12. 6. 2019
12/2019

Evropské volby znovu příliš netáhly

Ani letošní volby do Evropského parlamentu se v Zábřeze nestaly příliš velkým
hitem, 24. a 25. května se k urnám dostavilo 3.078 voličů, volební účast tedy dosáhla 27,83%, čímž Zábřeh mírně přesáhl
krajský průměr (26,42%). Oproti volbám
v roce 2014 je to ale poměrně slušný nárůst, tehdy byla ve městě účast jen něco
málo přes sedmnáct procent.
Volební výsledky Zábřeha se od krajských i státních až tak moc nelišily. Nejvíc hlasů (25,31%) zde získalo ANO 2011
a oproti minulým volbám svůj procentuální zisk zdvojnásobilo. V Zábřeze hnutí také
překročilo průměr krajský i celostátní.
Na dalších místech ale už zábřežští

voliči pořadím míchali. Druhá skončila
se ziskem 13,7% koalice STAN a TOP 09
a třetí KDU-ČSL s 11,83%. Jen jednotlivé hlasy dělily strany na dalších třech místech: SPD (9,97%), Piráti (9,87%) a ODS
(9,54%). Sedmou stranou, která ve městě překročila pětiprocentní hranici, byla
KSČM s 6,4%.
Sociální demokraté, kteří ve městě
v roce 2014 obsadili druhé místo se ziskem 15,16% hlasů a v roce 2009 dokonce zvítězili, když obdrželi čtvrtinu všech
hlasů, si opět o víc než deset procent pohoršili a skončili s pouhými 4,64%. Ostatní
z celkem 39 kandidujících subjektů zůstaly
hluboko pod pětiprocentní hranicí.  (mk)

V poslední době se množí stížnosti občanů na doručování zpravodaje Zábřeh,
které prostřednictvím svých doručovatelů
zajišťuje Česká pošta. Zpravodaj vychází
jako čtrnáctideník a je distribuován zdarma do všech domácnostní a firem v Zábřeze, Hněvkově, Pivoníně a Václavově.
„Tiskovina spadá do režimu doručování tzv. letákové zásilky a roznášku zajišťují
letákoví doručovatelé, nikoliv doručovatelé běžných poštovních zásilek. Distribuce
zpravodaje probíhá od data jeho vydání,
což je až na ojedinělé výjimky středa,
a dokončena by měla být vždy v sobotu,“
vysvětluje Zdeněk David ze Zábřežské
kulturní, která vydávání čtrnáctideníku
pro město zajišťuje. Datum vydání každého čísla je uvedeno v edičním plánu, který je k dispozici na webových stránkách

města a informačního centra. Nově bude
uváděno také v tiráži každého zpravodaje.
Podmínkou doručení je přístupná poštovní
schránka.
„Nezbytnou podmínkou k tomu, abychom mohli účinně jednat se zástupci
České pošty o nápravě, je také včasná
znalost konkrétní lokality, kam zpravodaj nebyl doručen,“ zdůraznil David.
Zábřežská kulturní proto vyzývá občany,
aby nedodání zpravodaje neprodleně nahlásili na emailové adrese kovarova@ic.
zabreh.cz, popřípadě na telefonním čísle
583 411 653 nebo 775 279 558 (Turistické a informační centrum). Další možností
je vyplnění jednoduchého formuláře v infocentru, v Trafice Chládek na ulici Žižkova 18 nebo na podatelnách městského
úřadu. 
(red)

Rekonstrukce náměstí Osvobození:
bezpečnější, více stromů i parkovacích míst

Je vám včas doručován zpravodaj Zábřeh?

Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční
ve středu 26. června od 16 hodin v kině Retro.

Také v Zábřeze se protestovalo

Demonstrace za odstoupení premiéra
Andreje Babiše pod hlavičkou spolku Milion chvilek pro demokracii probíhají již
několik měsíců na mnoha místech republiky, naposledy ve 243 obcích. Výjimkou
není ani Zábřeh, kde se při protestních akcích setkává přes sto lidí.
Organizátoři, kteří vždy podle zákona
protestní akce ohlašují radnici, pořáda-

li dříve setkání na Masarykově náměstí.
V květnu se dvakrát protestující sešli na
náměstí Osvobození, kde vyjádřili svůj
názor a nesouhlas se střetem zájmů u současného premiéra. S transparenty a vlajkami České republiky i Evropské unie
následně v průvodu prošli centrem města. Další setkání se uskutečnilo 11. června
znovu na náměstí Osvobození.
(red)

První Beton race závodníky rozhodně nešetřila

V sobotu 25. května se v Zábřeze konal první ročník extrémního překážkového závodu Beton race. Na úvod byla pro
138 dospělých závodníků připravena trať
s nejlehčím stupněm obtížnosti – Basic.
Odvážlivci vyráželi v několika startovních vlnách (profi, volné vlny, hobby vlny
a dobrovolnické vlny) na 6,4 km dlouhou trať s 29 překážkami. Trasa byla velmi pestrá, vedená přes historické centrum
Inzerce_Zábřežský
města, Oborník,
Sázavu,zpravodaj_217x47mm_tisk.pdf
Humenec i na
Hlubinku. 
(Pokračování na straně 2)
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Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk

Jak se po rekonstrukci změní dopravní režim na náměstí Osvobození a v jeho
okolí, kde se bude moci parkovat a zda
bude zachovaný současný rozsah zeleně. To jsou otázky, které nejvíce zajímaly obyvatele, kteří přišli na setkání, na
němž radnice představila již třetí upravenou verzi návrhu rekonstrukce této části města.
V pondělí 27. května se koncertní sál
základní umělecké školy naplnil k prasknutí. Více než 120 občanů přišlo na diskuzi o budoucí podobě náměstí Osvobození. „Rekonstrukce náměstí v srdci
města je samozřejmě citlivá věc a naráží tu na sebe často protichůdné požadavky obyvatel. Veřejnosti dnes prezentujeme studii, která vzešla z architektonické
soutěže v roce 2016 jako vítězná a do kte-

ré byly zapracovány připomínky obyvatel. Naší ambicí je vytvořit
atraktivní, bezpečný, funkční
a nadčasový
veřejný prostor”
sdělil
úvodem starosta František
John.
Architekt
Radek Novotný (na snímku
uprostřed), vítěz architektonické soutěže
na rekonstrukci náměstí, spolu s vedením
města představili třetí upravenou verzi. Ta
na základě podnětů živnostníků umožňuje jednosměrný zklidněný průjezd aut a
jejich zaparkování i na náměstí. Průjezd
aut je uvažovaný podél východní fronty
domů s tím, že by jej od náměstí s režimem pěší zóny dělily vzrostlé stromy, jejichž počet se na náměstí výrazně rozšíří.
Při projednání byl znovu uplatněn návrh
živnostníků na přesměrování jednosměrných ulic tak, aby jednosměrka vedla od
gymnázia směrem do historického centra, to bude předmětem dalších prověřování vzhledem k celkovému řešení dopravy. Diskutována byla také rizika zvýšení frekvence dopravy v okolních ulicích. 
(Pokračování na straně 2)

