27. 4. 2022
6/2022

Plochu za kulturákem čekají rozsáhlé úpravy
Na svém 21. zasedání se sešli zastupitelé ve středu 13. dubna a čekal na ně opět
bohatý program. Nejrozsáhlejším materiálem bylo projednávání 3. rozpočtové
změny. Tu okomentoval starosta František John, který představil hlavní investiční změny letošního roku. „V rámci národního plánu obnovy je kulturní oblast jedním z odvětví, kam by měly proudit finance
z EU, naskýtá se tedy poměrně velká příležitost získat dotaci,“ vysvětloval starosta, proč tento rok neodstartuje první etapa rekonstrukce kulturního domu. Projekt
ovšem nestojí, nadále probíhá příprava,
takže město má projektovou dokumentaci nejen na rekonstrukci budovy, ale i na
2. etapu, tedy přístavbu kulturáku. Získat
podporu by chtělo i na poslední etapu, zateplení kulturního domu.
Částku 52,5 milionu zastupitelé přesunuli na příští rok, naopak o 25 na celkem
45 milionů Kč navýšili finance na úpravy
parkovací plochy za kulturním domem.
„Původně se zde řešilo jen parkoviště, postupně ale z více stran vyplynuly požadavky na řešení celé oblasti včetně autobusových zastávek, ulice Postřelmovské, úpravy prostranství před poliklinikou a na náměstí 8. května, příjezdu a parkování vedle kulturního domu a na části ulice ČSA
a zbudování cyklopásů v tomto prostoru,“
vysvětlil František John s tím, že se zahájením prací se počítá nejpozději 11. čer-

vence, práce by měly být dokončeny do
konce listopadu.
Zastupitelé projednávali také dotace,
které město poskytne místním organizacím. EKO servis obdrží 4,2 milionu Kč na
zajišťování provozu plaveckého bazénu.
Do oblasti sportovní míří i příspěvek zábřežskému Sokolu ve výši 180 tisíc korun,
kuželkářům ve výši 32.500 Kč a 7.000 Kč
Klubu sportovního tance NEXT Šumperk.
V oblasti kultury získá spolek Art in Region 16.200 Kč, v oblasti sociální putuje 80
tisíc korun na podporu činnosti mateřského a rodinného centra Hnízdo.
V majetkoprávních materiálech zastupitelé například schválili zvýšení základního kapitálu společnosti EKO servis o
částku 8,8 milionu korun na 48,1 milionu korun, a to vkladem metropolitní optické sítě. Vložením inženýrských sítí – vodovodů a splaškové kanalizace – u nové
výstavby v ulicích V Opravě, Pod Strání,
Pod Račicí a Pod Březinou pak město o
2,107 milionu korun navýšilo svůj členský
vklad ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk.
V závěru svého zasedání pak zastupitelé jednohlasně odsoudili vojenskou agresi
Ruska vedenou na území Ukrajiny, deklarovali podporu obyvatelům Ukrajiny a zároveň uvítali a podpořili pomoc, které se v
České republice ukrajinským uprchlíkům
před válečným konfliktem dostává.  (red)

V Barborce vystoupí sólistky brněnské opery
Atraktivní koncertní recitál nabídne cyklus Bravo Zábřeh v neděli 15. května v
kostele svaté Barbory. Vystoupí na něm
dvě sólistky operní scény Národního divadla v Brně – sopranistka Tereza Kyzlinková a mezzosopranistka Jana Hrochová –
za klavírního doprovodu dramaturga cyklu Bravo, cembalisty Martina Hrocha.
Bude se jednat o vzpomínkový koncert
na Dagmar Braunerovou, známou zábřežskou osobnost, která se dlouhá léta angažovala například ve vedení Pěveckého
sboru severomoravských učitelek. „Paní
Dagmar Braunerová byla bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností zábřežského hudebního života. Jako učitelka na

základní umělecké škole ovlivnila celé generace dětí a dokázala v nich probudit
lásku k hudbě, v některých dokonce zájem
umění profesionálně provozovat. Řada z
nás si ji bude pamatovat jako svoji hudební babičku a myslím, že nemluvím jen za
sebe, když řeknu, že jí vděčíme za mnohé,“
zdůraznil Martin Hroch.
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na
slavné písně a árie – zazní skladby Vivaldiho, Gounodova nebo Schubertova Ave
Maria, skladby Mozartovy nebo Dvořákovy. Navzdory lákavému programu i atraktivním účinkujícím je vstupné na koncert
se začátkem v 16 hodin dobrovolné. (red)

Rada rozdělovala dotace

Na svém zasedání 29. března se rada
města zabývala také žádostmi organizací působících v oblasti sociální, kulturní
a sportovní, do níž odešlo celkem téměř
tři čtvrtě milionu korun. V sociální oblasti
radní rozdělili šestnácti projektům na dvě
stě tísíc korun. Podpory se dočkal Spolek
Liga proti rakovině v Šumperku, šumperská Armáda spásy na činnost noclehárny
pro muže a ženy, společnost Dětský klíč
Šumperk či olomoucké Středisko pro ra-

nou péči. Město podpoří také Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a
Domov důchodců Ústí nad Orlicí.
Největší podporu získaly: Svaz tělesně
postižených, Hospic na Svatém Kopečku, Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR či spolek Jdeme Autistům Naproti. ZŠ a SŠ Pomněnka město přispěje na zajištění podpory zábřežských žáků.

(Pokračování na straně 6)

Zábřeh zprovoznil Wi-Fi zdarma
pro veřejnost

Zábřežská radnice zřídila na svém území veřejné hotspoty s bezplatným internetem pro občany a návštěvníky města.
Bezplatná veřejná Wi-Fi síť s názvem
WiFi4EU pokrývá signálem místa, kde
dochází k většímu shromažďování lidí.
Bezplatný internet tak mohou využít občané při návštěvách budov městského
úřadu či knihovny. Místa pro připojení
město poskytuje i na veřejných prostranstvích. Pro pokrytí venkovních prostor
byla vybrána místa, kde se lidé setkávají při různých kulturních a společenských
akcích, jedná se především o náměstí
Osvobození, kde se konají trhy, jarmark,
akce před kulturním domem, dále Masarykovo náměstí v horní části a před budovou zámku.
Bezplatnou Wi-Fi síť mohou využít
také cestující, kteří čekají na svůj auto-

busový spoj na Valové.
Do konce roku bude bezplatná síť zprovozněna i
před nádražní budovou
Českých drah. „Omezení pro připojení je 500
MB stažených dat nebo
2 hodiny používání podle
toho, co nastane dříve,“
upřesnila podmínky pro
připojení vedoucí odboru informatiky městského úřadu Jana Kašíková.
Zřízení nové SMART
služby vyšlo na 700 tisíc
korun, polovinu nákladů pokryla dotace z
Evropské unie v rámci projektu WiFi4EU.
„Zprovoznění veřejné Wi-Fi sítě naplňuje
naši strategii využívání moderních informačních technologií. Všechny prvky jsou
navíc součástí metropolitní optické sítě,“
sdělil k projektu starosta František John.
Město buduje metropolitní optickou síť
dlouhodobě, ta již několik let propojuje
budovy městského úřadu a nadále se rozvíjí. Díky technice přípolože, kdy město
využívá rekonstrukcí ostatních sítí k položení chrániček, jsou přitom náklady na
vybudování sítě optických kabelů vzhledem k hodnotě díla minimalizované. Metropolitní optická síť má přitom řadu dalších využití, například pro připojení kamerových systémů městské policie a zajištění bezpečnosti občanů. 
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních
schránek bude probíhat od 28. dubna do 3. května,
distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 18. května.

