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Odstartovala poslední etapa Knížecích sadů
Na svém březnovém zasedání se rada 

města zabývala také zprávou o činnos-
ti městské policie za rok 2020, současně 
byla radním předložena obvodním oddě-
lením Policie ČR zpráva o nápadu trest-
né činnosti a stavu veřejného pořádku v 
obvodě. Z dokumentů vyplývá, že v ob-
lasti přestupků došlo k nárůstu o pětadva-
cet procent (z 1.740 v roce 2019 na 2.319 
v roce loňském), nejvíc (1.708) jich tra-
dičně spáchali neukáznění řidiči větši-
nou v zónách placeného parkování, v jed-
nosměrných ulicích či u autobusových 
zastávek. Na poměrně razantním nárůstu 
přestupků se ale výrazně podílel loňský 
(i letošní) fenomén, porušování opatření 
přijatých v době nouzového stavu. Těch 
strážníci řešili celkem 375.

Výraznou roli v práci městské poli-
cie hraje kamerový systém, který má již 
osm kontrolních bodů, zatím poslední při-
byl loni na budově kulturního domu. Ka-
mery loni zaznamenaly 105 událostí, zá-
znamy slouží i při prověřování událostí, o 
něž žádá Policie ČR či občané. Strážníci 
dál zjistili 31 trestných činů, dvanáct osob 
podezřelých ze spáchání trestného činu a 
osm hledaných osob policistům předali, 
intenzivně spolupracovali i se záchranáři 
a hasiči. Také odchytili jedenasedmdesát 

volně pobíhajících psů předaných dohle-
daným majitelům, nebo do psího útulku v 
EKO servisu.

Zábřežské obvodní oddělení Policie ČR 
zaznamenalo výrazný pokles trestných 
činů, jejichž počet loni spadl na 327 (tedy 
o 39 méně než v roce 2019). Podařilo se 
udržet vysokou objasněnost (199 přípa-
dů, tj. 60,86 %). V rámci obecné krimina-
lity byl jako vždy největší podíl majetkové 
trestné činnosti –  99 trestných činů s podí-
lem objasněnosti 44,44 %. Mezi nimi jde 
o 24 vloupání, osm na sklonku loňského 
roku, kde je Policie ČR na stopě pachateli. 
Při této příležitosti Policie ČR upozorňuje 
na problematiku recidivistů vracejících se 
k nezákonné obživě hned po návratu z vý-
konu trestu.

V oblasti násilné trestné činnosti z 37 
případů policisté objasnili 26 trestných 
činů, tj. 70,27 %.

Na kriminalitu měla vliv i opatření pro-
ti covidu. Uzavření hranice s Polskem 
a omezení dodávky léků, z nichž se vaří 
pervitin, snížilo počet drogových deliktů z 
22 na 12, uzavření restaurací a hospod při-
spělo k poklesu výtržnictví a poškozování 
cizí věci. V loňském roce zábřežské oddě-
lení Policie ČR nemuselo řešit žádný pří-
pad vraždy ani pokusu o ni.  (red)

Trestných činů výrazně ubylo

MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

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

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

a vyvlastňovacího úřadu
Odboru správního

V zábřežských Knížecích sadech u 
Oborníku je v posledních dnech živo. 
Začátkem dubna byly zahájeny práce na 
poslední etapě budování parku, který je 
rozčleněn do pěti tematických celků pro-
pojených sítí cest a pěšin. Ideovým zá-
měrem a mottem navržené koncepce je 
pobídka pro obyvatele města, aby si svůj 
nový park doslova “užili všemi smysly“. 
K dokončení celého projektu navazující-
ho na alej na hrázi zbývá výsadba a revi-
talizace zeleně.  

Název parku vychází z historického ná-
zvu městské čtvrti v podzámčí. „Ve sta-
rých mapách je zaznamenán německý 
ekvivalent Knížecích sadů, tedy Fürsten-
grund. Původní extenzivní louka založená 
na místě rybníka nabízela obrovský poten-
ciál pro založení parku,“ připomenul sta-
rosta František John.

V předchozích letech, v rámci první a 
druhé etapy revitalizace, vznikla trasa pro 
in-line bruslení kolem dvou terénních mo-
delací včetně veřejného osvětlení. Byly 
vybudovány chodníky, které mají mlato-
vý povrch, ale také v ploše ponechány i 
dílčí zatravněné chodníčky – vzhledem k 
charakteru prostoru se předpokládá a je 
žádoucí živelný pohyb po parku. Zhoto-

vitel výsadeb a mobi-
liáře začal s přípravou 
prací již loni na podzim, 
kdy provedl postřik pro-
ti plevelu. „Na odpleve-
lených plochách bude-
me zakládat nový tráv-
ník a vysazovat dřeviny, 
a to jak stromy, tak i niž-
ší keře,“ uvedl Petr Vy-
krut, ředitel společnos-
ti VYKRUT zahradní 
služby, která stavbu pro-
vádí. Samotná výsadba 
začala po Velikonocích. 

