2013
ROČENKA
MĚSTA ZÁBŘEH

ÚVOD
Vážení občané,
v našich životech se často setkáváme v prostoru, který máme společný. Často si
ani neuvědomujeme hodnoty, které nám společné (obecní) vlastnictví zprostředkovává. Nejedná se jen o hodnoty jako je urbanizmus města s ulicemi, veřejnými
prostranstvími, zelení a budovami. Město je zřizovatelem řady školských, kulturních či hospodářských institucí. Zřizuje městskou policii či sociální služby, zajišťuje odpadové hospodářství. Koordinuje rozvoj regionu. Prostřednictvím dotační
politiky významně podporuje sociální oblast, sport a kulturu. Městský úřad plní
pro území obce s rozšířenou působností Zábřeh úkoly státní správy a současně
zajišťuje samosprávu.
Podstatou fungující veřejné správy je komunikace s občany a jejich informování,
vždyť právě jim má veřejná správa sloužit, přitom s naprostou samozřejmostí dbát
na veřejný zájem. Informování občanů je jednou z podmínek veřejné kontroly, bez
které je demokratická společnost nepředstavitelná. Cílem ročenky je představit
široké veřejnosti aktivity města a napomoci občanům zorientovat se v množství
informací, které před nás klade dnešní informační doba.
Život a rozvoj města Zábřeha je postaven na hospodářských a občanských aktivitách, na nasazení aktivních jednotlivců. Na životě a rozvoji města Zábřeha se podílí obrovský tým lidí. Každý je zván, aby přiložil ruku ke společnému dílu. Všem
těm, kdo se v práci pro město Zábřeh jakýmkoliv způsobem podílejí, touto formou
děkuji.
Váš

František John
starosta
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Město Zábřeh
Jen málokteré město v republice se může pochlubit tak ideální
polohou a klimatickými podmínkami jako právě Zábřeh, který
leží přímo na hranici úrodné
Hané a úpatí drsných Jeseníků, obklopen kopci Zábřežské
vrchoviny. Už na první pohled
je zřejmé, že největší předností
místa je nádherná, místy téměř
nedotčená příroda, která přímo
vybízí k výletům pěšky či na
kole. Ani milovníci kulturních památek nepřijdou zkrátka. Vždyť
první zmínka o městě se nachází na listině brněnského zemského sněmu z roku 1254
a historie na Vás proto dýchne na každém kroku. Zábřeh nabízí návštěvníkům veškerý
komfort a služby většího města, zároveň ale venkovský poklid a přívětivost místních obyvatel. Téměř čtrnáctitisícové město, které podle správního členění spadá do Olomouckého
kraje, leží v nadmořské výšce 285 metrů. Díky strategické poloze a výbornému dopravnímu spojení je Zábřeh ideálním místem pro podnikání. Už v polovině devatenáctého století
se město díky nově vybudované železniční stanici stalo důležitým uzlem. Také dnes je
významnou zastávkou na vnitrostátních i mezinárodních trasách. Město leží na rozhraní
severní a střední Moravy v předhůří Jeseníků, přičemž od liduprázdných hor i stotisícové hanácké metropole jej dělí jen desítky kilometrů. Jméno osady, jejíž hlavní funkcí bylo
chránit důležitou obchodní stezku, pramení z jejího geografického umístění – „za břehem“
Moravské Sázavy. Ubytovací kapacity nabízí ve městě a jeho nejbližším okolí zhruba desítka hotelů, penzionů a rekreačních středisek. Podobný luxus za přívětivé ceny nabízejí
i zdejší stravovací zařízení.

6

Z historie města
Osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská Sázava a její hlavní funkcí bylo zřejmě chránit brod přes řeku. První zmínka o Zábřehu se nachází na již zmíněné listině brněnského zemského sněmu z roku 1254. V roce 1278 byl Zábřeh už městem. Dějiny města
jsou až do počátku 17. století spjaty se šlechtickými rody, které se v držení Zábřehu střídaly. Pánové z Kravař (1397–1446) získali Zábřeh do dědičného držení a chtěli z něj vytvořit
hospodářské středisko svých severomoravských statků. Období největšího rozmachu a
rozvoje města však nastalo až s příchodem panského rodu Tunklů (1442–1510). Zábřeh se
stal jejich sídelním městem a získal od nich různé výsady a privilegia. Jiří st. Tunkl proslul
jako zakladatel rybníků, z nichž se ve městě zachoval pouze jediný – rybník Oborník.
V 16. století se majiteli Zábřeha stali Boskovicové. Poslední z nich, Jan z Boskovic, odkázal
rodový majetek kolem roku 1589 svému synovci Ladislavu Velenovi ze Žerotína. Ten, za
svoji účast ve stavovském povstání, během něhož se stal velitelem stavovského vojska
a byl zvolen i zemským hejtmanem, byl po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 zbaven svých
veškerých statků a Zábřeh přešel do držení Karla z Liechtenštejna. S rodem Liechtenštejnů pak zůstal Zábřeh spjat po celých dlouhých tři sta let. Třicetiletá válka znamenala pro
město na dlouhou dobu stagnaci v jeho rozvoji. Zábřeh sám se celkem rychle z válečných
pohrom vzpamatoval, avšak hospodářsky ani kulturně již nedosáhl své někdejší úrovně.
Až polovina 19. století, zahájením provozu na železniční trati Severní Ferdinandovy dráhy
v roce 1845, vytvořila nové předpoklady pro to, aby se Zábřeh stal významným obchodně-prů-myslovým a přepravním centrem pro celou oblast Zábřežska a Šumperska. Rozvíjející
se průmysl přinesl Zábřehu i jisté pozitivní stránky. Základ dnešního vzhledu města byl
dán koncem 18. století, kdy po ničivém požáru musely být téměř všechny domy znovu
postaveny. Charakteristický vzhled si městské jádro uchovalo až do poloviny 20. století.
Tehdy vyrostla na okrajích města nová panelová sídliště a novostavbám se neubránil ani
střed města.
Přes všechny minulé nepřízně času Zábřeh i dnes potvrzuje, že je městem s dlouhou kulturní tradicí, která příznivě ovlivňuje i dnešek.

Zábřeh v číslech
Rozloha:
Počet obyvatel:
Geografická poloha:
Nadmořská výška:
Místní části:
Průměrný věk:

3 458 ha
13 704
zeměpisná šířka 49° 52 ׳57, zeměpisná délka 16° 52´ 30״
200 – 260 m n. m.
Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov
38,62 let
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Složení rady a zastupitelstva města

(stav k 31. prosinci 2013)

Zastupitelstvo města je nejvyšším samostatným orgánem města. Bylo zvoleno v listopadu
roku 2010 na období čtyř let. Zastupitelstvo města má jedenadvacet členů a vykonává nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti města. Svolává ho starosta podle
potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce, a tato zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo
schvaluje rozpočet města, program rozvoje města a vyúčtování hospodaření za minulý rok,
schvaluje obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti, zřizuje městskou
policii a další. Poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva města jsou výbory.
Rada města je výkonným orgánem města. Schází se zpravidla jednou za tři týdny v úterý
a její schůze nejsou veřejné. Je sedmičlenná a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, řeší podněty členů zastupitelstva, komisí nebo občanů města. Dále schvaluje organizační strukturu městského úřadu a
jmenuje vedoucí odborů a oddělení. Rada města zřizuje komise, které fungují jako poradní
a iniciativní orgány.
Členové rady města
1. RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta
2. PaedDr. Karel Crhonek, I. místostarosta
3. Mgr. Lucie Michalová, II. místostarostka
4. Mgr. Pavel Doubrava
5. Mgr. Jan Drapáč
6. Mgr. Bc. Antonín Kapl
7. MVDr. Petr Šebesta

Politická strana nebo uskupení
KDU-ČSL
ČSSD
SLOVO OBČANA ZÁBŘEHA
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
VOLBA PRO MĚSTO

Členové zastupitelstva města			
8. Mgr. Alena Bajerová
ZDRAVÝ ZÁBŘEH
9. Ing. Jaroslav Benk
ZDRAVÝ ZÁBŘEH
10. MUDr. Jiří Černý
ZDRAVÝ ZÁBŘEH
11. PhDr. Zdeněk David
NEZÁVISLÁ VOLBA
12. JUDr. Edgar Horák
KSČM
13. Ing. Bc. Antonín Janhuba
VOLBA PRO MĚSTO
14. Václav Keprt
KDU-ČSL
15. Mgr. Pavel Pašta
ČSSD
16. MUDr. Jan Rýznar
SLOVO OBČANA ZÁBŘEHA
17. PaedDr. Božena Sojáková
SLOVO OBČANA ZÁBŘEHA
18. Ing. Martin Strouhal
NESTRANÍCI
19. Milán Šebesta
KSČM
20. JUDr. Jana Špičková
NESTRANÍCI
21. Pavel Trhal
SLOVO OBČANA ZÁBŘEHA
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Komise rady a výbory zastupitelstva

(stav k 31. prosinci 2013)

Výbory zastupitelstva města
• Finanční výbor
Předseda: Ing. Martin Strouhal
Tajemník: Ing. Barbora Balcárková
Členové: PaedDr. Miloslav Tempír, Ing. Vladimír Konopas, RNDr. Pavel Procházka,
		
Mgr. Aleš Valnoha, Mgr. Miloš Lachnit
• Kontrolní výbor
Předseda: Milán Šebesta
Tajemník: Mgr. Jana Malá
Členové: Ing. Vojtěch Vydra, Mgr. Jaroslav Špaček, Ing. Petra Hamplová, Ph.D.,
		
Ing. Miroslav Maixner, JUDr. Jana Špičková, RNDr. Libor Dvořáček
• Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb
Předseda: PaedDr. Božena Sojáková
Tajemník: Bc. Jana Kapplová
Členové: Ludmila Macáková, Ing. Pavel Špička, Andrea Rattayová, Bc. Jiří Karger
Komise rady města
• Komise pro rozvoj města
Předseda: Pavel Bruštík
Tajemník: Ing. Dalibor Bartoň
Členové: Ing. Tomáš Čvančara, JUDr. Pavel Macháček, Ing. Martin Strouhal,
		
Ing. Václav Dušánek, Ing. Tomáš Soural
• Komise dopravy a BESIP
Předseda: Mgr. Jan Drapáč
Tajemník: Ivana Chládková
Členové: Milan Ryšavý, Emil Štencl, Ing. Jaroslav Bajer, Martin Labor, Ing. Pavel Dorničák,
Václav Strašil
• Komise kulturní
Předseda: PhDr. Zdeněk David
Tajemník: Mgr. Tomáš Krejčí
Členové: Mgr. Pavel Doubrava, Ing. Viktor Šebesta, Ing. Martin Strouhal,
		
Vratislav Jarmar, Ing. Josef König, Petr Janů
• Komise sociální a zdravotní
Předseda: Václav Keprt
Tajemník: Bc. Jana Kapplová
Členové: PhDr. Eva Marečková, MUDr. Jan Rýznar, Ing. Pavel Špička, Bc. Jiří Karger
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• Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předseda: Mgr. Pavel Pašta
Tajemník: Ludmila Večeřová
Členové:
Mgr. MgA. Karol Ozorovský, Ivona Pisková, Mgr. Pavel Doubrava,
Jaroslav Pavelka, PhDr. Richard Hrdina, Mgr. Jarmila Zlobická
• Komise sportovní
Předseda: Mgr. Bc. Antonín Kapl
Tajemník: Ing. Jana Mažáriová
Členové: Tomáš Kobza, Martin Pelikán, Miloš Unzeitig, Martin Vitásek,
Ing. Vladimír Drábek
• Komise pro životní prostředí a místní části
Předseda: Ing. Jaroslav Benk
Tajemník: Ing. Květoslava Hýblová
Členové: RNDr. Karel Veselý, Marie Macháčková, Mgr. Alena Bajerová,
Mgr. Jaroslav Vít, Martin Pospíšil, Štěpán Brablec

Městský úřad Zábřeh - Odbory a oddělení MÚ
Tajemnice městského úřadu
Odbor vnitřních věcí
- Oddělení majetkoprávní
Odbor informatiky
- Oddělení informatiky
- Oddělení spisové a archivní služby
Odbor občanskosprávních agend
Odbor finanční
Odbor správní
Stavební a vyvlastňovací úřad
- Oddělení dopravy
- Oddělení životního prostředí
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Obecní živnostenský úřad
Odbor rozvoje a územního plánování
Odbor technické správy
Odbor sociálních věcí
- Oddělení sociální péče a prevence
- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
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(stav k 31. prosinci 2013)

Ing. Jana Krasulová
Mgr. Miroslav Trávníček, vedoucí odboru
Bc. Jana Badalová, vedoucí oddělení
Mgr. Jana Kašíková, vedoucí odboru
Ing. Dana Valentová, vedoucí oddělení
Mgr. Dagmar Hoplíčková, vedoucí odboru
Ing. Barbora Balcárková, vedoucí odboru
Ing. Vlastimil Hloch, vedoucí odboru
Bc. Petr Kašpar, vedoucí oddělení
Ing. Květoslava Hýblová, vedoucí oddělení
Mgr. Tomáš Krejčí, vedoucí odboru
Ing. Petra Valentová, vedoucí odboru
Ing. arch. Václav Doležal, vedoucí odboru
Ing. Petr Košťál, vedoucí odboru
Bc. Jana Kapplová, vedoucí odboru
Mgr. Hana Horčicová, vedoucí oddělení

Hospodaření města za rok 2013

(stav k 31. prosinci 2013)

Skutečné plnění rozpočtu města k 31. prosinci 2013
Rozpočet /v Kč/
schválený
Daňové příjmy

upravený

Plnění k 31. prosinci
2013 /v Kč/

134 600 000,00

148 864 000,00

162 589 023,58

Nedaňové příjmy

10 580 000,00

12 877 003,20

13 080 233,94

Kapitálové příjmy

0,00

1 032 000,00

1 156 286,00

25 431 000,00

38 788 919,39

266 975 805,59

170 611 000,00

201 561 922,59

Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů

443 801 349,11
228 190 661,00

Příjmy celkem
po konsolidaci

170 611 000,00

201 561 922,59

215 610 688,11

Běžné výdaje

162 906 000,00

177 308 411,03

379 232 222,40

47 364 000,00

92 350 303,00

34 021 252,39

210 270 000,00

269 658 714,03

413 253 474,79

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů

228 190 661,00

Výdaje celkem
po konsolidaci

210 270 000,00

269 658 714,03

185 062 813,79

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

- 39 659 000,00

- 68 096 791,44

30 547 874,32

39 659 000,00

68 096 791,44

30 547 874,32

Financování

Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci
účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města.
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Výdaje na projektové úkoly (v tis. Kč)
Rozpočet
Název projektového úkolu
Koncepce areálu hřbitova

upravený

1 700

1 700

1 638

Spojovací komunikace Billa – Havlíčkova

100

100

88

Bezbariérové město – realizace přechodu

81

81

33

101

101

0

62

62

61

Cyklostezka Hněvkov – Lupěné

331

331

198

Cyklostezka Zábřeh – Leština

305

305

0

Rekonstrukce ulice Bezručova
Cyklodoprava

Řešení Masarykova náměstí

128

128

76

Řešení nám. Osvobození
– kruhový objezd ČSA, Postřelmovská

2 266

2 266

1 222

Sady Wolkera, Bezruče, alej šestikrejcarová

2 630

2 630

70

Protierozní opatření – Ráječek

3

3

2

Protierozní opatření – Hněvkov

97

97

0

100

100

0

60

60

26

Řešení ZŠ B. Němcové 15

250

250

60

Městský stadion – rekonstrukce kuželny

500

500

0

Dětské hřiště Výsluní

1 000

1 000

98

Multifunkční a relaxační centrum
– plavecký areál

2 644

2 644

2 235

Rekonstrukce kanalizace
Řešení areálu náměstí Osvobození

Multifunkční a relaxační centrum – ubytovna

90

90

90

Masarykova škola, Školská 9

48 498

48 498

543

Rekonstrukce ZŠ Severovýchod

18 543

18 543

17 552

Aktualizace ÚP

230

230

220

Metropolitní optická síť

284

284

239

Komunitní plánování sociálních služeb

955

815

815

3 744

3 744

3 352

84 701

84 561

28 618

Krizové řízení
Celkem
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schválený

Plnění k
31. prosinci
2013

Investiční výdaje – mimo projektové úkoly (v tis. Kč)
Odbor, oddělení

Název akce

Odbor vnitřních věcí
- odd. majetkoprávní

Celkem OVV
Investiční akce – výkupy staveb

Odbor informatiky

Odbor občanskosprávních agend
Odbor finanční
Odbor správní
Odbor školství, kultury
a tělovýchovy

Odbor rozvoje
a územního plánování

Rozpočet
schválený

upravený

Plnění
k 31. prosinci
2013

500
5

1 080
90

241
85

495
0
2 667
800
450
500
917
100

495
495
684
184
0
500
0
100

23
133
181
181
0
0
0
100

Příspěvek HZS Olomouckého kraje
Celkem OF
Další majetková účast – kasárna
Celkem OS
Údržba keřů a stromů – umělecká díla
Celkem OŠKT

100
372
372
0
0
0

100
372
372
6
6
2 837

100
372
372
6
6
237

MŠ Pohádka – sociální zařízení
MŠ Strejcova – výstavba ekozahrady
DDM Krasohled
Celkem RUP

0
0
0
500

60
2 600
177
801

60
0
177
509

0
0
500
0
2 825
870
0
0
0
0
255
0
40
0
0
0
0
90
0
1 570
6 964

68
130
536
68
7 898
881
300
100
80
53
255
90
1 589
2 887
1 101
97
174
196
95
0
13 779

43
74
324
68
6 623
78
293
35
71
53
252
89
1 205
2 886
1 101
96
174
196
94
0
8 269

Investiční akce – výkupy
Protierozní opatření
Celkem OI
Programové vybavení
Napojení na KIVS (optika)
Výpočetní technika
Pořízení výpočetní techniky
Celkem OOA

