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Následky vichřice, která se v noci z ne-
děle 10. na pondělí 11. března prohnala 
také Zábřehem, byly odstraňovány něko-
lik hodin. „Zábřežské hasiče nejvíce za-
městnalo odklízení více než dvaceti popa-
daných stromů směrem na Hněvkov (na 
snímku). Noční maraton pokračoval od-
straňováním plechových krytin na ulicích 
Na Křtaltě a Havlíčkova,“ uvedl velitel 
dobrovolných hasičů města Josef Klimek. 

Vítr také strhl střechu z budovy kera-
mických závodů, která odletěla sto pade-
sát metrů přes cestu. Strhla lampu veřejné-

ho osvětlení, několik značek a rozvodnou 
skříň. Nakonec se omotala okolo sloupu 
vedení elektřiny. Rozsáhlé oblasti Zábřež-
ska pak postihly kratší či delší výpadky 
elektrické energie.

Přímo ve městě pak od rána následky 
vichru naplno zaměstnaly pracovníky od-
dělení životního prostředí městského úřa-
du a Technických služeb Zábřeh. Vítr vy-
vrátil ve městě pět stromů, lámal větve a 
převracel kontejnery. Následky vichřice 
se jim ale podařilo vyřešit většinou už bě-
hem pondělního dopoledne.  (red)

Zastupitelstvo města na svém prvním 
letošním zasedání odsouhlasilo také I. roz-
počtovou změnu roku 2019, kterou se vý-
znamně navýšily výdaje do investic. Za-
stupitelé schvalují rozpočet města tradičně 
již v prosinci, podle výsledku ukončené-
ho roku a z toho vyplývajících finančních 
možností pak aktualizují rozpočet první 
rozpočtovou změnou. 

Ta navýšila prostředky města směřo-
vané do projektových úkolů. V rozpočtu 
byly původně plánované výdaje na inves-
tice ve výši 120 milionů korun, odsouhla-
sením rozpočtové změny se tyto plánova-
né výdaje navyšují o 46 milionů na celko-
vou částku 166 milionů Kč. Finance jsou 
kryty zůstatky minulých let.

„Výdaje na realizaci projektových úko-
lů si můžeme v tomto objemu dovolit jen 
díky finanční přípravě v minulých letech a 
díky naší dlouhodobé strategii zajišťová-
ní financí na investice,“ sdělil v komen-
táři zastupitelům starosta města František 
John.

Rozpočtovou změnou byly v rozpočtu 
města navýšeny výdaje na řadu projekto-
vých úkolů. Částka za rekonstrukci ko-
munikací a chodníků byla navýšena o 5,2 
milionu korun. Projekt rekonstrukce kul-
turního domu byl navýšen o 15 milionů a 
na projektový úkol řešení areálu ZŠ Bože-
ny Němcové se přidala částka 1,3 milio-
nu. Na koncepci areálu městského hřbito-
va bude zapojeno 24 milionů korun. (red)

Silný vichr bral střechy a vyvracel stromyZastupitelstvo města navýšilo  
výdaje do investic

V úterý 5. března rada města opět roz-
dělovala prostředky v oblasti sportovní a 
kulturní, a to na činnost i jednotlivé akce. 
Na radnici se sešlo dvaapadesát žádostí. 
Rada celkem poskytla 640 tisíc korun. 

Šestadvaceti žadatelům v oblasti kul-
tury a volnočasových aktivit město po-
skytne 340 tisíc korun. Podpory se do-
čkaly osvědčené akce jako například 
Mezinárodní interpretační kurzy, Jazz in 
hall, Václavovský kulturní podzim, food 
festival Jídlo na ulici, Česká mše vánoč-
ní, Dny evropského dědictví, Moravský 
vrabec, Welzlův kufr, Kálikův podzim, 
Mikulášské odpoledne nebo Velká cena 
Eskymo Welzla. Došlo ale i na novinky 
(například Muzika fest), příspěvky na 
drobnější akce (příměstský tábor Česko-
bratrské církve evangelické, dějepisnou 

soutěž v muzeu) či seriály přednášek a 
besed (česká a moravská křesťanská aka-
demie, Hnízdo, Komunitní centrum Po-
střelmovská 14). Z organizací se podpory 
na činnost dočkal například klub důchod-
ců, sbory Slavice a Carmen či Klub čes-
kých turistů.

Na podporu sportu letos město přispěje 
jednadvaceti žadatelům sumou 300.000 
korun, vyslyšeny byly mj. žádosti kužel-
kářů, volejbalistů, šachistů, Endura Zá-
břeh, Mažoretek Severovýchod, Utopia 
Bikes, jednoty Orel, klubu sportovního 
tance NEXT, finanční podpory se dočká 
i triatlonista David Jílek. Mezi jednorá-
zovými sportovními akcemi se objevilo 
Welzlovo kolo, Endurance Zábřeh Stáje 
Kyselý, série rybářských akcí pro děti, 
závody BMX či Beton race.  (mk)

Rada rozdělovala dotace do sportu a kultury Zpozornět by měli od začátku května ři-
diči v Zábřeze. Zahájen bude totiž bloko-
vý úklid komunikací a v ulicích se budou 
postupně objevovat přenosné značky se 
zákazem stání. Na značkách je vždy uve-
deno datum a hodiny úklidu. Rozmístěné 
značky lze v některých případech přehléd-
nout.

Zábřežská radnice se rozhodla využít 
Mobilní rozhlas, aby informace o bloko-
vém čištění proudily k občanům ještě po-
hodlněji formou SMS zpráv a e-mailů do-
plněných o mapku, ve které je uzavírka 
vyznačena.

Řidičům, kteří zákaz nebudou respek-
tovat, hrozí stejně jako v jiných městech 
pokuta městské policie a odtah vozidla. 
„Už v loňském roce jsme zaznamenali o 
poznání nižší počet nepozorných řidičů. 
Aktuální postup blokového čištění je sice 
na webu města i technických služeb, řidi-

či nicméně určitě ocení, když jim den před 
čištěním přijde SMS zpráva přímo do mo-
bilu,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Mah-
dalová. 

Právě z toho důvodu chce město využít 
Mobilní rozhlas, aby se počet pokutova-
ných řidičů snížil. První způsob registrace 
spočívá ve vyplnění online registračního 
formuláře na adrese muzabreh.mobilni-
rozhlas.cz, kde stačí vypsat své telefonní 
číslo a potvrzení heslem, které bude ob-
ratem na telefonní číslo zaslané. Ve dru-
hém kroku následuje vyplnění kontakt-
ních údajů. 

Druhým způsobem je vyplnění formu-
láře na podatelnách městského úřadu, v 
knihovně či informačním centru. „Regis-
trace i následný odběr zpráv z radnice je 
zdarma,“ doplnila Mahdalová. Úklid kaž-
doročně provádí Technické služby Zá-
břeh.  (red)

Informace o čištění komunikací 
jsou snadno k dostání

Poté, co na prosincovém zasedání 
schválili zastupitelé zřízení osadního vý-
boru v Pivoníně, provedli obdobný krok 
také na svém únorovém jednání. Na něm 
došlo ke zřízení tříčlenného osadního vý-

boru Hněvkov a schválení jeho statutu.
Členy výboru byli určeni Josef Kroul, 

Tomáš Vágner a Tomáš Doubrava, které-
ho zastupitelé zvolili předsedou osadního 
výboru.  (mk)

Také Hněvkov má osadní výbor

Krátce z města
Personální řízení. Město Zábřeh vy-

hlásilo personální výběrové řízení na ob-
sazení pracovní pozice referenta odboru 
správního, oddělení stavební a vyvlastňo-
vací úřad Městského úřadu Zábřeh. Veš-

keré podrobnosti k pracovní pozici včet-
ně přihlášky jsou zveřejněny na www.za-
breh.cz v sekci Město a úřad/Volná pra-
covní místa.  
 (red)

Čtvrtek 28. února byl v mateřské ško-
le Pohádka dnem masopustního veselí. Ve 
školce od rána dovádělo množství karne-
valových masek. Rej pohádkových bytos-
tí a zvířátek bezpečně jistily party hasičů, 
policistů a superhrdinů. Všechny třídy po-
ctil svou návštěvou tradiční masopustní 
průvod. 

