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U nádraží začala stavba záchytného
parkoviště
Zábřežské přednádraží bude mít již letos novou podobu. U stávajícího vlakového a autobusového nádraží začaly práce
na budování nového záchytného parkoviště, ke kterému povede osvětlený chodník. Kapacita parkovacích míst se navýší
o 95, vytvoří se 31 míst pro jízdní kola a
nově budou vyhrazena stání pro motocykly.
Současné vlakové a autobusové nádraží
a část přednádraží byly zrekonstruovány a
modernizováno postupně v letech 2004 až
2007. Součástí rekonstrukce byla výstavba nové odbavovací haly vlakového nádraží či vybudování nového podchodu k
vlakovým nástupištím. Změn doznal také
prostor před vlakovým nádražím. Úpravy
zahrnovaly například vybudování nových
parkovišť, chodníků, přístupových cest a
rekonstrukci autobusového nádraží. V posledních letech provozu ale ze strany cestujících podstatně narostla poptávka po
parkovacích kapacitách.

Dopravní hřiště se otevřelo dětem

„Hlavním cílem projektu je podporovat, rozvíjet a zlepšovat regionální i místní
dopravu a navyšovat podíl využití jiných
forem dopravy, jako je vlaková či autobusová doprava, prostřednictvím podpory
parkovacích kapacit v návaznosti na zábřežský přepravní terminál. To přinese zatraktivnění stávajícího vlakového i autobusového nádraží a zlepšení jeho využití,“
uvedl k investici starosta František John.
Parkovací systém v přednádražním
prostoru v současnosti nabízí 130 parkovacích stání. To je ale pro potřeby motoristů silně poddimenzované. V běžný pracovní den ze zábřežského terminálu odjede 337 vlakových a autobusových spojů.
Náklady na vybudování parkoviště jsou
necelých 10 milionů korun, ve veřejné zakázce uspěla s touto cenou firma Strabag.
Projekt je dotačně podpořen prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu částkou přibližně 7 milionů korun. 
(red)

Dopravní uzavírky ve městě
Období prázdnin s příznivým počasím
a sníženou dopravní frekvencí je již tradičně spojeno s opravami komunikací,
rekonstrukcemi sítí atd. Nejinak je tomu
i v Zábřehu, kde v současné době probíhá
celá řada akcí města, kraje i správců sítí.
Leštinská ulice: Do 30. září dochází
z důvodu rekonstrukce komunikace Ústí
nad Orlicí – Zábřeh – Leština k dopravním uzavírkám. Akce Olomouckého kraje se dotkne především úseku od Hoštejna do Leštiny. Současně s touto stavbou
je budována splašková kanalizace obce
Leština.
Od 6. července do 9. srpna proběhne
úplná uzavírka od Růžového údolí po Zábřeh a silnice II/315 v Leštině (mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby).
Od 10. srpna do 13. září následuje úplná
uzavírka od Růžového údolí po Zábřeh,
ulice Leštinská před kruhovým objezdem
a silnice II/315 v Leštině (mimo dopravní
obsluhy, BUS a vozidel stavby). Od 31.
srpna do 13. září budou tyto úseky převedeny do režimu úplné uzavírky kromě
vozidel stavby.
Od 14. do 30. září: úplná uzavírka
od Růžového údolí po Zábřeh a silnice
II/315 v Leštině (mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby).
Ulice Severovýchod: Od 13. do 31.
července proběhne částečná uzavírka
před domem Severovýchod 638/42. V
částečné uzavírce bude provoz veden po
druhé polovině vozovky obousměrně.
Od 7. července do 31. října proběhne úplná uzavírka provozu před domy Severo-

východ 639/46 až 71/53 s objížďkou po
ulicích Severovýchod a Mánesova.
Oblast Na Výsluní: Práce na inženýrských sítích do poloviny srpna částečně
omezují dopravu na ulicích Jiráskova, Na
Výsluní, Jílová a Ladislava Fialy.
Havlíčkova ulice: Práce na inženýrských sítích do konce září omezují dopravu v částech ulice Havlíčkova.
Smetanova ulice: 20. července byla
ukončena poslední etapa rekonstrukce
komunikace ulice Smetanova.
Olomoucká ulice: Do konce října probíhá z důvodu budování nového záchytného parkoviště částečná uzavírka provozu na ulici Olomoucká.
Ulice Pod Zámečkem: Do konce srpna probíhá částečná uzavírka v ulici Pod
Zámečkem.
Ulice Sokolská a Boženy Němcové:
Přibližně do poloviny října je částečně
omezen provoz na ulicích Sokolská a Boženy Němcové, kde probíhá rekonstrukce nebo budování kanalizace, plynu, finální budování chodníků i komunikace.
Nemilská ulice: Práce na kabelových
rozvodech NN probíhají do konce září. Z
tohoto důvodu budou na ulici dopravní
omezení.
Ulice Malá strana: Do září probíhá
celková rekonstrukce ulice Malá strana.
Součástí stavby je také vybudování opěrné zdi k podchycení svahu.
Václavov: Od 23. července do 15.
prosince dojde kvůli výstavbě kanalizace k částečným dopravním uzavírkám ve
Václavově.
(red)

Nové dopravní hřiště u ZŠ a DDM Krasohled se ve středu 1. července otevřelo veřejnosti. Děti si tak vyzkoušely dopravní prvky i situace, které mohou řidiče
potkat v běžném silničním provozu, pro
rodiče bylo připravené stylové posezení
z palet. Hřiště vzniklo v místech někdejšího zázemí pro volejbal a technické atletické disciplíny a splňuje všechny požadavky na dopravní výchovu dětí.
„Děti se při jízdě setkají například
s kruhovým objezdem, světelnou křižovatku, křižovatkou s předností zprava,
křižovatkou se svislým dopravním značením upravujícím přednost, jednosměrnou
pozemní komunikaci, železničním přejez-

Další číslo zpravodaje vychází 19. srpna.

