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Charita obdržela Cenu města

Na svém zasedání ve středu 24. února 
zastupitelé mimo jiné projednávali dota-
ce, které město poskytne místním organi-
zacím. EKO servis obdrží 3,9 milionu Kč 
na zajišťování provozu plaveckého bazé-
nu, kvůli omezením spojeným s koronavi-
rem je dotace oproti loňskému roku sníže-
na. Také dalších 60.000 Kč míří „k vodě“, 
zastupitelstvo je poskytlo na činnost Pla-
veckému klubu Zábřeh. V rámci podpory 
kulturního vyžití v Zábřeze získal 160 tisíc 
korun Spolek Metoděj na podporu celoroč-
ní činnosti. 

V majetkoprávních materiálech zastupi-
telé například schválili směnu pozemků na 
Skaličce umožňující městu pracovat s po-
zemkem naproti místní kapli či naopak za-
mítli návrh zveřejnění záměru prodeje pro-
luky při Smetanově ulici tvořící přístup k 
městským pozemkům pod Alzheimercen-
trem.

V souvislosti s ekonomickými dopady 
covidu došlo k prominutí nájemného za 

prosinec 2020 a leden 2021 společnostem 
Zábřežská kulturní, EKO servis Zábřeh a 
Robertu Synkovi. Reakcí na dopady ko-
ronakrize byl i bod valorizace nájemného 
z městských budov, částí budov, kancelá-
ří, prostor pro podnikání nájemce, parko-
vacích stání a pozemků. Průměrná roční 
míra inflace, o kterou město mohlo nájmy 
zvýšit, činí za loňský rok 3,2 %. „Snaží-
me se pomoci tím, že nájemné nebude va-
lorizováno, je to určitá forma podpory sub-
jektů podnikajících v městských prostorách 
v této nelehké situaci,“ okomentoval roz-
hodnutí zastupitelstva starosta František 
John.

Město také poskytne Hasičskému zá-
chrannému sboru Olomouckého kraje dar 
100.000 Kč na pořízení seskokové matra-
ce pro požární stanici Šumperk, která bude 
používána v celém okrese. Zastupitelé také 
doplnili finanční výbor, v němž nedávno 
zemřelého Miloslava Tempíra nahradí dal-
ší zástupce ČSSD, Aleš Valnoha.  (red)

Zastupitelé projednávali dotace  
i úlevu podnikatelům

Učitelské ocenění za rok 2020 obdrží tři pedagogové

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 – pozice 

pracovník/ce náhradní rodinné péče
• Referent/ka oddělení dopravy 

Odboru správního

Svoz odpadu o velikonočních svátcích

Mimořádné zahájení mělo zasedání 
zastupitelstva města ve středu 24. února. 
Starosta města využil této příležitosti k 
předání Cena města za rok 2020 zástup-
cům zábřežské Charity. Městský ples, kde 
se slavnostně toto ocenění předává, se le-
tos kvůli covidu nekoná.

Právě s pandemií souvisí ocenění Cha-
rity. „Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát 
dává. Pro Charitu platí, že kdo rychle po-
máhá, dvakrát pomáhá,“ uvedl svou zdra-
vici starosta František John, který vypočí-
tal řadu aktivit, jimiž Charita zareagova-
la na vpád pandemie, nezapomněl podě-
kovat také dobrovolníkům, zdravotníkům, 
všem podílejícím se na zvládání situace.

Překvapením nejen pro pracovníky 
Charity se stala audiovizuální projekce, v 
níž zazněla poděkování z úst lékařů, pra-

covníků úřadu, 
městské policie, 
ze školství, od 
zastupitelů, mís-
tostarosty Josefa 
Klimka i starosty 
Františka Johna. 
Projekci pak do-
plnily snímky z 
činnosti Charity.

„Pro mě je ten 
dokument pře-
kvapením, v němž 
bylo všechno dů-
ležité řečeno. 
Uvědomil jsem 
si, že jsem za ten 

hektický rok na spoustu věcí zapomněl – a 
byly to i těžké, smutné a mimořádné situa-
ce,“ zareagoval po převzetí ceny z rukou 
starosty a doznění aplausu ředitel Charity 
Jiří Karger.

Ten na pódium ale nepřišel sám, dopro-
vodily ho Eva Pecháčková zastupující mj. 
tým asi 170 dobrovolníků, kteří ušili de-
setitisíce roušek. Zdenka Hrubá koordino-
vala chod organizace komplikovaný po-
třebou chránit klienty i pracovníky před 
nákazou, Pavla Žváčková reprezentovala 
antigenní odběrové centrum. „V této chví-
li máme asi 4.500 odběrů, zaregistrovali 
jsme 440 pozitivních, kteří by jinak mohli 
šířit nemoc dál,“ konstatoval Jiří Karger, 
který závěr emotivního předávání odleh-
čil citátem Járy Cimrmana.  (red)

Ve středu 24. února zábřežští zastupi-
telé projednávali také nominace na oce-
nění Pedagog města Zábřeh za rok 2020. 
Tu obdrží tři pedagogové. Dominik Kol-
čava za mimořádný a kreativní přístup ve 
výuce matematiky a hudební výchovy 
či inovátorský a příkladný přístup k dis-
tanční výuce v době koronavirové epide-
mie. Miluše Kleiblová byla oceněna za 
inovativní a kreativní přístup ve výuce 
informatiky či aktivní zapojení do škol-
ních projektů, také ona je po právu oce-
něna za aktivity spojené se zaváděním 
distanční výuky. 

