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Běh, plavání, kolečkové brusle a horské 
kolo. To jsou čtyři disciplíny, které muse-
li absolvovat odvážlivci, jež vyrazili 20. 
července na trať pětadvacetikilometrové-
ho Welzlova kvadriatlonu. Přesně v pravé 
poledne závod odstartoval hejtman Olo-
mouckého kraje Ladislav Okleštěk spo-
lu se starostou Františkem Johnem. Trasa 
vedla z plaveckého areálu během kolem 
Moravské Sázavy, poté závodníci sko-
čili do nádrže Nemilka, aby po vylezení 
z ní uháněli na kolečkových bruslích sá-
zavským údolím pro horská kola. 

Pořádající občanské sdružení Břeh na 

startu již deváté-
ho ročníku při-
vítalo 68 závod-
níků jednotlivců  
(z toho 13 žen)  
a 18 štafet. „Zazá-
vodit si dopoledne 
mohly také děti. Ty 
absolvovaly běh, 
plavání, překážko-
vou dráhu a jízdu 
na kole. Na start 
se jich postavilo 
celkem třiatřicet,“ 
uvedl organizá-
tor Pavel Bruštík. 
Novinkou letošní-
ho závodu se stali 

čtyři ambasadoři Zuzana Skalická, David 
Jílek, Vojtěch Bednarský a Tomáš Matera. 

Na stupně vítězů se v kategorii můžu 
postavili Vojtěch Bednarský, Václav Bed-
narský a Filip Lužný. V kategorii žen zví-
tězila Pavlína Poláčková, druhé místo vy-
bojovala Zuzana Skalická a bronz brala 
Martina Kukulová. Nejrychlejší štafetou 
se stal Race king team a první místo v zá-
vodu dětí získal David Blažek. „Zájem o 
závod nás stále motivuje a těší. Už nyní 
jsme zahájili přípravy na následující de-
sátý ročník,“ uzavřel Bruštík.  (red)

Na začátku srpna byla zahájena rekon-
strukce smuteční síně, která bude probíhat 
přibližně do poloviny příštího roku. Mo-
dernizace prostoru, v němž se každoroč-
ně konají desítky smutečních obřadů, vy-
jde na téměř 27 milionů korun, v opako-
vaném výběrovém řízení zakázku získala 
firma VHH Thermont s. r. o. 

Projekt řeší celkovou rekonstrukci budo-
vy. Opraveno bude nosné zdivo, vyměněna 
střešní krytina či rozvody. Budova se změ-
ní též dispozičně, vedle vytvoření nového 
bezbariérového přístupu projde celkovou 
modernizací a zvětšením vlastní smuteč-
ní síň. „Místo posledního rozloučení tak 
po letech konečně získá důstojnou podobu, 

jedná se o finančně nejnáročnější etapu po-
stupné rekonstrukce a modernizace měst-
ského hřbitova. V minulých letech město 
vybudovalo nové ohradní zdi s kolumbári-
em, čeká nás parkoviště, rekonstrukce cest  
a prostranství včetně zeleně,“ odůvodnil 
investici města starosta František John. 

Úpravě areálu se město věnuje od roku 
2014. Do zábřežského hřbitova se před-
tím řadu let neinvestovalo, například zeď 
dělící urnový hřbitov od rodinných dom-
ků na hřbitově desetiletí chyběla. Samot-
ná budova smuteční síně vznikla adaptací 
někdejší honosné vstupní brány na hřbi-
tov postavené v neorenesančním slohu  
v době založení hřbitova.  (red)

Kvadriatlon už podeváté prověřil síly 
závodníků

Rekonstrukce smuteční síně odstartovala

Hudební festival Flám fest sice vy-
pukne na bazénu až v sobotu 7. září, 
ale levnější vstupenku si mohou zájem-
ci pořídit pouze do konce srpna. „V tuto 
chvíli je prodáno hodně přes tisíc vstu-
penek, ty za 340 Kč budeme ale nabízet 
jen do konce prázdnin, od 1. září cena 
vstupného podraží o stokorunu,“ infor-
moval Zdeněk David ze Zábřežské kul-
turní.

Již čtvrtý ročník open air festivalu 
opět nabídne různorodé hudební menu 
určené pro široké spektrum návštěvní-
ků, od teenagerů až po lidi v seniorském 
věku. „Příchozím se postupně předsta-
ví populární písničkář Pokáč, originál-
ní kapela Stracené ráj hrající hanácké 
bigbit, tedy skladby napsané v hanác-
kém nářečí, nebo svižná partička Circus 
Problem, která dokáže díky svému bal-
kánskému discu hranému s obrovským 
nasazením rozpohybovat každé publi-
kum,“ popisuje line up festivalu pro-
dukční Vratislav Jarmar.

Kolem jednadvacáté hodiny pódium 
ovládne spolu se svou kapelou David 
Koller. „Koller patří k nejvýraznějším 
osobnostem českého bigbítu, je autorem 

mnoha dnes již klasických hitů a nejví-
ce se proslavil jako lídr legendární roc-
kové skupiny Lucie,“ představuje jednu 
z festivalových hvězd Jarmar. Flám fest 
vyvrcholí půlnočním vystoupením zpě-
vačky Anny K., několikanásobné drži-
telky ceny Anděl, která do Zábřehu při-
veze také písničky ze zbrusu nové des-
ky Světlo. „Světlo nejvíc vystihuje moje 
současné rozpoložení. Před několika 
měsíci jsem cítila, že se začínám vynořo-
vat na světlo z tunelu, ve kterém jsem po 
mnoho let žila. I o tom ty písničky jsou,“ 
říká Anna K. Hudební festivalovou jíz-
du svým vystoupením zpestří dýdžejové 
a moderátoři Rádia Haná.