Výjimka pro výměnu neplatných
dokladů už neplatí
Držitelé propadlých občanských průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů
by již neměli s jejich výměnou otálet. V
rámci nouzového stavu, který platil do 17.
května, se občané na území ČR mohli prokazovat alespoň jedním platným dokladem totožnosti a výměnu těch propadlých
mohli odložit. S koncem nouzového stavu
se však povinnost jejich výměny vrátila.
Radnice proto apeluje na občany, aby s
podáním žádosti o vyhotovení nových dokladů neotáleli a propadlé průkazy či případné změny trvalého bydliště nebo stavu
na úřadě vyřešili co nejdříve.

Valová 8, Zábřeh na Moravě
tel: 774 959 533
www.optomedic.cz

Občanské průkazy, cestovní pasy i řidičské průkazy, jimž skončila platnost po
1. březnu 2020, mohli jejich držitelé na
území ČR používat po dobu platnosti nouzového stavu, kdy byla pozastavena také
povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
od ohlášené ztráty, změny trvalého pobytu
a rodinného stavu.
Podat žádost a vyzvednou nový občanský průkaz či pas je možné v provozních
hodinách městského úřadu, případně lze
využít rezervaci termínu online či prostřednictvím telefonu 583 468 227.  (red)

Úřad zrušil zákaz odběru vody z toků
Oddělení životního prostředí městského úřadu na základě aktuální klimatické situace a jednání se správcem povodí zrušilo stav sucha. V této souvislosti již lze nakládat s povrchovými vodami (tj. odběry povolené vodoprávním
úřadem) z vodních toků na celém území spadajícím pod obec s rozšířenou pů-

JEZDÍTE RÁDI NA
KOLE, ŘÍDÍTE
ČASTO AUTO?

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

dem se světelnou
signalizací, stezkou pro chodce a
cyklisty, autobusovou zastávkou,
přechodem pro
chodce, přejezdem pro cyklisty,
zúžením vozovky, parkovištěm,
zpomalovacími
prahy, připojovacím pruhem nebo
čerpací stanicí,“
vyjmenoval starosta František
John.
Dopravní hřiště je otevřeno od pondělí do soboty vždy
od 15 do 18 hodin. V případě nepříznivého počasí bude uzavřeno. Vstupné je
10 korun s tím, že doprovod dítěte nic neplatí.
Začátkem září připravuje město s vedením školy zážitkovou akci pro celou rodinu s názvem Den s BESIPem. „Bude se
jednat o zábavně naučnou akci o bezpečnosti silničního provozu. Pro rodiče a děti
bude připraven bohatý program, zajímavé soutěže i odměny,“ doplnila ředitelka
školy Markéta Bahounková Bartášková.
Pozvánka a další informace vyjdou v srpnovém čísle zpravodaje. 
(red)

DOPŘEJTE SI SLUNEČNÍ
DIOPTRICKÉ BRÝLE
s polarizací, samozabarvovací
to vše i v prohnuté sportovní verzi.
Více informací v OPTICE.

sobností Zábřeh. „S ohledem na klimatické podmínky vodoprávní úřad delší
dobu sledoval aktuální stav hladin toků
a v současné chvíli vyhodnotil situaci
tak, že zrušil mimořádnou situaci týkající se omezení odběru povrchových vod,“
informovala vedoucí oddělení Květoslava Hýblová. 
(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 34. jednání
v úterý 7. července mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila mateřským školám Severáček, Pohádka, Strejcova a Zahradní udělení výjimky z nejvyššího
počtu dětí ve třídách.
• Udělila souhlas mateřským školám Severáček, Strejcova a Zahradní s
realizací projektu Šablony III.
• Schválila poskytnutí účelového neinvestičního transferu Mateřské
škole Pohádka na úhradu zvýšených
nákladů za péči o děti v době nouzového stavu.
• Schválila poskytnutí neinvestičního transferu 163.834 Kč ZŠ a DDM
Krasohled na pronájem kontejnerů,
20.000 Kč na údržbu a provoz dětského dopravního hřiště pro veřejnost,
92.000 Kč na nákup školních tabulí, 50.000 Kč na pořízení dopravních
prostředků na dopravní hřiště a 15.000
Kč na zajištění akce Den s BESIPem.
• Schválila poskytnutí investičního transferu ve výši 198.368 Kč ZŠ
B. Němcové na rekonstrukci a úpravy
prostor školní jídelny a neinvestičního
transferu ve výši 39.652 Kč za účelem
rekonstrukce a úpravy prostor jídelny.
• Schválila ZŠ B. Němcové rovněž
neinvestiční transfer 1.200.000 Kč na
předfinancování projektu modernizace odborných učeben s tím, že rada
souhlasí s finanční spoluúčastí města
na tomto projektu ve výši maximálně
295.600 Kč, a to za podmínky, že škola získá na projekt dotaci.
• Schválila ukončení pronájmu části pozemků o celkové výměře 650 m2
se společností JR stavby CZ a vrácení
přeplatku nájemného.
• Schválila komisí doporučené výsledné pořadí nabídek na provedení
veřejné zakázky Park Knížecí sady. V
soutěži zvítězila nabídka společnosti Florstyl v ceně 2.986.199 Kč bez
DPH.
• Schválila výsledek veřejné zakázky Vyhlídka Humenec. V soutěži zvítězila nabídka společnosti Obchodní
centrum SAN s cenou 912.375 Kč bez
DPH.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování podrobné architektonické studie interiéru a expozice stavby s názvem Dům partnerství (rekonstrukce staré radnice) mezi městem
a společností Rusina Frei v celkové
ceně 350.000 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvám na stavební úpravu vodovodu a kanalizace a opravu komunikace na ulici Boženy Němcové se
stavebníkem JR stavby CZ, kterým se
prodlužuje na žádost stavebníka termín provádění stavby do 15. 10. 2020.
• Schválila zadávací dokumentaci veřejných zakázek na dodavatele
sdružených služeb dodávky elektřiny
a zemního plynu pro odběrná místa
města, jeho příspěvkových organizací, sborů dobrovolných hasičů a EKO
servisu Zábřeh na léta 2021 až 2023.
• Schválila na základě vyhodnocení
podaných nabídek ve výběrovém řízení uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vytápění v Domově pro osamělé rodiče s dětmi se zhotovitelem
Jutherm v ceně 751.239 Kč.
• Schválila podmínky zadávacího
řízení veřejné zakázky Primární diskové uložiště. 
(red)