Technická pomoc – investice komunikace
Technická pomoc – investice parkoviště
Technická pomoc – investice
Technická pomoc – investice penziony
Odbor technické správy Celkem OTS
Komunikace, přechody
Parkovací automat
MŠ Strejcova – Eko zahrada
Mříže spisovna
Elektroinstalace krizové řízení
Obnova služebního automobilu
Modernizace bytových domů
Rozšíření sítě VO
EPC – realizace energ. služeb budovy MěÚ
EPC – realizace energetických služeb ZŠ
EPC – realizace energetických služeb ZK
EPC – realizace energ. služeb DDM
Dětská hřiště
Radarové ukazatele
Modernizace kotelny budova MěÚ
Celkem investiční výdaje mimo PÚ
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Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města Zábřeh v roce 2013
V roce 2013 byly poskytnuty příspěvky externím subjektům na podporu činností v oblasti
kulturní, sportovní, sociální, v oblasti volnočasových aktivit a v oblasti podpory činnosti
sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 5.802.770,00 Kč. Společnosti Zábřežská kulturní
s. r. o. byla poskytnuta dotace na krytí ztráty spojené se zajištěním kulturních potřeb obyvatel města Zábřeh ve výši 2.584.000,00 Kč a společnosti EKO servis Zábřeh, s. r. o. byla
poskytnuta dotace na krytí ztráty z činností spojených s provozem městského bazénu pro
potřeby sportovního vyžití občanů města ve výši 4.000.000,00 Kč.
Celkem tak byla v roce 2013 vyplacena z rozpočtu města Zábřeh formou příspěvků/dotací
částka 12.386.770,00 Kč.
Výsledky hospodářské činnosti k 31. prosinci 2013 /v Kč/
Hospodářská
činnost
Bytová správa
Ostatní HČ

Výnosy

Náklady

Hospodářský
výsledek

15.464.167,88 Kč

12.429.549,05 Kč

3.034.618,83 Kč

7.206.075,92 Kč

9.082.749,92 Kč

- 1.876.674,00 Kč

Celkový výsledek hospodaření HČ

1.157.944,83 Kč

Návrh rozpočtu města Zábřeh na rok 2014
Příjmy: 201.555.000,00 Kč
Výdaje: 248.914.000,00 Kč
Saldo: - 47.359.000,00 Kč
Rozpisfinancování: + 47.359.000,00 Kč zapojení zůstatku z minulých let
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Investiční příjmy
Dotace
Příjmy celkem

Výdaje
147 540 000,00 Kč
17 743 000,00 Kč
200 000,00 Kč
36 072 000,00 Kč

Provozní výdaje

75 721 000,00 Kč

Investiční výdaje

173 193 000,00 Kč

201 555 000,00 Kč Výdaje celkem

248 914 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen na 28. jednání zastupitelstva města konaném
dne 11. prosince 2013 pod číslem usnesení 13/028/931/01/01.
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Organizační složky města
Městská knihovna Zábřeh
Vedoucí: Marcela Burianová
Hlavním účelem organizační složky je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených knihovním zákonem za dodržování podmínek rovného přístupu
všem bez rozdílu k těmto službám, jako knihovna ve smyslu knihovního zákona.
Předmětem činnosti městské knihovny je:
• budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu se zřetelem k potřebám
všech občanů obce
• budování a zpřístupňování fondu regionální literatury
• shromažďování, zpracovávání, uchovávání a poskytování informací o městu Zábřeh
• poskytování meziknihovních služeb (výpůjčních a informačních)
• poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací
(ústních i písemných)
• pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí
• spolupráce s dalšími organizacemi a školami ve městě
Městská sociální zařízení
Vedoucí: Bc. Pavlína Rohová
Hlavním účelem organizační složky je efektivní poskytování sociálních služeb v souladu
se zákonem o sociálních službách. Předmětem činnosti složky je poskytování sociálních
služeb v určených zařízeních, provoz určených zařízení a poskytování informací o sociálních službách a odborného poradenství.
Určená zařízení organizační složky:
• Domov pro matky s dětmi – azylový dům, Tunklova 896/1, 789 01 Zábřeh
• Domov penzion Zábřeh – chráněné bydlení, Postřelmovská 824/38, 789 01 Zábřeh
• Domov penzion Hněvkov – chráněné bydlení, Hněvkov 70, 789 01 Zábřeh
• Azylový dům pro muže a ženy – azylový dům, Tunklova 945/5, 789 01 Zábřeh
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Velitel: Ladislav Štusák
Počet členů k 31. prosinci 2013: 20
Hlavním účelem organizační složky je plnění úkolů na úseku požární ochrany a ochrany
obyvatelstva v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, na území města a plnění úkolů v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce
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a zařazením do Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Jednotka může se
souhlasem a za podmínek stanovaných zřizovatelem v souladu s § 97 zákona o požární
ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů, avšak z předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní
jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti. Jednotka je začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému a na základě plošného pokrytí území
Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO V/2.
Jednotka je péčí města Zábřeh vybavena výzbrojí a výstrojí na velmi dobré úrovni a je
předurčena zejména pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva a odstraňování následků mimořádných událostí. Skládá se z velitele jednotky, 2 velitelů družstev, 2 řidičů
– strojníků a 16 hasičů. Její členové se rekrutují z členů občanských spolků Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh, Ráječek a Skalička. Celkem jednotka zasahovala u 10 mimořádných událostí. V rámci preventivně výchovné činnosti se členové jednotky zapojili
do projektu výchovy dětí a mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
a jako požární dozor při konání kulturních a společenských akcích na území města.

Městská policie Zábřeh
Velitel: Bc. Václav Doubrava
Počet strážníků k 31. prosinci 2013: 13
Městská policie byla založena v roce 1992 obecně závaznou vyhláškou města. Hlavní úkoly, které strážníci Městské policie Zábřeh plnili v uplynulém roce, jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb.
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. K těm nejvýznamnějším pak patří zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Pod pojem „místní záležitosti veřejného
pořádku“ je pak možno zařadit vše, co je v působnosti obce vyžadováno, aby ve veřejném zájmu
bylo dodržováno. Činnost městské policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž
prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek v rámci své působnosti. Městská policie dále přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží
na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném zákony
na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování
právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení, podílí se na prevenci kriminality v obci a provádí dohled
nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
V roce 2013 řešili strážníci celkem 1732 přestupků, což je o 112 přestupků méně než v roce 2012
a o překvapivých 687 přestupků méně než v roce 2011. Tyto přestupky byly řešeny zejména v blokovém řízení, domluvou nebo byly oznámeny příslušným orgánům. Pokles lze přičíst zvýšené preven16

tivní činnosti strážníků v rizikových lokalitách a v lepší spolupráci s občany města. Nejvíce prohřešků
se dopouštěli neukáznění řidiči. Těm připadlo celkem 1260 dopravních přestupků, a to zejména
v zónách placeného parkování, v jednosměrných ulicích či na autobusových zastávkách. V oblasti
dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití řešila městská policie jen 5 případů. Při
dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města bylo řešeno celkem 132 případů
jejich porušení. V 15 případech bylo na území města porušeno dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladistvým a nezletilým a rovněž porušení § 217 odst. 2 trestního zákona,
a to je umožnění osobě mladší 18 let hru na hracích přístrojích. 156 případů pak připadlo na řešení
porušení veřejného pořádku. Přestupky na úseku majetku byly zaznamenány ve 164 případech.
Za rok 2013 odchytli strážníci celkem 80 volně pobíhajících psů, což je o 23 méně než v roce 2012.
Psi byli následně předáni svým majitelům nebo do psího útulku v areálu firmy EKO servis Zábřeh s. r.
o. Mimo psů ale v loňském roce strážnici odchytávali například hada neznámého původu v chatové
oblasti na nedalekém Bozeňově. Strážníci jej v garáži jedné z chat odchytili a přítomný veterinář
všechny uklidnil zjištěním, že se jedná o užovku. Ta byla následně vypuštěna zpět do volné přírody.
Městská policie zasahovala také při záchraně veverky. Ve spolupráci s místním hasičským sborem
se veverku, zaklíněnou v okapové rýně na Masarykově náměstí, podařilo vyprostit. Strážníkům městské policie se v roce 2013 podařilo zadržet 141 osob podezřelých ze spáchání trestného činu nebo
celostátně hledaných osob či osob na útěku, a to zejména chovanců z diagnostických ústavů. Tyto
osoby byly předány na obvodní oddělení Policie ČR Zábřeh. Výrazným způsobem napomáhá strážníkům kamerový systém. Městská policie Zábřeh v současné době disponuje celkem pěti kamerovými místy, které monitorují nejdůležitější lokality ve městě. Za minulý rok bylo pomocí kamerového
systému zaznamenáno celkem 128 událostí.

Hasičský záchranný sbor (HZS) Olomouckého kraje,
územní odbor Šumperk, požární stanice Zábřeh
Velitel: npor. Mgr. Vladislav Vysocký
Počet členů k 31. prosinci 2013: 21 (3 směny po 7 hasičích)
Požární stanice Zábřeh je na základě plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie P2. Na stanici je zajištěn nepřetržitý výkon
služby, standardně je v každé směně 7 příslušníků. V rámci směny je organizován jeden
výjezd. Hasební obvod stanice čítá přes 40 obcí nejen z území obce s rozšířenou působností ORP Zábřeh, ale i z území ORP Mohelnice.
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Typ požární techniky

Počet

Cisternová automobilová stříkačka – základní

1

Cisternová automobilová stříkačka – speciální

1

Automobilový žebřík do 30 metrů

1

Velitelský automobil

1

Motorový člun Zodiac

1

Město Zábřeh poskytlo HZS Olomouckého kraje finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč na pořízení termokamery pro PS Zábřeh. Tento prostředek je využíván zejména pro záchranu osob
a prohledávání zakouřených prostor, vyhledávání skrytých ohnisek požárů nebo vyhledávání
jiných zdrojů tepla. Slouží i při pátrání po pohřešovaných osobách v přírodním prostředí, zejména
pak za snížené viditelnosti.
Přehled mimořádných událostí na území ORP Zábřeh
Požáry

Dopravní
nehody

Úniky
nebezpečných
látek

Technické
havárie

Plané
poplachy

CELKEM

48

55

11

104

7

225

Demografický vývoj
Město Zábřeh mělo k 31. prosinci 2013 celkem 13 704 obyvatel se stálým bydlištěm, z toho
7 122 žen a 6 582 mužů. Průměrný věk obyvatel města je 38,62, z toho muži 37,06 a ženy
40,09 let. V průběhu roku se narodilo 114 dětí (o 36 méně než v roce 2012). Počet zemřelých byl 137. Z hlediska migrace se do města se v průběhu roku přistěhovalo 215 osob,
ale současně se 300 osob vystěhovalo. Počet nově uzavřených sňatků zůstává na úrovni
předchozího roku, kdy bylo uzavřeno 90 sňatků. Matrika zaznamenala v roce 2013 celkem
88 sňatků.
Věková struktura obyvatel ke dni 31. prosince 2013
Část obce
Dolní Bušínov
Hněvkov
Pivonín
Václavov
Zábřeh
Celkem
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Celkem

Věk 0–14

Věk 15–59

Věk 60 a více

10
236
66
185
13 207

2
39
11
25
1 866

6
134
34
106
8 002

2
63
21
54
3 339

13 704

1 943

8 282

3 479

Školská zařízení
Město je zřizovatelem celkem 11 školských příspěvkových organizací, z toho se jedná o 3
základní školy, 4 mateřské školy, 1 základní školu spojenou se školou mateřskou, 2 samostatné školní jídelny a 1 Dům dětí a mládeže.
Na území města tak zajišťuje předškolní výchovu celkem pět mateřských škol. Povinná
školní docházka je zabezpečena prostřednictvím čtyř škol základních. O volnočasové aktivity dětí se stará Dům dětí a mládeže Krasohled.
Mateřská škola POHÁDKA,
Československé armády 650/13, Zábřeh
Ředitelka: Hana Zajíčková
Kapacita/naplněnost: 170/170 dětí
Počet tříd: 8
Školní jídelna při MŠ- kapacita: 700 strávníků

Počet tříd: 1
Ráječek
Ředitelka: Mgr. Taťána Zubíková
Kapacita/naplněnost:
Mateřská škola: 25/25
Počet tříd: 1

Mateřská škola Zábřeh,
Strejcova 132/2a, Zábřeh
Ředitelka: Bronislava Karafiátová
Kapacita/naplněnost: 80/80 dětí
Počet tříd: 4
Mateřská škola Zábřeh,
Zahradní 182/20, Zábřeh
Ředitelka: Ivona Pisková
Kapacita/naplněnost: 100/100 dětí
Počet tříd: 4

Základní škola Zábřeh,
Boženy Němcové 1503/15
Ředitel: Mgr. Pavel Nimrichtr
Kapacita/naplněnost: 680/485 žáků
Počet tříd: 20
Ročníků: 9

Mateřská škola SEVERÁČEK,
Severovýchod 483/25, Zábřeh
Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
Kapacita/naplněnost: 120/120 dětí
Počet tříd: 5
Základní škola a Mateřská škola Zábřeh,
Rudolfa Pavlů 1799/4, Zábřeh
(Skalička a Ráječek) Skalička
Ředitelka: Mgr. Taťána Zubíková
Kapacita/naplněnost:
Základní škola: 65/25
Počet tříd: 2
Počet ročníků: 5
Mateřská škola: 25/25

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11
Ředitel: Mgr. Miloš Lachnit
Kapacita/naplněnost: 616/529 žáků
Počet tříd: 20
Počet ročníků: 9
Školní jídelna při ZŠ – kapacita: 900 strávníků
Základní škola Zábřeh, Severovýchod
484/26
Ředitel: Mgr. Pavel Pašta
Kapacita/naplněnost: 710/355 žáků
Počet tříd: 14
Počet ročníků: 9
Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové
1503/15
Vedoucí: Jitka Řežuchová
Kapacita: 800 strávníků
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Školní jídelna Zábřeh, Severovýchod
484/26
Vedoucí: Jarmila Buchtová
Kapacita: 800 strávníků
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Krasohled,
Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh
Ředitel: PhDr. Richard Hrdina
Kapacita/naplněnost: 600 kapacita DDM
obecně, 80 kapacita budovy/508 i s tábory,
461 dětí docházejících do kroužků
Počet kroužků: 48
Školy zřizované Olomouckým krajem
Gymnázium Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Ředitel: Mgr. Martin Paclík
Kapacita/naplněnost: 390/347
Počet tříd: 12
Vyšší odborná škola a Střední škola
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
Ředitel: Ing. Vítězslav Martykán

Kapacita/naplněnost: 750/420
Počet tříd: 17
Střední škola sociální péče a služeb
Zábřeh, náměstí 8. května 2
Ředitelka: Mgr. Stanislava Kubíčková
Kapacita/naplněnost: 972/745
Počet tříd: 36
Základní škola, mateřská škola a dětský
domov Zábřeh, Sušilova 40
Ředitel: Mgr. Radomír Pavlík
Kapacita/naplněnost MŠ: 15/15
Počet tříd MŠ: 2
Kapacita/naplněnost dětského domova:
48/37
Kapacita/naplněnost ZŠ: 250/79
Počet tříd ZŠ: 8
Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9
Ředitel: Mgr. Pavel Doubrava
Kapacita/naplněnost: 820/810
Počet oborů: 4

Společnosti s majetkovou účastí města
EKO servis Zábřeh s. r. o.
Datum vzniku: 29. listopadu 2001
Jednatel společnosti: Bc. Milan Doubravský
Obchodní podíl města: 100%
Působnost nejvyššího orgánu společnosti
vykonává Rada města Zábřeh mimo úkonů
vyhrazených Zastupitelstvu města Zábřeh

Zábřežská kulturní, s. r. o.
Datum vzniku: 6. března 2006
Jednatel společnosti: PhDr. Zdeněk David
Obchodní podíl města: 100 %
Působnost nejvyššího orgánu společnosti
vykonává Rada města Zábřeh mimo úkonů
vyhrazených Zastupitelstvu města Zábřeh.

Dozorčí rada společnosti je pětičlenná (stav
k 31. prosinci 2013):
Ing. Vladimír Konopas, předseda
PaedDr. Karel Crhonek
Ing. Jana Krasulová
MVDr. Petr Šebesta
Ing. Petr Košťál

Dozorčí rada společnosti je pětičlenná (stav
k 31. prosinci 2013):
Mgr. Pavel Doubrava, předseda
Mgr. Tomáš Krejčí
PaedDr. Božena Sojáková
Petra Kubalíková
Ing. Barbora Balcárková
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Interna Zábřeh s. r. o.
Datum vzniku: 6. září 1994
Obchodní podíl města: 84/200
Společnost má celkem 3 společníky: město Zábřeh (právnická osoba), MUDr. Jiří Černý
(fyzická osoba) a Ing. Pavel Špička (fyzická osoba). Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je složena ze všech společníků. Společnost má 2 jednatele (statutární
orgány), MUDr. Jiřího Černého a Ing. Pavla Špičku. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti (běžná správa) a rozhodování v otázkách, které nejsou svěřeny valné hromadě ze
zákona nebo společenskou smlouvou. Každý jednatel může společnost zastupovat samostatně. Dozorčí rada společnosti je pětičlenná, 3 členy vždy navrhuje město, funkční období
členů DR není omezeno. Delegovaným zástupcem města Zábřeh na valných hromadách je
Mgr. Jan Drapáč.
Talorm a. s.
Datum vzniku: 30. dubna 1992
Město Zábřeh vlastní 1693 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, což představuje cca 3%
podíl na majetku společnosti. Na majetku společnosti se společníci (akcionáři) účastní prostřednictvím cenných papírů (akcií). Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva
a povinnosti akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti.
Všechny akcie dohromady tvoří základní kapitál společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je složena ze všech akcionářů. Z podílu města na společnosti
vyplývá, že nemůže zásadním způsobem rozhodování společnosti ovlivnit. Představenstvo
společnosti je čtyřčlenné a je voleno na 5 let. Dozorčí rada je tříčlenná a volena na 5 let.
Delegovaným zástupcem města Zábřeh na valných hromadách je Mgr. Bc. Antonín Kapl.
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Datum vzniku: 1. ledna 1994
Na majetku společnosti se společníci (akcionáři) účastní prostřednictvím cenných papírů
(akcií). Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva a povinnosti akcionáře jako
společníka podílet se na řízení společnosti. Všechny akcie dohromady tvoří základní kapitál
společnosti. Město Zábřeh je majitelem 126 001 kusů akcií na jméno, podílí se tedy na základním kapitálu společnosti částkou 126 001 000 Kč, což představuje asi 15,23% podíl.
Dalšími významnými akcionáři (nad 50 000 kusů) jsou: město Šumperk (306 722 kusů, 37,07
%), město Mohelnice (152 848 kusů, 18,47 %), město Loštice (57 781 kusů, 6,98 %). Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je složena ze všech akcionářů. Z podílu
města na společnosti vyplývá, že samo o sobě nemůže zásadním způsobem rozhodování
společnosti ovlivnit. Představenstvo společnosti je šestičlenné a je voleno na 4 roky. Jménem
společnosti jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo jiní dva členové představenstva současně. Dozorčí rada je šestičlenná, volena na 4 roky. Delegovaným zástupcem
města Zábřeh na valných hromadách je PaedDr. Karel Crhonek.
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Ekonomické subjekty ve městě
Počet ekonomicky aktivních subjektů: 2 282
Subjekty podnikající dle živnostenského zákona ve městě Zábřeh
Fyzická osoba
Společnost s ručením omezeným
Veřejná obchodní společnost
Akciová společnost
Obecně prospěšná společnost
Družstvo
Příspěvková organizace
Sdružení (svazek, spolek, společnost)
Zahraniční osoba
Ostatní