Projekt počítá s výsadbou skupin stro-
mů a solitérů v celé ploše Knížecích sadů. 
Jedná se o dílčí výsadby nižších keřů, sou-
částí úprav je rovněž zatravnění, které zde 
má několik podob. Jedná se o rozdílné 
travní směsi navržené s ohledem na funkč-
ní využití plochy a stanovištní podmínky 
v lokalitě. V rámci projektu zde vznikne i 
vodní tůň. „Celý areál je komplexně řešen 
tak, aby mohl být využíván celoročně vše-
mi věkovými skupinami k odpočinku, re-
kreaci, pobytu v přírodě i sportu. Ovál se 
zpevněným povrchem představuje pro děti 
bezpečné místo pro jízdu na dětských do-
pravních prostředcích. Kopečky jsou zase 
místem, kde v zimě mohou bobovat a sáň-
kovat,“ dodal John.

Zeleň je další etapou k završení pro-
jektu Knížecích sadů. Celá revitaliza-
ce včetně vodního prvku bude provádě-
na do konce května. Výsadba zeleně je 
spolufinancována Evropským fondem 
pro regionální rozvoj v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. Cena 
poslední etapy projektu činí 3,8 milionu 
korun a výše poskytnuté dotace 2,5 mili-
onu. Fotoreportáž z Knížecích sadů na-
jdou čtenáři na straně 6. (red)

V souladu s doporučeními minister-
stva školství se letošní zápisy k předškol-
nímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 
stejně jako loni uskuteční distančně, tedy 
bez přítomnosti dětí a jejich zákonných 
zástupců. Přihlášky je možno podávat 
datovou schránkou, e-mailem s elektro-
nickým podpisem, poštou či osobně na 
jednotlivých školkách v termínu od 3. do 
14. května 2021. Předškolní vzdělávání 
je určeno zpravidla dětem ve věku od 3 
do 6 let, nejdříve však od 2 let věku. Dítě 
mladší 3 let nemá na přijetí do mateř-
ské školy právní nárok. Současně je pro 
děti narozené od 1. září 2015 do 31. srp-
na 2016 předškolní vzdělávání povinné a 
nepřihlášení tohoto dítěte je přestupkem 

dle § 34a odst. 2 školského zákona. Po-
drobnější informace k přijímání dětí do 
MŠ jsou k dispozici na webových strán-
kách jednotlivých škol a případné dotazy 
jejich zaměstnanci rádi zodpoví na uve-
dených kontaktech:

MŠ Pohádka, Čs. armády 650/13, tel: 
603 300 880, www.mspohadkazabreh.cz,

MŠ Severáček, Severovýchod 483/25, 
tel: 605 584 986, www.msseveracek.cz,

MŠ Zábřeh, Strejcova 132/2a, tel: 739 
267 390, www.ms-strejcova.cz,

MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20, tel: 737 
224 342, www.ms-zahradni.cz,

ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 
1799/4, tel: 606 707 369, www.zsskalic-
ka.cz.  (red)

Zajištění sváteční lékárenské pohotovosti 

Zápisy do mateřských škol 

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 
bude probíhat od 29. dubna do 4. května, distribuci zajišťuje 

Česká pošta a. s.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 19. května.

Také letos plánuje město pořádat oblí-
bené farmářské trhy. Organizace proběh-
ne ve spolupráci s Okresní agrární komo-
rou Šumperk, která již několik let pořá-
dá hojně navštěvované farmářské trhy v 
Šumperku. Spolupodílet se bude rovněž 
EKO servis. Již tradičně podpořil jejich 
pořádání i Olomoucký kraj. 

„Cílem trhů je podpořit místní eko-
nomiku a oživit povědomí o regionální 
produkci. Věříme, že epidemická situace 
umožní tyto akce uskutečnit a že budou 

občané i návštěvníci Zábřeha moci v uve-
dené dny vždy od 8 do 16 hodin zakoupit 
či jen obdivovat produkty místních prvo-
výrobců stejně jako v letech předešlých,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Blanka Sedlačíková. 

První farmářské trhy by měly pro-
stor před Elektrem Kalous zaplnit již 19. 
května, další jsou plánovány na 16. červ-
na, 21. července, 18. srpna, 15. září a 20. 
října, tedy vždy každou třetí středu v mě-
síci.  (red)

Farmářské trhy snad od května  
na náměstí Osvobození 

Knihovna se opět otevřela čtenářům

CHCETE JEZDIT  V ÈISTÉM AUTÌ?
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tel. 605 263 654, Ervín Matýsek ml., Dvoøákova 6, Zábøeh

Během nadcházejícího státního svátku 
v sobotu 8. května zajistil Olomoucký kraj 
provoz lékáren v každém regionu. V Olo-
mouci bude po dobu pracovního volna v 
provozu lékárna Fakultní nemocnice Olo-

mouc, která má otevřeno nonstop. Ostat-
ní lékárny budou fungovat vždy od deváté 
do třinácté hodiny. Nejblíže si bude možné 
léky vyzvednout v Krajinské lékárně Šum-
perk na ulici Komenského 882/4.   (red)

Díky částečnému rozvolnění protiepi-
demických opatření se Městská knihovna 
Zábřeh od 12. dubna opět otevřela čtená-
řům. Jejich počet v knihovně je omezen a 
každý by měl svůj pobyt zde omezit po-
kud možno na nezbytně nutnou dobu. Ve-

řejný internet, tisk a kopírování prozatím 
není možné využívat. Pro vrácení knih lze 
použít i biblioschránku na volném pro-
stranství před budovou. Knihovna je ote-
vřena v pondělky a středy vždy od 8 do 12 
a odpoledne od 13 do 17 hodin.   (red)
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KRÁTCE Z RADY

Od dubna došlo k rozšíření 
KOMBI ZÓN 

Rada města na svém 49. jednání v úte-
rý 13. dubna mimo jiné projednala násle-
dující materiály:

• Schválila změnu Zásad řízení pro 
příspěvkové organizace zřizované měs-
tem Zábřeh, a to změnu podmínek pro 
poskytnutí účelového transferu.