Město buduje park Knížecí sady

Další etapa založení unikátního parku Knížecí sady v hodnotě přes 4 miliony korun byla zahájena začátkem června. Během čtyř měsíců bude na louce
u Oborníku vybudována in-line dráha, parkové cesty a nové veřejné osvětlení. Součástí projektu navazujícího na alej na hrázi
je komplexní řešení areálu tak, aby mohl
být využíván všemi věkovými skupinami
k rekreaci, pobytu v přírodě i sportu.
Prostor parku bude rozčleněn do pěti
tematických celků, které jsou propojeny
sítí cest a pěšin. Ideovým záměrem navržené koncepce je pobídka pro uživatele,
aby si nový park užili všemi smysly. Proto
zde vznikly okruhy inspirované lidskými
smysly: chutí, zrakem, čichem, sluchem
a hmatem.
„Na stavební práce v letošním roce naváže v návaznosti na přidělení dotace výsadba zeleně. Ta byla původně plánovaná krátce po terénních úpravách, z důvodu dotačních podmínek jsme ale dvě dal-

Valová 8, Zábřeh

ší etapy rozdělili a na samotné založení
parku plánujeme využít dotace Operačního programu Životní prostředí,“ vysvětlil
starosta František John.
Tři kopce mají za cíl vytvořit zajímavý krajinářsko-architektonický prvek, který našel inspiraci v historické zahradní architektuře. „Na Moravě se s tímto prvkem
v podobě jahodových kopečků setkáváme
například v Květné zahradě v Kroměříži,
památce UNESCO. Chtěli jsme také poblíž centra a v dostupnosti mateřských
škol vybudovat místo, kde by děti mohly v zimě bezpečně bobovat a sáňkovat,“
popsal význam terénních úprav starosta
František John.
Záměr počítá s uplatněním vody, které se v blízkosti rybníků a středověkého
náhonu nabízí, a to prostřednictvím tůně
a rybničního vodotrysku. Do výsadby zeleně město plánuje zapojit také veřejnost.
Park bude vybaven rovněž mobiliářem
a uměleckými díly. 
(red)
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Absolventi virtuální
univerzity promovali

Hned desítka zábřežských studentů letos úspěšně absolvovala nejen letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku,
ale také předchozích pět semestrů, a obdržela tak pozvání na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity
v Praze, aby zde v pátek 17. května převzala Osvědčení o absolutoriu spojené s
úspěšným zakončením studia.
„Zatímco v loňském roce absolvovalo studium jedenáct našich studentů, letos
jich už v polovině roku evidujeme deset. To
jednoznačně svědčí o stoupajícím zájmu
seniorů o studium virtuální univerzity, což
nás nesmírně těší,“ okomentovala pozitivní trend Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní, která kurzy pod záštitou pražské univerzity pořádá. Pozvání na promoci obdrželi studenti Mgr. Věra Doležalová, Soňa
Fričarová, Mgr. Jana Holinková, Jitka Jánová, Mgr. Eva Kombercová, Ing. Antonín Opravil, Ludmila Přikrylová, Helena
Seidlová, Ivo Schwank a Antonín Štefurák. Slavnostního aktu se zúčastnili také
jejich rodinní příslušníci a přátelé.

Muzejní noc lákala hlavně
na dobovou módní přehlídku

V pátek 31. května se zábřežské muzeum poprvé přidalo k festivalu muzejních
nocí a u návštěvníků rozhodně zabodovalo. Hodně přes sto návštěvníků přilákal už
samotný úvod akce, módní přehlídka společenských šatů, které dámy ze Zábřežska oblékaly v průběhu 20. století na plesy
či do divadla. Oděvy byly v muzeu shromážděny na základě výzvy k veřejnosti
a část z nich je k vidění na aktuální výstavě Dámy a pánové, do gala!, která byla

pro návštěvníky otevřena
i během muzejní noci.
Šatů se však sešlo v muzeu takové množství, že
je nebylo možné vystavit
všechny, a tak několik desítek dalších rób představilo patnáct modelek právě
během přehlídky na dvorku muzea. Nejednalo se
ale jen o střihy a materiály,
šaty měly za sebou mnohdy zajímavou historii, se
kterou publikum seznamovala autorka výstavy,
etnografka Mária Kudelová, rovněž oděná do slušivých minišatů ze šedesátých let. Modelky
se navíc několikrát představily i v róbách,
které nosily přímo jejich maminky či babičky, a to například v podání studentek
zábřežského gymnázia, které se do přípravy přehlídky rovněž zapojilo.
Během muzejní noci byly také zpřístupněny stálé expozice, připraveny hlavně pro děti byly poznávací soutěže, hry
a tvoření. 
(red)

Zábřeh je ve třídění třetí nejlepší v kraji

V zimním semestru školního roku
2019/2020 otevře kulturní dům opět dva
kurzy, a to Klenoty barokního sochařství
v českých zemích a kurz s názvem Potraviny a spotřebitel zabývající se zejména
bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Přednášky
budou i letos probíhat jedenkrát za čtrnáct
dní v rozsahu půldruhé hodiny.
Bližší informace o Univerzitě třetího
věku lze získat na webové stránce kulturak.info, kde si lze stáhnout i přihlášku, nebo na kontaktech: tel. 583 415 400,
775 046 589, email zikova@kulturak.info.
Uzávěrka pro podání přihlášky byla stanovena na polovinu září. 
(red)

