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Rozvolňování mimořádných opatření
Díky příznivému vývoji epidemiologické situace schválila vláda rychlejší scénář uvolňování mimořádných
karanténních opatření. Nouzový stav
bude v České republice platit do 17.
května. Současně byla automaticky
prodloužena všechna opatření, která
vláda z důvodu nouzového stavu přijala a zůstala v platnosti.
Výjimka z povinnosti nošení roušek
platí pro:
• děti do dvou let,
• osoby se závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby v uzavřeném vozidle (jsouli všechny členy společné domácnosti),
• řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou
sami v uzavřené kabině oddělené od
prostoru určeného pro přepravu osob,
• děti od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy
pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních
i vnějších,
• osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• umělce při provádění autorského
díla a jiné osoby vystupující v audiovizuálních dílech nebo pořadech.
Vláda odsouhlasila také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření.

Od 11. května je povoleno:
• konat sportovní, kulturní a společenské akce s účastí do 100 osob,
• mohou se konat divadelní představení, otevřít kina a cirkusy (musí být
dodržen povinný rozestup),
• mohou se konat svatby do maximálního počtu 100 osob,
• otevřou se vnitřní prostory pro trénink sportovců,
• do škol mohou žáci devátých tříd a
maturanti ve skupinách maximálně 15
osob,
• obnoví se činnost zájmových
kroužků a výuka základních uměleckých škol,
• do škol mohou vysokoškoláci ve
skupinách do 15 lidí,
• lidé mohou v obchodech zkoušet
oděvy.
Od 11. května se otevírají:
• všechny provozovny v obchodních
centrech,
• provozovny nad 2.500 m², které nejsou v nákupních centrech,
• zahrádky v restauracích, hospodách, bufetech, kavárnách, vinotékách,
pivotékách (zároveň stále platí prodej
přes výdejové okénko),
• holičství, kadeřnictví, pedikúry,
manikúry, solária,
• kosmetické, masérské, regenerační
nebo rekondiční služby,
• muzea, galerie, hrady, zámky, skanzeny (venkovní prostory). 
(red)

Zastupitelstvo proběhne mimořádně v kulturním domě
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se upravil harmonogram zasedání zastupitelstva města.
Plánované zasedání dne 29. dubna se
přesunulo na středu 20. května. Zasedání proběhne mimořádně v kultur-

ním domě se začátkem v 16 hodin a
za zpřísněných hygienických a organizačních opatření. Ta mají za cíl především chránit zdraví všech přítomných zastupitelů, občanů i zaměstnanců úřadu. 
(red)

Od května startují farmářské trhy

Díky postupnému uvolňování mimořádných opatření se i v Zábřeze
uskuteční oblíbené farmářské trhy.
Potraviny přímo od pěstitelů, rukodělné a řemeslné výrobky si budou
moci lidé na náměstí Osvobození poprvé nakoupit ve čtvrtek 21. května a
poté pravidelně vždy třetí čtvrtek v
měsíci až do podzimu, tedy 18. června, 16. července, 20. srpna, 17. září a
15. října.
Organizace trhů se ve spolupráci s
městem opět ujala Okresní agrární komora Šumperk, na jejich pořádání přispěl Olomoucký kraj částkou 25 tisíc
korun. V nabídce budou tradičně včelí
produkty, ovoce, zelenina, sýry, produkty z domácího česneku, rakytníku,

brusinek a borůvek, frgály, rybízové
víno, široká škála koření bez glutamátu a soli, vyhlášené delikatesy ve skle,
celá řada masných a uzenářských výrobků, ale i bylinná kosmetika, minerály či háčkované a tkané výrobky.
„Farmářské trhy jsou příležitostí uplatnit na trhu tuzemské produkty,
přednostně regionální, podpořit tímto
místní ekonomiku a společně s tím posílit v lidech povědomí a zájem o českou produkci. Zároveň je to propojení
veřejného a podnikatelského sektoru,
malých farmářů, zemědělců a výrobců, pro které je tato podpora v současné době důležitá,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Blanka Sedlačíková.  (red)

Zábřežské školky se otevřou 25. května

Město Zábřeh jako zřizovatel pěti
mateřských škol pečlivě zvažovalo
jejich znovuotevření. Na konci května budou moci do základních škol nastoupit žáci prvního stupně, otevření
školek ale nechala vláda na kompetenci zřizovatele. Pokud nedojde k zásadním změnám, budou se školky po jednání s ředitelkami (na snímku) otevírat
od 25. května.
„Obracejí se na nás rodiče, kteří by
tento krok uvítali, potřebují jít do práce. Jiní by si raději nechali děti doma,
což je i žádoucí – pokud by všechny
děti nastoupily, nebude vzhledem k hygienickým požadavkům stačit kapacita. Moc si navíc nedovedeme představit, jak bude možné malé děti ve školkách přimět k dodržování avizovaných
hygienických opatření. Apelujeme na
brzké vydání jednoznačných pokynů ze
strany příslušných ministerstev a hygieny, a to včetně podmínek přiznání
ošetřovného,“ sdělil starosta František
John.
Mateřské školy budou fungovat za
přísných podmínek ve speciálním reži-

mu, který byl doporučen Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.
Základní dezinfekční prostředky budou zajištěny městem. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy dosud ale nevydalo avizovaný metodický
pokyn, ve kterém by byly jednoznačně
stanoveny vedle hygienických i další
požadavky, za kterých má být výuka
ve školách realizována.
„Doporučujeme, aby rodiče možnost umístění dětí do mateřských škol
zvážili s ohledem na to, zda mají nějakou jinou alternativu. Čím méně dětí
ve školkách bude, tím lépe se nám podaří zamezit míchání skupin a lépe
ochránit zdraví dětí a jejich rodin,“
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Blanka Sedlačíková.
Prázdninový provoz mateřských
škol bude v Zábřeze zajištěn po celé
období letních prázdnin. Z důvodu
hygienických opatření by měly být v
provozu minimálně dvě školky současně. Přesný harmonogram prázdninového provozu školek je připravován. 
(red)

