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Ve čtvrtek 1. října uspořádal Klub dů-
chodců města Zábřeh další sportovní hry 
seniorů. Zábřežský sedmiboj, který při-
padl na svátek seniorů, se tentokrát ko-
nal na zahradě Katolického domu, kde 
se na start postavilo devatenáct týmů. 

Senioři se utkali v různých disciplí-
nách jako je pétanque, slalom s míčkem, 
hod granátem, běh s pálkou a míčkem 
apod. Atmosféru zpříjemnila závodní-
kům kapela Albatros. Vyhodnoceni byli 

i nejstarší účastníci akce, Zdeňka Hla-
vová a Josef Apko. 

Závěrem povedeného klání, v němž 
nebyla nouze o nadšené výkony, po-
vzbuzování i veselí došlo na vyhláše-
ní nejlepších. Z třetího místa se radoval 
Klub seniorů Litovel, druhé místo sla-
vili zástupci Krajské rady seniorů Olo-
mouckého kraje. Vítězství ale patřilo 
domácímu Zábřehu, týmu Ještě žijem!. 
 (red)

Zábřežský sedmiboj proběhl v režii domácích
Jedním z hlavních bodů zasedání zastu-

pitelstva ve středu 23. září bylo řešení fi-
nancování výstavby splaškové kanaliza-
ce, čistírny odpadních vod a vodovodu ve 
Václavově. Zastupitelé v této souvislosti 
schválili peněžitý vklad ve výši 40,5 mi-
lionu korun do společnosti Vodohospodář-
ská zařízení Šumperk (VHZ), která stavbu 
ve Václavově provádí. 

Čtyřicetimilionová pohledávka, která 
je splatná do konce letošního roku, vznik-
la na základě smlouvy o podmínkách re-
alizace projektu uzavřené mezi městem a 
společností VHZ v lednu letošního roku. 
Její usnesení směřovala ke kapitalizaci po-
hledávek, bylo proto potřeba schválit pe-
něžitý vklad. Vzájemné pohledávky VHZ 
a města byly následně započteny. Nejedná 
se o první takový postup, v případě Zábře-
ha byl využit například u rekonstrukce ka-

nalizace ve městě. Jinými slovy, město Zá-
břeh poskytlo společnosti VHZ Šumperk, 
jejímž je akcionářem, tuto částku jako pří-
spěvek na realizaci investic ve Václavově 
a v této hodnotě město obdrží akcie.

Prostředky poskytnuté městem jsou ur-
čeny na splacení 40.503 kusů kmenových 
akcií, které společnost VHZ Šumperk 
vydá Zábřehu. Ten si jimi navýší svůj po-
díl v této akciové společnosti měst a obcí 
Zábřežska a Šumperska. 

O dalších 400 kusů se kmenové akcie 
navýší po započtení 400.000 Kč uvolně-
ných zastupitelstvem na základě smlouvy 
o převodu projektové dokumentace.  

Výše evropských a národních dotací 
pro vodohospodářské investice ve Václa-
vově činí 30 milionů Kč, VHZ Šumperk 
se ze svých zdrojů podílí částkou 16 mili-
onů korun.  (red)

Město navýšilo svůj vklad ve VHZ Šumperk

• V pondělí 12. října vláda schválila 
další zpřísnění protiepidemických opat-
ření. Mezi ta hlavní patří:

• Povinnost nosit roušky či jiné ochran-
né prostředky dýchacích cest i na zastáv-
kách, nástupištích a v čekárnách hromad-
né dopravy.

• Zákaz shromažďování více než šesti 
osob na jednom místě, a to ať už venku, 
či uvnitř. Zákaz se nevztahuje na účast na 
svatbě či pohřbu a následné oslavě, resp. 
smuteční hostině. Od pondělí 19. října je 
i na těchto shromážděních možná účast 
nejvýše 30 osob.

• Do restaurací, barů a podobných stra-
vovacích zařízení nemohou chodit zá-
kazníci. Zavřít musely rovněž všechny 
hudební, taneční, herní a další společen-
ské kluby a diskotéky. 

• Prodej jídla je umožněn pouze přes 
výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. 
Výjimku mají hotelové restaurace pro 

hotelové hosty a svatební a smuteční 
hostiny. 

• Na veřejnosti je zcela zakázána kon-
zumace alkoholických nápojů.

• Zcela uzavřeny jsou všechny školy, 
družiny a školské kluby s výjimkou ma-
teřských škol. Péči pro děti ve věku od 3 
do 10 let zaměstnanců kritické infrastruk-
tury bude v Zábřeze zajišťovat Základní 
škola Boženy Němcové a Mateřská škola 
Pohádka. Dále se zrušila výuka jeden na 
jednoho, která byla doposud povolena na 
základních uměleckých školách.