Forenzní značení kol a invalidních vozíků
se spustí opět od května
Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků, které v loňském roce poprvé nabídla veřejnosti Městská policie Zábřeh, se setkalo s velkým zájmem. Této
možnosti využilo 135 občanů, označen
byl majetek v hodnotě přes čtyři miliony
korun: dominovala elektrokola (61 kusů),
následovala kola horská (34), trekingová
(21) a další. Označeny byly i tři invalidní
vozíky. Důvod zájmu je zřejmý. Označené předměty získají svoji jedinečnou syntetickou DNA. Následně jsou vloženy do
evropské databáze, informace z ní jsou využívány při pátrání po odcizených věcech.
Pro ty, na něž se loni nedostalo, mají
strážníci dobrou zprávu, podařilo se získat další značící sady. Značení je určeno

výhradně pro občany s trvalým pobytem
na území Zábřeha. Vzhledem k tomu, že
je hradí z 90 % ministerstvo vnitra a zbývajících 10 % doplácí město, je poskytováno zdarma.
Jak se lze do projektu zapojit? Nejdříve
je třeba rezervovat si termín na dispečinku Městské policie Zábřeh na tel: 583 411
594, poté se dostavit ve zvoleném termínu na služebnu MP Zábřeh, nám. Osvobození 15 s řádně očištěným jízdním kolem.
Vlastní značení a evidence bude trvat přibližně 30 minut. Zde je nutné mít s sebou
potřebné doklady: občanský průkaz a doklad o nabytí kola. Doklad o koupi lze nahradit čestným prohlášením, které je možné sepsat na místě.
(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 69. jednání v úterý 29. března projednala také následující
materiály:
• Schválila upravený odpisový plán
na rok 2022 pro ZŠ a DDM Krasohled.
• Schválila Školní jídelně Severovýchod nákup plynového sporáku v předpokládané ceně 64.987 Kč vč. DPH.
• Souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši až 90.000 Kč pro ZŠ
B. Němcové od společnosti Pomáháme
školám k úspěchu, který je určen na podporu vzdělávání a zlepšování kvality výuky a prostředí na základních a středních
školách.
• Schválila Školní jídelně B. Němcové nákup myčky černého nádobí včetně související přípravy, v předpokládané
ceně 750.000 Kč.
• Souhlasila se zapojením Školní jídelny Severovýchod do projektu Obědy pro děti společnosti Women for women a s přijetím finančního daru od této
společnosti určeného k úhradě stravného
pro děti z rodin v tíživé finanční situaci.
• Schválila předání technického
zhodnocení majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Zábřeh,
a to zateplení půdy a zhotovení pochozí
lávky na azylovém domě Tunklova 5 ve
výši 203.746 Kč.
• Schválila Technickým službám
Zábřeh z důvodu neefektivnosti oprav
a provozu vyřazení movitého majetku –
VW Transporter, štěpkovače a nástavby
na sečení.
• Schválila výměnu optického kabelu ve stávající trase mezi lokalitami náměstí Osvobození 15 a Tunklova 5.
• Vzala na vědomí výpověď z nájmu parkovacího stání v budově Nerudova 7 a souhlasila s vypsáním volného
nabídkového řízení na pronájem stání za
podmínek minimální nájemné ve výši
640 Kč + DPH v platné sazbě/měsíc s
valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční
výpovědní dobou, složení jistoty ve výši
3.000 Kč atd.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě na zajištění provozu sítě veřejného osvětlení ve městě s EKO servisem, kterým se upravuje cena provozování za světelné místo/den v majetku EKO servisu na 8,22 Kč vč. DPH a u
míst v majetku města a kraje na 5,37 Kč
vč. DPH.
• Schválila podmínky zadávacího
řízení veřejné zakázky na parkoviště za
kulturním domem. 
(red)

Dopravní informace
Do 30. května potrvá úplná uzavírka dopravního provozu v ulicích Na Farském, Dvořákova, Malodvorská a Lidická. Důvodem uzavírky je probíhající rekonstrukce plynovodu. Do 30. června
probíhá také částečná uzavírka silnice na
Skaličce z důvodu stavební úpravy vodovodu. Uvedeným úsekem bude umožněn
průjezd spojům autobusové linky po volné
části vozovky.
Rekonstrukce plynovodu omezuje od března provoz v ulicích Lidická, Za Pivovarem,
Dvořákova, Indrova a
Jiráskova. Poslední etapa má být dokončena 18. srpna. Do 31. října probíhá částečné omezení dopravního provozu na silnici
II/315 (ulice Leštinská). Jejím důvodem je
uložení kabelového vedení vysokého napětí pro distribuční transformační stanici.
Informace o dopravních uzavírkách rozesílá radnice e-mailem přes Mobilní rozhlas a SMS zprávou registrovaným občanům z dotčených ulic. Registraci lze provést osobně na podatelnách a sekretariátu
městského úřadu či elektronicky prostřednictvím čárového kódu nebo odkazu na
webu města.
(red)

Radnice se zabývá stavbou
reklamního poutače

V dubnu byla na ulici Československé armády dokončena výstavba mohutného reklamního pylonu, který má lákat
zákazníky do tamní nákupní zóny. Reklamní poutač je umístěn na soukromém
pozemku mezi železničním přejezdem a
závodem MEP. Svou pozornost vzbudil

svým umístěním doprostřed
přechodu pro chodce, kde
vodicí linie pro slepce mířila přímo do masivní ocelové
konstrukce.
Stavební a vyvlastňovací
úřad záměr stavby reklamního zařízení schválil loni 19.
července. Po zahájení prací bylo zjištěno, že je pylon
umístěn v rozporu se stavebním povolením.
Na středu 20. dubna bylo
svoláno jednání za účelem projednání celé situace.
Z jednání vzešel závěr, že
místní stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby. Investor má možnost postupovat podle vydaného stavebního povolení, případně zažádat o změnu stavby.
V každém případě bude stavba do několika týdnů z místa odstraněna. 
(red)

Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu
Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují mezinárodní dopravu
nebo dopravu mezi dvěma místy na území
jiného členského státu (tzv. kabotáž) vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny,
avšak nepřesahující 3,5 tuny, že v souvislosti s přijetím nových norem EU tvořících
tzv. balíček mobility se na ně budou od 21.
května vztahovat obdobné povinnosti jako
na podnikatele provozující silniční nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuje úřad podnikatelům, kteří jsou držite-

li oprávnění k provozování tzv. malé nákladní autodopravy a kteří po 21. květnu
budou provozovat mezinárodní silniční
nákladní dopravu vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5
tuny, aby co nejdříve požádali živnostenský úřad o rozšíření dopravy na tzv. velkou
nákladní autodopravu. Na základě tohoto
rozhodnutí lze podnikateli udělit eurolicenci, která bude nezbytnou podmínkou
provozování uvedeného druhu dopravy.
Případné dotazy zodpoví pracovnice živnostenského úřadu Ing. Petra Valentová na
tel: 583 468 140 či Bc. Liběna Koňariková
na tel: 583 468 148.
(red)

Školka na Zahradní zve na dny
otevřených dveří
Mateřská škola Zahradní zve rodiče a
jejich malé děti na dny otevřených dveří a s nimi související zápis do MŠ, které proběhnou 2. až 4. května.
Děti ve školce mají k dispozici
spoustu zajímavých hraček, pomůcek a
her, je jim poskytován dostatek prostoru pro hru, sportovní aktivity i individuální činnosti. K tomu slouží vybavené
třídy a prostorná zahrada neustále doplňovaná novými herními prvky. Děti
zde mají možnost volného pohybu, her,
jízdy na kolech a v neposlední řadě setkávání se sourozenci a kamarády z celé
školky.
Škola hrou je hlavním principem mateřské školy. V rámci přípravy na vstup

do ZŠ mají děti s rodiči možnost navštěvovat program Edukativně stimulační skupiny. I tady jde především o
formu hry, která je však orientovaná
na intenzivní přípravu – komplexní a
systematický rozvoj předškolních dětí.
Hravou formou podněcuje schopnosti,
dovednosti a funkce důležité ke zvládání čtení, psaní a počítání.
Dlouholetou tradicí MŠ Zahradní je
také pěvecký sbor Zvoneček. Děti vystupují na nejrůznějších koncertech
a společenských akcích, nejnověji 3.
května v kulturním domu na přehlídce Zábřežský slavíček nebo 14. května
v Šumpersku na přehlídce pěveckých
sborů Zlatá lyra. 
(red)

Hitem dobročinné snídaně byla
škvarková pomazánka
Už legendární škvarková pomazánka z dílny Charity Zábřeh byla
opět hitem dobročinné snídaně a
velikonočních trhů chráněných dílen, které ve svém zábřežském call
centru uspořádala společnost ČEZ
Distribuce. Tradiční akce vynesla
mohelnickým a zábřežským charitním střediskům pro seniory a hendikepované celkem 14 tisíc korun.
„Každé koruny si ceníme, ale
mnohem důležitější pro nás je, že
jsme se po dvou letech mohli setkat
a že akce vůbec proběhla. Za to jsme
velmi vděční a klienti našich charitních středisek zase mají velkou radost z toho, že jejich práci někdo ocenil,“
řekl ředitel Charity Jiří Karger.
Čtyři hodiny prodejního času uběhly
rychle, neustále bylo komu nabízet a prodávat. Kromě škvarkové pomazánky šla
nejlépe na odbyt celeromrkvová pomazánka, ale také velikonoční pečivo a ko-

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V březnu strážníci zaznamenali
799 událostí, zasahovali u šesti krádeží v obchodech, odchytili devět
volně pobíhajících psů a patnáctkrát
řešili opilce povalující se na veřejných prostranstvích. Mimo to řešili
i následující případy, v nichž hlavní
roli často hráli zřejmě nenapravitelní hříšníci:
• Krátce po obědě 2. března zasahovali na ulici Československé armády, kde se u silnice povaloval člověk
v silně podnapilém stavu – rozhodně
ne poprvé a asi ani naposledy. Problém s chůzí mu ještě komplikovaly
zasukované tkaničky, na které si šlapal. Snažil se je odstranit, ale to se
mu nedařilo. Požádal tedy hlídku o
uříznutí, jeho přání strážníci splnili
s tím, že jej vykázali a pohrozili mu
odvozem na záchytku, kde již byl několikrát hostem.
• V podvečer neděle 6. března zaregistroval městský kamerový systém na Žižkově ulici rvačku několika mužů. Vzhledem k rozsahu střetu
byla přivolána i hlídka Policie ČR, v
součinnosti se podařilo konflikt vyřešit. Pouze jeden z rváčů se nechtěl
zklidnit a vystartoval na jednoho z
policistů, což mu vyneslo použití
hmatů, služební pouta a podezření z
trestného činu napadení úřední osoby
a výtržnictví.
• Týden nato, v půl čtvrté ráno,
vyrazili strážníci do herny na Školskou ulici, kde se nacházela osoba
bez hráčské karty, a navíc se zákazem vstupu. Strážníci zde nalezli jim
dobře známého muže, se kterým měli
již dříve problémy s následným vykázáním z místa, ten se po poučení o
protiprávnosti svého jednání nakonec
odebral pryč.
• V pátek 18. března přivolala záchranka strážníky k asistenci na Valovou, kde na zemi ležel muž se zraněním hlavy. Jak se zjistilo, k pádu
na zem mu dopomohlo 2,3 promile v
krvi, záchranka jej poté odtransportovala na vyšetření do Šumperka.
• Poněkud divočejší závěr měsíce zažili na Skaličce. Nejprve sem
hlídka zamířila ve čtvrtek 24. března,
když se zde poblíž místní komunikace povaloval muž ohrožující nejen
sebe, ale i projíždějící vozidla. Muž,
hlídce opět nikoliv neznámý, měl povrchová zranění v obličeji, ale vzhledem k silné opilosti nebyl schopen
samostatné chůze. Není se co divit, v
krvi měl 3,4 promile. Na doporučení
lékaře jej hlídka odvezla přespat do
Olomouce na záchytku.
• Pět dnů nato zasahovala hlídka
před místním pohostinstvím, kde si
vyzvedla problémového hosta, který
urážel ostatní a vyhrožoval jim. Na
čerstvý vzduch obsluhou a hosty vyvedeného agresora strážníci zklidnili do příjezdu hlídky Policie ČR, která si jej přebrala s tím, že celou věc
dořeší souběžně s předchozími protiprávními událostmi, kterých se muž v
minulosti dopustil.
(red)