Ocenění obdrží i Lenka Malá za dlou-
hodobou nadstandardní aktivní činnost 
ve výchově a všestranném rozvoji žáků 
1. stupně ZŠ, za inovativní a kreativní 
přístup v oblasti zájmové činnosti školní 
družiny a další aktivity.

Slavnostní předání v rámci oslav Dne 
učitelů letos neproběhne. „Už loni neby-
lo možné udělit kvůli opatřením ocenění 
při slavnostním večeru, vypadá to, že ani 
rok letošní nám to neumožní. Přesto se 
budeme snažit, abychom ho pedagogům 
předali nějakou slavnostnější formou,“ 
uvedl starosta František John.  (red)

Propadnuté řidičské nebo profesní prů-
kazy či technické prohlídky vozidel se 
prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se 
týká dokladů propadlých v období od 1. 
září 2020 do 30. června 2021. Jejich plat-
nost je prodloužena o 10 měsíců v celé 
Evropské unii ode dne jejich původní plat-
nosti jako krok ke snížení mobility občanů 

v rámci protiepidemických opatření pro-
ti covidu.

Prodloužení platnosti se týká zejména 
řidičských průkazů, pravidelných technic-
kých prohlídek, průkazů profesní způso-
bilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravi-
delného školení držitelů osvědčení profes-
ní způsobilosti.  (red)

Koronakrize ochromila život všech 
kulturních institucí. Protipandemická 
opatření stále znemožňují konání diva-
delních představení, koncertů, předná-
šek a dalších kulturních a společenských 
akcí. Pro kulturní dům to znamená nejen 
přesouvání termínů plánovaných akcí, ale 
třeba i to, že se letos poprvé po sedmnác-
ti letech v Zábřehu neuskutečnil festival 

cestovatelů, dobrodruhů a recesistů We-
lzlování. „Na březen jsme měli připrave-
nou zkrácenou variantu festivalu v podo-
bě série přednášek v podání renomova-
ných cestovatelů. Ani na ty ale nedojde, 
stejně jako se ani v letošním roce neusku-
teční populární filmový festival Expediční 
kamera,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřež-
ské kulturní.  (Pokračování na straně 7)

Platnost řidičáků a technických prohlídek 
se prodlužuje

V kulturním domě přesouvají termíny 
a chystají oslavy výročí

Technické služby města Zábřeh 
upozorňují občany Václavova, Růžo-
vého Údolí a Hněvkova, že v pátek 
2. dubna, v den státního svátku, bude 
prováděn svoz odpadu dle harmono-

gramu.
Upozornění pro občany Zábřehu: o 

Velikonočním pondělí 5. dubna svoz 
odpadu prováděn nebude. Náhradní 
svoz proběhne v úterý 6. dubna.  (red)

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022
Přestože jsou zápisy do 1. třídy pro 

dětí i rodiče významnou událostí, je 
vzhledem k epidemické situaci bohu-
žel nutné organizovat zápisy stejně jako 
loni distančním způsobem bez přítom-
nosti dětí. Pro příjem žádostí o přijetí k 
povinné školní docházce byl všemi zá-
břežskými školami zvolen delší časový 
úsek, a to od 1. do 30. dubna, aby byla 
zaručena jednak maximální bezpečnost 
dětí i dospělých, jednak z důvodu vy-
loučení případných komplikací v podo-
bě nařízené karantény či izolace členů 
rodiny apod. 

Zápisy k povinné školní docházce se 
týkají dětí narozených od 1. září 2014 
do 31. srpna 2015 a dětí s odloženou 
školní docházkou. Žádosti o přijetí musí 
zákonní zástupci v uvedeném termínu 

doručit na vybranou základní školu (ZŠ 
Boženy Němcové, ZŠ Školská, ZŠ a 
DDM Krasohled, ZŠ a MŠ R. Pavlů) ně-
kterým z následujících způsobů: do da-
tové schránky školy, e-mailem s elektro-
nickým podpisem zákonného zástupce, 
poštou nebo osobním podáním ve škole. 

Rodičům se proto doporučuje sle-
dovat webové stránky vybraných škol 
– vedle žádosti o přijetí v elektronic-
ké podobě jsou zde zveřejněny podrob-
né instrukce k organizaci zápisu na dané 
škole. Případné dotazy zaměstnanci ško-
ly rádi zodpoví telefonicky či e-mailem. 
Umožní-li to epidemická situace do kon-
ce školního roku, plánují školy uspořádat 
alespoň dodatečné setkání přijatých dětí 
a jejich rodin zaměřené na seznámení se 
s prostředím školy, učiteli apod.  (red)
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KRÁTCE Z RADY

Zastupitelé schválili vyhlášku 
o školských obvodech 

Poznávání katastru Zábřeha 
lze spojit s jarním úklidem

V únoru strážníci městské policie za-
znamenali 357 událostí, zasahovali u pěti 
krádeží v obchodech, odchytili čtyři vol-
ně pobíhající psy. Na veřejných prostran-
stvích posbírali deset podnapilých osob. 
Kromě toho řešili následující případy:

• V pondělí 1. února večer hlídka 
díky všímavému občanovi zamířila na 
Valovou, kde nalezla na lavičce sedícího 
muže. Nedostatečně oblečený a podchla-
zený muž navíc krvácel z ruky, strážníci 
mu proto poskytli první pomoc, poté jej 
záchranka odvezla do nemocnice.

