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Václavov a Svébohov se dočkají kanalizace

Budování kanalizace ve Svébohově
a Václavově, čistírny odpadních vod ve
Václavově a vodovodu ve Václavově je
před zahájením. K započetí prací na projektech, které již mají přislíbené dotační
prostředky, se sešlo zastupitelstvo v mimořádném termínu ve středu 28. srpna.
Na programu bylo především odsouhlasení podílu Zábřeha na financování investic
ve Václavově.
„Pro město je odkanalizování Václavova a zavedení vodovodu jednou z priorit, o těchto investicích se hovoří desítky let. Finanční spoluúčast města ve výši
40 milionů korun plánujeme rozložit do
dvou let, následující roky nás čekají opravy povrchů,“ sdělil starosta Zábřeha a člen
představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) František John. Celý projekt se skládá z několika částí, které jsou vzájemně podmíněny a podmiňuje je i poskytovatel dotací.
O provázanosti svědčí například skutečnost, že čistírna odpadních vod ve Václavově bude sloužit ze dvou třetin pro obyvatele Svébohova.
Zábřeh poskytne svůj přibližně čtyřicetimilionový vklad společnosti VHZ. Ta je
jako společnost, v níž má město Zábřeh
majetkový podíl, hlavním nositelem pro-

jektu ve Václavově. V případě Svébohova buduje kanalizaci obec. „Investice ve
Svébohově jsou v souhrnné výši 57 milionů Kč, dotace činí 27 milionů. V obci
o prázdninách proběhlo zasedání zastupitelstva, které odsouhlasilo podmínky pro
napojení obce na čistírnu odpadních vod
ve Václavově. Máme vysoutěženého zhotovitele stavby, který je po odsouhlasení
václavovské části ze strany poskytovatele dotace připraven zahájit práce,“ uvedla svébohovská starostka Martina Šťastná.
Po schválení projektu a finanční spoluúčasti města zastupitelstvem je tak nyní
na VHZ učinit poslední kroky k zahájení projektu a získat rozhodnutí o přidělení dotací ze strany EU a Státního fondu
životního prostředí. Ta je zatím přislíbená
pro václavovskou část ve výši 30 milionů
Kč. Rekonstrukce kanalizace vyjde po vysoutěžení na 37 milionů, vybudování čistírny odpadních vod na 19 milionů a zbudování vodovodu na 30 milionů korun.
Na projektu se bude finančně podílet také
společnost VHZ. Ta může po konečném
odsouhlasení představenstvem zahájit stavební práce, které potrvají od podzimu do
příštího roku. V následujícím roce plánuje město ve Václavově provést i celkovou
rekonstrukci povrchů. 
(red)

Dopravní uzavírky na ulici Boženy Němcové

V rámci stavební úpravy vodovodu a kanalizace budou od 2. září do 31. prosince
probíhat částečné i úplné uzavírky provozu v ulici Boženy Němcové. Při částečné
uzavírce bude šířka pro průjezd minimálně 2,75 metru. Úplné uzavírky budou po-

suvné po 50 metrech při budování odboček vodovodu a kanalizace (přibližně od
16. září). O přesných termínech bude zhotovitel stavby předem informovat. Jedná
se především o práce v místech příjezdu k
domům č. 21 a 23.
(red)

Křižovatku v Koutech doplní chodník

Důležitá křižovatka ulic Sokolská
a Sušilova bude od letošního roku pro
chodce bezpečnější. Začátkem září odstartuje v takzvaných Koutech výstavba
nového chodníku. Ten bude o šířce dvou
metrů a délce 104 metrů proveden z betonové dlažby. Chodník navíc spojuje autobusovou zastávku městské hromadné dopravy a příměstské dopravy. „Díky této
investici bude další místo v Zábřeze bez-

pečnější, další obdobné investice město
chystá,“ uvedl starosta František John.
Celkové náklady převyšují 1,15 mil. korun. Realizaci bude provádět firma EKO
servis. Vzhledem k tomu, že se jedná
o křížení dvou frekventovaných krajských komunikací, přispěl po žádosti města v oblasti zvyšování bezpečnosti částkou přes 383 tisíc korun také Olomoucký kraj. 
(red)

Zábřežská radnice vypsala personální
výběrová řízení na obsazení pracovních
pozic vedoucí/ho odboru rozvoje a referenta oddělení sociálně-právní ochrany
dětí. Ideální kandidát na vedoucího odboru rozvoje je vysokoškolsky vzdělaný
v oboru stavebním nebo veřejné správy,
orientuje se v oblasti veřejných zakázek,
v právních předpisech ve stavebnictví
a má zkušenosti s vedením lidí a s realizací investic. Nezbytnou podmínkou pro výkon druhé nabízené pozice je

ukončené alespoň vyšší odborné vzdělání sociálního směru a znalost právních
norem potřebných pro výkon povolání
sociálního pracovníka.
„Bližší informace o obou pozicích
jsou k dispozici na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad, Volná pracovní místa.
Zájemci se mohou také telefonicky informovat u personalistky Martiny Poláchové na čísle 583 468 241,“ doplnila tajemnice městského úřadu Jana Krasulová.
(red)

