (běh se psem) páté místo mezi
jednotlivci na mistrovství světa a vítězství ve štafetách.
Nováčkem je naopak čtvrtý Filip
Rösler. Ten v twirlingu (sportovním tanci) získal titul České republiky, Evropy a
nakonec v Jihoafrické republice dosáhl i
na titul světového šampiona. 

(Pokračování na straně 5)

Senior pas umožňuje levnější jízdné v MHD
Město ve spolupráci s Koordinátorem
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje od loňského roku zajišťuje pro seniory levnější jízdné v MHD Zábřeh. Stále tedy platí, že senioři starší 70
let si mohou zakoupit roční časové jízdné,
tzv. Senior pas, za 100 Kč. Jedinou podmínkou pro zakoupení této časové jízdenky je vyřízení průkazu IDSOK na poklad-

ně vlakového nádraží. S sebou je potřeba
mít občanský průkaz a pasovou fotografii
na průkaz IDSOK. Samotnou jízdenku lze
poté zakoupit při první jízdě u řidiče autobusu. U ročních jízdenek Senior pas je
možné si na pokladně vlakového nádraží
také vystavit duplikát jízdenky v případě,
že údaje na originální jízdence přestávají
být čitelné. 
(red)

Nadace ČEZ na svých webových stránkách zveřejnila pět grantových programů
pro letošní rok – na podporu regionů, výstavbu Oranžových hřišť, výsadbu alejí
nebo budování bezpečných Oranžových
přechodů. Pátý program je určený pro organizace, ve kterých působí jako dobrovolníci zaměstnanci Skupiny ČEZ. O finance z Nadace ČEZ mohou města, obce,
školy, spolky a další neziskové organizace požádat prostřednictvím jednoduchého
elektronického formuláře.
V Olomouckém kraji vloni Nadace
ČEZ rozdělila mezi 36 projektů přes 4,5
milionu korun. Nejvíce žadatelů získalo podporu prostřednictvím grantového
řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných akti-

vit. O podpoře řady z nich navíc rozhodli
sami občané, kteří sportují s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem a nasbírané
body rozdělí mezi nominované projekty.
Prostřednictvím programu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím
budovat dětská a sportovní hřiště. Nově
bylo v roce 2018 otevřeno například hřiště
v Mohelnici, další se chystá v Šumperku.
Jarní a podzimní měsíce roku 2018 se
nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí (program Stromy). Nadace ČEZ totiž
podporuje od roku 2011 jak vznik nových
stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly,
ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se v kraji dočkali například v Mohelnici nebo Lošticích.  (red)

Granty Nadace ČEZ jsou otevřeny

Valová 8, Zábřeh
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém zasedání v úterý
18. prosince projednala mj. následující
materiály:
• Schválila organizační směrnici Komunitního plánování sociálních služeb
(KPSS) města Zábřeh s účinností od 18.
12. 2018. Do funkce člena Řídící skupiny KPSS jmenovala Josefa Klimka. Tímto usnesením pozbylo platnost jmenování
Karla Crhonka.
• Souhlasila s přijetím věcného daru
119.712 Kč vč. DPH, a to 6 ks zahradních laviček a 3 ks kuchyňských sestav do
cvičné kuchyňky pro ZŠ B. Němcové od
spolku Boženka o. s.
• Schválila Technickým službám Zábřeh odpisový plán pro rok 2019 a dále
schválila jednorázové čerpání transferu
na provoz ve výši 1.217.004 Kč a čerpání
transferu na provoz pro rok 2019 ve výši
600.000 Kč týkající se provozu Střediska
sociálních služeb. Schválila technickým
službám také platební kalendář čerpání
transferu na provoz ve výši 22.999.996
Kč na rok 2019.
• Souhlasila s tím, aby Technické
služby Zábřeh provedly výběrové řízení
na poskytovatele úvěru na pořízení univerzálního stroje na zimní a letní údržbu
komunikací a sečení travnatých ploch a na
dodavatele svahové sekačky.
• Schválila výpůjčku pozemku o výměře 545 m2 Sboru dobrovolných hasičů
Zábřeh pro zajištění činnosti sboru.
• Schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem a Olomouckým krajem na akci Cyklostezka Zábřeh –
Leština, část Zábřeh, kterým se prodlužuje
čerpání dotace do 30. září 2019.
• Schválila projekt rekonstrukce objektu pro potřeby JSDH Zábřeh a podání
žádosti o dotace na projekt v rámci výzvy
MAS Horní Pomoraví.
• Schválila zadání zadávacího řízení
na rekonstrukci smuteční síně na hřbitově.
• Schválila pořadí nabídek na stavební
práce akce Knížecí sady – inline dráha a
parkové cesty. V soutěži zvítězila nabídka
společnosti M – SILNICE Pardubice s cenou 4.143.147 Kč bez DPH.
• Souhlasila s opravou volného městského bytu 2 + 1 v bytovém domě Kosmonautů 3 v předběžné ceně 298.000 Kč vč.
15% DPH a bytu 1 + 1 v bytovém domě
ČSA 7 v předběžné ceně oprav 196.000
Kč vč. 15% DPH.
• Schválila cenu nájmu hrobových
míst na hřbitovech ve správě Města Zábřehu pro smlouvy uzavřené v roce 2019
ve výši 20 Kč/m2/rok.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ B.
Němcové s firmou M&B eProjekce Přerov za 330.000 Kč bez DPH s termínem
dokončení díla do 30. dubna 2019.
• Udělila zástupcům Města Zábřeh
delegovaným na valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk
konané v období od 1. ledna 2019 do konce roku 2022 Františku Johnovi a Josefu
Klimkovi pokyny k výkonu práv Města
Zábřeh jako akcionáře na valných hromadách. 
(red)