Lékárenská pohotovost
v den státního svátku
láčky. Mezi výrobky s velikonoční a jarní tematikou byl největší zájem o pletené
košíky, osení, háčkovaná zvířátka a polštářky. Zafungovala také domluva na jednotlivých pracovištích – zaměstnanci, kteří byli v práci, nakupovali také pro ty, kteří měli volno nebo přišli až na odpolední
směnu. 
(red)

Olomoucký kraj ve spolupráci s lékárenskou komorou zajistil, aby v den
státního svátku 8. května fungovaly lékárny ve všech pěti okresech. V šumperském okrese bude od 9 do 13 hodin
otevřena Lékárna Nemocnice Šumperk.
Fakultní nemocnice v Olomouci nabízí
lidem nonstop lékárnu, která je zpřístupněná 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. 
(red)
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Jarmila AUGUSTÝNOVÁ
poskytuje právní služby s využitím předchozí praxe v agendě občanskoprávní, dědické
a smluvní včetně úschov.
Kontakt:
Slovanská 2808/3, Šumperk, tel: 583 212 499
e-mail: kancelar@augustynova.cz

Sobota 7. května - 14.00 hodin
25. ročník soutěžní přehlídky folkové, trampské a country hudby
ARREST Bruntál, SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, ZA KONCEM Sviadnov, HUMENÉČKO Veselí n. M.,
T.H.S. BRZDAŘI Olomouc, FEST Karviná, JOZEFČÍK Ostrava, BYMA FAMILY Frýdlant n. O., RED & WHITE
Petrovice, KORKI Přerov, eFeM GRASS Frýdek-Místek, BLUEGRASS NOVA Šumperk, FČIL a TU Nový
Jičín, DOMINIKA Ostrava, The McMillan's Brothers Oprava, MS BAND Velká Bystřice, WHISKEY RIVER
Chorzow (Polsko) a další

Občerstvení zajištěno
Zahrada Katolického domu Zábřeh
Partneři akce:

1.TERMÍN: 25.-29.7.
2. TERMÍN: 1.-5.8.2022
3500 KČ = 1 DÍTĚ
6500 KČ
= 2 SOUROZENCI
PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFO NA
WEBU: WWW.ACADEMY.717.CZ
ZÁLOŽKA: „PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY“. TÁBORY BUDOU PROBÍHAT V
KULTURNÍM DOMĚ ZÁBŘEH, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1,
KLUBOVNA I. VÍCE NA TEL.: 608 808 094

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: "ANGLIČTINA V POHYBU"
VŽDY: OD 8,00 DO 16,00

Sobota 7. května - 14.00 hodin

Zahrada Katolického domu Zábřeh

Přijmeme řidiče sklápěcích vozidel C+E
pro práci v regionu Šumperk, mzda 40.000,- 50.000,-/ měsíc. Výplata možná každý týden.
Pro bližší informace volejte: tel. 777 957 400
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HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení

Ať už pojedeš na kole, autem nebo
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme
www.pracujtepronejlepsi.cz

www.dormerpramet.com

strana 5



Zábřeh 6/2022
informace

VELIKONOCE V ZÁBŘEZE

ZÁPIS
dětí do zábřežských mateřských škol

pro školní rok 2022/2023
se uskuteční 2. - 4. května 2022

pracuj pro

v 9 - 11.30 hod. a ve 13 - 16 hod. v jednotlivých MŠ
MŠ POHÁDKA, Zábřeh, Čs. armády 650/13
tel: 603 300 880, www.mspohadkazabreh.cz
MŠ SEVERÁČEK, Zábřeh, Severovýchod 483/25
tel: 605 584 986, www.msseveracek.cz

Město Zábřeh

MŠ Zábřeh, Strejcova 132/2a
tel: 739 267 390, www.ms-strejcova.cz

Zábřeh
na pozicích

MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20
tel: 737 224 342, www.ms-zahradni.cz
ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4
tel: 606 707 369, www.zsskalicka.cz
Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonní zástupci s sebou přinesou
- svůj občanský průkaz
- rodný list dítěte
- očkovací průkaz dítěte.

Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok.

Více informací na tel. 583 468 241 nebo e-mailu martina.polachova@muzabreh.cz
www.zabreh.cz/MĚSTO A ÚŘAD/Volná pracovní místa

@zabrehmesto
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I letos proběhne tábor
ve znamení veselé vědy
Také letos pořádá nezisková organizace Veselá věda prázdninový příměstský
tábor. Ten se uskuteční v kulturním domě
od 25. do 29. července vždy v době od 8
do 16 hodin. Určen je pro malé badatele –
budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni
ZŠ, kteří rádi zkoumají zákonitosti ze světa přírodních věd, věnuje se jednoduchým,
věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.
Děti se mj. ponoří do světa rostlin a
zjistí, co obsahují či jak vypadá rostlina
uvnitř. Vydají se po stopách alchymistů
a neminou ani kouzla fyziky a elektřiny.
Prozkoumají zvuk a zjistí, zda lze vidět
elektřinu. Čas bude ale i na hry a odpočinek. Součástí programu je celodenní výlet, teplý oběd a pitný režim. Cena tábora je 2.490 Kč za týden, je ale možné hlásit se i na jednotlivé dny. Více informací a
přihlášky na www.veselaveda.cz. (red)

Afrika – kontinent slonů,
žiraf, lidí a víry

Setkání s kreativním dominikánským
knězem a evangelizátorem Janem Rajlichem nazvané Afrika – kontinent slonů,
žiraf, lidí a víry nabízí v úterý 10. května
od 18 hodin v Katolickém domě místní
skupina České křesťanské akademie.
Jan Rajlich studoval na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze a současně
filozofii a teologii. Do roku 1990 pracoval mj. v Ústavu nukleární medicíny a
biofyziky, v té době byl tajně vysvěcen
na kněze.
V letech 1990 – 2000 učil na Katolické
teologické fakultě UK v Praze, poté sloužil jako správce farnosti sv. Jiljí v Praze,
v Plzni a papežské baziliky minor v Jablonném v Podještědí. Aktuálně působí v
klášteře bratří dominikánů v Olomouci.

