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KRÁTCE Z RADY

Přestože je už po komunálních volbách, sešla se 16. října rada města na
svém 89. zasedání v původním složení –
až do zvolení nové rady totiž zůstává na
rozdíl od zastupitelstva plně funkční. Na
svém jednání projednala mj. následující
materiály:
• Schválila poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 40.000 Kč pro TJ Loko
Zábřeh, která je určena na celoroční činnost.
• Schválila transfer ve výši 20.812
Kč pro mateřskou školu Strejcova určený na opravu plotových sloupků a brány
a 370.183 Kč pro ZŠ a MŠ Rudolfa Pavlů na rekonstrukci kotelny.
• Jmenovala s účinností od 16. října
vedoucí III. pracovní skupiny Děti, mládež a rodina Komunitního plánování sociálních služeb Bc. Lenku Kučerovou.
• Schválila s účinností od 1. ledna 2019 vyjmutí budovy Na Výsluní
2092/11 z nájemní smlouvy na poskytování internetových služeb se společností AQUA z důvodu prodeje budovy.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektových dokumentací pro čistírnu odpadních vod,
splaškovou kanalizaci a vodovod ve
Václavově mezi městem a Ing. Jaromírem Indrou ve výši 400.000 Kč bez
DPH.
• Souhlasila se spolupořádáním akce
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou
konané 2. prosince. V této souvislosti schválila podání žádosti o reklamní
partnerství na ČEZ na financování projektu Advent v Zábřehu částkou 25.000
Kč.
• Schválila hodnoticí komisí doporučené pořadí nabídek pro provedení technického dozoru stavby Cyklostezka Zábřeh – Leština, část Zábřeh.
V soutěži zvítězila nabídka šumperské
společnosti Uschemer v celkové ceně
142.000 Kč bez DPH.
• Souhlasila s opravou volného
městského bytu velikosti 2 + 1 v bytovém domě 17. listopadu 5 v předběžné
ceně oprav 383.000 Kč vč. DPH. (red)

Nejlepší kompost
připravují v EKO servisu
Již několik let je součástí mezinárodního kongresu a výstavy Odpady – Luhačovice také soutěž Kompost roku. Té
se každoročně účastní také zábřežský
EKO servis. Do klání se v loňském roce
přihlásilo jedenáct významných kompostáren z celé České republiky.
„Při naší první účasti v roce 2015
jsme obsadili 3. místo, o rok později to
bylo ještě o stupínek lepší,“ konstatuje jednatel společnosti Milan Doubravský. Nezávislá komise hodnotí řadu parametrů kompostu, jako například obsah organických látek, zrnitost a účinnost kompostu. „Náš kompost je čistě
z přírodních surovin, z bioodpadu, který ve městě svážíme. Snažíme se držet
standardní recepturu, bez čistírenských
kalů,“ uvedl vedoucí Separexu Jan Indra. Letos se tak může EKO servis v
soutěži Kompost roku pyšnit 1. místem.
„Je to i zásluha občanů a jejich svědomitého třídění odpadů,“ říká Milan
Doubravský. Kompost, který mají možnost si zakoupit návštěvníci sběrného
dvora Separex a který je používán i při
udržování městské zeleně, je tak jedničkou na českém trhu. 
(red)


Škola na Severovýchodě slavila čtyřicátiny

K významným osmičkovým výročím
letošního roku se v Zábřeze řadí i 40. výročí otevření základní školy na sídlišti Severovýchod. Vrchol oslav přišel ve
čtvrtek 11. října, kdy proběhl Den otevřených dveří spojený s akcemi pro rodiče
a s žákovskou akademií, a pokračoval v
sobotu 13. října. Škola i DDM se otevřely veřejnosti, rodičům, bývalým i současným žákům a také hostům z řad bývalých

pedagogů. Na ty čekalo bohaté občerstvení a kulturní vystoupení.
Zaměstnanci a učitelé školy ale připravili pestrý program pro všechny. Návštěvníci si mohli prohlédnout programování a sestavování legorobotů a konstrukce RC
modelů aut, maketu železnice, logické a deskové hry, fyzikální pokusy a mikroskopování. Kromě technických dovedností jim žáci představili i
chovatelství drobných i exotických zvířat a hmyzu.
Historii školy prezentovala výstava retro pomůcek a především panely s více
než 1.700 fotografiemi tříd, učitelských
sborů a momentek z nespočetných akcí,
sportovních utkání atd. To vše doplňovaly vystavené výtvarné práce žáků, keramika, malba, díla zájmových kroužků DDM Krasohled a v neposlední řadě
i tvorba samotných pedagogů. 
(red)

Na Nerudově ulici přibydou parkovací místa
Na základě podnětů občanů vybuduje město nová parkovací místa na Nerudově ulici. Práce budou zahájeny ještě letos v listopadu, probíhat budou přibližně
šest týdnů. Celkem osm nových parkovacích míst bude vybudováno ze zatravňo-

vací dlažby. Jedno z navržených míst bude
určeno pro tělesně postižené. Projekt také
počítá s mírným rozšířením komunikace
pro bezpečnější obousměrný provoz a s
vybudováním zpevněné plochy pro kontejnerová stání. 
(red)

Den otevřených dveří na Božence
Základní škola Boženy Němcové srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se bude konat ve čtvrtek 8. listopadu v době od 14 do 18 hodin. Pro

návštěvníky bude připravena prohlídka
vnitřních prostor nově zrekonstruovaných pavilonů, tělocvičny a odborných
pracoven. 
(red)