Flám fest letos nabídne i několik vý-
razných novinek, kromě velkoplošné 
projekce také zavedení vratných nápo-
jových kelímků, rozšířenou gastro zónu 
nebo další místa jako sociální zázemí 
pro návštěvníky. Vedle prodejních míst 
Zábřežské kulturní jsou lístky na festi-
val k dispozici také v síti Ticketstream. 
Pořadatelé upozorňují, že dětskou vstu-
penku za 50 nebo 100 Kč je možné po-
řídit až v místě konání akce, podmínkou 
je doprovod rodičů.  (red)

Flám fest slibuje pořádnou hudební jízdu, 
vystoupí na něm Koller, Anna K. nebo Pokáč

Připomínky jízdních řádů
Podnět či připomínku k návrhu no-

vých jízdních řádů mohou vznést ob-
čané do 6. září na Koordinátora inte-
grovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje na e-mail: kidsok@

kidsok.cz. Informace o připravova-
ných jízdních řádech jsou zveřejněny 
na webu Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje www.
idsok.cz.  (red)

Dveře památek otevřou v Zábřeze od 6. 
do 8. září opět Dny evropského dědictví. 
Jejich slavnostní zahájení proběhne v pátek 
6. září na zábřežském hradě a zámku vy-
stoupením šermířů a ukázkou dravců a sov. 

„Při slavnostním zahájení připomene-
me význam Zábřeha jako sídla panství se 
svým městským hradem a zámkem, histo-
rické budovy panského sídla ožijí sokolnic-
tvím či šermířským vystoupením,“ zve sta-
rosta František John. Chybět nebudou míst-
ní kováři a v závěru ohňová show. I letoš-
ní ročník nabídne významnou vernisáž na 
zámku Skalička (více v samostatném člán-
ku na straně 7). 

Připravena bude i městská hra Po sto-
pách kulturního dědictví, kdy budou ná-
vštěvníci procházet zábřežské památky  
a sbírat razítka. Start a cíl hry určené pro 
děti i dospělé je na zábřežském hradě.

V sobotu a v neděli pak bude otevřena 
celá řada památek: kostel sv. Bartolomě-
je s farním muzeem, kostel sv. Barbory, 
zábřežský hrad a zámek, kostel Církve 
československé husitské, Zámek Skalič-
ka, Dům Pod Podloubím – Muzeum Zá-
břeh, Mariánský sloup a kašna na Masa-
rykově náměstí, Šubrtova kaplička nebo 
železniční skanzen na opuštěném dráž-
ním tělese.  (red)

Dny evropského dědictví otevřou brány památek

Loni obnovená Hlubinka se znovu stala 
oblíbeným místem pro zastavení a osvě-
žení u Moravské Sázavy. Po vykoupení 
pozemků následovala oprava cesty, revita-
lizace bývalých luk, které kvůli ponechání 
ladem postupně zarostly invazivními dru-

hy rostlin, či vytvoření oblázkové pláže. 
„Revitalizovaná Hlubinka se rychle 

opět stala atraktivním místem pro tráve-
ní volného času, přitom stačilo poměrně 
málo. Návštěvníci zde mají blízko k řece 
a příroda zase k nim,“ okomentoval rea-
lizaci starosta František John. Na začát-
ku srpna byla pláž doplněna o valouny  
k posezení, které pocházejí z nivy Desné 
v podhůří Jeseníků. Cesta na Hlubinku 
nabízí také poučení, vede po ní naučná 
stezka zaměřená na řeku a její okolí, kte-
rá naváže na chystanou expozici geologie 
v lomu. Cesta je jako cyklotrasa atraktiv-
ní také pro cyklisty. Na druhém břehu 
město vykupuje pozemky pro vybudová-
ní cyklostezky, kterou chce Zábřeh spojit 
s cyklostezkou na opuštěném drážním tě-
lese.  (red)

Hlubinku doplnily valouny k posezení

Další číslo zpravodaje vychází 4. září.

31. 8. 2019 HŘIŠTĚ NEMILE od 14:00 h

Zverinové hody
& zábavné dětské odpoledne od 15:00 h
Mickey Mouse • klaun • skákací hrad • malování na obličej
ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY • DIVOČÁK NA GRILU • ALKO/ 
NEALKO NÁPOJE • K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE DJ



Během letních prázdnin zábřežské 
Charitě pomáhají dobrovolníci z ČEZu. 
Jde o další etapu vzájemné spolupráce 
se zábřežským call-centrem společnosti 
ČEZ Distribuce v rámci aktivit firemní-
ho dobrovolnictví. Zaměstnanci namís-
to své běžné práce v různé dny pomáha-
jí všude tam, kde je jejich práce potřeba. 
Nahrazují a zastupují pracovníky na do-
volených; jsou to další ochotné ruce, díky 
kterým může Charita seniorům a lidem  
s postižením zpestřit program – konat vý-
lety, vycházky, návštěvy kina apod. 

Dobrovolníci také balí zdravotní ma-
teriál do terénu pro sestry domácí zdra-
votní a hospicové péče, připravují drobné 
dárečky pro sponzory a dárce. Díky je-

jich zapojení bylo možné dát do pořádku 
zanedbanou domácnost paní upoutané na 
lůžko. Užitečný byl také úklid cyklostez-
ky mezi Lupěným a Hněvkovem. Ten 
zorganizovali pracovníci z centra den-
ních služeb pro mladé lidi s mentálním 
postižením Oáza. Spolu se svými klien-
ty a dobrovolníky z ČEZu z okolí cyklo-
stezky vysbírali spoustu odpadků. Cílem 
akce byla nejen smysluplná práce, ale  
i návštěva místa, na která by se nejspíš 
klienti sami nevydali. Ti si také vyzkou-
šeli, jak by třeba mohlo (i s potřebnými 
pomůckami v podobě kleští na sběr od-
padků) vypadat jejich potencionální pra-
covní uplatnění. Přestože by chtěli být 
společnosti nějak prospěšní, pro svůj 
handicap jen velmi těžce nacházejí uplat-
nění na trhu práce.