• Schválila vzor veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města pro rok 2021 a roky následující.

• Schválila pronájem parkovacího 
stání č. 27 v budově Nerudova 7 a vzala 
na vědomí uvolnění parkovacích stání č. 
9 a č. 18. Zároveň souhlasila s vypsáním 
volného nabídkového řízení na pronájem 
stání za podmínek: minimální nájemné 
ve výši 620 Kč + DPH/měsíc, doba ná-
jmu neurčitá s jednoměsíční výpovědní 
dobou a jistota ve výši 3.000 Kč. 

• Schválila ukončení pronájmu po-
zemku p. č. 1773 s Úřadem práce ČR, 
Krajskou pobočkou v Olomouci, doho-
dou k 30. dubnu.

• Schválila pronájem částí pozemků 
p. č. 4008/11 a 4008/12 o výměře 2.450 
m2 společnosti Cereabar pro účely stav-
by výrobního areálu Cerea Zábřeh na 
dobu určitou, s účinností ode dne zaháje-
ní stavby do doby převodu vlastnického 
práva pozemků, nejdéle do 30. 1. 2025, 
za cenu nájmu 6 Kč/m2/rok.

• Schválila na základě doručené žá-
dosti firmě Kavoplyn snížení finanční 
jistiny v souvislosti s uzavřením smlou-
vy o podmínkách provedení stavby na 
250.000 Kč.

• Schválila na základě vyhodnocení 
podaných nabídek ve výběrovém řízení 
uzavření smlouvy o dílo na opravu stře-
chy azylového domu pro muže a ženy na 
Tunklově ulici 5 s firmou W. H. A. sys-
tem v ceně 579.000 Kč bez DPH s termí-
nem zhotovení od 3. 5. do 4. 6. 2021.

• Schválila na základě vyhodnocení 
podaných nabídek ve výběrovém říze-
ní uzavření smlouvy o dílo na zateplení 
fasády bytového domu nám. Osvoboze-
ní 8 – přední část a štítové zdi – se zho-
tovitelem Igorem Říhoškem v ceně díla 
863.269 Kč bez DPH s termínem zhoto-
vení od 3. 5. do 11. 6. 2021.

• Schválila znění vzorové smlouvy o 
nájmu hrobového místa na veřejných po-
hřebištích ve městě.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě na zbudování vyhlídky na Hu-
menci mezi městem a VHH Thermont, 
který se týká doplnění smlouvy o usta-
vení týkající se případného zastavení sta-
vebních prací v důsledku probíhající epi-
demie koronaviru.

• Souhlasila s návrhem odpovědi na 
stížnost ve věci autobusové zastávky na 
Havlíčkově ulici a uložila odboru rozvo-
je a územního plánování zajistit projed-
nání změny jízdního řádu s veřejností.

• Svěřila rozhodování o výběru do-
davatele elektronické úřední desky stej-
ně jako uzavření smlouvy na realizaci za-
kázky do pravomoci vedoucí odboru in-
formatiky. 

• Vzala na vědomí předloženou in-
formaci týkající se aktualizace Programu 
zlepšování kvality ovzduší 2020+ a kon-
statovala, že město nebude poskytovat 
dotace na akumulační jímky ke kotlům 
na pevná paliva, a to jednak s ohledem na 
aktuální finanční situaci a dále vzhledem 
k existenci možností financování ekolo-
gizace vytápění z jiných zdrojů.  (red)

Zápis do speciální mateřské školy při SŠ, 
ZŠ, MŠ a DD Zábřeh (Sušilova 40) proběh-
ne ve dnech 3. a 4. května od 8 do 16 hodin.

Děti jsou do mateřské školy přijímány i 
během celého školního roku. Vedení školy 
vzhledem k situaci prosí všechny zájemce 
o kontaktování na tel: 725 089 555. Se vše-
mi rodiči proběhne komunikace individuál-
ně, bude jim sdělen postup zápisu a předány 
potřebné dokumenty k vyplnění.  (red)

Zápis do speciální MŠ

Oficiální instagramový účet města Zá-
břeh získal letos v soutěži Zlatý lajk třetí 
místo v kategorii města nad 10.000 oby-
vatel v Olomouckém kraji. Profil pod ná-
zvem mestozabreh byl založen v roce 
2017 a sleduje ho přes 1.670 uživatelů. 
Soutěž každoročně pořádá společnost 
Kvalikom. 

„Velmi sympaticky zpracovaným účtem 

disponuje město Zábřeh. Skvělá je sna-
ha o jednotnou grafiku, důraz na modré 
zbarvení odkazující na barvu městského 
znaku je zajímavý nápad. Velice vydařený 
je archiv stories. Práce se stories je vel-
mi frekventovaná a jejich obsah je krea-
tivně a zábavně zpracován,“ zhodnotila 
společnost Kvalikom městský Instagram. 