(red)

Zábřežáci si velikonočně ozdobili město

I v letošním roce město vyhlásilo soutěž Ozdobme Zábřeh. Na radnici bylo
doručeno množství krásných a nápaditých velikonočních výrobků, které rozzá-

řily prostranství před spodní budovou
městského úřadu. Své výrobky posílali jednotlivci, školy, družiny i zájmová
sdružení.
Nebylo reálné spravedlivě určit vítěze, proto úřad přistoupil k originálnímu řešení. Odmění totiž dekorace
v různých kategoriích, jako například
největší, nejrůžovější, nejdokonalejší,
nejoriginálnější, recyklované, od nejmladšího nebo nejzkušenějšího výrobce. „Máme obrovskou radost ze zapojení občanů, kterým záleží na tom, aby
bylo město přes svátky jara krásné,“ poděkovala vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy Blanka Sedlačíková. (red)

Rada rozdělovala dotace do sportu,
kultury a sociální oblasti
(Dokončení ze strany 1)
Město přispěje i sobotínské Diakonii,
Charitě Jeseník i Pontisu Šumperk. 
Dvaceti žadatelům v oblasti kultury
a volnočasových aktivit město poskytne 310 tisíc korun. Podpory se dočkaly osvědčené akce: Koule fest, Mezinárodní interpretační kurzy, Václavovský
kulturní podzim, 6. ročník food festivalu Jídlo na ulici, Česká mše vánoční, Mikulášské odpoledne, 26. ročník
charitativního koncertu Vzpomínka kapely Madalen, Dny evropského dědictví, Moravský vrabec, Setkání dechovek 2022 či Cyrilo-metodějská pouť
ráječských hasičů. Příspěvků se dočkaly i drobnější akce, například dějepisné
soutěže v muzeu či Burger a prosecco
na ulici. Podporu získal i tradiční seriál přednášek České křesťanské akademie. Z organizací se příspěvku na celoroční činnost dočkaly sbory Slavice a
Carmen, skaličský Junák – český skaut,
Český svaz chovatelů, Klub českých turistů nebo Leteckomodelářský klub.

Ve sportovní oblasti rada rozdělila
270.000 korun mezi pětadvacet žadatelů. Na podporu činnosti jednotlivých klubů směřuje téměř 150 tisíc korun, dotaci
tak obdrží Stáj Kyselý, Lacrosse Zábřeh,
Beton race, Lezci Zábřeh, Magnus orienteering, Orel jednota Zábřeh, Dream – Zábřeh, Mažoretky Severovýchod, největší podporu získaly Volejbalový sportovní
klub a Atletika Zábřeh.
Dotaci obdržela také řada sportovních
akcí – soutěž O přesnou mušku J. E. Welzla, extrémní překážkové závody Beton race, turnaj v malé kopané Zábřežská
Niké a Vánoční turnaj, Zábřežské hry pořádané spolkem Boženka, cyklokrosový
závod HC Zábřeh, Taneční víkend s KST
NEXT Šumperk, Sportovní den mládeže
s TAJV, hněvkovský Běh Balatonem, závody v orientačním běhu Magnus orienteering, Velká cena SH ČMS v požárním
sportu, Vytrvalostní dostihy či soubor turnajů ve volejbale. Přímou podporu získali
také dva sportovci – triatlonista David Jílek a atletka Iva Gieselová. 
(red)

Mohelnice i bez
hrajícího trenéra
ovládla derby
Mohelničtí fotbalisté mohou po předchozích dvou porážkách slavit premiérovou jarní výhru v letošním krajském
přeboru. O to víc cennou, že jí dosáhli v
derby na hřišti Zábřeha. Sulko muselo v
neděli 3. dubna jako domácí plochu využít svou umělou trávu specifickou menšími rozměry, takže o nějakém pohledném
kombinačním fotbale nemohla být ani řeč.
Hosté z Mohelnice se museli obejít bez svého hrajícího trenéra Romana Kuby, jehož sklátila viróza. A dohromady měli pro derby k dispozici kromě
základní jedenáctky pouze jediného náhradníka. I tak byli v první půli lepším
mužstvem a svou aktivitu dokázali vyjádřit i gólově. Nejprve se z ostrého úhlu
prosadil střelou k tyči Vlastimil Knýř a
později po jeho rohu skóroval hlavou Daniel Ryba. Zábřeh měl šanci odpovědět,
jenže rána Michala Sitty pouze prosvištěla nad břevnem mohelnické svatyně. Až
těsně před půlkou se nakonec domácí dočkali, když kopali standardku a v následné skrumáži se nejlépe zorientoval David
Nízký.
Zhruba deset minut po zahájení druhého dějství promarnilo Sulko jedinečnou
možnost, kdy se mohlo vrátit zpátky do
utkání, neboť po faulu mohelnického Pinkavy kopalo penaltu. Pokus zábřežského
kapitána Martina Nováka, který zamířil
po zemi k tyči, však gólman Lukáš Hajtmar zneškodnil.
A když následně v 75. minutě zopakovala Mohelnice akci z první půle jako
přes kopírák a po rohu Knýře se podruhé
v zápase prosadil Daniel Ryba, definitivně
tímto zpečetila tříbodový zisk.
SK Sulko Zábřeh – FK Mohelnice
1:3 (1:2). Branky: 45. Nízký – 17. Knýř,
35. a 75. Ryba. 
(red)

Od 1. 2. 2022 se toho u nás dost mění!

SEŘIZOVAČE a OPERÁTORY

TDK Electronics s.r.o.
ŠUMPERK

nabíráme přímo do TDK, ne pod agenturu
a navyšujeme mzdy ve výrobě.
Náborový příspěvek:
30.000 Kč pro seřizovače | 20.000 Kč pro operátory
Dejte nám o sobě vědět!
Malé součástky s velkým významem

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

SENZORY
HLADINY KAPALINY

800 777 000

www.pracevtdk.cz
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Duben nabídl skvělé divadlo, Izera,
přednášku či provokativní koncert

Dětské sbory zazpívají
maminkám
Blížící se Den matek letos připomene
již 19. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s názvem Zábřežský slavíček, který připravuje kulturní
dům ve spolupráci se ZŠ Školská na úterý 3. května. Zejména maminkám k jejich
svátku budou zpívat, ale také recitovat děti
z mateřských škol Pohádka a Zahradní a
sbory ze základních škol Severovýchod a
Školská. Tradiční jarní koncert se závěrečným společným vystoupením sto dvaceti
dětských zpěváků má začátek v 16 hodin,
vstupné na akci je dobrovolné.
(red)