• Vozidlo couvající do protisměru v 
ulici 17. listopadu upoutalo pozornost 
strážníků ve středu 3. února. Jejich po-
dezření se potvrdilo, protože po zapnu-
tí výstražných světel se snažil řidič ujet. 
Hlídka ale vozidlo dojela a zastavila. Jak 
se ukázalo, vozidlo nemělo platnou tech-
nickou kontrolu, řidič byl odeslán k řeše-
ní do správního řízení. 

• Až k čerpací stanici na Postřelmov-
ské ulici se zatoulala srna, která zde uvíz-
la a nemohla se dostat z oplocení. Pro její 
odchyt odchyt bylo potřeba pomoci dob-
rovolných hasičů, srna putovala na pozo-
rování do stanice pro opuštěná zvířata.

• Ve čtvrtek 11. února na strážníky 
čekala smutná povinnost zasahovat na 
Masarykově náměstí, kam je přivolali 
dva muži, kteří už dva dny neviděli vy-
cházet z bytu svého souseda. Protože byt 
nebyl zamčený, vstoupili dovnitř a našli 
jej ležet na podlaze. Strážníci potvrdili, 
že se jedná o úmrtí, což konstatoval i při-
volaný lékař. Případ převzala Policie ČR. 

• Čtyři zlodějíčky zadržela 15. února 
ostraha v marketu na Leštinské ulici. Při-
volaná hlídka u nich nejen našla odcize-
né lahve s alkoholem, ale zjistila, že vý-
tečníci, kterým ještě nebylo 18 let, jsou v 
podroušeném stavu. Případ byl předán k 
dořešení orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, který bude věc řešit s jejich nepo-
chybně nadšenými rodiči.

• V rukou zákona skončil o dva dny 
později další zloděj, kterého po krádeži v 
obchodě pronásledovali muži z Technic-
kých služeb Zábřeh. Zděšeného padou-
cha se jim podařilo nasměrovat do ob-
jektu v ulici Na Farském, kde se snažil 
ukrýt, ale byl odchycen, usvědčen a pře-
dán do správního řízení.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIERada města na svém 46. jednání v úte-

rý 3. února mimo jiné projednala násle-
dující materiály:

• Udělila souhlas ZŠ Školská s pře-
vodem částky 110.000 Kč z fondu re-
zervního do fondu investic na úhradu 
myčky nádobí a doplňkového vybavení.

• Schválila poskytnutí neinvestiční-
ho transferu ve výši 269.150 Kč MŠ Se-
veráček, který je určen na předfinanco-
vání projektu Živá zahrada, a souhlasila s 
finanční spoluúčastí města na projektu ve 
výši maximálně 40.372 Kč za podmínky, 
že mateřská škola získá na projekt dotaci.

• Schválila dodatek k podmínkám 
pro poskytnutí účelového transferu pro 
ZŠ B. Němcové na pokrytí výdajů spo-
jených s modernizací odborných uče-
ben fyziky a chemie. Dodatkem dojde 
k navýšení investičního příspěvku na 
1.887.134 Kč a k navýšení finanční spo-
luúčasti města na 367.433 Kč. Zároveň 
dojde ke snížení neinvestičního příspěv-
ku na 512.886 Kč a ke snížení finanční 
spoluúčasti města na 25.644 Kč.

• Vzala na vědomí stav hospodaření 
v rámci hospodářské činnosti města Zá-
břeh k 31. 12. 2020.

• Souhlasila s opravami volných 
městských bytů: 3+1 v domě 28. října 7 
v předběžné ceně oprav 425.000 Kč vč. 
DPH, 2+1 v domě Kosmonautů 8 v před-
běžné ceně 412.000 Kč vč. DPH a 2+1 v 
domě ČSA 7 v předběžné ceně 377.000 
Kč vč. DPH. 

• Uložila odboru rozvoje města zajis-
tit nové zadávací řízení na stavbu vyhlíd-
ky na Humenci s termínem realizace do 
31. 5. 2021.

• Schválila smlouvu o dílo na vytvo-
ření vitráže pro budovu smuteční síně s 
Ladou Semeckou ve výši 430.000 Kč.

• Schválila uzavření smlouvy o za-
jištění knihovnických služeb veřejným 
knihovnám ve středisku Zábřeh v roce 
2021 s Městskou knihovnou T. G. Ma-
saryka Šumperk, jejímž předmětem je 
výkon regionálních funkcí Městskou 
knihovnou Zábřeh ve 12 knihovnách a 
4 pobočkách střediska. Celkový rozpo-
čet na výkon regionálních funkcí činí 
318.000 Kč, z toho je 80.000 Kč urče-
no na nákup knih do výměnných fondů. 
 (red)

  9. 2.  Ivan Knýř (75)
10. 2. Miroslav Šín (69)
11. 2. Anna Opravilová (75) 
18. 2. Eliška Vlasáková (78)
20. 2. Ludmila Sommerová (67)
21. 2. Petr Volek (81)
21. 2. Martin Strouhal (81)
22. 2. Ivana Nesperová (63)
27. 2. Ludmila Šrejmová (80)
28. 2. Anna Kršková (92)
  6. 3. Ludmila Vysoudilová (89)
  7. 3. Marie Kovářová (80)

Na konci března čeká celou republiku 
sčítání lidu, domů a bytů. V souladu se sou-
časnými pravidly proběhne sčítání lidu pri-
márně online, bez nutnosti kontaktu s další-
mi osobami. Sčítání je povinné pro všech-
ny osoby, které mají trvalý nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Za ne-
zletilé děti a osoby nezpůsobilé k právním 
úkonům jej může vyplnit zákonný zástupce 
nebo oprávněný zástupce.