Den otevřených dveří
na Školské
Základní škola Školská zve na Den otevřených dveří s Pipi Dlouhou Punčochou
v sobotu 26. ledna od 9 do 12 hodin. Děti
i s rodiči si mohou přijít pohrát, zazpívat a
zasoutěžit s oblíbenou dětskou hrdinkou,
na závěr na ně čeká odměna. Pro rodiče a
prarodiče je připraveno pohoštění.  (red)

Přívaly sněhu Technické služby nezaskočily

Sněhová nadílka potěšila děti i milovníky zimních sportů. Nicméně provoz města a pohyb po něm sníh významně omezuje. Údržbu komunikací při přívalech sněhu na počátku ledna aktivně zajišťovaly s
plnou možnou a dostupnou strojní i lidskou kapacitou Technické služby Zábřeh.
„Na zimní údržbu chodníků a komunikací
máme celkem dvacet zaměstnanců, kteří

během kritických týdnů naspali jen pár hodin denně. Pro údržbu
využívají dvanáct strojů od traktorů s pluhem, multikár na posyp a plužení komunikaci až po nakladače,“
upřesnil ředitel technických služeb Milan
Doubravský.
Mechanismy
pro
zimní údržbu jsou připraveny v neustálé
pracovní pohotovosti.
Údržba chodníků a komunikací probíhá postupně dle aktuálního
stavu a priorit stanovených v Plánu zimní údržby, který je zveřejněn na webových
stránkách města. „Součástí tohoto plánu
je také výčet úseků silnic v majetku Olomouckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic, jejichž údržbu zajišťuje Správa silnic
Olomouckého kraje,“ doplnil Doubravský. 
(red)

Malíři z Pohádky bodovali v krajském kole
Loni v listopadu se děti z mateřské
školy Pohádka zúčastnily celostátní výtvarné soutěže na téma Cestování s prarodiči. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR.
Děti v soutěži různými technikami
ztvárňovaly zážitky z výletů s prarodiči,
ale i svoje tajná přání. Počátkem prosin-

ce se dvě děti ze třídy Medvídků dozvěděly, že obsadily v krajském kole 2. a 5.
místo a jejich dílka tak pokračují do celostátního kola, jehož vyhlášení proběhne v Liberci. Ocenění, diplom a odměnu
dětem předala Jiřina Vybíhalová z Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. 
(red)

Loňský rok přinesl v psím útulku řadu změn
Zábřežský psí útulek funguje již 21
let a slouží nejen pro potřeby města,
ale i okolních obcí. Za tuto dobu prošel mnoha změnami, nejvíce jich přinesl
loňský rok. Mezi nejdůležitější patří čipování psů a adopční poplatek. „Čipování psů bude povinné až od roku 2020,
my jsme ale začali již loni. Každý čip
je registrován v národním registru majitelů zvířat, pokud se pes či jakékoliv
jiné zvíře ztratí, nahlásí se číslo čipu na
linku národního registru a následně je
tato informace rozeslána do všech útulků a podobných organizací po republice. Je tak větší pravděpodobnost, že se
pes vrátí k majitelům,“ uvedla Michaela Walterová, vedoucí provozu útulku.
Otázkou bylo zavedení adopčního poplatku kvůli obavám, aby neopadl zájem
o adopci a útulek nezůstával plný. Cílem poplatku bylo zamezení adopcím
nevyhovujícím chovatelům do nevyhovujících podmínek, což svůj účel rozhodně splnilo. Loni se zábřežský útulek
dočkal i rekonstrukce vnitřních prostor,
především zázemí pro zaměstnankyně.
Ta přišla na 328 tisíc korun, úpravy zafi-

nancoval EKO servis.
Rekapitulace předchozího roku přinesla vysoká čísla. Útulkem prošlo 117
psů a 4 vrhy štěňat. Čísla byla vysoká i
při počítání materiálních darů. Dárci jej
v roce 2018 podpořili přibližně tunou
granulí, 45 kg těstovin a rýže, na 300
kusy konzerv a přibližně 170 kusy kapsiček a paštik, ale také kosmetikou, dekami, úklidovými prostředky či výživou
pro štěňata. Materiální sbírka uspořádaná prodejnou Super ZOO ve spolupráci s nadačním fondem Nejen srdcem v
Šumperku dosáhla hodnoty 38 tisíc korun.
Útulek dárci podpořili i finančně téměř dvaceti tisíci korunami. „Chtěla
bych dárcům a dobrovolníkům jménem
našich svěřenců v útulku moc poděkovat
za vlnu solidarity. Venčitelům za jejich
pravidelné návštěvy a procházky se psy
a taky našim fanouškům na facebookových stránkách útulku, jejichž počet během jednoho roku dosáhl ke dvěma tisícům. Každý další fanoušek a každé další sdílení zvyšuje šanci psů na nový domov.“ dodala Walterová. 
(red)