Město hledá vedoucího odboru
rozvoje a referenta

Dechový orchestr se vrátil z Číny,
kde zažil i tajfun

Skoro dva týdny strávili v Číně mladí
muzikanti z Dechového orchestru Zábřeh,
kteří zde ve dnech 7. až 19. srpna reprezentovali hned na dvou mezinárodních
festivalech dechových hudeb – v Pekingu a Rizhau. Orchestr na festivalech reprezentoval jako jediné těleso z České republiky. Prestižní pozvání od organizátorů
dostal orchestr po úspěšném vystupování
v Šanghaji v roce 2015.
Zábřežáci první polovinu turné strávili
v přímořském letovisku Rizhao, kde zastupovali Česko na mezinárodním festivalu dechových orchestrů. Průběh festivalu
narušil tajfun Lekima, kvůli kterému musely být dva dny programu zrušeny, a muzikanti zůstali na hotelu. I tak ale ve zbyt-

ku dní zahráli
v tenisové hale,
ve škole, na přímořské promenádě a na pobřeží
Žlutého moře.
Na druhou polovinu festivalového turné se
orchestr přesunul do hlavního
města Číny na
další mezinárodní festival dechových hudeb. České melodie zanotovali cestou
pod Velkou čínskou zdí. V Pekingu pak následně u Chrámu nebes, na EXPu zahrad, zamířili ale
i do nedalekého Tianjinu, třetího největšího města Číny. „Naše vystoupení a hlavně muzika měly v Číně velký úspěch nejen u domácích, ale i u zahraničních kolegů. Podařilo se nám také navázat několik
zahraničních přátelství a kontaktů, které
plánujeme využít na našich akcích,“ těší
se na spolupráci členové organizačního
týmu orchestru.
Výjezd Dechového orchestru Zábřeh
podpořil Olomoucký kraj, Ministerstvo
kultury ČR, Město Zábřeh a štědří podporovatelé orchestru. Díky nim se ho mohlo
zúčastnit padesát hudebníků. 
(red)

Blíží se termín splatnosti poplatku za odpady
Město Zábřeh upozorňuje občany na
blížící se termín splatnosti poplatku za
svoz komunálního odpadu – poplatek ve
výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok je splatný nejpozději do 30. září
a lze jej zaplatit přímo na jakékoliv pokladně městského úřadu nebo bankovním
převodem na číslo účtu 188 491 576/0300,
ČSOB a. s. Je důležité uvést správný variabilní symbol, který je na rozeslaných složenkách.

Termín 30. září je stanoven obecně závaznou vyhláškou jako závazný a v případě, že uvedený poplatek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, bude poplatníkovi zaslán platební výměr, v rámci
kterého může být poplatek zvýšen až na
trojnásobek a následně vymáhán exekucí.
V případě dotazů týkajících se poplatku za
komunální odpad lze kontaktovat Městský úřad Zábřeh, odbor finanční, tel: 583
468 111.
(red)

Jarmark nabídne mimořádně bohatý program
Zábřežský kulturní jarmark, letos
díky podpoře Olomouckého kraje spojený také s farmářskými trhy, se uskuteční v okolí kulturního domu v sobotu 14.
září. Akce pořádaná za finanční podpory
města nabídne nejen bohaté občerstvení
včetně tradičního burčáku a nejrůznější jarmareční zboží, ale také mimořádně
pestrý kulturní i doprovodný program.
Doprovodnému programu bude na
parkovišti před gymnáziem vévodit
EKO scéna s hrami, soutěžemi a kvízy
pro malé i velké a opět i s nabídkou ta-

šek na tříděný odpad zdarma. „Letošní
novinkou na naší scéně bude akce Tašku za tašku, kdy si příchozí budou moci
vyměnit igelitovou tašku za tašku bavlněnou, kterou si navíc budou moci sami
vyzdobit,“ uvedl šéf EKO servisu Milan Doubravský. Na zajímavý program
a atrakce pro děti se mohou těšit také
návštěvníci sousední dětské scény ZŠ
a DDM Krasohled i stanoviště 41. přední hlídky Royal Rangers vedle kulturního domu. 

(Pokračování na straně 2)
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Při zakoupení brýlí či výměně
skel máte u nás na výběr:
buď Vám proplátíme příspěvek, který byl
zdravotní pojišťovnou poskytován do 31.7.,
nebo Vám poskytneme slevu 15%.

Případné ukončení této akce bude oznámeno formou inzerce, nebo na web. stránkách.

Školská 15, Poliklinika (B), 727 967 311, 7:00-17:00 Pá do 15:00
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém jednání v úterý
13. srpna mj. projednala následující materiály:
• Vzala na vědomí zánik nájmu parkovacího stání v budově Nerudova 7
a souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem tohoto stání za podmínek: minimální nájemné ve
výši 620 Kč + DPH/měsíc, doba nájmu
neurčitá s jednoměsíční výpovědní dobou a jistota ve výši 3.000 Kč.
• Souhlasila se zveřejněním záměru snížit nájemné v prostorech určených
pro podnikání nájemce v budovách nám.
Osvobození 7 a 8 na cenu 1.500 Kč/m2/
rok.
• Souhlasila s výměnou a opravou lavic, dřevěných doplňků a obložení v Plaveckém areálu Zábřeh ve výši cca 57 tisíc Kč nákladem a na základě žádosti nájemce – společnosti EKO servis Zábřeh.
• Schválila Akční plán MAN 2019 –
2025 a uložila odboru informatiky předávat radě informace o plnění plánu nejméně jedenkrát ročně.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o poskytování internetu s firmou
Select System na období do 31. 8. 2020
za cenu 14.900 Kč bez DPH/měsíc.
• Schválila pořadí nabídek pro provedení veřejné zakázky na projektovou
dokumentaci I. a II. etapy revitalizace
sídliště Severovýchod. V soutěži zvítězila nabídka společnosti Traffic Design
v celkové ceně 577.500 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura v celkové výši 583.239
Kč pro potřeby projektové přípravy
a následné realizace komunitního domu
pro seniory na Sušilově ulici.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s VHH Thermont, kterým se rozšiřuje předmět díla a doplňuje
o opravu lodžií a navyšuje cena díla úhrnem o 465.510 Kč bez DPH.
• Souhlasila s opravou volného městského bytu 2 + 1 v domě 17. listopadu 5 v předběžné ceně 389.000 Kč vč.
DPH a bytu 2 + 1 v domě Kosmonautů 3
v předběžné ceně 510.000 Kč vč. DPH.
• Schválila na základě vyhodnocení podaných nabídek uzavření smlouvy
o dílo na rekonstrukci střechy mateřské
školy Strejcova se společností W.H.A.
systém v ceně 1.694.000 Kč vč. DPH.
• Schválila nominaci starosty Františka Johna do komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 
(red)