Za aktuální výpomoc všech 22 za-
městnanců ČEZu je Charita velmi vděč-
ná. Vhodně to doplní aktivity, které zhru-
ba stovka dobrovolníků organizovaných 
centrem DobroDruh celoročně v regionu 
odvádí – jde o činnosti, na které běžně 
chybí personál, energie, síla, čas nebo fi-
nance.  (red)

V úterý 13. srpna se před budovou 
městského úřadu na náměstí Osvobo-
zení veřejnosti slavnostně otevřela vý-
stava kampaně Nezapomeňme – listo-
pad ´89 na střední Moravě. Po úvod-
ním slově starosty Františka Johna  
k návštěvníkům promluvil také ředitel 
středomoravské pobočky Paměti náro-
da Pavel Zavadil. Ten mimo jiné uve-
dl, že Zábřeh, který se podporou celo-
republikového projektu Nezapomeň-

me stal jedním 
z více než tři-
ceti měst Pamě-
ti národa, je vů-
bec prvním mís-
tem, kde se pro-
jekt představil. 
V jeho rámci bu-
dou rovněž nato-
čeny čtyři příbě-
hy pamětníků ze 
Zábřehu a blíz-
kého okolí.

Samotná vý-
stava přibližuje 
přelomový oka-
mžik moderních 
č e s k o s l o v e n -

ských dějin formou panelů koncipo-
vaných ve stylu komunistických ná-
stěnek. Ty obsahují vzpomínky devíti 
pamětníků několika generací ze střed-
ní Moravy. Mezi nimi je i příběh zá-
břežského Jiřího Gruze. Panely, kte-
ré budou v Zábřeze instalovány do 26. 
srpna, se pak vydají na cestu po dal-
ších městech Olomouckého a Zlínské-
ho kraje.  (mk)
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Příběhy pamětníků připomínají  
Sametovou revoluci

Dlouhá období sucha a rozšiřování úze-
mí bez dostatku vody se dotýkají v po-
sledních letech i celé České republiky. Zá-
kladem efektivního vodního hospodářství 
je proto udržovat vodu v krajině a zajis-
tit, aby se dešťová voda vsákla do země. 
Zčásti se díky tomu doplní zásoby pod-
zemních vod a částečně se voda zároveň 
odpaří do vzduchu, který v horkých dnech 
ochladí. Součástí strategie města Zábřeh k 
vyrovnání se s nepříznivými dopady kli-
matických změn jsou mimo jiné hospo-
dárné a k přírodě šetrné sečení trávy, vý-
sadba stromů či opatření zadržující dešťo-
vou vodu. „Vzhledem ke změnám klimatu 
a s cílem podpory biodiverzity jsme upra-
vili pravidla péče o travní porosty. Delší 
doba pro růst travních společenstev na  
k tomu vhodných trávnících, prováděná 
ideálně mozaikovitě, umožňuje optimální 
vývoj řady rostlinných či živočišných dru-
hů a znamená lepší vláhovou bilanci,“ ob-
jasnil starosta František John. K podpoře 
biodiverzity přispívají také záhony trvalek 
a letniček, které plní i estetickou funkci. 
Ve vybraných lokalitách došlo k omeze-
ní počtu sečí nebo se seče provádí na ma-
ximální možnou výšku. Najít optimální 
míru seče ale není jednoduché. „Snažíme 
se sekání ve městě optimalizovat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému vysychání. 
Na mnoha místech, zejména na sídlištích, 
je udržován vyšší trávník, který v období 
veder lépe drží vlhkost a snižuje okolní 
teplotu,“ doplnil ředitel Technických slu-
žeb Milan Doubravský.

Technické služby udržují ve městě té-
měř 330 tisíc m2 travnatých ploch. Jde  
o trávu v parcích, na sídlištích nebo podél 
vozovek. Na každé z těchto míst přijíždějí 
sekací stroje v jiných frekvencích. Zelené 
plochy budou do konce léta monitorová-
ny a na podzim se jako obvykle provede 
vyhodnocení s cílem nastavení maximální 
efektivnosti. U každého projektu je věno-
vána velká pozornost právě zeleni a opat-
řením zadržujícím vláhu v zemi. Příkla-
dem může být zrekonstruovaná ulice 17. 
listopadu, která je lemována alejí platanů 
a jako povrch komunikace byla zachová-
na žulová kostka.  (red)

Dobrovolníci z ČEZu se vydali do Charity 

V sobotu 3. srpna se konal ve sloven-
ských Piešťanech další podnik Českého 
poháru v dlouhém triatlonu. Na start se po-
stavil přes přetrvávající problémy s achi-
lovkami i zábřežský triatlet David Jílek.

Ten se po 3,8 km plavání ve Váhu usadil 
v čele závodu, kde vydržel až do šedesáté-
ho kilometru cyklistické části dlouhé 180 
km, kdy jej dojeli Petr Vabroušek a Josef 
Křivánek. 

V poslední disciplíně, maratonu, se  
v prvních deseti kilometrech snažil stáh-
nout ztrátu z cyklistické části. Poté se ale 
projevilo manko v běžeckém tréninku 
způsobené problémy s achilovkami. Ma-
raton zdolal v čase 3:19 a dokončil na cel-
kovém 4. místě. „Pozitivní bylo, že jsem 
mohl běžet celou dobu a achilovky už ne-
bolely tak, jak v předešlém závodě na Iron-
manu v rakouském Klagenfurtu,“ pozna-
menal David v cíli závodu.  (red)

David Jílek vybojoval  
4. místo na IM Slovakman 

 v Piešťanech

Skautský oddíl Skalák 
hledá nové členy 

Skautský oddíl Skalák střediska Skalič-
ka hledá nové členy do chlapeckého od-
dílu. Nábor pro chlapce ve věku od 11 let  
a starší proběhne v pátek 6. září od 17 
hodin v klubovně nad lomem (Skalička 
181). Pokud se zájemci nemohou v tento 
den dostavit, lze využít jakýkoliv následu-
jící termín, který bude zveřejněn na webu 
oddílu Skalák www.skalak.skauting.cz. 
Na tomto webu jsou všechny doplňující 
informace o oddílu včetně kontaktů. (red)

V červenci strážníci městské policie 
zasahovali u šesti krádeží v obchodech, 
odchytili devět volně pobíhající psů, ře-
šili 406 událostí. V 11 případech hlídka 
zasahovala u podnapilých osob ležících 
na veřejných prostranstvích. Dále řešili 
mj. následující případy:

• Druhý prázdninový den vyrazili 
strážníci na základě žádosti Policie ČR 
hledat pachatele krádeže jízdního kola. 
Hlídce bylo sděleno jeho jméno a popis 
a zloděje se jí podařilo zadržet na ulici 
Československé armády. Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která si ce-
lou věc převzala k dořešení. 