Petr Horvát vybojoval titul mistra republiky
O víkendu 12. a 13. ledna se v Novém
Městě na Moravě sešli orientační lyžaři.
Hlavním závodem bylo mistrovství ČR
ve sprintu, které se jelo v sobotu. Zlatou
medaili pro Severku Šumperk vybojoval
v elitní mužské kategorii zábřežský Petr
Horvát (na snímku). Stříbro získal Jakub
Škoda z Liberce a bronz Vojtěch Matuš z
Vrbna pod Pradědem.
V elitní ženské kategorii získala mistrovský titul Petra Hančová z Pardubic.
Druhá byla Lenka Mechlová z Hradce
Králové a třetí Kristýna Kolínová z Prahy.
Hana Horvátová dojela na 14. místě.
Na závodníky Severky, v jejíchž barvách bojují i zábřežští borci, teď čekají

soutěže v Rakousku, které jsou nominací
na mistrovství Evropy v Turecku.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

V prosinci strážníci městské policie
zasahovali u čtyř krádeží v obchodech,
odchytili šestnáct volně pobíhajících
psů, řešili 465 událostí a jedenáctkrát zasahovali u podnapilých osob ležících na
veřejných prostranstvích. Dále řešili mj.
následující případy:
• Dramatickou situaci přinesl čtvrtek 6. prosince, kdy výpravčí ČD oznámil, že v kolejišti nádraží se pohybuje
muž s lahví alkoholu v ruce. Po příjezdu strážníci běželi na nástupiště, kde si
všimli, že mezi kolejemi leží muž, který se zvedá a jde do kolejiště. Hlídka na
muže zavolala, ten se zastavil a jednomu ze strážníků se jej podařilo zachytit
a povalit na zem mimo koleje. Po chvíli
totiž přijel rychlík a do protisměru projížděl nákladní vlak. Orientační dechová
zkouška objasnila, proč muž ze Slovenska tak hazardoval, naměřila totiž 3,32
promile, což mu vyneslo pobyt na záchytce.
• Na základě přijaté krizové SMS vyrazila hlídka 15. prosince do Hněvkova,
kde šestnáctiletá dívka uvízla na skále
nad tunelem. Terén byl skalnatý a kluzký, hrozil pád. Strážníci proto přivolali
hasiče a navázali kontakt s dívkou, kterou vyzvali, aby zůstala na místě. Na
místo přijeli hasiči, kteří začali s přípravou na vyproštění. Mezitím se ale podařilo sestoupit k dívce jinou cestou, příbuzní ji přivedli od skalního převisu k
úboční cestě, až na drobné oděrky nezraněnou. Nebezpečná hra tak pro ni naštěstí skončila jen úlekem a napomenutím.
• Ve čtvrtek 20. prosince hlídka asistovala u dopravní nehody za bazénem
směrem na Nemili, kde došlo ke sražení
chodce osobním vozidlem. Ve vozidle
záchranky, která již byla na místě, se nacházel sražený muž, který komunikoval,
byl zjevně v podnapilém stavu, dechová
zkouška ukázala 1,24 promile alkoholu
v dechu, u řidičky vozidla byla dechová
zkouška negativní. 
(red)

Nebezpečí se skrývá
pod zemí
Každý člověk denně vyprodukuje přibližně 150 litrů odpadní vody. Zbytky jídel do ní vyhozené se ale stávají bohatou
obživou pro potkany. Dobrou životní úroveň a kvalitu bydlení umožňují těmto nebezpečným hlodavcům především staré
kanalizační stoky a domovní přípojky.
Aby se zamezilo množení potkanů, provádí každoročně Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS) dvakrát ročně plošnou deratizaci. Do kanalizace se naklade až 2.400 kusů návnad.
Nástraha není na bázi jedu, ale působí
jako antikoagulant, jehož cílem je snižovat srážlivost krve. Pro bezpečnost ostatních zvířat, která by mohla přijít s nástrahou do styku (psi, kočky), je dávka přesně
stanovena na hmotnost potkana. U větších
zvířat tak způsobí pouze částečnou nevolnost.
ŠPVS rovněž plošně monitoruje stav
kanalizační sítě a postupně ji rekonstruuje, což rovněž omezuje životní podmínky
pro potkany.
Pro důslednou deratizaci je však nezbytné, aby souběžně proběhlo kladení
nástrah i v přilehlých nemovitostech, které nejsou součástí kanalizace a ŠPVS tam
tuto činnost nemůže provádět. Je proto nezbytně nutné, aby se k opatřením připojili
vlastníci nemovitostí a ostatní občané pomohli tím, že nebudou do kanalizace vyhazovat zbytky jídel.
(red)