Recyklací starých spotřebičů
občané pomohli životnímu
prostředí
V loňském roce občané Zábřeha odevzdali k recyklaci přes 40 tun elektrozařízení. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL,
která pro město zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení, vyplývá, že tak uspořili 510,70 MWh elektřiny, 27.861 litrů ropy, 2.292 m3 vody a
19,91 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 107 tun
CO2, a produkci nebezpečných odpadů o
477 tun. Úspora vody se pro představu
rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 30.771 sprchování a úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k
ujetí 409.724 km v běžném osobním automobilu. 
(red)

Dětem na Sušilce pomáhá
v rozvoji evropský projekt

Střední škola, Základní škola, Mateřská
škola a Dětský domov Zábřeh na Sušilově ulici již druhým školním rokem realizuje evropský projekt Kvalitní a efektivní vzdělávání všem bez rozdílu. Ten zahrnuje několik oblastí umožňujících rozvíjet
dovednosti, schopnosti a získat další kompetence žákům školy. Ti jsou všeobecně
ohroženou skupinou, neboť mnoho jejich
rodičů není finančně i hodnotově nastaveno tak, aby dětem dopřálo co nejvíce možností při jejich rozvoji v dětství.
V rámci projektu probíhá zdarma jedenáct odpoledních kroužků, např. kroužek

tvorby školního časopisu, keramiky, domácí
dílny, kvalitního tělesného rozvoje, plánování výletu, výtvarný či
tvorby konfekce. Žáci
v rámci projektu tak
mohou využívat i zakoupených pomůcek
a materiálů.
Součástí projektu je
i tzv. vrstevnické vzdělávání – doučování, kdy
slabším žákům za symbolickou mzdu pomáhají v doučování studenti gymnázia a VOŠ
a SŠ automobilní. Žáci
absolvují doučování každý týden a výsledky v jejich prospěchu jsou viditelné.
V květnu vyjely děti zdarma společně
s vrstevníky ze ZŠ Severovýchod na třídenní inkluzivní pobyt do Koutů nad Desnou, probíhá též pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků formou přednášek a workshopů. V rámci projektu spolupracuje škola také s partnerským zařízením, Střední školou a Základní školou
Žamberk. V Žamberku žáci navštěvují
dva kroužky, které jsou finančně a materiálně zabezpečeny ze Zábřeha. 
(red)

Pozvánka na farmářské trhy
Už jen dvakrát zaplní regionální prodejci náměstí Osvobození. Využít nákupu
přímo od pěstitelů a výrobců bude možné
19. září a 17. října vždy od 8 do 16 hodin.
V nabídce budou tradičně včelí produkty, ovoce, zelenina, sýry, produkty z domácího česneku, rakytníku, brusinek a borůvek, frgály, rybízové víno, široká škála

koření bez glutamátu a soli, vyhlášené delikatesy ve skle, řada masných a uzenářských výrobků, ale i bylinná kosmetika,
minerály či háčkované a tkané výrobky.
Organizace trhů se ve spolupráci s městem ujala stejně jako loni Okresní agrární
komora Šumperk a na jejich pořádání přispěl dotací také Olomoucký kraj.  (red)

Jarmark nabídne mimořádně bohatý program
(Dokončení ze strany 1)
Ne úplně obvyklé vyžití nejen pro děti
nabídne zóna ČEZ Distribuce, která bude
lákat na motorické hry či puzzle a každý
dětský návštěvník si odtud odnese drobnou odměnu. „Zóna ČEZ Distribuce bude
mít na jarmarku svoji premiéru, jejím smyslem je mimo jiné připomenout, že právě
v Zábřehu má svoje sídlo call centrum
pro celé distribuční území společnosti
ČEZ, které je určeno zejména pro hlášení poruch a které funguje nepřetržitě 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně,“ připomněl Zdeněk David z pořádající Zábřežské kulturní.
Návštěvníci jarmarku jistě ocení také
ukázky nových modelů automobilů značek Škoda, Renault či Dacia, zajímavé
prezentace zábřežských firem nebo akční
show Rádia Haná před kulturním domem.
Lákavou akci s názvem 15 let s Evropou
připravilo pro dětské i dospělé návštěvníky také místní městské evropské informační středisko. „Po velmi pozitivních
ohlasech zaznamenaných během letošního májového jarmarku jsme do doprovodného programu i toho podzimního zařadili opět výstavu drobného hospodářského
zvířectva,“ sdělil David.
Hlavní scénu vedle kulturního domu
obsadí už v devět hodin ráno zábřežský
dechový orchestr nedávno reprezentující v daleké Číně a poté domácí folková