Zajištění lékárenské pohotovosti ve státní
svátek 8. května

V pátek 8. května, v den státního svátku, bude v každém okrese Olomouckého
kraje otevřená jedna lékárna. Provoz lékáren v každém okrese zajistil Olomoucký

kraj. Opatřit léky bude možné v tento den
nejblíže v Šumperku, kde bude v době od
9 do 13 hodin otevřena Krajinská lékárna
na ulici Komenského 882/4. 
(red)

Zubní pohotovost ukončena

Oblastní stomatologická komora od pracujícího kolegy v okolí.
27. dubna přestala organizovat zástuZubní pohotovost lékařské služby
py za nepracující zubaře. Většina zub- první pomoci v sobotu, neděli a ve
ních lékařů již ve svých ordinacích svátky je nezměněna a je určena všem
pracuje nebo ošetřuje své akutní paci- pacientům. Na lince 585 544 444 bude
enty. Ti lékaři, kteří stále neordinují, zájemcům sděleno, kde a kdo o víkenjsou povinni si zajistit zástup u svého du slouží. 
(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém mimořádném
jednání 30. března mimo jiné projednala
následující materiály:
• Schválila Technickým službám Zábřeh výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru, který se týká financování pořízení sekací nástavby a nástavby pro sběr trávy s příslušenstvím na
univerzální stroj Egholm a dále pořízení
sací nástavby, předního a dvou bočních
zametacích kartáčů. Dodavatelem schválila společnost Haiteco CZ, cena zařízení
činí 1.136.190 Kč vč. DPH.
• Schválila poskytnutí účelového investičního transferu ve výši 980.000 Kč
ZŠ Školská na rekonstrukci školní chemické laboratoře a související učebny.
• Schválila výsledné pořadí nabídek
na provedení veřejné zakázky autobusových zastávek. V soutěži zvítězila nabídka společnosti Ekozis spol. s r. o. s cenou
1.183.129 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo mezi městem Zábřeh a
společností VHH Thermont na rekonstrukci budovy smuteční síně. Dodatek upravuje cenu díla o dodatečné práce a o práce, které nebudou realizovány. Nová cena díla činí 23.451.218 Kč
bez DPH.
• Schválila zadávací podmínky zadávacího řízení na dešťovou kanalizaci ve
Václavově a pověřila starostu výkonem
práv a povinností zadavatele v zadávacím řízení s výjimkou rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
• Schválila komisí doporučené výsledné pořadí nabídek na provedení rekonstrukce části ulice Malá strana. V soutěži zvítězila nabídka společnosti KARETA s. r. o. v celkové ceně 6.666.000 Kč
bez DPH.
• Schválila poskytnutí dotací na celoroční činnost, a to 15.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Hněvkov a 20.000 Kč
Sboru dobrovolných hasičů Václavov.

(red)

Důležité kontakty
112 – linka v případě podezření na nákazu
koronavirem
1212 – informační linka Ministerstva
zdravotnictví ČR
585 719 719 – informační linka Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje
732 730 527 – pomoc pro osamělé seniory s dodávkou nákupů, léků a obědů až do
domu, bytu a pomoc pro osoby v nařízené
izolaci a karanténě
583 468 218 – informační linka Městského úřadu Zábřeh

Potraviny od souseda
nabízí čerstvé místní zboží
Zajímavým pokusem, jak naučit Zábřežsko a Šumpersko nakupovat online čerstvé lokální potraviny, je projekt
Potraviny od souseda. Výrobky si stačí
jednoduše vybrat přes e-shop a nákup je
poté doručen až ke dveřím domácnosti
nebo do prodejny. Objednávat je možné
i telefonicky na tel: 737 379 991, a to v
pracovní dny od 9 do 13 hodin. Na stránkách potravinyodsouseda.cz je k objednání pečivo i cukroví, ovoce, zelenina,
maso a uzeniny, mléčné výrobky, alkoholické nápoje nebo dorty. Rozjezd proběhl za účasti Pivovaru Welzl, Řeznictví
Šebesta, Vašíček pekařství a cukrářství,
MK Fruit a Doubravského dvora. Zapojena je i místní konzervárna Via Delicia.
Nákupy jsou rozváženy do oblastí Zábřeh, Jestřebí, Nemile, Leština, Lesnice,
Postřelmov, Rájec, Rovensko, Šumperk,
Dolní Studénky, Nový Malín, Sudkov,
Vikýřovice, Rapotín. Využít lze i dvě
výdejní místa prodejen pekárny Vašíček,
a to v Zábřeze na Masarykově náměstí
16 nebo v Šumperku na ulici M. R. Štefánika 22. 
(red)