Masky si společně zazpívaly a zatanči-
ly, odměnou jim byly mísy koblížků. Tak-
to posilněny vyrazily maškary na obchůz-
ku Zábřehem. Kolemjdoucí rozveselily 
také tradiční lidové masky čerta, kostry, 
koně, báby s nůší, šaška či Slamáka. (red)

Masopustní rej dětí vyrazil do ulic

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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Charismatická Marie Svatošová, lékař-
ka, spisovatelka a především zakladatelka 
a vůdčí osobností českého hospicového 
hnutí zavítá v pondělí 25. března do Zá-
břeha. Důvodem pro její návštěvu bude 
představení zatím poslední knížky rozho-
vorů Neboj se vrátit domů, která vypráví o 
zásadních milnících jejího života, odbor-
né práci i jejím bohatém osobním životě. 
Současně zde bude prostor, aby přiblížila 
své velké „dítě“ – hospicové hnutí. 

Marie Svatošová je žena, která vybu-

dovala dílo plné laskavosti, milosrdenství, 
lidskosti a něhy, a to nejen k pacientům. 
Její etické vědomí a pohled na život, na 
nemoc, na umírání je sympatický i lidem, 
kteří si vůči křesťanství a jeho institucím 
zachovávají odstup. Přednáška začne v 
Katolickém domě v 16 hodin, ale již od 
15.30 hodin bude v rámci autogramiády 
autorka podepisovat svou knižní novinku, 
kterou si již lze zakoupit v knihkupectví 
zábřežské Charity (Žižkova 15, ve všední 
dny od 7 do 16.30 hodin).  (red)

Již devatenáctý ročník celostátní ne-
soutěžní přehlídky hudebních, tanečně
-sportovních a dramaticko-výtvarných 
pódiových vystoupení festivalu Zábřež-
ská Mateřinka pořádaného ve čtvrtek 7. 
března MŠ Zahradní a za pomoci studen-
tek ze SŠSPaS se zúčastnilo jedenáct ma-
teřských škol. 

K vidění byla taneční vystou-
pení, scénický tanec a zhudeb-
něná pohádka o Otesánkovi, vel-
mi netradiční a zajímavě pojaté 
představení. Plný sál aplaudo-
val např. poetickým vodákům, 
baletkám a cvičeným koníkům, 
kuchtíkům mlsajícím čokoládu, 
rebelkám a sportovcům. Děti z 
Leštiny a Loštic také připomně-
ly, jak čas neúprosně letí. 

S malými kovboji a kankáno-
vými tanečnicemi se diváci ocit-
li na Divokém západě (na sním-
ku) a za bouřlivého potlesku po 
tradiční závěrečné znělce byl le-

tošní ročník ukončen.
Každoročně se na Mateřince také vy-

hlašuje výtvarná soutěž, letos na téma 
Stolečku, prostři se!.

Ocenění za zdařilá výtvarná díla si od-
nesly děti ze školek ve Zvoli, Ráječku, z 
Bludova a zábřežské MŠ Zahradní. (red)
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Mateřinka nabídla vystoupení 
 jedenácti školek

Zakladatelka hospicového hnutí  
představí svou novou knihu

Jarní materiální sbírka 
Jaro motivuje k úklidu šatníků a do-

mácností, o tom vypovídá i termín tra-
diční materiální sbírky. Šatstvo, obuv, 
lůžkoviny, nádobí, domácí potřeby, 
malé funkční elektrospotřebiče i hrač-
ky bude zábřežská Charita přijímat 
pouze ve dnech 5. a 6. dubna. Darova-
né věci dobrovolníci přeberou v pátek i 
v sobotu v době od 9 do 17 hodin. 

Sběrným místem bude z dřívějška 
důvěrně známé zázemí: přízemí objek-
tu bývalého obchodního domu Slun-
ce (pod Domem Pod Podloubím). Za-
chovalé věci pomohou chudším lidem 
prostřednictvím charitního sociálního 
šatníku a materiálního skladu. Část da-
rovaných věcí zkusí pořadatelé vrátit 
mezi zájemce v rámci terapeutického 
programu s klienty na trhu práce zne-
výhodněnými. Neupotřebitelné věci 
budou předány k dalšímu průmyslové-
mu zpracování nebo ekologické likvi-
daci. Organizátoři předem děkují také 
za dobrovolný příspěvek na úhradu 
nákladů spojených se sbírkou (dopra-
va nákladním autem, obalový materiál 
atd.), který může být například ve výši 
1 Kč na 1 kg. Přispět lze do zapečetěné 
pokladničky umístěné na sběrném mís-
tě.  (red)

Ve Školní jídelně Boženy Němcové se zdravě vařilo
V úterý 12. března se v prostorách 

Školní jídelny B. Němcové uskutečnil 
celodenní seminář zdravého vaření pro 
zaměstnance školních jídelen pod vede-
ním lektorky Andrey Hruškové z inicia-
tivy Skutečně zdravá škola. Tato iniciati-
va i stejnojmenný program se zasazuje o 
to, aby byla dětem ve školních jídelnách 
poskytována chutná a zdravá jídla a vy-
tvářeny základy zdravých stravovacích 
návyků. 

Semináře se zúčastnilo osmnáct vedou-
cích jídelen a kuchařek z devíti subjektů 
Olomouckého kraje zapojených do pro-
gramu, jmenovitě ZŠ a MŠ Úsov, Maletín, 
Nemile, Střeň, ZŠ a DDM Krasohled, MŠ 
Hrubčice, zábřežské MŠ Pohádka, Střed-
ní školy sociální péče a služeb a hostitel-
ská jídelna. 

Během semináře se účastnice dozvě-
děly, jak zařazovat do jídelníčku suroviny 
jako je tempeh a tofu, seznámily se s alter-
nativními druhy dochucovadel, obohatily 
své zkušenosti s přípravou pokrmů z jáhel 

a pohanky o další varianty a způsoby po-
užití, vyzkoušely nové druhy příloh, také 
bezmasé karbanátky, vše doplnily saláty 
z čerstvé zeleniny a nechybělo ani slad-
ké potěšení v podobě zapékaného ovoce 
a müsli. A to vše z čerstvých, kvalitních a 
sezónních surovin. 

Po skončení semináře proběhla ochut-
návka všech připravených pokrmů. Spo-
lečně s kuchařkami ochutnali zdravé a vy-
nikající občerstvení i zaměstnanci města, 
ředitel i pedagogové školy, rodiče a veřej-
nost.  (red)

Jaro o sobě dává čím dál silněji vědět 
a organizátoři z Atletiky Zábřeh připravu-
jí pro všechny běžce a běžkyně 7. ročník 
Půlmaratonu údolím Moravské Sázavy. 
Oblíbený závod na tradiční trati odstartuje 
poslední květnovou neděli 26. května v 10 
hodin u Plaveckého areálu Zábřeh.

Více na stránkách závodu: http://pul-
maraton-zabreh.cz/ a na facebooku htt-
ps://www.facebook.com/pulmaraton.za-
breh.  (red)

Půlmaraton údolím 
Moravské Sázavy se blíží

Rada města na svém jednání v úte-
rý 5. března mj. projednala následují-
cí materiály:

• Schválila plán žánrových okruhů 
pro první pololetí roku 2019 pro Zá-
břežskou kulturní s. r. o.