• Vláda rovněž obnovila omezení pro-
vozu sociálních služeb a zákaz vycházet 
mimo objekt či areál zařízení pro klien-
ty sociálních služeb. Přijala také opatře-
ní, aby občané, kteří žádají o poskytnutí 
nepojistných sociálních dávek, nemuseli 
chodit na úřady se žádostmi, ale aby úřa-
dy přijímaly žádosti elektronicky, nebo je 
automaticky prodlužovaly.  (red)

Vláda zpřísnila preventivní opatření

Krátce z města
• Svoz odpadu ve svátek 28. říj-

na. Technické služby města Zábřeh 
upozorňují občany města, že svoz 
odpadu ve středu 28. října, v den 
státního svátku, nebude prováděn. 
Náhradní svoz proběhne ve čtvrtek 
29. října.

• Změna úplné uzavírky na Olo-

moucké ulici. Uzavírka části Olo-
moucké ulice byla uspíšena o týden, 
probíhá ve dnech 18. října až 2. lis-
topadu. Důvodem uzavírky je budo-
vání přídavného parkoviště u vlako-
vého nádraží. Objížďka vede po uli-
cích Olomoucká, Leštinská, Česko-
slovenské armády a zpět.  (red)

Týden po prvním kole senátních voleb 
zamířili i zábřežští voliči ke druhému kolu, 
z něhož vzešel nový zástupce obvodu č. 66 
– Olomouc v Senátu Parlamentu ČR.

V pátek 9. a sobotu 10. října mohli voli-
či vybírat z dvou postupujících. Staros-
ta Nákla a frontman kapely Stracené Ráj 
Marek Ošťádal kandidující za Starosty 
a nezávislé v prvním kole získal na Olo-
moucku a v jižní části šumperského okre-
su 10.222 hlasy, tj. 26,60%. Druhý skončil 
barvy ANO 2011 hájící starosta Medlova 
Jan Zahradníček s 8.622 hlasy (22,44%).

Po druhém kole se pořadí nezměnilo. 
Nový senátor Marek Ošťádal získal v ob-
vodu 66 celkem 14.006 hlasů (68,76%), 
zatímco Jan Zahradníček s 8.622 hlasy 
(31,23%), neoslovil ani třetinu všech zú-

častněných voličů.
V Zábřeze výsledky 2. kola senát-

ních voleb vcelku odpovídají krajskému 
trendu. Marek Ošťádal ve městě získal 
62,20% hlasů, podpořilo jej 1.078 voli-
čů. Jan Zahradníček oslovil 655 voličů 
(37,79%). Zajímavý je v tomto případě 
přesun hlasů. Zahradníček si při výrazně 
nižší volební účasti nepolepšil, počet voli-
čů oproti prvním kole klesl z 694 na 655. 
Zato Marek Ošťádal těžil z podpory sta-
rosty města Františka Johna, třetího z prv-
ního kola senátních voleb. Pepin z Hané 
oproti 408 hlasům z kola prvního v Zábře-
ze o týden později získal více než dvojná-
sobek. A to přitom ve městě klesla volební 
účast z 36,88% na 15,80% v kole druhém.
  (red)

Zájmy Zábřežska bude v Senátu hájit Pepin z Hané

V návaznosti na vládní usnesení z 8. říj-
na dochází k omezení úředních hodin na 
dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin. Pro-
vozní doba Městského úřadu Zábřeh je 
tedy od 12. do 25. října omezena na pon-
dělí a středy vždy od 9 do 11 hodin a od 13 
do 16 hodin. Omezení rozsahu úředních 
hodin se nevztahuje na občany, kterým byl 
již potvrzen termín návštěvy úřadu.

„Žádáme občany, aby zvážili nezbyt-
nost osobního vyřizování svých záležitostí 
a pokud je to možné, aby upřednostňova-
li písemný, elektronický či telefonní kon-
takt. Pro účely vyřízení záležitostí vyžadu-
jících nezbytný osobní kontakt doporuču-
jeme v uvedené provozní době objednání 
předem, a to prostřednictvím rezervační-
ho systému městského úřadu nebo telefo-
nicky,“ uvedla tisková mluvčí města Lu-

cie Mahdalová. 
Úřad lze kontaktovat elektronickou for-

mou na posta@muzabreh.cz, všichni za-
městnanci jsou také k dispozici na kontak-
tech dostupných na webových stránkách 
města www.zabreh.cz.

Příjem veškerých dokumentů od obča-
nů bude v uvedenou provozní dobu mož-
ný pouze na podatelnách městského úřa-
du. Pro fyzická podání, u nichž není třeba 
potvrzení o přijetí, je možné využít určené 
schránky, které jsou k dispozici u vchodů 
obou budov městského úřadu. V případě 
jakýchkoliv nejasností či dotazů lze využít 
infolinky 583 468 218.