ZPRAVODAJSTVÍ
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Díky výhře v celostátní soutěži do Evropského parlamentu!
Studenti Obchodní akademie Mohelnice ve Štrasburku!
Jak to všechno začalo?
Na jaře se studenti Obchodní akademie Mohelnice přihlásili do celostátní vědomostní soutěže o EU.
A vyhráli! Hlavní cenou byla několikadenní exkurze do EP ve Štrasburku ve dnech 4. – 7. 12. 2018. A tak
dne 4. 12. vyrazili naši výherci na dlouhou a náročnou cestu autobusem do Francie.
Cesta naštěstí rychle a bez problémů uběhla a kolem 10.00 hod. mohli studenti obdivovat výstavní exponáty v muzeu Mercedes Benz v německém Stuttgartu.
Příští a zároveň cílovou zastávkou byl s napětím očekávaný Štrasburk. Účastníky čekala prohlídka města
s jeho zajímavostmi i historickými památkami. A pak už ubytování a zasloužený odpočinek v jednom
z místních hotelů.

Jaké to bylo v Evropském parlamentu?
„Spolu s dalšími pěti sty studenty z celé Evropy jsme se ocitli ve známém půlkruhu EP. Před vstupem
do budovy „Louise Weiss“ jsme prošli bezpečnostní kontrolou. Následně jsme byli přivítáni administrátory EP a seznámeni s programem na dnešní den 6. 12. 2018. Zástupci každé zahraniční skupiny měli
představit svoji zemi. Českou republiku velmi pěkně prezentovala ve francouzském jazyce studentka
2.B oboru obchodní akademie Solange Tshisekedi. Na závěr dopoledního programu zbyl čas na anketu,
dotazy, diskuzi na téma budování Evropy a společné fotografování.
Hned po obědě jsme se rozdělili do týmů po čtyřech, každý z jiné země. Nejprve jsme vyplnili dotazník
v rámci hry „Eurogame“. Měli jsme možnost seznámit se a popovídat si anglicky se studenty z jiných
zemí. A především jsme diskutovali a vyměňovali jsme si názory a svá stanoviska na evropské priority.
Témata jsme si předem připravili už ve škole, protože byla docela náročná, např. bezpečnost a lidská
práva, migrace a integrace, zaměstnanost mladých lidí nebo budoucnost Evropy.
Od 16.00 hod. probíhalo plenární zasedání a prezentace zpráv od pracovních skupin. Z každé skupiny
byli vybráni dva mluvčí, kteří zastupovali svůj tým. Ostatní mohli klást dotazy a zapojit se do diskuze.
Vyvrcholením celého programu bylo finále hry „Eurogame“.
Jako vzpomínku jsem dostali tričko a certifikát „Euroscola“. A hlavně jsme si to pořádně užili. Zkrátka
super akce!“ zaznělo od účastníků exkurze.
Návrat domů … dne 7. 12., cestou prohlídka středověkého města Rothenburg ob der Tauber

Ing. Hana Pekárková

Baví Vás obsluha a seřizování strojů?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Volejte zdarma
pište

800 777 000

nabory@tdk-electronics.tdk.com

EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

PROJEKTANT ELEKTRO
ELEKTROMONTÉR
Požadujeme: vzdělání elektro, spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme: benefity, zvyšování odborné kvalifikace, moderní pracovní
prostředí, práci ve stabilní společnosti a další
Pracoviště Zábřeh.
E-mail: ecsluzby@seznam.cz
720 824
520 193
| www.ecsluzby.cz
REZERVACE
na tel. 605 402 639,| Mobil:
603 265
| nosalkova@seznam.cz
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Kulturák rozezní
vojenská hudba

KULTURA A SPORT
Božská Iva Janžurová

Herecký koncert nabídlo první letošní představení v zábřežském kulturáku.
Hru Božská Sarah, fiktivní životní příběh herecké ikony Sarah Bernhardtové,
která vznikla pod režijním vedením Alice Nellis, zde představilo pražské Divadlo
Kalich v úterý 15. ledna.
Tragikomický příběh odehrávající se
na sklonku života francouzské herečky
přinášel velká očekávání, byl nominován
i na Cenu Thálie. A dvouapůlhodinové
představení nabídlo vnímavému diváku
skutečnou lahůdkou. Komických momentů, při kterých by se ozýval hlasitý smích,
bylo méně, hra nabídla především humor
inteligentní, k zamyšlení, občas s ostnem