Na Skaličce si připomenou
sto let Lípy svobody
Prvního máje roku 1919 byla před školou na Skaličce zasazena Lípa svobody.
Slavnosti se tenkrát zúčastnil zdejší odbor
Národní jednoty, místní i přespolní sociální demokraté i školáci s programem.
Připomínka stoletého výročí této slavnosti spojené s počátky československé
státnosti proběhne v pondělí 17. června
v 15.30 hodin u lípy před místní školou.
V programu vystoupí děti ze ZŠ a MŠ
Skalička. 
(red)

První Beton race závodníky
rozhodně nešetřila

(Dokončení ze strany 1)
Pozornost poutala řada originálních
překážek, mj. kladina levitující v proudu řeky a následný ostnáč, lenochod překonávaný hlavou dolů, balanční kladina
nebo překážka Spiderman. Většina borců
si užila čtyřmetrovou skluzavku do rybníka. Závod se lámal i na dřevěném puzzle,
které dalo některým docela zabrat.
Součástí dne byly i samostatné dětské
závody ve třech kategoriích. Ty si přišlo
vyzkoušet 135 dětí a všechny do jednoho
si medaili opravdu zasloužily. Organizátoři už teď zvou na sobotu 14. září, kdy se
se na Račici uskuteční druhý stupeň obtížnosti závodu Beton race Original.  (red)

Města a obce v Olomouckém kraji, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpady, obdržely ocenění za uplynulý rok. Ve 14. ročníku soutěže O keramickou popelnici se
Zábřeh umístil ve velké konkurenci své
kategorie na 3. místě.
V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě.
Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO
-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo v roce 2018 celkem 51 kg vytříděného odpadu, průměr celé ČR je přitom
49 kg. Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně se společností EKO-KOM, bylo zapojeno 396
obcí a měst kraje.
V samotném klání se hodnotilo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena
byla mimo jiné i hustota sběrné sítě nebo
sběr nápojových kartonů či kovových odpadů. „Od roku 2015 se na základě pro-

jektu týkajícího se hospodaření s komunálními odpady optimalizuje sběrná síť
tak, aby se zahustila, doplnila a tím se
také přiblížily kontejnery na tříděný odpad občanům města. Umístění v této soutěži je zásluhou dlouhodobé spolupráce
mezi městem a EKO servisem, nyní Technickými službami,“ shodují se vedoucí
oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová a ředitel Technických služeb
Milan Doubravský.
Snahou je snížení docházkové vzdálenosti ke kontejnerovým hnízdům na tříděný odpad a tím zvýšení jejich využívání.
Zároveň dochází průběžně k obnově této
sítě a doplňování o další komodity. „Loni
se Zábřeh umístil na 5. místě, takže výsledky jsou evidentní a motivující pro další
práci na systému odpadového hospodářství ve městě. Ocenění a poděkování patří všem občanům města, kteří se do systému zodpovědně zapojují,“ doplnil starosta
František John.
(red)

Rekonstrukce náměstí Osvobození: bezpečnější,
více stromů i parkovacích míst

(Dokončení ze strany 1)
Studie počítá s výraznou dosadbou
stromů pro vytvoření příjemného mikroklimatu. Okolo stromů budou záhony
s trvalkami a žulová dlažba, která zlepší vsakování. „Zde se nabízejí dotační
možnosti pro výměnu nepropustných povrchů za přírodě příznivější za účelem
správného hospodaření s dešťovou vodou, abychom šetřili přírodu i městskou
pokladnu,” zdůraznil starosta. Jak místní rezidenti, tak obchodníci se zajímali,
zda se změní možnosti zaparkovat auto.
Celkově se zde parkování po rekonstrukci zlepší, počet parkovacích míst
vzroste o osm.
Zkušenosti ukazují, že zklidnění automobilové dopravy v centrech měst automaticky zvyšuje počet pěších zákazníků, kteří pak mají větší tendenci nakupovat. „Náměstí by nemělo být místo, kde může člověk zastavit na blikačky,
koupit pár rohlíků a rychle vypadnout.
Pokud je náměstí příjemné a bezpečné,
lidé jej vnímají jako cílovou destinaci,
kde si mohou na chvilku vydechnout, setkat se s přáteli u kávy a v horkých let-

ních měsících třeba nechat děti pobíhat
mezi fontánkou a stromy,” říká autor návrhu Radek Novotný. Lidé, kteří nemusí
kličkovat po úzkých chodnících, se zastavují u výloh a více nakupují – to potvrzují i průzkumy. Navrhovaná rekonstrukce náměstí by tak měla mít podle
Novotného pozitivní vliv i na prosperitu
obchodů. Po rekonstrukci bude prostor
navíc vhodný pro pořádání akcí pro veřejnost typu dětského dne, farmářských,
vánočních nebo velikonočních trhů.
Zpracování projektové dokumentace a správní řízení si vyžádají zhruba tři
roky. Poté začne postupná rekonstrukce,
což potrvá dalších několik let. Záměrem
vedení města je umožnit všem zúčastněným se s návrhem seznámit a prodiskutovat jeho silná a slabá místa tak, aby
zazněly všechny připomínky a výsledná podoba byla co nejvíce přijatelná pro
všechny. Proto vyrazí vedení města spolu se zástupci odboru rozvoje a územního plánování ve středu 19. června ve 14
hodin návrh znovu prezentovat a diskutovat o něm přímo na náměstí Osvobození. 
(red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE

V květnu strážníci městské policie zasahovali u sedmi krádeží v obchodech,
odchytili čtyři volně pobíhající psy, řešili 394 událostí. U podnapilých osob ležících na veřejných prostranstvích zasahovali desetkrát. Dále řešili mj. následující případy:
• Ve středu 8. května si ve večerních
hodinách hlídka všimla dodávky, která
se po silnici pohybovala podivným způsobem. Z důvodu bezpečnosti vozidlo
zastavila, řidič komunikoval nesrozumitelně, jevil známky opilosti. Potvrdil,
že před jízdou vypil dvě piva. Muselo jít
ale minimálně o tupláky, protože přivolaná hlídka Policie ČR u řidiče zjistila
přes dvě promile.
• Také další případ souvisí s alkoholem, když se strážníci museli 14. května
ujmout muže ležícího před tělocvičnou
na Skaličce. Ten byl střídavě agresivní
a lítostivý, plazil se po zemi i se bezdůvodně sám tloukl, nakonec byla přivolaná hlídka Policie ČR, kontaktována
rodina a muž – po zaplacení pořádkové
pokuty – odveden domů.
• Do třetice, tentokrát s tragickým
vyústěním, zasahovali kvůli alkoholu
strážníci 18. května na Olomoucké ulici,
kde přes zábradlí přepadl do Moravské
Sázavy mladý muž popíjející s místními
bezdomovci. Přivolaná hlídka si všimla těla ležícího u břehu a podařilo se jí
bezvládného muže vytáhnout. Strážníci
okamžitě začali s první pomocí, do které
se po krátké chvíli zapojili hasiči a záchranáři, po půl hodině ale lékař konstatoval smrt. 
(red)

Den dětí s hasiči

Nevšední zážitek připravila dětem
z mateřské školy Pohádka zábřežská Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Originální oslava Mezinárodního dne dětí, která se uskutečnila v pátek 31. května, nabídla dětem hru na zásah při záchraně kočky, prohlídku hasičského auta, ukázku výzbroje nebo práce s vyprošťovacími nůžkami. Vyvrcholením zábavného dopoledne se stalo dovádění v mýdlové pěně na
školní zahradě.
(red)

Nejšikovnější student
francouzštiny je ze Zábřeha
V úterý 14. května se ve Francouzském
institutu v Praze sešli žáci základních
a středních škol na Soutěži ve francouzském jazyce. Tu každoročně pořádá Národní institut pro další vzdělávání.
Ústředního kola jednotlivých čtyř kategorií se zúčastnili ti nejlepší, kteří se sem
probojovali přes školní a krajská kola.
Zastoupení v ústředním kole mělo také
zábřežské gymnázium. Matouš Erik Bezděk z posledního ročníku nižšího gymnázia v kategorii A1 zvítězil v krajském kole
a dařilo se mu i v Praze, ze které si dovezl
domů nejen celorepublikové vítězství, ale
také skvělou cenu – spolu s ostatními vítězi jednotlivých kategorií zamíří na dvoutýdenní pobyt ve Francii v jazykové škole
Cavilam. 
(red)
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®

Firma s 20 letou tradicí

VÝROBA			

REALIZACE

Interiérové studio Tomáš Komárek, Olomoucká 10, Zábřeh

®

PRODEJ

www.kuchyne-komarek.cz

TEL: 608 450 560

Příměstské tábory s angličtinou od 8,00 do 16,00 hod.
Příměstské
tábory
s angličtinou
od 8,00 do 16,00 hod.
V KD
Zábřeh
Motto:...“KAŽDÝ
DEN JINAK“
Příměstské tábory s angličtinou

od 8,00 do 16,00 hod.

V KDodZábřeh
Motto:...“KAŽDÝ
DENKčJINAK“
pro děti
3 – 6 aMotto:...“KAŽDÝ
7–
12 let, cena:
2.600
V KD Zábřeh
DEN JINAK“
pro 22.
děti- 26.7.
od 3 a– II.
6 Turnus
a 7 – 125.let,
cena:
termíny: I. turnus
- 9.8.
20192.600 Kč
pro děti od 3 – 6 a 7 – 12 let, cena: 2.600 Kč

termíny:
turnus
- 26.7.
a II. Turnus
- 9.8.
2019
více info na:
jazykove-sluzby.net
Příměstské
tábory
I.I.turnus
22.22.
- 26.7.
azáložka:
II. Turnus
5. - 9.8.5.2019
termíny:
více
infona:
na:jazykove-sluzby.net
jazykove-sluzby.net
záložka:
Příměstské
více info
záložka:
Příměstské
tábory tábory
LETNÍ KURZY ANGLIČTINY:
LETNÍ KURZY
LETNÍ
KURZYANGLIČTINY:
ANGLIČTINY:
✔ angličtina
na cesty
✔angličtina
angličtina na cesty
✔
na cesty
✔ školení lektorů cizích jazyků
✔ školení lektorů cizích jazyků
✔ školení
lektorů cizích jazyků
✔ nalejvárna
(týdennní
intezivní
kurz)
✔ nalejvárna
(týdennní
intezivní
kurz)
✔ nalejvárna
(týdennní intezivní kurz)
✔ speciální
kurz:
Příprava
na pracovní
✔ speciální kurz: Příprava
na pracovní
✔ speciální
pohovor kurz: Příprava na pracovní
pohovor
více na: www-jazykove-sluzby.net
více na: pohovor
www-jazykove-sluzby.net
tel.:
889 Postřelmovská 1b, Zábřeh
více720
na:697
www-jazykove-sluzby.net
tel.: 720 697 889 Postřelmovská 1b, Zábřeh
tel.: 720 697 889 Postřelmovská 1b, Zábřeh

Nabízím LOUKU K POKOSENÍ
v katastru obce Hněvkov,
cca 6 000 m2 - ZDARMA.
Oplocený pozemek (rovina)
při výjezdu z Hněvkova na Hoštejn.
Info na tel. 604 102 923
EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

PROJEKTANT ELEKTRO
ELEKTROMONTÉR
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

PRODEJ A NÁKUP
DOMŮ, BYTŮ
A POZEMKŮ

PRODEJ A NÁKUP
DOMŮ, BYTŮ
A POZEMKŮ

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz
www.remax-czech.cz

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz
www.remax-czech.cz

tel. 608 887 366
vybor@sokolzabreh.cz

TJ Sokol Zábřeh pronajme
IHNED zavedenou
HOSPŮDKU NA SOKOLOVNĚ,
Sokolská 13 v Zábřehu.
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ŽELEZÁŘSTVÍ
NOVĚ PRODEJ elektromateriálu
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Nářadí pro profesionály i kutily
Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

Olomoucká 2232/8, Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362
Steel centrum - 583 450 363

vína přímo z vinařství · dárkový alkohol · champagne
trvanlivé delikatesy · posezení u kávy nebo u vína

platí do 30.6.2019

na celkový nákup

zábřeh

Leštinská, Zábřeh
Retail park naproti Kauflandu

WWW.VINOFOL.CZ

Platí do 30.6.2019

při předložení tohoto kupónu
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SLEVA až

30%

na vybrané
brýlové
obruby

OPTOMEDIC
DD s.r.o.
OČNÍ
OPTIKA		
Zábřeh, Valová 8
body 19a,
787 01 Šumperk,
Šumperk
84
Tel: 774 19a
959 533		
Více informací na
Gen.Svobody
Hlavní Třída 10,www.optomedic.cz
ová, Tel.:Tel:
583
280
185
www.optomedic.cz
774 959 531
Tel: 724 479 800

ČERVEN
Sobota 15. 6.