• Schválila text kroniky města Zá-
břeha za rok 2017, vzala na vědomí 
odstoupení Milana Kratochvíla z po-
zice kronikáře města a pověřila vede-
ním městské kroniky Jiřího Hohna. 

• Schválila valorizaci nájemného z 
budov, částí budov, prostor pro pod-
nikání nájemce, parkovacích stání a 
pozemků podléhajících valorizaci ve 
vlastnictví města o průměrnou roční 
míru inflace vyhlášenou Českým sta-
tistickým úřadem ve výši 2,1 %.

• Souhlasila s konáním Mistrovství 
světa Masters LRU muška ve dnech 
25. – 31. května 2020 na vodní nádr-
ži Dolní Bušínov, jehož pořadatelem 
je Český rybářský svaz, Územní svaz 
pro Severní Moravu a Slezsko.

• Souhlasila s udělením souhla-
su k umístění stavby na pozemku p. 
č. 4693/3 podle žádosti Auto moto 
klubu Zábřeh. Souhlas se uděluje na 
dobu 10 let od převzetí souhlasu sta-
novených podmínek.

• Schválila uzavření smlouvy o 
dílo na provedení veřejné zakázky: 
Zázemí bikrosové dráhy – lom Ska-
lička, Zábřeh mezi městem a společ-
ností Eko servis Zábřeh v celkové 
ceně 974.960 Kč bez DPH.

• Souhlasila s prezentací města na 
Dni mikroregionu Zábřežsko, který 
se uskuteční 18. května v Postřelmo-
vě.

• Rozhodla o zrušení zadávacího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
Rekonstrukce smuteční síně v Zábře-
hu z důvodu jediného účastníka zadá-
vacího řízení.

• Schválila poskytnutí dotace 
20.000 Kč z rozpočtu města Sbo-
ru dobrovolných hasičů Václavov a 
25.000 Kč Sboru dobrovolných hasi-
čů Zábřeh, které jsou určeny na výda-
je spojené s činností sboru.  (red)

KRÁTCE Z RADY

V únoru strážníci městské policie za-
sahovali u osmi krádeží v obchodech, 
odchytili šest volně pobíhajících psů, ře-
šili 366 událostí. U podnapilých osob le-
žících na veřejných prostranstvích zasa-
hovali šestkrát. Dále řešili mj. následu-
jící případy:

• Divokou honičku zažili strážníci v 
neděli 3. února poté, co byli přivoláni do 
marketu Albert, kde se pokusila dvojice 
mladíků ukrást balík čokolád za 3,6 ti-
síce Kč. Hlídka informovala Policii ČR 
a vyrazila do ulic. Na mostě u nádraží 
zpozorovala muže odpovídajícího popi-
su. Ten se dal na útěk, ve snaze zbavit 
se pronásledovatelů nakonec skočil do 
rozvodněné Moravské Sázavy nedale-
ko od splavu, který si v minulosti vyžá-
dal už několik lidských životů. Skončil 
ale rychle pod hladinou, takže policisté i 
strážníci se změnili v záchranáře. Deva-
tenáctiletého mladíka, hledaného policií 
kvůli jiným trestným činům, nakonec z 
vody šťastně vytáhli. 

• U nádraží ČD zasahovala hlídka 
opět 12. února. Na zemi zde ležel je-
denapadesátiletý muž, kterého se stráž-
níkům podařilo probudit. Na otázku, 
proč leží v mraze na zemi, odvětil, že je 
mu všechno jedno a že klidně na místě 
umrzne. Kontrola na alkohol proběhla s 
negativním výsledkem. Muž jevil znám-
ky špatného psychického stavu, přivola-
ní zdravotníci jej raději odvezli do ne-
mocnice.

• Pro podezření z trestného činu je 
vyšetřován muž, který 14. února na Ha-
vlíčkově ulici propíchl dvě pneumatiky 
na zaparkovaném autě, odcizil přední 
poznávací značku a nacpal bramboru do 
výfuku. Navíc se nejednalo o první tako-
vý případ, škoda přesáhla 5.000 korun, 
přivolaní strážníci proto případ předali 
Policii ČR.  (red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

Muzeum žádá o pomoc  
při přípravě výstavy

Dámská i pánská společenská móda 
20. století se stane tématem výstavy zá-
břežského muzea Dámy a pánové, do 
gala!, která bude zahájena 25. dubna. V 
souvislosti s výstavou a programem Mu-
zejní noci, jež se uskuteční koncem květ-
na, prosí muzeum veřejnost ze Zábřeha a 
okolí o zapůjčení nebo darování společen-
ských šatů, doplňků a fotografií z 20. sto-
letí. „Máte-li v šatníku své vlastní šaty či 
šaty svých rodičů a prarodičů, ve kterých 
jste chodili do tanečních, na plesy nebo do 
divadla, nenechávejte je jen tak viset ve 
skříni,“ vyzývají autoři přípravy. 

Zájemci o zapojení se do výstavy se 
mohou obrátit na její autorku Márii Ku-
delovou (tel: 583 363 093, 736 760 600, e-
mail: maja.kudelova@muzeum-sumperk.
cz) nebo na pracovníka zábřežského mu-
zea Milana Dvořáka (tel: 583 413 646, e-
mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz).  (red)

V neděli 24. února proběhla u rybníka 
Oborník malá ukázka překážek připravo-
vaného závodu Beton race, která přiláka-
la na osm desítek příchozích. Ti se moh-
li zahřát nejen zkoušením překážek, ale i 
teplým čajem, u kterého jim organizátoři 
zodpověděli veškeré dotazy týkajících ex-
trémního překážkového závodu.

Beton race tvoří série závodů v pěti 
stupních obtížnosti poskládaných tak, aby 
měli možnost se s nimi seznámit a úspěš-
ně je dokončit naprostí začátečníci, ale i 
opravdu zdatní závodníci. Letošní rok při-
nese dvě varianty závodů, a to Basic a Ori-
ginal. 

Basic je prvním stupněm závodu, kte-
rý se uskuteční 25. května v Zábřehu. 
Účastníci proběhnou 6 km dlouhou trať s 
více než 25 překážkami. Start a cíl bude u 
Oborníka, první třetina trasy povede přes 
historické centrum města, trať povede i 
přes kamenolom. 

Original se uskuteční 14. září na Račici 
a povede 12 kilometrů členitým terénem 
s využitím přírodních překážek, kterých 
bude přes třicet. Pro děti budou připrave-
ny závody ve 3 kategoriích dle věku: Be-
tonek mini, Betonek a Beton junior. 

Více informací na www.betonrace.cz 
nebo na FB betonrace.  (red)

Do Zábřeha míří extrémní závod Beton race



         

                 Jazyková agentura Academy
                                       Postřelmovská 2029/1b, Zábřeh

                                        TEL: 608 808 094

                               nabízí výuku: 
   angličtiny, francouzštiny, ruštiny a němčiny

                          příprava k maturitě, firemní výuka,

     forma výuky individuální nebo skupinová

              více informací na: www.academy.717.cz
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REZERVACE na tel. 605 402 639, 603 265 824 | nosalkova@seznam.cz

EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ

PROJEKTANT ELEKTRO 
ELEKTROMONTÉR

přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

Požadujeme: vzdělání elektro, spolehlivost, zodpovědnost 
Nabízíme: benefity, zvyšování odborné kvalifikace, moderní pracovní 

prostředí, práci ve stabilní společnosti a další 
Pracoviště Zábřeh.

