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Objekt pobytové odlehčovací služby 
dostal napodruhé zelenou

Napodruhé se ve stře-
du 8. března podařilo za-
stupitelům schválit zbu-
dování objektu pobyto-
vé odlehčovací služby v 
místech bývalé školy na 
Sušilově ulici. Materiál 
byl zastupitelům před-
ložen už na jednání 22. 
února, absence několika 
zástupců koalice a od-
mítnutí projektu opozicí 
z ekonomických důvodů 
nakonec přiměly vede-
ní města svolat další, už 
úspěšné, zasedání.

Úmysl zřídit na Sušilo-
vě ulici odlehčovací služby vychází z dlou-
hodobé snahy najít nový obsah pro uvol-
něný prostor. Impulsem se stalo vyhlášení 
výzvy v rámci Národního plánu obnovy – 
Rozvoj a modernizace materiálně technic-
ké základny sociálních služeb umožňující 
zažádat o dotace na tyto služby.

Záměrem města, které usiluje o příspě-
vek 80 milionů korun, je zajištění poby-
tové odlehčovací služby pro čtrnáct osob, 
z toho čtyři lůžka budou určena osobám 
s demencí. Služba je poskytována na pře-
chodnou dobu, zajišťuje pomoc a podporu 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
především z důvodu zdravotního postiže-
ní a o které je jinak pečováno v jejich při-
rozeném prostředí. Ulehčí tak především 
rodinám, které se dlouhodobě starají o své 
blízké bez možnosti jakékoliv úlevy. „Dů-
ležitý je také fakt, že Charita Zábřeh do-
stala příslib na financování provozu služ-
by z ministerstva sociálních věcí ve výši 
7,7 milionu korun, celkem i s dalšími plat-
bami a příspěvky obcí by mělo do sociální 
oblasti ve městě přijít ročně navíc 12 mi-
lionů korun,“ vysvětloval starosta Franti-
šek John, podle kterého se požadavek na 
tuto službu pro seniory či zdravotně posti-
žené lidi bude s rostoucím průměrným vě-

kem populace stále zvyšovat. 
Klienti budou mít k dispozici jedno a 

dvoulůžkové pokoje se sociálním záze-
mím. Poskytování služby bude časově 
omezeno, délka poskytnuté péče jednomu 
klientovi by neměla přesáhnout tři měsíce 
za rok. Celkem by tak podle Jiřího Karge-
ra, ředitele Charity Zábřeh, která by měla 
pro město odlehčovací službu provozo-
vat, mohla poskytnout pomoc až stovce 
klientů za rok.

Součástí prostor bude i umístění den-
ního stacionáře Domovinka, kde se za-
chová kapacita deseti osob, v budově má 
být zřízena i přípravna pokrmů, prádel-
na, technické zázemí a zázemí pro za-
městnance.

Celkové náklady na novostavbu jsou 
rozpočtovány na 129 milionů korun včet-
ně demolice. Součástí projektu je rovněž 
vybavení za dalších 14,5 milionu korun. 
Pokud by se podařilo získat maximální 
výši dotace, zbylých přibližně 63 milio-
nů korun by uhradilo město ze svého roz-
počtu. Právě závazek tohoto financování 
bylo nutno schválit pro podání žádosti o 
dotaci. Zastupitelé ale podmínili výstav-
bu získáním osmdesátimilionové dotace. 
Předpokládaná doba realizace je od břez-
na příštího roku do března 2025.  (red)

Na zastupitele čekal pořádný balík materiálů
Na tři hodiny se protáhl program zase-

dání zastupitelstva ve středu 22. února. V 
úvodu starosta František John poměrně 
rozsáhle informoval o situaci kolem zá-
měru společnosti Wanemi, kde olomouc-
ká pobočka krajského soudu Ostrava dala 
v soudním sporu zapravdu městu ve dvou 
důležitých bodech, nyní se čeká na výsle-
dek kasační stížnosti podané společností 
Wanemi. Zastupitelé na začátku roku také 
tradičně projednávali balíček dotací, kte-
ré město poskytne místním organizacím. 
Celkem 1,25 milionu korun poputuje na 
adresu Sportovních klubů Zábřeh, dota-
ce je určena na celoroční provoz a údrž-
bu areálu městského stadionu. Sportovní 
aktivity ve městě dále podpoří 60 tisíc ko-
run na činnost Plaveckého klubu a 200 ti-
síc korun na činnost zábřežského Sokola. 

Částku 4,4 milionu korun na takzva-
nou kompenzaci nákladů závazku veřej-
né služby, tj. zajištění celoročního provo-
zu plaveckého areálu pro potřeby sportov-
ního vyžití, obdrží EKO servis. Obdobně 
v oblasti kultury uvolnilo zastupitelstvo 
ve stejném režimu 2,8 milionu Zábřežské 
kulturní na provoz kulturního domu, kina 
a zajišťování kulturních akcí a služeb po-
skytovaných veřejnosti. V rámci podpory 

kulturního vyžití došlo k poskytnutí dota-
ce 200 tisíc korun Spolku Metoděj na pod-
poru celoroční činnosti a 100 tisíc korun 
Dechovému orchestru na akci Notování 
Zábřehem 2023.

Zastupitelé dále udělili ocenění Peda-
gog města Zábřeh za rok 2022, a to Jaro-
slavě Mandákové, Pavlíně Hamplové a 
Věře Valouchové.

V rozsáhlém materiálu majetkopráv-
ním došlo mj. ke schválení prodeje po-
zemku společnosti Cereabar, zveřejnění 
záměru prodeje pozemku společnosti KO-
VO-PML, výkupu pozemků při ulici 28. 
října či nabytí vodovodního a kanalizační-
ho řadu na Nemilské ulici.