hořkosti. Stará a nemocná herečka v podání Ivy Janžurové
sepisuje své paměti, při tom
jí asistuje její tajemník v podání Igora Orozoviče. Zklamaná a unavená herečka jej
nutí při vzpomínání hrát role
mužů i žen, kteří prošli jejím
životem...
Božská Sarah přináší nejen
poutavý příběh o bilancování
jedné nevšední kariéry, oslňující jsou především výkony
obou protagonistů. Iva Janžurová dokáže střídat polohy
vrtošivé Sarah, skvěle vykresluje její nálady. Obdivující
je nejen její herecké umění, ale i fyzická
kondice. Rovnocenným partnerem je jí
Igor Orozovič jako pokorný, ale i vzdorující tajemník Georges Pitou, který exceluje
především ve druhé polovině představení,
kdy se naplno rozvine pestrá paleta emocí,
dokonalé jiskření mezi Sarah a Pitouem.
Nemluvě o zdánlivě minimalistické scéně,
na jejímž pozadí se ale pomocí zadní projekce dokresloval děj na jevišti.
Citlivý návštěvník si domů neodnášel
jen zážitek z hereckých výkonů, ale i myšlenky, které jeden z diváků shrnul lakonicky slovy: „To by mě zajímalo, jaké to bude,
až jednou budeme bilancovat my.“  (mk)

Šestnáctý ročník festivalu Welzlování
nabídne na přelomu ledna a února hned
několik zajímavých cestopisných přednášek. Už ve čtvrtek 24. ledna přijede do
kina Retro přednášet cestovatel, publicista a fotograf Juraj Kaman, který navštívil
více než šedesát zemí světa. Jednou z nich
byla i Kuba a jeho pořad s názvem Kuba –
perla Karibiku představí turistické atraktivity legendárního „Ostrova svobody“.
Lednový program Welzlování zakončí ve středu 30. ledna audiovizuální pořad
zoologa a cestovatele Vladimíra Lemberka
Altaj – nejkrásnější pohoří Sibiře, v němž
se návštěvníci mimo jiné dozvědí, jak se
kdysi žilo na území bývalého Sovětského
svazu a jak se v centrální Asii na rozhraní
Ruska, Číny a Mongolska žije nyní.
O tom, jaké to je sbalit si jen to nejnut-

nější a vyrazit v sedle staré motorky na
mnohaměsíční cestu po zeměkouli, přijedou do Zábřehu 7. února vyprávět Kateřina Kadlusová a František Nykl. „Oba
mladí dobrodruzi se v roce 2016 neohroženě vypravili na cestu kolem světa. Během skoro dva roky trvající pouti projeli
téměř třicet zemí na čtyřech kontinentech
a ujeli při tom téměř 100.000 km,“ uvedl
k další z festivalových akcí Zdeněk David
ze Zábřežské kulturní.
V průběhu února nabídne Welzlování kromě jiného i cestovatelský maraton
Welzlovi následovníci nebo pořad k stoletému životnímu jubileu legendárního
českého cestovatele Miroslava Zikmunda. Informace o kompletním programu
zábřežského festivalu lze získat na webové stránce www.kulturak.info.
(red)

Vojenská hudba Olomouc, která je jedním ze dvou armádních hudebních těles
působících v České republice, rozezní velký sál kulturního domu ve středu 6. února. Výchovný koncert menšího tělesa této
vojenské hudby je zaměřen na představení
jednotlivých nástrojů a zejména děti potěší repertoárem složeným z melodií ze známých filmových pohádek a televizních
Večerníčků. Koncert má začátek o půl desáté a je určen nejen pro děti z mateřských
škol a žáky nižších tříd základních škol,
ale také veřejnost. Vstup na akci je zdarma. 
(red)

Sobota pro ženy nově
nabídne i jógu
Pravidelná sobotní cvičení pro ženy pořádaná už řadu let kulturním domem se
od února rozšíří o nabídku nových cvičebních aktivit. Tradiční cvičení na trampolínách v sobotu 2. února poprvé doplní
také jóga, hatha jóga, power jóga, jóga pro
zdravá záda či dechové techniky.
Cvičení jógy, jehož cílem je naučit se
vnímat své vlastní tělo, jeho držení a zapojení jednotlivých svalů, povede lektorka Renata Stehlíková. Uzávěrka přihlášek
byla stanovena na středu 30. ledna. Bližší
informace lze získat u Dagmar Zikové na
kontaktech 775 915 400, 583 415 400 a zikova@kulturak.info. 
(red)

Lukáš Hejlík utekl do lesa

Welzlování pokračuje sérií přednášek

Tunklův dvorec zahájil nový rok další vernisáží

Útěk do lesa, život s losím mládětem
či loupeživé výlety do údolí zakončené
polapením na nastraženou čokoládu – i
to přinesla další část projektu scénického čtení LiStOVáNí ve středu 16. ledna v
kině Retro. Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová zde totiž představili akční grotesku
norského spisovatele Loe Erlenda s názvem Doppler.
Vtipné spojení divadla a literatury
představuje život Dopplera, spořádaného
Nora, který cestou do práce spadne z kola
a po pádu uprostřed lesa konečně najde
klid. V lese uloví losí samici, ale začne se
starat o její mládě, Bonga.
Vrátit zpět do civilizace se jej snaží
jeho žena, příležitostný kontakt ale vyústí v třetí těhotenství, doma již má dvě
děti, školkáčka a šestnáctiletou dceru, vegetariánku milující fantasy – tak trochu
důvody, proč se mu pobyt v lese poblíž
Osla zdá lákavější než život ve městě. A
taky zjištění, že nemá rád lidi. A že už v
životě nechce být pilný, pilně pracovat,
pilně žít a pilně umřít.
Příběh prostě přináší řadu originálních
momentů, které ale neslouží jen pobavení, ale zobrazují i úskalí konzumní společnosti. Tu Doppler poráží, když ojedinělé setkání s lidmi z města (s nimiž si
najednou tak rozumí) vyústí v jejich odchod do lesa. 
(red)