Smuteční síň doplní unikátní prvky

Na zábřežském hřbitově pokračuje
rekonstrukce smuteční síně podle plánovaného harmonogramu. Dokončeny
jsou veškeré svislé konstrukce, hotová
je fasáda hlavní budovy ze strany hřbitova, monolitická rampa se schodištěm,
veškeré rozvody elektroinstalace i výměna střešní krytiny,
Aktuálně je instalováno podlahové
topení a následně bude v hlavním sále
vylita betonová podlaha. Během stavby došlo ke změně typu vytápění, a to z
kotle na pelety na systém tepelného čerpadla. Tato změna povede k úspoře provozu smuteční síně a zároveň ke zvýšení
ekologičnosti jejího provozu. Dokončují se fasády jednotlivých částí stavby i
vnitřní omítky. Následně se bude dláždit
prostranství před vstupem.
Místo posledního rozloučení bude
kromě potřebných stavebních a technických úprav doplněno o několik unikátních prvků. Dokončeno bylo již

osazení rámu světlíku jako jedné z hlavních dominant smuteční síně. Jedná se o
tzv. Boží oko, které
bude zaskleno chytrým sklem. To má
chránit před prudkým
slunečním světlem,
které bude přes světlík pronikat do smuteční síně. Chytré sklo
je totiž vybaveno zatmavovací fólií, stiskem tlačítka tedy dojde k zatmavení skla
světlíku.
„Z části bývalého
bytu, jenž byl součástí
smuteční síně, byl vybudován kůr. Vznikl tak prostor pro zpěváky a živou hudbu, což dřívější podoba smuteční síně
neumožňovala. Vstup do smuteční síně
je nově zajištěn monolitickou konstrukcí
schodiště v kombinaci s bezbariérovou
rampou. Toto je prvek, který je architektonickým dílem nadregionální velikosti.
Zrestaurována bude i socha archanděla Michaela na vrcholu kopule,“ přiblížil zajímavosti starosta města František
John.
Uměleckým dílem budou taktéž svítidla v hlavním sále. Ta kombinují stínidlo z foukaného skla vyrobené místním uměleckým sklářem Pavlem Bruštíkem s LED světelným jádrem dodávaným zhotovitelskou společností VHH
Thermont.
Generální oprava historické budovy
bude dokončena přibližně v polovině
roku. 
(red)

Počet trestných činů výrazně klesl, roste ale
počet drogových deliktů
Na svých zasedáních se rada města
zabývala také zprávou o činnosti městské policie za rok 2019, radním byla
předložena obvodním oddělením Policie ČR i zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku v obvodě.
Z dokumentů vyplývá, že v oblasti přestupků došlo k nárůstu o 5% (z 1.656 v
roce 2018 na 1.740 v roce loňském), stále je to ale výrazně nižší počet než v letech předchozích, kdy počet přestupků
výrazně přesahoval 2.000 za rok. Co se
ale dlouhodobě neliší, je struktura, čtyři
z pěti přestupků (celkem 1.399) spáchali
neukáznění řidiči většinou v zónách placeného parkování, v jednosměrných ulicích či v oblasti autobusových zastávek.
Za nimi následuje porušování obecně
závazných vyhlášek města (152 případů) a porušování veřejného pořádku (88
případů). Na pokutách vybrali strážníci přes 220 tisíc korun (o 12.000 Kč víc
než v roce 2018).
Výraznou roli v práci městské policie hraje kamerový systém, který má již
osm kontrolních bodů. Kamery loni zaznamenaly 120 událostí, záznamy slouží i při prověřování událostí, o něž žádá
Policie ČR či občané. Strážníci dál zjistili dvacet trestných činů, policistům
předali osm osob podezřelých ze spáchání trestného činu a stejný počet hledaných osob, intenzivně spolupracova-

li i se záchranáři a hasiči, odchytili 102
psy. Také se prohloubila spolupráce se
školami a školkami v celém regionu.
Pro zábřežské obvodní oddělení Policie ČR byl rok 2019 specifický především v tom, že za posledních sedm let
zde dosáhli druhého nejnižšího nápadu
trestné činnosti. Bylo evidováno pouze
366 trestných činů, což oproti roku 2018
znamená pokles trestné činnosti o 81
případů. Pachatele se podařilo odhalit v
251 případu, tedy v 69% trestních jednání. Potěšující je pokles u násilné kriminality (ze 45 na 35 případů), výrazně
poklesla i kriminalita majetková (ze 143
na 117 případů), například počet vloupání se snížil na historické minimum 14
případů. Naopak výrazný nárůst zaznamenala ostatní kriminalita (sem spadají
případy zanedbání povinné výživy, drogová kriminalita, sprejerství, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
atd.), ta se po několikaletém setrvalém
počtu zvedla z 39 případů v roce 2018
na 62 v roce loňském, objasněno bylo
87% věcí. Alarmující je skutečnost, že
hlavní podíl na tomto růstu má drogová problematika. Zatímco v roce 2018
bylo řešeno pouze pět těchto případů, v
roce 2019 to bylo i díky ještě více cílené
činnosti policie 22 skutků. Ve všech případech byli pachatelé obviněni a budou
předání soudu. 
(red)

Rozloučili jsme se
2. 3. Rostislav Tomášek (91)
4. 3. Marie Šolcová (80)
4. 3. Jaroslav Skalička (98)
4. 3. Jarmila Machová (87)
5. 3. Milada Smrčková (92)
6. 3. Anna Knížová (95)
8. 3. Jarmila Turzová (91)
11. 3. Jarmila Jarmarová (96)
25. 3. Růžena Kalvodová (85)
26. 3. Jindřiška Šrotová (85)

28. 3. Miroslava Souralová (82)
27. 3. Horst Haschke (77)
1. 4. Marie Jurečková (88)
1. 4. Jiří Vulc (51)
5. 4. Marie Khýrová (87)
12. 4. Josef Zatloukal (77)
14. 4. Eva Bracháčková (94)
15. 4. Miloslava Ondráčková (85)
16. 4. Rostislav Vysoudil (63)
17. 4. Ludmila Trhalová (86)

Harmonogram uvolnění
škol a školských zařízení
platný od 30. dubna

Pondělí 11. května
• Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – pro účely přípravy na
maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria – max. 15 žáků.
• Žáci 9. ročníků základních škol –
výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – max.
15 žáků
• Studenti všech ročníků vysokých
škol – max. 15 osob.
• Výuka na základních uměleckých
školách a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – max.
15 žáků.
• Činnost středisek volného času –
skupiny max. 15 účastníků.
• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.
• Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení.
Pondělí 25. května
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1.
stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin
– max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě
v lavici), bez možnosti měnit složení
skupin.
Nejdříve 1. června
• Možnost realizace maturitních a
závěrečných zkoušek a absolutorií na
konzervatořích a vyšších odborných
školách.
• Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na
středních školách a odbornou přípravu
na vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.
Červen:
• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek
na střední školy.
• Realizace konzultací či občasných
vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních
škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických
hodin. 
(red)

Chybí vám dezinfekce?