Všemi hlasy pak zastupitelé odhlaso-
vali pořízení Změny č. 4 územního plánu 
města, jehož cílem je lépe ošetřit bývalý 
areál Genoservisu na Skaličce. Zdejší vý-
roba se stává pro své okolí zátěží, je proto 
snaha zamezit možnosti jejího rozšíření v 
této smíšené obytné zóně nad dosavadní 
rozsah. Město také rozhodnutím svých za-
stupitelů deklarovalo svůj závazek nezci-
zit po dobu minimálně 10 let stavbu mostu 
přes vodní tok Rakovec z důvodu podání 
žádosti o poskytnutí dotace na jeho stav-
bu.            (red)

První dubnový den ve znamení úklidu 
V sobotu 1. dubna proběhne hlav-

ní jarní termín největší dobrovolnické 
akce Ukliďme Česko. Ta je zaměřená 
na úklid černých skládek a drobného 
nepořádku z přírody, měst a obcí. Zá-
břeh se do celorepublikové kampaně 
připojuje pravidelně.

Stejně jako v minulých letech se ko-
ordinace ujala vedoucí oddělení život-
ního prostředí městského úřadu Kvě-
toslava Hýblová. Tradičně budou s jar-
ním úklidem města pomáhat během 
dubna také místní základní a střed-

ní školy. Hlavní akce dobrovolníků se 
uskuteční právě 1. dubna. 

„Zájemci mohou přicházet od 9 do 
11 hodin k městskému úřadu na Masa-
rykovo náměstí. Na místě se domluví na 
úklidu konkrétní lokality a dostanou k 
dispozici pytle i rukavice. Přidat se k 
velkému jarnímu úklidu může každý. 
Každý kousek odpadu se počítá a čím 
více dobrovolníků se zapojí, tím větší 
kus přírody se podaří společnými sila-
mi uklidit,“ zve Květoslava Hýblová.
 (red)

Hlasujte! Krajské ocenění může získat 
zámek Skalička

Ceny za přínos v oblasti kultury vy-
hlašuje Olomoucký kraj od roku 2006, 
za tu dobu vyznamenal řadu osobnos-
tí i významných kulturních projektů. V 
rámci hodnotícího procesu se letos sešlo 
na šedesát nominací na inspirativní po-
čin nebo osobnost. Komise vybrala de-
vět kandidátů na ocenění, desátého má 
možnost zvolit veřejnost prostřednic-
tvím internetového hlasování. To bude 
probíhat na www.cenykraje.cz do kon-
ce března. Mezi desítku počinů v oblasti 
kultury se probojovala příkladná rekon-
strukce zámku Skalička. „Nabízí se pří-
ležitost majitelům zámku poděkovat za 

jejich úsilí a podpořit rekonstrukci zám-
ku Skalička svým hlasem v krajské sou-
těži,“ vyzývá starosta František John.  

Zámek prošel náročnou rekonstrukcí 
provedenou v souladu se zásadami památ-
kové péče způsobem oceňovaným i pra-
covníky památkového dozoru. Jeho obno-
va si kromě finančních prostředků vyžá-
dala obrovské množství energie, zápalu a 
trpělivosti. Zámek s přilehlým parkem je 
otevírán veřejnosti a pořádají se zde růz-
né kulturně-společenské akce, mj. výsta-
vy moderního umění, workshopy operní-
ho zpěvu, koncerty, prezentace knih, ale i 
akce dobrovolných hasičů. (red)

•  Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních  
schránek bude probíhat od 16. do 21. března, distribuci  

zajišťuje Česká pošta, s. p.
•  Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 5. dubna.

Změny ve svozu odpadu o Velikonocích
Technické služby upozorňují, že ve 

čtvrtek 6. dubna neproběhne svoz biood-
padu na trase IV dle harmonogramu. Ná-
hradní svoz proběhne o den dřív, ve stře-
du 5. dubna. V pátek 7. dubna neproběhne 
svoz papíru na trase II dle harmonogramu, 
ten se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna. 

O Velikonočním pondělí 10. dubna 
neproběhne svoz komunálního odpadu 
na trase I dle harmonogramu. Náhrad-
ním termínem svozu je úterý 11. dub-
na. Svoz plastu na trase III ale proběhne 
v pondělí 10. dubna dle harmonogramu.           
 (red)
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Týden mateřského jazyka, letos konaný 
20. až 23. února, je na zábřežském gymná-
ziu již letitou tradicí, ke které se po tříleté 
kovidové pauze škola vrátila. Cyklus akcí 
odstartovalo v pondělí divadelní předsta-
vení literárně-dramatického oddělení ZUŠ 
Mohelnice Malý princ. Ne náhodou, pro-
tože motivy světoznámého příběhu Saint
-Exupéryho se staly stěžejní na další dva 
dny, kdy studenti z předposledního roční-
ku připravili pro své mladší spolužáky i 
půldruhou stovku návštěvníků ze zábřež-
ských základních škol soutěžní klání na 
toto téma. Gymnázium soutěžícím nabíd-
lo na dvacet stanovišť spojených posta-

vami a motivy z Malého prin-
ce. „Chodby byly temné a cestu 
osvětloval jen svit hvězd zavě-
šených na provázcích. Jemnost 
barev, světýlka a lehkost, která z 
výzdoby čišela, vykreslily úžas-
nou atmosféru,“ popsala pře-
měnu školy, v níž nechyběla ani 
dvě velká letadla, jedna z účast-
nic akce.

Účastníci museli prokázat 
svůj um, fyzické schopnosti i 
týmového ducha, aby se propra-
covali úskalími češtiny a litera-
tury až k cíli. V růžové zahradě 
skládali báseň růži, u zeměpisce 

si zopakovali psaní velkých písmen v ze-
měpisných názvech, u opilce bojovali s ja-
zykolamy, v hangáru se seznámili s osudy 
autora Malého prince, při vytrhávání ba-
obabů pracovali s kořeny slov… Došlo i 
na divadelní scénku, opravu motoru – tex-
tu, hledání kódu, neologismy, práci s dia-
lekty či tanec. Připraven byl také bonus 
pro tým, který jako první našel beránka 
zaběhlého ze své bedýnky.

