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Kotelna na Křížkovského ulici končí

Kotelna na Křížkovského ulici zanedlouho doslouží, společnost Talorm dodávající teplo a teplou vodu, proto připravuje modernizaci. K realizaci svého
záměru ale potřebovala mít jistotu, že
město bude do svých objektů v této lokalitě teplo odebírat.
Rada města zabývající se tímto problémem schválila uzavření smlouvy o dodávce tepla pro městské bytové domy, konkrétně objekty na ulici 17. listopadu 1, 2, 3, 5 a 28. října
7. Smlouva je uzavírána na patnáct let
a stala se právním základem, na němž
byla zahájena výstavba nového zdroje tepla. Ten bude zásobovat výhradně
městské objekty. Kotelna vzniká přímo v městském domě 17. listopadu 3

v prostorách, ve kterých byla umístěna
výměníková stanice. K výstavbě plynové kotelny s venkovním komínem
dala rada rovněž souhlas.
Smlouva ošetřuje i situaci po vypršení
lhůty patnácti let. Investor, tedy společnost Talorm, se zavazuje prodat zdroj tepla vlastníkovi budovy za 1.000 Kč, pokud
o koupi tepelného zdroje projeví zájem.
Na dohodě vydělají také nájemci městských bytů zásobovaných Talormem,
kterým pro příští rok klesne cena tepla o
čtrnáct a teplé vody o devět procent.
Obdobným způsobem bude zajištěna
dodávka tepla i pro další městské objekty napojené dnes na kotelnu na Křížkovského ulici, a to bytový dům ČSA 7
a kulturní dům.
(red)

Václavovský festival přivítal divadla z celé republiky

Informace z města

• Uzavření MěÚ. Městský úřad upozorňuje, že v pátek 18. prosince budou z technických
důvodů uzavřeny obě budovy městského úřadu.
• Odstávka systému občanských průkazů a pasů. V souvislosti s novelou zákona
o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech proběhne ve dnech 24. až
31. prosince odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a
cestovních dokladů. Důvodem jsou technické úpravy.
• Knihovna o Vánocích. Městská knihovna bude od 23. prosince do 3. ledna 2016
uzavřena. Čtenáři mohou knihy vracet buď do kovového boxu před vstupem do
knihovny nebo v přízemí na podatelně MěÚ. 
(red)

Rychlý zásah hasiče zachránil lidský život

Ocenění za záchranu lidského života
převzal ve středu 18. listopadu Tomáš Michal. Jeho duchapřítomnost pomohla zachránit ženu, která zkolabovala v pondělí 9. listopadu u zábřežské polikliniky, při
pádu se udeřila do hlavy a způsobila si krvácivé zranění. Zachránce neváhal a ihned
přispěchal na pomoc. „Nedařilo se mi na-

hmatat tep a přes mírné krvácení z hlavy
jsem zahájil okamžitou nepřímou masáž
srdce. Přihlížející jsem požádal o přivolání zdravotnické záchranné služby,“ popisuje dramatické okamžiky Tomáš Michal.
Před příjezdem záchranné služby, v okamžiku, kdy přicházeli na pomoc lékař se sestrou z blízké chirurgické ordinace, se podařilo Tomáši Michalovi přivést zraněnou zpět k vědo-

mí. „Svou okamžitou reakcí a přístupem provedl veškeré potřebné úkony
pro záchranu života zkolabované paní
s příkladnou ukázkou možnosti zapojení kolemjdoucích a udržení celkové situace pod kontrolou,“ vyzdvihuje čin
ředitel Územního odboru Hasičského sboru v Šumperku Martin Žaitlik.
Tomáš Michal je
profesionálním
hasičem – velitelem družstva zábřežské stanice
Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Záchranu života
provedl v době, kdy nebyl ve službě.
Za významný čin mu
poděkoval nejen nadřízený Martin Žaitlik, který
zároveň zastupuje spolek
Bezpečný Šumperk, ale
také starosta František
John a místostarosta Karel Crhonek. Od
města i spolku převzal pamětní list, upomínkové předměty a následně se zapsal do
pamětní knihy města. „Je moc dobře, že
tady v Zábřeze máme takové lidi, kteří v
náročné situaci dokážou pohotově zareagovat a přispět k záchraně života. Věřím,
že bude ještě příležitost tento čin ocenit i
jinak, například Cenou města,“ doplnil
starosta František John. 
(red)