PERNŠTEJN – hrad

Sraz na nádraží ČD v 6,10 hod. – návrat v 19,23 hod.

ČERVENEC
Středa 10. 7.

Sobota 20. 7.

Sobota 27. 7.

VALTICE – zámek

Sraz na nádraží ČD v 6,10 hod. – návrat v 19,23 hod.

TISKÉ SKÁLY

s rozšířeným sortimentem

Sraz na nádraží ČD v 5,20 hod. – návrat ve 21,22 hod.

HORA ŘÍP, ROUDNICE n. L.

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 21,22 hod.

SRPEN
Sobota 10. 8.

PEKLO – strašidelná stavba v obci Čertovina
VESELÝ KOPEC – skanzen

Autobusový zájezd - sraz v 6,50 hod. u Kulturního domu – návrat v cca 20,00 hod.
Sobota 17. 8.

Středa 28. 8.

SLOUP V ČECHÁCH – skalní hrad

Sraz na nádraží ČD v 5,20 hod. – návrat ve 20,22 hod.

PRAHA – Historická čistírna odpadních vod
Národní divadlo

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 20,22 hod.

 

AUTOKLÍČE

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek, nebo pas. Na každý výlet je
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.

Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 30. 6. 2019 - Na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 31. 7. 2019

Tel.: 605 410 442

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

INZERCE
ZPRAVODAJSTVÍ
/ INFORMACE
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05/07/20:00/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Koncert legendární bluegrassové skupiny Roberta Křesťana. Vstupné: 200 Kč

06/07/20:00/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ONE KNOR SHOW – NEŽ ZAČNU

90 minutová stand up comedy show známého komika a moderátora Miloše Knora.
Vstupné: 150 Kč

12/07/20:30/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
JENOM ŽIVOT

Bystrá komedie se špičkovými dialogy, ve které excelují manželé Igor Bareš
a Antonie Talacková, kterým skvěle sekunduje Michal Hnátek. Vstupné: 250 Kč

13/07/20:30/ZÁMEK VELKÉ LOSINY
ČARODĚJKY V KUCHYNI

Komedie o tom, co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá léta
nenávidí, do jedné televizní kuchařské show. V hlavních rolích Veronika Žilková,
Michaela Dolinová, Vincent Navrátil, Milan Duchek. Vstupné: 250 Kč

PRODEJ VSTUPENEK

LOSINYFEST.CZ

Informační centrum Šumperk / Informační centrum a Zámek Velké Losiny
Nad festivalem převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
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Děti z Krasohledu budou
vystavovat v kině

Práce, které vznikly během letošního
školního roku ve výtvarných a keramických kroužcích Domu dětí a mládeže Krasohled, představí výstava v zábřežském
kině Retro. Ta zahájí vernisáží v úterý
18. června. K vidění budou nejen výtvarná dílka prezentovaná pod souborným názvem Hluboká pole, ale na dvorečku kina
i keramické výrobky s různorodou tematikou. „Svoje práce zde bude vystavovat
na čtyřicet dětí ve věku od 7 do 13 let,“
uvedla výtvarnice Romana Unzeitigová
z domu dětí a mládeže. Na zahájení výstavy se začátkem v 18 hodin zahraje a zazpívá písničkář Richard Baksevanidis. Dětské práce v galerii zábřežského biografu
bude možné zhlédnout až do konce prázdnin.
(red)

Strašidla ožijí
už pošesté

Zábřežská strašidla ožijí již pošesté,
tentokrát v pátek 21. června. Akce připravená zábřežským Klubem českých turistů
je určená dětem, ale také dospělým a startuje od 18 do 19 hodin v průjezdu zámku na Masarykově náměstí. Účastníci se
vydají na tříkilometrovou pěší podvečerní
procházku zábřežskými zákoutími, kde je
očekávají oživlé postavičky místních pověstí. Trasa končí v kamenolomu, kde je
možné si s čerty opékat špekáčky.  (red)

Pavel Brzobohatý poprvé
reprezentoval ČR

V sobotu 25. května se konalo na Černé hoře v Jánských Lázních mistrovství
Evropy veteránů v běhu do vrchu. Na obtížné trati dlouhé 8.600 m s převýšením
650 m se úspěšně ujal reprezentace ČR
Pavel Brzobohatý ze Zábřeha.
Brzobohatý, pro nějž byl závod první
reprezentační zkušeností a teprve třetím
vrcholným podnikem v běhu do vrchu,
skončil v silné konkurenci 29 závodníků
osmi států Evropy v kategorii 45 – 49 let
na velmi slušné 13. pozici. O moc mu neutekla elitní desítka, pokud by se do ní
probojoval, bral by navíc v týmové soutěži států stříbrnou medaili, kterou si odvezli z ME první tři Češi v pořadí před
ním: Žák, Podroužek a Cupák. V interním pořadí Čechů tak skončil Brzobohatý na čtvrté pozici v čase 51:52 minuty. Mistrem Evropy se stal Němec Olaf
Schober v čase 41:53 min. Stříbrný stupeň obsadil Ital Cristian Badini a bronz si
odvezl Rumun Marcel Florin Laza.
Dobrou běžeckou formu mohou čeští běžci – veteráni osvědčit v této sezóně ještě na podzimním MČR na silnici,
v krosu a maratonu, případně na reprezentační úrovni na MS na dráze a v běhu
do vrchu v Itálii. 
(red)