Nejlepší žáci se sešli na radnici

Slavnostní atmosféra doprovázela tradiční přijetí oceněných žáků zábřežských
základních škol starostou města Františkem Johnem. V úterý 23. června zaplnily
obřadní síň městského úřadu téměř tři desítky úspěšných žáků Základní školy Boženy Němcové, Základní školy Školská a
Základní školy a DDM Krasohled. Kritériem jejich výběru bylo například výborné umístění v olympiádách, sportovních,
pěveckých, recitačních soutěžích v rámci

Do Oskavy zamířila pomoc ze Zábřeha
Začátkem června zasáhly Šumpersko
a Uničovsko bleskové povodně. Mezi
nejvíce postižené obce patřil Šumvald
a jeho místní část Břevenec, Uničov a
jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko. Na pomoc při odstraňování následků povodní byly povolány desítky
profesionálních i dobrovolných hasičů.
Zábřežská jednotka sboru dobrovolných hasičů likvidovala stromy a auta v
toku, kdy naplno využila nového vozu
Ford Ranger. Následovaly náročné záchranné a odklízecí práce. Společně s
hasiči vypsalo město Zábřeh materiální
sbírku na pomoc obcím zasaženým povodní. Sbírka probíhala od 11. do 19.
června na zábřežské hasičské zbrojnici.
„Během tohoto týdne odvezli hasiči 640 litrů balených vod, 160 litrů desinfekce, 235
kg krmiva pro zvířata, přes 183 ks úklidových hadrů, téměř 50 kusů nářadí, 5 popelnic, ale také toaletní papír, oblečení,
prací prostředky, potraviny a jiné. Celkem
se podařilo předat 4,3 tuny materiálu věcné pomoci, za kterou patří všem dárcům
velké poděkování,“ uvedl velitel jednotky
a místostarosta města Josef Klimek.
Jedněmi z postižených byli manželé se-

niorského věku, jimž zůstal jen zpustošený dům. Vodou bylo zničeno takřka vše –
nábytek, přístroje, vybavení. Přišli i o zásobu potravin. Nebylo v jejich silách si s
touto zkázou poradit, proto od Charity Zábřeh přijali nabídku pomoci. Několik dnů
tak osmičlenný tým doplněný o dobrovolníky pomáhal s odstraňováním škod a návratem domácnosti do normálu.
Charita využila zkušeností se zásahy
během dřívějších mimořádných událostí,
povolána na místo neštěstí tedy vyrážela s veškerým potřebným vybavením, nářadím a materiálem. Pracovníci vyklízeli
budovu, vynášeli a od bláta čistili zničené
věci. Zábřežští si odvezli i jedenáct pytlů
s mokrým a špinavým oblečením, které si
ochotní pracovníci rozebrali, prádlo vyprali, usušili a vyžehlili.
Ve spolupráci se zedníkem byl doporučen technický postup prací na obnově bydlení, proběhlo otloukání omítek, vykopávání poškozených podlah. Jedna z dobrovolnic se věnovala i zdrceným manželům,
pomáhala jim třídit a sušit rodinné fotografie, které se podařilo zachránit. Pracovníci Charity pomohli zapojit sporák, ledničku a pračku, které nahradily povodní
zničené vybavení a manželé mohli začít
alespoň provizorně bydlet. 
(red)

Upozornění pro začínající živnostníky
Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že se opět objevily nové
nabídky „katalogových“ společností, které cílí na nově vzniklé podnikatele a nabízí jim zápis do rejstříku. Nabídky zasílají například společnosti Česká komora firem a živnostníků s. r. o., Registr subjektů,
Živnostenská komora, Rejstřík obchodu a
živností či Rejstřík živností a firem.
Úkon je zpoplatněný a částky za zápis
do rejstříku se různí. Česká komora firem

a živnostníků s. r. o. posílá podnikatelům
takzvané Potvrzení o zápisu do České komory firem a živnostníků a dokonce požaduje uhrazení poplatku za již provedený
zápis ve svém rejstříku. Na tyto praktiky
upozorňovalo již dříve Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V uvedených případech se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z
tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném
ohledu reagovat. 
(red)

