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Ve středu 25. září proběhlo na zábřež-
ském stadionu slavnostní zahájení provo-
zu atletického areálu. A nová dráha i se 
sportovními sektory hned vzápětí zača-
la sloužit svému účelu, to když se na ní 
v rámci atletických závodů utkali žáci zá-
břežských škol. 

Slavnostního otevření se ujal předseda 
Sportovních klubů Miloslav Tempír, sta-
rosta František John a náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Jan Zahradníček. 
Ve svých projevech především popřáli 
nastupující sportovní generaci, aby drá-
hu ráda využívala a dosahovala zde dob-
rých sportovních úspěchů. Došlo i na po-
děkování předsedy Atletiky Zábřeh Jose-

fa Ziky Jaro-
slavu Jaškovi 
a Miloslavu 
Tempírovi za 
d l o u h o d o -
bé zásluhy o 
rozvoj atleti-
ky a výstavbu 
nové atletické 
dráhy i sekto-
rů na stadio-
nu, kterým za 
potlesku čet-
ných diváků 
a sportovců 
poté předal 
čestné klubo-
vé členství. 
S l a v n o s t -
ní atmosféru 

doplnili i významní hosté z řad zaslouži-
lých sportovců, trenérů a atletických či-
novníků: Květoslav Vykydal, František 
Fojt, Pavel Tunka nebo Gita Skoumalo-
vá se synem Radkem. Následovalo stříhá-
ní pásky, kterého se ujali mladí závodníci 
(na snímku).

První závody zábřežských základních 
i středních škol proběhly v režii Atletiky 
Zábřeh, moderoval je známý sportovní 
komentátor Štěpán Škorpil. Absolutním 
vítězem a držitelem putovního poháru 
starosty města se stala ZŠ B. Němcové 
před ZŠ Školská a ZŠ a DDM Krasohled. 
 (red)

Atleti se dočkali, nový ovál slouží 
sportovcům

Zastupitelé přispěli sportu a rozšiřují 
průmyslovou zónu

Jako podzimní listí bude hudebně pes-
trý a barevný i druhý říjnový víkend. Po-
stará se o to program zábřežského Jazz 
in Hall, který na letošní 16. ročník chys-
tá hned několik novinek. Jazzové melodie 
zazní nejen v tenisové hale, přibydou také 
dva dny jazzu navíc.

Novinkou je především rozšíření akce, 
která startuje už ve čtvrtek filmem v kině 
Retro. Od 20 hodin se bude promítat film 
Pára nad řekou, hudební dokument ze ži-
vota tří legendárních jazzmanů – trumpe-
tisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomí-
ra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jan-
kejeho.

Oproti minulým ročníkům organizátoři 
plánují hudební program také na páteční 
večer 11. října. Ten proběhne v Klubu ve 
Zdi, kde ve 21 hodin vystoupí Vokalami-
ta a skupina Blue Apple. Po nich budou 
mít možnost místní i přespolní muzikan-
ti ukázat svůj talent během připravované 
jam session.

„Naším cílem je udržet podzimní jazzo-
vou atmosféru této akce v Zábřehu o tro-
chu déle. Přinášíme tedy čtvrteční filmo-

vý večer v Retru, kde promítneme film o 
jazzových legendách,“ zve na čtvrteční 
program Vít Komárek, jeden z organizá-
torů. „Klub ve Zdi je zase jako stvořený 
pro malé jazzové party. Zde dáme příleži-
tost k prezentaci hlavně regionálním ama-
térským kapelám. V tomto modelu chceme 
pokračovat i v příštích letech,“ dodává.

Vrcholem akce je však sobotní večer – 
12. října – tradičně v originálním prostředí 
tenisové haly. Od půl osmé vystoupí ka-
pela The People, následovat bude oblíbe-
ný domácí Moravia Big Band s hostem, 
saxofonistou Felixem Slováčkem, po nich 
pak Kristina Barta s projektem Event Ho-
rizon. Večer završí legendární Laura a její 
tygři. Čas mezi jednotlivými koncertní-
mi bloky posluchačům zpříjemní místní 
Blackbirds a Fluguit na venkovní scéně.

Více informací na www.jazzinhall.cz. 
Vstupenky na festival, který se koná za 
podpory Olomouckého kraje a Města Zá-
břeh, jsou k dostání v prodejních místech 
Zábřežské kulturní. V prodeji budou i na 
místě, v den jednotlivých akcí, do zaplně-
ní kapacity prostor.  (red)

Jazz in Hall nabídne jazzmany nejen v hale

Také letos proběhne v rámci Týdne so-
ciálních služeb ČR Den otevřených dve-
ří poskytovatelů sociálních a navazujících 

služeb v Zábřeze. Navštívit jednotlivá za-
řízení bude možné od 7. do 13. října 2019. 
Bližší informace na straně 5.  (red)

Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních 
 a navazujících služeb 

V pátek 20. září uspořádal městský 
Klub důchodců Zábřežský sedmiboj 
aneb 4. sportovní hry seniorů. Akce se 
uskutečnila na hřišti ZŠ Školská. Po za-
hájení her starostou Františkem Johnem 
se senioři utkali v různých disciplínách, 
jako je pétanque, jízda na koloběžkách, 
slalom s míčkem, hod granátem apod. 
Letošního ročníků se zúčastnilo 26 pě-
tičlenných týmů ze Zábřeha a okolí, do-
razily ale i družstva z větší dálky – Vá-
penné, Hranic na Moravě, Oskavy, Ha-
nušovic, Olomouce či Litovle, nechyběl 

zábřežský tým zdravotně postižených.
K vidění byly pozoruhodné výkony, 

do soutěže se zapojil i čtyřiadevadesáti-
letý závodník a o dva roky mladší žena. 
Přestože se nejednalo jen o nejlepší vý-
kony, došlo i na vyhlášení vítězů. Zlato 
vybojoval třetí tým zábřežského Klubu 
důchodců, který na start postavil hned 
sedm týmů. Druhá skončila Univerzi-
ta  třetího věku při ZŠ Doloplazy a třetí 
družstvo Krajské rady seniorů Olomouc. 
Soutěž týmů pak doplnilo utkání jednot-
livců v hodu na koš.  (red)

Seniorský sedmiboj přilákal 26 týmů

Posedmé se v tomto volebním obdo-
bí sešli zastupitelé ve středu 25. září. V 
kině Retro na ně čekal pestrý program, 
který zahájily finanční záležitosti v po-
době schvalování rozpočtové změny. 

Zastupitelé rovněž schválili transfer 
ve výši 2,275 milionu korun pro ZŠ a 
DDM Krasohled, který má sloužit k 
předfinancování projektu na moderniza-
ci učeben školy s tím, že investice měs-
ta do projektu by měla činit maximálně 
113.775 Kč a zbytek pokryje dotace.