Počet
2 047
176
2
11
1
2
9
13
19
2

Subjekty podnikající dle zákona o zemědělství ve městě Zábřeh
Zemědělský podnikatel – fyzická osoba
Zemědělský podnikatel – právnická osoba

Počet
23
8

Cestovní ruch
Služby cestovního ruchu zabezpečuje město Zábřeh prostřednictvím Infocentra Zábřeh
– Turistické informační centrum. Infocentrum zajišťuje také prezentaci a propagaci města
a Mikroregionu Zábřežsko. Celková návštěvnost infocentra v roce 2013 činila 7 898 osob.
Celkový počet návštěvníků je vyšší než v loňském roce. Tento nárůst je přikládán zatraktivnění území novými turistickými cíli, jako je železniční skanzen a novinky v rekreačním
středisku Bozeňov. Nejčastějšími návštěvníky jsou především cyklisté, individuální turisté
a rodiny s dětmi. Letos byl zájem i o průvodcovské služby pro větší skupiny návštěvníků.
Podíl cizinců byl zanedbatelný, celkem 87.
Nejvíce dotazů je formou osobní návštěvy, následují dotazy telefonické, zbývající část dotazů je prostřednictvím elektronické pošty. Nejčastější dotaz je na akce pořádané ve městě
a okolí, interní informace související s provozem Zábřežské kulturní, s. r. o. a s umístěním
infocentra v přízemí kulturního domu. Dále infocentrum doporučuje a zajišťuje jednotlivcům
i skupinám ubytování ve městě a okolí a předává také kontakty na nejrůznější firmy a obchodníky. Mimo jiné pomáhá s orientací ve městě. Zájem je také o vyhledávání vlakových
a autobusových spojů.
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Svazek obcí mikroregionu zábřežsko
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko byl založen pod názvem Sdružení obcí Mikroregionu Zábřežsko již v roce 1999, na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byl pak název upraven a mikroregion tak od roku 2001 vystupuje pod názvem Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko. Mikroregion
sdružuje k 1. lednu 2014 celkem 35 186 obyvatel ve třiceti členských obcích: Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jedlí, Jestřebí,
Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec,
Rohle, Rovensko, Sudkov, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. Celková rozloha mikroregionu je 27 756,898 ha.
Důvody vzniku Svazku – spolupráce v oblasti:
• rozvoje samosprávy obcí
• hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
• vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
Předmětem činnosti Svazku jsou také další společné aktivity k následujícím účelům:
• podpora podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti
• podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy
• vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů,
znečišťování ovzduší a vodních toků
• využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
• společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
• společná péče o památky v mikroregionu
Statutární orgány svazku:			
Předseda: RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města Zábřeh
Místopředseda: Josef Šincl, starosta obce Rovensko
Členové rady: Josef Sobotík, starosta obce Dubicko, Jaroslav Nimrichtr, starosta obce Postřelmov, Bc. Jiří Vogel, starosta města Štíty
Přehled aktivit v roce 2013
1) Veletrh REGIONTOUR v Brně
2) Veletrh URBIS INVEST v Brně
3) Den Mikroregionu Zábřežsko
4) POV 2013 – vydání publikace
		 o zaniklé obci Závořice
5) Festival Moravský mumraj
6) Turnaj dorostenců v malé kopané
7) Oprava značení cyklotrasy č. 6232
8) Reklamní bannery Mikroregionu
		Zábřežsko

9) Běžecké trasy
10) Změna Stanov Svazku
11) Vyhodnocení Akčního plánu
		 strategického dokumentu
12) Průběžná prezentace Mikroregionu
		Zábřežsko
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Sdělovací prostředky
Město Zábřeh vydává informační bulletin Zábřežský zpravodaj. Zpravodaj je čtrnáctideník,
který vychází v nákladu 6 300 kusů a je distribuován zdarma do všech domácností a firem
v Zábřeze, Hněvkově, Pivoníně a Václavově. Šéfredaktorem zpravodaje je Mgr. Milan Kratochvíl. Další členové redakce jsou PhDr. Zdeněk David (kultura), Iva Kovářová (inzerce)
a sekretariát Městského úřadu Zábřeh. Redakce sídlí v kulturním domě na adrese Československé armády 1, 789 01 Zábřeh.
Město Zábřeh zřizuje také oficiální internetový informační portál www.zabreh.cz. Stránky
jsou přehledně rozděleny do několika sekcí a občané zde naleznou všechny důležité informace o městě, městském úřadu i o plánovaných akcích. Svůj odkaz má zde informační
centrum, městská policie, kino Retro, plavecký areál, dům dětí a mládeže, psí útulek aj.
Z hlediska moderní a efektivní komunikace využívá město své facebookové stránky – Město Zábřeh. Facebook slouží zejména pro zveřejňování pozvánek na různé akce, fotografií,
soutěží či sdílení informací o dění ve městě. Pro lepší informovanost zavedlo město také
SMS infokanál „Městský rozhlas do kapsy“. Jeho pomocí jsou občané informováni o aktuálních a důležitých událostech ve městě prostřednictvím bezplatných sms zpráv. Stačí
odeslat přihlašovací SMS zprávu podle níže uvedené tabulky na číslo 736 301 599 (cena
za přihlašovací SMS je běžná podle tarifu operátorů).
Část
města
číslo:
1

2

Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám, Ladislava Fialy, Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nemilská,
Oborník, Stanislava Lolka, Slunná, V Hliníku, Dolní Bušínov
Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského,
Kopečná, Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí,
Na Farském, Na Klotzmance, Radniční, Tůmova, Zahradní,
Za Pivovarem, Ztracená, Žižkova

3

Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova,
Sokolská, Třebízského, U Horního rybníka, U Vodárny

4

Krumpach, Malá strana, Morávkova, Nad Lihovarem, Sušilova, U Bořin, Valová

5

6
7
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Místo trvalého bydliště přihlašovatele, odhlašovatele

Tvar přihlašovací nebo
odhlašovací SMS
IK ZABREH REGISTRUJ T1
IK ZABREH ODREGISTRUJ T1
IK ZABREH REGISTRUJ T2
IK ZABREH ODREGISTRUJ T2
IK ZABREH REGISTRUJ T3
IK ZABREH ODREGISTRUJ T3
IK ZABREH REGISTRUJ T4
IK ZABREH ODREGISTRUJ T4

Alšova, Bezručova, Dlouhá, Dvorská, Háječkova, Javorová,
Krátká, Květinová, Lesnická, Leštinská, Luční, Mánesova, Na IK ZABREH REGISTRUJ T5
Hejtmance, Na Křtaltě, náměstí 8. května, Polní, Postřelmov- IK ZABREH ODREGISTRUJ T5
ská, Příční, Strejcova, Třešňová, U Dráhy, Úzká, Závořická,
Zelená
IK ZABREH REGISTRUJ T6
Sídliště Severovýchod
IK ZABREH ODREGISTRUJ T6
Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Svobodov, Škol- IK ZABREH REGISTRUJ T7
ská, Žerotínov
IK ZABREH ODREGISTRUJ T7

Část
města
číslo:
8
9
10

11

Místo trvalého bydliště přihlašovatele, odhlašovatele
Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu, 28.
října
Československé armády, Křížkovského, Tunklova, V
Opravě
Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru, Olomoucká, Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční, Sázavská, U
Nádraží, Vodní
Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, Palackého,
Pod Strání, Pod Zámečkem, Rudolfov, Rudolfa Pavlů,
Skalička, U Sázavy, V Háječku

12

Hněvkov

13

Pivonín

14

Václavov

Tvar přihlašovací nebo
odhlašovací SMS
IK ZABREH REGISTRUJ T8
IK ZABREH ODREGISTRUJ T8
IK ZABREH REGISTRUJ T9
IK ZABREH ODREGISTRUJ T9
IK ZABREH REGISTRUJ T10
IK ZABREH ODREGISTRUJ
T10
IK ZABREH REGISTRUJ T11
IK ZABREH ODREGISTRUJ
T11
IK ZABREH REGISTRUJ T12
IK ZABREH ODREGISTRUJ
T12
IK ZABREH REGISTRUJ T13
IK ZABREH ODREGISTRUJ
T13
IK ZABREH REGISTRUJ T14
IK ZABREH ODREGISTRUJ
T14

Příklad přihlášení: Občan s trvalým bydlištěm na ulici Československé armády odešle
přihlašovací SMS ve tvaru: IKmezeraZABREHmezeraREGISTRUJmezeraT9.
Příklad odhlášení: Občan s trvalým bydlištěm na náměstí Osvobození odešle odhlašovací SMS ve tvaru: IKmezeraZABREHmezera ODREGISTRUJmezeraT7.

Čestní občané města
Wenzel Hönlinger – starosta města v letech 1870–1873
Wilhelm Brass (1819–1897) – zakladatel firmy Brass a synové, starosta v letech 1875–
1891
Karl Stalzer – starosta města v letech 1892–1905, čestným občanem města
od 4. května 1905
Otto Brass (1846–1909) – nejstarší syn Wilhelma Brasse, zastupitel, podnikatel a bankéř
v Zábřehu a Brně, čestným občanem města od 4. května 1905
Tomáš Garrique Masaryk (1850–1937) – prezident republiky, čestným občanem města
od 6. března 1935
Edvard Beneš (1884–1948) – prezident republiky, čestným občanem města
od 4. dubna 1936
Karel Lukas (1897–1949) – generálmajor in memoriam, sběratel výtvarného umění, čestným občanem města od 24. května 1946, 4. listopadu 1949 zrušeno, 9. května 1990 obnoveno
Josef Macek (1887–1972) – ekonom, politik a profesor VŠ obchodní v Praze, čestným
občanem města od 26. září 1947, 28. dubna 1950 odňato, 9. května 1990 obnoveno
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Vladimír Přikryl (1895–1968) – brigádní generál in memoriam, čestným občanem města
od 24. května 1946, 4. listopadu 1949 zrušeno, 28. dubna 1950 odňato, 9. května 1990
obnoveno
Leopold Falz (1868–1945) – historik a spisovatel, čestným občanem od 29. listopadu 2000
Jan Eskymo Welzl (1868–1948) – cestovatel, polárník, spisovatel, čestným občanem je
od 29. listopadu 2000
Ctibor Lolek (1919–2003) – vlastivědný pravovník, organizátor kulturního a společenského života města, čestným občanem od 29. listopadu 2000
Jožo Malý (1875–1965) – knihkupec, zakladatel Sokola v Zábřeze, organizátor společenského života v Zábřeze, čestným občanem od 29. listopadu 2000
Vladimír Körner (1939) – spisovatel a scénárista, čestným občanem od 10. prosince 2003
RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (1935) – astronom, čestný občan od 14. září 2009

Cena města
Cena města je ocenění občanů za mimořádný záslužný čin či zvlášť významnou a úspěšnou reprezentaci města. Akt slavnostního ocenění je pouze jedenkrát ročně, veřejné předání probíhá při konání Městského plesu.
Dosavadní držitelé:
2007 – Hana Wiedermannová, Daniel Vachutka
2008 – neudělena
2009 – Aleš Malý
2010 – Pavel Taussig, Vladimír Vysocký
2011 – Josef Lubič, Vít Nosálek
2012 – Pavlína Kašparová – za mimořádně statečný čin
2013 – Danuše Koryčánková
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Významné projekty realizované městem
Název zrealizovaného projektu
Bezbariérové úpravy přechodu pro chodce č. 2 na komunikaci
I/44, ul. Olomoucká, Zábřeh – Ráječek
Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ
Severovýchod 484/26, Zábřeh
Rekonstrukce bývalých garáží pro potřeby SDH Zábřeh a výstavba garáže pro Sportovní kluby Zábřeh
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež (Výsluní)

Rozpočet
projektu v Kč

Skutečný
rok
realizace

876 945

2013

17 578 413

2013

3 199 161

2013

97 980

2013

965 548

2013

21 225 855

2013

1 803 110

2013

Nová hřbitovní zeď a kolumbárium

1 648 000

2013

Poskytování sociálních služeb v azylovém domě pro muže a ženy

1 960 000

2013-2014

3 753 600

2013-2014

1 803 110

2012-2014

Zábřeh – křižovatka Bezručova x Dvorská
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných
objektech v majetku města Zábřeh
Oprava chodníků po rekonstrukci sítí NNk a VO – lokalita Na Výsluní

Poskytování služeb „Azylové domy pro rodiny s dětmi“ v Olomouckém kraji
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu

Název připravovaného projektu

Plánovaný rok
realizace

Rozvoj a zkvalitnění výuky na Základní umělecké škole Zábřeh
Rekonstrukce přechodu na ulici Havlíčkova (u staré pošty)
Úprava nebytových prostor na 2 byty v DPS
Bezbariérové město Zábřeh – část objektu č. 4 – přechod u kulturního domu

2014
2014
2014
2014

Virtualizace desktopů a modernizace ICT

2014

Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež (ul. Nerudova)

2014

Revitalizace zeleně ve městě – II. etapa (Bezručovy sady)

2014-2015

Dětský EKOráj (úprava zahrady MŠ Strejcova)

2014-2015

Revitalizace zeleně ve městě Zábřeh – III. etapa (Wolkerovy sady)

2014-2015

Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15
Revitalizace sídliště Výsluní – hřiště

2015
2014-2016
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Životní prostředí
Městská zeleň
Městská zeleň, ať už jde o parky, zahrady, trávníky, sady, záhony či aleje, tvoří nedílnou
a významnou součást městského prostředí. Zeleň v intravilánu města má značnou funkci
estetickou a výchovnou. Dále významně přispívá ke korekci teplotních výkyvů, snižuje prašnost, zvlhčuje vlhkost vzduchu, tlumí hluk a má výrazný vliv na čistotu ovzduší. Stromy, keře
a trávníky ve městě jsou periodicky a pravidelně udržovány. Plocha udržovaných keřů a živých plotů v Zábřehu činí 4 945 m2 a rozloha udržovaných květinových záhonů činí 206 m2.
Dominantou veřejné zeleně v Zábřehu je park Wolkerovy sady. Významnou zelení jsou dále
např. Bezručovy sady u kostela sv. Barbory, nacházející se v areálu bývalého hřbitova. Další
dominantou městské zeleně je Alej na hrázi, která prošla v roce 2012 rozsáhlou revitalizací.
Rovněž Šestikrejcarová alej, ležící nedaleko Wolkerových sadů, prošla revitalizací v roce
2013. Zeleň v Zábřehu tvoří kromě trávníků, záhonů a keřů cca 10 000 stromů. Na jaře 2013
bylo na vybraných lokalitách provedeno 101 ks nových výsadeb stromů. Na území města se
nacházejí dva památné stromy, a to dub letní na výjezdu z města směrem na Růžové údolí
a kaštanovník jedlý na ul. Dvorská.
Lesy
Zábřežská lesní a. s. vykonává funkci odborného lesního hospodáře pro město Zábřeh.
Výměra lesů ve vlastnictví města je 130,12 ha v 8 katastrálních územích. V druhové skladbě
lesních porostů je nejvíce zastoupen smrk ztepilý – 58,70 %, dále borovice lesní – 10,17 %,
buk lesní – 8,19 % a modřín – 5,97 % v imisním pásmu D. Lesní vegetační stupeň je jednoznačně zastoupen dubobukovím. Komplexní lesnické práce zajišťuje na základě uzavřené
smlouvy pan Ondřej Klicpera. V roce 2013 bylo vytěženo 540,66 m3 dřevní hmoty, z toho
199,1 m3 nahodilé těžby. Výchovné zásahy (prořezávky) byly provedeny na ploše 1,99 ha,
zalesňování na ploše 0,44 ha, ochrana proti buřeni vyžínáním 8 500 ks sazenic, ochranný
nátěr proti okusu zvěří 11 250 ks stromků, výřez nežádoucích dřevin 0,50 ha a úklid klestu
314 plm. Lesy nejsou přetěžovány a pověřená osoba zajištující komplexní lesnické práce upřednostňuje výběrný způsob hospodaření, kdy je zajištěno trvalé obhospodařování městských lesů bez poklesu zásoby dřevní hmoty.
Odpadové hospodářství
Celková produkce komunálního odpadu ve městě Zábřeh v roce 2013 byla 2 900,898 tun,
což je o 936,312 t méně než v roce 2012. Velký podíl na tom má zvýšení separace komunálních odpadů. V Zábřehu jsou odděleně sbírány papír, plasty + tetrapaky, sklo barevné
a bílé, kovy a nebezpečné složky komunálních odpadů. Objemného odpadu, který je 2x ročně svážen velkoobjemovými kontejnery a zároveň ho občané mohou odevzdat do sběrných
dvorů, bylo 147,03 tun. Od roku 2011 jsou ve městě i kontejnery na textil a obuv a v roce
2013 došlo k navýšení jejich počtu. V období od dubna do konce listopadu funguje systém
sběru bioodpadů, které se dále zpracovávají v areálu SEPAREX tím, že se uloží na určitou
dobu do plastových vaků. Poté se materiál z vaků vyjme, proseje a nabízí jako kompost
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občanům. V sídlištních zástavbách má město umístěné kontejnery na bioodpad. Navíc
mohou bioodpad odevzdat zdarma v rámci sběrové soboty, která také funguje od dubna
do listopadu. Nebo ho mohou odevzdat v pracovní dny v pracovní době EKO servisu
Zábřeh s. r. o. na Separexu či v pondělí a v pátek v areálu EKO servisu Zábřeh s. r. o.
na Dvorské. Pro rodinné domy nabízí město biopopelnice, které si občané mohou za jednorázový vratný poplatek pronajmout na EKO servisu Zábřeh s. r. o. a pak ji 1x za 14 dní
mohou přistavit na domluvené místo k vývozu.
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Doprava
Silniční doprava
Z hlediska celostátní silniční sítě leží město Zábřeh na významné silnici I/44 spojující město
Mohelnici se Šumperkem a Jeseníkem, kterou vlastní a spravuje Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Městem Zábřeh dále prochází významná komunikace II/315 a dále komunikace III.
tříd, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Správu těchto komunikací zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. Místní komunikace a účelové komunikace jsou převážně
ve vlastnictví města Zábřeh. Intenzita dopravy má ve městě Zábřeh mírně zvyšující se
tendenci.
Parkování ve městě upravuje nařízení města Zábřeh č. 2/2012 o placeném parkování
ve městě Zábřeh. Město má celkem 224 placených parkovacích míst. Ve městě jsou vymezeny celkem 4 úseky placeného stání: vymezený prostor části náměstí Osvobození,
ulice Kozinova, část ulice Školská a parkoviště u nádraží Českých drah, a. s. (město vlastní
v přednádražním prostoru dvě parkoviště – P1 tzv. malé parkoviště, P2 tzv. velké parkoviště). Malé parkoviště (25 park. míst) má pronajat soukromý dopravce – RegioJet. Stání
je povoleno těm vozidlům, jejichž řidič má zakoupenou platnou jízdenku od společnosti
RegioJet a má ji viditelně umístěnou za předním sklem vozidla. Nejvíce je vytíženo parkoviště na náměstí Osvobození a poté parkoviště u nádraží. Řidiči hradí parkovné v místě
placeného stání zakoupením parkovacího lístku v parkovacím automatu. Permanentní karty vydává Odbor technické správy Městského úřadu Zábřeh. Výběr hotovosti, doplňování
termopapíru a zajišťování případných oprav parkovacích automatů zajišťuje rovněž Odbor
technické správy.
V centru města se v pondělí až pátek od 7–18 hodin vybírá:
0,5 h – 5 Kč, 1 h – 10 Kč, 2 h – 20 Kč, každá další hodina + 20 Kč
V lokalitě přednádraží na velkém parkovišti jsou poplatky v této výši:
0,5 h – 5 Kč, 1 h – 10 Kč, 2 h – 20 Kč, 1 den – 30 Kč, každý další den + 20 Kč
Město Zábřeh nabízí řidičům také alternativu v podobě permanentních karet. Permanentní
karta platí pro všechna placená parkoviště ve městě Zábřeh: Měsíční 250 Kč, čtvrtletní
750 Kč, roční 3 000 Kč
Permanentní karta pouze pro placené velké parkoviště v lokalitě přednádraží vychází na:
Čtvrtletí 500 Kč, pololetí 1 000 Kč, roční 2 000 Kč
Železniční doprava
Zábřeh na Moravě je důležitá železniční zastávka, kterou prochází dvoukolejná železniční
trať č. 270 Bohumín – Přerov – Česká Třebová, která je podle zákona č. 266/1996 Sb.
(o drahách) zařazena do kategorie celostátních drah. Trať je součástí 3. tranzitního koridoru v úseku Česká Třebová – Přerov a zajišťuje spojení 1. a 2. koridoru. Koridorové tratě jsou
zahrnuty do plánu rozvoje evropské železniční infrastruktury. Na páteřní trať č. 270 navazuje v Zábřehu na Moravě trať č. 291 směr Postřelmov, Šumperk, resp. Hanušovice. ŽST
Zábřeh na Moravě využívají dva dopravci osobní dopravy – České dráhy a. s. a RegioJet,
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a. s. Železniční stanice Zábřeh na Moravě je také napojena na železniční vlečku do lomu
ve Vitošově, kterou provozuje VÁPENKA VITOŠOV s. r. o.
Městská hromadná doprava (MHD)
Město Zábřeh je obsluhováno třemi linkami MHD. Linka MHD 1 je nejdelší, nejvytíženější
a jako jediná jezdí i mimo pracovní dny. Linka MHD 2 projíždí severovýchodní část města
stejnou trasou jako linka MHD 1, ovšem linka MHD 2 nezajíždí do místních části Ráječek
a Skalička – naopak zajíždí ke krytému bazénu. Linka MHD 3 je nejkratší a nejméně využívanou linkou. Jde o jedinou linku obsluhující sídliště Krumpach a autobusovou stanici
Valová. Celkem je ve městě 26 zastávek. V autobusech MHD platí tarify Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje. MHD Zábřeh zabezpečuje firma ARRIVA MORAVA a. s. Cena jízdenky je 9,- Kč. Za rok 2012 přepravila městská hromadná doprava
268 905 osob, za rok 2013 celkem 268 720 osob.
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Volby 2013
Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla vyhlášena na pátek a sobotu
11. a 12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013. Šlo o první přímou
volbu prezidenta, dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR.
Celorepublikové výsledky 1. kola, kdy volební účast dosáhla 61,31 %
Pořadové
číslo