„Děkujeme, že respektujete nastave-
ná opatření, díky kterým bude především 
chráněno vaše zdraví a nebude ochromen 
chod úřadu,“ dodala tisková mluvčí. (red)

Omezení provozní doby městského úřadu 

MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ TĚCHTO PRACOVNÍCH POZIC

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

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

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

• referent/ka oddělení dopravy Odboru 
správního – zkušební komisař/ka

• referent/ka oddělení dopravy Odboru správního

Další číslo zpravodaje vychází 11. listopadu.
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Trojice učitelek převzala v pondělí 5. 
října na městském úřadě ocenění Pedagog 
roku. Dle pravidel pro udělování ocenění 
mohli ředitelé škol a školských zařízení 
zřizovaných městem zasílat do 10. ledna 
nominace. Tyto následně schválilo zastu-
pitelstvo města. 

Předávání na tradičních oslavách Dne 
učitelů překazila první vlna koronaviru, 
nakonec se přesunulo na podzim. Trojici 
pedagožek i zástupce nominujících škol 
přijal v obřadní síni starosta František 
John, který jim předal ocenění.

To převzala Anna Kapusníková za pří-
kladnou spolupráci se ZŠ B. Němcové, za 
výborné pedagogické výsledky a zejmé-

na za významný podíl na náročné domá-
cí výuce zdravotně postižené žákyně. Mi-
lena Hrdinová získala ocenění nejen za 
dlouhodobou nadstandardní aktivní práci 
uznávané učitelky 1. stupně ZŠ Školská, 
ale také za kreativní přístup k výuce a za 
výborné pedagogické výsledky.

Třetí nositelkou titulu Pedagog roku 
2019 se stala Jarmila Zavřelová. Udělen 
jí byl za nadstandardní práci učitelky ZŠ 
a DDM Krasohled, kreativní přístup ve 
výuce zejména výtvarné výchovy, české-
ho jazyka a literatury či za výraznou pre-
zentaci školy díky vynikajícím úspěchům 
žáků ve výtvarných a jazykových soutě-
žích.  (red)

Ocenění Pedagog roku převzaly tři kantorky

Několik desítek podvodů spojených 
s m-platbami zaznamenali od začátku 
roku kriminalisté na Šumpersku. „S tro-
chou nadsázky se dá říci, že jsou jako přes 
kopírák,“ vysvětluje na jednom z případů 
komisařka Jiřina Vybíhalová z Krajské-
ho ředitelství policie Olomouckého kraje, 
kdy se pachatel naboural do facebookové-
ho profilu kamarádky starší ženy ze Šum-
perska. 

Ta měla za to, že je to právě její kama-
rádka, kdo ji přes Messenger požádal o její 
telefonní číslo a následně také nabídl, že 
by se mohla zapojit do soutěže o večeři. 
Stačilo jen přeposlat kódy z SMS zpráv, 
které jí začaly chodit na telefon. Teprve po 
vyúčtování od operátora si uvědomila, že 
šlo o autorizační kódy k mobilním plat-
bám, za něž jí nezbývá než uhradit přes tři 
tisíce korun. 

V dalším z mnoha případů vylákal pod-
vodník z důvěřivé ženy nejen číslo jejího 

mobilního telefonu a několik autorizač-
ních kódů k mobilním platbám, ale pod 
legendou výhry dvou tisíc korun v soutěži 
také údaje k platební kartě včetně třímíst-
ného CVV kódu. Ženu tak připravil o bez-
mála devět tisíc korun.

Vzhledem k růstu počtu obdobných pří-
padů proto policie nabádá uživatele soci-
álních sítí k obezřetnosti. „Pokud obdržíte 
žádost obdobného charakteru, je na místě 
žadatele zkontaktovat jiným vhodným způ-
sobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré 
okolnosti. Pokud se vám ale i přes toto va-
rování stane něco podobného, dotyčného 
pachatele v online prostředí neblokujte a 
neodstraňujte z přátel: Komunikaci s do-
tyčnou osobou předložte policistům nej-
lépe v originální podobě. Komunikaci ne-
mažte a při oznámení předložte také veš-
keré údaje k provedeným platbám a před-
mětnému účtu pachatele,“ dodala Vybíra-
lová.  (red)

Policisté nabádají: nepřeposílejte SMS 
s ověřovacími kódy ani údaje k platebním kartám

V září strážníci městské policie zazna-
menali 456 událostí, zasahovali u čtyř 
krádeží v obchodech, odchytili sedm 
volně pobíhajících psů. Opět se navý-
šil počet zásahů u podnapilých osob le-
žících na veřejných prostranstvích, těch 
minulý měsíc sebrali sedmnáct. Kromě 
toho řešili následující případy:

• V úterý 1. září zaregistrovali a odkli-
dili dlažební kostku ležící na vozovce, o 
pět dnů později zasahovali na Sokolské 
ulici, kde byla komunikace v délce pade-
sáti metrů znečištěná olejem. Ve středu 
9. září zase byli přivoláni na Skaličku ři-
dičkou, které vběhl před auto pes. Sraže-
né zvíře bylo naštěstí jen lehce otřesené, 
hlídka jej převezla do záchytného kotce 
a zjistila majitelku, která si převzala psa 
i pokutu za dostatečně nezajištěné zvíře. 