• Téhož dne museli strážníci vyká-
zat z Kauflandu neodbytného zákaz-
níka. Ten přišel do obchodu podnapilý  
a přes varování ostrahy se domáhal vstupu  
s tím, že si chce pořídit další alkohol. Te-
prve zásah strážníků ho od jeho snahy 
nakupovat odradil. Podobný případ na-
stal 4. července na bazénu, kam se do-
máhali vstupu dva opilí milovníci pla-
vání. Teprve důrazná hrozba postihem  
v případě, že se pokusí vstoupit do pla-
veckého areálu, je k jejich nelibosti při-
měla jít si zaplavat jinam.

• K divokému začátku prázdnin patřil 
také zásah na Rybářské ulici, kam byla 
přivolána hlídka k vozidlu podivně se 
pohybujícímu po silnici. To stálo za keři, 
při příjezdu městské policie ale začalo 
couvat, proto hlídka zapnula výstražná 
světla a vůz zablokovala. Už při vystu-
pování řidiče, devětatřicetiletého muže  
z Pardubicka, bylo zjevné, že střízlivý 
nebude. V autě se ale navíc nacházely 
dvě asi dvanáctileté děti. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, které byl podezře-
lý předán k dalšímu šetření.  (red)

Z ČINNOSTI  
MĚSTSKÉ POLICIE

ROZLOUČILI JSME SE

Úřad vyhlásil zákaz odběru vody z toků
Městský úřad Zábřeh, oddělení ži-

votního prostředí, na základě doporu-
čení správce povodí a aktuálního stavu 
vyhlásil v červenci stav sucha. Zakázal 
rovněž obecné nakládání s povrchový-
mi vodami (odběr) z vodních toků na 
celém území obce s rozšířenou působ-
ností města Zábřeh ve veřejném zájmu, 
a to z důvodu dlouhotrvajícího bezdešt-
ného počasí a poklesu hladin povrcho-
vých vod k hranici minimálního zůstat-
kového průtoku.

 „Omezení odběru povrchových vod 
je nutné pro zajištění základní ekologic-
ké funkce vodního toku. Současná mi-
mořádná situace si vyžádala bezodklad-
né vydání tohoto opatření vodoprávním 
úřadem formou veřejné vyhlášky," uved-
la vedoucí oddělení životního prostředí 
Květoslava Hýblová.

Až do odvolání je tedy zakázáno ode-
bírat povrchovou vodu z vodních toků  

k zalévání zahrad, napouštění bazénů, 
zásobování objektů a pozemků ve vlast-
nictví jednotlivých občanů užitkovou 
vodou, zálivka všech sportovišť či mytí 
motorových vozidel. Pro držitele plat-
ných povolení k odběru vody platí pod-
mínky stanovené v daném povolení, tj. 
zejména dodržování minimálního zůstat-
kového průtoku v korytě toku a zákaz 
odběru vody v případě, kdy je zakázáno 
obecné nakládání s vodami. 

„V současné době již minimální zů-
statkový průtok na vodních tocích nastal, 
tudíž i u těchto platných povolení je rov-
něž odběr zakázaný," upozornila Hýblo-
vá.

Ze stejného důvodu klesají hladiny 
podzemních vod ve studních. Proto by 
voda ze studní měla být využívána ze-
jména pro pitné účely a osobní hygienu. 
To samozřejmě platí i o využívání vody z 
obecních vodovodů.  (red)

10. 7. Jaroslava Hufová (1950) 
11. 7. Božena Beštová (1929) 
20. 7. Jan Pelikán (1930) 
21. 7. Jan Kristek (1977) 
23. 7. Anna Zittová (1935) 
26. 7. Ladislav Sobota (1933) 
27. 7. František Meixner (1953) 
28. 7. František Žváček (1942) 
29. 7. Jan Bartoň (1946) 
29. 7. Miloš Uherka (1939) 
2. 8. Růžena Strašilová (1944) 
2. 8. Ludmila Macáková (1934) 
6. 8. Jitka Němcová (1945) 

Spirála mění 
adresu

Poradenské, terapeutické a vzdě-
lávací centrum Spirála změnilo ad-
resu. Zájemci o kurzy, aktivity či 
poradenství Spirálu najdou na ná-
městí Osvobození 28. Zde bude po-
kračovat služba pro rodiny s dět-
mi, které potřebují podporu v učení  
a chování, ale i pro dospělé klienty 
podle jejich potřeb. Více informací 
na www.spirala–zabreh.cz.  (red)

Město se snaží čelit 
klimatickým změnám
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p l a v e c k ý  a r e á l
Zá b ř e h

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

AUTOKLÍČE ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442

www.konirnazabreh.cz
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Zaměstnanecké benefity:
10 000 Kč náborový příspěvek po uplynutí zkušební doby
1500 Kč měsíčně bonus za efektivní využívání fondu pracovní doby 
900 Kč měsíční příspěvek na penzijní připojištění
400 Kč měsíčně poukázky Flexi Pass (vypláceny kvartálně)
5 týdnů dovolené
jednosměnný provoz
automatické navyšování mezd + zákonné příplatky
pracovní poměr s firmou, ne přes agenturu
dotované stravování a nápoje
kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a rodinu (aktivní odbory)
zaměstnanecké půjčky, zvýhodněné volání i pro členy rodiny
finanční příspěvky na životní a pracovní jubilea
možný kariérní růst: technik zkušebny, revizní technik, mistr, technolog…

elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník

e-mail: lucie.novotna@skoda.cz / telefon: 583 365 573 (545)

Pars nova a.s.
www.parsnova.cz

NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

konstruktér
projektant
technolog
mistr

PARS NOVA A.S. – ZKUŠENÝ ZAMĚSTNAVATEL S DLOUHODOBOU
STABILNÍ ZAKÁZKOVOU NÁPLNÍ V OBORU VÝROBY, MODERNIZACÍ
A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL NABÍZÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
NA POZICÍCH: DĚLNÍK AŽ 40 TIS. KČ MĚSÍČNĚ
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VOLNÁ MÍSTA 
PRO SEŘIZOVAČE
Seřizování strojů a linek,
zajištění plynulého chodu linky
a kontrola kvality výrobků.