Že je Václavov významným centrem
ochotnického divadla v rámci celé republiky se mohli přesvědčit návštěvníci
již devátého ročníku přehlídky O Václava z Václavova. Podle ohlasů z řad členů
odborné poroty šlo letos o zřejmě nejkvalitnější festival svého druhu v ČR.
Není se co divit, šíře záběru, počet
odehraných her i kvalita jednotlivých
souborů byla na skutečně vysoké úrovni. Diváci měli možnost zhlédnout šestnáct inscenací v šesti dnech přehlídky
rozdělené opět na dvě části – zábřežskou a václavovskou. Tu zábřežskou
zahájil v pátek 13. listopadu starosta
František John, na prknech kulturního

domu se pak představilo šest souborů.
O týden později se festival přesunul
do domovského Václavova. Svátek divadla plný nejen představení, ale i setkávání s proslulou pohodovou atmosférou zde
odstartoval v pátek 20. listopadu komedií Strašidlo Cantervillské. Vcelku jasno mohli mít diváci v pátek večer, kdy
olomoucký Slovanský tyjátr představil
Stroupežnického Naše furianty. Divadelní klasiku ale v tomto případě výrazně oživilo mladistvé pojetí tématu. Originálně pojaté představení zaujalo i odbornou porotu, která hlavní cenu, sošku Václava, udělila právě Slovanskému tyjátru.

(Pokračování na straně 6)

Osmé zasedání zastupitelstva města proběhne ve středu
9. prosince od 16 hodin v kině Retro.

Vánoční jarmark letos přinese zimní kino

Nejen na absolutní zábřežskou novinku – zimní kino – se mohou těšit zejména děti při letošním vánočním jarmarku.
Již tradiční zábřežská akce letos nabídne také tvůrčí dílnu s výrobou papírového betlému a další novinky. Atrakcí, která
jistě vzbudí pozornost, bude nejen dřevěná zvonička, ale i pohádkový kolotoč pro
děti nebo nově nasvětlený vánoční strom
před zámkem.
„Věříme, že letošní vánoční jarmark,
který připravujeme na Zlatou neděli 20.
prosince, se opět stane časem pro pohodu,

dobrou zábavu a setkávání přátel,“ uvedl za pořadatele Zdeněk David. Unikátem
bude zimní kino, které od 16 hodin spustí rodinný animovaný film Ledové království natočený podle pohádky H. Ch. Andersena. „Pro návštěvníky budou připraveny
lavice, kdo si však přiveze vlastní sáňky,
bude mít místo k sezení jisté,“ doporučil
David.
Akce začne v 9 hodin ráno a potrvá až
do 19 hodin, vstup na ni – včetně zimního
kina – je volný. 
(red)

Poslední letošní sběrová sobota proběhla 28. listopadu. Občané Zábřeha
ale ani tak nejsou ochuzeni o možnost
zbavit se objemného odpadu z domácností. Odpad do 300 kg na osobu a
den mohou zavézt do sběrného dvora na Separexu (Leštinská ulice 36)

v pondělí až pátek od 6 do 16 hodin.
Sběrové soboty, sezónní služba
EKO servisu poskytovaná od dubna do listopadu každou sobotu (mimo
svátků) v areálu střediska Separex, se
znovu rozběhnou příští jaro.

(red)

Sběrové soboty skončily, dvůr ale jede dál
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Mikuláš po roce zavítá na
Masarykovo náměstí

Spolek Metoděj zve všechny děti, jejich
rodiče a známé na neděli 6. prosince na
tradiční Setkání s Mikulášem. I v letošním
roce bude setkání součástí Mikulášského
odpoledne. Již od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program,
ve kterém se představí skupina Pohodáři
a Písklata a bude slavnostně představena
kniha pohádek O Šroubkovi a Matičce. Tu
pak bude možno za zvýhodněných podmínek zakoupit. Opět bude otevřena Nebeská pošta, u které budou moci děti odevzdat
obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na
Mikuláše si malí i velcí mohou zpříjemnit
nákupem svařáku nebo ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30
hodin a následnou nadílkou. 
(red)

Leo expres od 13. prosince
staví i v Zábřehu
Od 13. prosince budou v Zábřeze
stavit i vlaky třetího českého dopravce, společnosti Leo expres. Současnou nabídku Českých drah a RegioJetu nerozšíří v minulém čísle uvedené
čtyři vlaky na cestě do Prahy a stejný
počet i na cestě zpáteční. „Ve skutečnosti bude v Zábřehu zastavovat celých devět párů do Prahy a zpět. Cestující naleznou jízdní řád na našem
webu: http://www.le.cz,“ uvedl vedoucí dispečer Leo Express a. s. Pavel Winter.
Kromě prodeje jízdenek přes online
rezervační systém nebo prostřednictvím chytrého telefonu je bude možno
zakoupit u smluvního prodejce Leo
expresu v Zábřeze, cestovní kanceláře
Praděd, ulice Valová 2. (red)