• První zářijový den hlídka na křižo-
vatce Bezručovy a Postřelmovské ulice 
zaregistrovala stojící auto, do kterého na-
boural cyklista při odbočování z Postřel-
movské na Bezručovu. Nikdo z aktérů 
nebyl zjevně zraněný, provedená decho-
vá zkouška dopadla u obou aktérů s ne-
gativním výsledkem. Případ si poté pře-
vzala na místo přivolaná Policie ČR.

• Vypjatou situaci museli strážníci ře-
šit večer v neděli 6. září, kdy je přivolala 
žena, které se po zahradě domu na Ha-
vlíčkově ulici procházel syn. Ten tam ale 
na základě soudního rozhodnutí neměl 
co dělat. Po příjezdu na místo byl vyká-
zán a poučen o protiprávnosti svého jed-
nání, které by v případě opakování moh-
lo být kvalifikováno jako trestný čin.

• Mezi početnými případy osob leží-
cích na veřejnosti tentokrát vynikl muž, 
kterého hlídka nalezla na náměstí Osvo-
bození. Měl rozbitý obličej a stěžoval 
si na bolest hlavy, proto jej odvezla zá-
chranka, předtím však absolvoval decho-
vou zkoušku s výsledkem 3,6 promile.

• Kuriózní případ řešili strážníci po-
slední zářijový den v ulici Na Výsluní. 
Jedna z garáží byla totiž otevřená tak, 
jako by někdo odvrtal zámek. Kvůli po-
dezření z trestného činu proto přivola-
li hlídku Policie ČR. Mezitím strážníci 
zjistili majitele garáže. Ten se dostavil na 
místo a potvrdil, že zámek na garáži je 
poškozený, ale že se z ní nic neztratilo. 
Naopak k jeho překvapení zde přibylo 
několik rostlin konopí. Jakou cestou se 
marihuana do garáže dostala, snad zjistí 
Policie ČR, která si tajemný případ pře-
vzala.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

4. 10. Ludmila Vachutková (75)
5. 10. Alois Bureš (96)
7. 10. Ivana Kalinová (62)

12. 10. Bohumila Šafářová (88)
12. 10. Eva Famfulíková (77)

ROZLOUČILI JSME SE

ZŠ a DDM Krasohled je zapojena do 
projektu ozelenění dětského dopravního 
hřiště. Zaměstnanci školy a žáci v hodi-
nách pracovních činností začali s vyměřo-
váním ploch a s přípravnými pracemi (na 
snímku). Žáci se tak zároveň seznamují s 
výsadbovým plánem a technikou výsadby.

Dovolí-li to současná situace, měla by 
v dalším kroku navázat plánovaná výsad-
ba stromů a keřů. Ze Státního fondu život-
ního prostředí škola získala dotaci 155.500 
korun na nákup jednadvaceti stromů včetně 
závlahy a materiálu souvisejícího s jejich 
výsadbou. Odbor životního prostředí měs-
ta přispěl zakoupením keřů a travin.    (red)

Na Krasohledu zahájili 
ozelenění dopravního 

hřiště

Rada města na svém 38. jednání v úte-
rý 29. září mimo jiné projednala následu-
jící materiály:

• Schválila navýšení transferu na 
provoz Technických služeb Zábřeh o 
1.372.857 Kč. 

• Schválila doplnění a úpravu formu-
lářů žádostí o dotace v oblasti sportu pro 
rok 2021.

• Schválila poskytnutí dotace 1.800 Kč 
Centru pro dětský sluch Tamtam, která je 
určena na jeho činnost při poskytování 
služby rané péče rodinám s dětmi se slu-
chovým postižením na území města.

• Schválila poskytnutí dotace 40.000 
Kč pro TJ LOKO Zábřeh, která je určena 
na celoroční činnost žadatele. 

• Schválila poskytnutí dotace 30.000 
Kč pro Volejbalový sportovní klub Zá-
břeh, která je určena na nákup volejba-
lového děla.

• Schválila poskytnutí dotace 5.000 Kč 
pro Náboženskou obec Církve českoslo-
venské husitské, která je určena na celo-
roční provoz věžních hodin na kostele 
této církve.

• Schválila poskytnutí neinvestiční-
ho transferu 210.000 Kč Mateřské škole 
Strejcova na výměnu linolea.

• Schválila licenční smlouvu s Vlasti-
vědným muzeem v Šumperku za účelem 
použití fotografií sbírkových předmětů a 
snímků z fotoarchivu muzea na propa-
gačním banneru města.

• Schválila dodatek k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace 5.000 Kč 
pro Vlastivědné muzeum v Šumperku 
určené na realizaci dějepisných soutěží, 
kterým se mění účel poskytnuté dotace.

• Jmenovala zástupce zřizovatele do 
školských rad ZŠ B. Němcové, ZŠ Škol-
ská, ZŠ a DDM Krasohled a ZŠ a MŠ 
Rudolfa Pavlů.