Polemiku vyvolalo poskytnutí dota-
ce 98.250 Kč na celoroční činnost Spor-
tovních klubů Zábřeh a dalších 415.720 
Kč. „Ty jsou určeny na nové střídačky, 
ty staré se použijí u umělé trávy. Dojde 
také k doplnění granulátu na umělém 
trávníku a tím prodloužení jeho život-
nosti. Po dokončení atletické dráhy se 
také zjistilo, že je potřebná úprava a do-
plnění postřikovačů, čímž dojde také k 
úsporám vody a při té příležitosti poří-
díme i nové čerpadlo,“ zdůvodnil objem 
investice starosta František John. Město 

také poskytne 100 tisíc korun římskoka-
tolické farnosti na nátěr věže a obnovu 
klempířských prvků na kostele sv. Bar-
toloměje.

V majetkoprávním se jednalo přede-
vším o dalším vývoji průmyslových zón 
v Zábřeze, souhlasem zastupitelů dojde 
k prodeji asi 2.450 m2 společnosti Ce-
reabar s. r. o., která zde míní realizovat 
rozšíření výroby, v níž by mělo nově na-
jít práci přibližně 15 až 20 zaměstnanců. 
Město také schválilo nabytí 19.190 m2 
orné půdy navazujících na průmyslovou 
zónu Leštinská II.

V další části došlo například na pro-
dej 3.143 m2 nádvoří sloužícího jako 
parkoviště Bytovému družstvu Kasárna, 
schválení dodatku ke smlouvě na zajiš-
tění městské hromadné dopravy, uzavře-
ní partnerské smlouvy s Olomouckým 
krajem na poskytnutí platformy nutné 
pro zákonem požadované poskytování 
územně analytických údajů či informace 
o postupu příprav budování kanalizace a 
vodovodu ve Václavově.  (red)

Jeden z nejvýraznějších tvůrců české 
literatury a filmových scenáristů druhé 
poloviny minulého století, držitel řady 
prestižních ocenění a také čestný občan 
města Zábřeha Vladimír Kőrner oslaví v 
sobotu 12. října osmdesáté narozeniny. 
Na den jeho životního jubilea připravu-
je kulturní dům ve spolupráci s městem 
komponovaný pořad v kině Retro s ná-
zvem Pocta Vladimíru Kőrnerovi.

„Smyslem setkání je připomenout 
si osobnost Vladimíra Kőrnera, jehož 

tvorba patří k tomu nejlepšímu z naší 
poválečné prózy i filmu, ale i skutečnost, 
že kraj jeho dětství, především Zábřeh 
a česko – polské pomezí, hrály vždy zá-
sadní roli v jeho literární i filmové tvor-
bě,“ uvedl starosta František John. Prá-
vě místa, mnohdy již dávno zapomenu-
tá, která se objevují v Kőrnerových kni-
hách a především filmech připomene 
znalec severní Moravy, autor řady mís-
topisných knih Miroslav Kobza.  
 (Pokračování na straně 9)

Vladimír Kőrner oslaví osmdesátiny. Poblahopřát mu 
přijede Vilma Cibulková nebo Igor Bareš

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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Zábřežské RE-USE 
centrum slaví rok 

Již poosmé ožil prostor před kultur-
ním domem benefiční akcí Babí léto s 
Charitou. Tradiční počin místní Charity 
nejen baví, ale také pomáhá. Díky štěd-
rosti mnoha místních firem i jednotlivců 
již mohl být zakoupen osobní automo-
bil pro přepravu sociálních pracovníků, 
kteří denně navštěvují v domácnostech 
pečující a také lidi s chronickým dušev-
ním onemocněním. 

Program Babího léta zahajovali Ráč-
ci Roveňáčci se zábavnou scénkou a do-
plnily ji několika písničkami. Po dětech 
nastoupil na pódium zpěvák, muzikant, 
skladatel a malíř Martin Maxa. Cha-
rismatický muž svými hity oživil vzpo-
mínky na mládí hlavně mnoha přítom-

ným posluchačkám, ale do-
kázal zaujmout i mladší ná-
vštěvníky akce. 

Závěr hudebního pro-
gramu benefice patřil ka-
pele A.M.Úlet, jejíž kapel-
ník Jan Adamec stál u zro-
du Babího léta a od prvního 
ročníku je také jeho drama-
turgem a moderátorem. 

Ani letos nechyběla Ka-
várna Nadějná – občas-
ná mobilní kavárna klien-
tů Charity, kde návštěv-
ník dostal kávu do hrníčku, 
který si sám vybral a ten si 

mohl odnést domů. „Tento způsob pro-
deje kávy je náš osobitý eko příspěvek. 
Hrníčky jsou z darů, které nám lidé na 
Charitu nosí, my je dále použijeme a ne-
musíme tak zaplevelovat Zemi jednorá-
zovými kelímky,“ objasnila Jana Ska-
lická z Charity Zábřeh. Ve stáncích se 
představily také služby, jimž letošní vý-
těžek bude sloužit: projektu Podpora pe-
čujících a sociální rehabilitaci pro lidi 
s chronickým duševním onemocněním 
Soreha. 

Program byl připraven i pro nejmenší 
návštěvníky – malování na obličej, pod-
zimní tvoření, skákací hrad i tradiční 
kolo štěstí se spoustou výher.  (red) 
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Babím létem zněly hity Martina Maxy

ROZLOUČILI JSME SE

Na Severovýchodě slavnostně 
otevřeli nové učebny

Ve čtvrtek 5. září proběhla v prostorách 
ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh prezentace 
a zápis do kroužků školní družiny, školní-
ho klubu a zájmových útvarů DDM Kra-
sohled. Zájemci si mohli vybírat z více 
než sedmdesáti možností mimoškolní zá-
jmové činnosti. 

V rámci Dne otevřených dveří proběh-
la ředitelkou školy Markétou Bahounko-
vou Bartáškovou a vyučujícími komento-
vaná prohlídka zrekonstruované zahrady, 
nových výukových prvků a prostor školy 
a DDM Krasohled. Následovalo slavnost-
ní otevření tří nových učeben polytech-
niky, jazykové učebny, environmentální 
učebny a učebny cvičné kuchyně za pří-
tomnosti starosty Františka Johna. Záro-
veň byly předány certifikáty Cambridge 
English žákům, kteří v červnu absolvovali 
tyto mezinárodně uznávané zkoušky. No-
vinkou školy je zapojení do pilotního pro-
jektu Rozvoj technického myšlení, tech-
nické tvořivosti a praktických činností na 
ZŠ, v jehož rámci bude zkušebně zaveden 
předmět Člověk a technika.  (red)

7. 9. Petr Kašpar (1966) 
8. 9. Ladislav Klimek (1953) 

23. 9. Nina Matušková (1935) 
24. 9. Adolf Kunert (1930)

Městský ples je tradičně spjatý s předá-
váním prestižního ocenění významným 
osobnostem či institucím. Zábřežští ob-
čané, ale i právnické osoby či kolektivy 
osob působící na území města mohou do 
31. října zasílat nominace na Cenu měs-
ta Zábřeh.

Ta je každoročně udělována zastupitel-
stvem města jako ocenění dlouhodobých 
mimořádných aktivit pro město a jeho ob-
čany, ocenění mimořádného počinu, který 
významně přispěl k rozvoji města nebo ší-
ření jeho dobrého jména, a ocenění mimo-

řádných projevů statečnosti při záchraně 
lidského života, zdraví či majetku. Oceně-
ny mohou být nejen fyzické osoby, práv-
nické osoby, ale i kolektivy osob, které v 
Zábřeze sídlí či působí. 