Ve čtvrtek pak mladí autoři z řad gym-
nazistů představili své mnohdy velmi po-
vedené literární pokusy na přehlídce Z 
mého šuplíku.   (red)
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KRátce Z Rady
Rada města se na svém 7. jednání v 

úterý 7. března mj. zabývala i následují-
cími materiály:

• Pověřila starostu Františka Johna 
zastupováním města Zábřeha na Sněmu 
Svazu měst a obcí České republiky, zá-
roveň schválila nominaci města na čle-
na Rady svazu měst a obcí a ustanovila 
Františka Johna zástupcem města v této 
radě s tím, že může pověřit zastupová-
ním města i jinou osobu.

• Udělila souhlas ZŠ a DDM Kra-
sohled s podáním žádosti o dotaci a s 
přijetím dotace z rozpočtu Olomoucké-
ho kraje v rámci programu na podporu 
práce s dětmi a mládeží.

• Souhlasila s poskytnutím daru až 
80.000 Kč pro ZŠ B. Němcové od spo-
lečnosti Pomáháme školám k úspěchu, 
který je určen na podporu vzdělávání a 
zlepšování kvality výuky a prostředí.

• Schválila poskytnutí dotace 20.000 
Kč pro TJ Sokol Václavov, která je urče-
na na celoroční činnost.

• Vzala na vědomí závěrečné zprá-
vy o použití dotací za rok 2022 a rovněž 
vzala na vědomí informace o nedostat-
cích ve vyúčtování dotací poskytnutých 
externím subjektům.

• Vzala na vědomí vyúčtování do-
tace poskytnuté městem společnosti Zá-
břežská kulturní na kompenzaci nákladů 
závazku veřejné služby.

• Souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu majetku města, a to budovy č. 
p. 112, spojovacího krčku a příslušných 
pozemků Interně Zábřeh za účelem po-
skytování zdravotních služeb a pobyto-
vých sociálních služeb poskytovaných 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
za 498.222 Kč/rok s valorizací.

• Schválila rozšíření pronájmu ma-
jetku města o stavbu skladu pro údržbu 
stadionu o ploše 72 m2 a stavbu skladu 
pro atletické vybavení o ploše 28 m2 se 
Sportovními kluby Zábřeh za účelem za-
jištění sportovní činnosti.

• Vzala na vědomí zánik nájmu par-
kovacího stání v budově Nerudova 7 a 
souhlasila s vypsáním nabídkového říze-
ní na jeho pronájem za podmínek: min. 
nájemné 737 Kč + DPH/měsíc s valori-
zací, doba nájmu neurčitá s jednoměsíč-
ní výpovědní dobou, jistota 3.000 Kč. 

• Zrušila usnesení z 28. 6. 2016 ve 
věci uzavírání smluv o podmínkách 
provedení stavby na pozemcích měs-
ta a schválila její nové vzorové znění 
včetně určujících podmínek. Výši vrat-
né kauce pro zajištění uvedení 1 m2 po-
zemku v majetku města do řádného sta-
vu stanovila takto: zeleň 200 Kč, chod-
ník 1.000 Kč, vozovka 1.300 Kč s tím, 
že výše vratné kauce bude činit nejméně 
5.000 Kč a rada města může rozhodnout 
o snížení kauce jen v případě, že přesáh-
ne částku 100.000 Kč.

• Schválila podání žádosti o indivi-
duální dotaci z Olomouckého kraje na 
projekt vybudování mostu přes Rako-
vec.  (red)

Gymnázium ožilo světem Malého prince

Olga Dítětová (88) 
Václav Němec (66) 
Zdislava Janíčková (81) 
Vladimír Kýr (72) 
Zdeňka Krňávková (92)
Petr Kolář (65) 
Miroslav Finger (70) 
Alžběta Vargová (80) 
Jiřina Kukulová (82)
Vlasta Hamanová (98) 
Ladislav Seman (85) 
Edita Ramertová (74) 
Milada Michalová (76) 
Jan Krejčí (70) 
Irena Šafářová (72) 
Ludmila Bartošová (84) 
Emil Šponer (82) 
Hana Charuzová (74) 

Rozloučili jsme se
27. 1.
29. 1.
2. 2.
4. 2.
6. 2.
6. 2.
9. 2.

10. 2.
11. 2.
12. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 2.

Z ČINNOStI  
MĚStSKÉ POLIcIe

Velikonoční soutěž 
Ozdobme Zábřeh

Město Zábřeh opět vyhlašuje veliko-
noční soutěž Ozdobme Zábřeh. Jak je 
možné se zapojit? Kraslice a jiné závěsné 
velikonoční dekorace je možné odevzdá-
vat do 22. března na podatelně městského 
úřadu, nám. Osvobození 15, od pondělí do 
čtvrtka, dle úředních hodin. 

Soutěžní kousek by měl být opatřen 
stuhou k zavěšení a vložen do papírové-
ho sáčku, na kterém bude uvedeno jméno, 
příjmení, věk a kontakt (e-mail či telefon). 
Soutěžní kraslice a ozdoby poslouží k ve-
likonoční výzdobě města, nejkrásnější bu-
dou odměněny věcnými cenami.         (red)

Únorový program festivalu Welzlo-
vání nabídl i trochu jiné cestování, když 
bývalý vicepremiér a ministr zahraničí 
Cyril Svoboda přijel ve čtvrtek 23. úno-
ra do Zábřeha s tématem aktuálním a 
bolestivým – Válka na Ukrajině. Jeho 
program ale začal už dopoledne, kdy na 
toto téma debatoval se studenty na míst-
ním gymnáziu, poté se setkal se staros-
tou Františkem Johnem.