Jste manuálně zruční a ovládáte
základy na počítači?

Výuční list technického směru
je u nás velkou výhodou.

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 K/měsíc.
• Bezúročné půjčky na bydlení 50 000 Kč.
• Odměny pro dárce krve 500 – 3 500 Kč.
• Podporujeme studium a zvyšování kvalifikace při práci.
• Vymýšlíme spoustu akcí, výletů a sportovního vyžití
 pro vaši rodinu.

A další výhody najdete na 

www.pracevtdk.cz

ŠUMPERK
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13. – 26. srpna
nám. Osvobození, Zábřeh
(před městským úřadem)

nezapomeňme
listopad ’ 89
na strední morave

Přerov Vsetín Rožnov pod Radhoštěm
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Mezinárodní interpretační kurzy oslavily  
desáté narozeniny

Ve dnech 7. až 13. července se Zábřeh 
a Zámek Skalička proměnily v centrum 
uměleckého vyžití, v místa, kde se setká-
vali významní umělci, lektoři a nadšenci 
dychtící po vzdělání. Všichni zúčastnění 
měli příležitost zachytit pestrou směs vje-
mů, ať už se jednalo o koncerty pořáda-
né v koncertním sále ZUŠ Zábřeh a koste-
le svaté Barbory, nebo společenské akce, 
programy a workshopy.

Letošní Mezinárodní interpretační kur-
zy již tradičně přinesly potěšení umělec-
kým srdcím, vytvořily nová přátelství 
a spojily ty, kteří své nadšení pro umění 
mohli sdílet. Je to již deset let, co zpestřují 
letní dny nejen samotným účastníkům, ale 
také obyvatelům města. Každoročně plní 
očekávání návštěvníků z celé republiky  
i zahraničí a otevírají dveře novým tvářím 
do světa hudby a tance. 

Jak vlastně kurzy vznikly a co je jejich 
náplní? V roce 2010 se na půdě Základní 
umělecké školy Zábřeh zrodil nápad vy-
tvořit prostředí, které by spojovalo lidi se 
zájmem o hudbu a umožnilo jim otevřít 
obzory prostřednictvím setkání s úspěšný-
mi a zkušenými osobnostmi světa umění. 
V prvním roce se podařilo otevřít výuku 
hry na klavír a cembalo. Pro velký zájem 
byly kurzy v následujícím roce rozšířeny 
o výuku klasického zpěvu, hru na hous-
le, violoncello a komorní hru. V roce 2016 
byla vzdělávací nabídka rozšířena vedle 
oboru hudebního i o taneční obor. 

V průběhu let kurzy doznaly dílčích 

změn tím, jak se naplňo-
valy představy realizační-
ho týmu a přání účastní-
ků. Desátý ročník nabídl 
frekventantům hudební-
ho oboru výuku hry na 
klavír, housle, violu, vio-
loncello, zpěv, komor-
ní hru a v tanečním obo-
ru výuku klasického tan-
ce, moderního tance a ta-
neční improvizace. Sed-
midenní program přinesl 
koncerty předních sólis-
tů i komorních soubo-
rů, otevřené workshopy 

a koncerty účastníků a v neposlední řadě 
také stmelující společenské aktivity. Mezi 
ty od letošního ročníku patří výuka zákla-
dů historických tanců a večerní filmové 
promítání. Pro letošní ročník bylo vybrá-
no americké romantické drama a muzikál 
z roku 2018 Zrodila se hvězda. 

O kurzy má od jejich počátků zájem 
stále více frekventantů, a to nejen z Čes-
ka, ale i zahraničí (Anglie, Island, Rusko, 
Bělorusko, Německo, Slovensko, Polsko, 
Itálie, Francie, Rakousko). 

Obdobně jako v minulých letech i nad 
tímto ročníkem převzali záštitu ministr 
kultury České republiky a náměstek hejt-
mana Olomouckého kraje Ladislav Hy-
nek. Hlavním mediálním partnerem byl 
Český rozhlas Olomouc a partnery, bez je-
jichž podpory by se kurzy uskutečnit ne-
mohly, byly Město Zábřeh, Olomoucký 
kraj, Nadace Život umělce, ministerstvo 
kultury, zámek Skalička a Spolek sv. Bar-
bora. 

Jubilejní 10. ročník Mezinárodních in-
terpretačních kurzů přinesl i nečekané si-
tuace a události. Velké překvapení čekalo 
na všechny přítomné na tradičním koncer-
tě lektorů, kteří společně zahráli a zazpí-
vali píseň vystihující atmosféru panující 
na kurzech.

Překvapení si pro účastníky připravi-
li také pořadatelé, kteří na zahradní slav-
nosti spustili ohňostroj. Ke krásné podí-
vané přispěly svou hudbou kapely Vlny  
a Blackbirds.  (red)

Tři koncerty a čtyři filmy nabídlo sedm 
prázdninových čtvrtků patřících také le-
tos festivalu Léto u zámku. Ten v amfite-
átru před zámkem odstartoval 11. červen-
ce film Po čem muži touží. 

O týden později rozduněly náměs-
tí hity populární americké Metallicy  
v podání její litovelské revival kape-
ly (na snímku). A ta dokázala zábřežské 
obecenstvo pořádně rozparádit, takže za 
chvíli už se z části posluchačů stali ta-
nečníci.

Poslední červencový čtvrtek patřil 
v „kině pod hvězdami“ české komedii 

Ženy v běhu. Vysoce hodnocený snímek, 
příjemné počasí i občerstvení přilákaly 
před zámek opravdu velkou návštěvu ně-
kolika stovek diváků.

První srpnový večer se rozezněl starý-
mi dobrými fláky populárních Katapultů 
v podání Katapult cover band, kterému 
předcházelo vystoupení kapely Marion 
rock. I ta nabídla cestu do dějin českoslo-
venského rocku v hitech kapel Tublatan-
ka nebo Turbo.