Kandidát

Počet hlasů

Počet
hlasů v %

Pořadí

1.

Zuzana Roithová

255 045

4,95 %

6.

2.

Jan Fischer

841 437

16,35 %

3.

3.

Jana Bobošíková

123 171

2,39 %

9.

4.

Táňa Fischerová

166 211

3,23 %

7.

5.

Přemysl Sobotka

126 846

2,46 %

8.

6.

Miloš Zeman

1 245 848

24,21 %

3.

7.

Vladimír Franz

351 916

6,84 %

5.

8.

Jiří Dienstbier

829 297

16,12 %

4.

9.

Karel Schwarzenberg

1 204 195

23,40 %

2.

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Zábřehu:

Souběžně s prvním kolem volby prezidenta se v Zábřehu konalo historicky první místní
referendum. Pokládaná otázka zněla: „Souhlasíte s tím, aby město Zábřeh prodalo svoje
pozemky za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a. s.?“
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v okrsku ve výpisech ze seznamu
oprávněných osob
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

11 533
6 874
6 867

Celkový počet platných hlasů

6 809

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“

1 542

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“

5 241

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku
a zdržely se tak hlasování
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K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob
zapsaných v seznamech oprávněných osob (k datu podání návrhu na vyhlášení místního
referenda, a to je rok 2008, k 1. lednu 2008 byl počet oprávněných osob 11 574). Počet
oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky, bylo 6 874 z celkového počtu 11 533 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných
osob, což je 59,6 %. Místní referendum tedy bylo platné. Celkový počet oprávněných
osob zapsaných ve městě Zábřeh a jeho místních částech ve výpisech ze seznamu oprávněných osob byl 11 533. Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“ byl 5 241, což je
76,24 % z celkového počtu účastníků referenda (6 874) a 45,44 % ze všech oprávněných
osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (11 533). Rozhodnutí přijaté v místním
referendu bylo závazné.
V termínu 25. – 26. řijna 2013 proběhly v Zábřehu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Výsledky voleb:
Pořadí

Název strany

Počet hlasů

v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťansko dem. unie – Čs. strana lidová
TOP 09
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Občanská demokratická strany
Česká pirátská strana
Strana zelených
Strana svobodných občanů

1 492
1 333
1 127
754
502
485
375
126
125
115

22,45
20,06
16,96
11,34
7,55
7,29
5,64
1,89
1,88
1,73
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Přehled organizací poskytující registrované sociální a návazné služby
Služby pro seniory a lidi s postižením
Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh
Domov Penzion Zábřeh, Postřelmovská 38, Zábřeh
Domov Penzion Hněvkov, Hněvkov 70
Dům s pečovatelskou službou, Nerudova 7, Zábřeh
Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, Zábřeh
Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, Zábřeh
Denní stacionář Domovinka
Charitní pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba
Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb
Oáza – centrum denních služeb
Interna Zábřeh s. r. o., Jiráskova 24, Zábřeh
Sociální služby ve zdravotnickém zařízení
Pečovatelská služba
Sociální služby Šumperk, Vančurova 808/37, Šumperk
Pečovatelská služba
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., Severovýchod 56, Zábřeh
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 8. května 22, Šumperk
Český červený kříž, MS IV. Zábřeh
AREÁL PIVOŇKA, Pivonín 17 – hipoterapie
REPARTO Zábřeh s. r. o., Žižkova 7/15, Zábřeh
Služby pro děti, mládež a rodinu
Město Zábřeh, Domov pro matky s dětmi, Tunklova 1, Zábřeh
Fond ohrožených dětí, Masarykovo nám. 13, Zábřeh
Společnost Podané ruce o. p. s., NZDM Nitka Zábřeh, 28. října 667/3, Zábřeh
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, Žižkova 340/45, Zábřeh
Dětský svět Zábřeh, Tunklova 1, Zábřeh
OS Spirála, 28. října 667/3, Zábřeh
Rodina v akci, Hněvkov 20
Rodinné centrum Na Paloučku, o. s., Nad Lihovarem 12, Zábřeh
AREÁL PIVOŇKA, Pivonín 17
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Služby pro osoby v krizi
Město Zábřeh, Azylový dům pro muže a ženy, Tunklova 5, Zábřeh
Společnost Podané ruce o. p. s., Terénní programy Šumpersko, 28. října 667/3, Zábřeh
ABATOP, o. s., 28. října 4, Zábřeh
Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, Zábřeh
Občanská poradna
Naděje – středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci
Dobrovolnické centrum
Přehled zdravotních organizací a zařízení na území města Zábřeh
Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Praktický zubní lékař
Ordinace ortodoncie a čelistní ortopedie
Gynekologická ambulance
Gastroenterologická ambulance
Interní ambulance
Klinická logopedie
Radiodiagnostika
Neurologie
Psychiatrie
Revmatologie
Fyzioterapie
Diabetologie
Dermatovenerologie
Chirurgie
Urologie
Ortopedie
ORL- ušní, nosní, krční
Oční
TRN – plicní ambulance
Klinická psychologie
Rehabilitace a fyzikální terapie
Oční optika
Prodejny zdravotnických potřeb
Lékárny
Zdravotní a zubní laboratoře
Pobytové zdravotnické zařízení
Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje

11
4
11
1
5
1
3
3
1
2
2
1
1
1
2
3
2
2
2
2
1
4
5
3
1
9
3
1
1
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Volný čas
Některé neziskové organizace města a akce jimi pořádané
Boženka, o. s.
Centrum volného času Bozeňov, o. s. – Bozeňovský cyklomaraton 2013, Dětský den – Hry
světa 2013
Česká křesťanská akademie, o. s. (místní skupina Zábřeh) – pořádání přednášek pro veřejnost
Česká welzlologická a cestovatelská společnost, o. s. – aktualizace a zavedení anglické
verze internetového portálu o J. E. Welzlovi
Český rybářský svaz – Zlatá udice, Rybářské závody, Podzimní pohár, Běh o vánočního
kapra
Enduro Zábřeh, o. s.
Farní muzeum Zábřeh, o. s. – Dny evropského dědictví 2013
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
Kálik, o. s. – Kálikův podzim 2013
Klub českých turistů Zábřeh
Klub stolního hokeje Sever Zábřeh
Kuželkářský klub – Mistrovství ČR v kuželkách, Pohár mladých nadějí, Turnaj čtyřčlenných
družstev
Madalen – folková skupina, charitativní koncert Vzpomínka
Mažoretky Zábřeh, o. s.
Moravia Big Band Zábřeh – JAZZ IN HALL 2013
Náboženská obec církve československé husitské v Zábřehu
NK Zábřeh, o. s. – Memoriál Ing. Arch. Petra Fabiána v nohejbale trojic
Občanské sdružení BŘEH – Welzlovo kolo, Welzlův kvadriatlon
Orel jednota Zábřeh
Pěvecké sdružení severomoravských učitelů Zábřeh
Plavecký klub Zábřeh
Rada rodičů při ZUŠ Zábřeh – Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh „Hudba ve městě J.
E. Welzla“, Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu
RC Team Zábřeh
Rodina v akci – Hněvkov
Rodinné centrum Na Paloučku, o. s.
Římskokatolická farnost
SDH Ráječek, o. s. – Velká cena SHČMS v požárním sportu, Cyrilo-metodějská pouť
Sdružení hudebníků Veselá kapela – Setkání dechovek a jejích příznivců 2013
Slavice, o. s. – pěvecký sbor
Smíšený pěvecký sbor Carmen, o. s.
Spolek Metoděj, o. s.
Svatá Barbora Zábřeh, o. s. – obnova kostela sv. Barbory v Zábřeze
Svaz důchodců
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Svaz učitelů tance ČR, o. s. – Festival tanečního mládí 2013
TJ LOKO Skalička
TJ SOKOL Zábřeh
Thilisar, o. s. – Moravský mumraj – festival irské, skotské a dobové hudby
TTV Sport Group o. s. – Czech Cycling Tour 2013 Světový pohár v silniční cyklistice
Václav, o. s. – Václavovský kulturní podzim 2013
Volejbalový sportovní klub Zábřeh – Beach volleybal cup Bozéňov, Májový turnaj ve volejbale, Turnaj města Zábřeh ve volejbale – 54. Ročník
Další oddíly, zájmové kroužky apod. fungující ve městě
Pěvecký sbor severomoravských učitelek
Pěvecký sbor Hlásek při MŠ Strejcova
Pěvecký sbor Pampelišky při MŠ Pohádka
Pěvecký sbor Písnička při ZŠ B. Němcové
Pěvecký sbor při ZŠ Severovýchod
Pěvecký sbor Slavík, Slavíček při 3. ZŠ Zábřeh
Pěvecký sbor Zvoneček při MŠ Zahradní
Punk Floid, o. s. – punkrocková kapela
Svaz českých hádankářů a křížovkářů
Veselá kapela