Bronislava Urbánková získala krajské ocenění

Zábřeh na sítích
Webové stránky: www.zabreh.cz
Mobilní rozhlas:
www.muzabreh.mobilnirozhlas.cz
Facebook: Město Zábřeh
Instagram: @mestozabreh

republiky, kraje, okresu či aktivní činnost
při organizaci školních akcí nebo pomoc
druhým.
Slova poděkování mířila také přítomným ředitelům Pavlu Nimrichtrovi, Miloši Lachnitovi a Markétě Bahounkové
Bartáškové. Pedagogové z jednotlivých
škol následně přednesli medailonky oceněných žáků, kteří kromě projevu uznání
za reprezentaci města obdrželi i malý dárek a pamětní list.
(red)

Ocenění náročné a záslužné práce i připomenutí významné úlohy učitelů ve společnosti – to jsou hlavní cíle slavnostní
akce, jejímž prostřednictvím hejtmanství
pravidelně vyjadřuje uznání vybraným

pedagogickým pracovníkům z regionu.
Letos je Olomoucký kraj vyznamenal už
podesáté.
Hejtmanství ocenilo celkem patnáct pedagogických pracovníků a Cenu náměstka hejtmana obdrželi další tři. Nominace
do soutěže zasílali ředitelé škol.
Oceněni byli vybraní pedagogové
středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále
také pedagogičtí pracovníci z dětských
domovů, pedagogicko-psychologických
poraden i domů dětí a mládeže, které
mají sídlo v Olomouckém kraji.
Krajské ocenění získala také zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik Střední
školy sociální péče a služeb Zábřeh Bronislava Urbánková, která učí úctyhodných
čtyřicet let. 
(red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

V červnu strážníci městské policie
zaznamenali 553 události, zasahovali u
pěti krádeží v obchodech, odchytili devět volně pobíhajících psů. Stejně jako
v květnu zasahovali u jedenácti podnapilých osob ležících na veřejných prostranstvích. Kromě toho řešili také následující případy:
• Problémů s opilci měli strážníci tradičně víc než dost. 10. června byli přivoláni personálem jedné z restaurací, kde
podnapilý muž, jeden z místních bezdomovců, upadl na hlavu tak nešťastně,
že jej musela záchranka odvézt na ošetření do nemocnice. Týden nato zasahovali na Školské ulici, kde se jim dobře známý opilý muž motal mezi auty a
vulgárně vykřikoval. Když nezabralo ani
napomenutí hlídkou a jeho vulgarita pokračovala i před školou, bylo rozhodnuto o jeho převozu na záchytku, kam se
i přes aktivní odpor nakonec v poutech
dostal. O den později se situace opakovala. Jen šlo o ulici 28. října, kde jedna
z místních bezdomovkyň mlátila na zemi
ležícího opilého muže. Když ji strážníci
chtěli zklidnit, napadla i je. Opilý muž
s 3,39 promile se nakonec nějak odpotácel pryč, žena ale pro svou agresivitu
skončila (ne poprvé) na záchytce. Nakonec ještě 23. června strážníci na hrázi
Oborníka poskytli první pomoc dalšímu
bezdomovci, který se zde opil s kamarádem a pak se svíjel v křečích a měl pěnu
u úst, poté si jej převzala záchranka.
• Ráno ve středu 10. června si hlídka
při namátkové kontrole sídliště Severovýchod všimla vozidla, které se otáčelo
uprostřed jedné z ulic a pak zastavilo přímo na přechodu pro chodce. Strážníci se
rozhodli prověřit řidiče vozidla a zjistili, že má odebrané řidičské oprávnění a
ještě dva měsíce nesmí jezdit. Přivolali
proto hlídku Policie ČR pro podezření z
trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.
• Hodně nevhodně se chovala posádka automobilu, ze kterého za jízdy v noci
13. června vyletěla na Olomoucké ulici
pivní láhev. Vůz hlídka dostihla a odhalila pachatele, který kromě úklidu rozbitého skla také zaplatí pokutu. 
(red)

Klub seniorů znovu
rozjíždí činnost
Také zábřežského Klubu seniorů se dotkla omezení způsobená koronavirovou
pandemií. Svou činnost byl nucen přerušit 17. března. „Velký dík patří předsedkyni klubu Zdeně Marcinkové, na kterou se
po celou dobu obraceli senioři s různými
problémy, někteří potřebovali radu, jiní
povzbuzení. Po celou dobu byla ve spojení s výborem. Některé z našich členek
šily roušky a pomáhaly svým starším sousedům a spoluobčanům,“ uvedla Helena
Seidlová z výboru Klubu seniorů.
Od konce května se výbor seniorů opět
každé dva týdny schází a plánuje pokračování činnosti klubu. Ten znovu rozjíždí
svůj bohatý program. Ve čtvrtek 28. června se uskutečnil první zájezd do Mladé
Boleslavi a na zámek Stránov, kterého se
zúčastnilo 50 seniorů.
Od 18. srpna bude opět dvakrát týdně
otevřený klub v Nerudově ulici, 1. října se
uskuteční 5. sportovní hry Zábřežský sedmiboj, kterého se účastní přes sto závodníků. „Tímto prosíme o jakoukoliv podporu,
sponzorské dary, ale i podpoření přímo na
závodech,“ dodala Helena Seidlová.
Ta upozorňuje i na výhody Senior pasu,
slevové karty pro lidi nad 55 let. Vlastníci
karty, kterou lze získat zcela zdarma, mohou čerpat přes tři tisíce slev a výhod. Jejich přehled je k dispozici buď v magazínu Novinky Senior Pas nebo také online
na vyhledávači slev či v mobilní aplikaci.