Od půlnoci z 26. na 27. března do 9. dub-
na 2021 se bude mít možnost každý občan 
sečíst prostřednictvím online formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobilní apli-
kaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost odevzdat v termínu od 17. dubna 
do 11. května vyplněný listinný formulář. 
Kontaktním místem pro sčítání a sběr for-
mulářů je zábřežská pobočka České pošty 
na Postřelmovské ulici.  (red)

V březnu startuje sčítání 
lidu, domů a bytů

Rozloučili jsme se

Na zábřežském hřbitově byl opra-
ven hrob obětem 2. světové války. Hrob 
s ostatky dvou partyzánů, Jana Háječka a 
Jaroslava Tůmy, je po rekonstrukci opět 
důstojným pietním místem. „Oprava za-
hrnovala odstranění starých terasových 
rámů a soklů, výměnu kameniva, zpevnil 

se věnec základů a přezlaceny byly stáva-
jící nápisy,“ uvedl starosta František John. 

Oba muži padli ve 2. světové válce v 
boji za svobodu a patří mezi významné 
osobnosti města Zábřeh. Opravu válečné-
ho hrobu podpořil finančním příspěvkem 
také Olomoucký kraj.  (red)

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
únorovém zasedání mj. i obecně závaz-
nou vyhlášku, která stanovuje školské ob-
vody základních škol zřízených městem. 
Každé zdejší základní škole (ZŠ B. Něm-
cové, ZŠ Školská, ZŠ a DDM Krasohled, 
ZŠ a MŠ R. Pavlů) je nově přiřazen škol-
ský obvod výčtem konkrétních ulic. „Zá-
konný zástupce dítěte tak jednoznačně ví, 
která základní škola je pro jeho dítě podle 
trvalého pobytu dítěte spádová – jinak ře-
čeno: kde má dítě místo ve škole zajiště-
né. Z pohledu rodiče, který si pro své dítě 
vybírá školu podle jiných kritérií, se tímto 
nastavením nic nemění. Rodič si může pro 
své dítě i nadále volit libovolnou školu dle 
vlastního uvážení a zde může být dítě při-
jato v případě, že škola má volnou kapaci-
tu – bez ohledu na místo trvalého pobytu,“ 
vysvětlila vedoucí odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy Blanka Sedlačíková. Cí-
lem této úpravy bylo jednoznačně vyme-
zit spádové obvody jednotlivých škol a 
vyhnout se tak případným komplikacím 
a nejednoznačnostem při přijímání dětí k 
povinné školní docházce: 

ZŠ B. Němcové: Bezručovy sady, Bo-
ženy Němcové, Dvořákova, Indrova, Jana 
Welzla, Jílová, Jiráskova, Komenského, 
Kopečná, Krumpach, K Vápeníkám, La-
dislava Fialy, Lidická, Magdaleny Vizov-
ské, Malá strana, Malodvorská, Masary-
kovo náměstí, Morávkova, Na Farském, 

Na Hrádku, Na Klotzmance, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nad Lihovarem, Nemilská, 
Oborník, Pod Račicí, Radniční, Slunná, 
Smetanova, Sokolská, Stanislava Lolka, 
Sušilova, Třebízského, Tůmova, U Bořin, 
U Horního rybníka, U Vodárny, V Hliní-
ku, Zahradní, Za Pivovarem, Ztracená.

ZŠ Školská: 17. listopadu, 28. října, 
Bezručova, Československé armády, Far-
ní, Havlíčkova, Kosmonautů, Kozinova, 
Křížkovského, Leštinská, Na Hrázi, Na 
Křtaltě, Na Řádkách, náměstí Osvoboze-
ní, náměstí 8. května, Nerudova, Sadová, 
Spojovací, Školská, Třešňová, Tunklova, 
Valová, Wolkerovy sady, Žerotínov, Žiž-
kova.

ZŠ a DDM Krasohled: Alšova, Dlou-
há, Dvorská, Háječkova, Javorová, Krát-
ká, Květinová, Lesnická, Luční, Máneso-
va, Na Hejtmance, Polní, Postřelmovská, 
Příční, Severovýchod, Strejcova, Svobo-
dov, U Dráhy, Úzká, Závořická, Zelená, 
místní části Dolní Bušínov, Hněvkov, Pi-
vonín, Václavov.