Vrchol letošního letního festivalu při-
nesl koncert skupiny Tabák. Revival zná-
mých Kabátů nabídl celou řadu nejpopu-
lárnějších songů této kapely. Letní večer 
na náměstí se změnil v nefalšovanou zá-
bavu s narvaným hledištěm a tanečním 
parketem zaplněným skvěle se bavícími 
návštěvníky.

Druhá polovina srpna patřila opět kinu 
pod otevřeným nebem, 15. srpna se zde 
promítala Teroristka s Ivou Janžurovou  
v hlavní roli, festival uzavře 22. srpna 
projekce jednoho z největších trháků po-
slední doby, Bohemian Rhapsody.  (mk)

Léto u zámku nedostatkem návštěvníků 
 rozhodně netrpělo

Univerzita třetího věku 
otevře opět dva kurzy

Úspěšná Virtuální univerzita třetího 
věku, které se v uplynulém školním roce 
zúčastnilo rekordních 85 posluchačů, 
bude pokračovat i na podzim. V zimním 
semestru 2019/2020 kulturní dům otevře 
opět dva kurzy, a to kurz Klenoty barok-
ního sochařství v českých zemích a kurz 
Potraviny a spotřebitel. Výuka zahájí na 
přelomu září a října, uzávěrka pro podání 
přihlášky byla stanovena na 20. září. Bliž-
ší informace o univerzitě třetího věku lze 
získat na webové stránce kulturak.info, 
kde si lze stáhnout i přihlášku, nebo na 
kontaktech: 583 415 400, 725 046 589, 
email zikova@kulturak.info.  (red)

Tunklův dvorec 
multimediální výstavu

Ve čtvrtek 5. září v 17 hodin se v Gale-
rii Tunklův dvorec představí s neobvyklou 
výstavou obrazů a projekce multimediál-
ních děl Na vlnách fantazie výtvarnice, re-
žisérka a choreografka Zdeňka Čechová. 
Ta stojí u vzniku prvních multimediálních 
uměleckých show v České republice, mj. 
Zpívající fontány v Mariánských Lázních 
či Křižíkovy fontána v Praze. 

Výstavu, která potrvá do 27. září, dopl-
ní v minigalerii malby na textil, mandaly  
a další práce Libuše Trunečkové.  (red)

Na hodovou neděli 25. srpna připravila 
římskokatolická farnost na zahradě za Ka-
tolickým domem Farní den. Nachystaný 
je bohatý program pro všechny – příjem-
né posezení při hudbě cimbálovky, scénka 
Divadélka na okraji Smolíček, děti přijde 
pobavit kouzelník, připraven bude i ská-
kací hrad, hry a soutěže, poník či malová-
ní na obličej

Občerstvení zajištěno, možnost opečení 
buřtů, vstupné dobrovolné.  (red)

Farní den za Kaťákem

Na zbrusu novou divadelní pohádku  
v podání členů ochotnického souboru Di-
vadlo Václav pozve Zábřežská kulturní  
v neděli 8. září. Představení určené nejen 
pro malé diváky se uskuteční od 10 ho-
din v sále kina Retro. Návštěvníci se mo-
hou těšit na napínavý pohádkový příběh 

malého chlapce Šašuldy, který zachrání 
Sluníčko před „železným generálem“. 
Pod režijním vedením Petry Šípové hra-
jí Tomáš Šíp, Andrea Kvapilová, Barbo-
ra Schwarzová, Zuzana Bradáčová, Jana 
Kozičková, Filip Manďák, Anežka Šťast-
ná a další.  (red)

Pohádka Šašulda a Sluníčko 

Uzávěrka přihlášek do 
tanečních se blíží

Už jen do poloviny září bude kultur-
ní dům přijímat přihlášky do kurzu tan-
ce a společenského chování, který je ur-
čen především pro studenty středních škol 
ze Zábřehu, ale i Šumperka a Mohelnice. 
Uzávěrka pro příjem přihlášek byla stano-
vena na pátek 13. září, první taneční lekce 
se uskuteční 1. října.

Kurz povedou zkušení lektoři, manže-
lé Eva a Petr Kolčavovi – trenéři III. tří-
dy tanečního sportu. Poplatek za dvanáct 
lekcí včetně dvou prodloužených, závě-
rečné kolony a rautu činí 1.350 Kč. „Spo-
lečenský raut bude součástí jedné z lekcí, 
během něho se tanečníci dozvědí základní 
pravidla, jak se na rautech a podobných 
společenských událostech chovat,“ infor-
movala Dagmar Ziková.

Přihlášky jsou k dispozici v infocentru 
nebo kanceláři kulturního domu (tel. 583 
415 400, 775 915 400, email zikova@kul-
turak.info). „Otevíráme pouze jednu sku-
pinu tanečních, proto doporučujeme po-
dat přihlášku a současně uhradit kurzov-
né co nejdříve,“ upozornila Ziková.  (red)

Pro zpříjemnění neděle 1. září zahraje  
k tanci i k poslechu od 14 hodin v sále kul-
turního domu populární šumperské duo 
Albatros. Další pořad určený zejména pro 
dříve narozené připravila Zábřežská kul-
turní na neděli 13. října, kdy do kulturá-
ku poprvé zavítá hudební hvězda televize 
Šlágr – Marcel Zmožek s kapelou. O tři 
týdny později, v neděli 3. listopadu, potěší 
nejen zábřežské milovníky dechové hud-
by oblíbená valašská dechovka Záhořané. 
Na všechny uvedené pořady již lze zakou-
pit vstupenky.  (red)

Taneční odpoledne  
s duem Albatros

Kulturák nabízí téměř  
tři desítky kurzů

Celkem sedmadvacet kurzů obsahu-
je nabídka Zábřežské kulturní určená pro 
zájemce o aktivní trávení volného času. 
Také pro období školního roku 2019/2020 
tradičně převažuje nabídka kurzů pohybo-
vých, z kurzů jazykových je nabízena vý-
uka angličtiny a němčiny, ale i španělšti-
ny, francouzštiny, ruštiny nebo latiny. 