(red)
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MĚSTO ZÁBŘEH VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ TĚCHTO PRACOVNÍCH POZIC

Referent/ka Odboru rozvoje a územního plánování
Referent/ka Odboru technické správy
Referent/ka oddělení dopravy
Vedoucí oddělení přestupků
Strážník/strážnice Městské policie Zábřeh
Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa.
Bližší informace podá také personalistka Mgr. Martina Poláchová, tel.: 583 468 241, e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz

Moravská pohřební služba s.r.o.

NOVĚ OTEVŘENO
OD 1.6. 2020
Kancelář: Zábřeh na Moravě
Kozinova č. 12
Otevírací doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00 hod
Polední pauza 12:00 - 12:30 hod
www.pohrebnisluzba.net
e-mail: mpszabreh@email.cz

tel.: 733 122 666
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Léto u zámku zve
na kapely, v srpnu na
filmové hity

V závěru července nabídnou čtvrteční večery v amfiteátru na Masarykově náměstí pohodovou muziku v podání regionálních kapel, v srpnu se obyvatelé města,
ale i jeho návštěvníci mohou těšit na filmové projekce pod otevřeným nebem, a to
včetně jedné filmové novinky.
Festival Léto u zámku zatím uvedl dvě
filmová představení. Odstartoval ve čtvrtek 9. července projekcí úspěšné české komedie Ženy v běhu, která do amfiteátru
před zámkem přilákala nemalou řádku návštěvníků, stejně jako o týden později snímek Chlap na střídačku, ten se ale kvůli nepřízni počasí promítal v kině Retro.
Další červencové večery budou patřit
muzice, ve čtvrtek 23. července rozezní náměstí největší hity z hudební dílny Davida
Kollera v podání olomoucké skupiny Parní
Lucie. Zazní nejen nejznámější songy kapely Lucie, ale také Jasné Páky nebo Kollerbandu. O týden později, 30. července,
nabídne program festivalu Léto u zámku
koncertní sety hned dvou kapel – domácího Atomu a kapely The Kredenc z Hlinska,
která vznikla jako revival skupiny Creedence Clearwater Revival a John Fogerty.
„Tohle muzikantské uskupení klade důraz
nejen na hudební preciznost, ale i na vizuální stránku a pódiovou show,“ zve na akci
nejen pravověrné rockery Vratislav Jarmar
z kulturního domu.
Letní kino se před zámek vrátí 6. srpna, aby promítlo volné pokračování letní
komedie z prostředí prosluněných moravských vinic 3Bobule, v němž se na plátno
vracejí oblíbené postavy v podání Kryštofa
Hádka, Terezy Ramba, Lukáše Langmajera, Miroslava Táborského a dalších. Pořadatelé upozorňují, že v případě nepříznivého počasí se projekce této filmové novinky
přesune do kulturního domu. Rovněž další
srpnová promítání pod otevřeným nebem
budou patřit úspěšným českým komediím.
Ve čtvrtek 13. srpna to bude Příliš osobní
známost s Eliškou Balzerovou, Tatianou
Dykovou či Petrou Hřebíčkovou, 20. srpna
oceňované a hvězdně obsazené komediální drama Vlastníci s Terezou Ramba, Vojtěchem Kotkem nebo Dagmar Havlovou.
Podrobnější informace k jednotlivým
akcím, včetně jejich začátků, nabízejí
stránky kulturak.info, kde si lze předem
online zajistit vstupenky na filmová představení. Areál před zámkem i se stánky
s občerstvením bude otevřen vždy nejpozději půl hodiny před začátkem akce.  (red)

Matěj Šoupal urval bronz
Třetího a čtvrtého závodu Strabag Českého poháru v bikrosu se poslední červnový víkend v Brně zúčastnilo také jedenáct
zábřežských závodníků. Klání zahájili ti
nejmladší. Matyáš Krčmář v kategorii osmiletých i o rok starší Robin Orlický a Marek Žváček si nevedli zle a probojovali se
v sobotu do čtvrtfinále, v neděli už své výkony ale nevylepšili.
Neoblíbenou „bramborovou“ medaili
bral mezi jedenáctiletými Vojtěch Opravil
hned dvakrát, v sobotu i v neděli. Mezi třináctiletými se Vojtěch Šichor, Matěj Jaroš
a Matěj Žváček do finále neprobojovali.
Martin Huf nastoupil o kategorii výš na
start i s přetrhanými ramenními vazy. Přesto vybojoval 9. místo. Soupeřů se nezalekl
ani v neděli, kdy ve čtvrtfinále přišel hrůzostrašný pád. Svou pověst nezdolného borce
ale znovu potvrdil a jízdu dokončil.
V kategorii nejstarších Radek Huf a Tomáš Dostál vybojovali 4. a 7. místo. Další
den Radek Huf následoval příkladu svého
syna, také on skončil po karambolu mimo
dráhu, jízdu ale i on dokončil.
Oba dny uzavíral klání Matěj Šoupal
v kategorii 15/16 let. V sobotu dojel jedenáctý, v neděli, kdy už to vypadalo, že Utopia Bikes zůstane bez medaile, ale po parádním výkonu vybojoval bronz.
(red)

Hvězdná Iva Bittová zakončila
festival na hradě

Pátý ročníku multižánrového festivalu
Hvězdy na hradě pokračoval ve čtvrtek
25. června koncertem AC/CZ. Nejuznávanější český revival AC/DC nabídl celou
řadu hitů této kultovní australské kapely.
Povedené vystoupení s nadšeným výkonem zpěváka si nenechaly ujít přes dvě
stovky příchozích, z nichž celá řada přišla na koncert stylově vybavena. K vidění
tak byla nejen trička, ale při Highway to
Hell se v publiku objevila také řada čertovských růžků evokujících těsně před začátkem prázdnin tak trochu Mikuláše.
Sérii akcí pod otevřeným nebem na
dvoře zábřežského hradu uzavřelo v sobotu 27. června vystoupení houslistky a zpěvačky Ivy Bittové, kterou doprovodil její
syn Antonín. Sympatická umělkyně si získala diváky hned na začátku, kdy zavzpomínala na profesora Rudolfa Šťastného,
zábřežského rodáka, se kterým svérázná
zpěvačka spolupracovala dlouhých pětatřicet let, až do jeho smrti.