V Zábřehu opět zacvrliká
Moravský vrabec
Do jubilejního 25. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby Moravský
vrabec. Přestože přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, už teď se lze těšit
na vystoupení bezmála dvacítky skupin.
Premiérově se na soutěži představí např.
Red & White Petrovice, T.H.S. Brzdaři
Olomouc, Jozefčík Ostrava, eFeM Grass
Frýdek Místek, The McMillan´s Brothers
Opava, MS Band Velká Bystřice a další.
Domácí region budou reprezentovat šumperské skupiny Shodou okolností a Bluegrass nova.
O přízeň odborné poroty i publika se
budou dále ucházet i kapely známé z předešlých ročníků – mimo jiné Arrest Bruntál, Za koncem Sviadnov, Fčíl a Tu z Nového Jičína či Fest z Karviné. K ozdobám
soutěže budou jistě patřit kapely, které se v
minulosti staly držiteli prestižních cen na
festivalech Porta, Zahrada či Mohelnický dostavník – Dominika Ostrava, Korki
(dříve Špunt) Přerov, Huménečko Veselí
n. M. či Byma family z Frýdlantu.
Na soutěži se představí i zahraniční
účastník, skupina Whiskey river z polského Chorzowa. Soutěžní klání pořádané za
podpory Města Zábřeh a Olomouckého
kraje se uskuteční v sobotu 7. května na
zahradě Katolického domu. Moderuje držitel Zlaté Porty Josef Mlok Grim. Začátek ve 14 hodin. 
(red)

Tři sestry přivezou
hudební nálož
Syrová atmosféra zašlých hospodských
časů zavane v kulturáku v pátek 13. května, to se do Zábřeha přiřítí legendární cirkus zvaný Tři sestry a přiveze sem dvouhodinovou hudební nálož. Dveře, bary
i sál kulturního domu se otevřou v sedm
večer, jako předkapela vystoupí „parta barových povalečů“ – punk-rockoví Pirates
of the Pubs. „Tradiční letní tour hrajeme
na místech, kde to máme rádi!" vzkázal
fanouškům s potěšením frontman kapely
Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Vstupenky
za předprodejní cenu 550 Kč lze zakoupit v informačním centru kulturního domu
nebo online v prodejní síti Ticketstream.
Zlevněné vstupné pro děti, ZTP a jejich
doprovod je možné zakoupit jen v místě a
čase konání koncertu. Ten odstartuje ve 20
hodin. 
(red)

Island a Faerské ostrovy
„Cestování je jako kniha, kdo necestuje, nečte.“ Tak zní motto dobrodruha a romantika Milana Štourače, který bude ve
čtvrtek 19. května přednášet v kině Retro o
svých cestách po Islandu a Faerských ostrovech. Štourač, který navštívil na osmdesát zemí světa a vydal již pět knih, preferuje cesty s vynaložením minimálních nákladů. Jeho cestopisná přednáška nabídne
treky panenskou přírodou Faerských ostrovů a také po Islandu – ostrovu gejzírů,
aktivních sopek, ledovců nebo mohutných
vodopádů. Vstupné na pořad se začátkem
v 17 hodin je dobrovolné. 
(red)

FOTO 1

První polovina dubna přinesla znovu
osvěžující koktejl kulturních akcí. V úterý
5. dubna patřil kulturní dům komedii Be
my baby. V ní excelovali v roli popudlivého Johna David Novotný a v roli poněkud neurastenické Maude Vanda Hybnerová (FOTO 1). Hra se odehrává v poměrně dlouhém časovém rozmezí a v mnoha
prostředích. Divák tak má možnost zachytit proměnu vztahu dvou svérázných lidí,
kteří se vydají vyzvednout v Kalifornii
novorozeně, které se jejich příbuzní, čerství novomanželé, rozhodli osvojit. Čeká
je dlouhá cesta plná peripetií. Mezi oběma
protagonisty to jiskří. Doprovod mimina,
který navíc uvízne v San Francisku, ale
nakonec k sobě začne nacházet cestu. Dva
zdánlivě neslučitelné charaktery skvěle
ztvárnili Vanda Hybnerová a David Novotný. Jejich John a Maude jsou okouzlující, vtipní, odzbrojující, a nakonec i dojemní, herecký výkon podtrhl velmi příjemný dojem z této jemné retrokomedie.
Svůj nový pořad Na plný coole představil zaplněnému sálu kulturního domu
6. dubna populární bavič Zdeněk Izer
(FOTO 2). Jak
je u něj zvykem,
show
nabídla
pestrou směsici vtipů, scének,
parodií a imitování světových
i českých zpěváků a zpěvaček, mj. skupin
FOTO 2
Yo Yo Band či
Bee Gees. Zase o kus dál pokročilo bavičovo využití předtočených klipů umožňující zhlédnout video z dovolené či poznat
dědu Izera.

Přes dvě hodiny trvala přednáška
Mariana Jelínka, hokejového trenéra, sportovního psychologa a mentálního kouče (FOTO 3). Charismatický řečník, který se do povědomí veřejnosti dostal mj. svou dlouholetou
spoluprací s Jaromírem Jágrem nebo
s tenistkou Karolínou Plíškovou, ale
nabídl nejen svůj pohled na motivaci sportovců, ale pro mnohé i inspirativní myšlenky. Jelínek se v úterý 12.
dubna v zaplněném kině Retro dotkl
řady problémů, které ve svém životě
musí řešit nejen sportovci. Zabýval
se psychickou odolností žen a mužů,
přiblížil nutnost individuálního přístupu
ke sportovcům
nejen
podle jejich
sportovního
odvětví, ale i
osobního nastavení.
Dva dny
nato, ve čtvrtek 14. dubna,
patřil kulturní
dům dalšímu
povedenému
Koncertu za FOTO 3
oponou. Tentokrát se zde představila brněnská sestava Mucha sdružená kolem zpěvačky Nikoly Muchové. Na příchozí čekal originální hudební večírek – bláznivý, divoký
a hlavně zábavný (FOTO 4). Pro skvěle
se bavící publikum byly připraveny songy „oslavující mužskou neschopnost, ge-

FOTO 4

nderovou nespravedlnost, různé úchylky,
menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné podivnosti života“, v nichž se
nejde pro ostřejší slovo daleko a v nichž
dominuje nadsázka, ironie a nezřídka i
sarkasmus. Protože umělecká svoboda –
to je pro Muchu hlavně provokace. (red)

rovává svými barvami, bude spolu s autorskou keramikou na výstavě představena. Jako hudební doprovod přijal pozvání
známý český písničkář, kytarista, zpěvák
a experimentální hudebník Oldřich Janota z Prahy. Koncert spojený právě s vernisáží Ivy Konečné proběhne na dvorku
kina Retro. 
(red)

Divadelní květen: Čermák, Rybová,
Chmela či Potměšil
Hned dva výrazné divadelní tituly nabídne kulturní dům v první dekádě měsíce
května. A oba – shodou okolností – odehraje v rámci divadelního předplatného skupiny Hevos. Nejprve v pondělí 2. května příběh z období 1. světové války Africká královna a v úterý 10. května loňskou novinku pražského Divadla Verze Pravý západ.
Co je pro obě představení společné,
jsou výrazné herecké osobnosti. O titulu Africká královna to platí dvojnásob, v
herecky povedené inscenaci totiž excelují
Hynek Čermák a Linda Rybová. Sympatické také je, že představení Divadla Palace nechce kopírovat slavný oscarový film
z roku 1951 s Katharine Hepburnovou a
Humphreym Bogartem. Jednoduchá scéna – loď umístěná na zvláštní konstrukci
tak, aby se mohla otáčet, nahýbat, kymá-