E-mail: ecsluzby@seznam.cz | Mobil: 720 520 193 | www.ecsluzby.cz

ŠumPerk

VOLNÁ MÍSTA 
PRO PROCESNÍ 
TECHNIKY 
Zvyšování efektivity procesů 
a snižování zmetkovitosti. 
Účast na vedení projektů 
a spolupráce s výrobou. 
Komunikace také v angličtině. 
Máte školu ekonomického nebo technického směru 
a baví vás práce s daty a jejich vyhodnocování?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma.
• Dovolená 25 dnů.
• Kurzy angličtiny zdarma.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc.
• Neomezené volání a 4 GB za 295 Kč/měsíc.
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• Bezúročné půjčky na bydlení 50 000 Kč.
• Odměny pro dárce krve 500 – 3 500 Kč.
• Podporujeme studium a zvyšování kvalifikace při práci.
• a vymýšlíme spoustu akcí, výletů a sportovního vyžití pro vaši    
 rodinu. 

a další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

www.konirnazabreh.cz
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Přihlásit se k naší pojišťovně 
můžete do 31. března 2019

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

OČNÍ OPTIKA  Zábřeh, Valová 8 
Tel: 774 959 533  www.optomedic.cz 

na vybrané 
brýlové 
obruby

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o.  
Šumperk
Gen.Svobody 19a           Hlavní Třída 10,
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

SLEVA až 30%
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REZERVACE na tel. 605 402 639, 603 265 824 | nosalkova@seznam.cz

25.3. - 12.4.2019

Areál PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Holoubková - 602 704 665
Šebela - 606 782 355

Brzdové soustavy
Přední a zadní nápravy
Chladícího systému
Vzduchových i olejových filtrů
Dobíjecí soustavy
Stíracích lišt a osvětlení
Pneumatik

Kontrola

Město Zábřeh
vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

Referent Odboru správního, 
oddělení Stavební a vyvlastňovací úřad 

Městského úřadu Zábřeh

Více na www.zabreh.cz 
v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa
Bližší informace podá také 
vedoucí Odboru správního Ing. Vlastimil Hloch, tel.: 583 468 236
nebo 603 774 077



 ZPRAVODAJSTVÍ strana 6 Zábřeh 6/2019

Aplikace pomáhá charitě  
i sportovním aktivitám
Mobilní aplikace EPP – Pomáhej po-

hybem motivuje veřejnost sportovat 
prostřednictvím charity. Od jejího vzni-
ku v květnu 2015 si ji nainstalovalo již 
400 tisíc lidí a jejím prostřednictvím 
podpořili 1.060 dobročinných projek-
tů za celkem 78 milionů korun. Finanč-
ní prostředky přepočtené z vysportova-
ných bodů v aplikaci vyplácí nezisko-
vým organizacím Nadace ČEZ.

Zapnout aplikaci EPP a sbírat body 
pro neziskové projekty si uživatelé mo-
hou u 26 různých pohybových aktivit. 
Přestože nejčastěji volí chůzi, běh či cy-
klistiku, vyberou si i milovníci sportů 
týmových, zimních, vodních či indooro-
vých, aplikace nezapomíná ani na ma-
minky (chůze s kočárkem) či na handi-
capované sportovce. Ambasadorem pro-
jektu EPP je ostatně od začátku šestiná-
sobný paralympijský šampion v cyklis-
tice a mistr světa Jiří Ježek. V letošním 
roce zahájila roční spolupráci s EPP také 
tenistka Barbora Strýcová. 

Jak EPP – Pomáhej pohybem vlastně 
funguje? Aplikace zaznamenává pohyb 
uživatele při jím zvolené sportovní ak-
tivitě. Kromě běžných údajů o rychlos-
ti, čase, tempu či vzdálenosti také gene-
ruje body, které může uživatel kdykoli 
věnovat některému z aktuálně nabíze-
ných projektů. Pokud uživatelé aplika-
ce svým pohybem nashromáždí za daný 
čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ pro-
jekt podpoří konkrétní dopředu stano-
venou částkou. Neziskové organizace o 
umístění svého projektu do aplikace žá-
dají v rámci jednoho z grantových říze-
ní.  (red)

Mladí tanečníci přilákali stovky diváků

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Zá-
břeh zaplnilo v neděli 3. března do posled-
ního místa sál kulturního domu. Akci se 
skutečně vysokou úrovní zahájil úryvek z 
pohádkového příběhu Walta Disneye Od-
vážná Vaiana, kterou ztvárnila Anežka Ví-
tová. Poté starší žákyně předvedly na hud-
bu Mikea Simonettiho ukázku moderního 
tance contemporary. 

Následující tři čísla patřila nejmladším, 
začínajícím tanečníkům. Děti tančily na 

hudbu Petra Ebena ane-
bo písně skupiny Hradi-
šťan. Zaujala také ukáz-
ka z Bizetova baletu Car-
men, ve kterém tanečni-
ce předvedly klasickou 
taneční techniku na ba-
letních špičkách. Starší 
tanečníci poté předved-
li moderní kompozice, 
pro které si sami vybra-
li hudbu a vytvořili kos-
týmy. 

V závěrečné čás-
ti vystoupení měli mož-
nost diváci vyslechnout 
a zhlédnout Andante z 
koncertu pro dvě mando-

líny a cello Antonia Vivaldiho. Teprve tři-
náctileté tanečnice Adriana Dvořáková a 
Anežka Vítová předvedly vyspělý výkon. 
Na úplný závěr diváky roztleskala děko-
vačka, kterou uvedl nejstarší ročník tan-
cem na píseň Don´t stop me know legen-
dární skupiny Queen. Za potlesku postup-
ně na jeviště přicházeli všichni účinkující 
a všechny strhl náboj písně a nezaměnitel-
ný hlas Freddie Mercuryho.  (red)

Pro snadnější a rychlejší komunika-
ci s odběrateli elektřiny v případě poruch 
a odstávek spustila přednedávnem ČEZ 
Distribuce interaktivní webovou strán-
ku. Ta přišla vhod právě v těchto větrných 
dnech. Jednoduchým zadáním adresy to-
tiž odběratelé mohou v případě poruchy 
zjistit předpokládaný čas obnovení dodá-
vek elektřiny. Služby nového webu www.
bezstavy.cz, dostupného z mobilních tele-
fonů, počítačů i tabletů, jsou zcela zdarma.

Web je uživatelsky snadný a přehledný. 
Při zadávání adresy odběrného místa dis-
ponuje tzv. našeptávačem nebo umí loka-
lizovat místo dle GPS souřadnic. Poté sys-
tém uživatele vyzve k nahlášení poruchy. 
Pokud v dané lokalitě již někdo poruchu 
nahlásil, objeví se informační okno, že 
provozovatel distribuční sítě byl o problé-
mu v této oblasti již informován a situa-
ci řeší. Dále je uživatel informován o čase 
odstranění poruchy, plánované odstávce či 
kalamitním stavu.  (red)

Při výpadku proudu 
podává rychlé 

informace nový web 

Volby do Evropského parlamentu pro-
běhnou v pátek 24. května 2019 od 14 do 
22 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8 
do 14 hodin.