a country skupina Pracka. Po poledni se
na pódiu představí nadějní hudebníci z kapely Blackbirds, kteří potěší směsicí francouzského šansonu, popu a jazzu. Odpolední blok bude patřit folklóru, nejprve
v podání Zábřežské cimbálové muziky
a dětského souboru Moraváček a poté
skupiny Folklorica hrající nejen lidové
písně, ale i to nejlepší od Čechomoru, Fleretů nebo Vlasty Redla. O poznání tvrdší
muziku přinese podvečerní program s vystoupením revivalu skupiny Nirvana, který je fanoušky považována za nejvíc autentický revival Nirvany u nás i na Slovensku. Jarmareční produkce vyvrcholí
po dvacáté hodině hudební a světelnou
show s největšími hity britské legendy
Pink Floyd. Dění na hlavní scéně doplní
svým vystoupením několik mažoretkových a tanečních skupin.
V souvislosti s pořádáním jarmarku dojde už v pátek 13. září k uzavírce prostoru
mezi kulturním domem a prodejnou Denali a od časných ranních hodin 14. září
k úplné uzavírce části ulic ČSA, Postřelmovská a celého náměstí Osvobození.
Uzavírka a objížďky budou označeny dopravním značením. Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka
na náměstí Osvobození, zastávka u polikliniky bude přemístěna na ulici Bezručova. 
(red)

ROZLOUČILI JSME SE
9. 8. Miluška Jakšová (1934)
9. 8. Emília Hazdová (1927)
10. 8. Josef Popelka (1923)
10. 8. Ludmila Pelikánová (1942)

12. 8. Anežka Hofmanová (1927)
12. 8. Irena Semlerová (1925)
14. 8. Jiří Klemš (1962)
18. 8. Petr Svoboda (1956)

Ročenka města je
k dostání

Město Zábřeh vydalo ročenku za rok
2018. Ta tradičně obsahuje průřez všemi
důležitými událostmi loňského roku, základní informace o městském úřadu, školství, sportu nebo cestovním ruchu. Nechybí v ní řada konkrétních statistických údajů, přehled významných ocenění a výročí.
Tištěná verze je k dostání zdarma v turistickém informačním centru a na obou podatelnách městského úřadu. Současně je
také k dispozici v elektronické podobě na
internetových stránkách města www.zabreh.cz v sekci O Zábřeze. 
(red)

Na odvážlivce čeká další
Beton race

V sobotu 14. září se od 9 hodin na krosové trati na Račici uskuteční druhý stupeň
extrémního překážkového závodu Beton
race Original. Pro účastníky je připravena
trať dlouhá přes 12 km s více než třicítkou
překážek přírodních i uměle vytvořených.
Čekají na ně pořádné kopce, přehrada Nemilka, bahenní lázně, 450 m dlouhý běh
potokem či technické i silové překážky.
Součástí dne budou i dětské překážkové
závody v kategoriích Betonek mini, Betonek a Beton junior, které startují od 13 hodin. Zajištěno bude také občerstvení.
Příští rok se zájemci mohou těšit na
všech pět stupňů obtížnosti závodu. Registrace a více informací na www.betonrace.cz. 
(red)

Lukostřelecký klub

V minulém roce začal v Katolickém
domě zkušebně pracovat lukostřelecký klub, který se od září otvírá veřejnosti. Klub je určen pro děti od jedenácti let
a pro dospělé bez omezení věku. Trénink
lukostřelby bude probíhat vždy ve středu
od 16 hodin v Katolickém domě pod vedením instruktora s osvědčením Českého
lukostřeleckého svazu. První setkání (informační schůzka) proběhne 18. září. Zájemci, kteří se v tomto termínu nemohou
dostavit, se mohou přihlásit na tel: 777
590 735. 
(red)

Sportovní hry seniorů
startují 20. září
V pátek 20. září pořádá Klub důchodců města Zábřeh další Zábřežský sedmiboj
aneb 4. sportovní hry seniorů. Akce proběhne od 13 hodin na hřišti základní školy
Školská a zúčastnit se může každý senior
z města a pozvaní senioři z okolních obcí,
kteří se nebojí disciplín, jako je pétanque,
jízda na koloběžkách, slalom s míčkem,
hod granátem apod. Přihlásit se je možné osobně v klubu důchodců, Nerudova 7
(DPS), a to každé úterý a čtvrtek od 13.30
do 16.30 hodin do 12. září. 
(red)

Letečtí modeláři zvou
Letecko-modelářský kroužek v Zábřehu zahajuje letos již 23. ročník své činnosti. Členové se zde seznamují s dřevem,
balzou, barvou, lepidly, laky a přesnou
prací na modelech. Vrcholem snažení bývají konstrukce létajících volných modelů,
výcvik na simulátoru, ve finále pak konstrukce modelů na RC ovládání.
Noví zájemci, kteří v tomto školním
roce dovrší alespoň deseti let, mohou být
telefonicky přihlášeni na tel: 602 463 219
Petr Janů (popř. 731 465 717) nebo se přihlásit osobně v průběhu září.
V úterý 24. září od 16 hodin proběhne první schůzka v klubovně Katolického
domu. 
(red)
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comfort living
kuchyně
vestavěné skříně
sedací soupravy
stoly a židle
Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk

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

Valová 8, Zábřeh

www.hevos.cz

Jazyková agentura Academy
Postřelmovská 2029/1b, Zábřeh
www.academy.717.cz
TEL: 608 80 80 94

nabízí od září 2019 tyto kurzy:
kurzy pro veřejnost i firmy

angličtina
němčina
ruština
francouzština
máte na kurzy čas? vyzkoušejte:
anglictinapotelefonu.eu nebo: skypeanglictina.eu

www.konirnazabreh.cz

ˇ
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ŽELEZÁŘSTVÍ
Elektromateriál
Zahradnické nářadí a potřeby
Nářadí pro profesionály i kutily
Spojovací materiál a kotevní technika
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky

HUTNÍ MATERIÁLY
Řezání laserem, plasmou, ohraňování

Olomoucká 2232/8, Zábřeh

www.zjp.cz
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DĚL

Technik centrum - 583 450 362
Steel centrum - 583 450 363
PARS NOVA A.S. – ZKUŠENÝ ZAMĚSTNAVATEL S DLOUHODOBOU
STABILNÍ ZAKÁZKOVOU NÁPLNÍ V OBORU VÝROBY, MODERNIZACÍ
A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL NABÍZÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
NA POZICÍCH:
elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník

konstruktér
projektant
technolog
mistr

Zaměstnanecké benefity:
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TV

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…
e-mail: lucie.novotna@skoda.cz / telefon: 583 365 573 (545)
Pars nova a.s.
www.parsnova.cz
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ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE

Tradiční bohaté občerstvení - udírna, kryté posezení.
Pro děti kolotoč a jiné atrakce.

od 17.00 taneční večer pod širákem s DJ ČADA
Srdečně zvou Naplaveniny + TJ LOKO Zábřeh

AUTOKLÍČE

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

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

Tel.: 605 410 442

• 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

Telefonní kontakt:

800 777 000
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Město Zábřeh
vyhlašuje personální výběrová řízení
na obsazení pracovních pozic

VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE
REFERENT/KA ODDĚLENÍ
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa
Bližší informace podá také tajemnice MěÚ Ing. Jana Krasulová,
tel.: 583 468 244, e-mail: jana.krasulova@muzabreh.cz, případně
personalistka Mgr. Martina Poláchová, tel. 583 468 241,
e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz
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Koláže Zdeňka Čecha

Novou sezonu zahájí galerie kina Retro
výstavou zábřežského výtvarníka Zdeňka
Čecha, vernisáž jeho výstavy, která nese
název Transformace, se zde uskuteční
v úterý 10. září. Zdeněk Čech inklinoval
k výtvarné technice koláží již od mládí,
systematicky se jim začal věnovat od roku
1996, v letech 2001 a 2011 vystavoval
v rovenské Galerii Kafe. Výstava v galerii
kina představí výběr z jeho tvorby, zaměří
se ovšem na větší plochy a zastoupeny budou také 3D koláže. Vernisáž, která nabídne i hudební program a drobné občerstvení, má začátek v 17 hodin. Výstavu koláží
bude možné v kině zhlédnout až do začátku října. 
(red)

V Barborce vystoupí
dětský sbor Jitro

Od 13. do 15. září letošního roku se
v Zábřeze a okolí uskuteční benefiční koncerty dětského sboru Jitro. Přímo v Zábřeze bude sbor koncertovat v neděli 15. září
v 18 hodin, a to v kostele sv. Barbory.
V čele královéhradeckého sboru stojí
přes čtyřicet let umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal. Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu
významných ocenění. Sbor uskutečnil
i patnáct turné po USA, sedm po Japonsku, koncertoval i v Hongkongu a Austrálii. Jeho repertoár zahrnuje díla vokální
polyfonie, oratorní tituly, spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. (red)

Hejlík zalistuje v knize
Jaroslava Rudiše
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických
čtení, pokračuje v zábřežském kině Retro ve středu 18. září představením novely Jaroslava Rudiše Český ráj. „V centru
dění se tentokrát ocitá parta chlapů různých generací, kteří se pravidelně scházejí
ve staré sauně za městem, kde dávají nahlédnout do různých pater svých tragikomických životů,“ naznačil zápletku knihy
o současných mužích produkční Vratislav
Jarmar. Listovat v Rudišově knize v Zábřehu budou Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Pavel Oubram (alt. Tomáš Drápela).
Představení má začátek v 17:30, vstupné
činí 90 Kč, studenti zaplatí za vstup symbolickou padesátikorunu. 
(red)

Zábavná show oblíbené
travesti skupiny

Nejoblíbenější česká travesti skupina Screamers opět zavítá do kulturního
domu, a to ve čtvrtek 19. září s novým pořadem Smím prosit?. Půjde o večer plný
tance a zpěvu na téma elegance a rodinné hodnoty z pohledu etiky a reality. Opět
nebudou chybět imitace domácích a zahraničních zpěváků a zpěvaček ani vtipné scénky. Vstupenku na dvouhodinové
interaktivní varieté v podání pěti komiků
a ozvláštněné zábavným slovem moderátora Ladislava Černého lze pořídit za sympatických 240 nebo 280 Kč.
(red)

KULTURA A SPORT	
Hodové oslavy doplnil povedený farní den

Farní den v neděli 25. srpna doplnil
oslavy svátku sv. Bartoloměje, patrona
zábřežského děkanského kostela, a zároveň se stal součástí hodových oslav.
Na zahradě Katolického domu byl
připraven bohatý program, který sem
spolu s příznivým počasím přilákal
množství návštěvníků. Ty přivítal zábřežský děkan P. Radek Maláč spolu s
kaplanem P. Krzysztofem Leonem Klatem. Nejmenším nedělní odpoledne nabídlo různé hry a soutěže, malování na
obličej, poníky či skákací hrad. Velký

Trenér Rolinek se dočkal,
se Zábřehem porazil Mohelnici
Jediný gól Sulka na začátku utkání
rozhodl derby krajského přeboru mezi
Mohelnicí a Zábřehem.
Již v 9. minutě zápasu po úniku dával Michal Sitta míč do vápna, kde se
k němu dostal Radek Žák, jehož první
střela sice gólem neskončila, následná
dorážka už ano.
Do přestávky byli hosté lepším mužstvem, ve druhém dějství ale domácí tým
začal zvyšovat aktivitu, hrál s patřičným
důrazem, jenže v koncovce se mu nedařilo, zábřežská obrana všechny ataky protivníka s přehledem eliminovala. Co prošlo, to pochytal brankář Toman.
„Pro nás je to šťastné vítězství, podle mě to byl spíše remízový zápas, každopádně jsme rádi, začátek soutěže nám
zatím vychází na výbornou,“ prozradil
kouč Sulka Jaroslav Rolinek, který v minulosti působil i v Mohelnici, kterou doposud jako soupeře v mistrovské soutěži
ani v přípravě neporazil.