 „Písemné nominace na Cenu města 
Zábřeh přijímá odbor školství, kultury a 
tělovýchovy městského úřadu. Formulář a 
pravidla pro podávání nominací lze nalézt 
na internetových stránkách města v sekci 
Zábřeh/Cena města,“ informovala vedou-
cí odboru školství, kultury a tělovýchovy 
Blanka Sedlačíková.  (red)

Radnice přijímá nominace na Cenu města 

V sobotu 21. září proběhl první ročník 
dobročinného zábavného odpoledne Útu-
lek fest Zábřeh, jehož pořadatelem byl 
zdejší psí útulek a skupina dobrovolníků. 
Akce, která se konala ve venkovních pro-
storách plaveckého areálu, nabídla boha-
tý program. Návštěvníci mohli zhlédnout 
ukázky poslušnosti psů, výcvik vodících 
psů, taneční vystoupení i překážkový běh 
psů. Součástí programu byl i křest kalen-
dáře, jehož se ujali starosta František John, 
jednatel Eko servisu Milan Doubravský, 
vedoucí útulku Michaela Walterová a jed-
na z autorek kalendáře (na snímku). 

Cílem akce bylo získat finance pro psí 
útulek na rekonstrukci vnitřních kotců. 
„Na přípravách jsme pracovali s dobro-
volníky půl roku. Velice nás těší štědrost 
návštěvníků, díky nim se podařilo získat 
42.671 Kč, což představuje velkou pomoc. 
Jsme vděční všem dobrovolníkům, účinku-
jícím a zajišťovatelům cateringu za jejich 
pomoc a podporu,“ uvedla vedoucí útul-
ku Michaela Walterová. Ti, kdo si kalen-
dář nestihli zakoupit, mají stále možnost 
jej získat v útulku či na recepci EKO ser-
visu.  (red)

Útulek fest pomůže 
opuštěným psům

Finále podzimních aktivit Charity bude 
mít podobu tradiční humanitární sbírky, 
která proběhne v pátek 19. října a v sobotu 
20. října vždy od 9 do 17 hod. Sbírá se šat-
stvo, obuv, deky, ložní prádlo i domácí po-
třeby. Sběrným místem bude opět budova 
bývalého Obchodního domu Slunce – Žiž-
kova 5 (pod muzeem). Zachovalými věc-
mi se doplní sociální šatník a sklad slouží-
cí sociálně znevýhodněným lidem v nou-
zi. Část darovaných věcí zkusí vrátit mezi 
zájemce v rámci terapeutického programu 
s klienty na trhu práce znevýhodněnými. 
Neupotřebitelné věci pak budou předány k 
dalšímu průmyslovému zpracování. 

Protože uskutečnění sbírky zahrnuje 
také určité provozní náklady, děkuje Cha-
rita dárcům také za příspěvek na úhradu 
těchto nákladů. Jedná se přibližně o 1 Kč 
za každý předaný 1 kg materiálu. Přispět 
lze do zapečetěné pokladničky umístěné 
na sběrném místě.  (red)

Humanitární sbírka 
 šatstva

Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh ve 
spolupráci s městem pořádá v sobotu 12. 
října první ročník soutěže Železný hasič. 
Boj o nejtvrdšího hasiče v silových disci-
plínách připomínajících překážky, se kte-
rými se hasiči mnohdy setkávají v reálu, 
odstartuje v 9 hodin na plaveckém areálu. 
Mimo hlavní disciplíny jako závody mužů 
s dýchací technikou, bez dýchací techni-

ky a kategorie žen, bude také možnost se 
zapsat do otevřené skupiny, kde si může 
o pohár zasoutěžit kdokoliv z diváků. Na 
paralelní dráze bude probíhat také dětská 
soutěž Železný hasič junior. 

V rámci doprovodného programu se 
mohou příchozí těšit na ukázky hasičské 
techniky a praktické ukázky. Připraveno 
bude také bohaté občerstvení.  (red)

Z klání vzejde nejtvrdší hasič

V srpnu loňského roku se poprvé ote-
vřelo zábřežské RE-USE centrum, které 
má za cíl snižovat množství objemného 
odpadu, které by jinak končilo na skládce. 
„Množství vybraného zboží se bez pár kilo 
blíží k jedné tuně,“ uvedl k výsledkům 
prvního roku fungování RE-USE cent-
ra vedoucí sběrného dvora Separex Jan 
Indra. Zájem o zábřežské RE-USE cent-
rum mají nejen občané města, ale i lidé z 
Mohelnice a okolních obcí. 

„Každý ušetřený kilogram objemného 
odpadu, který ulehčí životnímu prostředí, 
se počítá,“ pochvaluje si úspěšnost pro-
jektu ředitel Technických služeb Milan 
Doubravský.  (red)

Charita připravuje Den 
otevřených dveří 

Prezentaci své činnosti i možnost na-
hlédnout do svých prostor nabídne zábřež-
ská Charita návštěvníkům v rámci tradič-
ního Dne otevřených dveří. Ten proběhne 
ve středu 9. října od 9 do 15 hodin v pro-
storách na ulici Žižkova 15 a Valová 9 a 
v jejím okolí. Návštěvníci si budou moci 
mj. nechat změřit tlak, vypočítat index 
BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky či 
nechat vypočítat výši nezabavitelného mi-
nima. Budou moci i nahlédnout do prostor 
nízkoprahového centra s ukázkou třídírny 
a způsobu zpracování vršků od PET lahví.

Příjemným zpestřením bude posezení u 
kávy v Kavárně Nadějná umístěné ve sta-
nu před budovou na Valové 9. Připravena 
bude i dýňová polévka a další občerstvení.

Od 16 hodin pak bude v sídle pečova-
telské služby (Valová 9) pro všechny pe-
čující a zájemce připraven workshop Do-
plňky stravy v péči o blízkého člověka. 
Týž den zve do svého zázemí k prohlídce 
i výtvarnému tvoření také Denní stacionář 
Domovinka (Leštinská 16).  (red) Přednáška přiblíží  

svět sinic 
Podzimní blok přednášek zahájí Čes-

ké křesťanské akademie v úterý 8. října 
na téma Mikroskopem do podivuhodné-
ho světa sinic.

Do toho zavede návštěvníky docent ka-
tedry botaniky přírodovědné fakulty Uni-
verzity Palackého Petr Hašler. Sinice jsou 
jedny z nejzajímavějších skupin bakterií. 
Jejich typickou vlastností je schopnost 
fotosyntézy a produkce kyslíku známé u 
rostlin. Většinovou populací jsou vnímá-
ny jako škodlivé organizmy, které zamo-
řují vody jedovatými toxiny. Existují ale 
druhy, které produkují biotechnologicky 
zajímavé látky.  (red)

Bílá pastelka po roce 
 opět v ulicích

V České republice žije přibližně 
100.000 lidí, kteří trpí zrakovým postiže-
ním. Právě jim pomáhá sbírka Bílá pastel-
ka, jejíž výtěžek putuje na podporu speci-
álních služeb pro nevidomé a slabozraké. 