Voličem může být:
a) občan ČR s trvalým pobytem v ČR, 

kterému nejpozději 25. května 2019 bude 
18 let. Může hlasovat v místě trvalého po-
bytu nebo na voličský průkaz na území ČR.

b) občan ČR žijící v zahraničí, kterému 
nejpozději 25. května 2019 bude 18 let. 
Musí hlasovat pouze ve volebních míst-
nostech na území ČR (není možné hlaso-
vat na zastupitelských úřadech ČR). Ten-
to volič, pokud je zapsán ve zvláštním 
seznamu na zastupitelském úřadu ČR v 
zahraničí (a bude se i nadále zdržovat v 
zahraničí), může na tomto zastupitelství 
požádat o voličský průkaz osobně do 22. 
května 2019 nebo písemně do 17. května 
2019 a s voličským průkazem odvolit na 
území ČR v jakémkoli volebním okrsku 
ve dnech voleb. Nebo může požádat o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů ve-
deného zastupitelským úřadem ČR v za-
hraničí (do budoucna se bude zdržovat na 
území ČR), obdrží potvrzení o vyškrtnu-
tí a toto předloží obecnímu (městskému) 
úřadu v místě jeho trvalého pobytu do 22. 
května 2019 nebo ve dnech voleb přímo 
ve volební místnosti. 

c) občan jiných členských států EU, 
kterému nejpozději 25. května 2019 bude 
18 let, za těchto podmínek: je k 25. květ-
nu 2019 přihlášen nejméně 45 dní k trva-
lému nebo přechodnému pobytu na území 
ČR (nejméně od 10. dubna 2019), nemá 
omezenou svéprávnost k výkonu volební-
ho práva a: 

 – je u příslušného městského úřadu za-
psán v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu, tzn. hlasoval již v 
minulých volbách do Evropského parla-
mentu před pěti lety (takový volič nemu-
sí nic dalšího činit, obecní úřad disponuje 
všemi potřebnými údaji, těmto voličům se 

pouze doporučuje, aby si svůj zápis ověřili 
na městském úřadě v místě svého pobytu).

 – hlasoval ve volbách do zastupitel-
stev obcí v říjnu v roce 2018. Tento volič 
je veden u městského úřadu v dodatku 
stálého seznamu voličů. Volič pouze po-
žádá o přenesení údajů z tohoto seznamu 
do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Tento volič proto podá 
u městského úřadu v místě svého pobytu 
žádost o přenesení svých údajů z dodatku 
stálého seznamu voličů do seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu. 
Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 
dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. 
dubna 2019 do 16.00 hodin.

 – nebo ještě vůbec nehlasoval. Takový 
volič musí projevit svou vůli hlasovat na 
území ČR ve volbách do Evropského par-
lamentu. To učiní tak, že podá u městské-
ho úřadu, v jehož správním obvodu je při-
hlášen k pobytu, žádost o zápis do sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu. Tuto žádost je třeba podat nejpoz-
ději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpoz-
ději 14. dubna 2019 do 16 hodin.

Na Městském úřadě Zábřeh bude v ne-
děli 14. dubna 2019 do 16 hodin zajiště-
na stála služba, aby se občani jiných člen-
ských států mohli zapsat do seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu. 
Podrobné informace jsou k dispozici na 
www.mvcr.cz, odkaz volby – volby do 
Evropského parlamentu.

Voličské průkazy:
O vydání voličských průkazů může 

volič požádat osobně od vyhlášení voleb 
do 22. května 2019, nebo písemně do 17. 
května 2019. O voličský průkaz je dobré 
požádat, pokud volič chce volit a neví, zda 
bude ve dnech voleb v místě trvalého po-
bytu, nebo např. bude plánovaně v nemoc-
nici či podobném zařízení.

Vzor žádosti s podmínkami je na strán-
kách www.zabreh.cz pod odkazem volby 
do Evropského parlamentu.  (red)

Volby do Evropského parlamentu 

Kurz Nordic Walking, tedy dynamické 
chůze s holemi určený pro zlepšení kon-
dice, proběhne ještě před začátkem turi-
stické sezony pod hlavičkou Zábřežské 
kulturní. Deset lekcí se uskuteční vždy ve 
středu od 17 hodin, a to v rozmezí od 3. 
dubna do 19. června. Každá lekce bude tr-
vat dvě hodiny s různou náročností tras. 

„Úvodní hodina představí samotný 
sport a jeho historii, zájemci se dozví, co 
budou pro severskou chůzi potřebovat, 
a to včetně popisu správných holí. Další 
lekce budou zaměřeny na zdokonalování 
správné techniky a cvičení s holemi v pří-
rodě,“ informovala vedoucí kurzu Vendu-
la Švábová, instruktorka Nordic Walking.

Kurz je vhodný pro téměř všechny vě-
kové skupiny i výkonnostní úrovně. Zá-
jemci se mohou hlásit do konce března na 
kontaktech svabova@ic.zabreh.cz nebo 
737 719 517. Zde lze také získat podrob-
nější informace.  (red)

Kulturák nabízí kurz 
chůze s holemi

Nejen s fungováním europarlamentu 
se seznámili v pátek 8. března studenti 
2. a 3. ročníku vyššího gymnázia. Školu 
totiž navštívil europoslanec Pavel Svo-
boda, který v Bruselu zasedá jako zá-
stupce KDU-ČSL.

Debata se studenty rozhodně nebyla 
nudná, Pavel Svoboda zahájil svou be-
sedu krátkým úvodem, v němž se dot- 
knul celé řady závažných témat. Došlo 
tak na oprávněnost či neoprávněnost ne-
důvěry v Evropskou unii, pochybnos-
ti o výhodách demokracie, legislativu, 
kvóty, projekty či financování EU a také 
náplň práce europoslance. Nechyběla 
ani analýza dnes velmi probírané otáz-
ky brexitu.

To byl ale jen úvod, většinu následu-
jícího času Pavel Svoboda odpovídal na 
četné dotazy z řad studentů.  (mk)

Studenti debatovali 
s europoslancem 

Svobodou

Již druhý rok nabízí ZŠ a DDM Kra-
sohled Zábřeh svým žákům možnost slo-
žit zkoušky Cambridge English. Ty testují 
úroveň dovedností žáků v poslechu, psa-
ní, čtení a mluveném projevu motivující 
a hravou formou, a to ve třech úrovních. 

Aby byli žáci co nejlépe připraveni, 
jednou týdně se účastní přípravných kur-
zů, kde se seznamují s potřebnou gramati-
kou, slovíčky a hlavně s formou testování. 
Vrcholem příprav je týdenní jazykový po-
byt s rodilým mluvčím (na snímku). Po-
mocí zábavných her, aktivit, písniček a ka-
ždodenní komunikace v angličtině si žáci 
upevňují své praktické znalosti jazyka. 

Odměnou za úspěšné složení zkou-
šek dětem není jen mezinárodně uznáva-
ný certifikát, ale také radost z (pro mno-
hé z nich) první velké zkoušky v životě. V 
loňském roce zkoušky úspěšně složilo 23 
žáků školy s vynikajícími výsledky napříč 
všemi kategoriemi.  (red)

Žáci ze Severovýchodu 
získali zkoušky 

Cambridge English 
Kroměřížská europoslankyně Olga Se-

hnalová je mj. díky spolupráci s Klubem 
důchodců také v Zábřeze známá hlavně 
jako bojovnice proti dvojí kvalitě potra-
vin či proti tzv. šmejdům. Méně známá je 
její činnost v Evropském parlamentu ve 
prospěch lidí se zdravotním postižením. 

Mnoho na první pohled samozřejmých 
činností je pro řadu lidí s postižením pro-
blémem, patří sem třeba přivolání zá-
chranky či cestování veřejnou dopravou. 
„K tomu všemu jsme přijali několik dů-

ležitých zákonů, které zlepší život lidí se 
zdravotním postižením. Jsem ráda, že 
jsem mohla řadu prospěšných změn pro-
sadit, třeba zkrácení doby nutné pro ob-
jednání asistenčních služeb na železnici, 
bezbariérové bankomaty či automaty na 
jízdenky,“ uvedla Olga Sehnalová. 