V podvečer zamířil do kina Retro, 
besedu moderoval čerstvý držitel Ceny 
města za rok 2022 Vítězslav Vurst. Téma 
rusko-ukrajinského válečného konflik-
tu pojal Cyril Svoboda v celé šíři. Uvedl 
historické souvislosti, zvýraznil i zlomo-
vé okamžiky, které ruské armádě znemož-
nily rychlé ovládnutí Kyjeva a tím i celé 
Ukrajiny. Jako bývalý ministr zahraničí se 
také podrobně zabýval pro Rusko neče-

kaně ráznou odpovědí Západu i odolnos-
tí Evropy vůči vydírání v podobě omezení 
dodávek plynu a ropy. Otevřeně ale také 
popsal dosavadní neúčinnost sankcí de-
mokratického světa vůči agresorovi. Ne-
méně zajímavá byla prognóza dalšího vý-
voje. „Největším nebezpečím je zamrznu-
tí konfliktu, tedy dlouholetá vyčerpávající 
válka,“ varoval Cyril Svoboda.  (red)

cyril Svoboda debatoval o válce na Ukrajině

V únoru strážníci městské policie za-
sahovali u jedenácti krádeží v obcho-
dech, odchytili čtyři volně pobíhající 
psy, zasahovali u čtrnácti podnapilých 
osob ležících na veřejných prostran-
stvích a zaznamenali 648 událostí. Dále 
řešili mj. následující případy:

• Schopnost opilců vystavovat se 
všemožnému nebezpečí je až udivující. 
Své by o tom mohli vyprávět strážní-
ci městské policie, kteří první únorový 
den ve Wolkerových sadech zachraňo-
vali muže vrávorajícího kolem řeky, u 
kterého hrozil pád do Sázavy a utonu-
tí. V úterý 7. února po půlnoci byli při-
voláni k muži, který si ustlal přímo na 
vozovce Havlíčkovy ulice a nic jej ne-
přejelo jen díky pozornému kolemjdou-
címu. O čtyři dny později měli trochu 
zpoždění, protože muž sedící před re-
staurací na Třešňové ulici měl rozbitou 
hlavu po pádu na zem. Protože se na-
víc jednalo o diabetika, poskytli mu ne-
zbytnou pomoc a na místo přivolali zá-
chranku, která ho převezla do nemoc-
nice. Záchranka prohlédla také muže, 
který si ustlal před jedním z marketů 
na Leštinské ulici. Orientační dechová 
zkouška ukázala 2,92 promile, po pro-
hlídce lékařem neputoval do nemocni-
ce, ale na záchytku do Olomouce.

• O tom, že opakování nemusí být 
vždy matkou moudrosti, se přesvědči-
la nezletilá dívka, která kradla v jedné 
z prodejen na Leštinské ulici. Jednou 
jí ale nestačilo, a tak se ji podařilo ob-
sluze zadržet 6. února. Dopadená dív-
ka se přiznala, vzhledem k jejímu věku 
byla o celé věci informována matka, 
celá věc bude předána orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí. Co do zkuše-
ností ji určitě předčila o dva dny pozdě-
ji zadržená žena, která opět na Leštin-
ské ulici odcizila zboží. Protože se po-
dobného jednání dopustila už dřív, byla 
předána Policii ČR. Do třetice poslední 
únorový den zadrželi strážníci zloděje – 
recidivistu v obchodu na Severovýcho-
dě, i ten byl předán Policii ČR.

• Velmi rychle skončil pokoutní 
prodej muže mluvícího slovensky, kte-
rý 7. února v okolí nádraží ČD nabízel 
kolemjdoucím různé zboží. Přivolaná 
hlídka zjistila, že má u sebe větší počet 
parfémů a hodinek, ty údajně nakoupil 
na tržnici v Praze. Byla provedena lus-
trace přes Policii ČR s negativním vý-
sledkem, byl proto jen poučen o ne-
zákonnosti tohoto jednání, poté místo 
opustil.

• Hodinu po poledni 27. února vy-
razila hlídka na nádraží ČD, kde byl 
člen ostrahy napaden podnapilým mu-
žem poté, co ho vyzval, aby opustil ves-
tibul. Napadený uvedl, že na něj muž 
vytáhl nůž, kterým ho ohrožoval. Pou-
žil proto proti němu slzotvorný prostře-
dek a následně vyvedl ven. Zde ho za-
držela hlídka, dechová zkouška ukáza-
la 1,86 promile alkoholu. Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která si 
případ převzala k dořešení.  (red)

Ani kovidu se nepodařilo zničit tradi-
ci Prvního jarního pochodu – Memoriá-
lu Arnošta Valenty. Ten se naposled ko-
nal v březnu 2019 a po čtyřleté pauze na-
bízí opět stovkám chodců možnost zažít 
neopakovatelnou atmosféru noční příro-
dy na sklonku zimy a zároveň si připo-
menout útěk svébohovského rodáka, stu-
denta gymnázia a pilota Arnošta Valenty z 
nacistického zajateckého tábora. Pověstný 
Velký útěk, po němž bylo zavražděno na 
padesát zajatců, znamenal i pro Arnošta 
Valentu smrt z rukou gestapa. Také letos 
pochod startuje první jarní pátek, tentokrát 
tedy 24. března. Na účastníky šestadvacá-
tého ročníku pochodu opět čekají tři trasy. 
Ty vedou následovně:

15 km: gymnázium – Zábřeh (lihovar) 

– Svébohov – Václavov (kontrola) – Rů-
žové údolí – gymnázium. 

35 km: gymnázium – Lupěné – Hněv-
kov – Hoštejn – Drozdovská Pila (kontro-
la) – Jedlí – Svébohov – Václavov (kont-
rola) – gymnázium.