V současné době lze v nutných případech poskytnout občanům města dezinfekci v omezeném množství, a to po předchozí
domluvě s krizovým manažerem města, tel:
583 468 147, 770 163 126 denně od pondělí
do pátku v době 8 do 11.30 hodin. 
(red)

Poradna nabízí pomoc
rodičům

Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciální pedagogické centrum Olomouckého kraje přichází s nabídkou pomoci pro rodiče v situacích, které pro ně
i jejich děti v této době nemusí být snadno zvladatelné. Problémy mohou souviset například s vypořádáváním se se
stresem při zvládání náporu domácího
vzdělávání, s projevy strachu a úzkosti u dětí, nastavením denního režimu či
sladěním požadavků na domácí přípravu
dětí s vlastní prací a dalšími potřebami
rodinného života.
Mezi další témata může patřit příprava předškoláčka v době, kdy nemůže navštěvovat školku, výchovné problémy
a řešení nečekaných výchovných situací, které vznikly v souvislosti s učením
doma, konzultace ohledně trávení času
na PC a mobilu (co je vhodné a co naopak ne), ale třeba i chybějící sociální
kontakty.
Možnost obrátit se s uvedenými tématy o pomoc lze na tel: 800 601 020.

(red)
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Pondělí 18. 5. 2020
Ulice

Zábřeh 9/2020

Pátek 22. 5. 2020
Stanoviště

Ulice

Stanoviště

Severovýchod

křiž. Mánesova – Závořická

Václavov

u hřiště

Strejcova, Žerotínov

Strejcova – u MŠ

Václavov

u kaple

Svobodov, Dvorská

Svobodov – střed

Hněvkov

u trafostanice

Alšova, Háječkova, Mánesova

křiž. Alšova – Mánesova

Pivonín

křižovatka u lípy

Bezručova, Nerudova, Mánesova, Na Hejtm.

rozc. Bezručova – Mánesova

Bušínov

u kontejnerového stání

nám. Osvobození, Kozinova, Školská, Žižkova

Školská

Pondělí 25. 5. 2020

Úterý 19. 5. 2020

Ulice

Stanoviště

Ulice

Stanoviště

ČSA, ČSA II.

ČSA II. – střed

Na Řádkách, ČSA

Na Řádkách

Kosmonautů, Havlíčkova

Kosmonautů

Křížkovského, 17. listopadu

rozc. Křížkovského – 17. listopadu

Dlouhá, Zelená, Polní

křiž. Dlouhá – Zelená

Na Nové, Rybářská, Říční, Sázavská

křiž. Říční – Sázavská

Třešňová, Dlouhá, Úzká

u stadionu

Ráječek

rozc. Ráječek – Cihlářská

Dlouhá, Příční, Krátká

křiž. Dlouhá – Příční

Ráječek

Ráječek – kaple

Leštinská, Na Křtaltě

křiž. Leštinská - Na Křtaltě (chodník)

Na Nové

rozc. Na Nové – sídliště u mlékárny

Středa 20. 5. 2020
Ulice

Stanoviště

Na Výsluní, K Vápeníkám

křiž. Výsluní – K Vápeníkám

L. Fialy, J. Welzla

křiž. L. Fialy – J. Welzla

Indrova, Lidická, Tůmova, Na Farském

křiž. Tůmova – Lidická

Slunná, Na Vyhlídce, St. Lolka, Jílová

Na Vyhlídce parkoviště

Nemilská, K Vápenikám

Nemilská – Prostřednička

Dvořákova, Indrova, Za Pivovarem

křiž. Dvořákova – Za Pivovarem

Čtvrtek 21. 5. 2020
Stanoviště

Boženy Němcové

Boženy Němcové (u parku P. Bezruče)

Boženy Němcové, Na Hrádku, Sokolská

křiž. B. Němcové – Na Hrádku

Jiráskova, Za Pivovarem

křiž. Jiráskova – Za Pivovarem

Smetanova, Třebízského

křiž. Třebízského

Smetanova

křiž. Smetanova

Oborník, Havlíčkova, U Vodárny

křiž. Havlíčkova – Oborník

Havlíčkova, V Hliníku, Dvořákova, Kopečná

křiž. Havlíčkova – Dvořákova

NOVÁ LÉKÁRNA
V POLIKLINICE ZÁBŘEH VCHOD „B“

MLÉČNÁ
KOJENECKÁ VÝŽIVA
ZA NEJNIŽŠÍ CENY
NUTRILON 329 KČ
SUNAR 199 KČ
HIPP 269 KČ

INZULÍNY BEZ DOPLATKU
VELKÝ VÝBĚR DOPLŇKŮ STRAVY

GARANCE NEJNIŽŠÍCH DOPLATKŮ NA VŠECHNY LÉKY

Stanoviště

Radniční, Ztracená, Komenského, Žižkova,
Farní, Masarykovo nám.

Masarykovo nám.