Pohádková drakiáda
Ve středu 17. října proběhla v MŠ Pohádka tradiční Drakiáda. Děti plnily úkoly, při kterých mohly využít všechny svoje
smysly a také obratnost a pozornost. Odměnou za splnění úkolů byla malá zdra-

vá dobrota a drak. A jestli drak létal? Tak
o tom se děti mohly přesvědčit a vyzkoušet si během následujících dní na různých
místech Zábřeha – na Humenci, u Oborníku nebo na stadionu.
(red)

Senioři reprezentovali v Polsku
Nezisková organizace Pontis Šumperk
zajistila již třetí setkání seniorů, které proběhlo v rámci polsko-české kampaně
Bezpečný a aktivní senior. To se tentokrát
odehrálo v prostorách bývalého kláštera a
nynější školy v Nise. Účastníci sportovní
Olympiády seniorů si zde mohli vyzkou-

šet a poměřit své síly v šipkách, stolním
tenise, pozemním hokeji a jiných disciplínách. Zábřeh vyrazilo reprezentovat celkem deset členů Klubu důchodců. Jiřina
Hamplová, členka samosprávy klubu, vybojovala první místo a pohár za vítězství
v šipkách. 
(red)

Tajemství minulosti se řešila v knihovně
Návštěvníci městské knihovny se mohli
v úterý 16. října již potřetí setkat s Milanem
Zachem Kučerou, známým badatelem v
oblasti historických tajemství a záhad. Tentokrát si pro posluchače připravil besedu na
téma Tajné služby a hledání pokladů.
Desítky posluchačů mohly vyslechnout poutavé vyprávění především z ob-

dobí, kdy Evropou zmítaly válečné konflikty dvacátého století, ale také např. o
postupech a metodách tajných služeb zaměřených na hledání pokladů z temného středověku. O tom, jak populární tyto
besedy olomouckého rodáka jsou, svědčí i téměř hodinová diskuze po skončení
přednášky. 
(red)

Od zahájení školního roku měli žáci i
pedagogové na Základní škole Školská
napilno. Mimo běžné aktivity malovaly
děti všech ročníků státní vlajky, kterými
vyzdobily všech 475 oken čelní části budovy školy.
Tu největší vlajku děti a pedagogové
vytvořili z vlastních těl. Před školou se v
pátek 19. října sešlo přes šest set účastníků
v barvách trikolory. „Škola se tímto počinem připojuje k celostátní aktivitě Agentury Dobrý den, která pokus o rekord v počtu vyvěšených státních vlajek vyhlásila.
S nápadem vytvořit obří vlajku přišli samotní žáci a je příspěvkem školy ke stému

výročí republiky,“ uvedl ředitel školy Miloš Lachnit. Sportovního ducha ukázali
žáci a pedagogové už na jaře letošního
roku, kdy vytvořili živé olympijské kruhy. 
(red)

Školskou rozzářila živá státní vlajka

První dáma zavítala
do Zábřeha

V pondělí 24. září zavítala na Střední školu sociální péče a služeb manželka
prezidenta republiky Ivana Zemanová
za doprovodu manželky hejtmana Olomouckého kraje Marie Oklešťkové. Ve
škole si obě prohlédly prostory pracovišť odborného výcviku učebních oborů Kuchař – číšník, Zahradník a Farmář,
kde měly možnost zhlédnout konkrétní
činnosti žáků.
První dáma si také prohlédla zahradu školy a při té příležitosti předala ško-

le dárek pocházející ze skleníků zahrad
Pražského hradu – orchidej střevíčník
pantoflíček. Prohlídka byla zakončena v budově školy Bezručova 2a, zde
se dámy seznámily s výukou studijních
oborů Sociální činnost.
(red)

Přednáška a trénink
k rozvoji mozkového
potenciálu
Ojedinělé setkání, na kterém bude
přednášet Ludmila Leinweberová,
mentální specialistka a neuroterapeutka zaměřující se na zkoumání a trénink
mozku, proběhne v sobotu 10. listopadu od 15 do 18 hodin v Komunitním
centru Postřelmovská 14.
Ředitelka společnosti Active Brain –
fitcentrum pro mozek Brno má ve své
poradně rodiče s dětmi, na které zaměřila svou hlavní činnost, ale i dospělé
a seniory. Problémy s učením, způsob,
jak s informacemi pracovat a zapamatovat si je – to jsou jen některé otázky,
jež budou tématem setkání, na němž
bude prostor nejen pro přednášku, ale
i diskuzi.
V neděli 11. listopadu pak proběhne
v komunitním centru praktický trénink
zaměřený na techniky k prodloužení
„životnosti” mozku. Bližší informace
se dozvědí účastníci sobotního semináře. Vstupné dobrovolné. 
(red)

Karatisté dovezli cenné
kovy z Chorvatska
Na přelomu září a října se v chorvatském městečku Veli Lošinj uskutečnil
mezinárodní turnaj Adria Cup v karate. Turnaje, na němž se soutěžilo ve formách a bojích, se zúčastnili karatisté z
různých evropských zemí včetně České
republiky.
Do Zábřeha pak díky vedoucí zábřežského oddílu EMESKAI karate Aleně
Bajerové doputovaly hned dva nejcennější kovy. V konkurenci více než padesáti závodníků vyhrála formu Kontra
Set a vzápětí vybojovala stříbro v nejvyšší ženské kategorii bojů, kategorii
FA. A nebylo to jediné, co si odvezla
do České republiky. Z rukou zakladatele systému EMESKAI Rudolfa Jakhela,
X. Dan, obdržela vyšší technický mistrovský stupeň, III. Dan. 
(red)