Samotné vystoupení, které sama Bittová nazývá jako alegorickou malbu zvuků, přineslo neobyčejný zážitek. Základem bylo několik lidových písní se svou
hudební i melodickou stránkou a textem.
Z tohoto vycházejí hudební motivy kláves a v případě Ivy Bittové samozřejmě i
houslí. Tím ale zvuková škála vystoupení
ani zdaleka nekončí. Vše doplňují nahrané
zvuky tekoucí vody, zvonů, šumění lesa.
Sama zpěvačka pak jako by zkouší, kam
až může zajít při své hře s vlastním hlasem, hře plné výkřiků, improvizací, dětského žvatlání či napodobení zpěvu ptáků, kdy bylo občas těžké poznat, zda jde o
hlas zpěvačky, nahrávku či odpověď ptáků vznášejících se nad nádvořím.
Koncert charakteristický také interakcí mezi pódiem a publikem zakončil závěrečný společný zpěv písně Zabili, zabili z Balady pro banditu, v jejímž závěru
se spustil (pokolikáté už v průběhu tohoto
festivalu?) prudký déšť. 
(red)

Novinky z kulturního domu: setkání s prof. Štreitem,
divadlo s Hofmannem nebo vánoční koncert
Orchestru Karla Vlacha
Většinu akcí, jejichž uskutečnění překazila opatření vydaná v souvislosti s šířením koronaviru, se podařilo kulturnímu
domu přeložit na podzimní měsíce. „Věříme v optimistické scénáře a těšíme se
na koncerty Václava Neckáře, kapel Škwor nebo Arakain, divadelní představení
s Karlem Rodenem, Zlatou Adamovskou
či Petrem Štěpánkem, setkání s Halinou
Pawlowskou, pořad pro děti Štístko a
Poupěnka nebo kapelu Black Band známou z televize Šlágr. Vstupenky na přeložené pořady zůstávají v platnosti, jejich nové termíny jsou uvedeny na našich
webových stránkách nebo programových
materiálech,“ uvedl jednatel Zábřežské
kulturní Zdeněk David.
Kromě toho lze již nyní zakoupit buď
online, nebo na pokladně kulturního
domu vstupenky na další pořady – mj. na
koncert skupiny Rybičky 48, recitály Lucie Bílé nebo sólistky opery Národního
divadla Kateřiny Kněžíkové Plachetkové, taneční odpoledne se skupinou Progres nebo cestovatelské diashow Jiřího
Kolbaby o Norsku. „Před pár dny jsme
zahájili prodej vstupenek na další zajímavé pořady, například na tradiční vá-

noční koncert, tentokrát v podání Orchestru Karla Vlacha, který bude svým
pojetím navazovat na legendární koncerty Orchestru Václava Hybše. Jako hlavní host letošního prosincového koncertu
se představí královna české muzikálové
scény Leona Machálková,“ informoval
David.
V nabídce kulturního domu se nově
objevil také komponovaný pořad světově uznávaného fotografa, profesora Jindřicha Štreita, který přijede vyprávět příběhy svých fotografií 24. září do kina Retro. Poslední zářijový den se mohou příznivci dobrého divadla těšit na skvostnou
situační komedii Veselé velikonoce známou především díky filmovému zpracování s Jean-Paul Belmondem, v níž exceluje Martin Hofmann. „Zcela unikátní
možnost setkat se s dalšími zajímavými
osobnostmi budou mít naši návštěvníci
5. října, kdy do kulturního domu přijedou
besedovat Marek Orko Vácha a Zbigniew Czendlik, a to i o tématech, která
mohou znít z úst římskokatolických kněží provokativně či kontroverzně,“ uzavřel
přehled žhavých novinek připravených
kulturním domem Zdeněk David.  (red)

Kulturní dům obsadí figuríny historických osobností
Osobnosti nejen naší historie, respektive jejich voskové figuríny v životní velikosti, budou od čtvrtka 30. července k vidění ve foyer kulturního domu. Putovní
výstava se v Zábřehu zdrží až do neděle
2. srpna a navštívit ji bude možné denně
mezi 10. a 18. hodinou.
Projekt nazvaný České dějiny představuje vybrané historické osobnosti od
franckého kupce Sáma až po Tomáše
Garrigua Masaryka. Návštěvníci výstavy se tímto svérázným způsobem mohou
setkat například s Učitelem národů Janem Amosem Komenským, uvidět císaře Karla IV., Jana Husa, Jana Žižku nebo
habsburské panovníky Rudolfa II., Marii

Terezii či Františka Josefa I. Vedle figurín jsou vystavovány i makety předmětů, které s danou osobností či její dobou
nějak souvisí, k vidění tak budou repliky
Zlaté buly sicilské, korunovačních klenotů, husitských zbraní nebo maketa Karlova mostu.
Firma, která putovní výstavu doplněnou krátkými lektorskými přednáškami
pro návštěvníky provozuje, se může pochlubit mnohaletou tradicí, ale také tím,
že navazuje na Kabinet voskových figur,
který byl založen už v roce 1860. Výstava, která slibuje originální procházku zejména českými dějinami, je určená pro
všechny věkové kategorie. 
(red)