Vánoce přiblížila výstava
v mateřské škole Zahradní

Ve dnech 24. až 26. listopadu rozzářila
mateřskou školu Zahradní již tradiční vánoční výstava, která návštěvníkům navodila příjemnou atmosféru. Svátečně vyzdobené prostory připomínaly, že do Štědrého dne zbývá pouze měsíc. Příchozí si
již počtvrté mohli prohlédnout vánoční
výrobky a dekorace tvořené kreativním
kolektivem školy. K vidění byly nejrůznější předměty jako např. malované baňky, drátěné a dřevěné dekorace, výrobky z
papíru i skla, zdobené perníčky, přáníčka i
ozdoby z přírodních materiálů zpracované
různými technikami. (red)

Žadatelům o dotaci města
pomůže seminář

Město Zábřeh zve na pracovní seminář zabývající se tematikou poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2016.
V rámci semináře budou účastníci informováni o změnách v poskytování dotací
z rozpočtu města, které nastaly v souvislosti s novelou zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Seminář
se uskuteční v pondělí 14. prosince od
16 do 18 hodin v kině Retro. (red)

Do Barborky se vrátí zvon sv. František
odlitý v Zábřeze

Dvacetiletá myšlenka odlití zvonu v
Zábřeze se dočkala realizace v úterý 17.
listopadu. Skupina zábřežských zvoníků
a jejich přátel se na tento den dlouhodobě připravovala. Technologie výroby zvonu je totiž středověkého původu, proto vycházeli i ze starých spisů. „Forma byla vyrobena z jílovité hlíny, plev, chlupů a zadělávána pivem – přesně podle starých
receptur. Reliéfní výzdoba byla provedená ze včelího vosku, před litím jsme celou
formu vypálili,“ popsal několikaměsíční
přípravy Aleš Pátek, jeden z aktérů odlévání zvonu, které se uskutečnilo v zahradě
jednoho ze zábřežských domů.
Čtvrt tuny zvonoviny – bronzu tvořeného ze 78% mědí a 22% cínem, se začalo tavit ve 4 hodiny ráno, po jedenácti hodinách byl zvon odlitý. Následovaly
čtyři dny napjatého čekání na výsledek –
pro všechny zvoníky šlo o premiéru s ne
zcela jasným výsledkem. Z licí jámy byl
již vychladlý zvon vytažený v sobotu 21.

listopadu. Po otlučení hliněné formy a hrubém očištění bylo jasné, že
zvon sv. František
se zdařil a bude
moci být zavěšen
do horního kostela sv. Barbory.
Tam nový zvon
nahradí
svého
předchůdce – středověký zvon sv.
Františka, který byl
za 1. světové války
v roce 1916 zrekvírován a do Zábřeha se
již nevrátil. Příští rok, tedy přesně 100
let od jeho rekvizice, by tak chtěli zvoníci jeho opuštěné místo ve zvonové stolici znovu zaplnit. „Doplní zvon sv. Barbory z roku 1614. Ten byl přitom podle
lidového podání odlit taktéž v Zábřeze,
což je poslední možný rok, kdy se lil zvon
přímo v Zábřeze. Tedy před 401 lety,“
vypočítává Aleš Pátek.
Zvon sv. František má dolní průměr
66 cm a vypočítanou hmotnost 220 kg.
Zdobí jej latinský nápis Ó králi slávy,
přijď v pokoji, výrazný reliéf Krista na
kříži, krk zvonu nese reliéf sv. Františka a znak města Zábřeha.
Na výrobu nových zvonů pro kostel sv. Barbory sháněli zábřežští zvoníci dlouhodobě prostředky formou sběru železa a dalších druhotných surovin.
Za to pak byla nakoupená zvonovina.

(mk)

Čtvrtý ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku, kterou pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, zná svého vítěze. Stala se jím
společnost Komfi spol. s r. o., přední výrobce jednoúčelových a polygrafických
strojů, které prodává po celém světě. Rodinná firma fungující přes dvacet let dnes
zaměstnává téměř 200 lidí. Sídlo má společnost sice v Lanškrouně, je ale významným zaměstnavatelem i na Zábřežsku.
„Po dlouhém rozhodování porota vybrala firmu Komfi, a to nejen na zákla-

dě ekonomických kritérií, ale také ocenila neutuchající úsilí, s jakým se majiteli firmy podařilo z malé firmy v panelákovém bytě a jedním počítačem pořízeným za naspořené peníze vypracovat
na předního výrobce jednoúčelových a
polygrafických strojů. Porota ohodnotila také zapojení celé rodiny do podnikání,“ objasnil volbu porotce Luboš
Janoušek.
Ocenění převzali zástupci společnosti
v rámci galavečera Dne podnikatelů ČR
v úterý 3. listopadu. (red)

Společnost Komfi se stala Rodinnou firmou roku

Dárek pod stromeček nabízí i knihovna

Praktický dárek pro blízké nabízí také
městská knihovna. Radost jim může udělat zakoupení ročního členství v Městské
knihovně Zábřeh. Pro zájemce je připra-

vený dárkový poukaz v hodnotě ročního
členství v knihovně: děti a důchodci 50
Kč; dospělí 100 Kč. Podrobnosti u výpůjčního pultu v knihovně. 
(red)