KULTURA A SPORT	
Décziho živelná originalita opět bavila

Zábřežské kino Retro ve čtvrtek 23.
května opět hostilo koncertní turné světoznámého jazzmana Laca Décziho
a jeho skupiny Celula New York. Od poloviny osmdesátých let v USA žijící slovenský trumpetista zde představil sestavu,
v níž tentokrát kromě bubeníka, syna

Kronerová a Navrátil sehrají manželství v kostce
O úsměvných i extrémních rovinách
letitého manželského svazku vypráví
komedie Manželství v kostce, kterou
v pátek 21. června uvede, tentokrát
v prostorách klimatizovaného sálu kina
Retro, Zábřežská kulturní. Partnerskou
dvojici na jevišti ztvární Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil.
Manželství v kostce je především
o věčném souboji mužů a žen. „Týká
se všech a prožíváme ho znovu a znovu, jen Emil a Marcela ho dávají poněkud extrémněji. V podání Kronerové
a Navrátila jsou si dvacetiletými partnery, když se seznámili na břehu Berounky,

ale i stodvacetiletými manželi. Inscenace má sedm kapitol a každá z nich předkládá divákům stěžejní okamžiky jednoho partnerství: seznámení, krizi středního věku, krach v podnikání partnera či
sexuální revoluci,“ popisuje představení jeho autor a současně režisér Luboš
Balák.
Komedie plná břitkých dialogů je
především skvělou příležitostí pro dvě
herecké osobnosti, které se na jevišti poprvé potkaly právě v této hře. Pořadatelé upozorňují, že představení, jež
má začátek v 19 hodin, je téměř vyprodáno. 
(red)

Půlmaraton údolím Moravské Sázavy znovu
prověřil síly závodníků
Slunečné počasí, přírodní scenérie
údolí Moravské Sázavy a rodinná atmosféra přilákaly v neděli 26. května
na start 7. ročníku půlmaratonu v Zábřeze 128 běžců. Stejně jako v předchozích ročnících byl závod ve znamení téměř letního počasí, což dokonale prověřilo formu všech účastníků, z nichž mnozí vyzkoušeli porci 21,0975 km poprvé v životě. Celkovým vítězem se stal Adam Žanda
z TJ Šumperk před Tomášem Fabiánem a Jakubem Jílkem. Nejrychlejší ženou pak byla Barbora Nováková

z Atletiky Žamberk následovaná Martinou Trojákovou a Adélou Hénkovou.
To, že běhat dlouhé distance je možné v každém věku, prokázal při svém
pátém startu v Zábřeze osmdesátiletý
Jiří Engliš z Opavy, jehož výkon pak
při vyhlášení výsledků sklidil dlouhý
potlesk.
Svůj první půlmaraton si zde zaběhla i Šárka Kozlanská, dcera Jiřího Kozlanského – zábřežského atleta
a soupeře Emila Zátopka, kterému je
závod od roku 2017 věnován jako memoriál. 
(red)

Výchovný koncert bavil
i nesl poselství: Pošli to dál

Mažoretky z Dreamu
postupují na mistrovství
Evropy

Nabitý měsíc mají za sebou mažoretky ze spolku Dream Zábřeh. Ty se nejprve začátkem května zúčastnily soutěží
v asociaci CMA, kde vybojovaly účast
ve finálovém kole Mistrovství České
republiky v Hradci Králové. Odtud dovezly bronzovou medaili Elišky Vařekové v kategorii sólo POM hobby junior.
O měsíc později si vyzkoušely soutěž v asociaci IFMS, a to Memoriál Jiřího Necida, který se konal v Hlučíně. Zde
v kategorii POM sólo kadet Nela Potěšilová vybojovala zlatou medaili a Veronika Baklíková stříbro a tím i postup na
mistrovství Evropy v Chorvatsku.
Zábřežské mažoretky získaly také stříbrnou medaili v kategorii POM mini kadet se skladbou Pralesní lidé. Účinkovaly
i v kategorii POM mini junior se skladbou Petr Pan, která skončila čtvrtá. (red)

Vaica Décziho, hrál
klávesista Jan Uvira
a baskytarista Michael
Krásný.
Déczi opět přiváděl
zábřežské publikum do
varu nejen svým nasazením, ale také svou
typickou jazzovou recesí a nadsázkou. Improvizace je základem
jazzu, ovšem světoběžník a bouřlivák Déczi
pohrávání si s hudebními motivy, míchání
stylů a hravost dotahuje k dokonalosti. Nic
mu není svaté, žádná
hranice není nepřekročitelná. Vždyť kde
jinde by mohl zaznít zjazzovaný pop, než
právě u něj? I na dalším zábřežském vystoupení se tak potvrdilo, že nezkrotný už
osmdesátiletý trumpetista rozhodně stále
ví, jak obecenstvo oslovit.
(mk)

Ve dnech 28. a 29. května měli žáci
škol ze Zábřeha a okolí možnost zhlédnout v kulturním domě výchovný koncert nazvaný Pošli to dál. Inspiračním
zdrojem nebyl jen stejnojmenný americký film, ale také dnešní uspěchaná doba,
která nutně potřebuje pozastavení se
a uvědomění si pravých životních hodnot.
Diváci si poslechli folkrockovou kapelu složenou ze žáků ZUŠ. V jejím podání zazněla např. Modlitba od Hany
a Petra Ulrychových, ale také Let the
River Run anebo Sleeping Sun od kapely Nightwish. V druhé části se představilo oddělení taneční. Na hudbu Jiřího
Škorpíka zatančili duet Tereza Frýdo-