„Novinkou v nabídce je fotokurz, kte-
rý jsme s úspěchem vyzkoušeli již na jaře, 
kdy se jej zúčastnilo přes dvacet zájemců. 
Pokračování bude mít rovněž loni nově 
otevřený kurz Nordic walking, ve kterém 
se kurzisté naučí pod vedením školené in-
struktorky správně zvládat chůzi s hole-
mi,“ uvedla Dagmar Ziková z kulturního 
domu. Z pohybových kurzů je možné se 
dále přihlásit do kurzu flamenca, tai chi, 
cvičení pro těhotné nebo dopoledního cvi-
čení pro seniory, to odstartuje pod vede-
ním Ladislavy Rýznarové již v úterý 10. 
září. Přihlášky se přijímají také do taneč-
ních pro dospělé, které proběhnou v šes-
ti dvouhodinových lekcích, nebo do kur-
zů scénického tance pro děti a mládež ve 
věku od 4 do 18 let.

Kompletní přehled kurzů a přihláš-
ky jsou k dispozici v infocentru nebo na 
webové stránce www.kulturak.info. In-
formace zájemcům podá Dagmar Ziková 
na kontaktech 583 415 400, 725 046 589 
nebo zikova@kulturak.info.  (red)

 

Skalička zve na 
dvojvýstavu Oheň v duši 
Podzim zahájí v zámku na Skaličce 

dvojvýstavou Oheň v duši. V sobotu 7. září 
v 16 hodin vernisáž představí díla Jarosla-
va Kláta, jenž je ve své generaci spíše fran-
couzským malířem, který na svých cestách 
do Alžírska, Tuniska nebo na Martinik šel 
ve stopách slavných umělců této země.

Druhá vystavující Kristýna Šebesto-
vá studovala pod vedením Jaroslava Klá-
ta. Od prvního ročníku se snažila prosa-
dit svou tvorbu abstraktního umění, což 
se ale zpočátku profesorovi moc nelíbilo. 
Poté se ovšem talent vynořil na hladinu  
a dostal volný průběh a podporu. 

Výstava bude na Skaličce k vidění do 
27. října, více informací na www.zamek
-skalicka.cz.  (red)

Z prvních dvou zápasů má 
Sulko plný počet bodů
Povedený vstup do sezony krajského 

přeboru mají za sebou fotbalisté Sulka. 
Na první utkání vyrazili do Jeseníku, kde 
se hrála vyrovnaná partie, kterou rozhodl 
jediný gól hostů. Zábřežský tým ke konci  
1. poločasu udeřil z brejku. Michal Sitta 
zatáhl míč, poslal jej na velké vápno sou-
peře a Radek Žák střelou k tyči rozhodl. 
Tým Jeseníku si po změně stran vytvořil 
převahu, ale skóre zůstalo nezměněno.

 „Založili jsme B mužstvo, takže se  
v přípravě točilo dost hráčů a výsledky 
byly různorodé. Příprava ale byla kvalitní 
a já jsem rád, že jsme dokázali první zápas 
vyhrát,“ pochvaloval si zábřežský kouč 
Jaroslav Rolínek, který mohl na startu se-
zony vybírat z poměrně širokého kádru. 

V prvním domácím zápase se Sulko po-
stavilo Slovanu Černovír, který v úvodním 
kole uspěl proti favorizovanému Šternber-
ku. Pečlivá příprava se Zábřehu vyplatila. 
Od začátku byl aktivnější, dobře kombi-
noval a nakonec se dvěma povedenými 
standardkami dopracoval do poločasu ke 
slibnému náskoku. Ve druhém dějství na-
víc individuální akce Michala Sitty při-
nesla domácím třetí gól. Závěr pak patřil 
hostům, kteří v poslední minutě zazname-
nali čestný úspěch.

FK Jeseník – SK Sulko Zábřeh 0:1 
(0:1). Branky: 39. Žák. 

SK SULKO Zábřeh – TJ Slovan Černo-
vír 3:1 (2:0). Branky: 8. Lepka, 27. Hymr, 
69. Michal Sitta – 90. Meissner.  (red)
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RAMZOVÁ – PAPRSEK – STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.                                                        
      Odjezd ČD, 7:31

ZDEŇKA ČECHOVÁ: NA VLNÁCH FANTAZIE
Vernisáž výstavy obrazů a projekce multimediálních děl výtvarnice, režisérky a choreografky. Minigalerie: 
Libuše Trunečková – malování na textil, mandaly a malované kamínky. Kulturní program: ZUŠ Zábřeh.
 Galerie Tunklův dvorec, 17:00

HODINÁŘŮV UČEŇ  
Pohádka, bez omezení, dabing, Česko/Slovensko 2019, 102 min.                   
  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

DIEGO MARADONA
Dokumentární, sportovní, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2019, 130 min.    
 Kino Retro, 20:00, 100 Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Dravci, sovy a šermíři na zábřežském hradě a zámku                                                                                      17:00                                                                        

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný, dobrodružný, akční, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 165 min.
                                                                                                                            Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TO KAPITOLA 2
Horor, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 109 min.                  
  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (7. a 8. září)
Hrad a zámek Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje a farní muzeum ve věži, kostel sv. Barbory, kostel Církve 
československé husitské                                           Otevřeno v sobotu 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Zámek Skalička                                                           Otevřeno v sobotu a v neděli 14:00 – 18:00
Dům Pod Podloubím (so/zdarma, ne/plné vstupné)                                                  
             Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Šubrtova kaplička, železniční skanzen na opuštěném drážním tělese, mariánský sloup a kašna na 
Masarykově náměstí                                                                                                       
     Volně přístupné

PO STOPÁCH KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Procházejte zábřežské památky a sbírejte razítka. Start i cíl městské hry pro děti i dospělé je na zábřežském 
hradě.