Dvacátý ročník sbírky proběhne ve 
středu 16. října ve více než dvou stov-
kách měst. Loni vynesla 2.941.173 Kč, 
na Šumpersku a Zábřežsku přispěli dárci 
105.078 Kč. V regionu se do sbírky zapojí 
30 dvojic dobrovolníků, kteří budou nabí-
zet bílou pastelku za symbolických 30 Kč 
společně se záložkou. Mezi nimi budou 
již tradičně studenti ze zábřežské Střední 
školy sociální péče a služeb.

Pomoct lze i zasláním dárcovské DMS 
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na telefon-
ní číslo 87 777, cena DMS je 60 Kč, sbír-
ka obdrží 59 Kč; více informací na www.
darcovskasms.cz. Přispět lze také bezho-
tovostně, a to prostřednictvím QR kódů 
umístěných přímo na kasičkách.  (red)

Uchem jehly 2019
V noci ze soboty 19. na neděli 20. říj-

na se v ulicích Zábřehu již podesáté usku-
teční šifrovací hra Uchem jehly. Tří až pě-
tičlenné týmy čeká namáhání mozku při 
luštění šifer, orientace v mapě a nočním 
městě, ale také výborná zábava. Všechny, 
kteří se nebojí překonat své limity a tro-
chu nepohodlí a chtějí zažít radost z vy-
luštěných šifer, zvou k účasti organizátoři 
z Royal Rangers Zábřeh. Více informací a 
přihlašovací formulář na stránkách 41ph.
royalrangers.cz.  (red)
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Zábřeh, Valová 8 
www.optomedic.cz
Tel: 774 959 533  

na vybrané 
brýlové 
obruby

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

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

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

Více informací na
www.optomedic.cz

SLEVA až 30%

MĚŘENÍ ZRAKU
OPTIKA

Gen. Svobody 19A, Šumperk
tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Brýle   pro každou příležitost  
AKCE 1+1 ZDARMA

Chcete mít přehled o VŠEM Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE 
pro Váš ZRAK vše na jednom místě
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Olomoucká 2232/8,  Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362

Steel centrum - 583 450 363 

ŽELEZÁŘSTVÍ

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

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

Řezání laserem, plasmou, ohraňování
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 Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb  

v rámci Týdne sociálních služeb v ČR 
7. října 2019 – 13. října 2019 

  
 Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.  – Severovýchod 56, Zábřeh 

Pondělí 7. 10. 2019 od 8:00 do 11:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 NZDM v Mohelnici a Zábřehu, Společnost Podané ruce o.p.s. –  
      Postřelmovská 465/1A, Zábřeh 

Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.  
 prohlídka prostor zařízení, poskytnutí informací o službě 

 
 Terénní programy na Šumpersku, Společnost Podané ruce o.p.s. –  

              Postřelmovská 465/1A, Zábřeh 
Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 

 poskytnutí informací o službě 
 

 Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji – pobočka Zábřeh  
      Společnost Podané ruce o.p.s. – Postřelmovská 465/1A , Zábřeh 

Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
 poskytnutí informací o službě 

 
 Klub důchodců města Zábřeh – Nerudova 7, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 13:30 do 16:30 hod. 
 prohlídka prostor Klubu důchodců, poskytnutí informací o činnosti 

 
 SOS dětské vesničky, z. s. - Masarykovo nám. 23, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 9:00 do 14:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 Azylový dům pro muže a ženy – Tunklova 5, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 Domov pro osamělé rodiče s dětmi – Tunklova 1, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 
 Potravinová a materiální sbírka pro rodiny s dětmi a jednotlivce - 
     přijímají se potraviny, hygiena, pomůcky pro děti do školy, hračky,  
     potřeby pro miminka. Pomoc půjde adresně do rukou nejpotřebnějších. 

 
 Interna Zábřeh s.r.o. – Jiráskova 24, Zábřeh 

Středa 9. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 
 

 Charita Zábřeh 
Střediska: Domácí zdravotní a hospicová péče, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, 
Odlehčovací služba, Oáza – centrum denních služeb, SOREHA - sociální rehabilitace, Denní 
stacionář Domovinka, Občanská poradna, Půjčovna zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, Naděje - středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci 

Středa 9. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
 
MÍSTO: Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 7/15, Zábřeh  

 měření krevního tlaku a hladiny glykemie zdarma, měření saturace krve kyslíkem pomocí 
přenosného prstového pulsního oxymetru, výpočet BMI, možnost zhlédnutí vybavení terénní brašny 
zdravotní sestry, letáčky s nabídkou služby 

 krátké přednášky pro školy o činnosti Domácí zdravotní a hospicové péče 
 prezentace střediska Oáza, informace o službě SOREHA - sociální rehabilitace 

 
MÍSTO: charitní budova Valová 290/9, Zábřeh a venkovní prostory 

 předvedení pomůcek pro péči o klienta – koupací pomůcky a bazének na mytí hlavy, termoporty 
 možnost výpočtu nezabavitelného minima pro případ exekuce 
 praktická ukázka manipulace se zdravotními pomůckami – invalidní vozík, polohovací postel atd. 
 prohlídka prostor denního centra a nocležny, šatníku, ukázka zpracování a recyklace vršků 
 měření krevního tlaku a hladiny glykemie zdarma, měření saturace krve kyslíkem pomocí 

přenosného prstového pulsního oxymetru, výpočet BMI, letáčky s nabídkou služby 
 prezentace projektů, speciální vozidlo pro přepravu lidí upoutaných na vozíku 
 „Doplňky stravy v péči“ - workshop nejen pro pečující 
 Kavárna „Nadějná“ (stan před budovou na Valové 9) 

posezení nad šálkem kávy, dýňová polévka, společné bubnování na bubny djembe 
 
MÍSTO: ul. Leštinská 16, Zábřeh – Denní stacionář Domovinka 

 prohlídka denního stacionáře – kroniky, vzpomínková (reminiscenční) místnost 
 možnost zapojit se do výtvarných činností, představení zahradní terapie 

 
MATERIÁLNÍ SBÍRKA: 18. – 19. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.  
Sběrné místo: Žižkova 235/5, Zábřeh – bývalý Obchodní dům Slunce pod Muzeem Zábřeh. Sbírá se 
šatstvo, obuv, přikrývky, lůžkoviny, hračky, drobné domácí vybavení, malé funkční elektrospotřebiče.  
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 prohlídka denního stacionáře – kroniky, vzpomínková (reminiscenční) místnost 
 možnost zapojit se do výtvarných činností, představení zahradní terapie 

 
MATERIÁLNÍ SBÍRKA: 18. – 19. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.  
Sběrné místo: Žižkova 235/5, Zábřeh – bývalý Obchodní dům Slunce pod Muzeem Zábřeh. Sbírá se 
šatstvo, obuv, přikrývky, lůžkoviny, hračky, drobné domácí vybavení, malé funkční elektrospotřebiče.  