Na pátek 6. května připravil kulturní dům pro všechny příznivce folkové a
country muziky tradiční jarní dvojkoncert. Na ten si tentokrát domácí kapela
Madalen pozvala hosta nadmíru atraktivního – Pavla Žalmana Lohonku, který
patří mezi české folkové legendy.
„Letošním jarním koncertem oslavíme již třicátou sezonu kapely Madalen.
Na pódium si tak pozveme několik našich
hudebních přátel, kteří v kapele v minulosti působili, a také seskupení Žalman a
spol., které ovlivnilo svými písněmi velkou část naší folkové scény a samozřejmě i nás Madalen,“ uvedl k výročnímu
koncertu kapelník Jan Štaigl. Žalman Lohonka působí na hudební scéně již více
než padesát let, vydal desítky autorských
desek a zasloužil se také o popularizaci
lidových písní, některé z nich tak dostaly
příležitost zlidovět podruhé.
Jedinečné muzikantské setkání, jehož
součástí bude také společný hudební závěr všech účinkujících, odstartuje v 19
hodin. Kulturní dům nabízí vstupenky v
ceně již od 290 korun. 
(red)

Zahradní posezení
Souběžně s akcí Moravský vrabec
bude v sobotu 7. května na zahradě Katolického domu probíhat pohodové odpoledne pro malé i velké. Od 14 hodin
bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se
budou moci těšit na skákací hrad, statickou ukázku historické vojenské techniky či bohatou tombolu. Zpestřením programu bude taneční vystoupení skupiny
Old country dance ze Šumperka.  (red)

Bambulková šou Káji
a Bambuláčka

Výstavu Ivy Konečné uvede koncert
V úterý 3. května proběhne v galerii
kina Retro od 17 hodin vernisáž výstavy
Ivy Konečné z Loštic. Ta vytváří nejen
originální keramiku, ale zabývá se také
kresbou a malbou. Dále pak své křehké
vidění světa promítá i do ne zcela běžné techniky – velkoformátového smaltu.
Právě tato speciální technika, která uča-

Madalen popřeje
k narozeninám Žalman

cet – a dva herci tvořící nesourodý pár, u
kterého se ale nakonec hádky přerodí v cit.
Na květen se z důvodu nemoci jednoho
z herců nakonec přesunul i titul Pravý západ, který se měl v Zábřehu původně odehrát začátkem března. Také v případě Pravého západu v režii Davida Prachaře se
příznivci Thálie mohou těšit na ne tuctovou komedii a zajímavé herecké osobnosti – Igora Chmelu, Jana Potměšila, Vlastu
Peterkovou a Jana Zadražila. Také ve hře
současného amerického dramatika Sama
Sheparda jde o konfrontaci, tentokrát dvou
bratrů veskrze protilehlých charakterů a
zcela opačných kariér.
Vstupenky na obě představení s obvyklým začátkem v 19 hodin lze v doprodeji
pořídit online na webových stránkách kulturak.info nebo v infocentru. 
(red)

Kája byla úplně obyčejná holka. Vše
se ale změnilo, když potkala Bambuláčka – malé legrační stvoření, se kterým se
skamarádila a od té doby tvoří nerozlučnou dvojku. Oba poznávají celý svět a ve
svém YouTubovém pořadu společně baví
spoustu malých, ale i dospělých diváků.
Jejich Bambulkovou šou plnou písniček,
tanečků a soutěží zažijí návštěvníci kulturního domu v sobotu 7. května. Během
představení zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani
známé hity jako Kulička, Kakadu nebo
Dalmatin. Pořadatelem akce, která má
začátek v 16 hodin, je Kawaii Production. Vstupenky se prodávají výhradně prostřednictvím sítě Ticketportal.cz.  (red)

Historii evangelíků přiblíží
výstava i přednáška
Závěr dubna je v zábřežském muzeu
ve znamení nových výstav. Ve středu 23.
dubna se v hlavní síni otevřela výstava
Evangelíci na Šumpersku. Ta sleduje kořeny reformační tradice v regionu. Zaměřuje se především na utváření a působení
sborů evangelické církve na Šumpersku v
období od vydání tolerančního patentu dosud a na stavební památky s jejich činností
související. Mezi nejznámější patří kaple
ve Svébohově a kostely v Šumperku, Zábřehu, Hrabové či Písařově.
Jako doprovodný program muzeum
připravilo na úterý 17. května přednášku,
kterou povede autorka výstavy Kristina
Lipenská. S využitím bohatého obrazového doprovodu budou představeny tradice
Českobratrské církve evangelické v regionu a související stavební památky.
V minigalerii se 26. dubna otevřela výstava Barevné minipříběhy, kterou připravili členové Galerie výtvarníků Jarmila
Maršálová a Pavel Bartoň. Výstavy jsou k
vidění do 5., respektive 19. června.  (red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
VYŠEHRAD: FYLM

Pátek 29. dubna
Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Úterý 10. května

DEN MATEK – VYSTOUPENÍ MŠ SEVERÁČEK  Klub důchodců, Nerudova 7, 9:30
POSEZENÍ KE DNI MATEK 
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
AFRIKA – KONTINENT SLONŮ, ŽIRAF, LIDÍ A VÍRY

JAN SMIGMATOR & BIG BAND

Swing jednadvacátého století v podání zpěváka, moderátora a dramaturga rozhlasového pořadu Klub
Evergreen.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440 a 490 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Přednáší P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

ZLOUNI

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie o nenaplněnosti lidských osudů. Hrají: Igor Chmela, Jan Potměšil, Vlasta Peterková a další.
Představení je součástí divadelního předplatného HEVOS.Kulturní dům, velký sál, 19:00, 430 a 480 Kč

Středa 11. května

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Neděle 1. května

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

MÁJOVÝ JARMARK

Atrakce a aktivity pro děti, výstava hospodářských a exotických zvířat, hasičská a policejní technika, skautská
táborová osada, mini autosalon, EKO scéna a další. Prodej jarmarečního zboží a celodenní kulturní program.
Ve velkém sále výstava historických bicyklů.
Nám. Osvobození a okolí kulturního domu, 9:00 – 20:00

SK SULKO ZÁBŘEH – TJ SOKOL ÚSTÍ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

VYŠEHRAD: FYLM

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ŽENY A ŽIVOT

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing.

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ – KROMĚŘÍŽ

Odjezd z Bezručovy ulice, 8:00

Zájezd s klubem důchodců, jen pro přihlášené.