Kultura
WELZLOVÁNÍ
V roce 2013 se konal již 10. ročník tohoto festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů, který je pořádán na počest nejslavnějšího zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla.
Od 15. ledna až do začátku března tak mohli lidé navštívit sérii přednášek, fotografických
výstav a besed s cestovateli, ale také tradiční recesistické akce, a to:
15. ledna – Ztracena v Africe aneb Karibu Burundi – audiovizuální pořad – Klub retro
ve spolupráci s ČKA, 17. ledna – Krásy Kanady a Aljašky – vernisáž výstavy fotografií hudebníka a cestovatele Karla Kocůrka, 19. ledna – Welzlův běh do zámecké brány – sportovně recesistická akce v podobě netradičního běžeckého závodu, 24. ledna – Západní
Kanada a Aljaška – přednáška K. Kocůrka, 9. února – Krosový běh, 9. února – recesistický
závod Welzlův kufr, 14. února – Na konec světa s Janem Welzlem – předpremiéra televizního dokumentu Martina Strouhala, otevření výstavy fotografií Po stopách Jana Welzla
(do 10. března) a uvedení knihy Pragovkou na Haiti, 17. února – Vezmi kufr a přijď! – pokus
o zápis do České knihy rekordů NEJVÍC LIDÍ S KUFREM (Celkem se zúčastnilo 579 lidí
s kufrem, čímž byl vytvořen nový rekord.), 17. února – Závod čtyřspřeží s lidskou posádkou, 21. února – audiovizuální pořad Zdeňka Mikuly V ledu a ohni And, 28. února – audiovizuální pořad Chudou Etiopií s bohatou historií.
Vedle toho se během roku konaly i další akce věnované tomuto slavnému rodákovi, a to:
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13. dubna – Po stopách Eskymo Welzla – 16. ročník dálkového turistického pochodu pořádaný Svazem českých turistů, 11. května – Velká cena Eskymo Welzla – výstava a soutěž autoveteránů, 20. července – 4. ročník Welzlova kvadriatlonu (pořadatel Občanské
sdružení Břeh, místo konání: areál loděnice Zábřeh), 17. srpna – 2. ročník bikemaratonu
Welzlovo kolo – (pořadatel Občanské sdružení Břeh).
V lednu 2013 se uskutečnil již 14. ročník Tříkrálové sbírky, který překonal dosavadní
rekord. Od 2. do 7. ledna koledovaly skupiny tří králů v téměř stovce obcí. Celkem se
vybralo do 340 pokladniček 1 181 551 Kč, což bylo o 43 638 Kč více než loni. 31. ledna zemřel významný zábřežský rodák Rudolf Šťastný, který působil jako profesor na brněnské konzervatoři a dále rovněž jako vysokoškolský pedagog na Janáčkově akademii
múzických umění. Byl prvním houslistou Moravského kvarteta a uměleckým vedoucím Moravského komorního orchestru. Nejvýznamnějším počinem, kterým se zasloužil o rozvoj
kultury ve městě Zábřeh, bylo založení symfonického orchestru města Zábřeha, jehož byl
dirigentem.
23. února se uskutečnil tradiční Reprezentační ples města Zábřeha, který se nesl v duchu
valčíků Johanna Strausse. Pod taktovkou dirigenta Pavla Doubravy vystoupil 50-členný orchestr, který vznikl při této příležitosti z členů smyčcového komorního orchestru a zábřežského Moravia Big Bandu. Novinkou bylo vystoupení jazzového a swingového zpěváka
Jana Smigmatora, zazněly i lidovky v podání kapely Kreyn. Program svými vstupy zpestřila
taneční skupina Jehlan z Mohelnice, dále olomoucká taneční skupina orientálního tance
Jahanara a barmanská show. Cenu města získala studenta Pavlína Kašparová, která zachránila dívku z vody, když se pod ní probořil led na rybníku Oborník.
22. a 23. března se konal Festival tanečního mládí (Mistrovství SUT ČR 2013 – postupová
soutěž formací regionu Severní Morava v kategoriích mládež, senioři, miniděti, děti a junioři. Akci uspořádal Svaz učitelů tance ČR, o. s.
1. dubna zemřel Felix Rotter, badatel zábřežské historie, který se podílel na přípravě řady
publikací a výstav o Zábřehu.
1. května se konal Májový jarmark. 4. května se v Zábřehu uskutečnil premiérově 18. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky folkové, country a trampské hudby Moravský vrabec
(oblastní postupové kolo). 5. května se konal na zámku Skalička první ročník akce Zábřežský hřebík, kde si pod dohledem profesionálů mohl každý zkusit vykovat svůj vlastní
hřebík. 18. května v Dubicku proběhl Den Mikroregionu Zábřežsko. 24. května – se v Zábřeze uskutečnila Noc kostelů, a to na těchto místech:
Kostel sv. Bartoloměje – bohoslužba, komentovaná prohlídka starosty Františka Johna Dějiny farního kostela, písně v podání Rytmické scholy od sv. Bartoloměje, zdobení palonínských svící, nahlédnutí do obrazové kroniky farnosti, vstup na věž kostela
(a prohlídka zde umístěného farního muzea)
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Kostel sv. Barbory – koncert Pěveckého sdružení severomoravských učitelů a volně
komponovaný program z hudby českých a světových klasiků
Křesťanské centrum – zapojilo se poprvé, přičemž apoštolská církev zde připravila
činnosti pro děti, výstavu biblí, představení sboru a uvedla film Ježíš.
1. června se uskutečnilo slavnostní otevření železničního skanzenu při cyklostezce Lupěné – Hněvkov. Na Masarykově náměstí se rovněž konaly tzv. farmářské trhy, a to v termínech 5. června, 3. července, 7. srpna, 4. září. 8. června se Trubači Zábřeh zúčastnili
národní trubačské soutěže ve Křtinách u Brna, kde v kategorii loveckých rohů Es ladění
získali 1. místo. 15. června se konal poprvé festival Moravský mumraj zaměřený na irskou, skotskou a dobovou muziku. 29. června proběhl 10. ročník multižánrového hudebního festivalu 7 a půl fest, v rámci kterého vystoupili mimo jiné tito interpreti a skupiny:
Inekafe, Mňága a Ždorp, Michal Hrůza.
Prázdniny se nesly ve znamení Léta u zámku – směsice akcí připravených Zábřežskou
kulturní, s. r. o., kdy v amfiteátru před zámkem byly vždy ve středu večer uváděny koncerty, divadelní představení či letní kino. 27. července oslavil Sbor dobrovolných hasičů
na Skaličce sto let od svého založení. Během bohatého programu mohli přítomní shlédnout současnou i minulou hasičskou techniku, ukázku hašení historickou ruční stříkačkou
taženou koňským spřežením, výstavu historických fotografií Stoletá cesta SDH Skalička.
Na závěr byli někteří příslušníci SDH Skalička oceněni. 25. srpna se konal Farní den –
nová tradice připravená Spolkem Metoděj ve spolupráci se zábřežským Orlem, Hnízdem
a Rodinou v akci. Pro účastníky byl připraven pestrý program, jenž vyvrcholil fotbalovým
zápasem ženatých proti svobodným. Hlavně však byla představena zrenovovaná zahrada
Katolického domu. 31. srpna bylo před kostelem Církve československé husitské vzpomenuto desetileté výročí spuštění věžních hodin.
7. a 8. září se uskutečnily Dny evropského dědictví – na slavnostním zahájení v pátek 6.
září u zábřežského zámku bylo možno shlédnout výstavu erbů majitelů zábřežského panství. Celkem se zapojilo 12 památek – letos se poprvé zapojil mezi památky i železniční
skanzen u Lupěného, pozornost byla věnována morovému sloupu, který slavil jubileum
300 let, dále se zapojilo muzeum sídlící v Domě Pod Podloubím, kostel sv. Bartoloměje
s farním muzeem, kostel sv. Barbory, kašna na Masarykově náměstí, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve československé husitské, zámek na Skaličce, Šubrtova kaple Panny
Marie Sedmibolestné, renesanční tvrz v Nemili a hrobka Bukůvků v Postřelmově. Od 9. září
začíná fungovat mateřské a rodinné centrum Hnízdo v nových prostorách na Masarykově
náměstí 7 – 6. října pak v této nové klubovně proběhly oslavy 15 let existence. 14. září se
konal tradiční Zábřežský kulturní jarmark, kde pro účastníky bylo připraveno jarmareční
zboží, ukázky tradičních řemesel, občerstvení včetně tradičního burčáku, ekoscéna zaměřená na propagaci třídění odpadů, bazén s možností vyzkoušet si aquazorging a jiné vodní
hrátky, dětská scéna s vystoupeními dětí ze zájmových kroužků i atrakce pro děti, koncerty
folkové i country muziky, rocku či dechovky, vystoupení mažoretek, šerm, ohňová show,
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projekce v kině, výstava v muzeu To jsme my (práce amatérských umělců ze Zábřeha) aj.
17. září se konala v chrámu sv. Bartoloměje Zádušní mše za Jana Welzla, na které vystoupil sbor Carmen, a to v předvečer 65. výročí jeho úmrtí. V rámci Babího léta s charitou
proběhly 18. září Sportovní hry pro seniory a zdravotně postižené osoby a dne 27. září pak
koncerty, hry pro děti, hrátky s drátky, netradiční představení zdravotních pomůcek či skákací hrad. Koncert sboru Carmen v prostorách kostela Nanebevzetí P. Marie ve Štítech
se uskutečnil 22. září. 29. září se v Katolickém domě konal Svatováclavský bramborák,
který byl součástí multižánrového cyklu akcí Zábřežské podzimní slavnosti podpořeného
městem Zábřeh a Olomouckým krajem.
Od 8. října jsou vždy dvě úterý v měsíci v kině Retro organizovány filmové večery a nově je
uvádí Miroslav Macek. 19. října proběhl 10. ročník jazzového festivalu Jazz in Hall, v rámci
kterého vystoupili např. Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý, Never sol, Moravia Big
Band a Jan Smigmator, BB Lanškroun. 18. – 20. října počtvrté připravilo sdružení Thilisar
městskou hru Úsvit času, při níž se rozhořela odvěká nenávist mezi upíry a vlkodlaky.
3. listopadu se konal koncert folk a country skupiny Madalen – Vzpomínka 2013, a to
ve spolupráci s městem Zábřeh a Charitou Zábřeh. Výtěžek koncertu byl věnován Lukáškovi Bílému z Postřelmova. 7. ročník celostátní přehlídky neprofesionálních divadelních
souborů O Václava z Václavova se konal od 8. do 10. listopadu v KD v Zábřehu a od 15.
do 17. listopadu v KD ve Václavově. Hlavní sošku Václava z Václavova 2013 získalo z 18
představení Divadlo Point Prostějov za inscenaci Testosteron. Sošku za nejlepší ženský
herecký výkon získala Magdaléna Schwarzová ze zdejšího divadelního souboru Václav
za roli Věry Malmgrénové v inscenaci Paní plukovníková, sošku za nejlepší mužský herecký
výkon Ondřej Buchta z Amadisu Brno v inscenaci Žena v černém. Filmánie se uskutečnila
od 1. do 3. listopadu v kině Retro. 13. listopadu proběhl křest publikace Závořice – Příběh
vesnice zatopené rybníkem v zábřežském muzeu za přítomnosti starosty města Zábřeha
a předsedy Mikroregionu Zábřežsko Františka Johna, ředitelky šumperského muzea Marie
Gronychové a autora knihy Zdeňka Doubravy. Knihu vydal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku a s podporou Olomouckého
kraje. Snow Film Fest, 4 hodiny špičkových filmů zachycujících překrásné přírodní scenérie i obdivuhodné sportovní výkony, se konal 16. listopadu v kině Retro. Promítáno bylo 9
snímků, které komentovali zajímaví hosté – horolezec Jakub Mikula, Jan Hudec aj. V říjnu
vyhlásila Městská knihovna Zábřeh za podpory Olomouckého kraje a Europe direkt výtvarnou, literární a fotografickou soutěž Ke kořenům. Díky spolupráci se základními školami
ze Zábřeha a okolí se sešlo mnoho vydařených prací, které byly slavnostně představeny
spolu s vyhlášením výsledků ve čtvrtek 21. listopadu. 22. a 23. listopadu se při příležitosti
oslav tradičních Katarínských dnů uskutečnila na pozvání primátora Rudolfa Podoby návštěva Handlové, aby se po několika letech stagnace obnovila letitá tradice partnerské
spolupráce mezi těmito městy. 23. listopadu se konal 4. ročník Středověkého plesu v Katolickém domě organizovaný občanským sdružením Thilisar a Šermířským spolkem Šumperk. Uskutečnil se také již 21. ročník Kálikova podzimu – tradiční přehlídky pěveckých
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sborů, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika, syna prvního
ředitele místního gymnázia Františka Kahlika. Součástí celodenní akce byl i koncert určený
pro veřejnost, na němž v kostele sv. Bartoloměje vystoupilo 5 těles: smíšený sbor Gaudium
ze slovenského Komárna, pěvecké sbory ze Šternberku a Vrbna pod Pradědem a domácí
Carmen a Slavice. Součástí přehlídky Kálikův podzim byl i rozborový seminář, na němž
např. profesor UK v Praze Stanislav Pecháček vyhodnotil vystoupení jednotlivých pěveckých těles. Na závěr všechny zúčastněné sbory přednesly nejstarší dochovanou českou
píseň, chorál Hospodine, pomiluj ny.
1. prosince patřilo Masarykovo náměstí dětem a jejich rodičům, kteří čekali na příjezd Mikuláše a jeho andělské a čertovské družiny. Odpolední program s vánočními songy,
nebeskou poštou, ale i svařákem, čajem či medovinou připravil spolek Metoděj. 4. prosince (v den svátku patronky kostela) převzal po šesti letech usilovné práce olomoucký
arcibiskup Jan Graubner symbolický klíč od kostela sv. Barbory. Významně se o obnovu
této významné památky, která musela být v 90. letech kvůli špatnému technickému stavu zavřena, zasloužilo občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh, které z různých zdrojů
shánělo finanční prostředky – ze sbírek, dotací, od města. Osobně pak poděkoval starosta
Zábřeha především panu Jaroslavu Jaškovi a Aloisi Frankovi. 6. prosince na zábřežský
bazén zavítal Mikuláš s programem a nadílkou pro děti. 7. prosince se již podruhé zúčastnil ženský pěvecký sbor Slavice Mezinárodního adventního festivalu ve Vídni. Výběr
sborů provádí Magistrát města Vídně, koncerty se konají v síni starobylé vídeňské radnice.
Slavice v konkurenci sborů z Ukrajiny, Finska, Anglie, Holandska a Rakouska sklidily velký úspěch a osobně jim přišel poděkovat vedoucí odboru kultury města Vídně Andreas
Mailath Pokorny. 9. prosince byla v městské knihovně oficiálně představena nová kniha
zaměřená na dějiny města Zábřeha a blízkého regionu Zábřeh na starých pohlednicích
vydaná štíteckým nakladatelstvím Veduta. Na přípravě se podíleli tři autoři – pohlednice vybral Petr šmíd, koncepci a uspořádání měl na starost Pavel Ševčík a texty doplnila Miloslava Hošková. Zábřežská kulturní nabídla poprvé ve své historii návštěvníkům divadelních
představení možnost divadelního předplatného na rok 2014, a to na představení, která se
uskuteční v kulturním domě od dubna do prosince roku 2014. 20. prosince přivítal zábřežský Moravia Big Band na svém tradičním vánočním koncertu zpěvačku a moderátorku
Moniku Absolonovou. 22. prosinec byl na Masarykově náměstí ve znamení vánočních
trhů. Zlatou neděli provoněla vůně svařáku, punče a dalších pamlsků, pravou vánoční
atmosféru vykouzlili hudebníci (žesťový kvintet, Addams Family, zábřežští trubači, rocková
kapela Atom).
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Sport
11. ledna se konal již 11. mezinárodní sportovní ples. Součástí plesu je i vyhlášení nejlepších sportovců města Zábřeha. V roce 2013 byli oceněni tito sportovci:
1. David Jílek
– triatlon, vítězství na MS v závodu Bigman,
		 1. místo v soutěži Český železný muž aj.
2. Hana Wiedermannová – kuželky – 1. místo na MS v disciplíně sprint
3. Marek Minář
– naděje českého orientačního běhu – dorostenecký titul
		 mistra Evropy na klasické trati, bronz ze štafety na ME,
		 vítězství na MČR v nočním orientačním běhu
		 a bronz ve sprintu
22. března se uskutečnil 19. ročník Prvního jarního pochodu – Memoriál Arnošta Valenty.
Dálkový pochod konaný ve večerních hodinách (trasy 15, 30 a 50 km) připravuje sdružení
GYZA a zábřežské gymnázium jako připomínku útěku svébohovského rodáka, studenta gymnázia a pilota Arnošta Valenty z nacistického tábora v Saganu. Pověstný „velký
útěk“, po němž bylo zavražděno na padesát spojeneckých zajatců, znamenal smrt z rukou
gestapa i pro Arnošta Valentu. Otužilci ze Zábřeha získali titul na MČR. V prsařském stylu
získal Roman Křupka titul dorosteneckého mistra ČR, Veronika Krejčí vybojovala mezi dorostenkami stříbrnou medaili a Denisa Haltmarová bronzovou medaili na trati 750 m v kategorii žen. Sourozenci Horvátovi (Petr a Hana) se zúčastnili ME v lyžařském orientačním
běhu (Petr získal 28. místo v kategorii M20, Hana 22. místo v kategorii W17). Na mistrovství
ČR v LOB na krátké trati získal pak Petr Horvát titul mistra ČR, jeho sestra Hana ve své
kategorii 6. místo. 26. března proběhla volba starosty Sokola v Zábřeze. Na valné hromadě TJ Sokol Zábřeh byl zvolen Vladimír Drábek, který vystřídal po šesti letech Hanu
Hejralovou, místostarostou byla zvolena Hana Tempírová. 31. března si dalo na Bozeňově
sraz 45 plavců, konalo se zde setkání otužilců – voda měla pouhých 1,8 °C, vzduch 1 °C ,
nejmladšímu účastníkovi bylo 5 let a nejstaršímu 65 let.
7. dubna se uskutečnily první zábřežské závody kočárků ve sportovní chůzi.
1. června proběhl 5. ročník Bikemaratonu Bozeňov – závodu horských kol. 13. června
v rámci 4. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem zavítal cyklistický peloton
také do Zábřeha. Trasa této cyklotour vede z Aše do Velehradu. Jedná se o sportovní
projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Cílem je vedle oslovení veřejnosti také
zisk finančních prostředků pro nadaci Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka,
který podporuje malé pacienty a jejich rodiny. 15. června slavil sbor dobrovolných hasičů
ve Václavově 120 let od svého založení. Mažoretky Berušky II z o. s. Mažoretky Zábřeh
si dovezli kompletní sadu medailí z MS v mažoretkovém sportu. 1. místo získalo trio kadetky ve složení Tereza Frýdová, Petra Večeřová a Sarah Salloum, v pódiových skladbách
v juniorské kategorii získaly Berušky II stříbro a juniorská šestice se umístila na 3. místě.
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17. srpna proběhl v areálu TJ Sokol tradiční míčový čtyřboj dvojic.
Petr Fochler na listopadovém mistrovství světa v canicrossu (běhu se psem) z důvodu
zdravotních problémů jeho psa Ponča neobhájil titul mistra světa z roku 2011, vybojoval
„pouze“ 5. místo. V závodu národních štafet (spolu s Michalem Tobiáškem a Lukášem Čechurou) ale získal bronz. Na mistrovství ČR pak s Pončem titul mistra republiky obhájil. 23.
listopadu se utkali sportovci v tradičním turnaji v sálovém fotbale pro hráče starší 40 let (1
mladší hráč povolen) O Zábřežskou Niké.
29. prosince se na Bozeňově sešli otužilci na druhém ročníku setkání otužilců, které odstartovalo zároveň festival Welzlování 2014.

Školství
Ocenění Pedagog Olomouckého kraje 2013 obdrželi 2 pedagogové ze Zábřeha:
Ivana Kezniklová – Gymnázium Zábřeh
Ivo Frömel – ZŠ, MŠ a DD Zábřeh
MŠMT 15. ledna 2013 schválilo výsledky rozvojového programu Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích v roce 2012, jehož cílem je zvyšovat kvalitu a rozšířit péči
o talentované žáky na SŠ. Gymnázium Zábřeh se tak umístilo na 7. místě ze všech škol
v rámci Olomouckého kraje.
Masopustní průvod tvořený pedagogy a žáky ZŠ Severovýchod vyrazil 12. února do ulic
města Zábřeha, aby tak připomněl postní předvelikonoční období. Za hlasitého provolávání tradičních masopustních říkadel mohli kolemjdoucí obdržet koblihy.
13. ročník Zábřežské Mateřinky, oblastního festivalu hudebních, tanečních a dramaticko-výchovných představení, kterého se zúčastnily děti z 15 mateřských škol ze Zábřeha
a okolí a jehož pořadatelem je tradičně MŠ Zahradní ze Zábřehu, se uskutečnil 7. března.
Děti z MŠ Severáček zvítězily a poté 4. května vystoupily na celonárodní přehlídce. Během
března se v městské knihovně vystřídalo 5 prvních tříd ze zábřežských škol při příležitosti
Pasování na čtenáře. Slavnostní atmosféru podtrhla přítomnost starosty Zábřeha a historický kostým a meč, jímž Rytíř krásného slova pasoval prvňáčky na čtenáře. Jako památku
získali žáci roční registraci do knihovny zdarma.

V kině Retro proběhla v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem dne 18. dubna
akce Čteme dětem v Zábřehu, kterou pořádala MŠ Strejcova. 22. dubna se uskutečnily
tradiční oslavy Dne Země, jejichž tématem byla „obyčejná“ voda. DDM Krasohled připravil
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množství aktivit – více než třicet stanovišť s vědomostními, výtvarnými a rukodělnými úkoly,
biobufet, meteorolog, filtrace vody, stanoviště Lesů ČR, hasičů, Českého Červeného kříže,
EKO servisu aj. MŠ Severáček uspořádala 23. dubna dětskou dopravní akci „Bezpečná
cesta“.
15. 5. se uskutečnil na místním stadionu již 11. ročník Mateřinkové olympiády, jejímž organizátorem je rovněž MŠ Severáček. 17. května uspořádala MŠ Pohádka již 15. ročník tradiční
akce Putování s ježkem – děti s rodiči se vydali na turistickou trasu Zábřehem, kde je čekaly
různé úkoly. Putování skončilo na zahradě MŠ, kde byli účastníci oceněni ježečkovou medailí
a odměnou. Vše bylo zakončeno opékáním buřtů a tancem, zpěvem a poslechem živé hudby.
26. května uspořádalo Centrum volného času Bozeňov ve spolupráci s občanským sdružením Lenochod Bambiriádu, prezentaci občanských sdružení dětí a mládeže a středisek
volného času. Letos se konal již 15. ročník této akce.
Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh se 7. – 8. června zúčastnil XVI. Mezinárodní
soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2013. 12. června proběhlo ocenění nejúspěšnějších žáků základních škol. Na radnici je uvítal starosta města RNDr. Mgr. František John,
Ph.D., který jim předal pamětní listy nejen za výborný prospěch, ale i za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti. Pro účastníky bylo přichystáno malé občerstvení. Akci organizoval Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh. 18. června uspořádala Střední
škola sociální péče a služeb Zábřeh již 12. ročník akce Člověk člověku. Na hřišti ZŠ Severovýchod proběhlo zábavné dopoledne určené lidem s handicapem. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na Návštěvu ZOO, takže návštěvníci mohli soutěžit na 12 stanovištích u opic, žiraf
a jiných zvířat. 18. června upořádal EKO servis Zábřeh s. r. o. ve spolupráci s DDM Krasohled
akci nazvanou Ekostezka s Eko servisem. Jednalo se o zábavně vzdělávací vycházku městem určenou převážně pro žáky MŠ a ZŠ a cílem bylo informovat tyto děti o odpadovém
hospodářství. DDM se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové – tak bylo rozhodnuto napotřetí dne
19. června na jednání zastupitelstva města. 20. června převzala v Národním domě v Praze
za přítomnosti ministra vnitra Jana Kubiceho ocenění v soutěži Svět očima dětí vyhlášené ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany žákyně 8. ročníku ZŠ Severovýchod Markéta Janů.
ZUŠ uspořádala již 4. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů – Hudba ve městě J.
E. Welzla. Druhý prázdninový týden se tak nesl v duchu koncertů, uměleckých workshopů
a hudebního setkávání v oborech klavír, cemballo, operní zpěv, housle, violoncello a komorní hudba. Lektorem byl např. houslista Jan Schumeister, spoluzakladatel Wihanova kvarteta
a Piano Petrof tria, který v současnosti působí ve Velké Británii, kde byl již třikrát nominován
na cenu Královské filharmonické společnosti. Mezi dalšími lektory byla světově uznávaná
klavíristka Hana Vlasáková působící v Drážďanech a světově uznávaný italský pěvec Antonio
Carangelo.
Hnízdo převzalo 21. listopadu cenu Žihadlo za odvahu. Žihadlo roku je československá
soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, pořadatelem je obecně prospěšná společ44

nost Neziskovky.cz a cílem je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací. Hnízdo dostalo cenu za tištěný plakát Krvák – bezplatné darování krve.
Obstálo v konkurenci 62 projektů vytvořených neziskovými organizacemi společně s reklamními agenturami (např. nadační fond Českého rozhlasu, Česká asociace paraplegiků,
Liga lidských práv aj.).
8. prosince připravila Základní umělecká škola Zábřeh za podpory o. s. Svatá Barbora již
třetí Adventní koncert. Tradiční vánoční výstava připravená Střední školou sociální péče
a služeb se uskutečnila od 12. do 15. prosince v dolní budově školy na náměstí 8. května.
Velkému zájmu se těší především práce žáků aranžérského a zahradnického oboru. Vystavené adventní věnce a svícny si bylo možno na místě zakoupit. K vidění byly ukázky slavnostně prostřených stolů, bylo zde možno ochutnat a zakoupit vánoční cukroví, perníčky
či míchané nápoje. 12. prosince se ve velkém sále kulturního domu uskutečnil 10. ročník
charitativního koncertu dětských pěveckých sborů. V pásmu nazvaném Adventní zpívání
se představily sbory ze zábřežských mateřských a základních škol. Výtěžek z dobrovolného vstupného putoval Nadaci pro transplantaci kostní dřeně – na konto nadace odešlo
rekordních 10 000 Kč.
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Přehled jednotlivých akcí za rok 2013
LEDEN
1. ledna
1. ledna
1. ledna
2.ledna
3. ledna
11. ledna
12.ledna
14. – 18.
15.ledna
15.ledna
15. ledna
17. ledna
18. ledna
18. ledna
19. ledna
19. ledna
19. ledna
20. ledna
22. ledna
24. ledna
25. ledna
25. ledna
26. ledna
29. ledna
30. ledna