 
 

 

 
 
 
 
 Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb  

v rámci Týdne sociálních služeb v ČR 
7. října 2019 – 13. října 2019 

  
 Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.  – Severovýchod 56, Zábřeh 

Pondělí 7. 10. 2019 od 8:00 do 11:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 NZDM v Mohelnici a Zábřehu, Společnost Podané ruce o.p.s. –  
      Postřelmovská 465/1A, Zábřeh 

Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.  
 prohlídka prostor zařízení, poskytnutí informací o službě 

 
 Terénní programy na Šumpersku, Společnost Podané ruce o.p.s. –  

              Postřelmovská 465/1A, Zábřeh 
Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 

 poskytnutí informací o službě 
 

 Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji – pobočka Zábřeh  
      Společnost Podané ruce o.p.s. – Postřelmovská 465/1A , Zábřeh 

Úterý 8. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
 poskytnutí informací o službě 

 
 Klub důchodců města Zábřeh – Nerudova 7, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 13:30 do 16:30 hod. 
 prohlídka prostor Klubu důchodců, poskytnutí informací o činnosti 

 
 SOS dětské vesničky, z. s. - Masarykovo nám. 23, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 9:00 do 14:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 Azylový dům pro muže a ženy – Tunklova 5, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 

 
 Domov pro osamělé rodiče s dětmi – Tunklova 1, Zábřeh 

Čtvrtek 10. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. 
 prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 
 Potravinová a materiální sbírka pro rodiny s dětmi a jednotlivce - 
     přijímají se potraviny, hygiena, pomůcky pro děti do školy, hračky,  
     potřeby pro miminka. Pomoc půjde adresně do rukou nejpotřebnějších. 

 
 Interna Zábřeh s.r.o. – Jiráskova 24, Zábřeh 

Středa 9. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
prohlídka prostor, poskytnutí informací o službě 
 

 Charita Zábřeh 
Střediska: Domácí zdravotní a hospicová péče, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, 
Odlehčovací služba, Oáza – centrum denních služeb, SOREHA - sociální rehabilitace, Denní 
stacionář Domovinka, Občanská poradna, Půjčovna zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, Naděje - středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci 

Středa 9. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. 
 
MÍSTO: Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 7/15, Zábřeh  

 měření krevního tlaku a hladiny glykemie zdarma, měření saturace krve kyslíkem pomocí 
přenosného prstového pulsního oxymetru, výpočet BMI, možnost zhlédnutí vybavení terénní brašny 
zdravotní sestry, letáčky s nabídkou služby 

 krátké přednášky pro školy o činnosti Domácí zdravotní a hospicové péče 
 prezentace střediska Oáza, informace o službě SOREHA - sociální rehabilitace 

 
MÍSTO: charitní budova Valová 290/9, Zábřeh a venkovní prostory 

 předvedení pomůcek pro péči o klienta – koupací pomůcky a bazének na mytí hlavy, termoporty 
 možnost výpočtu nezabavitelného minima pro případ exekuce 
 praktická ukázka manipulace se zdravotními pomůckami – invalidní vozík, polohovací postel atd. 
 prohlídka prostor denního centra a nocležny, šatníku, ukázka zpracování a recyklace vršků 
 měření krevního tlaku a hladiny glykemie zdarma, měření saturace krve kyslíkem pomocí 

přenosného prstového pulsního oxymetru, výpočet BMI, letáčky s nabídkou služby 
 prezentace projektů, speciální vozidlo pro přepravu lidí upoutaných na vozíku 
 „Doplňky stravy v péči“ - workshop nejen pro pečující 
 Kavárna „Nadějná“ (stan před budovou na Valové 9) 
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Město Zábřeh
vyhlašuje personální výběrová řízení

na obsazení pracovních pozic

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY

SPRÁVCE GIS

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 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
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OBOR:
ELEKTROMECHANIK

MECHANIK OPRAVÁŘ

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ

NA RODIČÍCH.

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.
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Jarmark letos nabídl hodně pestrý program

Krásné ještě letní počasí, stánky trhov-
ců a především pestrý program přilákaly 
v sobotu 14. září po roce znovu množ-
ství lidí na Zábřežský kulturní jarmark. 
U kulturního domu se tak mohly děti ba-
vit na stanovišti 41. přední hlídky Royal 
Rangers či na výstavě drobného hospo-
dářského zvířectva, pro dospělé návštěv-
níky jarmarku byl připraven malý auto-
salon a prezentace zábřežských firem.

Akci s názvem 15 let s Evropou při-
chystalo pro dětské návštěvníky infor-
mační centrum, před gymnáziem vévo-

dila dětská scéna ZŠ 
a DDM Krasohled a 
EKO scéna s hrami, 
soutěžemi a kvízy i s 
nabídkou tašek na tří-
děný odpad, zaujala i 
novinka – zóna ČEZ 
Distribuce lákající na 
motorické a deskové 
hry či puzzle. 

Hlavní kulturní pro-
gram nabídla scéna ve-
dle kulturního domu, 
na níž se dopoledne 
představil zábřežský 
dechový orchestr, ná-
sledovala country ka-
pela Pracka a místní 
uskupení Blackbirds. 

Odpoledne patřilo folklóru v podání 
Zábřežské cimbálové muziky a dětské-
ho souboru Moraváček, které vystřída-
la skupina Folklorica. Dobře se bavící 
návštěvníky jarmarku večer rozparádi-
lo vystoupení revivalu kapely Nirvana. 
Hudební produkce se tradičně střídala 
s vystoupeními mažoretek a tanečních 
skupin (na snímku). Závěr povedeného 
jarmarku patřil hudební a světelné show 
s největšími hity britské legendy Pink 
Floyd.  (red)

Ve středu 18. září se na školní zahradě 
MŠ Zahradní sešli rodiče se svými dětmi, 
aby společně přivítali podzim. Akce na-

zvaná Dýňování se, jak název napovídá, 
nesla v duchu této plodiny.

Pro děti byla připravena stanoviště, na 
kterých jim se splněním daného úkolu po-
máhali rodiče. Děti mířily na velkou pa-
pírovou dýni, zahrály si dýňové kuželky, 
skládaly obrázky, prolézaly obřími tunely, 
vozily dýni na trakaři a na závěr si nafou-
kly a pomalovaly balonky.

Za odměnu mohly ochutnat různorodé 
upečené záviny, rolády, sladké i slané řezy. 
Povolené ingredience byly dýně a cuketa. 
Dobroty připravily maminky a babičky 
dětí, kulinářské úspěchy slavila jak slaná, 
tak i sladká jídla. Akci přálo také slunné 
podzimní počasí.  (red)

Ve školce na Zahradní připravili Dýňování

Autentické svědectví  
z Černobylu

Autentické zážitky cestovatele, noviná-
ře a fotografa Tomáše Kubeše shrnuté v 
pořadu s názvem Černobyl – spící peklo 
nabídne zábřežský biograf ve středu 9. říj-
na. Kubeš, který nedávno navštívil místa 
jaderné havárie z roku 1986, jedné z nej-
horších katastrof v historii způsobených 
člověkem, přiveze do Retra svědectví o 
tom, jak vše proběhlo, co se stalo po vý-
buchu a zejména o tom, jak to dnes vypa-
dá v zakázané zóně. „Vydáme se do měs-
ta duchů Pripjať a do jeho okolí poznat, 
jak vypadá místo jaderné katastrofy po 
více než třiceti letech a jak dlouho se ještě 
bude lidstvo s následky havárie potýkat,“ 
zve do Retra známý český dobrodruh. 
Jeho výjimečný audiovizuální pořad za-
čne v 17 hodin, vstupné činí 70 Kč.  (red)

Zábřeh potřetí v řadě prohrál
Sezónu krajského přeboru odstartova-

li ve velkém stylu šesti výhrami. Nyní 
však fotbalisté Sulka Zábřeh najeli na 
sérii porážek a prohráli potřetí v řadě. 