Ta je v Evropském parlamentu předsed-
kyní poslanecké skupiny, která se právy 
lidí s postižením zabývá, takže je v denno-
denním kontaktu s organizacemi zdravot-
ně postižených z celé Evropy.  (red)

Olga Sehnalová nejen bojuje se šmejdy



Představte si, že přijdete do divadla o 
hodinu dříve a podaří se vám vplížit do 
pánské šatny. Co asi uvidíte a co uslyší-
te? Odpověď na tuto otázku nabídne ko-
lektivní improvizace herců legendárního 
Studia Ypsilon s názvem Pánská šatna, 
kterou připravil kulturní dům na čtvrtek 
28. března. 

Diváci se ocitnou v šatně herců před za-
čátkem představení, a budou tak mít mož-
nost zažít spontánní atmosféru a také tro-
chu kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří 
z herců spolu hrají již desítky let a proži-
li společně velkou část hereckého života. 
„Představení je z velké části improvizace, 
a proto je pokaždé jiné. Vždycky mu ale 
vévodí herecká dvojice Lábus Dejdar, kte-
rá dokáže skvěle vypointovat i ty nejab-
surdnější historky,“ okomentoval devade-
sátiminutové pásmo produkční Vratislav 
Jarmar. Jiřímu Lábusovi a Martinu Dejda-
rovi bude v Zábřehu zdatně sekundovat 
Pavel Nový a s ním také Jan Jiráň, Martin 
Janouš a Petr Hojer.

Pánská šatna, představení plné smíchu 
a dobré nálady, je součástí divadelního 
předplatného skupiny Hevos. Vstupenky 
v doprodeji jsou k dostání v pokladně kul-
turního domu.  (red)

Vyprodaný sál kulturáku ve středu 6. 
března znovu očekával návštěvu v Zábře-
hu už zdomácnělých „Cimrmanů“. Di-
vadlo Járy Cimrmana přijelo s jednou ze 
svých nejstarších her. Vražda v salonním 
coupé měla premiéru před téměř padesá-
ti lety, v Zábřeze se hrála v roce 2011, na 
zážitku to ale nic neměnilo. První polovi-
na představení patřila jako obvykle před-
nášce a nikdo nepochybuje, že bez zásahu 
českého génia slavného Járy Cimrmana 
by světová kriminalistika dnes postrádala 

mnohé účinné metody.
Děj samotné hry je už chronicky zná-

mý i díky filmu Rozpuštěný a vypuštěný, 
v němž se postavy Cimrmanova (a tak tro-
chu i Smoljakova a Svěrákova) drama-
tu rovněž objevují. V luxusně zařízeném 
salonním coupé mezinárodního rychlí-
ku cestují tři pasažéři: slavný český poli-
cejní inspektor Václav Trachta, průmysl-
ník Meyer, který vyrábí všechno pro za-
hřátí (kožichy, rum, šamotové cihly), a 
továrník Bierhanzel, výrobce masti pro 
houstnutí vlasů. Ve stanici Istanbul přibu-
de k této trojici inspektorův žák, policejní 
praktikant Jindřich Hlaváček, dokončující 
svou diplomovou práci o vlakové krimi-
nalistice... 

Okřídlené výroky už by v některých 
případech zřejmě mohlo obecenstvo skan-
dovat spolu s herci. Hlášky „Bierhanzlova 
mast, na lysinu past“ či dotaz „A co lesy, 
Meyere, máš?“ i s navazující odpovědí 
zná jistě půlka národa – nebo alespoň vět-
šina zábřežského obecenstva.  (mk)

Madalen s Lenkem pokřtí 
nové album

Zábřežská folková a country kapela 
Madalen v těchto dnech vydává své tře-
tí studiové album s názvem Časem a k 
jeho křtu si přizvala hned několik skvě-
lých muzikantů – ti vystoupí v kultur-
ním domě v sobotu 30. března.

Nejvýraznější osobností večera, kte-
rý slibuje žánrově velmi pestrou na-
bídku, bude osobitý folkový a tramp-
ský písničkář Jaroslav Samson Lenk, 
známý nejen působením v kapele Hop 
Trop či s Vlastou Redlem, ale i autor-
stvím hudby k populárním večerníč-
kům Méďové nebo Vydrýsek. Lenka 
doprovodí dlouholetý spoluhráč Vlasty 
Redla a frontman skupiny Rangers, ky-
tarista Karel Macálka. V krátkém hu-
debním vstupu se představí, spolu s fe-
nomenálním hráčem na strunné nástro-
je a členem kapely AG Flek Michaelem 
Vašíčkem, také zpěvačka a herečka Iva 
Marešová. Ta kromě vlastních autor-
ských projektů hostuje se skupinami 
Blue Effect nebo Čechomor a účinkuje 
v řadě muzikálů.

Jedinečné muzikantské setkání, je-
hož součástí bude také křest nové-
ho CD skupiny Madalen, odstartuje 
v 18 hodin. Prodejní místa Zábřežské 
kulturní nabízejí vstupenky v ceně od 
dvou set korun.  (red)
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Rybičky 48 přivezly do kulturáku 
 skvělou show

Nad koncertem Rybiček 48, jedné z 
nejžádanějších českých kapel součas-
nosti, se stahovaly těžké mraky. Zpěvák 
kapely Kuba Ryba byl totiž jen několik 
dnů před koncertem hospitalizován v 
nemocnici s život ohrožujícím zánětem 
lymfatických uzlin. Lídr Rybiček ale na-
konec podstoupil jen nezbytný zákrok s 
tím, že operace bude následovat hned po 
turné Pořad nás to baví. V pátek 8. břez-
na se tak sál kulturáku beznadějně zapl-
nil natěšenými diváky. 

Před ten se nejdřív postavila Civilní 
obrana. Pop punková partička z Čásla-
vi to rozbalila hned od začátku naplno, 
koncert odstartovala I like mrkvička, 
došlo i na známou Terezu 039.

Pak už ale patřilo pódium pop punko-

vým Rybičkám 
48. Kutnohor-
ská kapela před-
stavila své dru-
hé CD, zazněly 
ale i oblíbené 
hity jako Léto, 
Slibuju, že ne-
budu pít či My 
ještě nejsme sta-
rý typické svou 
otevřeností, drs-
ným humorem a 
pořádně šlapají-
cí muzikou.

A jak reago-
valo obecen-
stvo? „Děkuje-
me za skvělej 
koncert v Zá-

březe. Vrátili jsme se k vám po spous-
tě let a vypadá to, že bysme k vám měli 
jezdit častěji,“ hovoří za vše komentář 
samotných Rybiček, které si odvázanou 
a nápaditou show na pódiu zjevně taky 
dokázaly užít.

Vzhledem k tomu, že bylo dlouho do-
předu vyprodáno, mohla kapela kon-
cert zařadit do svého projektu Pomáhá-
te nám pomáhat. Tentokrát všichni spo-
lečně pomáhali dvouleté Amálce trpící 
ichtyózou. Příchozí si koupili plakáty za 
2.900 Kč, tuto částku Rybičky 48 zdvoj-
násobily a přidaly k nim 10.000 Kč, kte-
ré dávají za každý dopředu vyprodaný 
koncert, a výslednou sumu zaokrouhlily 
na 16.000 Kč.  (red)

Partička v obměněné sestavě Michal 
Suchánek, Igor Chmela, Richard Gen-
zer, Michal Novotný, Jakub Kohák a 
Marian Čurko dorazí v úterý 26. břez-
na také do zábřežského domu kultu-
ry. Oblíbená show, slavící úspěch na 
televizi Prima, bude tentokrát posta-
vena nejen na proslulém improvizač-
ním umění všech protagonistů, ale 
také výrazné interakci s publikem. 
„Ačkoli jsme v Zábřehu dohodli hned 
dvě představení, a to v půl šesté a ve 
dvacet hodin, obě jsou již řadů týdnů 
beznadějně vyprodaná,“ informoval 
Vratislav Jarmar ze Zábřežské kultur-
ní.  (red)

Partička vyprodala 
kulturák hned dvakrát

Po osmi letech znovu řešil inspektor Trachta 
vraždu továrníka Bierhanzla 

Multižánrový hudební festival Akustik-
Fest určený pro milovníky poctivé a ne-
oposlouchané muziky letos obsadí jeviště 
kulturního domu v sobotu 6. dubna. Také 
letos představí nejen talentované hudeb-
níky z regionu, ale i mimořádně zajímavé 
osobnosti české hudební scény.