vá a Kryštof Kolčava, poté následovala
Odvážná Vaiana, kterou na hudbu z pohádky od Walta Disneye zatančila Anežka Vítová. Nejstarší tanečníci diváky
vtáhli do hitů kapely Queen. Závěrečná
děkovačka se svíčkami a snášejícími se
osvětlenými křídly byla originální tečkou za celým koncertem. Moderátorská
nit nesla celým vystoupením jednoduchý morální akcent. Čtveřice moderátorů (Veronika Hufová, Martin Huf, Ondřej Psotka, Kristian Přibyla) byla po celou dobu příjemným spojovacím článkem mezi diváky a účinkujícími.
V rámci ukončení a zhodnocení celého školního roku uspořádala ZUŠ
29. května i slavnostní Galakoncert.
Na něm vystoupili vybraní žáci ze
všech oddělení, která škola nabízí,
kromě jiných také výherci celostátních či regionálních soutěží. Ti obdrželi z rukou ředitele a zástupkyně ředitele školy v druhé polovině koncertu za své zásluhy ocenění. Koncert byl
doplněn o videoprojekci či natočené
medailonky – upoutávky k uváděným
vystoupením. 
(red)
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Žáci se utkali v tuctu
disciplín
Přes 120 sportovců se shromáždilo
v pátek 31. května před ZŠ B. Němcové,
aby se zúčastnilo 8. ročníku sportovního
víceboje – Zábřežských her. Kromě šestnácti družstev z hostitelské školy přijali
pozvání i sportovci ze ZŠ Školská a dva
týmy z gymnázia.
Čekalo na ně opět dvanáct disciplín,
a to jízda na kole a na in-line bruslích, badminton, střelba ze vzduchovky, horolezecká stěna, hasičský sport, pétanque, tenis,
beach přehazovaná, letní biatlon, orientační běh a na závěr plavání. V každém sportu je speciálním systémem vytvořeno pořadí, které někdy může být dílem štěstěny,
ale především sportovního umu, nadání
a vytrvalosti.
Na třetím místě skončil tým ŠPVS
z gymnázia, stříbro braly domácí Broskvičky a vítězem 8. ročníku se stal rovněž domácí tým Cipísků ve složení Matěj
Bojar, Jakub Matějček, Kryštof Chmelař,
Matěj Horký, Vašek Havlíček, Růženka
Dydjáková a Matěj Kubalík.
(red)

Kulturák přijímá přihlášky
do tanečních
Už nyní přijímá kulturní dům přihlášky
do kurzu společenského tance a společenského chování, který je určen pro studující mládež zábřežských středních škol, ale
i studenty ze Šumperka nebo Mohelnice.
Uzávěrka pro příjem přihlášek byla stanovena na 13. září, informativní schůzka
se uskuteční 24. září a první taneční lekce 1. října.
Kurz opět povedou zkušení lektoři,
manželé Eva a Petr Kolčavovi – trenéři III. třídy tanečního sportu. Poplatek za
dvanáct lekcí včetně dvou prodloužených,
závěrečné kolony a rautu činí 1.350 Kč.
„Společenský raut bude součástí jedné
z vyučovacích lekcí, během něho se tanečníci dozvědí základní pravidla, jak se na
rautech a podobných společenských událostech chovat,“ informovala Dagmar Ziková.
Přihlášky jsou k dispozici v infocentru
nebo kanceláři kulturního domu (tel. 583
415 400, 775 915 400, email zikova@kulturak.info). „Již tradičně otevíráme pouze
jednu skupinu tanečních, proto doporučujeme podat přihlášku a současně uhradit
kurzovné co nejdříve,“ upozornila Ziková. 
(red)

Ulice rozezněli žáci
zábřežské ZUŠ

Už potřetí se v pátek 31. května rozezněly ulice Zábřeha hudbou v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Zábřežští obyvatelé se tak stali svědky vzájemného propojení světa umění s každodenní realitou.
Kulturním programem si lidé mohli zpříjemnit den na vlakovém či autobusovém
nádraží, na náměstí Osvobození, v prostorách před základní uměleckou školou,
před městským úřadem, u Domu s pečovatelskou službou nebo před Levandulovou kavárnou a na terase kavárny Lucerna. Kromě umění se okolím šířila také radost. Radost ze hry, radost z poslechu, radost z tance, radost z malby. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 13. června
SŠSP a S
Zábřeh

DĚLÁME TO VE TŘECH!

ČLOVĚK ČLOVĚKU

Program s plněním úkolů na stanovištích. 

Stand-up comedy s kouzelníkem (Moravské divadlo Olomouc). Předprodej na www.smsticket.cz.

Klub ve Zdi, 21:00, stání 90 Kč, na sezení 130 Kč

Školní hřiště ZŠ a DDM Krasohled, 9:00 – 12:30

Sobota 22. června

SETKÁNÍ V LANŠKROUNĚ – 10. ROČNÍK



Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

Odjezd ČD, 9:17

MIA A BÍLÝ LEV

Rodinný, dobrodružný, bez omezení, dabing, Francie/Německo/Jihoafrická republika 2018, 98 min.

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

VSK Zábřeh

Sokol Lesnice

Dobrodružný, fantasy, muzikál, bez omezení, dabing, USA 2019, 120 min.

THE BEACH BUM

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

 Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Neděle 23. června

BOZEŇOV DĚTEM

Zahájení 13:00 na dětském hřišti, soutěže, dětská diskotéka s DJ Čadou, malování na obličej, výtvarná
Sport & Relax areál Bozeňov, 13:00 – 18:00
dílna, bubnování s Kayou Cvrkem. Bohaté občerstvení.

 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Komedie, titulky, USA/Francie/Velká Británie/Švýcarsko 2019, 95 min.

Sobota 15. června

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

POUŤ U ANTONÍČKA A OSLAVY 140 LET ZALOŽENÍ SDH RÁJEC

PODFUKÁŘKY

Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 94 min.


X-MEN: DARK PHOENIX

Dvůr pivovaru: 14:00 zahájení, 14:15 – 16:00 SVL Rock, 17:00 – 19:00 Katapult Cover Band, 20:00
– 23:45 Velvet Gang, 24:00 ohňostroj. Zahrádka pivnice Kotelna: 16:00 – 20:00 Allegro Band. Bohaté

Pivovar Welzl Zábřeh, Krumpach 24a, 14:00, vstup zdarma
občerstvení.

POHÁDKOVÝ LES ANEB POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU


Wolkerovy sady, start 15:00 – 15:30
VEČER S JANEM POTMĚŠILEM: O ŽIVOTĚ




Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 17:00

TERORISTKA

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Úterý 25. června

MEJDAN V HNÍZDĚ ANEB PRÁZDNINY JSOU TU! 
 Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 8:30
Čtvrtek 27. června

ŠKOLNÍ AKADEMIE A ZAHRADNÍ SLAVNOST

V případě špatného počasí proběhne jen školní akademie v jídelně školy.

Školní hřiště ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, 16:00 – 18:00

Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min.



Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 114 min.


Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

Obnovení pouti po 50 letech. 10:00 průvod od kaple, 10:30 mše svatá U Antoníčka, 12:00 – 22:00 kulturní

Obec Rájec
program. Občerstvení zajištěno.

3. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PIVOVARU ZÁBŘEH

AVENGERS: ENDGAME 3D

Neděle 16. června

Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, bez omezení, dabing, USA 2019, 182 min. 

Kino Retro, 16:00, 130 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Česko 2019, 80 min.

PSÍ POSLÁNÍ 2

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 108 min.

X-MEN: DARK PHOENIX 3D

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min.

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Pátek 28. června

VELKÁ DOPRAVNÍ HERNA (28. 6. – 4. 9.)

Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Interaktivní výstava, hry a aktivity s dopravní tematikou, model kokpitu k vyzkoušení pilotování, modely
 Muzeum Zábřeh, vstupné plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
aut, vláčků a letadel.

Úterý 18. června

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ S KLUBEM DŮCHODCŮ

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

Arboretum Bílá Lhota, zámek Náměšť na Hané, Litovelské Pomoraví. Pro přihlášené seniory města.

Odjezd v 7:30 z Bezručovy ulice


 Kino Retro, 15:00, 140 Kč
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.


Kino Retro, 17:30, 120 Kč
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D
Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min. 
Kino Retro, 20:00, 150 Kč
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA

Určeno pro MŠ a maminky s malými dětmi. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Městský stadion Zábřeh, 8:15 – 11:00

MANIPULACE A CO S NÍ?

Jak ji poznat, jak se jí bránit a jak ji nepoužívat s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Sobota 29. června

HLUBOKÁ POLE

Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z výtvarných kroužků ZŠ a DDM Krasohled. Vystoupení Richarda

Galerie kina Retro, 18:00, vstup volný
Baksevanidise.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

KONCERT UČITELŮ

X-MEN: DARK PHOENIX 3D

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 18:00

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.

Středa 19. června

 Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Neděle 30. června

KLUB PEČUJÍCÍCH

Setkání svépomocné skupiny pro laické pečovatele v domácnosti. Načerpání podpory, předání zkušeností.

Sídlo pečovatelské sužby, Valová 290/9, 16:00

Čtvrtek 20. června

ROVENSKO MÁ TALENT
Obec
Rovensko

Náměstí Osvobození (před prodejnou Elektro Kalous), 8:00 – 16:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

PODFUKÁŘKY

Rodinný, dobrodružný, bez omezení, dabing, Francie/Německo/Jihoafrická republika 2018, 98 min.

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 94 min.

 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZÁBŘEŽSKÁ STRAŠIDLA OŽÍVAJÍ – 6. ROČNÍK

Podvečerní pochod pro malé i velké plný bytostí ze zábřežských pověstí. Špekáčky s sebou.

Masarykovo náměstí, start v průchodu zámku, 18:00 – 19:00

MANŽELSTVÍ V KOSTCE

Divadelní představení v podání skvělých herců Zuzany Kronerové a Oldřicha Navrátila, kteří ztvární
životní partnery od dvaceti do sto dvaceti let. Představení NENÍ součástí divadelního předplatného.

Kino Retro, 19:00, předprodej 290 Kč, v den akce 350 Kč

Každý, kdo poznal Tě, měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, poradit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 6. června uplynulo již 14 let od úmrtí

Miloše Unzeitiga.

Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

ANNABELLE 3

Horor, mysteriózní, thriller, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2019.

 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Pátek 21. června

Odpoledne plné skvělé muziky rovenských talentů a skupiny Madalen. Pro všechny odvážné talenty za
dohledu tří sudiček z Madalenu a podpory ředitelky ZŠ. O vítězi rozhodnou diváci.

Zahradní posezení za Orlovnou Rovensko, 15:00, vstupné dobrovolné

MIA A BÍLÝ LEV

Setkání se Zuzanou Pumprlovou, Jarmilou Klimešovou, Květošem Vykydalem a Jindřichem Jermářem,

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
moderuje Jindřich Solovský.

pana

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D

Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min.

ALADIN

FARMÁŘSKÉ TRHY
BESEDA SE SPORTOVCI

Kino Retro, 15:00, 140 Kč



Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Pátek 14. června

Pivovar Welzl

11:00 zvěřinové hody, od 14:00 program pro děti, soutěže, skákací hrad, lanové centrum, malování na
Fotbalové hřiště Lesnice
obličej, profesionální šašek, 18:00 diskotéka pro všechny, bohaté občerstvení.

ŽENY V BĚHU

Koncert šumperské kapely, jako předskokan vystoupí Richard Baksevanidis s kapelou. Občerstvení
zajištěno.
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), open 19:00, začátek 20:00, předprodej 200 Kč, v den akce 250 Kč

Obec Rájec

Volejbalové kurty městského stadionu Zábřeh, 9:00

LEZNICKÉ TANEČEK

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

HVĚZDY NA HRADĚ: O5 & RADEČEK

SDH Rájec



TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min.

TURNAJ MĚSTA ZÁBŘEHA VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV (4 + 2)

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Galerie kina Retro

Muzeum Zábřeh

Hluboká pole – výtvarné práce dětí ZŠ a DDM
Krasohled

Výstava potrvá do 30. 8.

Makrofotografie – souvky (horniny doby ledové) – minigalerie
 Výstava potrvá do 14. 7.

Zdeňka Jordanová – Lovecké chaty, fotografie

Výstava potrvá do 14. 6.

Galerie Tunklův dvorec

Anna Vršecká – Setkání barev

Výstava potrvá do 28. 6.

Bohumil Kahle.

Tento rok zároveň vzpomínáme 25. výročí úmrtí.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Ema,
syn Petr a Pavel s rodinami.

Přehlídka společenské módy 20. století

Výstava potrvá do 23. 6.

Velká dopravní interaktivní herna – modely aut, vláčků a letadel

Herna potrvá do 4. 9.

Pivovar Welzl

Markéta Doneeová

Dne 16. června 2019 by se dožil 75 let
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček ,
pan



VÝSTAVY



červen

Dne 22. června 2019 oslaví 90 let

pan

František Stojar.

Hodně štěstí, zdraví a životního elánu
přejí synové, vnuci a vnučky.
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