Po domácí porážce s Želatovicemi ani 
v Ústí svěřenci trenéra Jaroslava Rolin-
ka na bodový zisk nedosáhli. Bez šes-
ti hráčů základní sestavy se tým snažil 
hrát ze zajištěné obrany, což se dařilo až 
do závěru poločasu, kdy hlavní rozhodčí 
podivně posoudil zákrok v šestnáctce a 
soupeř kopal penaltu. Proti verdiktu zá-
břežský kouč protestoval tak vehement-
ně, až vyfasoval žlutou kartu.

Ve druhém dějství si Sulko vytvoři-
lo optickou převahu, ale bez výrazněj-
ších šancí. Naopak domácí celek pozdě-
ji z přímého kopu zvýšil svůj náskok a 
v posledních vteřinách hry uzavřel skó-
re na 3:0.

O týden později už měl trenér k dispo-
zici téměř kompletní kádr k zápasu, o je-

hož výsledku rozhodl již první poločas. 
Hosté už při první návštěvě v zábřežské 
šestnáctce otevřeli účet nedělního utká-
ní. Sulko přesto stačilo bleskově odpo-
vědět zásluhou Michala Sitty.

„Soupeř se prosadil prakticky ze své 
první šance. My jsme do té doby dobře 
kombinovali, hra se nám dařila, bohužel 
jsme své možnosti zahodili. Myslel jsem 
si, že nás vyrovnání nakopne, ale inka-
sovali jsme potom ze standardky gól do 
šatny,“ mrzel pokažený závěr poločasu 
zábřežského trenéra.

Za stavu 1:2 pak celek Lipové takticky 
kouskoval hru, kýženého vyrovnání se tak 
Sulko nedočkalo.

Sokol Ústí – SK Sulko Zábřeh 3:0 (1:0)
Branky: 41. Pančochář (pen.), 74. Ne-

hyba, 90. Smolka. 
SK Sulko Zábřeh – SK Lipová 1:2 (1:2)
Branky: 32. Michal Sitta – 30. Horák, 

42. Žilka.  (red)

Setkání se spisovatelkou
Městská knihovna zve na besedu se 

spisovatelkou Annou Strnadovou, rodač-
kou z nedalekého Petrova nad Desnou. 
Zájemci se mohou těšit na představení 
autorčiny nejnovější knihy Nebeské ko-
mando, která se podobně jako její přede-
šlé romány vztahuje k jesenickému kra-
ji. Beseda se uskuteční 8. října od 16.30 
hodin ve studovně městské knihovny. 
Vstup zdarma.  (red)

(Dokončení ze strany 1)
Účast na besedě věnované Kőrnerovu 

jubileu přislíbily rovněž výrazné herecké 
osobnosti – Vilma Cibulková a Igor Bareš. 
„Vilma Cibulková hrála hned v několika 
filmech natočených podle Kőrnerových 
předloh a scénářů, asi nejzásadnější byla 
role Helgy ve filmovém dramatu Krev zmi-
zelého. Igora Bareše si zase mnozí pama-
tují jako poručíka v divadelní adaptaci no-
vely Zánik samoty Berhof, kterou nastudo-
valo šumperské divadlo v roce 2009,“ při-
pomněl Zdeněk David z kulturního domu. 

Do Zábřehu rovněž přijede režisér Milan 
Cieslar, který podle Kőrnerových scénářů 
natočil cenami ověnčený snímek Pramen 
života, výpravnou historickou podívanou 
Krev zmizelého nebo strhující televizní 
film Sněžná noc.

Besedu s Vladimírem Kőrnerem a řa-
dou význačných hostů bude moderovat 
herečka a redaktorka Českého rozhlasu 
Olomouc Dita Vojnarová. Vzpomínkový 
pořad v kině Retro má začátek v 18 hodin, 
vstupenku lze pořídit za symbolickou sto-
korunu.  (red)

Vladimír Kőrner oslaví osmdesátiny. Poblahopřát 
mu přijede Vilma Cibulková nebo Igor Bareš

Kulturák roztančí  
Marcel Zmožek

Pro milovníky tance, hezkých písniček 
a dobré zábavy připravil kulturní dům vy-
stoupení hvězdy televizní stanice Šlágr, 
hudebního skladatele, textaře a zpěváka 
Marcela Zmožka. Ten vystoupí v Zábře-
hu v neděli 13. října spolu s kapelou M. 
Z. Band. „Zmožkovy písně si získaly ob-
libu především díky silné melodice, která 
navazuje na rodinnou tradici jeho otce,  
skladatele Jiřího Zmožka, jehož nejzná-
mějším hitem byla písnička Už mi lásko 
není dvacet let. I tento šlágr, kromě řady 
dalších známých melodií, zazní během v 
Zábřehu,“ pozval na setkání s oblíbeným 
zpěvákem Zdeněk David. Součástí pořadu 
se začátkem v 15 hodin bude rovněž auto-
gramiáda. Pořadatelé upozorňují, že k dis-
pozici jsou poslední volná místa.  (red)

V Barboře zahrají čtyři 
violoncella

Na koncert ne zcela tradičního mu-
zikantského uskupení, violoncellového 
kvarteta s názvem Solitutticelli, pozve Zá-
břežská kulturní v rámci hudebního cyk-
lu Bravo v neděli 20. října. Posluchačsky 
atraktivní vystoupení v kostele sv. Barbo-
ry nabídne v úpravách pro violoncello du-
chovní skladby hudebních velikánů, ale i 
ukázky modernějších stylů. Koncert těle-
sa tvořeného předními hudebníky brněn-
ské filharmonie, pořádaný za podpory Na-
dace Život umělce a Olomouckého kraje, 
se uskuteční od 16 hodin v kostele sv. Bar-
bory. Vstupenku lze v předprodeji pořídit 
za stokorunu, držitelé slevové karty Bravo 
zaplatí o 30 korun méně, děti mají na kon-
cert vstup zdarma.  (red)

Virtuozita Lubomíra Brabce 
zvedla diváky ze židlí

Hudební cyklus Bravo odstartoval no-
vou sezónu skutečně mistrovsky. V neděli 
22. září jej totiž v kostele sv. Barbory za-
hájil koncert Lubomíra Brabce.

Jeden z nejvýznamnějších koncert-
ních kytaristů současnosti na svém reci-
tálu konaném opět za podpory Olomouc-
kého kraje a Nadace Život umělce před-
stavil průřez tvorbou autorů od renesan-
ce až po současnost, většinou ve vlastních 
úpravách. V úvodu zazněly skladby Johna 
Dowlanda a Náhrobek L. S. Weisse, jedna 
z nejhlubších loutnových barokních skla-
deb. Dílo romantického španělského skla-
datele Fernanda Sora přiblížila jeho varia-
ce na Mozartovu Kouzelnou flétnu.