• Vydala nový volební řád školské 
rady a současně zrušila volební řád škol-
ské rady schválený 25. 5. 2005.

• Schválila návrh investičních prio-
rit mateřských a základních škol zřizo-
vaných městem Zábřeh a projektových 
záměrů města do Strategického rámce 
MAP vzdělávání pro ORP Zábřeh do 
roku 2023.

• Vzala na vědomí informaci o reali-
zovaných projektech škol zřizovaných 
městem v období let 2016 až 2020.

• Souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu pozemků o celkové výměře 
725 m2 spolku BETON RACE.

• Souhlasila s uzavřením smlouvy o 
právu provést revitalizaci zpevněných 
ploch s Bytovým družstvem Kasárna 
jako stavebníkem.

• Schválila uzavření kupní smlouvy na 
dodávku služebního vozidla pro město s 
Auto Hégr v ceně 335.900 Kč vč. DPH.

• Rozhodla na základě návrhu hodno-
tící komise a vyhodnocení podaných na-
bídek na stavební práce na zateplení části 
fasády bytového domu Bezručova 3 ne-
přijmout žádnou ze dvou podaných nabí-
dek a výběrové řízení zrušila.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě na opravu komunikace na uli-
ci Boženy Němcové se zhotovitelem JR 
stavby CZ, kterým se navyšuje cena díla 
o stavební práce nezahrnuté v zadávací 
dokumentaci zakázky a vícepráce v ceně 
421.574 Kč vč. DPH na celkovou částku 
2.094.607 Kč.

• Souhlasila s podáním žádosti o re-
klamní partnerství s ČEZ na financová-
ní projektu rozsvícení vánočního stromu 
částkou 30.000 Kč.

• Schválila dodatek pravidel při oce-
ňování významných životních událostí. 
V případě, že se společenské setkání ju-
bilantů se starostou města nebude moci 
konat z důvodu epidemické situace, ob-
drží každý občan, který v příslušném 
roce dosáhne věku 75 let, dárkový balí-
ček v hodnotě 400 Kč a blahopřání. (red)

KRÁTCE Z RADY

Zábřeh získal ocenění za 1. místo v sou-
těži pro města a obce Olomouckého kraje 
ve sběru elektrozařízení O keramické slu-
chátko 2020. Cenu převzal na radnici sta-
rosta František John spolu s jednatele zá-
břežského EKO servisu Milanem Doub-
ravským. „Zábřeh uspěl ve své kategorii 
obcí s rozšířenou působností. Velké podě-

kování patří především občanům,“ uvedla 
vedoucí oddělení životního prostředí Kvě-
toslava Hýblová. 

Červené kontejnery na elektrood-
pad jsou v Zábřeze umístěny na ulicích 
Kosmonautů, Bezručova, Na Vyhlídce, 
Krumpach, dále v Hněvkově a Václavově. 
Sběrnými místy elektrozařízení jsou EKO 
servis Zábřeh na Dvorské ulici a Separex 
na Leštinské ulici. 

 Do těchto kontejnerů je možné vyhodit 
například staré mobily, kalkulačky, rádia 
nebo vysloužilé kuchyňské pomocníky, 
jako je varná konev nebo ruční mixér. Od-
tud pak poputují přímo do recyklační lin-
ky, kde se z nich pomocí různých separací 
získávají původní suroviny a materiály ke 
znovuvyužití.  (red)

Ve sběru elektra jsou Zábřežáci nejlepší v kraji



 INZERCE / INFORMACE strana 3 Zábřeh 19/2020

Chcete pracovat v blízkosti svého bydliště? 
Nabízíme stabilní práci.

Nepřetržitý provoz (12ti hodinové směny, krátký – dlouhý týden) 

-  operátor/ka ve výrobě papíru, obsluha BČOV
Ranní směny (8mi hodinové směny) - tiskař – flexograf. 
čtyřtisk, balení – třídění

Proč jít pracovat právě k nám?
   • zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
   • benefity – eStravenka, odpolední příplatek, výkonové   
      odměny, osobní ohodnocení, dodatkové volno, stabilizační pří-
spěvek
   • pracovní smlouva na dobu neurčitou IHNED (3 měsíce zkušební 
doba)

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

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

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

 www.optomedic.cz

Valová 8, Zábřeh na Moravě
tel: 774 959 533

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
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DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

 střední Morava 
106.8 FM | R-OL

každý den 8.20 a 15.45

COVID - 19 CHŘIPKA

Závažné 
příznaky

závažná dušnost
bolest na hrudi 
tlak na hrudi 
ztráta řeči  
ztráta pohybu
zmatenost
vykašlávání krve
selhávání ledvin