ZŠ a MŠ R. Pavlů: Cihlářská, Hume-
nec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, 
Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru, 
Olomoucká, Palackého, Pod Březinou, 
Pod Strání, Pod Zámečkem, Potoční, Rá-
ječek, Rudolfov, Rudolfa Pavlů, Rybář-
ská, Říční, Sázavská, Skalička, U Nádra-
ží, U Sázavy, V Háječku, V Opravě, Vod-
ní.  (red)

Město opravilo hrob zábřežských odbojářů 

Jak nejlépe využít současnou situaci s 
omezením vycházek jen na katastr města? 
Procházky spojit s jarním úklidem. Již v 
minulosti se Zábřeh připojil k celorepubli-
kové výzvě Ukliďme Česko. Letošní roč-
ník bude poněkud netradiční. Vše je zalo-
ženo na dobrovolnosti a ochotě jednotliv-
ců i rodin. Samozřejmostí je dodržování 
vydaných opatření, tj. použití ochranných 
prostředků a neshlukování většího počtu 
osob. Úklid Zábřeha startuje již 21. břez-
na, město poskytne dobrovolníkům ruka-
vice a odpadkové pytle. 

Koordinátorkou akce je vedoucí oddě-
lení životního prostředí Květoslava Hý-
blová, se kterou je vhodné předem konzul-
tovat lokality k úklidu. Pracovní pomůcky 
je možné vyzvedávat v pondělí a středy na 
oddělení životního prostředí, Masarykovo 
nám. 6, po telefonické i online domluvě: 
731 465 547, kvetoslava.hyblova@muza-
breh.cz. Podle charakteru odpadu lze vlo-
žit odpad do nejbližších veřejných černých 
kontejnerů, případně jej vytřídit. Nejsou-li 
poblíž kontejnery, lze pytle připravit k vy-
zvednutí svozovým autem a telefonicky 
kontaktovat koordinátorku akce. 

Dobrovolníci mohou z procházek spo-
jených s úklidem zasílat na uvedený e-
mail fotografie. Z nich bude deset nejori-
ginálnějších oceněno. Fotografie budou k 
dispozici pouze pro účely města Zábřeh a 
akce Ukliďme Česko.  (red)

Olomoucký kraj spustil novou službu 
informačního a poradenského centra, bez-
platnou OK linku. Ta nasměruje zájemce 
k dotacím z programů a fondů řízených 
přímo Evropskou komisí i dalším nad-
národním programům, iniciativám a fon-
dům, ve kterých mohou o finanční podpo-
ru soutěžit české subjekty. OK linka nabí-
zí přehled aktuálních příležitostí a výzev 
a poskytuje poradenství a konzultace k 
připravovaným záměrům. Přehled aktuál-
ních příležitostí z více než třiceti progra-
mů spravovaných přímo Bruselem i zdar-
ma poskytované poradenské služby jsou k 
dispozici na www.oklinka.eu.

Provoz informačního centra je finan-
cován Olomouckým krajem. Zajišťují jej 
konzultanti poradenské společnosti Bee-
Partner. Informační a poradenský servis 
OK linky je určený zejména obcím, nezis-
kovým organizacím, firmám a dalším sub-
jektům, které tak mohou využít příležitosti 
pro financování projektů i mimo evropské 
fondy a operační programy řízené český-

mi ministerstvy. OK linka kromě stáva-
jících příležitostí z dobíhajícího období 
2014-2020 brzy doplní nové z programů 
pro období 2021-2027, které jsou v tuto 
chvíli připravovány. Přehled monitorova-
ných programů bude k dispozici na webu 
OK linky v sekci programy. Své záměry a 
projekty mohou zájemci konzultovat pro-
střednictvím online formuláře. Konzultan-
ti najdou potenciální shodu s příležitostmi 
a zdroji financování a nasměrují je dále. 
Záměry je možné konzultovat i telefonic-
ky, a to každé pondělí a středu od 9 do 11 
hodin.

Po uvolnění vládních opatření souvi-
sejících s pandemií bude možné zámě-
ry konzultovat i osobně v sídle OK linky, 
Křížkovského 844/3, Olomouc. Osobní 
konzultace budou možné každé pondě-
lí a středu od 9 do 11 hodin. Po domluvě 
je možné dohodnout osobní konzultaci ke 
konkrétnímu projektou i prostřednictvím 
videokonference přes MS Teams, Webex 
nebo jiné komunikační platformy.  (red)

OK linka pomůže vyhledat dotace
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ÚČETNÍ, EKONOM

EKO SERVIS ZÁBŘEH
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ NA POZICI

Písemné přihlášky, včetně strukturovaného životopisu 
zasílejte pouze elektronicky na adresu personalni@ekozabreh.cz

Petrušov 44
Staré Město u Moravské Třebové
tel.: 604 383 5 8 527 94685, 60

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz

Teplo do Vašich domovů přináší...

Teplo do Vašich domovů přináší...

Petrušov 44
Staré  Město  
u Moravské  Třebové

tel.: 604 383 585
        608 527 946

Člen Cechu kamnářů ČR

Petrušov 44
Staré Město u Moravské Třebové
tel.: 604 383 585, 608 527 946

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz

Teplo do Vašich domovů přináší...

Člen Cechu kamnářů ČR

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz
Člen Cechu kamnářů ČR

AUTOKLÍČE ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz



Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Přihlášku je možno podat bez přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), dále 
poštou či osobně na jednotlivých školách. Podrobné informace k zápisu obdržíte na uvedených kontaktech na jednotlivé školy.