Následovala vlastní skladba Lubomíra 
Brabce, Fantazia na polskou lidovou píseň 
Goralu czy ci nie žal?. Ta vznikla jako po-
cta ke svatořečení Jana Pavla II., šlo údaj-
ně o jeho nejoblíbenější píseň. Moderní 
tvorbu představil Brabec v dílech španěl-
ského impresionistického skladatele Izaa-
ca Albenize, Došlo i na ukázku brazilské-
ho Heitora Villa-Lobose a Francisca Tá-
rregy.

Mimořádné výkony, zajímavý program 
a skvělá atmosféra nenechaly zábřežské 
diváky lhostejnými, na Lubomíru Brab-
covi si vyžádali přídavek a jeho vynikají-
cí koncert zcela po právu v závěru ocenili 
potleskem vestoje.  (red) 

Mladí atleti zabodovali
Družstva mladších žáků a žákyň Atle-

tiky Zábřeh se v úterý 17. září zúčastnila 
v Prostějově Přeboru Olomouckého kraje. 
Z osmičlenné výpravy byli zvláště úspěšní 
Markéta Žáková, druhá ve sprintu na 60 m 
a třetí na trati 150 m, Pavel Hýbl, druhý ve 
skoku vysokém s novým osobním rekor-
dem 154 cm a druhý na trati 150 m, a Mo-
nika Kopová, rovněž stříbrná v hodu oště-
pem a třetí ve vrhu koulí. „Pro obě děvča-
ta to byly jedny z posledních závodů v této 
kategorii, příští rok budou závodit za star-
ší žákyně. Pavel Hýbl je o rok mladší a má 
šanci v následující sezoně obě disciplíny 
vyhrát,“ uvedl Antonín Stibůrek, vedoucí 
družstva mladších žáků a žákyň.  (red)

Hnízdo v říjnu
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo 

zve na úterní besedy vždy od 9.30 hodin 
na Masarykově náměstí 7. Příchozí 8. říj-
na uvede do ekologického tématu Veroni-
ka Rohlíková s přednáškou Doba plastová 
nebo jde to i jinak? O týden později nabíd-
ne Hnízdo téma Sebevědomí a sebeúcta 
aneb Jak mít zdravě rád sám sebe s psy-
choložkou Zuzanou Staroštíkovou a 29. 
října své zkušenosti předá Kateřina Pa-
clíková s tématem Komunikace a dialog 
aneb Jak spolu mluvit a naslouchat.  (red)

Fotokurz pokračuje 
 i na podzim

Po velkém ohlasu, který zaznamenal 
fotografický kurz v jarních měsících, kdy 
se jej zúčastnilo přes dvacet zájemců, na-
bízí kulturní dům fotokurz tentokrát v 
barvách podzimu. Je určen pro začína-
jící, ale i pokročilé fotografy používající 
digitální techniku, kteří chtějí pořizovat 
kvalitní záběry. 

Fotokurz je rozložen do čtyř dvouho-
dinových lekcí, které se uskuteční v prů-
běhu listopadu. „Účastníci kurzu se po-
stupně seznámí s tím, jak vybrat a jak 
ovládat fotoaparát, jak snímat různé fo-
tografické žánry a získají také cenné in-
formace o postprodukcích svých snímků. 
Jedna z lekcí bude praktická a bude se 
odehrávat v exteriéru,“ přiblížil náplň 
kurzu lektor Josef Tempír.

Bližší informace lze získat na webu 
kulturak.info, kde si lze stáhnout i při-
hlášku, nebo na kontaktech: 583 415 
400, 725 046 589, zikova@kulturak.info 
(Dagmar Ziková). Cena kurzu byla sta-
novena na 600 Kč, termín uzávěrky při-
hlášek je pátek 18. října.  (red)
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BLÍŽENEC
Akční, drama, sci-fi, thriller, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 117 min.     Kino Retro, 20:00, 130 Kč

JAZZ IN HALL: A CAPELLA VOKALAMITA/BLUE APPLE  Klub ve Zdi, 21:00, 90 Kč

POCTA VLADIMÍRU KÖRNEROVI
Beseda o životních i uměleckých cestách čestného občana města Zábřeh, který v říjnu oslaví významné 
životní jubileum. Hosté: herci Igor Bareš a Vilma Cibulková, režisér Milan Cieslar a redaktor Českého 
rozhlasu Olomouc Miroslav Kobza. Moderuje Dita Vojnarová.                                    Kino Retro, 18:00, 100 Kč

JAZZ IN HALL – 16. ROČNÍK
The People, Moravia Big Band a Felix Slováček, Kristina Barta, Laura a její tygři, pod otevřeným nebem 
Blackbirds a Fluguit. Více na www.jazzinhall.cz.  Tenisová hala, 19:30, předprodej 240 Kč, na místě 290 Kč

MARCEL ZMOŽEK S KAPELOU M. Z. BAND
Součástí pořadu je autogramiáda. Občerstvení zajištěno.
                                                                                  Kulturní dům, velký sál, 15:00 – 17:00, 230 Kč/sál, 190 Kč/foyer

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Velká Británie/USA/Francie 2019.  Kino Retro, 15:00, 120 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 112 min.               Kino Retro, 17:30, 130 Kč

JOKER
Krimi, drama, thriller, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2019, 122 min.               Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SEBEVĚDOMÍ A SEBEÚCTA ANEB JAK ZDRAVĚ MÍT RÁD SÁM SEBE
Přednáška s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.                                        Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

NABARVENÉ PTÁČE
Drama, nepřístupné do 18 let, titulky, Česko/Slovensko/ Ukrajina 2019, 169 min.    Kino Retro, 16:30, 120 Kč

PŘES PRSTY
Komedie, sportovní, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 101 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 112 min.             Kino Retro, 17:30, 130 Kč

FILMOVÉ NÁVRATY VLADIMÍRA KÖRNERA: KREV ZMIZELÉHO
Drama, válečný, české znění, nevhodné do 12 let, Československo 1980, 82 min.  Kino Retro, 20:00, 80 Kč

FARMÁŘSKÉ TRHY                    Náměstí Osvobození, před prodejnou Elektro Kalous, 8:00 – 16:00

HOŠTEJN – KOSOV – HNĚVKOV – ZÁBŘEH 
Podzimní vycházka, 6. ročník. Vedoucí p. Malá, 732 572 629.                     Odjezd ČD, 9:17

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Fantasy, rodinný, dabing, bez omezení, USA/ Velká Británie 2019.                           Kino Retro, 17:30, 120 Kč

AQUARELLA
Dokumentární, bez omezení, titulky, Velká Británie/Německo 2018, 89 min.       Kino Retro, 20:00, 100 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.                         Kino Retro, 17:30, 120 Kč

BLÍŽENEC
Akční, drama, sci-fi, thriller, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 117 min.    Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ELLE DRIVER (RU), PROGRESSIVE                                           Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA
S sebou špekáček na opékání. Kontakt: Ferda Kubíček, 602 564 946.               Sraz u Rafandy, 9:00