FLÁM FEST
Pořádný flám, nezapomenutelný mejdan, pohodové setkání s přáteli, oslava skvělé muziky, dobrého 
jídla a pití pro každého! 4. ročník hudebního open air festival pro všechny generace. Vystoupí: David 
Koller s kapelou, Anna K., Pokáč, Stracené ráj, Circus problem a dýdžejové Rádia Haná. Vstupenky nelze 
rezervovat. Vstupenky lze také zakoupit v síti Ticketstream.
 Plavecký areál Zábřeh, 14:00 – 1:00, do 31. srpna 340 Kč,
  pak 440 Kč, dětská vstupenka pouze na místě v den akce: děti do 10 let v doprovodu rodičů 
50 Kč, 11 – 14 let v doprovodu rodičů 100 Kč, vozíčkáři a držitelé ZTP/P vstup zdarma (je nutné prokázat 
se platným průkazem), průvodce platí plnohodnotnou vstupenku. Slevy na průkazy TP, ZTP ani jiné slevy 
 nejsou poskytovány

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: OHEŇ V DUŠI 
Vernisáž výstavy akademického malíře Jaroslava Kláta a Kristýny Šebestové. 
                             Zámek Skalička, 16:00

LVÍ KRÁL  
Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.              
  Kino Retro, 17:30, 100 Kč

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 101 min.                
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ŠAŠULDA A SLUNÍČKO
Divadelní představení nejen pro malé diváky v podání Divadla Václav. Režie Petra Šípová.
 Kino Retro, 10:00, 70 Kč

SK SULKO ZÁBŘEH – TJ SIGMA LUTÍN                                                  
   Městský stadion Zábřeh, 16:00

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 3D
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 100 min.                  
  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 159 min.             
     Kino Retro, 20:00, 120 Kč

 

Pátek 23. srpna

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min. V případě 
nepříznivého počasí se představení přesune do KULTURNÍHO DOMU. Občerstvení zajištěno.                       
                   Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00 (promítání po setmění), 80 Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ  
Pohádka, bez omezení, dabing, Česko/Slovensko 2019, 102 min.                    
 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ŽIVÁ KAPELA V KEMPU: ATOM                                            
 Sport & Relax areál Bozeňov, 19:30, vstup volný

YESTERDAY
Komedie, hudební, bez omezení, titulky, Velká Británie 2019, 112 min.            
  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 100 min.     
       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 159 min.                          
  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SK SULKO  ZÁBŘEH – TJ TATRAN LITOVEL                                       
   Městský stadion Zábřeh, 16:30

LVÍ KRÁL 3D
Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.               
 Kino Retro, 17:30, 140 Kč

KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor, thriller, komedie, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 96 min.                    
 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PRAHA – HISTORICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A NÁRODNÍ 
DIVADLO
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.     Sraz na nádraží ČD 6:20, návrat 20:22

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 101 min.                
  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

FREE SOLO
Dokumentární, bez omezení, titulky, USA 2018, 100 min.                         
  Kino Retro, 20:00, 100 Kč

LEVANDULOVÉ HUDEBNÍ LÉTO
Ochutnávka levandulových farmářských sýrů, klobásy a Richard Baksevanidis.                                                                         
                                                                                      Před Levandulovou kavárnou, 16:00

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný, dobrodružný, akční, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 97 min.
                                                                                                                     Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 101 min.      
  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

18. MORAVSKÝ BIKEMARATON  
Tratě: 30, 50 a 80 km. Bližší informace na www.cyklomorava.cz.                                
 Sokolovna Leština 

ZVĚŘINOVÉ HODY & ZÁBAVNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Speciality, točené pivo, bohaté občerstvení. Od 15:00 do 17:00 program pro děti: Mickey Mouse, stezka 
plná her, klaun, malování na obličej a další.  K tanci i poslechu hraje DJ.
                                                                     Hřiště Nemile, 14:00 – 22:00, vstupné dobrovolné

LVÍ KRÁL
Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.      
   Kino Retro, 17:30, 110 Kč

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 101 min.         
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DUO ALBATROS
Tradiční taneční odpoledne v kulturním domě, zahraje oblíbené šumperské Duo Albatros. Občerstvení 
zajištěno. 
  Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, 50 Kč

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 101 min.          
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 159 min.                 
  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 24. srpna

Neděle 25. srpna

Čtvrtek 22. srpna

Sobota 7. září 

Čtvrtek 5. září

Pátek 6. září

Dne 21. července 2019 oslavila 70. narozeniny

paní Marie Sroková  
ze Zábřeha.  

Milá maminko, přijmi naše blahopřání, 
ať štěstí Tě doprovází, 

zdraví ať máš náruč plnou, 
radosti nechť se jen hrnou, 

humor se Ti neztratí, 
to vše Ti přejí Tvoje děti s rodinami, manžel a vnoučata.

Dne 24. července 2019 jsme si připomněli nedožité 

50. narozeniny
 

pana Martina Opravila,  
rodáka ze Skaličky.      
S láskou vzpomínají  

tatínek, sourozenci s rodinami a manželka s dětmi.

Středa 28. srpna

Pátek 30. srpna

VÝSTAVY 

Galerie kina Retro
Hluboká pole – výtvarné  práce dětí ZŠ a DDM 
Krasohled           Výstava potrvá do 30. 8.

Galerie Tunklův dvorec
Zdeňka Čechová – obrazy                                                                                                                       
                                               Výstava potrvá do 27. 9.

Muzeum Zábřeh
Velká dopravní interaktivní herna – modely aut, vláčků  
a letadel                                            Herna potrvá do 4. 9.

Zdeněk Malec – fotografie – minigalerie  
 Výstava potrvá do 8. 9.

Zámek Skalička
Jaroslav Klát a Kristýna Šebestová – obrazy                                                                    
 Výstava potrvá do 27. 10.

Pivovar Welzl
Iva Brzobohatá                                            Srpen 
Jaromír Vítek                                                  Září/říjen

Dne 31. července 2019 by se dožila 70 let
 

paní  Jana Špičková. 
 

S láskou stále vzpomínají dcera Jana 
a syn Karel s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Sobota 31. srpna

Neděle 1. září

Cykloklub
Morava

Neděle 8. září

SK SULKO 
Zábřeh

Čtvrtek 29. srpna

Seklar s.r.o.

KČT O ZdP 
Zábřeh

EHD

EHD

SK SULKO 
Zábřeh

EHD