30. ledna
31. ledna
31. ledna
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Farní muzeum má otevřeno
Novoroční výstup na Račici – Novoroční čtyřlístek – trasa 5 km
Novoroční koncert – Zábřežský komorní orchestr pod vedením
Martina Hrocha, Kostel sv. Barbory
Tříkrálová sbírka – Charita Zábřeh
Bohuslav Jirgle – malba – vernisáž výstavy (do 28. ledna)
– Galerie Tunklův dvorec
11. mezinárodní sportovní ples – součástí plesu je vyhlášení
nejlepších sportovců města Zábřeha – organizují Burčáci
Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing – Spirála
ledna Rozhodl jsem se nekouřit – CASD – cyklus přednášek
Momentky z cest – Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách
po Indii – Klub důchodců města Zábřeh
Transformace vědomí – seminář s Danielou Královou – Heřmánek Zábřeh
Ztracena v Africe aneb Karibu Burundi – audiovizuální pořad – Klub retro
ve spolupráci s ČKA, 10. ročník Welzlování
Krásy Kanady a Aljašky – vernisáž výstavy fotografií hudebníka a cestovatele
Karla Kocůrka, 10. ročník Welzlování
Okresní lidový ples – KDU-ČSL a MKD
Riflový bál – ZK, s. r. o.
Dětský maškarní ples – KDU-ČSL a MKD
Welzlův běh do zámecké brány – sportovně recesistická akce v podobě
netradičního běžeckého závodu, 10. ročník Welzlování
Sobota pro ženy – ZK, s. r. o.
Vašek a Pepa – Taneční odpoledne pro všechny generace – ZK, s. r. o.
Dotykem ke zdraví – seminář s Alenou Řehořovou – Heřmánek
Západní Kanada a Aljaška – přednáška K. Kocůrka, 10. ročník Welzlování
Hudební ples – Ples Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh
3. školní ples ZŠ Boženy Němcové
Stužkovací ples Gymnázia Zábřeh – Nadace GYZA
Vidíš dobře? – beseda s paní Markétou Račkovou
– Klub důchodců města Zábřeh
Hřebečsko – historie a kultura v Sudetech mezi zemí českou a moravskou
– výstava, která prezentovala fotografie a kulturu hřebečských měst
– Muzeum Zábřeh
Wintershow 2013 – vystoupení zájmových kroužků DDM Krasohled Zábřeh
Dekameron – drama na motivy povídek Giovanni Boccaccia
– pro SŠ a veřejnost, ZK, s. r. o.
Fleret – koncert folkrockové kapely, kde oslaví mj. 30 let své existence – ZK, s. r. o.

Výstavy:
Galerie Tunklův dvorec – Bohuslav Jirgle: Malba (do 28. ledna)
Muzeum Zábřeh – Z pohádky do pohádky (do 31. ledna)
Galerie kina Retro – Jakub Hříbek: Duše maluje (do 13. ledna)
Karel Kocůrek: Krásy Kanady a Aljašky (do 10. února)

1. února
1. února
2. února
2. února
5. února
6. února
7. února
7. února
8. února
8. února
9. února
9. února
9. února
9. února
9. února
9. února
10. února
14. února

14. února
14. února
14. února
15. února
15. února
16. února
16. února
17. února
17. února
17. února
17. února

ÚNOR
Společenský ples Charity Zábřeh – Katolický dům
Retro bál – ZK, s. r. o.
Ples zdravotně postižených – MO STP Zábřeh
Gyzaples
Pěvecké vystoupení Pavly Houserkové – Klub důchodců města Zábřeh
Intuitivní kresba s Markétou Doubravskou – Spirála Zábřeh
Moravský zvoneček – okrskové kolo soutěže zpěváků
a zpěvaček lidových písní
Romana Hadová – Návrhy oděvů, oděvní fotografie, malba – vernisáž výstavy
v minigalerii SŠSPaS Zábřeh (do 25. února)
Maškarní ples – spolek Metoděj
Zahradnický ples – SŠSPaS
Krosový běh, 10. ročník Welzlování
Welzlův kufr – recesistický závod, 10. ročník Welzlování
Dětský maškarní karneval – spolek Metoděj
Sobota pro ženy – ZK, s. r. o.
Women Cup – Kart Aréna Zábřeh
Dekapitace kyt. strunou E Volume 2 (Koncerty kapel Choked By Own Vomits,
Bowelfuck, Critical Madness, Deep Throad, Močový Khameni) – Ve Zdi
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – spolek Metoděj
Na konec světa s Janem Welzlem – předpremiéra televizního dokumentu
Martina Strouhala, otevření výstavy fotografií Po stopách Jana Welzla
(do 10. března) a uvedení knihy Pragovkou na Haiti, 10. ročník Welzlování
Beseda o zdraví – Klub důchodců města Zábřeh
Valentýnské saunování a plavání pro páry – Plavecký areál Zábřeh
Valentýnské ježdění pro páry – Kart Aréna Zábřeh
Irský bál – svátek sv. Patrika – ZK, s. r. o.
Hasičský ples – SDH Zábřeh
Silent Disco – Ve Zdi
Šumperk – Nový Malín – Šumperk – turisté
Vezmi kufr a přijď! – pokus o zápis do České knihy rekordů
NEJVÍC LIDÍ S KUFREM, 10. ročník Welzlování
Závod čtyřspřeží s lidskou posádkou, 10. ročník Welzlování
Zabijačkové hody
Březovjané – taneční odpoledne se slováckou dechovou hudbou – ZK, s. r. o.
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18. února
19. února
19. února
20. února
20. února
21. února
21. února
21. února
22. února
22. února
23. února
23. února
23. února
23. února
24. února
27. února
28. února

1. března
1. března
2. března
2. března
2. března
5. března
6. března
6. března
7. března
7. března
8. března
8. března
9. března
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Promítej i ty! Z popelnice do lednice – festival dokumentárních filmů,
DDM Krasohled
Momentky z cest – 2. část – beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Indii
– Klub důchodců města Zábřeh
Promítej i ty! Ilegální máma – festival dokumentárních filmů, DDM Krasohled
Promítej i ty! Běloruský sen – festival dokumentárních filmů, DDM Krasohled
Mírov – pohled za mříže – vernisáž výstavy Muzea v Zábřehu (do 4. dubna)
V ledu a ohni And – audiovizuální pořad Zdeňka Mikuly, 10. ročník Welzlování
Promítej i ty! Ke světlu – festival dokumentárních filmů, DDM Krasohled
Když hvězdy vycházejí aneb Koncert mladých talentů, ZK, s. r. o.
ve spolupráci se ZUŠ
Promítej i ty! Vzdám to až zítra – festival dokumentárních filmů,
DDM Krasohled
Myslivecký ples – MS Zelené údolí Bušínov – Katolický dům
Postřelmov – Vyšehoří a zpět – turisté
Divadelní ples – OS Václav Václavov
Barmanská show Luboše Kouřila – Ve Zdi
Reprezentační ples města v rytmu Straussových valčíků – Město Zábřeh
Šíleně smutná princezna – hudební pohádka v podání 1. dívčího skautského
oddílu ze Šumperka – Hnízdo, Katolický dům
Obchodování s lidmi – přednáška Mgr. et Mgr. Kláry Stráníkové,
ThLic., Metoděj ve spolupráci s MSKA
Chudou Etiopií s bohatou historií – audiovizuální pořad, 10. ročník Welzlování
BŘEZEN
Christianizace Slovanů – přednáška
Školní ples ZŠ Školská
Expediční kamera – přehlídka filmů
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
– Maxík, Spirála Zábřeh
Vepřové hody – Naplaveniny, areál tělocvičny na Skaličce
Od Pradědu na Hanou – přednáška redaktora Českého rozhlasu
Mirka Kobzy – spolek Metoděj
Dětská scéna – Okrskové kolo dětské recitace, DDM Krasohled
Hospoda na mýtince – Divadlo Járy Cimrmana – ZK, s. r. o.
Zábřežská mateřinka – festival pódiových vystoupení dětí
z MŠ – MŠ Zahradní
Společné seskupení Hauenstein – keramika, dřevěné reliéfy,
dřevěné plastiky, obrazy
Zábřežská opona – regionální přehlídka dětského divadla, DDM Krasohled
Martin Chodúr se skupinou Mach 5 – ZK, s. r. o.
Písařov – Jakubovice – Bohutín – turisté

9. března
9. března
10. března
11. března
12. března
12. března
12. března
12. března
13. března
14. března
14. března
14. března
14. března
15. března
15. března
16. března
16. března
16. března
17. března
17. března
19. března
20. března
20. března
20. března
20. března
21. března
21. března
22. března
22. března
23. března
23. března
23. března
23. března

Andělé přicházejí do našich životů – Heřmánek Zábřeh
DRUMANDBASE – Ve Zdi
Pobytový tábor na horách – Dračí skála – DDM Krasohled
Jarní prázdniny v DDM Krasohled
Jarní prázdniny v DDM Krasohled
Zadáno pro ženy – ubrousková technika, Apoštolská církev
Transformace vědomí – seminář s Danielou Královou, Heřmánek Zábřeh
Severní Indie – projekce fotografií a povídání Karla Lolka a Ladislava
Dospivy, Kino Retro
Jarní prázdniny v DDM Krasohled
Jarní prázdniny v DDM Krasohled
Naproti jaru – SK TPT Zábřeh
Filmové plakáty – vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a výstava prací,
Kino Retro
Moravské divadlo Olomouc – Netopýr – zájezd Klub důchodců města Zábřeh
Jarní prázdniny v DDM Krasohled
MEGA DISCO PARTY – ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW – ZK, s. r. o.
Odemykání studánek – turistický výlet, DDM Krasohled
Celoroční mystická škola Osho Mystic Healing – Spirála Zábřeh
Lukáš Svoboda – violoncello, Vladimír Halíček – klavír, kostel sv. Barbory
Moravská veselka – taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou
Celorepublikové závody kočárků ve sportovní chůzi
Momentky z cest – beseda s Jitkou Václavíkovou o Pákistánu a Íránu,
Klub důchodců města Zábřeh
Velikonoční pohádka – O červeném vajíčku a rozmarném srdíčku
– Liduščino divadlo Roztoky u Prahy
Vítání jara – vynášení Morany – MŠ Pohádka
Co nám mámy neřekly o mužích – Heřmánek
Blázni pro Krista – přednáška Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. – Katolický dům
Velikonoční pečení – Klub důchodců ve spolupráci se SŠSPaS
– zdobení perníčků
Magické Bulharsko – přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše
Kubeše, Kino Retro
První jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty – dálkový pochod
ve večerních hodinách – trasy 15, 30, 50 km
Festival tanečního mládí – Mistrovství SUT ČR 2013
– postupová soutěž formací regionu Severní Morava (mládež a senioři)
Festival tanečního mládí – Mistrovství SUT ČR 2013 – postupová soutěž
formací regionu Severní Morava (miniděti, děti, junioři)
Velikonoční střelecko-šipkařský turnaj, DDM Krasohled
Proudění prapodstaty bytí – Spirála ZÁBŘEH
Vítání jara ve Svébohově – SK TPT Zábřeh
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23. března Paní plukovníková – představení divadelního souboru OS Václav Václavov
– Galerie Kafé Rovensko
23. března Houba + DOT – koncer punkrockových kapel – Ve Zdi
24. března SK SULKO ZÁBŘEH – SK HS KROMĚŘÍŽ – fotbalový zápas
24. března Pirátská pohádka – divadlo Tramtarie Olomouc – Kino Retro
24. března Screamers – vystoupení travesti skupiny, ZK, s. r. o.
26. března Posezení s hudbou – volba do samosprávy KD, Klub důchodců
města Zábřeh
26. března Přednáška o bibli – ThMgr. Michal Krchňák
– Apoštolská církev, Městská knihovna Zábřeh
26. března Transformace vědomí – seminář s Danielou Královou, Heřmánek Zábřeh
27. března Setkání v meditaci – Spirála
27. března Koncert učitelů ZUŠ – Galerie Tunklův dvorec
29. března Celonárodní čtení bible v Zábřehu, Apoštolská církev
– náměstí Osvobození 12 – 18 hod.
29. března Setkání s láskou – beseda s Ivou Veverkovou, Heřmánek
30. března Setkání s pivem – Lhota nad Moravou – turisté
30. března Celonárodní čtení bible v Zábřehu, Apoštolská církev
– náměstí Osvobození 9 – 14 hod.
30. března Václav Koubek – koncert známého písničkáře – Ve Zdi
DUBEN
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – Metoděj
Efektivní komunikace v partnerství/rodině
– přednáška s besedou Mgr. Marty Rýznarové – Rodina v akci
2. dubna Mandaly – kreslení pro dospělé a jejich děti, Spirála
4. dubna David Chadima – malba – vernisáž výstyvy,
minigalerie Ústav sociální péče Olšany
6. dubna Turnaj ve stolním tenise – Orel
6. dubna Bludov – Hradisko – Bohutín – vycházka – turisté
6. dubna Vše o mužích – divadelní hra v podání Filipa Blažka,
Maroše Kramára a Michala Slaného, ZK, s. r. o.
6. dubna Znouzectnost – legendární česká kapela, koncert – Ve Zdi
6. dubna Sobota pro ženy – ZK, s. r. o.
7. dubna Celorepublikové závody kočárků ve sportovní chůzi
7. dubna SK SULKO ZÁBŘEH – 1. SK PROSTĚJOV – fotbalový zápas
9. dubna Momentky z cest – přednáška Jitky Václavíkové
– Klub důchodců města Zábřeh
9. dubna Transformace vědomí – Heřmánek
10. dubna Naše energie a současnost – Spirála
11. dubna Egypt – dar Nilu – zahájení sběratelské výstavy Jána Hertlíka (do 8. června),
Muzeum Zábřeh
2. dubna
3. dubna
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12. dubna DJS PARTY – Ve Zdi
12. dubna MEGA DISCO PARTY DJ ROSI – ELEMENTS OF SOUND
LASER SHOW – ZK, s. r. o.
13. dubna Po stopách Eskymo Welzla – 16. ročník dálkového turistického pochodu,
Svaz českých turistů
13. dubna Sběr starého železa – SDH Zábřeh
14. dubna Svárovanka – taneční odpoledne, ZK, s. r. o.
14. dubna Výroční schůze TJ Orel – Župa Stojanova
14. dubna Čas pro manželství – Apoštolská církev – povídání s manžely Vimrovými
z Chomutova
16. dubna Cesta do zeleného lůna Amazonie – setkání s lékařem, cestovatelem,
entomologem a fotografem Jaroslavem Bačovským, provází Vladimír Hrabal,
Kino Retro
16. dubna Strážce ohně – přednáší Oldřich Selucký, Metoděj
17. dubna Audience, vernisáž … dvě aktovky od Havla – Divadlo Různých jmen Praha
18. dubna Čteme dětem v Zábřehu – Kino Retro, pořádá MŠ Strejcova
18. dubna Žichlínek – Mariánská studánka – SK TPT Zábřeh
18. dubna Vystoupení pěveckého sboru Slavice – Klub důchodců města Zábřeh
19. dubna Prožitkové zvědomění nazývané konstalace – Heřmánek
19. dubna Xavier Baumaxa – Ve Zdi
20. dubna Hranice a okolí – SK TPT Zábřeh
20. dubna Vědomá přání a cesta k jejich naplnění – Spirála
20. dubna Lea Vítková – soprán, Martin Hroch – klavír – koncertní recitál,
kostel sv. Barbory
20. dubna Funky Harmony (drum and bass) – Ve Zdi
20. dubna Stezka odvahy – naučná stezka podél Sázavy, DDM Krasohled
20. dubna Toulání s Mladým cestovatelem – Litovel a okolí, DDM Krasohled
20. dubna Jarní koncert dechového koncertu ZUŠ Zábřeh
20. dubna Ptačí říše – výstava fotografií – Galerie Kafé Rovensko
21. dubna SK SULKO ZÁBŘEH – FC BANÍK OSTRAVA „B“ – fotbalový zápas
21. dubna Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert
23. dubna Transformace vědomí: čištění 3. čakry – Heřmánek
23. dubna Cyrilometodějská tradice jako projekční plátno křesťanských církví
– přednáška Mgr. Waleriana Bugela, dr., Katolický dům
24. dubna Den Země aneb Samozřejmá voda, DDM Krasohled
25. dubna O princezně, Luciášovi a makových buchtách
– veselá pohádka s písničkami, Divadlo HP Praha, ZK, s. r. o.
26. dubna REMOTE DJS – Ve Zdi
26. dubna TURBO – koncert legendární poprockové formace – ZK, s. r. o.
27. dubna Hanušovice – Kopřivná – Prameny – Velké losiny – turisté
27. dubna Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu – kvalifikace
20. mistrovství ČR – ZK, s. r. o. a ZUŠ
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27. dubna
28. dubna
29. dubna
30. dubna
30. dubna