Město získalo v hodnocení celkem 40 
bodů, pouze o bod méně než druhý v po-
řadí. Porota se zaměřovala na profilový 
obrázek, bio, interakci, kvalitu fotografií, 
stories, frekvenci i rozmanitost obsahu, 
jednotnost feedu, zpracování popisků a 
práci s hashtagy. 

Zaslouženě vede instagramový účet 
Statutárního město Olomouc, který pat-
ří mezi nejlepší v zemi. Pomyslné stříbro 
získal Jeseník.  (red)

Město Zábřeh má třetí nejlepší Instagram v kraji 

Integrovaný dopravní systém Olomouc-
kého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednot-
livých časových a síťových jízdenek také 
jízdenky KOMBI ZÓNA. Ty umožňují 
přepravu za stejnou cenu mezi výchozím 
a cílovým místem po odlišných trasách le-
žících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY 
za stejnou cenu. Cestující mohou vyu-
žít všechny dopravní prostředky IDSOK 
(vlaky, autobusy a MHD) bez ohledu na 
trasu linky. 

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA mo-
hou cestující zakoupit v e-shopu IDSOK 
(eshop.idsok.cz) nebo na všech prodejních 
místech IDSOK. Papírové verze jízdenky 
se vydávají jako sedmidenní nebo měsíč-
ní. Elektronické verze jízdenky jsou sed-
midenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jíz-
denka KOMBI ZÓNA pro jednotlivé jízd-
né se nevydává.

Za účelem zefektivnění stávajících tras 
byl zrevidován systém KOMBI ZÓN, na 
základě dostupných údajů byly vyřazeny 
nevyužívané zóny a zavedeny nové. Od 1. 
dubna tedy mohou cestující nově využívat 
KOMBI ZÓNU také na celou oblast Jese-
nicko a pro oblast Přerovska.  (red)

Operátorky z call centra ČEZ Distri-
buce v Zábřeze pokračují v dlouhodobé 
pomoci místní Charitě i v koronavirové 
době. Tradiční velikonoční akci Plníme 
přání snídaní letos uspořádaly na dálku a 
nakoupily balíčky s lahůdkami i veliko-
nočními výrobky od lidí, kterým Charita 
pomáhá, podle předem připravené nabíd-
ky. Na účet Charity Zábřeh díky tomu pu-
tovalo 7.700 korun. 

Největší zájem byl o populární škvar-
kovou pomazánku, dobře se ale prodávaly 
i velikonoční balíčky. Ty obsahovaly na-
příklad dřevěné zajíčky, sáčky na vajíčka, 
lampičky, květinové zápichy, podložky 
pod hrneček, svíčky, jarní osení, ozdobená 
vajíčka, sáčky na svačinu, náramky nebo 
látkový boxík. 

„Od lidí z call centra, kteří se za ty roky 
spolupráce už stali našimi přáteli, to bylo 
v dnešní nelehké době velmi milé a po-
vzbudivé gesto. Samozřejmě nás mrzí, že 
jsme se tentokrát nemohli setkat osobně, 
protože atmosféra velikonočních a vánoč-
ních charitativních ´snídaní´, které s ČEZ 

Distribucí pořádáme, je neopakovatelná. 
Tato podpora a spolupráce znamená pro 
nás a naše klienty mnohem více než jen fi-
nanční injekci,“ poděkoval ředitel Charity 
Jiří Karger.

Radost a dobrý pocit měli i pracovní-
ci call centra. „Balíčky jsme stihli všem 
předat ještě před Velikonocemi, takže je-
jich obsah byl krásným dárkem na oslavu 
jara pro rodinné příslušníky našich za-
městnanců,“ řekla za organizátory Vero-
nika Sležková (na snímku vlevo) z ČEZ 
Distribuce.  (red)

Call centrum ČEZ Distribuce opět podpořilo 
Charitu, hitem byla škvarková pomazánka 

Činnost nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež byla rozhodnutím vlády v 
březnu 2020 po dobu nouzového stavu po-
zastavena. Omezení pohybu se projevuje 
vznikem různých krizí, s nimiž se ohro-
žené děti a mladí lidé sociálním pracovní-
kům svěřují, nebo které vycházejí najevo 
během on-line komunikace. 

„Naše sociální služby jsou v čase ome-
zení pohybu pro děti a mladé lidi často je-
diným zdrojem srozumitelných informací 
a podpory, který jim byl neustále dostupný 
i doma nebo na mobilním telefonu a k ně-
muž měli důvěru,” říká Petr Huptych, ve-
doucí oddělení odborných služeb v Olo-
mouckém kraji. Za této situace v někte-
rých nízkoprahových zařízeních pro děti a 
mládež (NZDM) Společnosti Podané ruce 
meziročně prudce narostla vytíženost on-
line sociálního poradenství o několik sto-
vek procent. 

Život v nízkoprahových zařízeních 
ustal ze dne na den. V této situaci bylo nut-
né rychlé přeorientování na e-terén, který 
přestavoval jediný funkční komunikač-
ní kanál. „Byl to pro nás dosud neznámý 
způsob práce a učili jsme se za pochodu. 
Snažili jsme se klienty především uklidnit 
srozumitelnými informacemi o viru a vlád-

ních zákazech a rozptýlit je videospoty, on-
line soutěžemi a hrami, pomáhali jsme jim 
se školou,” dodal Huptych.