37
,5

38
,8

38
,8

bolest svalů

bolest hlavy 

zánět spojivek 

ztráta chuti ztráta čichu 

r
parfum

rýma

nechutenství

obtížné dýchání

bolest v krku 

svědivá vyrážka     covidové prsty 

Méně časté 
příznaky

Méně časté 
příznaky

 průjem                                

závraťě                              

rýma                        

       průjem             

závratě            

zvracení

Závažné 
příznaky

závažná dušnost
bolest na hrudi 
tlak na hrudi 

bolest v krku 

nakažlivé onemocnění způsobené novým koronavirem
inkubační doba je 2 - 14 dnů, nejčastěji 5 - 6 dnů
vyvolává především onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí

nakažlivé onemocnění způsobené virem chřipky
inkubační doba je 1 - 3 dny
začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí svalů
 a kloubů, později přistupuje suchý dráždivý kašel.

bolestivý pohyb 
očních bulbů,

bolest za očima

r

bolest kloubů 

bolest svalů 

bolest hlavy 

únava                            

    zimnice                            

horečka                         

suchý kašel 

únava 

    horečka                            

schvácenost    

bolest kloubů 

suchý kašel 

www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid-19/htmhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Nejčastější 
příznaky

Časté 
příznaky

Nejčastější 
příznaky

Časté 
příznaky

zvýšená teplota 
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Unikátní setkání dvou osobitých řím-
skokatolických kněží zaplnilo v pondělí 
5. října kulturní dům diváky. Není divu, 
do Zábřeha zamířili Marek Orko Vácha a 
Zbigniew Czendlik. 

Jako první oslovil příchozí Marek Orko 
Vácha. Kněz, teolog, přírodovědec a vy-
sokoškolský pedagog vycházel ze své kni-
hy Nevyžádané rady mládeži, jeho projev 
ale oslovil asi každého, ne jen dospívají-
cí. Zamyšlení nad životem, jeho zákoni-
tostmi, radostmi i strastmi prokládal řadou 
působivých citátů. Jeho promyšlené vy-
pravování okořeněné jemným humorem 
na příkladech mj. dokazovalo, že naše 
prohry a pády mohou být v konečném dů-
sledku silným impulsem k dalšímu roz-
voji a sebezdokonalování. Opravdovost, 

s níž se sdílel návštěvníkům, nezůstala 
bez odezvy, závěr jeho přednášky zakon-
čil dlouhotrvající potlesk.

Zbigniew Czendlik nevystupoval v Zá-
březe poprvé a obecenstvo opět nezkla-
mal. Velmi otevřeným způsobem i on po-
pisoval své životní zkušenosti a názory. 
A vycházel při tom, jak jinak, ze svého 
vlastního života. Občas provokativní a hu-
batý, vždy ale upřímný a vtipný bavil pu-
blikum, které si jeho výlety na lanškroun-
skou faru, mezi celebrity i do bulváru po-
řádně užilo.

Tím ale setkání s oběma kněžími ne-
skončilo, osobně se věnovali i řadě zá-
jemců, kteří po pořadu dorazili do foyer 
na autogramiádu Zibiho a Orkových 
knih.  (red)

Kulturák oslnili dva neortodoxní kněží, 
Marek Vácha a Zbigniew Czendlik

Když letos na jaře František Remeš 
odkládal termín své výstavy v kině 
Retro, nikdo netušil, že se její pod-
zimní vernisáže už nedožije. Výstava 
zahájená ve středu 7. října se tak stala 
zároveň připomenutím tohoto nedoce-
něného malíře, z jehož díla jsou v Re-
tru k vidění především portréty, ale 
také jeho studie ze střední školy.

Akademický malíř František Remeš 
vystudoval nejdříve umělecko-průmy-
slovou střední školu, v devadesátých 

letech absolvoval Akademii výtvar-
ných umění, kde dalších osm let pů-
sobil jako asistent profesora. Úvod-
ní slovo vernisáže ale nebylo zdaleka 
jen o jeho výtvarných úspěších, na-
bídlo i vzpomínky na Františka očima 
jeho kamarádů či fotografie z rodinné-
ho archívu. V další části došlo na jeho 
portréty – nejen ty vystavené v Retru, 
ale například i portrét Otto Wichterle-
ho, který Remeš namaloval pro Českou 
akademii věd.

Součástí zahájení výstavy se rovněž 
stal Remešův velkorozměrný obraz Zá-
břeha zapůjčený sem z radnice, pro kte-
rou jej vytvořil. Přiblíženy byly i zají-
mavé okolnosti vzniku díla, které bylo 
oproti původní studii razantně oříznu-
to, čímž získalo na dramatičnosti.

Závěr vernisáže a důstojného připo-
menutí Františka Remeše a jeho díla 
byl skutečně působivý, s příchozími se 
prostřednictvím zvukového záznamu 
svého zpěvu rozloučil sám autor vysta-
vených obrazů.  (red)

Vernisáž výstavy připomněla  
nedávno zesnulého Františka Remeše

V neděli 11. října se uskutečnil již 
6. ročník Wintermana, nejtěžšího tri-
atlonu v Čechách na ironmanských 
tratích. Závodu se počtvrté zúčastnil 
i zábřežský triatlonista David Jílek, 
který v tomto závodu v předchozích 
letech už dvakrát zvítězil.