1. května
3. května
3. května
4. května
4. května
4. května
4. května
4. května
5. května
5. května
6. května
7. května
8. května
8. května
9. května
10. května
11. května
11. května
11. května
11. května
12. května
12. května
14. května
14. května
15. května
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GOOD BYE LENIN (SK) + THE FINALLY – Ve Zdi
SK Sulko Zábřeh vs. FK Slavia ORLOVÁ-LUTYNĚ – fotbalový zápas
Slavnost u čarodějnice Berty – soutěže a hry, DDM krasohled
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – Metoděj
Jak se dá pomoci, když začínáme špatně vidět – beseda
– Klub důchodců města Zábřeh
KVĚTEN
Májový jarmark – ZK, s. r. o.
Narozeniny HIPPO CYCLES – 20. výročí otevření prodejny
– Hippo Cycles, prezentace kol
Síla světla – vernisáž výstavy obrazů Jarmily Brablecové,
hudební doprovod Tomáš Prokopič – klavír (do 31. 5.)
Sobota pro ženy – ZK, s. r. o.
Celoroční mystická škola OSHO MYSTIC HEALING – škola meditace, Spirála
Moravský vrabec – oblastní postupové kolo soutěžní přehlídky
FTC kapel, Metoděj
Jarní koncert – Slavice
Zámecké vinobraní s Janem Hedrichem – Zámek Skalička
Zábřežský hřebík – řemeslná akce – zámecký park Skalička
Zámecké malování – kurz relaxačního malování s Danou Zimovou
– Galerie Zámku Skalička
Svátek matek – vystoupení dětí MŠ Severáček ke Dni matek
– Klub důchodců města Zábřeh
Tibetský festival – dokumentární filmy, Kino Retro
Leštinská třicítka – TJ Sokol Leština
Tibetský festival – dokumentární filmy, Kino Retro
Momentky z cest – beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po Maroku,
Klub důchodců města Zábřeh
Cimbál a vínečko – moravské lidové písničky v podání Zábřežské cimbálové
muziky se zpěvačkou Evou Grúzovou – ZK, s. r. o.
Májové toulky Hanou, DDM Krasohled
Ostružná – Staré Město pod Sněžníkem – turisté
Velká cena Eskymo Welzla – výstava a soutěž autoveteránů
Tanec v hlavě – vernisáž výstavy soch Karla Bartáčka
(do 30. 6.) – Zámek Skalička
Koncert ke Dni matek – Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka
– kostel sv. Barbory, pořádá Orel
SK SULKO ZÁBŘEH – FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – fotbalový zápas
Slavnostní schůze MO STP Zábřeh – MO STP Zábřeh, Katolický dům
Tibetský festival – dokumentární filmy, Kino Retro
XI. Mateřinková olympiáda – MŠ Severáček

16. května
16. května
16. května
16. května
17. května
17. května
18. května
18. května
18. května
18. května
19. května
21. května
21. května
22. května
22. května
22. května
23. května
23. května
24. května
24. května
25. května
25. května
26. května
26. května
27. května
28. května
30. května
30. května
31. května
31. května

1. června
1. června
1. června
1. června

Rudoltice v Čechách – Zámecký vrch – Lanškroun – SK TPT Zábřeh
Posezení s hudbou ke Dni matek – Klub důchodců města Zábřeh
Zábřežský slavíček – tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů
Patagonie známá neznámá – povídání a projekce fotografií dobrodruha
a sportovce Pavla Paloncýho, Kino Retro
Putování s ježkem – turistická a poznávací akce pro MŠ a širokou
veřejnost, MŠ Pohádka
Madalen, Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory Beat – koncert – ZK, s. r. o.
Brandýs nad Orlicí – Sudislav – Ústí nad Orlicí – turisté
Iveta Kundrátová – flétna/smyčcové trio/harfa – kostel sv. Barbory
Den Mikroregionu Zábřežsko – Dubicko
Kurz lezení na umělé stěně pro začátečníky – Rekreační středisko Bozeňov
Moraváci – taneční odpoledne – ZK, s. r. o.
Transformace vědomí – čištění 4. čakry – Heřmánek
Výstava výtvarných prací a bubenický koncert – Spirála
Setkání v meditaci s Ivem Halkocim – Spirála
Konopí jako lék – Heřmánek
Křesťanská liturgická hudba prvního tisíciletí – přednáška, Katolický dům
Malá čarodějnice – pohádka s písničkami, Divadlo Šumperk – ZK, s. r. o.
Tibetský festival – sólový koncert Luboše Holzera, Kino Retro
Táboráček a turnaj ve fotbale – DDM Krasohled
Noc kostelů – Farní muzeum Zábřeh, Apoštolská církev
Tradiční kácení máje – SDH Skalička
XI. mezinárodní festival duchovní vokální hudby
– Římskokatolická farnost Zábřeh
Bambiriáda na Bozeňově – Rekreační středisko Bozeňov
SK SULKO ZÁBŘEH – FC FASTAV ZLÍN „B“ – fotbalové utkání
Sourozenci bez rivality – přednáška Mgr. Marty Rýznarové – Rodina v akci
Don Quijote – Jiří Lábus a Oldřich Kaiser – divadelní představení – ZK, s. r. o.
Slavnostní koncert žáků ZUŠ
Vzpomínka na generálmajora Karla Lukase – přednáší Zdeněk Doubravský,
Muzeum Zábřeh
Dětské odpoledne – oslava Dne dětí, DDM Krasohled a ZK, s. r. o.
Ve víru tance – celovečerní vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors
a jejích hostů, DDM Krasohled a ZK, s. r. o.
ČERVEN
Šumperk – Štědrákova Lhota – Sv. Trojice – Podlesí – turisté
Den dětí na plaveckém areálu
Otevření železničního skanzenu – Cyklostezka Lupěné – Hněvkov
Bike Maraton Bozeňov + Dětský den s lenochodem – Rekreační středisko
Bozeňov
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1. června
1. června
1. června
4. června
5. června
6. června
6. června
6. června

8. června
8. června
9. června
13. června
13. června
15. června
15. června
15. června
15. června
15. června
16. června
18. června
18. června
20. června
20. června
20. června
22. června
22. června
22. června
23. června
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Dětský den – Letní zahrádka v Zatáčce
Pohádkový les – Hnízdo
Mikulášovy patálie – letní kino mezi paneláky, Biograf láska
Momentky z cest – beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Egyptě,
Klub důchodců města Zábřeh
Farmářské trhy – Město Zábřeh
Zábřežské hry – otevřený sportovní víceboj šestičlenných družstev –
ZŠ Boženy Němcové
Klapkaři – výstava tvůrců klapek Zlínského filmového festivalu
– vernisáž výstavy
Bosna a Hercegovina – přednáška Milady Duškové a Jana Odehnala
o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině s projekcí nového
dokumentárního filmu, Kino Retro
Celoroční mystická škola OSHO MYSTIC HEALING – škola meditace,
pokračování kurzu – Spirála
Tvarůžkové hody – hrají Vašek a Pepa, skákací hrad pro děti zdarma
– Hospoda Na Kovárně
SK SULKO ZÁBŘEH – SK UNIČOV – fotbalový zápas
Velké Losiny – Maršíkov – Sobotín – jednodenní zájezd pro členy Klubu
důchodců
Václav Hudeček – housle, Martin Hroch – cembalo – koncertní recitál,
kostel sv. Barbory
Prázdninové putování s Metodějem – Křivoklát – Metoděj
Možná přijde i kouzelník! Dětský den, soutěže pro děti, jízda na koních aj. –
MS ČČK Hněvkov
Moravský mumraj – festival irské, skotské a dobové hudby – Thilisar, o. s.
Majda s Františkem na cestách – dětské představení – ZK, s. r. o.
Koncert Ireny Budweiserové s kapelou – Galerie Kafé Rovensko
Spirituál kvintet – Kostel sv. Barbory
Transformace vědomí – čištění 5. čakry – seminář
s Danielou Královou – Heřmánek
Vlaky a vláčky ve fotografii – vernisáž výstavy fotografií
Zdeňka Morávka + výstava modelů železničních modelářů z DDM (do 1. září)
Chléb náš vezdejší – zahájení výstavy, která je věnována pěstování obilí
v minulosti + celodenní akce Den chleba v muzeu (do 18. srpna)
Setkání tentokrát na zámku – Velké Losiny – SK TPT Zábřeh
Jak předcházet vyhoření – Beseda s Janem Hurtou o bezpečnosti
v protipožární ochraně – Klub důchodců
Turnaj města Zábřeha – VSK Zábřeh
III. ROČNÍK EXTREME COWBOY RACE – MP RANCH, Růžové údolí
Splutí Desné na atraktivních plavidlech – Hasiči Sudkov
Vašek a Pepa – taneční odpoledne – ZK, s. r. o.

25. června Zábavné odpoledne s hudbou a tance – F-band, pořádá Metoděj
28. června Tradiční Půlsilvestr Na Kovárně – Hospoda Na Kovárně
28. června MEGA DISCO OPEN AIR PARTY – ELEMETS OF SOUND LASER SHOW
– diskotéka pod širým nebem, Plavecký areál Zábřeh, pořádá ZK, s. r. o.
28. června Předprázdninová párty – Óčko párty – Restaurace V Zatáčce
29. června Kouty nad Desnou – vodopád na Poniklém potoce – turisté
29. června 7 a půl fest – 10. ročník multižánrového hudebního open air festivalu,
Plavecký areál, pořádá ZK, s. r. o.
29. června Vítání léta na Skaličce – Naplaveniny
29. června Předprázdninová párty – DJ FEDDY – Restaurace V Zatáčce

1. července
3. července
5. července
6. července
9. července
11. července
11. července
12. července
12. července
13. července
13. července
13. července
13. července
16. července
17. července
18. července
19. července
20. července
20. července
20. července
24. července
27. července
27. července

ČERVENEC
Prázdninové putování s Metodějem – Jeseníky
Farmářské trhy – Město Zábřeh
Poutní slavnosti sv. Cyrila a Metoděje a sousedské posezení
– SDH Ráječek
Malá Morávka – Stará Ves – turistická vycházka
Prázdninové putování s Metodějem – Hradec nad Moravicí
Branná – Pasák – SK TPT – naučná stezka
Prázdninové putování s Metodějem – Modrá – Velehrad
MEGA OPEN AIR PARTY – Plavecký areál Zábřeh
Podhůřím Jeseníků – turistický dálkový pochod – Orel – noční trasa 50 km
Podhůřím Jeseníků – turistický dálkový pochod
– Orel – pěší trasy 11, 15, 25, 35, 50 km, cyklotrasy: 20 a 45 km
Prázdninové putování s Metodějem – Praha
Dolní Lipová – naučná stezka Johanna Schrotta – vycházka
Buď fit – moderní cvičení pro všechny – aqua-aerobic, aquazorbing –
Plavecký areál Zábřeh
Prázdninové putování s Metodějem – Milotice
Parní Lucie/ Lucie a David Koller revival – koncert pod otevřeným nebem –
ZK, s. r. o.
Prázdninové putování s Metodějem – Čechy pod Kosířem
Sportovní odpoledne pro děti – Restaurace U Rytíře ve spolupráci
s Hasiči Zábřeh
Prázdninové putování s Metodějem – Kokořín – Pokličky
Štíty – rybník Sychrov – Horní Studénky – Bohutín – vycházka
Welzlův kvadriatlon – Občanské sdružení Břeh – areál loděnice Zábřeh
Acoustica – slavné rockové hity v netradičním pojetí akustických nástrojů
– amfiteátr před zámkem – ZK, s. r. o.
Ramzová – Paprsek – Staré Město pod Sněžníkem – vycházka
Memoriál Františka Pohla – VI. ročník turnaje v malé kopané na umělém
trávníku – Naplaveniny
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27. července 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Skalička – SDH Skalička
27. července Vodní hrátky – Plavecký areál Zábřeh
31. července Léto u zámku: Slza – pohodová country muzika, ZK, s. r. o.

3. srpna
7. srpna
7. srpna
9. srpna
10. srpna
10. srpna
10. srpna
12. srpna
14. srpna
14. srpna
15. srpna
16. srpna
17. srpna
17. srpna
17. srpna
17. srpna
18. srpna
18. srpna
21. srpna
21. srpna
24. srpna
25. srpna
25. srpna
31. srpna
31. srpna
31. srpna
31. srpna

1. září
1. září
4. září
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SRPEN
Karaoke show – Plavecká areál Zábřeh
Farmářské trhy – Město Zábřeh
Léto u zámku: Tři v tom – ztřeštěná komedie DS Václav z Václavova,
ZK, s. r. o.
MEGA OPEN AIR PARTY – Plavecký areál Zábřeh
– Nedvězí – Bradlo – Lipinka – Úsov – vycházka
Beachvolejbalový turnaj – Plavecký areál Zábřeh
Ostrava – Vítkovice – Svět vědy a techniky pro děti od 6 do 90 let
výlet, turisté
Prázdninové putování s Metodějem – Velké Karlovice, Soláň
Prázdninové putování s Metodějem – Třebíč
Letní kino u zámku: Okresní přebor – ZK, s. r. o.
Toulky Hanou – Senice na Hané a okolí – SK TPT Zábřeh – 4. ročník
Prázdninové putování s Metodějem – Moravská Třebová
Prázdninové putování s Metodějem – Trosky
Welzlovo kolo – 2. ročník bikemaratonu – OS Břeh
Tradiční vepřové hody v Nemili – SDH Nemile
David Deyl – Město Štíty
Eva a Vašek – Město Štíty
SK SULKO ZÁBŘEH – SK HS KROMĚŘÍŽ – fotbalový zápas
To jsme my II. – zahájení výstavy (do 15. září) – Muzeum Zábřeh
Letní kino u zámku: Hasta la vista! – ZK, s. r. o.
Prázdninové putování s Metodějem – Rejvíz – autobusový výlet
Lipník – hrad Helfštýn – Hefaiston – umělečtí kováři v práci – turistický výlet
Hodové odpoledne – přátelské posezení na zahradě Katolického domu
– Metoděj
Biskupská kupa u Zlatých Hor – vycházka na kamennou rozhlednu
II. setkání se zahraničními sokoly – sportovní den, TJ Sokol Zábřeh
Adie prázdniny – Hospoda Na Kovárně – ukončení prázdnin
Šumperk a okolní krajina – vernisáž výstavy obrazů Josefa Baslara
a Petra Kučery – Galerie Kafé Rovensko (do konce října)
ZÁŘÍ
Velká cena SH ČMS v požárním sportu – SDH Ráječek
SK SULKO ZÁBŘEH – FC FASTAV ZLÍN „B“ – fotbalový zápas
Farmářské trhy – Město Zábřeh

5. září

Markéta Stejskalová: malba – vernisáž výstavy (do 27. září)
– Galerie Tunklův dvorec
5. září
Wihanovo kvarteto – koncert, Kostel sv. Barbory
6. září
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví – koncert pěveckého souboru
Carmen na nádvoří zámku a v zámeckých sklepích, vernisáž výstavy erbů
majitelů zábřežského panství
6. září
10. oblastní sraz zdravotně postižených turistů Olomouckého kraje –
SK KČT ZdP Zábřeh
7. září
Klášterec – Chromeč – Šikulův mlýn – Postřelmov – vycházka
7. zář
Zakončení léta – TJ LOKO a Naplaveniny, Hřiště Skalička
7. září
Martin Chmelař: Jinýma očima – vernisáž výstavy plastik a uren (do 20. října)
– Zámek Skalička
7. – 8. září Dny evropského dědictví
- Muzeum Zábřeh – Dům Pod Podloubím
- Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově
- Farní muzeum, farní kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Barbory
- hrad a zámek Zábřeh, kostel Církve československé husitské
- Zámek Skalička, renesanční tvrz Kryštofa staršího Hubercka
z Belnsdorfu v Nemili
- Šubrtova kaplička, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí,
železniční skanzen
8. září
Vašek a Pepa – taneční odpoledne – ZK, s. r. o.
10. září
Momentky z cest – beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po USA –
Klub důchodců
11. září
Erika Kertesz duo – koncert špičkové maďarské jazzové zpěvačky
doprovázené kytaristou Davidem Reschofskym, Kino Retro
12. září
Krajinou pohádek: Drozdrov – Drozdovská pila – Hoštejn
– SK KČT ZdP Zábřeh
12. září
Indiáni očima dětí – vernisáž výstavy obrázků z okresní malířské soutěže
(do 13. října), Galerie kina Retra
14. září
Zábřežský kulturní jarmark
14. září
Putování s Metodějem – Praha
14. září
Maškarní zatáčka – Letní zahrádka v Zatáčce
17. září
Sebevědomí a krása ženy a péče ženy o sebe sama – přednáška, Hnízdo
17. září
Taneční pro začátečníky – informativní schůzka, ZK, s. r. o.
17. září
Borneo krásné i drsné – cestopisný audiovizuální pořad Saši Ryvolové
– Kino Retro
18. září
Sportovní hry pro seniory a zdravotně postižené osoby – Charita Zábřeh
18. září
SK SULKO ZÁBŘEH – SK UNIČOV – fotbalový zápas
18. září
Přednáška o chiromantii – Heřmánek
19. září
Chovej se jako člověk – Pavel Novák ml. – výchovný hudební pořad
pro děti, ZK, s. r. o.
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20. září
20. září
21. září
22. září
22. září
24. září
24. září
24. září
24. září
25. září
26. září