Radikální změna životního rytmu ved-
la k rozbití běžných sociálních interakcí a 
nevyhnutelně se odráží také v často křeh-
kém rodinném prostředí, ze kterého ná-
vštěvníci těchto zařízení přicházejí. Nej-
častějšími problémy jsou nucené soužití 
s rodinnými příslušníky konzumujícími 
alkohol či vykazujícími agresivitu a pro-
hloubení narušených vztahů v rodině, ne-
dostatečný kontakt se školou a obavy z 
prospěchu či rizikové chování. Objevuje 
se absence denního režimu, pocit osamě-
ní a sklon ke zvýšenému užívání drog, u 
starších klientů obavy z nezaměstnanosti a 
ztráty existenčního zázemí. 

Společnost Podané ruce převzala po-
prvé službu tohoto typu v Blansku v roce 
2005. Dnes provozuje celkem osm zaříze-
ní v Blansku, Zábřehu, Olomouci, Prostě-
jově, Mohelnici, Brně, Kroměříži a zatím 
poslední v Hanušovicích. Ty poskytují zá-
zemí, podporu, odbornou pomoc i mož-
nosti smysluplného trávení volného času 
a jsou útočištěm dětí a dospívajících před 
nevlídným a někdy i nebezpečným sociál-
ním prostředím, v němž vyrůstají.  (red)

Nízkoprahové služby pomáhají ohroženým dětem 
i uprostřed pandemie

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V březnu strážníci městské policie za-
znamenali 548 událostí, zasahovali u šes-
ti krádeží v obchodech, odchytili pět vol-
ně pobíhajících psů. Že se otepluje po-
znali i z toho, že na veřejných prostran-
stvích posbírali patnáct opilců. Kromě 
toho řešili následující případy:

• Porušení opatření v době krizového 
stavu zaregistrovala hlídka při namátko-
vé kontrole města chvíli po půlnoci prv-
ního březnového dne. Na ulici 28. října 
zjistila porušení zákazu vycházení oso-
bou, po prověření její totožnosti zjistila, 
že je hledaná Policií ČR. Tam také ná-
sledně ve voze strážníků doputovala. 

• Den nato zamířili na Dvorskou uli-
ci, kde v příkopě leželo havarované vozi-
dlo, ve kterém již nikdo nebyl. Na místě 
ale byla nalezena peněženka s doklady. 
Hlídka o věci vyrozuměla Policii ČR.

• Třetí březnový den vyrazili strážní-
ci k Oborníku, kde do vody vlezl muž, 
jemuž hrozilo utonutí. Byla proto kon-
taktována Policie ČR, hasiči a záchran-
ka. Psychicky labilního muže se nakonec 
podařilo přemluvit, aby zanechal svých 
sebevražedných snah, ten pak s pomocí 
hlídky vylezl na břeh, kde si jej následně 
převzala Policie ČR. 

• Jen oči pro pláč zbyly v neděli 7. 
března rybáři, kterému lapka z poseze-
ní u řeky na Sázavské ulici odcizil  dva 
rybářské pruty s batohem a vybavením. 
Oznamovatel odmítl krádež řešit, jen 
chtěl, aby se o ní vědělo, pokud by někdo 
podobné rybářské vybavení prodával. 

• Hned dvakrát strážníci likvidovali 
pohozené injekční stříkačky – 7. března 
na Kozinově ulici a 26. března na Olo-
moucké ulici.

• Dvakrát také museli strážníci asis-
tovat u vstupu do bytu. V pondělí 8. břez-
na na ulici ČSA u zabouchnutých vcho-
dových dveří s klíči z vnitřní strany a 
pečínkou v zapnuté troubě, takže hrozil 
požár. Přivolaní hasiči se do bytu dostali 
oknem a otevřeli ho zevnitř. V sobotu 24. 
března pomáhali na Nemilské ulici pěta-
osmdesátileté seniorce, která upadla ved-
le postele a nemohla se vzhledem k zdra-
votnímu stavu zvednout. Naštěstí si do-
kázala přivolat strážníky, kteří jí pomohli 
a ubezpečili se, že není zraněná.

• Sebe i své okolí ohrožoval ve stře-
du 17. března strážníkům dobře známý 
muž potácející se na Žižkově ulici mezi 
vozidly. Jeho další cesta vedla po dopo-
ručení lékařek záchranky do Olomouce 
na záchytku a není divu, už (nebo ještě)  
po ránu měl v krvi 3,9 promile. (red)

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo při-
pravilo další rodinnou hru, tentokrát Puto-
vání za ptačím zpěvem. Její účastníci na-
jdou v Bezručových sadech až do neděle 9. 
května osm stanovišť, na každém se sezná-
mí s jedním z místních ptáků.

K putování není potřeba mapy, výhodou 
ale je chytrý telefon s přístupem na inter-

net, který ovšem není nutností. Na stano-
višti (první se nachází u vstupu do kostela 
sv. Barbory) čeká na příchozí obrázek, do-
zví se několik zajímavostí a pomocí čtečky 
QR v chytrém telefonu si mohou poslech-
nout ptačí zpěv. Pokud si na závěr správně 
odpoví na položenou otázku, vyhrají navíc 
malou drobnost.  (red)

Putování za ptačím zpěvem 
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Sleduj oficiální profil 
města na Instagramu 
a označuj na fotkách 

@mestozabreh
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

 střední Morava 
106.8 FM | R-OL

Talk  show!
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VYRÁBÍME TOP SVĚTLOMETY.
V MOHELNICI.