SOBOTA PRO ŽENY
Aerobic na trampolínách (9:00 – 10:30), jóga, hatha jóga, power jóga, (10:00 – 11:30). Přihlášky na 
kontaktech 775 915 400, 583 415 400, zikova@kulturak.info do 17. října. Kulturní dům, malý sál a klubovna

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Velká Británie/USA/Francie 2019.    Kino Retro, 15:00, 120 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
Fantasy, rodinný, dabing, bez omezení, USA/ Velká Británie 2019.                            Kino Retro, 17:30, 140 Kč

STAŘÍCI
Road movie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2019, 85 min.    
  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

SK SULKO ZÁBŘEH – FK MEDLOV                                             
 Městský stadion Zábřeh, 14:30

LVÍ KRÁL
Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.    Kino Retro, 15:00, 100 Kč

SOLITUTTICELLI
Vystoupení violoncellového kvarteta Solitutticelli Cello Ensemble tvořeného předními hudebníky 
brněnské filharmonie.          Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 100 Kč (na kartu Bravo 70 Kč), 
 v den akce 120 Kč (na kartu Bravo 90 Kč), děti do 15 let zdarma

STAŘÍCI
Road movie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2019, 85 min.      
 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

JOKER
Krimi, drama, thriller, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2019, 122 min.      
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pátek 4. října

MARIE VESELSKÁ: SPOJENÍ S PŘÍRODOU
Vernisáž výstavy obrazů. Minigalerie: Libuše Trunečková. Program: ZUŠ Zábřeh.       
 Galerie Tunklův dvorec, 17:00

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Velká Británie/USA/Francie 2019.    Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PARAZIT
Drama, komedie, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, Jižní Korea 2019, 132 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč

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

JOKER
Krimi, drama, thriller, nedostupné do 15 let, dabing, USA 2019, 122 min.          Kino Retro, 20:00, 100 Kč

BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
Živelná koncertní show s řadou vizuálních překvapení! Koncert na stání. Prodej také online v síti 
Ticketstream.    Kulturní dům, velký sál, open 20:00, start 21:00, předprodej 300 Kč, v den koncertu 380 Kč

WE ARE NOT CRIMINALS                                                             Klub ve Zdi, 21:00, 100 Kč

DNY ARCHITEKTURY: PERLA ŽIJE!
Multižánrový kulturní festival. Více na www.denarchitektury.cz. Areál zbourané textilky Perla, 14:00 – 22:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.    Kino Retro, 15:00, 100 Kč

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

AD ASTRA
Sci-fi, thriller, drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA/Brazílie 2019, 115 min.    Kino Retro, 20:00, 130 Kč

O CENU STAROSTY MĚSTA ZÁBŘEHA
Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích všech kategorií.       
 Katolický dům, 15:00, vstupné dobrovolné

SK SULKO ZÁBŘEH – KRALICE NA HANÉ                            Městský stadion Zábřeh, 15:00

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Velká Británie/USA/Francie 2019.    Kino Retro, 15:00, 120 Kč

ALENA CRHONKOVÁ: PŘÍBĚHY CEST
Křest knihy, kmotrem bude renomovaný fotograf Jiří Štreit, hudební doprovod Martin Hroch. Četba, 
autogramiáda a prodej knihy.                                                                                                   Zámek Skalička, 16:00

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.                      Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Svižná situační komedie. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá, (Beata 
Kaňoková) a Filip Čapka (David Punčochář). Představení je součástí divadelního předplatného na rok 2019 
(TDK).     Kulturní dům, velká sál, 19:00, 380 a 420 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
Drama, nepřístupné do 18 let, titulky, Česko/Slovensko/ Ukrajina 2019, 169 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

DOBA PLASTOVÁ NEBO JDE TO I JINAK?
Přednáška s Mgr. Veronikou Rohlíkovou.                                                                Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

ČÍNA: ZAKÁZANÉ MĚSTO A VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Beseda s Jitkou Václavíkovou.                                                                                 Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

BESEDA S ANNOU STRNADOVOU
Představení nejnovější knihy Nebeské komando.       Městská knihovna Zábřeh, studovna, 16:30, zdarma

MIKROSKOPEM DO PODIVUHODNÉHO SVĚTA SINIC
Přednáška s doc. RNDr. Petrem Hašlerem, Ph.D.              Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO
Nový pořad cestovatele Tomáše Kubeše o katastrofě jaderné elektrárny.                Kino Retro, 17:00, 70 Kč

OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ – KURZ
Cyklus setkání v neformální atmosféře s občerstvením. Kontakt: lida.pohankova@seznam.cz, 732 220 
863.   Křesťanské centrum, 28. října 4, 17:00

FILMOVÉ NÁVRATY VLADIMÍRA KÖRNERA: CUKROVÁ BOUDA
Drama, válečný, české znění, nevhodné do 12 let, Československo 1980, 82 min.   Kino Retro, 20:00, 50 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A POTRAVINOVÁ SBÍRKA – TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR
Otevřeny budou: Domov pro matky s dětmi a Azylový dům pro muže a ženy. Uvítáme: potraviny, hygienu, 
školní pomůcky pro děti, hračky, potřeby pro miminka. Bližší informace: www.mszzabreh.cz, 583 550 091.

OSTRUŽNÁ – BRANNÁ – PŘES KRONFELZOV
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.                                                                                                    Odjezd ČD, 9:31

BLÍŽENEC
Akční, drama, sci-fi, thriller, nevhodné do 12 let, USA 2019, 117 min.                       Kino Retro, 17:30, 130 Kč

JAZZ IN HALL: PÁRA NAD ŘEKOU
Dokumentární, titulky, nevhodné do 12 let, Česko/Slovensko 2015, 90 min.           Kino Retro, 20:00, 80 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 112 min.           Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Sobota 5. října

Neděle 6. října

Čtvrtek 3. října

Úterý 8. října

Neděle 13. října

SK SULKO

Středa 9. října

Úterý 15. října

Středa 16. října

Čtvrtek 17. října

Pátek 18. října

Čtvrtek 10. října

KČT O ZdP 
Zábřeh

Sobota 19. října

Skupina Okres 
Zábřeh

NEXT 
Šumperk

EKO servis 
Zábřeh

KČT O ZdP 
Zábřeh

Pátek 11. října

Sobota 12. října

Moravia 
Big Band

Stonožka 
a Myšák

Neděle 20. října

SK Sulko 
Zábřeh

Vlasta a Zdeněk Frankovi  
z Ráječka zlatou svatbu slaví,

4. října tomu bude 50 let, co se vzali!
Půl století spolu – to je něco,
za tu dobu změnilo se kde co, 

ale na jejich lásce nic.
Přejeme jim těch let mnohem víc!

Vnoučata, dcery a zeťáci.

Dne 25. září 2017 nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček ,

 

pan Zdeněk Čikl.   
S láskou a úctou vzpomínají manželka Eva, 

dcery Eva, Zdeňka a Markéta 
a všechny vnučky.

Dne 14. října 2019 si připomeneme 10 let ode 
dne, kdy nás ve věku nedožitých 96 roků opustila 

maminka, babička a prababička 

Marie Skřivánková 
ze Zábřehu.

Prosíme všechny, kteří ji znali, 
o tichou vzpomínku.