Ve čtvrtém zápase přivítal Zábřeh
doma Litovel. A Sulko má v úvodu krajského přeboru parádní formu. Po čtvrté
výhře v řadě se posunulo do čela tabulky.
Samotné utkání začali lépe hosté, když
se z penalty ujali vedení, ve zbytku hry se
však již trefovali pouze domácí. Také Zábřehu dopomohl k úvodnímu zápisu pokutový kop, ke kterému se postavil gólman Toman a s přehledem proměnil. Nastartoval tak domácí obrat.
Nerozhodné skóre celek Sulka zlomil
hned zkraje druhé půle, kdy se po spolupráci bratrů Sittových trefil na 2:1 Michal. Další trefy přidali Paclík a Žanda,
skóre definitivně uzavřel svým druhým
gólem v tomto utkání Michal Sitta.
FK Mohelnice – SK SULKO Zábřeh
0:1 (0:1). Branka: 9. Žák
SK SULKO Zábřeh – TJ Tatran Litovel 5:1 (1:1). Branky: 36. Toman (pen.),
46. a 74. Michal Sitta, 54. Paclík, 64. Žanda – 23. Jindra (pen.). 
(red)

V kině vyzkoušejí sílu
hypnózy
Odbornou interaktivní přednášku
s názvem Moc a síla hypnózy a současně show, která představí předního českého hypnotizéra a mentalistu Jakuba Kroulíka, nabídne kino Retro v úterý 10. září. Během setkání se návštěvníci seznámí s inovativními metodami
v oblasti sugesce a hypnózy. Součástí
programu budou i praktické ukázky na
dobrovolnících z řad návštěvníků. Pořadatelé upozorňují, že není vhodné hlásit se na tyto ukázky v případě problémů
se srdcem, užívání psychofarmak, nebo
v případě, že je žena v jiném stavu. Stejně tak se hodinu a méně před akcí nedoporučuje konzumace alkoholu. Vstupenku lze v předprodeji zakoupit za 190
Kč, v den akce vstupné podraží na 250
Kč. Show hypnotizéra Jakuba Kroulíka
má začátek o půl osmé.
(red)

Tři roky
v Saúdské Arábii
Po prázdninové pauze se ve čtvrtek
19. září vrátí do kina Retro cyklus oblíbených cestovatelských přednášek. Tentokrát milovníci exotických destinací
zavítají do – pro Evropana téměř nedostupné – Saúdské Arábie. Díky Lukáši
Synkovi se přenesou přes mediální obraz kontroverzního pouštního království a odhalí jeho skutečné zajímavosti.
Biolog a cestovatel Synek strávil v Saúdské Arábii tři roky, přičemž prozkoumal většinu území, které je druhým největším státem arabského světa. „Ve své
přednášce zmíní také pověstnou pohostinnost Arabů, jejich vztah ke gastarbajtrům i postoj k současné politické situaci, kdy jsou Saúdové mnohými považováni za největší hrozbu pro Západ,“
uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Akce začíná v obvyklých 17 hodin, vstupné je dobrovolné. 
(red)

Plavci zazářili na
mistrovství světa v Koreji

Skautské století v Zábřehu
Ve středu 11. září se od 17 hodin v městském muzeu uskuteční vernisáž výstavy,
která představí stoletou cestu zábřežského
skautingu. Ta byla třikrát přerušena – na
počátku 2. světové války, po nástupu komunismu a po sovětské okupaci, ale vždy

obnovena. Výstavu Skautské století v Zábřehu doplní 20. září speciální skautská
akce, po dobu jejíhož konání bude muzeum pro veřejnost uzavřeno. Vstupné: plné
30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma, vstup na vernisáž zdarma.
(red)

David Jílek dovezl z Polska stříbro

Mistrovství EU mládeže
v šachu mělo i zábřežské
zastoupení

Ve dnech 15. až 24. srpna se v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou
konalo mistrovství EU mládeže v šachu.
Hráči a hráčky byli rozděleni podle věku
do kategorií 8, 10, 12 a 14 let. Každý den
se hrálo pouze jedno kolo.
Prestižní akce přilákala 96 hráčů a hráček z deseti národních federací ECU.
Díky podpoře města se turnaje mohla zúčastnit také hráčka oddílu ŠK 1921 Zábřeh Taťána Nesporá. Ta letos poprvé
hrála v nejstarší věkové kategorii hochů
a dívek do 14 let, ve které obsadila celkové 29. místo. 
(red)

ohlas vyvolalo veselé vystoupení kouzelníka Tomáše Velzla (na snímku), který do své produkce zakomponoval i zábřežského děkana. Divadélko na okraji
nabídlo představení O Smolíčkovi určené spíš pro dospělé, které potěšilo i vystoupení zábřežské cimbálovky.
Připraveno bylo rovněž pohoštění
včetně nabídky mešních vín, na Farní
den donesla dobroty také řada příchozích. Akce se tak stala již tradičně především příležitostí k přátelskému posezení a setkání s přáteli a známými. (mk)
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Zábřežský triatlonista David Jílek se
v neděli 18. srpna, pouhé dva týdny po
Slovakmanovi, postavil opět na start dlouhého triatlonu v polském Wolsztynu.