HELLO, HELLA!
hella.jobs.cz
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ˇBUDOVÁNÍ PARKU KNÍZECÍ SADY



Na konci loňského roku 
přinesl zpravodaj informaci 
o šedesátinách zábřežských 
vodáků. Co je o počátcích 
sportu, který město prosla-
vil, ještě známého? 

Klubovna Svazarmu 
byla umístěna v chátrajícím 
domě v Nádražní ulici (dnes 
ulice ČSA), který původně 
sloužil jako obchod a skla-
dy firmy Svačina. Budova 
stála přibližně mezi kultur-
ním domem a prvním výš-
kovým panelákem. V domě 
byla dílna určená pro přípra-
vu motorek a motokár na zá-
vody, součástí objektu byla 
také vodácká loděnice. 

Nebyla to ideální poloha 
na umístění lodí. K rybníku 
(pro členy oddílu se poda-
řilo vyjednat se zábřežským rybářským 
svazem dohodu, že mohou pro svoji čin-
nost využívat Oborník) bylo třeba na 
káře přepravit pramici a kajaky na vzdá-
lenost téměř jednoho kilometru. Přitom 
tehdy ještě neexistoval průchod u Billy. 

V roce 1964 získal oddíl kanoistiky 
od města pozemek a dřevěný domek pro 

stavaře, který původně sloužil při vý-
stavbě městského stadionu. Vodáci si 
svépomocí vybudovali loděnici na bý-
valém vojenském pozemku u Morav-
ské Sázavy naproti lomu. Postupně byla 
upravena i část řeky pro sportovní účely. 
Už v roce 1965 se zde konala první zá-
břežská soutěž ve vodním sjezdu a sla-
lomu.  (red)
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Na Jeseníky!

Ani letos se májový 
jarmark neuskuteční

Běžecká výzva  
Z Rudolfova na Sněžku!    

Stejně jako v loňském roce ani letos se v 
Zábřehu oblíbený májový jarmark tradič-
ně pořádaný v den státního svátku 1. květ-
na neuskuteční. V polovině dubna to ofici-
álně oznámili jeho pořadatelé ze Zábřež-
ské kulturní.

„Epidemickou situaci pečlivě sledujeme 
a její vývoj v prvních měsících tohoto roku 
nám mnoho nadějí na uspořádání jarmar-
ku nedával. Přesto jsme vyčkávali do po-
slední možné chvíle,“ sdělil Zdeněk David 
z kulturního domu. Mimořádná opatření 
ministerstva zdravotnictví platná od 12. 
dubna, která umožnila prodávat na trzích 
pouze velmi omezený sortiment zboží, a 
to za přísných hygienických podmínek, 
vystavila této akci definitivní stopku. 

V plném proudu jsou však přípravy na 
jarmark podzimní. „Už nyní jsme začali 
pracovat na podobě Zábřežského kulturní-
ho jarmarku, který je naplánován na sobo-
tu 18. září, přesně na den 50 let od otevře-
ní našeho kulturního domu. A my chceme 
toto výročí našim návštěvníkům důstojným 
způsobem připomenout,“ uvedl David. 
Plán oslav jubilea zábřežské zlaté kaplič-
ky zahrnuje i slavnostní koncert, výstavu 
ve vestibulu kulturního domu, vydání vý-
roční publikace nebo projekci archivních 
fotografií a videí v kině Retro.  (red)

Seznámení se s historií turistiky v Je-
seníkách od jejích počátků do roku 1945 
nabízí nová, on-line dostupná, výstava v 
šumperském muzeu Na Jeseníky!. Zájem-
ci jejím prostřednictvím poznají průkopní-
ky turismu v Jeseníkách, rozmach turistic-
kého ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho 
vliv na podobu Jeseníků nebo se seznámí 
s dobrými dušemi, které se na horských 
chatách staraly o unavené poutníky. 

Putování se v tehdejších dobách neobe-
šlo bez mapy a obvykle ani kapesního prů-
vodce. Právě vydávání těchto tiskovin je 
věnována část výstavy. Po jejím zhlédnu-
tí tak návštěvníci budou třeba vědět, kdo 
a kdy zhotovil první turistickou mapu Je-
seníků nebo kdo byli autoři oblíbených a 
opakovaně vydávaných průvodců. 

Jakmile to situace umožní, kromě on-li-
ne prohlídky na www.muzeum-sumperk.
cz bude možné podniknout výpravu do 
muzea a vše si prohlédnout v Rytířském 
sálu. 

Výstava je pořádána ve spolupráci s Vě-
deckou knihovnou v Olomouci, kde byla 
poprvé instalována v roce 2019 souběžně 
s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiří-
ho Glonka.  (red)

Zábřežští sportovní nadšenci připra-
vili unikátní akci pro všechny, kdo mají 
rádi výzvy a pohyb. Běh z Rudolfova na 
Sněžku probíhá celý květen a není potře-
ba cestovat do Krkonoš. Jedná se indivi-
duální a neorganizovaný běh se startem od 
plakátovacího válce nedaleko Rafandy na 
kultovní Humenec v pětihodinovém limi-
tu. Svůj výkon musí účastník zaznamenat 
na chytré hodinky nebo mobilní aplikaci. 
Výsledná data spolu se jménem a věkem 
pak stačí zaslat v mapovém formátu, na-
příklad GPX, s celkovou vzdáleností a do-
bou běhu na e-mail: humenec1603@se-
znam.cz.  