Z Moravy do Čech, tak se nazývá první výstava v roce 2019, kterou v hlavní
síni Galerie Tunklův dvorec na vernisáži 3. ledna představila Jarmila Maršálová. Příbramská výtvarnice maluje převážně akrylovými barvami, v budoucnu by
se chtěla zaměřit na malbu olejem. Ve své
tvorbě využívá geometrických tvarů, jsou
zde patrné jak prvky expresionismu, tak
náznaky impresionismu a u všech technik

převládá styl naivního umění.
V minigalerii představuje práce dětí
Mateřská škola Strejcova. Atmosféru čtvrtečního dopoledne doplnilo svěží vystoupení žesťového kvintetu ZUŠ Zábřeh pod
vedením učitele Lukáše Václava.
Ve čtvrtek 7. února v 17 hodin se uskuteční další vernisáž, své obrazy zde představí zábřežský malíř Kamil Sobota. Jeho
díla budou vystavena i v minigalerii. ( red)

Mezi nejlepšími sportovci se to jen hemžilo
medailisty z mistrovství světa
(Dokončení ze strany 1)
Páté místo si opět připsal Petr Horvát,
reprezentant v letním i lyžařském orientačním běhu, mistr ČR a vítěz mezinárodního mistrovství Švýcarska, ale také
špičkový plavec či běžec na lyžích. Šestá příčka patří jeho kolegovi Marku Minářovi, který v orientačním běhu skončil
na 25. místě na mistrovství světa a na 18.
místě na mistrovství Evropy, patří mu i 5.
a 12. místo z akademického mistrovství
světa atd.
Sedmý skončil zástupce bicrossu Radomír Huf, mistr Evropy v kategorii Cruiser
master 30 – 39 let či třetí z mistrovství republiky.
Osmá v pořadí Radka Štýbnarová i
loni přesvědčovala o svých kvalitách na
kvadriatlonových tratích, z nichž ve své
kategorii dovezla 3. místo z mistrovství
světa, druhé z Evropy a republikové vítězství.

Přestože pouze čtrnáctiletý, není mezi
zdejší elitou nováčkem Karel Rašner, naděje zábřežské kanoistiky, který loni vybojoval v žákovských i dorosteneckých
kategoriích na mistrovství republiky čtyři
tituly, k tomu pět stříbrných a jednu bronzovou medaili, ale také například 2. místo ze závodu olympijských nadějí v Krakově.
Pořádající Burčáci Zábřeh znovu udělili i mimořádné ocenění za dlouholetou
sportovní činnost. Tu získal Jiří Šíp, zakladatel a dlouholetý předseda Plaveckého klubu Zábřeh. Kromě toho, že trénuje
mládež, dodnes reprezentuje město v kategorii masters, v které se zúčastnil i mistrovství Evropy a světa. Má za sebou také
osmnáct startů na mezinárodním mistrovství ČR masters, kde získal 38x zlato, 40x
stříbro a 17x bronz. Dosud je držitelem
několika absolutních mužských rekordů
zábřežských plavců.
(mk)
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Riflový bál roztančí hity
legendárního Olympicu

Již tradičně patří jeden z termínů zábřežské plesové sezony Riflovému bálu.
Ten i letos nabídne dobrou zábavu, skvělou show a nestárnoucí hity současných
českých i světových hvězd popmusic v
podání kapely Styl a také revivalu skupiny Olympic.
Písně kultovní české kapely ve špičkovém provedení na bálu představí královéhradecký Olympic Revival Band. „Náš
band se sice řadí mezi mladší revivaly
Olympicu, ale zato se může hrdě pochlubit totožnou barvou hlasu frontmana a
úžasnou hrou na elektrickou kytaru,“ uvedl lídr čtyřčlenné formace Martin Gregor.
Příznivci klasické rockové muziky se tak
v Zábřehu mohou těšit na melodie nejznámějších hitů z let největší slávy legendy
českého bigbítu.
Doprovodný program Riflového bálu
nabídne vystoupení taneční skupiny Dance Club či stylový fotokoutek. Oblíbená
akce startuje v sále kulturního domu v sobotu 9. února ve 20 hodin. V prodeji jsou
poslední volné vstupenky.
(red)