27. září
27. září
27. září
28. září
28. září
29. září
29. září

1. října
2. října
2. října
3. října
3. října
3. října
3. října
4. října
5. října
6. října
6. října
6. října
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Putování středověkem – slavnostní vernisáž výstavy, pohled na historii
regionu od 6. do 15. století (do 12. ledna 2014) – Muzeum Zábřeh
Jaroslav Uhlíř s kapelou: Největší hity, ZK, s. r. o.
Sobota pro ženy, ZK, s. r. o.
Andělé léčí – Heřmánek
Valaška – taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou z Valašských
Klobouk – ZK, s. r. o.
Letohrad – Suchý Vrch – Králíky – zájezd pro členy Klubu důchodců
Vývojové fáze dítěte a mezilidské vztahy – přednáška s Bc. Lenkou
Davidovou, DiS., Hnízdo
Transformace vědomí – peníze a prosperita – Heřmánek
Alfa kurzy v Křesťanském centru – Apoštolská církev
Tvůrci vesmírné síly a jejich projevy ve druhé čakře – Spirála
2x zacháněné dítě – přednáška Thomase a Caroliny Graumannových
doplněná fotografiemi a dokumentárním filmem Winton Train
– Apoštolská církev
Babí léto s Charitou – Charita Zábřeh
Good Bye Léto – MKD, Katolický dům
MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW, ZK, s. r. o.
Hodová zábava & Vinobraní – Hospůdka U Pěničků Skalička
Svatováclavská pouť – DS Václav Václavov
Svatováclavský bramborák – přátelské posezení s hudbou, tancem
a bohatou nabídkou bramborových specialit – spolek Metoděj
Svatováclavská pouť – DS Václav Václavov
ŘÍJEN
Biovýrobky – Hnízdo
Václav Hudeček/Camerata Moravia – Kostel sv. Barbory, ZK, s. r. o.
Biblické přednášky – Donna Jíchová (cyklus přednášek 2.,
10., 16. října, hotel Amco)
Podzimní krajinou okolo Zábřehu – vycházka
Václav Hejnák – malba – vernisáž (do 31.10.) – Galerie Tunklův dvorec
Výtvarné tvoření pro rodiny s dětmi s Jarmilou Brablecovou – Spirála
Na mělčině – pražské Divadlo Kalich, ZK, s. r. o.
Cimbál a vínečko – Zábřežská cimbálová muzika, ZK, s. r. o.
Výstava hospodářského zvířectva – Český svaz chovatelů Zábřeh,
Areál chovatelů v Ráječku
Výstava hospodářského zvířectva – Český svaz chovatelů Zábřeh,
Areál chovatelů v Ráječku
Slavnostní otevírání nových prostor Hnízda a oslava 15. narozenin
mateřského a rodinného centra – Hnízdo
SK SULKO ZÁBŘEH – FC HLUČÍN – fotbalový zápas

8. října
9. října
10. října
10. října
10. října
11. října
12. října
12. října
12. října
12. října
13. října
15. října
15. října
16. října
17. října
17. října
17. října
18. října
18. října
19. října
19. října
19. října
19. října
19. října

20. října
20. října
21. října
22. října
22. října
23. října
26. října
26. října
26. října

Komunikace v rodině, sourozenci bez rivality – Hnízdo
Den otevřených dveří – pečeme s Charitou – Charita
Materiální sbírka – podzim 2013
Momentky z cest – beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně
– Klub důchodců
Postavme školu Africe – sbírka na podporu stavby školy v Etiopii – Skaut
PUNK FLOID/ VOLANT/ BURANI Z NEW JERSEY/ ŽÁDNEJ STRES/
TRUBADOORS – minifestival punkových a ska-punkových kapel, ZK, s. r. o.
Sobota pro ženy, ZK, s. r. o.
Buchlov – Buchlovice – výlet na hrad a zámek
Den otevřených dveří – Fit lady
Postavme školu Africe – sbírka na podporu stavby školy – Skautský oddíl
Žáby a dívčí oddíl Rovensko
Vašek a Pepa – taneční odpoledne, ZK, s. r. o.
Role rodičů v prvních letech života dítěte – Hnízdo
Čteme Bibli s dětmi – Hnízdo
Kafíčko – diskuze s děkanem Františkem Eliášem – Hnízdo
Rákosníček a jeho rybník – pohádka Divadla Scéna Zlín, ZK, s. r. o.
Já jsem snídal večer – nejen koláže (koláče) – volné pokračování výstavy
Jindřišky Báťkové V pokoji je pavouček (Zábřeh 2010)
Kurz studia Bible – CASD
Poznáváme krásy přírody lupou – procházka pro rodiče s dětmi, Hnízdo
Jiří Kolbaba – fotograf na cestách – diashow reportéra Radia Impuls – ZK, s. r. o.
Ostružná – Staré Město pod Sněžníkem – výlet
Sobota pro ženy, ZK, s. r. o.
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou –
odborný kurz, Spirála
Country večer – kapela Senioři, hospůdka U Pěničků
Jazz in Hall – Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý trio/ Never sol/
Moravia Big Band a Jan Smigmator/ BB Lanškroun
– 10. ročník jazzového festivalu – Tenisová hala
SK SULKO ZÁBŘEH – FK MIKULOVICE
Screamers – travesti show, ZK, s. r. o.
Sladění rodinného a profesního života – přednáška Mgr. Marty Rýznarové,
Rodina v akci
Rodinné finance a jak na ně – diskuse – Hnízdo
Beseda s lékařem – Klub důchodců
Závody na srážedlech pro děti – Hnízdo, Park u kostela sv. Barbory
Putování Aljaškou nejen za Janem Eskymo Welzlem – vyprávění a fotografie
expedice Slanislava Honzíka a Zdeňka Bergmana, Muzeum Zábřeh
MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMETS OF SOUND LASER SHOW – ZK, s. r. o.
Podzimní prázdniny na bazéně – Plavecký areál Zábřeh
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26. října
27. října
29. října
29. října
29. října
31. října
31. října
31. října

Džezová sobota na Amcu – Kavárna Amco – Simeon Hýbl a hosté
Věrovanka – taneční odpoledne, ZK, s. r. o.
Štramberk – od pravěku po současnost – návštěva jeskyně atd.
– DDM Krasohled
Já a politika – beseda se starostou Františkem Johnem, Hnízdo
Provoněné setkání – PartyLite
Rotopedtours a pěškotours 2013 – beseda s Mgr. Jolanou Keprtovou
a ukončení akce – Klub důchodců
Den otevřených dveří – FIT KLUB MAMI
Taneční prodloužená – ZK, s. r. o.

LISTOPAD
Zábřeh – okolo Sázavy – Šubrtova kaplička – Nemile
– vzpomínková vycházka
3. listopadu SK SULKO ZÁBŘEH – FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD Sázavou – fotbalový zápas
3. listopadu Madalen – vzpomínka 2013 – Katolický dům
5. listopadu Jak ušetřit – beseda se zástupcem firmy ČEZ – Hnízdo
5. listopadu Momentky z cest – beseda s Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně –
2. díl – Klub důchodců
5. listopadu Ke kořenům rodu… – beseda s Ing. Františkem Rýznarem –
Městská knihovna Zábřeh
7. listopadu Josef Macek – malba, Rostislav Knápek – malba, akvarel
– vernisáž výstavy – Galerie Tunklův dvorec
7. listopadu Výtvarné tvoření – srdce – Spirála
8. listopadu Ryba ve čtyřech – O Václava 2013 – 7. ročník přehlídky ochotnických
souborů – divadelní společnost Šok Staré Město pod Sněžníkem
– DS Václav, ZK, s. r. o.
8. listopadu Strašidelné putování za duchy – prohlídka strašidelného zámeckého
sklepení, strašidelná stezka pro Nebojsy s odměnou
– pouze pro účastníky akce Filmánie –
III. ZŠ Školská
8. listopadu Maškaráda – O Václava 2013 – divadlo Dostavník Přerov
– fantasy muzikál podle Terryho Pratchetta – DS Václav, ZK, s. r. o.
8. listopadu V našem parku straší – lampiónový průvod do Bezručových sadů
s maskou či bez ní – DDM Krasohled
9. listopadu Moravičany – Loštice – návštěva synagogy a židovského hřbitova
9. listopadu Amant – O Václava 2013 – komedie společnosti Blud v tyátru z Bludova,
DS Václav, ZK, s. r. o.
9. listopadu Žena v černém – O Václava 2013 – hororový duchařský příběh div.
společnosti Amadis Brno
10. listopadu Princové jsou na draka – O Václava 2013 – pohádkový muzikál divadla
Stodola Jiříkovice – DS Václav, ZK, s. r. o.
2. listopadu
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11. listopadu Proč být opatrný při rýmě vašeho dítěte – Hnízdo
12. listopadu Komunikace v rodině – Jak pěstovat dobré vztahy
– seminář s Mgr. Marií Jílkovou – Hnízdo
12. listopadu Brainjogging – trénink mozku pod vedení PaedDr. Boženy Sojákové
(Areál Pivoňka) – Klub důchodců
12. listopadu Čeští Františkáni v osmanském Egyptě – přednáška Mgr. Marka Dospěla
z Českého egyptologického ústavu UK Praha, Katolický dům
13. listopadu Výroba lampiónu – Hnízdo
13. listopadu Závořice – příběh vesnice zatopené rybníke – uvedení nové publikace –
Muzeum Zábřeh
14. listopadu Brainjogging – trénink mozku pod vedení PaedDr. Boženy Sojákové (Areál
Pivoňka) – Klub důchodců
14. listopadu Kongo – cestopisný audiovizuální pořad novináře a cestovatele Tomáše
Kubeše – Kino Retro
14. listopadu O Václava 2013 – Bramborový den – Škeble Lanškroun, Paní plukovníková
– DS Václav Václavov, DS Václav, Kulturní dům Václavov
15. listopadu O Václava 2013 – Potrestaný záletník – OB Velká Bystřice,
Past na osamělého muže – SemTamFór Slavičín,
Vymítání ďábla – DS Kroměříž, Testosteron – Point 		
Prostějov, Kulturní dům Václavov
16. listopadu Sobota pro ženy, ZK, s. r. o.
16. listopadu Šperkování, DDM Krasohled
16. listopadu Rapotín – V. Losiny – Ludvíkov – V. Losiny – vycházka
16. listopadu O Václava 2013 – Dovolená po česku – DS Kroměříž, Láska mezi nebem
a zemí – Divadlo Devítka Ostrava, Ještě jednou, profesore
– Hanácká scéna Kojetín, Srnky – Ty-já-tr a Hrobeso Praha,
Mnoho povyku pro nic – Q10 Hradec Králové
16. listopadu SK SULKO ZÁBŘEH – HORÁCKÝ FK TŘEBÍČ – fotbalový zápas
16. listopadu Snow film fest – festival outdoorových filmů – přehlídka špiškových filmů
o extrémních zážitcích i sportech, které uspěly na mezinárodních
filmových festivalech, Kino Retro
16. listopadu Barbara Maria Willi – varhany, prestižní koncert špičkové česko-německé
cembalistky a varhanice – třetí koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně
2013/2014 – pořádáno ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh
17. listopadu O Václava 2013 – bylo nebylo aneb Jak Švédové L. P. 1645 Brno marně
dobývali – Vicena Ústí nad Orlicí, Pohádky do kapsy – Ty-já-tr Praha,
vyhlášení výsledků
17. listopadu Setkání dechovek a jejich příznivců – Metoděj
17. listopadu Lampioňák s broučky – Hnízdo
19. listopadu O perníkovém dědkovi, Divadlo Andromeda Praha – ZK, s. r. o.
19. listopadu Komunikace v rodině – Když to skřípe – Hnízdo
19. listopadu Transformace vědomí – odblokování: sexualita – Heřmánek
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19. listopadu
21. listopadu
22. listopadu
22. listopadu
23. listopadu
23. listopadu

23. listopadu
25. listopadu
26. listopadu
26. listopadu
26. listopadu
27. listopadu
27. listopadu
29. listopadu
30. listopadu
30. listopadu
30. listopadu

1. prosince
2. prosince
3. prosince
3. prosince
3. prosince
4. prosince
4. prosince
5. prosince
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Taneční prodloužená – ZK, s. r. o.
Větrníkový den pro slané děti – charitativní akce, DDM Krasohled
Podvečerní seminář s Kristinou Baudyšovou – Heřmánek
MEGA DISCO PARTY DJ ROSI – ELEMETS OF SOUND LASER SHOW –
ZK, s. r. o.
Zábřežská Niké – tradiční turnaj v sálovém fotbalu pro hráče starší 40 let –
TJ Sokol Zábřeh
Kálikův podzim – koncert pěveckých sborů pořádaný na počest
hudebního skladatele Václava Kálika – Gaudium Komárno, Slavice
Zábřeh, PS Šternberk, PS Vrbno pod Pradědem,
Carmen Zábřeh – OS Kálik
IV. Středověký ples aneb Mumraj doby středověké – Katolický dům, Thilisar, o. s.
Musíme si pomáhat – divadelní představení (Jiří Macháček, Lenka
Vlasáková, Miroslav Vladyka aj.) – ZK, s. r. o.
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – Metoděj
Výroba vánočních dekorací – Klub důchodců
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková – Turné čtyř můstků
– hudebně zábavná show, ZK, s. r. o.
Beseda o Hitlerově tajemství – představení knihy Milana Zacha Kučery,
Městská knihovna
Adventní dílna – DDM Krasohled
Ryze komorní záležitost – Ladies night – taneční skupina Dance Club
Juniors a její hosté, ZK, s. r. o. a DDM Krasohled
Pohybem ke zdraví – Fit klub mami
Členská schůze KČT Zábřeh – Galerie Café Rovensko
Tunklův kapr – přátelské posezení s nabídkou rybích specialit a spoustou
pěkné muziky – Metoděj, Katolický dům
PROSINEC
Mikulášské odpoledne – Metoděj
Schola Gregoriana Pragensis – koncert – české a latinské roráty
15. a 16. století – Kostel sv. Bartoloměje – Římskokatolická farnost Zábřeh
Andělské plstění – DDM Krasohled
Metoděj – voják a biskup – přednáška spisovatele a filmového scénáristy
Oldřicha Seluckého, autogramiáda knih – Metoděj
Cesta na Měsíc + Podivuhodná cesta – filmové večery – uvádí M. Macek,
Kino Retro
Vánoční zpívánky – MŠ Strejcova
Tvůrci vesmírné síly a jejich projevy ve druhé čakře – přednáška, Spirála
Stvořeni z tvoření – vernisáž výstavy – díla vzniklá v rámci dvou projektů
Charity Zábřeh Tvoř a budeš stvořen a Šance zapojit se do práce
a do života (do 14. ledna) – Galeria kina Retro

5. prosince
5. prosince
5. prosince
6. prosince
6. prosince
7. prosince
7. prosince
7. prosince
8. prosince
8. prosince
8. prosince
9. prosince
9. prosince
10. prosince
10. prosince
10. prosince
11. prosince
11. prosince
12. prosince
12. prosince
12. prosince
13. prosince
14. prosince
14. prosince
16. prosince
17. prosince
17. prosince
17. prosince
17. prosince
18. prosince
19. prosince
19. prosince
20. prosince
20. prosince

Mikulášská nadílka – Hospoda Na Kovárně
Orchestr Václava Hybše a Pavla Břínková – vánoční koncert, ZK, s. r. o.
Jan Polanský – malba – Galerie Tunklův dvorec
Taneční kolona, ZK, s. r. o.
Malujeme s Mikulášek – Plavecký areál Zábřeh
Sobota pro ženy, ZK, s. r. o.
Čertovská zabijačka – Hospoda Na Kovárně
Veronika Harcsa a Bálint Gyémánt duo (Maďarsko)
– koncert jazzové zpěvačky v doprovodu kytaristy, Kino Retro
Vánoční „ptačí strom“ – zdobení vánočního stromu pro ptáky a zvěř –
DDM Krasohled
Hanačka – vánočně laděné taneční odpoledne s krojovanou dechovou
hudbou, ZK, s. r. o.
Adventní koncert žáků ZUŠ – Kostel sv. Barbory
Středozemní moře – fauna, flóra a potápění – vyprávění Pavlíny Kalivodové
– Charita Zábřeh – Denní stacionář Domovinka
Zábřeh na starých pohlednicích – autogramiáda knihy, Městská knihovna
Matylda zasahuje aneb Povídačky naší Kačky – pohádka – ZK, s. r. o.
Advent v rodině – Hnízdo
Vánoční větrníková výstava – prodejní charitativní výstava, DDM Krasohled
Koncert severomoravských učitelů – Klub důchodců
Bratři Ebenové – koncert, ZK, s. r. o.
Vánoční výstava – SŠSPaS
Adventní zpívání – 10. ročník charitativního koncertu dětských sborů
zábřežských základních a mateřských škol, ZK, s. r. o.
Omán – země sultánova – cestopisný pořad Pavla Svobody, Kino Retro
Šperkování – DDM Krasohled
Běh o vánočního kapra – tradiční závody pro děti do 15 let
– DDM Krasohled
Adventní koncert – koncert sboru Slavice, host Eva Grúzová –
Galerie Tunklův dvorec
Výroba svíček – Charita Zábřeh – Denní stacionář Domovinka
Vánoce v rodině – Hnízdo
Vánoční Boženka – vánoční trhy s občerstvení a kulturním programem –
ZŠ B. Němcové
Předvánoční posezení s hudbou – hrají Pepa a Vašek, Klub důchodců
Psycho – filmový večer, uvádí M. Macek, Kino Retro
Předvánoční blešák – DDM Krasohled
Půjdeme spolu do Betléma – Olomouc – SK KŠT ZdP Zábřeh – zájezd
Vánoční čas v DDM – dílny – DDM Krasohled
Moravia Big Band a Monika Absolonová – vánoční koncert, ZK, s. r. o.
Vánoční taneční zábava – Hospůdka U Pěničků, Skalička
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21. prosince Předvánoční plavání – Plavecký areál Zábřeh
22. prosince Vánoční trhy – ZK, s. r. o., EKO servis a Město Zábřeh
22. prosince Adventní koncert dechového orchestru ZUŠ Zábřeh
– Kostel sv. Bartoloměje
23. prosince Živý betlém na nádvoří kulturního domu Václavov – DS Václavov
24. prosince Vánoční bohoslužby – Římskokatolická farnost Zábřeh
25. prosince Koncertní provedení Rybovy Mše vánoční
– Římskokatolická farnost Zábřeh, Kostel sv. Bartoloměje
26. prosince Svatoštěpánské divadelní představení – Tři v tom – DS Václav
27. prosince O vínečku při cimbálu – Metoděj, Katolický dům
27. prosince MEGA DISCO PARTY – MERRY CHRISTMAS ELEMENTS OF SOUND
LASER SHOW – ZK, s. r. o.
29. prosince Bozeňovské ledy – Welzlování 2014 – setkání příznivců otužování
na Bozeňově – Plavecký klub Zábřeh
30. prosince Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – Katolický dům, Metoděj
31. prosince Silvestr U Pěničků – Hospůdka U Pěničků, Skalička
31. prosince Silvestrovská veselice – se skupinou Postylion – Katolický dům, Metoděj
31. prosince Silvestr U Barona Prášila – Restaurace U Barona Prášila
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WELZLOVÁNÍ 2013

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v Zábřehu

Vítězství Zábřeha v kategorii Nejlepší elektronická služba soutěže Zlatý erb (e-UtilityReport)

Velikonoční otužování v Dolním Bušínově

Charitativní akce Na kole dětem s Josefem Zimovčákem

Velká cena Eskymo Welzla

Slavnostní otevření železničního skanzenu na cyklostezce Hněvkov – Lupěné

10. ročník Dne mikroregionu Zábřežsko v Dubicku

Návštěva partnerského města Handlová

Setkání podnikatelů s vedením města a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod

Rekonstrukce bývalých garáží pro potřeby SDH Zábřeh

Oprava chodníků po rekonstrukci sítí NNk a VO – lokalita Na Výsluní

Setkání pětasedmdesátníků