„Jeden výběh trasy je změřen na 48 
výškových metrů. Pokud účastník absolvu-
je 34 výběhů a 33 seběhů, dostane se po-
myslně až na Sněžku. Délka trasy je stano-
vena co nejkratší, ale převýšení co největ-
ší. Celkové převýšení je 1.632 metrů a cel-
ková vzdálenost 26,8 kilometru,“ vysvět-
lil jeden z organizátorů Pavel Brzobohatý.     

Výzva je určena pro všechny běžec-
ké nadšence. Akce se koná ve spolupráci 
s městem Zábřeh a pod záštitou starosty 
Františka Johna.  V průběhu června dojde 
k slavnostnímu vyhlášení výsledků.  (red)

I přípravka pro prvňáčky 
proběhla distančně

Základní škola na Školské se ani letos 
nevzdala své tradiční akce Školička nane-
čisto s tím, že ji tentokrát celou připravi-
la distančně. Do projektu, který tentokrát 
nesl název Za perníkovou chaloupkou s 
Jeníčkem a Mařenkou se přihlásilo 37 dětí. 
Šlo o tři „setkání“ předškoláků, na kterých 
si děti hravou formou vyzkoušely aktivi-
ty začínajících prvňáčků (pravolevou ori-
entaci, matematické dovednosti, grafomo-
torické dovednosti, výtvarnou či pracovní 
zručnost atd.). Školička probíhala formou 
videí, která byla pro přihlášené v daný den 
zpřístupněna na internetu. Součástí byly i 
pracovní sešity, které si malí předškoláci 
podle pokynů vyplňovali a své výsledky 
posílali formou fotografií učitelkám. 

„Velké poděkování patří rodičům, kteří 
dětem pomáhali při činnostech, a hlavně 
dětem za vzorný přístup k plnění jednotli-
vých úkolů. Na všechny předškoláčky, kte-
ří sešit vyplnili a odevzdali, čeká velká od-
měna. Tu dostanou buď při červnovém se-
tkání budoucích prvňáčků, dovolí-li to epi-
demiologická situace, nebo při nástupu do 
školy 1. září 2021,“ informovala za orga-
nizátory Renata Hrdinová.  (red)

Místo oslav jubilea 
knihovna bojovala  
s dopady epidemie

Namísto oslav stého výročí od svého 
založení se městská knihovna v loňském 
roce musela potýkat s úbytkem čtenářů i 
zapůjčených svazků zapříčiněným koro-
navirovou epidemií. 

První veřejná knihovna vznikla v Zá-
březe již roku 1898 sloučením spolko-
vé knihovny Občanské besedy a Zory, 
spolku paní a dívek. Po vydání zákona 
o veřejných obecních knihovnách se z ní 
stala roku 1920 Městská knihovna Pa-
lackého. 

K připomínce tohoto výročí byla při-
pravena celá řada akcí – přednášek, dnů 
otevřených dveří, setkání knihovníků či 
tvořivého dopoledne pro děti, z nichž se 
ale stihla uskutečnit jen malá část. I tra-
diční pasování prvňáčků na čtenáře se 
provádělo nadvakrát na jaře a počátkem 
září. Děti si tak nemohly ani užít zre-
konstruovaný dětský koutek tvořící zá-
zemí právě pro pořádání besed pro školy 
a školky. V něm kromě technických pra-
cí došlo i na změny interiéru a nové ná-
stěnné malby od Dušana Rohlíka.

Práci v knihovně komplikovala stejně 
jako ve zbytku společnosti neustále po-
změňovaná krizová opatření od úplného 
uzavření v březnu, dubnu, říjnu a listo-
padu přes výdej knih na chodbě v příze-
mí (v květnu), výdejní okénko (koncem 
listopadu a v prosinci), volný výběr knih 
s provozem omezeným pouze na pondělí 
a středu až po klasický výpůjční provoz 
počátkem roku a přes prázdniny.

To se nemohlo nepodepsat na po-
čtu registrovaných čtenářů v městské 
knihovně, ten klesl loni oproti roku 
2019 o pětinu z 2.142 na 1.735 (z toho 
1.319 dospělých a 416 dětí), v roce 2018 
v knihovně registrovali 1.666 čtenářů. 
Ti si i přes všechny překážky vypůjčili 
112.760 knih, periodik atd.

Také v počtu návštěvníků došlo oproti 
předchozímu roku k poklesu, a to o více 
než třetinu. Knihovnu navštívilo celkem 
17.744 evidovaných uživatelů (což je o 
9.152 méně než předloni). Výrazný ná-
růst byl naopak zaznamenán u návštěv-
níků on-line katalogu, v roce 2020 se 
jednalo o 29.288 virtuálních návštěv, 
v roce 2019 on-line katalog vyhledalo 
22.250 uživatelů.  (red)

Zábřežský kulturní dům uspořádal 
za dobu své půl století trvající existence 
řadu akcí, které měly anebo stále mají 
i desítky let trvající tradici. K takovým 
pravidelným pořadům patřily oblíbené 
vánoční koncerty Orchestru Václava 
Hybše a stále patří představení Divadla 
Járy Cimrmana.