Severní Morava se
rozrostla o další svazek

Sborník Vlastivědného muzea v Šumperku Severní Morava s pořadovým číslem 104 opět přináší rozmanitá témata.
Čtenáři zde najdou článek o osídlení šumperského regionu v mladší době kamenné,
ale i studii věnovanou současné grafičce
a ilustrátorce Věře Kovářové. Seznámit se
také mohou například s osobnostmi, které v období první republiky zastávaly úřad
šumperského starosty.
Rubrika Zajímavosti čtenářům mimo
jiné přiblíží dalšího severomoravského
válečného hrdinu, plk. Josefa Březinu z
Bludova, legionáře a účastníka druhého
odboje, nebo osudy jedné rodiny šumperských „hraničářů“ v bouřlivém 20. století.
Mnohé změny zažilo i Lovecko-lesnické
muzeum v Úsově, jehož 120letou historii
připomíná další článek.
Plná zajímavých informací je i rubrika
Poklady z našich depozitářů. Ta na úvod
představí nedávno objevenou faléru z
doby bronzové. V dalším článku vydá některá svá tajemství obraz neznámé světice
a na závěr rubriky se čtenáři mohou seznámit s kolekcí loutkových divadel uchovávaných v muzejních sbírkách.
Sborník lze zakoupit v recepci šumperského muzea a na jeho pobočkách
(Muzeum Mohelnice, Zábřeh, Památník
Adolfa Kašpara v Lošticích a zámek v
Úsově). Publikaci je také možné předplatit na e-mailu zasobovac@muzeum-sumperk.cz. 
(red)

Trilogii Severomoraváků
završil poslední díl
Vlastivědné muzeum v Šumperku vloni vydalo třetí díl úspěšných „Severomoraváků“. Závěrečný díl trilogie Severomoraváci za Velké války nese výmluvný podtitul Vojáci skomírající monarchie. Autor
Zdeněk Doubravský tentokrát zavedl čtenáře do Ruska v letech 1916 až 1918. Pozornost je opět věnována cestě 13. zeměbraneckého pluku a 93. pěšího pluku šumperského. S 1. praporem 93. pěšího pluku
čtenáři znovu zavítají na italskou frontu.
Kniha obsahuje i závěrečnou část seznamu padlých v řadách 93. pluku. Byť
se jedná jen o torzo veškerých ztrát, které daný pluk utrpěl, může seznam přispět
k určení místa úmrtí alespoň některých
z mnoha padlých příslušníků 93. pěšího
pluku, pocházejících z obcí šumperského,
zábřežského, moravskotřebovského, rýmařovského a litovelského okresu.
Publikaci je možno zakoupit v knihovně Vlastivědného muzea a všech jeho zařízeních. Publikaci si lze také objednat na
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz. (red)
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Čtvrtek 24. ledna
„Ostrov svobody“ očima publicisty, fotografa a cestovatele Juraje Kamana. 

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
Krimi, mysteriózní, thriller, nevhodné do 12 let, titulky, Dánsko 2018, 100 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Pátek 25. ledna
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA/Indie 2018, 90 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ZAHRADNICKÝ PLES

Neděle 3. února

ŽENY V BĚHU

NARUŠITEL


KURSK

Drama, historický, nevhodné do 12 let, titulky, Belgie/Lucembursko 2018, 117 min.

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Středa 6. února

VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC

Výchovný koncert menšího tělesa vojenské hudby zaměřený na reportoár složený z melodií ze známých
pohádek a Večerníčků. Určeno pro MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ, i veřejnost.

Kulturní dům, velký sál, 9:30, vstupné zdarma

Katolický dům, 14:00, vstupné dobrovolné

PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Kino Retro, 17:30, 140 Kč



Hraje skupina Albatros.


CENA ZA ŠTĚSTÍ



Techno party.

Výstava u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Muzeum Zábřeh, 17:00, 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Čtvrtek 7. února

BESEDA O ORNITOLOGII

Klub důchodců, Nerudova 7, 15:00

NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA – WELZLOVÁNÍ 2019

Sokolovna Leština, 19:00

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.


WILD 2

ŠUMPERSKO V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (1918 – 1938)

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, komedie, dabing, bez omezení, USA 2018, 112 min.



Audiovizuální pořad Františka Nykla a Kateřiny Kadlusové o téměř dvouleté cestě v sedle staré motorky.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

DERNIERA MALÍŘE MĚSTA ZÁBŘEHA

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Drama, thriller, horor, mysteriózní, sci-fi, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 100 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Pátek 8. února

NA STŘEŠE

Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 97 min.


BOHEMIAN RHAPSODY

19. PLES CHARITY ZÁBŘEH

Hraje skupina Broadway Šumperk. Předprodej vstupenek v recepci Charity.


Katolický dům, 20:00, 160 Kč

Sobota 9. února

LEGO® PŘÍBĚH 2 3D


Animovaný, akční, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, muzikál, dabing, bez omezení, USA/

Kino Retro, 15:00, 140 Kč
Austrálie/Dánsko/Kanada 2019, 107 min.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Středa 30. ledna

WINTERHOW

Vystoupení kroužků DDM Krasohled.

Drama, historický, životopisný, nepřístupné do 15 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 124 min.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč




Kulturní dům, velký sál, 16:00 – 18:00, vstupné dobrovolné
ALTAJ, NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY SIBIŘE – WELZLOVÁNÍ 2019
Přednáška zoologa, cestovatele a fotografa Jaroslava Lemberka. 