Morávkova, Malá strana, Sušilova

střed ul. Morávkova (park)

Valová, Zahradní

Valová (pod javorem)

Sušilova, U Bořin, U Horního rybníka

rozc. Malá strana

Sokolská

bytovky Agrodružstva

Krumpach, Nad Lihovarem, U Bořin

u kotelny

Krumpach, U Horního rybníka

sídliště Krumpach

Středa 27. 5. 2020

Ulice

VELKÉ DERMO CENTRUM
ANTIKONCEPCE ZA NEJNIŽŠÍ CENY

Úterý 26. 5. 2020
Ulice

SLEVA PŘI NÁKUPU
NAD 200,, KČ

20,- KČ
SLEVA PŘI NÁKUPU
NAD 450,, KČ

50,- KČ

ADRESA: ŠKOLSKÁ 15 VCHOD B, ZÁBŘEH
OTEVŘENO PO ČT 7:30 17:00, PÁ 7:30 15:00, TEL.: 583 216 491

Ulice

Stanoviště

Skalička

Humenec

Skalička

křiž. Skalička – Ráječek

Skalička

Pod Zámečkem

Skalička

křiž. Rudolfa Pavlů - Palackého

Rudolfov, Pod Strání

křiž. Skalička – Pod Strání

Rudolfov

křiž. Rudolfov - Ku Dráze

U Sázavy

křiž. U Sázavy – Rudolfov
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Zábřežáci nezapomínají
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí osvobození Československa od nacistické okupace a konce druhé světové války. Vzpomínáme s veškerou vážností a úctou na vojáky, partyzány, odbojáře i všechny „obyčejné“ lidi, kteří za nás a naši budoucnost položili
své životy.
Zábřeh byl osvobozen ráno 8. května 1945 vojsky 15. a 28. střeleckého sboru 60. armády 4. ukrajinského frontu generála Jeremenka, ve stejný den byl osvobozen i Šumperk a Mohelnice. Na bojích
o Zábřeh se aktivně podílely i místní partyzánské skupiny.
Naši republiku stála druhá světová válka 360 000 lidských obětí. Na území Československa položilo své životy 144 000 vojáků
Rudé armády, 33 000 vojáků rumunské armády, 180 příslušníků
americké armády a 79 Poláků. Z Československého armádního sboru padlo při osvobozování vlasti přes 3 500 vojáků. Připomeňme si
i to, že ti, kteří naši svobodu vykoupili svými životy, mají právo po
nás žádat, abychom ji nikdy neprodali a nezradili.
V poslední době jsme svědky toho, že dějiny druhé světové
války jsou falzifikovány. Je to založeno na snížení až minimalizování úlohy Rudé armády a Sovětského svazu ve válce, na eliminaci partyzánského a komunistického odboje, zapomínání Svobodovy armády a na zveličování významu Velké Británie a USA. V posledních letech se stávají téměř běžnými tvrzení, z nichž vyplývá,
že tuto válku zavinil Sovětský svaz a jeho vítězství že by mělo být

Dne 9. dubna 2020 jsme vzpomněli 100.
výročí narození naší maminky,
paní

Anny Kratochvílové.

A také smutné 10. výročí, kdy nás
navždy opustila.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

chápáno spíš jako porážka, že tato válka nebyla vedena za práva národů, za svobodu a samostatnou existenci, ale spíš za západní demokracii amerického typu.
Osvoboditelská role Rudé armády je zaměňována za roli dobyvačnou s tím, že znemožnila „osvobozeneckou misi“ americké armády ve střední a východní Evropě. Do tohoto rámce spadá množství pořadů o nacistickém Německu, jeho armádě a jeho „hrdinech“
v televizi, odstranění pomníku maršála Koněva v Praze, rozhodnutí
zastupitelstva Prahy – Řeporyjí o vybudování pomníku vlasovcům,
obnovení německého pomníku Wermachtu a SS v Jizerkách. Příkladů by se našlo mnohem více.
Ve městě a v jeho blízkém okolí je několik památníků a pamětních desek připomínajících tyto události a oběti. Vezměte své děti,
vnoučata, navštivte je, vzpomeňte si na tyto události, osvoboditele
i oběti. Vzpomeňme si, za co a proti čemu bojovali a co by nastalo,
pokud by jejich bitva nebyla vítězná. Pravděpodobně by již český
národ neexistoval.

Čest památce osvoboditelům, ať přišli
z východu, či západu.




Letos 11. května tomu budou 4 dlouhé roky,
co nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička, teta,
paní

Marie Mazánková

ze Zábřeha.
S láskou vzpomínají syn Radek, bratr Olin,
sestry Boža a Dana s rodinami.
Kdo jste ji znali, uctěte její památku tichou vzpomínkou.

Jaroslav Špaček, KSČM

Dne 12. května 2020 oslaví
pan

Jiří Hořava

své životní jubileum 90. narozeniny.

Dobrou pohodu, plno sil, zdraví a elánu mu
z celého srdce přejí manželka Marta a dcery
Jana, Marta a Lenka s rodinami.
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Knihovna pozvolna zahajuje
provoz