50 km: gymnázium – Lupěné – Hněv-
kov – Hoštejn – Drozdovská Pila (kontro-
la) – Crhov – Cotkytle (kontrola) – Štíty 
– Jedlí – Svébohov – Václavov (kontrola) 
– gymnázium.

Start je od gymnázia v rozmezí od 16 
do 18 hodin. V cíli na účastníky čekají 
pamětní listy a občerstvení. Organizátoři 
znovu upozorňují na povinnost účastní-
ků vybavit se reflexními prvky, jejíž dodr-
žování bude přímo na trasách kontrolovat 
policie.  (red)

Noční pochod se po pauze vrací

Na skutečnost, že dochází k extrémní-
mu nárůstu psychických potíží a závislostí 
u školáků, upozorňují specialisté řadu mě-
síců. Přestože ministerstvo zdravotnictví 
už před rokem zřídilo koordinační skupi-
nu pro dětské duševní zdraví, vytíženost 
psychologů a psychiatrů zaměřených na 
děti neklesá.

O to víc potěší, že v Zábřeze nově na-
bízí psychologické poradenství pro rodiče 
a terapii pro děti a dospívající psycholož-
ka Mgr. Kateřina Paclíková. Obrátit se na 
ni je možné mj. v případech obav ohledně 
vývoje a výchovy dítěte, vztahových a ko-
munikačních problémech v rodině, škol-

ních obtížích (např. adaptace v mateřské 
či základní škole, vztahy ve škole, zvlá-
dání školní docházky). Odbornou pomoc 
rovněž nabízí při osobnostních a vztaho-
vých potížích v dospívání, projevech úz-
kosti, strachu, agresivity a depresivních 
stavech. Nabízí také podporu ve zvládání 
stresových situací nebo individuální vede-
ní v rámci programu Kruh bezpečného ro-
dičovství pro rodiče dětí od 4 měsíců do 6 
let zaměřený na podporu vztahové vazby.

Konzultace probíhají na nám. Osvobo-
zení 255/28, veškeré služby jsou hrazeny 
klientem v hotovosti na místě. Kontakt: e-
mail katka.paclikova@gmail.com.  (red)

Nabídka psychologické pomoci dětem  
a rodičům se rozšiřuje
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ZŠ A MŠ LESNICE
Škola, která má srdce ...

Zápisy budou probíhat od dubna do května.
 

Přijďte nás navštívit,
více na www.zslesnice.cz.

„Učíme poctivě, hrajeme fér, pomáháme ukazovat správný směr.“
 

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy

 +420 607 036 511 skola@zslesnice.czwww.zslesnice.cz

pořadatel výstav

KROTÍME

ENERGIE !KROTÍME

ENERGIE !

p l a v e c k ý  a r e á l
Zá b ř e h
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velikonocní soutež

OZDOBME ZÁBREHˇ
ˇ ˇ

Vaše výtvory poslouží k velikonoční výzdobě
 města  a ty nejkrásnější budou odměněny 

věcnými cenami.

Kraslice a jiné velikonoční závěsné dekorace prosím odevzdávejte 
do 22. března 2023 na podatelně Městského úřadu v Zábřeze, 

nám. Osvobození 15, dle úředních hodin. 

Soutěžní kousek opatřete stuhou k zavěšení, vložte 
do papírového sáčku a uveďte na něj své jméno, 

příjmení, věk a kontakt (e-mail nebo telefon).

Odevzdáním kraslic dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, se kterými bude nakládáno 
dle Obecného nařízení o GDPR a po ukončení soutěže budou tyto smazány.

 

 

Ukliďme 

Zábřeh 

1. dubna 2023 
Sejdeme se v 9 hodin 

před radnicí (Masarykovo náměstí) 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

Květoslava Hýblová 
731 465 547 

pracuj pro
Zábřeh 

www.zabreh.cz/MĚSTO A ÚŘAD/Volná pracovní místa @zabrehmesto

na pozicích 

Více informací na tel. 583 468 241 nebo e-mailu martina.polachova@muzabreh.cz
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Zábřežsko a Šumpersko patří mezi čty-
ři regiony, které dostanou zvláštní syste-
matickou podporu v oblasti vzdělávání. 
Pro svůj unikátní výcvikový program je 
ze čtrnácti regionů vybral Nadační fond 
Eduzměna. Čtveřici regionů čekají zážit-
ková vzdělávací setkání, stáže na Kutno-
horsku a odborná podpora. 

Nadační fond Eduzměna pracuje na tr-
valé změně vzdělávání. Na Kutnohor-
sku od roku 2020 hledá společně s peda-
gogy, dětmi, rodiči, vedením škol a jejich 
zřizovateli, co je třeba udělat pro to, aby 
se všechny školy v regionu dál rozvíjely. 
Nyní uskutečňuje kroky, které zlepší cel-
kové klima a výuku na školách. V roce 
2030 by se ověřený model měl používat 
na školách ve 20 % regionů Česka. 

Aktuálně je do pilotního projektu v kut-
nohorském regionu zapojeno 57 z 59 škol. 
A to zejména prostřednictvím tzv. regio-
nálních průvodců škol, týmu expertů se 
zkušenostmi s prací učitele či ředitele, kte-
ří školy podporují v jejich rozvoji. K po-
sunu snadněji dochází tehdy, když se za-
pojí více aktérů současně, proto Eduzmě-
na školám nabízí více variant spolupráce a 
jednotlivé nabídky propojuje.