Dvouhodinový koncert pub rockové legendy. Prodej vstupenek v infocentru nebo online v síti
Ticketstream. Kulturní dům, velký sál, vstup 19:00, start 20:00, předprodej 550 Kč, v den akce 600 Kč

Sobota 14. května

BRANDÝS NAD ORLICÍ

ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK – 19. ROČNÍK

JEŽEK SONIC 2
ŽENY A ŽIVOT

Vernisáž výstavy Ivy Konečné a Koncert pro Zábřeh – Oldřich Janota.

Dvorek a galerie kina Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing.

VYŠEHRAD: FYLM

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT NA DAGMAR BRAUNEROVOU

Atraktivní koncert, na němž vystoupí sólistky opery Národního divadla v Brně: sopranistka Tereza
Kyzlinková a mezzosopranistka Jana Hrochová, klavírní doprovod Martin Hroch.

Kostel sv. Barbory, 16:00, vstupné dobrovolné

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Čtvrtek 5. května

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

SK Sulko

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Komedie, 110 min, bez omezení, dabing.

Narozeninový folkový dvojkoncert, zcela výjimečné hudební setkání.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 290 a 340 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

OBRAZCE NA PLANINE NAZCA
FARMÁŘSKÉ TRHY

Legendární pohádkový příběh ozvláštněný prvky černého a luminiscenčního divadla. Představení
připravilo Divadlo Pohádka Praha. Hosté: Jů a Hele. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti od 3 let i
veřejnost.
Kulturní dům, velký sál, 10:00, 60 Kč

KLADRUBY NAD LABEM: HŘEBČÍN, KOČÁROVNY, ZÁMEK

Odjezd ČD, 5:35

MORAVSKÝ VRABEC (25. ROČNÍK) A ZAHRADNÍ POSEZENÍ

BIO SENIOR: JIZERSKÉ HORY

Soutěžní přehlídka folkové, trampské a country hudby. Občerstvení a atrakce zajištěny.	
	
Zahrada Katolického domu, 14:00

ZLOUNI

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing.

KÁJA A BAMBULÁČEK: BAMBULKOVÁ SHOW

DRIVE MY CAR – FILMÁČ

KČT O ZdP
Zábřeh

Odjezd ATB Valová, 8:45

Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

Atraktivní přednáška cestovatele a dobrodruha Milana Štourače.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Koncert Ženského pěveckého sboru Slavice a hostů: DPS Pampelišky – MŠ Pohádka a ŽPS Radost Bělá
pod Pradědem.
Kostel sv. Bartoloměje, 16:00, vstupné dobrovolné
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SETKÁNÍ NA ROZHLEDNĚ: ZBOROV – NADHLEDNA – SVÉBOHOV –
ZÁBŘEH
ISLAND A FAERSKÉ OSTROVY

ROZDÁVEJME LÁSKU…

Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 19:00, 100 Kč

Dokument, 179 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Čtvrtek 19. května

Představení plné písniček a soutěží. Prodej vstupenek v síti Ticketportal. Kulturní dům, velký sál, 16:00

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Kino Retro, 16:00, 70 Kč

Dokument, 91 min, bez omezení, české znění.

VĚDOMÁ BYTOST – 1. ČÁST

Interaktivní seminář složený ze tří částí. Rezervace a info: tvorim@zivotvlehkosti.cz, 774 210 400.

Rovensko, Penzion Sýpka, 14:00 – 18:00

Náměstí Osvobození, 8:00 – 16:00

Prodej regionálních produktů. Další trhy 15. června.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Sobota 7. května
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Beseda s Jitkou Václavíkovou.

Středa 18. května

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Komedie, 90 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Pátek 20. května

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Hudební, 95 min, bez omezení, české znění.

Neděle 8. května

MIMI & LÍZA: ZAHRADA

Kino Retro, 15:30, 110 Kč

Animovaný, 68 min, bez omezení, dabing.

Penzion Sýpka

Městský stadion Zábřeh, 16:30
Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Drama, 125 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Dne 27. dubna 2022 jsme vzpomněli
nedožitých 80 let

Dne 6. března 2022 jsme vzpomněli
20. výročí úmrtí

V letošním roce by oslavil 80. výročí narození.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Úterý 17. května

PAVEL ŽALMAN LOHONKA & MADALEN: 30 LET

Vladimíra Suchomela.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

JEŽEK SONIC 2

pana

Městský stadion Zábřeh, 17:00

VYŠEHRAD: FYLM

Pátek 6. května

SK SULKO ZÁBŘEH – SK LIPOVÁ
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA

SK SULKO ZÁBŘEH – FC DOLANY
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Komedie, 90 min, nevhodné do 12 let, dabing. 

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Komedie, 90 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, 95 min, bez omezení, dabing.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ – PŘEDPREMIÉRA
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, titulky.

pana

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 15. května

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

SK Sulko

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Komedie, 87 min, bez omezení, české znění.

Středa 4. května

ŽPS Slavice

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Komedie, 110 min, bez omezení, dabing.

SMALTY A KERAMIKA

Kawaii Production

Odjezd ČD, 7:37

Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.

Nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů ze zábřežských mateřských a základních škol.

Kulturní dům, velký sál, 16:00, vstupné dobrovolné

Penzion Sýpka, 17:00 – 20:00, 600 Kč

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TŘI SESTRY

Úterý 3. května

Penzion Sýpka

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Dramatický příběh odehrávající se v Africe za 1. světové války. Hrají Hynek Čermák a Linda Rybová.
Představení je součástí divadelního předplatného HEVOS.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč

Moravský vrabec

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, 87 min, bez omezení, české znění.

Pátek 13. května

AFRICKÁ KRÁLOVNA

Více informací na www.ivomesaros.sk/konstelacie.

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění.

Pondělí 2. května

INTEGRAČNÍ KONSTELACE

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Čtvrtek 12. května

Městský stadion Zábřeh, 16:30

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Penzion Sýpka

Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

PRAVÝ ZÁPAD

Sobota 30. dubna

ŘVU Art

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

SK Sulko

Zábřeh 6/2022

Stanislava Klimeše

ze Zábřeha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje manželka,
synové a dcera s rodinami.

ŽENSTVÍ PRO ZAČÁTEČNICE ANEB NÁVRAT ŽENY Z HLAVY DO TĚLA
(20. – 22. KVĚTNA)
Penzion Sýpka, Rovensko 20

Info: 734 208 686, www.zivotvlehkosti.cz.

VYŠEHRAD: FYLM

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

„Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.“
Dne 27. dubna uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás opustil náš syn a bratr,
pan

Petr Diblík

ze Zábřeha.

S láskou vzpomínají rodiče
a sestra Milka s rodinou.
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