V plavání se hned po startu Jílkovi nepodařilo zachytit prvního závodníka, a tak
na kolo naskakoval jako druhý se ztrátou
necelých 5 minut. Po úvodních 60 kilometrech se Jílkovi podařilo snížit náskok prvního o minutu, ale to bylo vše. Zbytek 180
km se držel za prvním v nezměněném rozestupu.
V běhu přibližně do poloviny maratonu David držel stále stejný odstup na prvního. Pomalu se začalo projevovat manko
běžeckého tréninku zapříčiněné trvajícími problémy s achilovkami i absolvování
předchozích šesti dlouhých triatlonů v sezoně. Jílek si proto až do cíle již kontroloval druhé místo.
Nyní čeká zábřežského triatleta příprava na podzim, v půlce října se bude pokoušet již o třetí vítězství v řadě na extrémním Wintermanovi. Koncem října jej
pak čeká Ironman v Malajsii. 
(red)

Ve dnech 5. až 18. srpna se konalo 18.
mistrovství světa masters v plavání, skocích do vody, dálkovém plavání, vodním
pólu a synchronizovaném plavání v Koreji. Plavecké soutěže proběhly v Gwangju, dálkové plavání v asi 130 km vzdáleném Yeosu.
V kategoriích masters bylo přihlášeno
5.700 závodníků z 84 zemí. Reprezentanti z České republiky získali celkem 22
medailí, z toho 11 zlatých, 6 stříbrných
a 5 bronzových.
Do české medailové sbírky přispěl
i zábřežský Petr Horvát ml., kterému se
podařilo získat dvě bronzové medaile (v
závodě v dálkovém plavání na 3 km a
200 m znak) v kategorii mužů 25 – 29
let. Navíc ještě vybojoval dvě čtvrtá místa (400 m polohový závod a 100 m znak).
Jeho otec Petr se na mistrovství světa
masters vydal již podeváté a daleká cesta
se vyplatila. Poprvé se mu podařilo získat
umístění v nejlepší desítce, když v závodě mužů 45 – 49 let na 400 m polohový
závod doplaval na 10. místě. V závodě
na 200 m prsa se umístil na 13. místě, na
200 m motýlek jeho výkon stačil na 14.
místo. 
(red)
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Čtvrtek 5. září

RAMZOVÁ – PAPRSEK – STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

ZDEŇKA ČECHOVÁ: NA VLNÁCH FANTAZIE

KČT O ZdP
Zábřeh

FOTOGRAFIE Z DEPOZITÁŘŮ ŠUMPERKA A ÚSOVA

Autorem fotografií sbírky geologie a zoologie je Mgr. Milan Dvořák.

Muzeum Zábřeh, minigalerie, od 9:00, 10 Kč, děti (jednotlivě) zdarma

Odjezd ČD, 7:31

Čtvrtek 12. září

TLAPKOVÁ PATROLA

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

 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Pohádka, bez omezení, dabing, Česko/Slovensko 2019, 102 min.

DIEGO MARADONA

Drama, nepřístupné do 15 let, titulky, Česko/Slovensko /Ukrajina 2019, 169 min. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Pátek 13. září

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 100 min.

Dravci, sovy a šermíři na zábřežském hradě a zámku.

17:00

Sobota 14. září

ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK

Prodej jarmarečního zboží, farmářské trhy, ukázky tradičních řemesel, lunapark, atrakce pro děti i dospělé,
mini autosalon, dětská scéna ZŠ a DDM Krasohled, EKO scéna a mnoho dalšího. Celodenní kulturní
program pro všechny generace. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně burčáku. Akce se koná za
podpory Města Zábřeh.

Okolí kulturního domu, 9:00 – 22:00, vstup volný

Animovaný, dobrodružný, akční, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 165 min.
Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Horor, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 109 min.



Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 7. září

Beton Race,
z.s.

Hrad a zámek Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje a farní muzeum ve věži, kostel sv. Barbory, kostel Církve

Otevřeno v sobotu 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
československé husitské



EHD

ZAKONČENÍ LÉTA

TJ LOKO Zábřeh

EHD

Tradiční sousedské posezení, bohaté občerstvení, pro děti kolotoč a jiné atrakce. Od 17:00 taneční večer

Hřiště Skalička, 14:00
pod širákem, DJ Čada.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: OHEŇ V DUŠI

Zámek Skalička, 16:00

Vernisáž výstavy akademického malíře Jaroslava Kláta a Kristýny Šebestové.

LVÍ KRÁL

PŘES PRSTY

TLAPKOVÁ PATROLA

Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 70 min.

Městský stadion Zábřeh, 16:00

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 159 min.



Přednáška s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.

Čtvrtek 19. září

FARMÁŘSKÉ TRHY
TŘI ROKY V SAÚDSKÉ ARÁBII
SCREAMERS

Zbrusu nová show s názvem Smím prosit? v podání nejoblíbenější české travesti skupiny. Večer plný
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 240 a 280 Kč
scének, tance a zpěvu v zábavném pořadu. 

TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY – FILMOVÉ VEČERY

Horor, komedie, nepřístupné do 15 let, titulky, Velká Británie 2018, 118 min.