Město Zábřeh
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VZHŮRU POMOCI 
PRO ELENKU A ROMÁNKA

Poznejte katastr Zábřeha se spojením jarního úklidu

Pytle 
i rukavice 
poskytne 
městský 

úřad

Kontakt: 731 465 547 Více na www.zabreh.cz



Dne 4. prosince 1772 byl jeden ze zá-
břežských kostelů slavnostně zasvěcen sv. 
Barboře, která je také označována jako pa-
tronka zesnulých. Nebylo divu, kostel byl 
určen jako hřbitovní. Rovněž platilo pra-
vidlo, že obce přifařené k městu využívaly 

místo kolem kostela jako pohřebiště.
V roce 1909 ale nařídilo c. k. hejtman-

ství, aby si obce pod zábřežskou církevní 
správou pořídily vlastní hřbitovy, protože 
ten u sv. Barbory už přestal stačit. Naříze-
ní se vztahovalo i na vlastní město, které 
vzápětí začalo stavět dnešní hřbitov u ces-
ty směrem na Nemili.

A tahle hřbitovní rána dopadla i na 
Krumpach coby samostatnou obec. Sta-
rosta obce Josef Ryšavý se v roce 1910 
bránil i soudně, ale nepochodil. Se stav-
bou Krumpach započal až v roce 1912, 
kdy vyrostl u silnice na Rovensko takzva-
ný krumpašský hřbitov. V roce 1919 se 
Krumpach stal součástí města Zábřeha, 
ale hřbitov nadále používal až do roku 
1955. Ve druhé polovině sedmdesátých 
let byl hřbitov zrušen a vzniklo pole. Je-
dinou památkou jsou dnes už jen dva to-
poly a kříž. 

Doplnění k článku Počátky kopané: Na 
snímku otištěném v minulém čísle byli čle-
nové Sportovního klubu Spartak Trávník 
někdy kolem roku 1937.  (red)

Řada zájmových uskupení působí-
cích už před rokem 1971 pod Spojeným 
závodním klubem s otevřením nového 
kulturního domu získala důstojné pod-
mínky pro svoji činnost. Ten jim nabídl 
nejen odpovídající zázemí, ale i finanč-
ní podporu. Vzpomeňme alespoň na 
některé z nich.

Kroužek akvaristů působil v kultur-
ním domě pod vedením Miloše Šupčíka a 
měl přes čtyřicet členů. Jejich zajímavým 
počinem bylo vybudování reprezentativ-
ního akvária o obsahu 450 litrů, které bylo 
od roku 1972 umístěno v předsálí klubo-
ven v prvním poschodí. 

Do hudební historie města se výrazně 
zapsal symfonický orchestr. Ten poprvé 
vystupoval na oslavách 75. výročí vzni-
ku zábřežského gymnázia v roce 1971, 
ale oficiálně byl založen v roce 1972 jako 
součást Lidové školy umění. Od roku 
1979 se stal součástí SZK. Jeho umělec-
kým vedoucím a dirigentem byl někdejší 
žák vynikajícího učitele zábřežské LŠU 
Zdeňka Macka – zábřežský rodák prof. 
Rudolf Šťastný, hudební pedagog a pri-
márius Moravského kvarteta. Orchestr v 
počtu až čtyřiceti hráčů každoročně na-
cvičil a v kulturním domě odehrál jarní 
a předvánoční koncert. V květnu 1981 se 
konal slavnostní koncert k 10. výročí za-
ložení symfonického orchestru. Ten účin-
kující hudebníci včetně pěvců Pěveckých 
sborů severomoravských učitelů a učite-
lek pojali netradičně, účinkovali na stup-
ních v zadní části hlediště (na snímku).

Filmový kroužek při národním podniku 
Atlas (pozdější Hedva) vznikl koncem 50. 
let. K začlenění Klubu filmových amaté-
rů do Spojeného závodního klubu došlo 
v roce 1972. Filmaři v novém kulturním 

domě získali potřebné 
zázemí s vlastní pro-
mítací kabinou v ma-
lém sále a skladem 
pro filmařské náčiní. 
V roce 1974 uspořá-
dali tzv. kinorevui – 
přehlídku dokumen-
tující jejich bohatou 
patnáctiletou činnost. 
Mezi nejaktivnější 
členy klubu patřili Ja-
roslav Vejrosta (před-
seda v letech 1958 – 
1970), Lubomír Vác-
lavský (1970 – 1972), 
Jan Šmíd (1972 – 
1984), Václav Lex-
man (1984 – 1989) 
a dále Kamil Sobo-
ta, Jaroslav Ille, Laco 
Glavinovský, Alois 
Filip, Josef Blaháček, 

František Strašil nebo Jaroslav Budina. 
Mimo zájmovou činnosti se v 70. le-

tech v zábřežské zlaté kapličce uskuteč-
nilo i mnoho kulturních akcí, připomeň-
me si některé například z roku 1975.

Spojený závodní klub nabízel až pře-
kvapivě pestré kulturní vyžití, a to včet-
ně nabídky divadelních představení. Na 
zábřežském podiu vystupovali nejen her-
ci Severomoravského divadla Šumperk 
nebo opavského Slezského divadla Zdeň-
ka Nejedlého, ale občas se objevily i slav-
né herecké osobnosti z Městských divadel 
pražských (Svatopluk Beneš, Josef Bek, 
Stella Zázvorková, Ladislav Trojan, Ire-
na Kačírková ad.) nebo činohry Národní-
ho divadla. Velmi úspěšnou se například v 
únoru 1975 stala komedie Univerzální dě-
dic, v níž v hlavní roli zazářil Josef Kemr.