Václav Hybš se spolu se svým orches-
trem v kulturním domě poprvé představil 
v červnu 1979, tehdy zde vystoupil spo-
lu s Felixem Slováčkem a zpěvákem Ji-
řím Štědroněm. Populární orchestr se do 
naší zlaté kapličky vrátil koncem listopa-
du 1986 – s hercem Luďkem Munzarem, 
zpěvákem Pavlem Bartoněm a konferen-
ciérem Milošem Frýbou. Tím odstarto-
vala nepřehlédnutelná, desítky let trvající 
éra zábřežských vánočních koncertů to-
hoto hudebního tělesa. Akce s předvánoč-
ní atmosférou si získaly velkou oblibu a 
byly pravidelně zcela vyprodávané. Mis-
tr Hybš měl mimořádně šťastnou ruku při 
výběru hostů. Připomeňme, že v novém ti-
síciletí přivezl do Zábřehu například Vlas-
timila Harapese, Yvonne Přenosilovou, 
Pavlu Břínkovou, Pavlínu Filipovskou, 
Karla Štědrého, Jitku Zelenkovou nebo 

Josefa Laufera. 
Stále plný sil a optimismu oslavil 

Václav Hybš v roce 2015 v Zábře-
hu své 80. narozeniny. Ani tehdy, tak 
jako ostatně při každém vystoupení, 
neopomněl zavzpomínat na onen pa-
mátný noční koncert, kdy kvůli zá-
vadě na autobusu dorazili hudebníci 
na zábřežský koncert s několikaho-
dinovým zpožděním. K jeho překva-
pení však téměř všichni diváci v sále 
trpělivě čekali na „svůj“ orchestr. 
Zásluhu na tom měla ovšem i spo-
luúčinkující Naďa Urbánková, kte-
rá dokázala diváky bavit několik ho-
din. Koncert tehdy začal až před půl-
nocí. Po mnoho let pak návštěvníci 
vánočního koncertu čekali na to, až 
pan Hybš celou historku odvypráví 
a s úsměvem vyzve: „Zvedněte ruku 
všichni ti, co jste tady tehdy byli!“ A 
sám pak byl překvapen množstvím 
zvednutých rukou. Dřívější les ru-
kou sice s léty pomalu řídnul, ale na 
koncerty Hybšova orchestru rádo za-

vzpomíná mnoho lidí dodnes. 
Poslední šňůru vánočních vystoupení 

Václav Hybš uspořádal v roce 2019, jeho 
poslední zábřežský koncert se konal 2. 
prosince, hlavním hostem byla zpěvačka 
Kateřina Brožová.

Obdivuhodná éra cimrmanovského di-
vadla v Zábřehu, která trvá už téměř čtyři-
cet let, začala v únoru 1983. Tehdy se žiž-
kovské Divadlo Járy Cimrmana zábřež-
skému publiku poprvé představilo hrou 
Vražda v salonním coupé, v níž roli in-
spektora Trachty ztvárnil Zdeněk Svěrák. 
Spolu s ním vystupovali Václav Kotek, 
Miloň Čepelka, Jan Hraběta a Jaroslav 
Vozáb. V březnu 2018 se herci Divadla 
Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrá-
kem ujali slavnostního odhalení pamětní 
desky u hradební zdi vedle zámku připo-
mínající setkání dvou velikánů, génia Járy 
Cimrmana a polárníka Jana Eskymo We-
lzla, ke kterému mělo na tomto místě dojít 
někdy v roce 1893. „Oba měli něco spo-
lečného, především rádi cestovali. Cimr-
man byl Welzlův rádce,“ prohlásil při od-
halování neobvyklého památníku Zdeněk 
Svěrák. (Pokračování v č. 7/2021)

Z historie zábřežské zlaté kapličky (4. část)

Dirigent Václav Hybš při prvním zábřežském 
koncertu v roce 1979.

Správné znění tajenky slabikové křížovky, kterou jsme uveřejnili v minulém čísle 
zpravodaje: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ZÁBŘEHA. Vylosovaným vý-
hercem, který obdrží zajímavou cenu, se stala Jaroslava Mandáková. Blahopřejeme!

Střípky z dějin Zábřeha: Vodácké počátky

Zleva vodáci Polách, Jílek, Beneš, ?, Machoň, Voráč, 
Antonín a Stanislav Hoigerovi a Švéda před loděnicí 
v Nádražní ulici. Pod kajaky leží pramice, kterou to 
všechno začalo.
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Nic jiného nemůžeme, než celých dlouhých  
20 let vzpomínat na našeho  

syna Jiřího Hořavu, 
který by se 10. května dožil 60 let.

 Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměl jsi 
pomoci, potěšit i rozesmát…

Vzpomeňte s námi. Rodiče.

Dne 27. dubna jsme vzpomněli 2. smutné výročí,
kdy nás ve věku 39 let opustil  

pan Petr Diblík
ze Zábřeha.

„Utichlo srdce,zůstal jen žal.
  Kdo tě měl rád,vzpomíná dál.“

S láskou vzpomínají rodiče a sestra Milka s rodinou.

Dne 14. dubna 2021 by oslavil  
náš syn a bratr   

Michal Pavlík 
své 40. narozeniny.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra Lucie 
a ostatní příbuzní.     

Dne 9. května 2021 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí  

pana Jaroslava Stojaspala.

S láskou stále vzpomíná manželka, 
syn Jaroslav a dcera Lenka s rodinami.