Koronavirus zasáhl i do činnosti městské knihovny. Ta musela v souladu s
vládním nařízením omezit provoz pro
veřejnost, ovšem za zavřenými dveřmi
bylo živo. „Procházel se knihovní fond,
opravovaly se poškozené knihy, vyřazovaly staré a nečtené svazky, objednávaly, zapisovaly a obalovaly knihy nové,
zkrátka vše se připravovalo tak, abychom mohli čtenářům po znovuotevření nabídnout co nejlepší služby. Někteří z nás ve volném čase stále šijí doma
roušky,“ prozradila vedoucí knihovny
Jana Šmehlíková. „Věřím, že naše práce bude nakonec odměněna spokojeností věrných čtenářů a děti potěší nový dětský koutek,“ dodala.
Od pondělí 4. května se ale do knihovny vrací život. Otevírací dny jsou prozatím v pondělí a ve středu, a to od 8 do
12 a od 13 do 17 hodin. Příchozí obslouží pracovníci knihovny přímo u vstupu
do budovy městského úřadu (ta zůstává i
nadále uzamčená), kde vyzvednou knihy
na vrácení. Zájemce o vypůjčení dokumentů doprovodí zaměstnanec knihovny jednotlivě do půjčovny, kde si budou
moci knihy vybrat a vypůjčit. Výtah zůstává mimo provoz. Vždy je nutné vstupovat pouze se zakrytým nosem a ústy
a použít připravenou dezinfekci rukou.
Doplňkové služby knihovny (internet
pro veřejnost, kopírování, tisk apod.)
není prozatím možné využívat.
Tato opatření jsou ovšem velmi omezující, proto přišla knihovna s novou
službou, a tou je možnost objednání
knih.
Objednávku lze uskutečnit v pracovní dny od 8 do 12 hodin telefonicky na
tel: 583 416 020 nebo kdykoli e-mailem na martin.vesely@knihovna.zabreh.
cz. Z kapacitních důvodů je možné objednávat maximálně 10 titulů. Zájemci
pak musí vyčkat na potvrzení své objednávky, kterou se budou v knihovně snažit co nejdříve vyřídit. Objednané knihy
pak bude možné vyzvednout výhradně
v pondělí a ve středu v otevírací době
knihovny, kdy budou vydány po předložení čtenářského průkazu u vstupu do
budovy. 
(red)

Rekonstrukce Smetanovy
ulice běží podle plánu

Volejbalisté připravili letní kemp

Volejbalový sportovní klub Zábřeh pořádá v termínu od 27. do 31. července další Letní volejbalový kemp. Akce je určena
pro všechny zájemce o volejbal: pokročilé, začátečníky i úplné nováčky, kteří by si
chtěli volejbal vyzkoušet.
Uzávěrka přihlášek je do 10. června
(přihlášky jsou přijímány do naplnění ka-

pacity kempu podle data podání).
Vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty přihlášek limitovány tak, aby bylo ve
skupině na jednoho trenéra maximálně
deset hráčů či hráček, kemp je omezen na
maximálně 40 účastníků.
Bližší informace Martin Vitásek, email: vsk.zabreh@seznam.cz. 
(red)

Většina pořadů plánovaných do kulturáku má
nový termín

V důsledku pandemie koronaviru a následných opatření musely být některé pořady plánované do kulturního domu úplně
zrušeny, většinu akcí se ale podařilo zachránit, a pokud to situace dovolí, uskuteční se v podzimních termínech.
„Asi nejsložitější situace jsme museli
řešit v případě divadelních představení,
protože sladit volné termíny v pracovních
diářích žádaných herců s možnostmi kulturáku nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se to myslím podařilo velmi dobře,“
konstatoval jednatel Zábřežské kulturní
Zdeněk David. Podzimní divadelní sezonu by tak měla 4. září zahájit konverzační
komedie O lásce s charismatickou dvojicí
Karel Roden a Jana Krausová, říjen bude
patřit nejprve Zlatě Adamovské a Petru
Štěpánkovi ve hře Misery a po té kultovní one man show Caveman. Na konec listopadu bylo přeloženo představení 3 verze života s Davidem Prachařem nebo Igorem Chmelou. „Kromě toho už nyní dolaďujeme termíny pro další divadla tak, aby
se v Zábřeze mohla odehrát všechna plánovaná představení obou skupin divadelního předplatného. Ještě do konce roku
by se tak u nás měli objevit třeba Martin
Hoffman, Aleš Háma, Ondřej Vetchý nebo
Bára Hrzánová,“ vypočítává David.
Tradičně bohatá by měla být rovněž
podzimní koncertní sezona. Hned na za-

čátek října kulturák naplánoval dva vyprodané koncerty kapely Škwor a exkluzivní koncert zpěvačky Lucie Bílé. Na
konci měsíce by měla v Zábřehu zahrát
legendární kapela Arakain a v pátek 30.
října by se měl na jevišti kulturního domu
uskutečnit čtvrtý ročník multižánrového
festivalu Akustik fest, který představí zajímavé hudební osobnosti.
Zkrátka nepřijdou ani dětští návštěvníci, pro které je na neděli 6. záři připravena žádaná dětská show Štístko a Poupěnka, tentokrát v podobě představení Ať žijí
pohádky. Na konec září se podařilo přeložit talk show Manuál zralé ženy v podání úspěšné spisovatelky, scenáristky, ale i
výborné vypravěčky Haliny Pawlowské.
Ani dříve narození by neměli přijít o taneční odpoledne s kapelou Black Band z
cyklu Šlágr v Zábřehu, to se má uskutečnit v neděli 8. listopadu.
„Vstupenky na všechny akce, které se
uskuteční v náhradním termínu, zůstávají v platnosti. Ze závažných důvodů je samozřejmě možné vstupné vrátit, vzhledem
k současné složité situaci ale budeme velmi vděční za to, když takových případů
bude co nejméně,“ apeluje na návštěvníky kulturního domu Zdeněk David.
Vstupenky na přeložené akce je případně
možné vrátit nejpozději do konce června.