Pořádný rozruch způsobila mezi zá-
břežskou veřejností zpěvačka Eva Pilaro-
vá, která měla v našem kulturním domě 
vystoupit 1. května 1975. Koncert se však 
k nevoli několika stovek natěšených ná-
vštěvníků neuskutečnil, ačkoliv, jak ná-
sledně zjistili zaměstnanci SZK, ještě té-
hož dne odpoledne Pilarová se svou sku-
pinou vystupovala ve Valašském Meziří-
čí. Do celé kauzy se údajně vložili i před-
stavitelé Zábřeha. Jednalo se o politicky 
závažný svátek práce – 1. máj. Zpěvač-
ka měla údajně za tento exces velké pro-
blémy v Pragokoncertu. Po dvou měsí-
cích doputoval do Zábřeha omluvný dopis 
s nabídkou jejího vystoupení bez nároku 
na honorář. To se pak uskutečnilo 4. pro-
since 1975. Není divu, že mnohé zájemce 
o koncert překvapilo, že vstupné bylo i na 
tehdejší poměry velmi nízké (12, 10 a 8 
Kčs).  (Pokračování v č. 5/2021)
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Z historie zábřežské zlaté kapličky (2. část)

Střípky z dějin Zábřeha: Krumpašský hřbitov

Ozdobme Zábřeh 

V kulturním domě 
přesouvají termíny a 
chystají oslavy výročí

Triatlonista David Jílek 
sbírá peníze pro dvě 

nemocné děti
(Dokončení ze strany 1)
Podobně jako v jiných kulturních do-

mech i v Zábřehu prozatím přesouvají ter-
míny plánovaných akcí a čekají, zda je 
bude možné uskutečnit v průběhu roku. 
„Většinu akcí jsme již přeložili na konec 
léta nebo na podzimní měsíce. Pevně věří-
me, že do konce roku budeme moci našim 
návštěvníkům nabídnout zejména zbývají-
cí představení divadelního předplatného. 
Nyní pracujeme na nových termínech pro 
akce, které byly plánovány na březen a du-
ben,“ informoval David s tím, že všech-
ny aktuální informace najdou zájemci na 
webových stránkách kulturak.info.

Kromě toho se v kulturáku připravují i 
na variantu, kdy by protiepidemická opat-
ření vlády umožňovala pouze komornější 
akce s menším počtem diváků nebo akce 
pořádané ve venkovních prostorách. Tomu 
odpovídá i formát multižánrové přehlídky 
Hvězdy na hradě připravované předběž-
ně na konec června. V areálu bývalého zá-
břežského hradu by tak měla v létě vystou-
pit například legendární kapela Mňága a 
Žďorp, skupina Leaders! v čele s Kami-
lem Střihavkou a představit svou strhující 
bubenickou show by tu měl i člen kapely 
Dymytry Miloš Meier.

Pokračující epidemie a lockdown kultu-
ry mají vliv také na platnost dárkových po-
ukazů a slevových karet zakoupených na 
koncerty klasické hudby cyklu Bravo pro 
rok 2020. „Platnost dárkových poukazů i 
karet Bravo automaticky prodlužujeme, a 
to až do konce roku 2021. Snažíme se tak 
v maximální možné míře vyjít vstříc pra-
videlným návštěvníkům našich akcí,“ po-
znamenal Zdeněk David.

Kromě jiného se v kulturním domě 
v tomto neradostném období věnují také 
přípravě oslav, kterými si chtějí připome-
nout půl století existence zábřežské zlaté 
kapličky. „Oslavy tohoto výročí plánuje-
me na 18. září ve spojení s podzimním jar-
markem a 26. září, kdy by se měl ve velkém 
sále uskutečnit slavnostní koncert. Vedle 
toho intenzivně pracujeme na přípravě vý-
roční brožury, výstavy ve vestibulu kultur-
ního domu a také komentované projekce 
archivních fotografií a videí v kině Retro,“ 
naznačil program letošních oslav význam-
ného výročí kulturního domu David.  (red)

Město vyhlašuje velikonoční soutěž 
Ozdobme Zábřeh. Soutěžní kraslice po-
slouží k velikonoční výzdobě města a ty 
nejkrásnější budou odměněny věcnými 
cenami. Jak je možné se zapojit? „Oz-
dobte kraslici (nebo kraslice) a opatřete ji 
stuhou k zavěšení. Kraslici vložte do pa-
pírového sáčku nebo obálky a uveďte své 
jméno, příjmení, věk a kontakt. Vše přines-
te do 24. března na podatelnu městského 
úřadu na náměstí Osvobození, a to vždy v 
pondělí či středu dopoledne od 8 do 11.30 
hodin a odpoledne od 12.30 do 16 hodin,“ 
informovala mluvčí radnice Lucie Mahda-
lová. Kraslice pak nazdobí nainstalované 
břízy před budovou městského úřadu na 
náměstí Osvobození.  (red) 

Krajský koordinátor integrovaného do-
pravního systému přistoupil kvůli přeruše-
ní školní docházky k redukci linkové do-
pravy. Od středy 10. března až do odvolá-
ní nejsou provozovány spoje, které jezdily 
nad rámec rozsahu jarních prázdnin. Změ-
na se týká i linek 932277 Zábřeh – Hoštejn 
– Hynčina a 932278 Zábřeh – Drozdov. 
S obnovou školní docházky alespoň pro 
1. a 2. třídy ZŠ budou tyto spoje obnove-
ny. Seznam redukovaných školních spojů 
je zveřejněn na www.idsok.cz, lze využít i 
infolinku 588 887 788.  (red)

Došlo k redukci veřejné 
linkové dopravy

Zrušený hřbitov u kostela sv. Barbory 
kolem roku 1920.