V 5 hodin ráno se závodníci vrh-
li do silného proudu studeného Labe 
absolvovat 9 km dlouhé plavání. 
David z vody vylezl jako druhý, na 
pětadvacátém kilometru celkem 180 
km dlouhé cyklistické trati dostihl 
vedoucího Jana Franckeho, které-
ho po dalších dvaceti kilometrech 
setřásl. Do depa dorazil za 5 hodin 
47 minut. Druhý za ním se sedmi-
minutovou ztrátou dojel nestárnou-
cí Petr Vabroušek a na třetím místě 
loňský vítěz Lukáš Pazdera se ztrá-
tou 14 minut. Na závodníky čeka-
la poslední část – maratonský běh 
s cílem na Ještědu. Převýšení běhu 
1.100 m, posledních 10 km neustá-
le do kopce. Lukáš Pazdera šel na 
dvanáctém kilometru před Vabrouš-
ka a začal stahovat náskok na Davi-
da, který má v dobré paměti, jak jej 
loni dva kilometry před cílem Lukáš 
připravil o vítězství. Také tentokrát 
šlo o těžký boj, na třicátém kilome-
tru už oba borce dělilo jen 2,5 mi-
nuty. V drsném desetikilometrovém 
stoupání na Ještěd ale ze sebe Da-
vid vydal všechny zbývající síly a 
do závěrečné „horolezecké vložky“ 
pod lanovkou vběhl s náskokem asi 
pěti minut. Zasloužený vítěz Winter-
mana protnul cílovou pásku v celko-
vém čase 10 hodin 39 minut 48 vte-
řin. 

Jeden z nejtvrdších závodů u nás 
má za sebou silný příběh. Jeho orga-
nizátorům Vladimíru a Daniele Pe-
škovým se před sedmi lety narodila 
dcera s vážnou srdeční vadou. Těžké 
období po její složité operaci jim po-
mohly překonat i zážitky z extrém-
ních ironmanských závodů. Proto 
v roce 2015 založili Wintermana, 
s nímž je spojená bohulibá tradice, 
kdy je odměna určená vítězům je-
jich jménem darovaná dětskému 
kardiocentru v Motole.  (red)

David Jílek potřetí 
zvítězil na Wintermanovi

Na základě usnesení vlády České re-
publiky ze dne 12. října jsou kulturní 
dům a kino Retro až do 3. listopadu 2020 
pro veřejnost uzavřeny. Pořady, které se 
měly v tomto období uskutečnit, jsou 
zrušeny, nebo se přesouvají na náhrad-
ní termíny. Nové termíny jsou průběžně 
sdělovány na webových stránkách kultu-
rak.info, kde je možné v sekci Aktuální 
informace dohledat potřebné informace.

Vstupenky zakoupené na pořady pře-
kládané na nový termín zůstávají v plat-
nosti. Kupní cena za elektronické vstu-
penky zakoupené na zrušená filmová 
představení byla zákazníkům vrácena na 
účet, ze kterého byla vstupenka uhraze-
na. Ostatní vstupenky zakoupené do kina 
je možné vrátit do konce října v infocen-
tru.

Pokladna a infocentrum v kulturním 
domě prozatím zůstávají v provozu bez 
omezení otevírací doby. Zde lze také 
osobně v pracovní dny od 8 do 17 ho-
din nebo na kontaktech 583 411 653, 775 
279 558 a info@ic.zabreh.cz získat veš-
keré potřebné informace týkající se pro-
gramu na další období.

Zaměstnance Zábřežské kulturní je 
možné kontaktovat elektronickou for-
mou, popř. jsou k dispozici na telefon-
ních kontaktech uvedených na webových 
stránkách v sekci Kontakt. Nové infor-
mace reagující na další vývoj epidemio-
logické situace a s tím související opat-
ření budou zveřejňovány na webových 
stránkách www.kulturak.info, www.ki-
noretro.cz a na Facebooku Zábřežské 
kulturní a kina Retro.  (red)

Informace k provozu kulturního domu, 
kina a infocentra

Už několik let nabízí Zábřežská kul-
turní dárkové poukazy opravňující k ná-
kupu levnějších vstupenek na kulturní 
akce pořádané kulturním domem nebo 
filmová představení v kině Retro. Z pou-
kazu je hodnota zakoupených vstupenek 
postupně odečítána, a to až do úplného 
vyčerpání předplacené částky. 

Platnost poukazů zakoupených na rok 
2020 měla končit 31. prosince. „Vzhle-
dem k mimořádným vládním opatřením 
přijatým v souvislosti s epidemií koro-
naviru, která na poměrně dlouhou dobu 
uzavřela všechny kulturní instituce, jsme 
se rozhodli vyjít našim klientům vstříc 
a prodlužujeme platnost dárkových po-
ukazů zakoupených pro letošní rok až 
do 30. června 2021,“ informoval jed-
natel Zábřežské kulturní Zdeněk David. 
„Dárkový poukaz si pro letošek zakou-
pila téměř stovka příznivců kultury, při-
čemž vyčerpánu mají v průměru přibliž-
ně polovinu předplacené částky,“ dopl-
nil David.