Velmi důležitá se ukázala spolupráce 
a sdílení mezi jednotlivými školami v re-
gionu. Jen v roce 2022 proběhlo jedenáct 
setkání ředitelů. Jejich nejčastěji zmiňo-
vaným přínosem je síťování, možnost na-
vázat mezi sebou kontakty. Oblíbené jsou 
také návštěvy pedagogů do škol uvnitř i 
mimo region.  (red)

eduzměna podpoří změnu školství

Čtyři příběhy nabídlo ve čtvrtek 23. 
února divadelní představení Duety. V 
hlavních rolích se představili Monika Ab-
solonová a Filip Blažek. V každém z pří-
běhů tvořili jiný pár. Nejdříve dvojici stále 

nespokojených hledačů ideálních partne-
rů seznamujících se na inzerát. Následují-
cí vztah šéfa a sekretářky nenabídl možná 
očekávanou pikantérii, snad proto, že šéf 
je homosexuál. Hořkosladký třetí příběh 
uvedl rozvádějící se manžele na poslední 
dovolené a konečně závěrečná část patři-
la postarší nevěstě hledající u svého bratra 
oporu a odpověď na otázku, zda má cenu 
zkoušet to potřetí. 

Pevnou oporou, kterou oba protagonis-
té mistrně využívali, jsou perfektně na-
psané dialogy autora hry Petera Quiltera. 
Mezi herci to jiskřilo, humor nebyl jedno-
duchý, a tak není divu, že do posledního 
místa zaplněný sál si hru užíval.

Filip Blažek i Monika Absolonová se 
také dokázali perfektně vypořádat s úko-
lem ve svých rolích se neopakovat. Čtyři-
krát v krátkém časovém úseku přesvědčit 
diváka o věrohodnosti ztvárňované posta-
vy není nic jednoduchého, přesto se jim to 
podařilo. (red)

Svižné duety bavily zaplněný kulturák 

Aktivní, veselý a zdravý – i takový 
může být duben. S prvními jarními paprs-
ky slunce přichází také jarní výzva 10.000 
kroků. Jejím cílem je především návrat 
chůze do každodenního života a podpo-
ra psychického i fyzického zdraví. I přes-
to, že chůze patří k nejpřirozenějšímu lid-
skému pohybu, pomalu se z našich životů 
vytrácí. To s sebou bohužel přináší i řadu 
problémů a nemocí. Výzva se to snaží na-
pravit a svým obsahem nabídnout mož-
nost, jak chůzi znovu zařadit do všedních 
dnů. Přihlásit se mohou děti, celé rodiny, 
týmy, jednotlivci, třídy i kolegové.

Registrace k účasti probíhá od 1. do 
31. března na webových stránkách de-
settisickroku.cz, kde je ke stažení také 
aplikace do mobilního telefonu, která je 
uživatelsky příjemná a vhodná i pro se-
niory. Tento užitečný nástroj pomůže ne-
jen lépe si zaznamenávat a sledovat své 

aktivity, ale také spolupracovat s městy 
na tvorbě veřejného prostranství. Město, 
veřejný prostor a mobilita lidí jsou hlav-
ní témata, kterými se spolek a organizá-
tor výzvy Partnerství pro městskou mo-
bilitu zabývá. 

Nachozené nebo naběhané kilometry 
jsou bodově ohodnoceny. Speciální bo-
dové zvýhodnění mají osoby s vyšším vě-
kem a hmotností, což jim dává možnost 
umístit se stejně jako ostatním. Týmy mo-
hou být tvořeny libovolně, ať už jako ro-
dina, zájmový spolek, nebo firma. Hlavní 
výhodou týmů je vzájemná podpora a mo-
tivace. Vykonané aktivity je možné zazna-
menávat na libovolném zařízení (mobilní 
aplikace, chytré hodinky atd.) a následně 
je do svého profilu nahrát. Město Zábřeh 
již tradičně ocení pět nejaktivnějších žen a 
mužů a nejaktivnější týmy každé katego-
rie.  (red)

Registrace do výzvy 10.000 kroků 
odstartovala

Dne 15. března 2023 jsme vzpomněli 10. 
výročí, kdy nás opustil náš syn 

Tomáš Jílek 
ze Zábřeha.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra Jitka, synovec 
Martínek, babička, ostatní příbuzní a kamarádi. 

dcera cukráře pana Hugo Hohna, 
který měl cukrárnu na Sokolské ulici.

Dne 18. března 2023 by se dožila 100 let   

paní  Marie Hohnová,  

Dne 3. dubna 2023 si připomeneme  
2. výročí úmrtí  

pana  Radomila Reichla.

S láskou a úctou vzpomíná  
a nikdy nezapomene manželka Věra,  
dcera Radka s rodinou a syn Tomáš.

Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Dne 16. března 2023 by se dožila 100 let 
naše maminka, babička,  

paní Emílie Doleželová. 

S láskou a úctou vzpomínají rodina 
Doleželova, Havelkova, Čadova  

a Ischanoe.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobě 
ztratili. Měl jsi mnoho životních plánů, však smrt byla 
rychlejší. Dík za lásku, jaká byla, dík za život, jaký byl.

Nezapomeneme na dny, kdy tu s námi byla.
S láskou, úctou a vděčností na ni vzpomínáme.
 Rodina

V sobotu 25. února odjel mölkky tým 
KSH Sever Zábřeh na halové mistrovství 
ČR družstev ve finské hře mölkky do Ra-
kovníku. Ve skupinové fázi se na zábřež-
ské hráče sice lepila smůla, ale každého 
soupeře dokázali více než potrápit. Navíc 
si připsali cenný skalp úřadujících mistrů 
republiky z Dynama Zruč nad Sázavou. 
První překvapení jim připravil zábřežský 
tým hned v základní skupině, kde jim re-
mízou 1:1 zabránil v postupu mezi nejlep-
ší osmičku. Poté se KSH Sever prodíral 
systémem play off až do utkání o 9. až 12. 
místo, kde proti němu opět stanul úřadující 

mistr ČR. Tentokrát jej Zábřežáci v postu-
pu zastavili výhrou 2:0 a postoupili tak do 
první desítky. V boji o 9. místo ale podlehli 
velezkušenému týmu z Bílovce nejtěsněj-
ším rozdílem 1:2.