(red)

Rada rozdělovala dotace do kultury

Už dva měsíce probíhá rekonstrukce
Smetanovy ulice, která je páteřním přístupem k několika zdravotnickým zařízením. Stavba probíhá podle plánu, který byl kvůli své náročnosti rozdělen do
tří etap. Do konce května bude komunikace zaasfaltována a budou zde probíhat
už jen dokončovací práce jako terénní
úpravy, zádlažby apod.
„Dokončeny jsou již obruby komunikace v části přístupu od Jiráskovy ulice
k Alzheimercentru, a to včetně dláždění
chodníků. Započaly práce na hlavní větvi ulice tedy od „T“ křižovatky směrem
k Sokolské ulici,“ upřesnil starosta František John.
Na větvi od „T“ křižovatky směrem
k Sokolské se aktuálně umisťují obrubníky. V nejbližší době bude řešena výměna stávajícího podloží a vybudování parkovacích stání. Oprava ulice, kterou realizuje firma Swietelsky stavební,
bude probíhat do konce června letošního
roku. 
(red)

V úterý 14. dubna rada města rozdělovala prostředky do kultury a volnočasových aktivit, a to jak na činnost, tak i jednotlivé akce.
Pětadvaceti žadatelům v oblasti kultury a volnočasových aktivit město poskytne 340 tisíc korun. Pokud se jedná o akce,
podpory se dočkaly všechny osvědčené
podniky, které již léta patří mezi stálice
kulturní nabídky mnohdy nejen ve městě, ale celém regionu. Patří sem především
Mezinárodní interpretační kurzy, Václavovský kulturní podzim, food festival
Jídlo na ulici, charitativní koncert Vzpomínka, Moravský vrabec, Dny evropského kulturního dědictví, Cyrilometodějská
pouť, Kálikův podzim, Mikulášské odpoledne, Setkání dechovek, Welzlův kufr či

Česká mše vánoční. Neoslyšeny nezůstaly
ale ani rozbíhající se akce (2. ročník Koule festu), po odmlce by se měl uskutečnit
další ročník oblíbeného Hřebíkování, podpořenou novinkou je Den dětí s princeznou Dancejínou.
Radní podpořili také dějepisné soutěže pro žáky O poklad paní Magdalény a
Toulky zábřežskou minulostí či vydání
sborníku o životě a díle Žofie Hekelové.
Seriály přednášek a besed se skrývají
za dotacemi, které putují české a moravsko-slezské křesťanské akademii či Komunitnímu centru Postřelmovská 14. Z
organizací se podpory na činnost dočkalo například skaličské středisko Junáka,
sbory Slavice a Carmen či Klub českých
turistů. 
(red)

Tábor znovu nabídne hrátky s vědou
Letos už potřetí připravila nezisková
organizace Veselá věda příměstský tábor.
Ten se uskuteční v kulturním domě od 10.
do 14. srpna vždy od 8 do 16 hodin. Určen je pro badatele od pěti do dvanácti let,
kteří rádi zkoumají zákonitosti přírodních
věd, věnuje se jednoduchým a věku dětí
přizpůsobeným pokusům.
V minulých letech se děti zabývaly
zkoumáním vody či rostlin. Letos je opět
připravena dobrodružná cesta plná pokusů

a informací, při níž účastníci prozkoumají, jak funguje lidské tělo, co se dá vypátrat
v kuchyni, pozornost se zaměří i na neživou přírodu. Kromě pokusů prováděných
uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek,
prostě užívání léta a prázdnin.
Součástí programu je celodenní výlet,
teplý oběd a pitný režim. Cena tábora činí
1.950 Kč za týden, je možné hlásit se na
jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je
490 Kč. Více na www.veselaveda.cz. (red)

Příměstské tábory
odstartují už koncem
června

Přes veškerá omezení se zdá, že letní měsíce – s určitými omezeními – už
bude možné trávit téměř stejně jako v
minulých letech. Což je skvělá zpráva
nejen pro děti, ale i jejich rodiče. „Je
třeba rodičům i dětem nabídnout možnost si od sebe vzájemně odpočinout.
Také dětem po dlouhé době zajistit kontakt s jiným než nejbližším okolím, když
teď nemohou chodit do školy,“ uvedli
organizátoři Táborů NoMa, jejichž nabídka příměstských táborů je velmi široká.
První mini tábor čeká děti, ale i dospělé hned poslední dva červnové dny, kdy
se pojede v pondělí na výlet do dinoparku ve Vyškově a v úterý do ostravské
ZOO. První tři dny prázdnin pak mohou
dívky protančit na tanečním příměstském mini táboře v hasičském areálu v
Ráječku. Tam se bude odehrávat i lesní
pirátské dobrodružství o týden později.
Předposlední červencový týden bude zasvěcen především sportu, zvláště in-line bruslím. „Děti se v Bludově, kam se
vždy ráno vlakem přesunou, mohou buď
naučit úplné začátky, anebo svou techniku už zdokonalit, tábor je tedy určen
jak úplným začátečníkům, tak i mírně a
středně pokročilým,“ uvedli organizátoři. Konec prvního prázdninového měsíce bude patřit táboru Prázdninová všehochuť, kdy na děti čeká výlet, sportování, vyrábění, hádání, kvízy, soutěže a
další super zábava. „Tento oblíbený příměstský tábor proběhne i v srpnu, konkrétně od 17. 8.,“ upřesnili organizátoři.
Jediný pobytový tábor, který tentokrát
svou inspiraci načerpá u indiánů, se odehraje v prvním srpnovém týdnu ve Štědrákově Lhotě. Dětem je u všech táborů
zajišťována strava, pitný režim, vstupné,
jízdné, pojištění i odborný dozor. Vzhledem ke stávajícím podmínkám bude kladem zvýšený důraz na hygienu a ochranu účastníků před možnou nákazou.
Na všechny tábory je možné se hlásit
až do poloviny června, vzhledem k nutnému omezení kapacity je však vhodné
zajistit si místo co nejdříve. V případě,
že se akce nebudou moci uskutečnit v
souvislosti s probíhající pandemií, budou všechny případné platby vráceny v
plné výši. Bližší informace a přihlášky
na tel: 601 168 900 a taborynoma@seznam.cz. 
(red)