Oáza oslavila dvacetiny výstavou i dortem

Oslavy dvacetin Oázy – centra denních služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním Charity Zábřeh,
se neobešly bez hostů, přípitku či dortu s dvaceti svíčkami. Bohatou historii
zařízení připomněla především výstava Oáza – dvacetiletá zkušená máma.
„Oázu jsme stylizovali do zkušené mladé mámy. Mimo jiné proto, že jsme společně s mnohými pracovníky spoluprožívali zakládání rodin a mohli si uvědomit, že to také není jen tak a chce to
notnou dávku osobní odpovědnosti,“
objasnila téma výstavy vedoucí služby
Jitka Šrůtková.
Právě slavnostní zahájení výstavy
ve středu 25. listopadu za přítomnosti
starosty Františka Johna a dalších hostů bylo příležitostí, na které se klienti Oázy i zaměstnanci Charity sešli k

Poradna dTestu připravila
brožuru o energetice

Až na několik málo výjimek neexistuje spotřebitel, kterého by se netýkala oblast energetiky. Všichni svítí, většina spoléhá na elektřinu či plyn při vytápění a ohřevu vody. Energie zkrátka
spotřebovávají všichni, a proto je zcela na místě se jako spotřebitelé zajímat
o energetiku. V této souvislosti přináší
dTest novou brožurku Jak se vyznat v
energetice.
Brožurka provede spotřebitele vším,
co by měl vědět, aby za elektřinu či
plyn neplatil více, než musí. Také aby
se uměl bránit v případě, že dodavatel
neposkytuje služby v souladu se smlouvou či pošle příliš vysoké vyúčtování.
Brožurka Jak se vyznat v energetice je
zdarma k dostání na podatelnách městského úřadu. 
(red)

Děti ze škol a školek
přivítají advent zpěvem

Již potřinácté přivítají děti ze zábřežských mateřských a základních škol adventní období dobročinným koncertem.
I tentokrát prostřednictvím výtěžku z
dobrovolného vstupného podpoří spolu s organizátory ze Zábřežské kulturní
činnost Nadace pro transplantace kostní
dřeně, jejímž cílem je napomáhat aktivitám směřujícím ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a
zhoubnými nádory.
Pásma vánočních koled zazpívají v
pondělí 7. prosince děti z mateřských
škol Pohádka, Strejcova a Zahradní a také
sbory ze základních škol Boženy Němcové, Severovýchod a Školská. Koncert
pod tradičním názvem Adventní zpívání
začíná v 16 hodin v sále kulturního domu.
Zpívání zpestří prodejní „větrníková“
výstava ozdob na vánoční stromeček,
perníčků a šperků, které vyrobili děti
i dospělí v domě dětí a mládeže Krasohled. Výtěžek z tohoto prodeje bude
věnován dětem trpícím cystickou fibrózou. (red)

Předvánoční den otevřených
dveří na ZŠ Severovýchod

ZŠ Severovýchod zve na Den otevřených dveří, který proběhne v pondělí 14. prosince v době od 14 do 18 hodin. Akce v předvánočním období přinese nejen ukázky toho, co škola může
nabídnout, ale také bohatý program s
tematikou Vánoc. K vidění bude živý
betlém, zpěv koled v podání pěveckého sboru, dílničky s vánoční tematikou,
prezentace o vánočních zvycích či vánoční prodejní výstava. V rámci prezentace školy budou připraveny ukázky výuky, odborných učeben, kabinetů,
školní družiny a jídelny, chybět nebude
ani občerstvení. 
(red)

Přednáška se zaměří
na islám a imigraci

oslavě výročí. Činnost Oázy mohli blíže poznat také četní návštěvníci, pro
které bylo centrum otevřené až do pátku 27. listopadu. Seznámili se s aktivitami centra, vyzkoušeli si své znalosti,
dozvěděli se více o principech využívaných při práci s klienty, zavzpomínali si nebo nakoupili drobné vánoční
dárky. 
(red)

Bývalý muslim Salman Hasan již letos
v Zábřehu zaujal mnohé posluchače přednáškou na téma islám. Toto téma je však
stále aktuální z důvodu velkého množství
uprchlíků z islámských zemí v Evropě. V
současné době Salman Hasan pomáhá projektu Nadačního fondu Generace 21 směřujícího k záchraně křesťanských uprchlíků v Iráku. Nejen o tom, ale i o souvislostech mezi islámem a současnou uprchlickou vlnou bude mluvit na přednášce Islám
a imigrace v neděli 6. prosince v 17 hodin
v Křesťanském centru Zábřeh. (red)