Mladší žáci se utkali
na letním turnaji

V neděli 21. června uspořádal fotbalový klub SK Sulko letní turnaj pro mladší
žáky. Ten měl dětem alespoň částečně vynahradit neuskutečněnou jarní část sezóny a zvýšit zájem dětí o fotbal.
V turnaji se mezi sebou systémem
každý s každým střetly týmy z Loštic,
Mohelnice, Nového Malína, Lesnice, Štítů a dva týmy Zábřeha. Nejúspěšnějším
týmem a vítězem turnaje se stala Mohelnice, která nenašla přemožitele a jednoznačně turnaj ovládla. Na druhém místě
se umístily Loštice a třetí místo obsadilo družstvo Zábřeha A. Na čtvrtém místě
skončily Štíty, na pátém Nový Malín, šestý byl Zábřeh B a sedmá Lesnice.  (red)

Housenky putovaly na
Pohádku až z Anglie

V Mateřské škole Pohádka v červnu vyvrcholil projekt, jehož přípravy odstartovaly už loni na podzim. Tehdy děti s pomocí učitelek a provozních pracovnic založily motýlí záhon s bylinkami. Začátkem června do školky až z Anglie doputovaly housenky Babočky bodlákové. Děti
je každý den bedlivě sledovaly. Za deset
dní se housenky zakuklily a za dalších pět
dní malí badatelé na vlastní oči viděli zrození motýla. Pak už jen čekali na slunečný
den a motýly vypustili do zahrady. Děti si
také založily vermikompostér a staraly se
o žížaly.
Finanční prostředky na projekt přibližující dětem přírodu i ekologické chování získala škola z programu na podporu
EVVO Olomouckého kraje. 
(red)

Fotky Mirka Kobzy
přinášejí minipříběhy

V duchu hledání, nalézání a pohody se
nesla vernisáž výstavy fotografií Miroslava Kobzy v úterý 30. června. Kino Retro
se zaplnilo příchozími, které nalákaly nejen fotky, ale i hudební vystoupení zábřežského publicisty, hudebníka a spisovatele.
Autor spolu s Radomírem Grillem (který v Retru vystavoval přednedávnem) zahájil výstavu S foťákem na zádech několika písničkami. Pak už patřilo kino vyprávění Mirka Kobzy, jenž uvedl své snímky.
Ty tak byly k vidění nejen v galerii, ale i ve
velkém, promítané na plátně.
Cílem jeho objektivu jsou především
doklady lidské činnosti v krajině – člověk
samotný se na nich ale vyskytuje jen výjimečně. Dalším společným rysem většiny vystavených fotografií je jejich spojitost s regionem sahajícím od Hané až po
jesenické vrcholky. Zaměření na historii
je pro Kobzu typické nejen ve fotografii,
i proto jim černobílé provedení tak sluší.
A navíc s každým snímkem je spojený příběh, emoce, nejsou jen záznamem místa,
ale zároveň jeho dějin. Zvláště v sudetských oblastech se tak fotograf stává svědkem zapomenutého času zanechávajícího
za sebou fragmenty, které autor v krajině nachází a přibližuje divákovi s osobitou poetikou, jíž nechybí především úcta
k obyčejným lidem obývajícím tento kraj
po staletí.
Příchozí tak uvidí v kině Retro cesty,
mosty, kapličky, boží muka, aleje i různé
detaily, které se mohou stát odrazovým
můstkem k hledání a odhalování tajemství, jež skrývá kraj (nejen) pod Jeseníky.
Výstava je v kině Retro k vidění do konce
prázdnin. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 23. července

Pátek 31. července

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY

JAVORNICKEM – VYCHÁZKA

KČT O ZdP
Zábřeh

Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, Rusko/USA 2019, 90 min.

Kino Retro, 18:30, 60 Kč

Odjezd ČD, 7:31

Vápenná, zatopený lom, Žulová. Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

SCOOB!

Animovaný, dobrodružný, komedie, bez omezení, dabing, USA 2020, 93 min  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TJ Lesnice

LÉTO U ZÁMKU/PARNÍ LUCIE: LUCIE A DAVID KOLLER REVIVAL

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Drama, životopisný, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 100 min.

Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.

Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2020, 80 min. 


Kino Retro, 18:00, 120 Kč

3BOBULE

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2020, 103 min.

 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 25. července

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: ČESKÝ RÁJ, DRÁBSKÉ
SVĚTNIČKY, PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY, HYNŠTA
Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732.



Sraz na nádraží ČD, 5:20 – návrat 20:22

NOVÁ VES – ROZHLEDNA
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.


Plavecký areál
Zábřeh

SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGY PRO ŽENY (25. – 26. 7.)

Přihlášky a informace: heclmichaela@gmail.com, 724 479 838.
Městský stadion, sobota 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00, neděle 10:00 – 12:00
Animovaný, dobrodružný, komedie, bez omezení, dabing, USA 2020, 93 min

 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

HAVEL

Drama, životopisný, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 100 min.


KORN REVIVAL (SK), PALPITATE

Angličtina
Zábřeh

KČT O ZdP
Zábřeh

Více informací: 608 808 094.



Kulturní dům

TOULKY HANOU: ČECHY POD KOSÍŘEM, ČELECHOVICE NA HANÉ

Odjezd ČD, 7:44

Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.

Komedie, přístupné bez omezení, Česko 2020, 103 min. V případě nepříznivého počasí se představení
přesune do KULTURNÍHO DOMU. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:00, začátek 20:30 (promítání po setmění), 100 Kč

Pondělí 10. srpna
Veselá
věda.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI I. STUPNĚ (10. – 14. 8.)