O POPLETENÉM KOUZELNÍKOVI

Veselou pohádku pro děti od 3 let připravilo Divadlo Tramtarie ve spolupráci s olomouckým iluzionistou
Karlem Pomahačem. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, i veřejnost. Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 50 Kč

ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ

Hřiště ZŠ Školská 11, 13:00
BABÍ LÉTO S CHARITOU – BENEFIČNÍ AKCE

Vystoupí Martin Maxa, A.M. Úlet, Ráčci Roveňáčci. Hrátky pro malé i velké, malování na obličej, kolo štěstí,
skákací hrad. Kavárna Nadějná, tradiční štrůdl. Prostor před kulturním domem, 15:00, vstupné dobrovolné

AD ASTRA

Sci-fi thriller, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA/Brazílie 2019, 115 min.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

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

Dne 29. srpna 2019 jsme si připomněli
nedožité 90. narozeniny
pana

Milana Bílka
ze Zábřeha.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.

Městský stadion Zábřeh, 16:00


Muzeum Zábřeh, 17:00

Marně Tě naše oči hledají, marně po lících slzy
stékají, osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen
vzpomínky a s nimi žal.
Dne 16. září tomu budou 2 roky, co nás navždy
opustila naše maminka a manželka,

paní

Janka Klimešová
ze Zábřehu.



Kino Retro, 17:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 21. září

Středa 11. září

Vernisáž výstavy, která představí stoletou cestu zábřežského skautingu.

 Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Pátek 20. září

Odborná interaktivní přednáška a show předního českého hypnotizéra a mentalisty Jakuba Kroulíka.
Součástí programu budou praktické ukázky sugesce a hypnózy z řad návštěvníků.

Kino Retro, 19:30, předprodej 190 Kč, v den akce 250 Kč

SK SULKO ZÁBŘEH – FC ŽELATOVICE 
SKAUTSKÉ STOLETÍ V ZÁBŘEHU

 Před prodejnou Elektro Kalous, 8:00 – 16:00

Audiovizuální pořad s biologem a cestovatelem Lukášem Synkem. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

TRANSFORMACE

SK Sulko

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Scénické čtení z knihy Jaroslava Rudiše. Hrají: Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Pavel Oubram nebo Tomáš
Kino Retro, 17:30, 90 Kč, studenti 50 Kč
Drápela. Vstupenky nejsou na místa.

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

MOC A SÍLA HYPNÓZY



LiStOVáNí: ČESKÝ RÁJ

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Vernisáž výstavy malých, větších i 3D koláží zábřežského výtvarníka Zdeňka Čecha.


Kino Retro, 17:00, vstup volný

 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Středa 18. září

Beseda s Radmilou Sedliačkovou a zástupcem organizace Náruč dětem. Téma: Pěstounství.

Hnízdo, Masarykovo náměstí 7, 9:30



 Kostel sv. Barbory, 18:00, vstupné dobrovolné

INTIMITA, SEXUALITA A ROLE RODIČE

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ

Beseda s Jitkou Václavíkovou.

Benefiční koncert královéhradeckého dětského sboru.

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 159 min.

Úterý 10. září

ČÍNA – HROBKA CÍSAŘE ČCHIN

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Úterý 17. září

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 100 min.

KONCERT DĚTSKÉHO SBORU JITRO
TENKRÁT V HOLLYWOODU

Divadelní představení nejen pro malé diváky v podání Divadla Václav. Režie Petra Šípová. Vstupenky

Kino Retro, 10:00, 70 Kč
nejsou na místa.



Kino Retro, 15:00, 110 Kč

Drama, krimi, komedie, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019.
Římskokatolická
farnost

ŠAŠULDA A SLUNÍČKO

SK SULKO ZÁBŘEH – TJ SIGMA LUTÍN
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 3D



ZLATOKOPKY

Neděle 8. září

SK Sulko



Kontakt: p. Baráková, 731 745 709

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 101 min.

 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

BÍLÉ KARPATY – BOJKOVICE (15. – 22. 9.)

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

Drama, krimi, komedie, nepřístupné do 15 let, USA 2019.

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

Naplaveniny

Račice, 9:00

Neděle 15. září

PO STOPÁCH KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

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, 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



ZLATOKOPKY

Šubrtova kaplička, železniční skanzen na opuštěném drážním tělese, mariánský sloup a kašna na
Masarykově náměstí

Volně přístupné

FLÁM FEST

12 km + 30 překážek. Bližší informace na www.betonrace.cz.
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2019, 122 min.

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

BETON RACE ORIGINAL
PANSTVÍ DOWNTON

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (7. – 8. září)
Zámek Skalička

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, České znění, Česko 2019, 101 min.



ANGRY BIRDS VE FILMU 2
TO KAPITOLA 2

 Kino Retro, 17:30, 100 Kč

PŘES PRSTY

Pátek 6. září

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

NABARVENÉ PTÁČE

Dokumentární, sportovní, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2019, 130 min.


Kino Retro, 20:00, 100 Kč

EHD



Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 70 min.

Stále s láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel a děti.

SOBOTA PRO ŽENY

Aerobic na trampolínách (9:00 – 10:30), jóga, hatha jóga, power jóga, jóga pro zdravá záda, dechové
techniky a relaxace (10:00 – 11:30) pro ženy a dívky. Přihlášky: zikova@kulturak.info, 775 915 400, 583
415 400 do 19. září.
Kulturní dům, malý sál a klubovna, 9:00 – 11:30

LVÍ KRÁL 3D

Animovaný, dobrodružný, bez omezení, české znění, Česko 2019, 109 min.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

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

Kino Retro, 17:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dne 5. září 2019 oslaví 80 let
paní

Marie Šindelářová.
Pevné zdraví do dalších let přeje
manžel s celou rodinou.
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