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
NARUŠITEL
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 90 min.


Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ŽENY V BĚHU

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.


RIFLOVÝ BÁL – OLYMPIC REVIVAL BAND A STYL

DIVADLO STŘÍDAVÁ PÉČE

ŽENY V BĚHU

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Sobota 2. února
Aerobic na trampolínách (9:00 – 10:30), jóga, hatha jóga, power jóga, jóga pro zdravá záda či dechové
techniky a relaxace (10:00 – 11:30). Přihlášky do 30. ledna u Dagmar Zikové na kontaktech 775 915 400,
Kulturní dům, malý sál a klubovna
583 415 400, zikova@kulturak.info.

Dne 4. 1. 2019 to bylo již 16 let, co nás navždy opustil

Král.

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Smrt přešla kolem,
život jde dál,
rozprostřel závoj protkaný bolem,
v něm ukryt je žal.

Divadlo
Václav, z.s.


DIVADELNÍ PLES

Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

Bližší informace na plakátech. Rezervace vstupenek: 605 047 404.



 Kino Retro, 20:00, 130 Kč
STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA

 Kulturní dům, velký sál, 19:00, VYPRODÁNO
NO LIMIT
Koncert.

Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč
SOBOTA PRO ŽENY



Improvizační show.

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

Dobrodružný, rodinný, fantasy, horor, bez omezení, dabing, USA 2018, 84 min. 

Kino Retro, 17:30, 110 Kč



Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Legendární songy i největší hity současných českých i světových hvězd popmusic. Netradiční výzdoba,

doprovodný program, bohaté občerstvení, stylový fotokoutek.

Kulturní dům, velký sál, 20:00, 250 Kč

Pátek 1. února

pan Karel



Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min.


Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Úterý 29. ledna
Beseda.

Galerie Tunklův dvorec, 17:00

ÚNIKOVÁ HRA

Neděle 27. ledna

NOČNÍ DĚSY U DĚTÍ A JAK NA NĚ



Vernisáž výstavy obrazů Kamila Soboty.


Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

BÁJE A POVĚSTI Z KRAJE KOLEM ZÁBŘEHA, JESTŘEBÍ A POBUČÍ
Pořad s Miroslavem Kobzou.


Kulturní dům Jestřebí, 15:00
ČERTÍ BRKO
Pohádka, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min. 

Kino Retro, 15:00, 100 Kč, koledníci 60 Kč
BUMBLEBEE
Akční, sci-fi, bez omezení, dabing, USA 2018, 110 min. 

Kino Retro, 17:30, 120 Kč, koledníci 60 Kč
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min. 

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Kino Retro, 17:30, 130 Kč



Den otevřených dveří: prezentace školy, pohádkové disciplíny a soutěže, setkání rodičů a učitelů. I pro
ZŠ Školská 11, 9:00 – 12:00
veřejnost.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D



Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 92 min.

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 92 min.

K poslechu a tanci hrají KMČ a ZN. Předprodej v recepci Charity Zábřeh.
 Katolický dům, 19:30, zahájení 20:00, předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

MAŠKARNÍ KARNEVAL
PSÍ DOMOV




 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

LIDOVÝ PLES

HRANÍ, SPORTOVÁNÍ I HÁDANEK TROCHA, VE ŠKOLE TĚ ČEKÁ PIPI
DLOUHÁ PUNČOCHA

GYZA

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

PSÍ DOMOV

Drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 90 min.

Obecní úřad
Jestřebí


ŽENY V BĚHU

Hraje skupina Styl, diskotéka ve vinárně Žumpa. Květinová show, bohatá tombola. Vstupenky v kanceláři
 Kulturní dům, velký sál, 19:30
školy, tel: 583 411 310.

Sobota 26. ledna

KDU-ČSL
Zábřeh

Kino Retro, 14:30, 140 Kč

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

KDU-ČSL
Zábřeh


BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min.

SLOŽKA 64

SŠSP a S
Zábřeh



Animovaný, komedie, dabing, bez omezení, USA 2018, 112 min.

KUBA – PERLA KARIBIKU – WELZLOVÁNÍ 2019

KD Václavov

VÝSTAVY

Galerie kina Retro

Muzeum Zábřeh

Galerie Tunklův dvorec

Šumpersko v období první republiky
Výstava potrvá do 7. 4.

Vítězslav Vurst – Ladak, fotografie

Výstava potrvá do 17. 3.
Jarmila Maršálová – obrazy

Kamil Sobota – obrazy

Výstava potrvá do 31. 1.
Výstava potrvá do 1. 3.

Jitka Mrkosová – vánoční ozdoby

Výstava potrvá do 27. 1.

Kresby dětí MŠ a ZŠ Jestřebí – minigalerie

Výstava potrvá do 3. 3.

Pivovar Welzl

Radek Grill – fotografie

Leden

Dne 30. ledna 2019 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček

pan Josef

Vepřek.

Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkujeme.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
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