Kulturní dům, 8:00 – 16:00

Bližší informace na www.veselaveda.cz/tabory.

Čtvrtek 13. srpna
KČT O ZdP
Zábřeh

JESENICKEM: RAMZOVÁ, PETŘÍKOV, OSTRUŽNÁ
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.



Odjezd ČD, 7:31

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Komedie, drama, Česko/Slovensko 2020, 107 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do
KINA RETRO. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00 (promítání po setmění), 100 Kč

Pondělí 27. července

LETNÍ VOLEJBALOVÝ KEMP (27. – 31. 7.)


Volejbalové kurty městského stadionu Zábřeh, 9:00 – 16:00

Středa 29. července
Prodej vstupenek v síti Ticket Live.

Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732.


Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2020, 103 min.

O5 A RADEČEK – TURNÉ NA STŘECHÁCH

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: ŽĎÁR NAD METUJÍ,
STOLOVÁ HORA, OSTAŠ, KOČIČÍ SKÁLY, METUJE

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

3BOBULE

Beton
Race

Beton
Race

Caffe Bar Lucerna, 17:00 a 19:00

LANŠKROUN – MARIÁNSKÁ HORA

SCOOB!

3BOBULE

Bližší informace na www.betonrace.cz.

 Zábřeh


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

Sobota 22. srpna

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: DOLNÍ KOUNICE, PÁLAVA,
KLENTNICE, DĚVÍN, PAVLOV

Autobusový zájezd. Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732. 

Sraz v 6:30 na zastávce Poliklinika, návrat 20:00

Neděle 23. srpna

Dne 26. července 2020 vzpomeneme
15. výročí úmrtí
pana

Zábřeh

Komedie, drama, Česko 2019, 97 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do KINA
RETRO. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00 (promítání po setmění), 100 Kč

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, bez omezení, Česko 2020, 103 min.



LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: VLASTNÍCI

LÉTO U ZÁMKU/ATOM & KREDENC

Rocková a metalová smršť, pódiová show. Občerstvení zajištěno.
Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:00, začátek 19:30, vstupné dobrovolné

BETON RACE BASIC + DĚTSKÝ ZÁVOD VE 3 KATEGORIÍCH

Prodej regionálních produktů.


Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Animovaný, dobrodružný, komedie, bez omezení, dabing, USA 2020, 93 min

Bližší informace na www.betonrace.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY

ČESKÉ DĚJINY – VÝSTAVA (30. 7. – 2. 8.)

Putovní výstava voskových figurín osobností nejen naší historie v životní velikosti, ale i maket předmětů
spojených s těmito osobnostmi. Doplněno krátkými lektorskými přednáškami. Určeno všem věkovým
kategoriím.
 Kulturní dům, foyer, 10:00 – 18:00, senioři 100 Kč, děti (3 – 15 let) 120 Kč, dospělí 150 Kč

Sraz na nádraží ČD, 7:20 – návrat 20:22

BETON RACE ERROR + DĚTSKÝ ZÁVOD VE 3 KATEGORIÍCH

Čtvrtek 20. srpna

 Odjezd ČD, 6:58

Vedoucí p. Malá, 732 572 629.



Neděle 16. srpna

Čtvrtek 30. července

Františka Šmoldase

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU (3. – 7. 8.)

Sobota 15. srpna

Dobrodružný, drama, rodinný, bez omezení, dabing, Německo 2020, 100 min.

pana
a dne 29. srpna uplyne 5 let od jeho úmrtí.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, připomeňte
si s námi toto výročí a věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Irena
a synové František a Radomír se svými rodinami.

Aquazorbing a dětská šlapadla. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.
Koupaliště plaveckého areálu Zábřeh, 10:00 – 20:00, vstupné pro děti 3 – 15 let 45 Kč

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: 3BOBULE

Klub ve Zdi, 20:00, 150 Kč

LASSIE SE VRACÍ

Dne 1. července jsme si připomněli
nedožité 75. narozeniny

Odjezd ČD, 6:15

WATER FUN (1. – 2. 8.)

Čtvrtek 6. srpna


Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 26. července

Adolf Joo

Klub ve Zdi, 21:00

Pondělí 3. srpna


Odjezd ČD, 7:08

SCOOB!

KČT O ZdP
Zábřeh



VIZOVICE VLAKEM – ZÁMEK JANŮV HRAD, LIKÉRKA

MEKY

O5 a Radeček

Fotbalové hřiště Lesnice, 20:30

Sobota 1. srpna

Pátek 24. července





INTERFACE WAVES

HAVEL

VSK
Zábřeh

LETNÍ KARNEVAL – MOTORS
LOSERES CIRQUE COMPANY: VZDUCHEM

Tanečně – akrobatické představení na motivy knihy Richarda Bacha „Jonatan Livingston Racek“.

Kino Retro, 21:00, 150 Kč

Nejznámější songy kapel Lucie, Jasná Páka nebo Kollerband. Občerstvení zajištěno.
Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Michaela
Melicharová

Zábřeh 14/2020

Otakara Spanilého

ze Zábřeha.
Děkujeme všem, kteří mu spolu
s rodinou věnují tichou vzpomínku.

ZÁBŘEŽSKÉ HODY




Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, 7:00, 8:30 a 18:00

Dne 18. srpna 2020 uplyne
1 rok od úmrtí
pana

Petra Svobody

ze Skaličky.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a vnoučata Kubíček a Sofinka.

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel: Město
Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Místo vydávání: Město Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Šéfredaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel:
731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 12. srpna, číslo 15 vyjde 19. srpna 2020.