Tento doposud nejlepší výsledek vybo-
jovali Adéla Poštulková, Romana Peliká-
nová, David Pelikán a Martin Poštulka. Již 
1. dubna se tento tým spolu se zábřežským 
druhým týmem zúčastní prestižního turna-
je v Brně. Tímto zároveň mölkky tým zve 
případné zájemce o tuto hru, kterou pro-
vozuje každou neděli v areálu městského 
stadionu.  (red)

Zábřežští mölkkaři překvapili mistry 
republiky

Ve čtvrtek 9. února navštívilo deset čle-
nů klubu seniorů zábřežský útulek pro 
psy. Přinesli zde umístěným zvířatům kr-
mivo (granule, konzervy a jiné pamlsky), 
na které finančně přispěli účastníci besedy 
o Francii, která v klubu proběhla 19. led-
na. Některé členky klubu přidaly ještě dal-
ší krmivo, které zakoupily z vlastních pro-
středků.

V současné době je v útulku umístěno 
pět psů, každý z nich má za sebou svůj ži-
votní příběh. Většinou jsou zde v péči ně-
kolik týdnů, jeden z nich však už v útulku 
žije skoro čtyři roky.

„Všichni sice mají pravidelnou stravu a 
péči, ale chybí jim to nejdůležitější – vlast-

ní domov a milující páníček. Pokud tedy 
máte vhodné podmínky a chcete pejskům 
pomoci, zkuste se v útulku zastavit. Třeba 
si s některým padnete do oka,“ vybízí Jana 
Winterová z Klubu seniorů Zábřeh. (red)

Senioři se vydali za psy

Letošní sérii halových atletických zá-
vodů završilo mistrovství České republiky 
staršího žactva konané o víkendu 4. a 5. 
března 2023 v Ostravě.

Velkého úspěchu zde dosáhli závodní-
ci Atletiky Zábřeh. Ve skoku dalekém vý-
konem 602 cm vybojoval Albert Pernica 
stříbrnou medaili a Filip Mandák v běhu 
na 60 m v osobním rekordu 7,29 s získal 
bronz. Úspěšnou dvojici doplnila Eliška 
Večeřová, pro kterou byl start na této vr-
cholné soutěži premiérou. Ve vrhu kou-
lí s výkonem 10,63 m obsadila 14. místo. 
Kvůli tréninkovému výpadku způsobené-

mu nemocí nedo-
kázala navázat na 
výkon, kterým o 
měsíc dříve zís-
kala titul mistryně 
Moravy a Slezska.

Tyto skvělé vý-
sledky jsou moti-
vací pro jejich dal-
ší přípravu na mis-
trovství České re-
publiky pod širým 

nebem, které se koná v polovině září v 
Břeclavi.  (red)

Úspěch zábřežských atletů v Ostravě
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Co by to bylo za předjaří bez před-
stavení Divadla Járy Cimrmana? Tento-
krát slovutné těleso přivezlo kus z nej-
známějších – Hospodu Na mýtince. Asi 
jen málokdo z diváků, kteří v pondělí 6. 
března zaplnili sál kulturního domu, ne-
tušil, co na něj v humorem naplněných 
dvou hodinách čeká. První část byla tra-
dičně věnována přednášce, která se vě-
novala géniově hudební tvorbě. Salvy 
smíchu vzbuzovaly osvědčené ukázky 
Cimrmanovy tvorby, naopak rozhořče-
ní vzbudila přednáška na téma odcize-
né operety Proso. Tu rozkradla vídeňská 
umělecká komise, v níž nechyběli Jo-
hann Strauss, Franz Lehár či Oskar Ne-
dbal, proradní skladatelé se části Cimr-

manovy operety neštítili využít ve svých 
dílech.

Druhá část pak již přinesla ukázky 
z torza samotného Prosa, jehož příběh 
vypráví o osamocené hospůdce upro-
střed pustých hvozdů, v níž se setká ne-
šťastnou náhodou sestřelený hrabě Ze-
ppelin s poněkud daleko kopajícím pr-
chajícím vězněm Kulhánkem. Na místě 
je udržuje jen láska hospodského vnuč-
ky Růženky, postavy ovšem poněkud 
fiktivní. A pokud v sále každý věděl, že 
dvacet let sedící figurína Ludvíka je ve 
skutečnosti trpělivý policejní inspektor 
Trachta, který v hraběti odhalí pašeráka 
Miklose Göcse a očistí tak Kulhánka, 
určitě to nevadilo. (red)

ani tentokrát inspektoru trachtovi 
zločinec neunikl

Už přes rok trvá válka na Ukrajině. 
Jedna z mnoha organizací, která pomá-
há Ukrajincům jak v Česku, tak v jejich 
vlasti, je Arcidiecézní charita Olomouc 
společně s dalšími charitami olomoucké 
arcidiecéze. Milion chvilek Zábřeh zve 
na setkání s jejím ředitelem Václavem 
Keprtem, který se svými spolupracovní-
ky v únoru Ukrajinu navštívil. 

Václav Keprt ve čtvrtek 23. března od 
17 hodin představí v Katolickém domě 
video a fotografie z návštěvy země na-
padené agresorem, sdělí informace ne-
jen o nedávné pomoci v rámci výzvy 
Teplo a světlo pro Ukrajinu a odpoví na 
otázky návštěvníků setkání.  (red)

Ukrajina po roce 
války pohledem  
Václava Keprta

V plné síle se Divadlo Járy Cimrmana 
v Zábřehu představilo už začátkem břez-
na při vyprodaném představení Hospo-
da Na mýtince, někteří z „Cimrmanů“ se 
však za zábřežskými fanoušky v březnu 
ještě vrátí.