Infocentrum se pro
veřejnost otevřelo v květnu
V souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví se zábřežské infocentrum pro návštěvníky otevřelo v pondělí
4. května, od téhož dne je v provozu také
pokladna kulturního domu.
V reakci na aktuální podmínky je provoz infocentra a pokladny zajištěn tak,
aby se minimalizovalo případné nebezpečí nákazy jak pro návštěvníky, tak i
pro obsluhu. „Vše potřebné se vyřizuje prostřednictvím kontaktního okénka,
přičemž přístup k němu je umožněn pouze jednotlivě. Klienti však mají sami přístup k základním propagačním materiálům, aniž by museli vstupovat do infocentra. K dispozici je rovněž dezinfekce
rukou a lze použít i ochranné rukavice,
samozřejmostí je povinná ochrana horních cest dýchacích na straně klienta i
zaměstnanců,“ uvedla vedoucí infocentra Iva Kovářová.
Turistické a informační centrum prozatím funguje v omezeném režimu, tedy
v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin. „Novinky týkající se provozu
infocentra pravidelně zveřejňujeme na
webových stránkách tourism.zabreh.cz a
na našem facebookovém profilu,“ upozornila Kovářová. 
(red)
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eRouška – nová aplikace v
systému chytré karantény
Každý může přispět k tomu, aby byla
koronavirová krize co nejdříve překonána.
Jednou z možností je eRouska.cz, mobilní aplikace pro chytré telefony a součást
Chytré karantény ministerstva zdravotnictví. Všichni s eRouškou pomohou hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji
dohledávat lidi, s nimiž v poslední době
nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy.
Aplikace eRouška je dalším projektem,
který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Výhodou pro uživatele je zejména
skutečnost, že v případě, že u nich nákaza
propukne, dokážou snadno a rychle předat
hygienikům své kontakty za poslední dny
a hygienu navíc upozorní i na kontakty s
těmi, které nemohou osobně znát.
Aplikace využívá Bluetooth technologii
a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s
instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na
koronavirus, může data z telefonu využít a
předat hygienikům. Ti získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace
eRouška. Žádné další informace týkající
se těch uživatelů eRoušky, kteří s nakaženým přišli do styku, nebudou mít k dispozici, stejně jako u zařízení, která eRoušku
nainstalovanou nemají. Hygienici pak mohou kontakty, které vyhodnotí jako rizikové, oslovit mnohem rychleji. 
(red)

zpravodajství / inzerce
Otevřela se zákaznická centra ČEZ Prodej

V návaznosti na uvolňování koronavirových opatření ČEZ postupně otevírá svá
zákaznická centra. Ve čtvrtek 30. dubna se
otevřela centra v Olomouckém kraji, konkrétně v Olomouci a Šumperku, v provozu budou každý pracovní den od osmi hodin. Jejich pracovníci zajistí dodržování
všech hygienických opatření.
„Jsme rádi, že se můžeme postupně začít vracet do běžného provozu. Naše call

centra i online kanály fungovaly
po celou dobu naplno a vyřizovaly přes deset tisíc požadavků denně. Telefonátů na call centra v posledních dnech dokonce rapidně
přibývalo, takže otevření zákaznických center přichází v pravý
čas,“ říká generální ředitel ČEZ
Prodej Tomáš Kadlec.
Na všech zákaznických centrech platí přísná hygienická opatření. Zaměstnanci mají roušky,
ochranné rukavice a dostatečné
množství dezinfekčních prostředků, na přepážkách je od přímého kontaktu s klienty chrání nově
instalovaná plexiskla. Úklidové
firmy budou denně dezinfikovat
celý interiér zákaznického centra
i navazující veřejné prostory.
I pro klienty zákaznických center platí povinnost nosit roušky
nebo jinou vhodnou ochranu zakrývající nos a ústa, u dveří je k
dispozici dezinfekce rukou. Při
čekání musí zákazníci dodržovat
dvoumetrový odstup a počet lidí uvnitř zákaznického centra je omezen. Koordinaci
počtu zákazníků na pobočkách usnadní i
možnost objednání přes rezervační systém
na internetových stránkách.
Pobočky otevírají také smluvní partneři
ČEZ ve městech, kde energetici zákaznická centra nemají, tedy v Jeseníku, Přerově, Hranicích, Uničovu a Zábřeze.  (red)
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Nový portál chcipomoct.
cz pomáhá koordinovat
dobrovolníky
Nový celostátní portál chcipomoct.cz
od dubna slouží k registraci a třídění pomoci dobrovolníků v současné krizové
situaci. Na portálu se mohou registrovat
dobrovolníci, druhou část portálu tvoří
systém evidence požadavků o pomoc.
Portál, v němž jsou dnes registrovány přes čtyři tisíce dobrovolníků, vytvořil
tým Akademického centra studentských
aktivit (ACSA) v Brně.
Čím vším dobrovolníci pomáhají?
• Kamarád na telefonu – pravidelný
kontakt zejména se seniory pod vedením
garanta – psychologa (objednávat se lze
zde: 777 778 538) rozšířený nově o službu
pro neslyšící Kamarád na videohovoru.
• Roušky – zajištění materiálu, šití, distribuce a nově i oprava šicích strojů.
• Doučování ZŠ/SŠ – ideálně online.
• Hlídání dětí – nabízí se různé formy.
• Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků.
• Venčení domácích mazlíčků – pokud
nemohou lidé sami.
• Odborná pomoc – ACSA eviduje
řadu odborníků připravených pomoci (od
psychologů, sociálních pracovníků přes
elektrikáře až po krizové manažery).
Zájemci o dobrovolnictví i ti, kdo potřebují pomoc, se mohou registrovat na
www.chcipomoct.cz nebo na tel: 604 229
529. Pro seniory je zřízena samostatná linka 777 778 538. 
(red)

DODAVATEL STAVEB, PRODEJCE
STAVEBNÍHO MATERIÁLU A KAMENIVA
EKOZIS spol. s. r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Životopisy na e-mail: ekozis@ekozis.cz
nebo na tel.: 724 364 266
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