Vzhledem k současné situaci i pro-
dloužení doby čerpání stávajících pou-
kazů Zábřežská kulturní nepředpokládá 
zahájení prodeje nových dárkových po-
ukazů na rok 2021.  (red)

Platnost poukazů na 
kulturu prodloužena

Vzhledem k epidemiologické situaci 
se zastavila rovněž veškerá činnost Di-
vadla Václav. Zrušena tak byla premié-
ra Čechovových jednoaktovek O škod-
livosti tabáku a Námluvy plánovaná na 
17. října, neuskuteční se ani setkání u 
kapličky svaté Anežky České v sobotu 
31. října.

Hlavní částí Václavovského kulturní-
ho podzimu je soutěžní přehlídka ochot-
nických souborů O Václava z Václavo-
va, letos plánovaná na 13. až 17. listo-
padu. „O jejím konání či nekonání bude 
rozhodnuto počátkem listopadu podle 
aktuálních pravidel stanovených vládou 
ČR,“ uvedl principál divadla Josef Kö-
nig.  (red)

Epidemie zastavila  
i Václavovský kulturní 

podzim

V rámci celorepublikového festi-
valu Den architektury proběhl v úte-
rý 6. října v kině Retro přednáškový 
večer. Před vcelku početné množství 
návštěvníků předstoupili architekti 
Vít Janků a Ondřej Pchálek spolu s 
žurnalistou a historikem Miroslavem 
Kobzou, aby promluvili na témata z 
historie a utváření průmyslového Zá-
břeha. 

Jako první představil Vít Janků 
prameny perfektně podložený mate-
riál o konstrukci zábřežské haly At-
las v areálu bývalé Hedvy. Ta je v du-
chu poválečného období pro nedosta-
tek surovin zbudována z betonu. Na 
rozdíl od obdobných konstrukcí své 
doby ale není odlévána do bednění 
přímo na místě, ale byla sestrojena 
z prefabrikátů. Světově unikátní kon-
strukce ale nakonec byla dokončena 
jen z třetiny, po roce 1948 emigroval 
hlavní konstruktér haly a její stavitelé 
se dostali do hledáčku estébáků. 

Miroslav Kobza přiblížil urbanis-
tický vývoj Rudolfova od jeho počát-
ků do současnosti. Vysvětlil okolnosti 
vzniku této obce i omezení způsobená 
její malou rozlohou. Představil zdej-
ší významné budovy a jejich historii, 
vzhled obyčejných domů, způsob ob-
živy obyvatel, národnostní vývoj atd. 

V závěrečné přednášce Řeč domů 
se Ondřej Pchálek zaměřil na vý-
znam fasád, jejich historický vývoj 
či možnost jejich zachování či obno-
vení po letech devastace v minulosti. 
 (red)

Den architektury letos 
nabídl tři poutavé 

přednášky
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Tvůj krásný a veselý úsměv už nikdy neuvidíme, 
ale květinu a svíčku Ti vždy na hrob přineseme.

Dne 23. srpna 2020 by oslavil

pan Zdeněk Čikl 80. narozeniny 
 

a 25. září tomu byly již 3 roky, co nás opustil. 

S láskou vzpomíná manželka Eva  
a dcera Markéta Kučerová s rodinou.

Dne 19. září jsme vzpomněli 
5. výročí úmrtí

pana Bohumila Sedláčka. 

S láskou vzpomíná manželka 
a synové.

Dne 23. 10. 2020 by oslavili 
nedožitých 80 let

Mirek 
a Jiří Špičkovi.  

S láskou vzpomíná rodina Špičkova.

V návaznosti na vládní usnesení č. 994 ze dne 8. října 2020 
dochází k omezení úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin:

Omezení rozsahu úředních hodin se nevztahuje na občany, kterým byl již 
potvrzen termín návštěvy městského úřadu.

Žádáme občany, aby zvážili nezbytnost osobního vyřizování svých záležitostí 
a pokud je to možné, aby upřednostňovali písemný, elektronický či 

telefonní kontakt. Úřad lze kontaktovat elektronickou formou na 
posta@muzabreh.cz

Pro účely vyřízení záležitostí vyžadujících nezbytný osobní kontakt 
doporučujeme v uvedené provozní době objednání předem, a to 

prostřednictvím rezervačního systému městského úřadu nebo telefonicky. 

Příjem veškerých dokumentů od občanů bude v tuto dobu možný pouze na 
podatelnách městského úřadu. Pro fyzická podání, u nichž není třeba 

potvrzení o přijetí, je možné využít určené schránky, které jsou k dispozici 
u vchodů obou budov městského úřadu. 

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů můžete využít infolinky 
583 468 218

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁBŘEH 
OD 12. DO 25. ŘÍJNA 2020

DEN HODINY

Pondělí 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Středa 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00