Hvězdy bude mít letošní AkustikFest 
hned dvě – osobitou zpěvačku a pianist-
ku Sáru Vondráškovou, která v Zábřehu 
úspěšně vystupovala již v roce 2013 na 
festivalu Jazz in Hall, a herce a zpěváka 
Miloslava Königa. König je absolventem 
zábřežského gymnázia a kdysi byl zpěvá-
kem místní kapely Velmi krátké vlny, he-
recky a pěvecky vynikal zejména v hlav-
ních rolích muzikálů Divadla Ta Fantas-
tika. „Na AkustikFest přijede Milan se 
svojí autorskou hudební tvorbou, kterou 
sám pojmenovává jako kontemplativní 
folk a kterou docela nedávno představil ve 

svém komorně laděném albu Srdcem že-
nou,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské 
kulturní. 

Na festivalu vystoupí také rockoví To-
tal Harmony z Olomouce, jesenický pís-
ničkář Zapomělsem a domácí Richard 
Baksevanidis s doprovodnou kapelou. Ten 
také na akci pokřtí své zbrusu nové CD. 
„AkustikFest je akcí, která má neobvyklý 
formát. Hlavně proto, že se koná v překva-
pivě zajímavém jevištním prostoru, který 
má svou neopakovatelnou atmosféru, a 
také tím, že návštěvníci zde jsou v bezpro-
středním kontaktu s účinkujícími,“ vyzve-
dl unikátnost festivalu David.

Vstupné na akci činí v předprodeji 
220 Kč, v den koncertu si návštěvníci za 
vstup připlatí padesátikorunu. Pořadate-
lé upozorňují, že kapacita pro poslucha-
če je omezena na maximálně sto čtyřicet 
míst.  (red)

AkustikFest představí hudební hvězdy  
i nadějné kapely

Pro zpříjemnění nedělního odpoled-
ne 31. března zahraje k tanci i posle-
chu v sále kulturního domu oblíbené 
duo Vašek a Pepa. Taneční odpoledne 
má začátek ve 14 hodin, občerstvení 
pro návštěvníky je zajištěno, vstup-
né činí symbolickou padesátikorunu. 
Další taneční pořad je připraven na 
neděli 14. dubna, kdy se v kulturá-
ku představí slovácká dechová hudba 
Vracovjáci, která baví své posluchače 
již téměř třicet let. Dechovka je vítě-
zem soutěže Zlatá křídlovka a v po-
slední době boduje také na TV Šlágr. 
Na oba uvedené pořady již lze zakou-
pit vstupenky.  (red)

Taneční odpoledne  
s Vaškem a Pepou

25. března to bude přesně 50 let a jeden 
měsíc od chvíle, kdy si student šumperské 
průmyslovky Jan Zajíc dobrovolně vzal 
život, aby po vzoru činu Jana Palacha vy-
burcoval národ z letargie během okupace 
sovětskými vojsky a nastupující normali-
zace. Byl označen za Pochodeň č. 2. 

Jeho oběť a odhodlání položit život za 
ideály svobody a demokracie připomene 
nejen žákům zábřežských škol, ale i veřej-
nosti divadelní představení šumperského 
divadla s názvem Pochodeň č. II. Hru ve 
formě scénického koncertu napsali sami 
herci a realizovali pod režijním vedením 
Štěpána Gajdoše, účinkují v ní Nela Štefa-
nová, Martin Zahálka a v roli Jana Zajíce 
Kryštof Grygar. 

Představení se začátkem v 10 hodin se 
koná v kulturním domě a je otevřeno také 
veřejnosti, za vstup zaplatí návštěvníci 
stokorunu.  (red)

Scénický koncert  
o oběti Jana Zajíce

Lábus s Dejdarem budou 
improvizovat

Galerie Tunklův dvorec od čtvrtka 
7. března hostí výstavu Impermanence 
opavského výtvarník Radka Šmacha. 
Umělec věnující se abstraktnímu ex-
presionismu a geometrické abstrakci 
je známý především v zahraničí, jeho 
díla jsou zastoupena mj. ve sbírkách v 
USA, Kanadě, Německu, Hongkongu, 
Británii či Itálii.

„Při tvorbě používám vlastnoruč-
ně vyrobené nástroje, se štětci mě to 
nějak nebaví. Také rád zkouším nové 
postupy a techniky,“ uvedl na vernisá-
ži umělec, jehož obrazy se ocitly i na 
titulních stránkách prestižních ame-
rických uměleckých magazínů. Mezi 
nimi i dílo vytvořené za pomoci poly-
styrenu, které je k vidění také v Tun-
klově dvorci.

Šmachova díla vystavená v galerii 
jsou ryzí abstrakce označené pouze 
kódy, nikoliv názvy. „Na malování mě 
baví stav, kdy se malíř, obraz a proces 
malování stávají jedním celkem. Ne-
přicházím k obrazu s jasnou předsta-
vou, co budu malovat. Důležité je pro 
mě nemít žádná očekávání a nechat 
ruce spontánně malovat,“ dodal Ra-
dek Šmach k výstavě, která svou ori-
ginálností rozhodně stojí za zhlédnutí. 
 (mk)

Tunklův dvorec patří 
ryzí abstrakci



LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, romantický, bez omezení, české znění, Česko 2019, 98 min.                     Kino Retro, 17:30, 110 Kč

SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2019, 104 min.        Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DVA V TOM ANEB KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Lektor MUDr. Eliška Maradová, přihlášky na: maradova.eliska@gmail.com, 775 101 177.
 Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 400 Kč/osoba, 600 Kč/pár

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA
S sebou špekáček na opečení. Kontakt: F. Kubíček, 602 564 946.                  Sraz u Rafandy, 9:00

DUMBO 3D
Rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 114 min.                     Kino Retro, 14:30, 140 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min.
 Kino Retro, 17:00, 120 Kč

MADALEN & JAROSLAV SAMSON LENK A DALŠÍ
Tradiční jarní koncert skupiny Madalen a jejích hostů. Součástí bude i křest nového CD skupiny 
Madalen. Kulturní dům, velký sál, 18:00, 200 a 250 Kč

ŽENY V BĚHU
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.                            Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ATOM ROCK                                                                          Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

VAŠEK A PEPA
Tradiční taneční i poslechové odpoledne. Populární melodie pro všechny generace zahraje oblíbené duo. 
Občerstvení zajištěno.                                                                      Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, 50 Kč

DUMBO 
Rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 114 min.                                    Kino Retro, 15:00, 120 Kč

LOVEní
Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 100 min.  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

MY
Horor, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 121 min.     Kino Retro, 20:00, 120 Kč

VÝŽIVA DĚTÍ ANEB JAK NA TO
Beseda.                                                                                                                  Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D
Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.          
   Kino Retro, 17:30, 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min.
 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

KATEŘINA PETŘÍKOVÁ – OBRAZY
Vernisáž výstavy. Minigalerie: ZŠ a MŠ Rovensko.                        
 Galerie Tunklův dvorec, 17:00