Zábřežský triatlonista David Jílek bo-
duje na extrémním závodech v Čechách 
i v zahraničí. I když většinu roku věnuje 
sportu, najde si čas pro pomoc druhým. 
Tentokrát pomoc spojil s nevšední vý-
zvou. 

Trojnásobný vítěz Wintermana pod-
poří díky výzvě Vzhůru pomoci dvě ne-
mocné děti: Elenku ze Šumperka, která 
se narodila s cystickou fibrózou, a Ro-
mánka ze Zábřeha, kterému lékaři v sed-
mi letech diagnostikovali Burkittův lym-
fom, tedy nádor v dutině břišní ve třetím 
stádiu. 

„Dosud jsme pro obě děti zajistili 
s kamarádem 100 tisíc korun. Ale proč 
se tu částku nepokusit ještě navýšit? Ve 
spolupráci s Charitou Zábřeh byl vy-
tvořen podúčet veřejné sbírky, na který 
může každý poslat libovolnou částku. Na 
konci výzvy se peníze rozdělí oběma ro-
dinám,“ vysvětlil David Jílek. 

Co by to bylo pro Davida za výzvu, 
kdyby se netýkala sportu. V sobotu 20. 
března plánuje v Koutech nad Desnou 
nachodit na skialpech téměř devět tisíc 
výškových metrů, tedy výšku Mt. Eve-
restu. V Koutech stráví přibližně 15 
hodin, během kterých zdolá lyžařskou 
sjezdovku až osmnáctkrát. Nebude-li 
sníh, vymění skialpy za kolo a sjezdov-
ku za trať k horní nádrži Dlouhé strá-
ně. Cílem nevšední výzvy je vybrat pro 
obě děti co nejvíce peněz. „Moc děkuji 
všem, kdo se zapojí a finančně podpo-
ří sbírku,“ dodal Jílek. Dar lze poukázat 
převodem na bankovní účet, případně 
jej lze poslat bankovní kartou nebo přes 
Google Pay či PayU na www.darujme.
cz/projekt/1204388. Sbírka bude ukon-
čena 22. března.  (red)

Šumperská provozní vodohospodář-
ská společnost (ŠPVS) oznamuje, že 
s ohledem na aktuální epidemiologic-
kou situaci jsou až do odvolání přeru-
šeny odečty fakturačních vodoměrů. 
Vyúčtování spotřeby bude vystaveno 
v obvyklých termínech, a to na zákla-
dě automaticky vypočteného množství 
odebrané vody na základě známých 
údajů z předchozích období.

V případě zájmu lze nahlásit stav 
vodoměru svépomocí, a to následující-
mi způsoby:

• Telefonem na číslo 583 317 317. 
Operátor požádá o sdělení čísla odbě-
ratele, čísla vodoměru a datumu odečtu 
vodoměru.

• E-mailem na adresu zakaznicke.
centrum@spvs.cz. Do předmětu zprá-
vy je nutné uvést číslo odběratele, číslo 
vodoměru a datum odečtu vodoměru.

• Webovými stránkami přes virtuální 
kancelář http://zakaznici.spvs.cz/. Tato 
možnost platí pro zákazníky, kteří již 
mají u ŠPVS vygenerovaný přístup do 
virtuální kanceláře.

Tyto způsoby nahlášení stavu vodo-
měru bude možno provést v pracovní 
dny v čase od 7 do 15 hodin, a to nej-
později do pátku 19. března. V přípa-
dě nenahlášení stavu vodoměru nej-
později do 19. března bude proveden 
technický propočet tak, jak je obvyklé. 
Vyúčtování za dodanou vodu a odve-
denou odpadní vodu obdrží zákazníci 
ve stejném období jako v předcházejí-
cích letech.

V případě nejasností je možné kon-
taktovat zákaznické centrum, tel. 583 
317 317, e-mail: zakaznicke.cent-
rum@spvs.cz.  (red)

ŠPVS informuje o 
odečtech vodoměrů v 
době nouzového stavu

Symfonický orchestr SZK při slavnostním koncertu k 10. výročí 
svého založení. V popředí zleva: Miroslav Vítek, Jan Adamec (oba 
učitelé LŠU), Rudolf Šťastný st., diriguje prof. Rudolf Šťastný. 
Pěvecký sbor severomoravských učitelek řídila Marie Petrášková, 
Pěvecký sbor severomoravských učitelů Jan Skopal.
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Dne 3.února uplynul rok od náhlého úmrtí

pana Jana Kareše
z Rudolfova.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manželka Zdena, dcera Zuzana, vnuk Tomáš

a sestra Slávka s rodinou.

střední Morava |  106.8 FM |  R-OL |  

olomouc.rozhlas.cz

ZPRÁVY Z REGIONU 
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

Dne 28.února 2021 oslavila naše maminka 

paní Libuše Pigřímová 
krásné 90. narozeniny.

Přejeme ještě mnoho šťastných chvil s celou
početnou rodinou.

Syn Ladislav, dcery Magda a Ilona,
vnoučata a pravnoučata.