TERORISTKA
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.       
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Island 2018, 97 min.                            
 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

MATERIÁLNÍ SBÍRKA (5. –  6.  4.)
Tradiční sbírka šatstva, obuvi, pracovního oblečení, lůžkovin, drobných domácích potřeb.
 Objekt bývalého obchodního domu Slunce (pod Muzeem Zábřeh), vždy 9:00 – 17:00

PSÍ DOMOV
Dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 92 min.            
 Kino Retro, 17:30, 100 Kč

ŽENY V BĚHU
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.                   
   Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Neregistrovaní od 9:00/zápis 8:30, registrovaní 14:30/zápis 14:00. S sebou pálku. Určeno pro všechny. 
Přihlášky do 4. 4. na: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270 nebo na recepci Charity Zábřeh.   
 Katolický dům, 8:30, 50 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.            
 Kino Retro, 14:30, 110 Kč

SHAZAM! 3D
Akční, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 132 min.                      
 Kino Retro, 17:00, 150 Kč

AKUSTIK FEST
NEVER SOL (SÁRA VONDRÁŠKOVÁ) / MILOSLAV KÖNIG / TOTAL 
HARMONY / ZAPOMĚLSEM / RICHARD BAKSEVANIDIS & BAND 
3. ročník multižánrového festivalu pro milovníky poctivé a neoposlouchané muziky. Občerstvení 
zajištěno. Kapacita míst omezena.             
 Kulturní dům, jeviště velkého sálu, 19:00, předprodej 220 Kč, v den akce 270 Kč

TERORISTKA
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.                         
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PO YUKONU ZA ESKYMO WELZLEM – WELZLOVÁNÍ 2019
Příhody mohelnických dobrodruhů Dalibora Feita a Michala Kvapila, kteří vloni na oprýskané kanoi spluli 
750 km řeky Yukon.                                                                        Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ                                                     Koncertní sál ZUŠ, 17:00

PAŠERÁK
Krimi, drama, thriller, nepřístupno do 15 let, USA 2018, 116 min.                             Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU                 
 Jídelna Severka, 15:00

PRVNÍ JARNÍ POCHOD – MEMORIÁL ARNOŠTA VALENTY – 25. ROČNÍK
Noční pochod. Trasy: 15, 30 a 50 km. Občerstvení zajištěno.        Gymnázium Zábřeh, start 16:00 – 18:00

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Drama, historický, nepřístupno do 15 let, titulky, 2018, 124 min.              Kino Retro, 17:30, 110 Kč

SKUTEČNÁ MINULOST LIDSTVA
Přednáší Ing. Jiří Nitsche. Rezervace míst na: 603 275 239.  Hotel Amco, salonek, 18:00, vstupné dobrovolné

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 101 min.                             Kino Retro, 20:00, 110 Kč

VÍTÁNÍ JARA VE SVÉBOHOVĚ
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.                                                                                           ATB Valová, 9:35

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.           Kino Retro, 14:30, 110 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D
Akční, romantický, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, 2019, 120 min.            Kino Retro, 17:00, 140 Kč                                                                                                                   

MANDRAGORA (PREMIÉRA 23. a 24. 3.)
Beat, intriky, sex v komedii Niccola Machiavelliho. Režie Josef König. Hrají členové divadelního 
souboru Václav.                                             Kulturní dům Václavov, 23. 3. v 19:30, 24. 3. v 17:00                                                                          

ŽENY V BĚHU
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.                            Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DYMYTRY: S NADĚJÍ TOUR 2019
Velkolepé jarní turné! Host: Booters.  Kulturní dům, velký sál, open 19:00, start 20:00, předprodej 390 Kč, 
v den akce 450 Kč, děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma, ZTP/P vstup zdarma, doprovod 190 Kč

ELECTRO rEVOLUTION 5                                                                   Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

PSÍ DOMOV
Dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 92 min.                     Kino Retro, 15:00, 100 Kč

KRISTÝNA VYLÍČILOVÁ – SOPRÁN, LUBOR HORÁK – KLAVÍR
6. koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2018/2019. 
                                                    Kostel sv. Barbory, 16:00, 100 Kč, na kartu Bravo 70 Kč, děti do 15 let zdarma

SKLENĚNÝ POKOJ
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2019, 104 min.      Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PAŠERÁK
Krimi, drama, thriller, nepřístupno do 15 let, USA 2018, 116 min.                  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

POCHODEŇ Č. II
Scénický koncert o činu a oběti Jana Zajíce. Představení připravilo Divadlo Šumperk. Určeno pro II. 
stupeň ZŠ, SŠ, i veřejnost.                                                             Kulturní dům, velký sál, 10:00, 100 Kč

SETKÁNÍ S MUDr. MARIÍ SVATOŠOVOU
Beseda se zakladatelkou hospicového hnutí v ČR, představení nové knihy Neboj se vrátit domů 
(autogramiáda od 15:30).                                                                                                    Katolický dům, 16:00

NEBEZPEČÍ ZÁVISLOSTÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
Přednáší Mgr. Zuzana Staroštíková.                                                                    Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Volby do samosprávy Klubu důchodců.                                                          Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

PARTIČKA
Vysoká škola improvizace. Hrají: Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, 
Jakub Kohák, Marian Čurko anebo i zajímavý host.  Kulturní dům, velký sál, 17:30 a 20:00, VYPRODÁNO

BĚH BALATONEM   
Krosový závod v rámci poháru Chlapácký běh. Hlavní závod: 11,3 km, Prcek (6 – 14 let) 2,2 km. 
Občerstvení zajištěno. Prezence: 15:40 – 16:40. Info: blahalubos912@seznam.cz.     
 Hněvkov, hřiště, 17:00, startovné 50 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.       Kino Retro, 17:30, 110 Kč

CAPTAIN  MARVEL
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, USA 2019, 128 min.        Kino Retro, 20:00, 120 Kč

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC – ORFEUS V PODSVĚTÍ
Akce Klubu důchodců.                                                                                           Odjezd z Bezručovy ulice, 17:00

DUMBO
Rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 114 min.                      Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PÁNSKÁ ŠATNA
Totální improvizace v podání Ypsilonky. Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin 
Janouš a Petr Hojer. Představení JE součástí divadelního předplatného (Hevos).
                                                                                                           Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390 a 430 Kč

DIVÁ BÁRA – FILMOVÉ VEČERY
Drama, romantický, české znění, Československo 1949, 73 min. Úvodní slovo Miroslav Macek.
 Kino Retro, 20:00, 80 Kč
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Sobota 23. března

Neděle 24. března

Pátek 5. dubna

Čtvrtek 21. března

Pátek 22. března

Pondělí 25. března

Neděle 31. března

Sobota 6. dubna

Čtvrtek 28. března

Úterý 2. dubna

Středa 3. dubna

Čtvrtek 4. dubna

Středa 27. března

Luboš Bláha 
a Atletika Zábřeh

Dne 24. března uplyne 20 let ode dne, kdy nás  
navždy opustila naše milovaná maminka a babička,

paní  Terezie Grygarová.  
 

S láskou vzpomínají 
dcera, snacha a vnoučata.

Dne 29. března 2019 by se dožila paní

Bronislava Schönová 
100 let. 

 
S láskou vzpomínají dcery Broňa  

a Hela s rodinami.

MO ČZS 
Zábřeh

Svébohovan

Sobota 30. března

Stonožka

Dne 20. března 2019 to bylo 10 let, kdy nás opustil

pan  Jaroslav Vitásek.  
 

Za tichou vzpomínku všem přátelům  
a známým děkujeme. 

 
Manželka, synové a dcera s rodinami a sestra.

GYZA 

Nadotek  
Zábřeh

Divadlo  
Václav

Úterý 26. března

Pátek 29. března