V pondělí 27. března totiž dorazí do 
kina Retro divadlo VšeMožno s originál-
ním představením o osudech nejslavněj-
šího zábřežského rodáka Eskymo Welzla, 
které kombinuje hrané a loutkové scé-
ny. Postavu Jana Welzla v něm ztvárnil 
dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana 
Marek Šimon a účinkuje zde i další stá-
lice žižkovského souboru Petr Reidin-
ger. „Kus pojednává zejména o setkání 
prezidenta T. G. Masaryka s polárníkem 
a dobrodruhem Welzlem, který se v roce 
1928 shodou náhod objevil v tehdejším 
Československu. Schůzka se tehdy oproti 
předpokladu značně protáhla a byla pro 
obě strany nezapomenutelným zážitkem,“ 
popisuje za pořadatele Zdeněk David.

Neobvyklé představení je poslední 
akcí letošního ročníku festivalu Welzlo-
vání. Vstupné na pořad se začátkem v 17 
hodin činí v předprodeji příznivých 140 
Kč, vstupenky je možné zakoupit onli-
ne na kulturak.info nebo v informačním 
centru.  (red)

cimrmani přivezou 
hru o WelzloviNávrat z exotických destinací zpět 

do regionu ohlašuje program festiva-
lu Welzlování. „Po návštěvě Jesení-
ků, kterou jsme letošní ročník zahajo-
vali, a putování po Rychlebských ho-
rách tentokrát pozveme do nedalekých 
hor Orlických. Ve středu 22. března 
nabídneme v kině besedu, promítání 
unikátních snímků i otevření výstavy 
velkoformátových fotografií,“ uvedl 
za pořadatele Zdeněk David. Přízniv-
ci Welzlování se mohou těšit na pouta-
vé vyprávění trampa, muzikanta a fo-
tografa Rostislava Bartoně o známých, 
ale i méně známých místech obklopu-
jících řeky Divokou a Tichou Orlici. 
Jeho snímky přírody budou doplněny i 
o fotografie historické. Vstupné na akci 
je dobrovolné.  (red)

Krajinou Orlických hor

Od 15. března do konce dubna je v mi-
nigalerii muzea k vidění výstava Tomáše 
Vágnera (Tomki69) Portrétní fotografie. 
Ten se věnuje fotografii přírody a kraji-
ny, architektury, detailu a v poslední de-
kádě také výtvarné portrétní tvorbě. Jed-
ná se o druhou výstavu autorových fo-
tografií zahrnující snímky z posledních 
přibližně  deseti let. Portfolio výstavy 
bylo vybráno tak, aby byly zastoupeny 
různé styly a žánry, barevné i černobílé, 
interiérové i exteriérové výtvarné por-
trétní fotografie. Za každým portrétem 
je neobyčejný příběh portrétované ženy. 
Autor však nechává na fantazii diváka, 
jaký příběh si k jednotlivým fotografiím 
vytvoří.  (red)

Minigalerie patří 
fotoportrétům 

Ryzím barokem 
ožil v neděli 19. 
února kostel sv. 
Barbory. V rámci 
koncertního cyklu 
Bravo se zde totiž 
představil reno-
movaný brněnský 
soubor Camerata 
Brunensis. Sopra-
nistka Veronika 
Vojířová, flétnist-
ka Anna Špelino-
vá, cembalista Jan 
Hajič a na barokní 
violoncello hrající 
Matyáš Keller na-
bídli hudbu od rané tvorby 17. století až 
po vrcholné baroko.

Koncert podpořený Olomouckým kra-
jem a Nadací Život umělce zahájilo cem-
balové sólo Louise Couperina, následo-
val Arion Andrého Campra a suita, opět 
z díly Couperina. Aby diváci mohli oce-
nit vývoj barokní hudby, byla jednotlivá 
vystoupení uvedena průvodním slovem, 
které podtrhlo propracovanost kompo-
zice celého koncertu. Starobylost hudby 

podkreslila nejen hra na soudobé nástro-
je, ale i interpretace nahlížející na barok-
ní skladby optikou tehdejší doby.

Nejinak tomu bylo i při představe-
ní díla Michela Richarda de Lalande či 
italského Giabbe Basevi Cerrvetta, kte-
rý se dožil sta let. Závěr působivého kon-
certu nabízejícího návrat do časů monu-
mentální architektury, hluboké víry či pa-
ruk a obrovských sukní patřil Tříkrálové 
kantátě známého německého skladatele 
George Philippa Telemanna. (red)

Barborka patřila barokní hudbě

Ve čtvrtek 9. března proběhla v Pivo-
varu Welzl vernisáž výstavy fotografií 
Ladislava Doležala Příběhy na kolejích. 
Série snímků zábřežského fotografa s 
širokým záběrem témat tentokrát nabí-
zí nevšední pohledy na železnici a vla-
kové soupravy. Ukazuje romantiku vel-
kých strojů, obzvláště projíždí-li známý-
mi místy. 

Výstava připravená ŘVU Art a Pivo-
varem Welzl bude v prostorách pivovaru 
v Krumpachu k vidění v březnu a dubnu. 
 (red)

Mašinky u Welzla

Hity jako Malá Žužu, Silný refrén, 
Nazdar!!!, R’n’B Soul nebo A já spros-
tá a další známé songy skupiny Horkýže 
Slíže si budou moci v sobotu 8. dubna 
naživo užít návštěvníci kulturního domu 
v Zábřehu. Dveře zdejšího stánku kultu-
ry se otevřou v 19 hodin, o hodinu poz-
ději vystoupí jako předkapela domácí 
punkrocková partička Punk Floid a od 
jednadvacáté hodiny legendární sloven-
ská kapela.

Nitranští Horkýže Slíže v loňském 
roce oslavili úctyhodných třicet let na 
hudební scéně. Během kariéry plné 
úspěchů si vybudovali na Slovensku i 
v Česku pevnou pozici, díky které vy-

prodávají kluby i sportovní haly a jsou 
oblíbenou festivalovou stálicí. „Slíže 
odehráli přes dva tisíce koncertů, vyda-
li patnáct alb, na YouTube se pyšní více 
než 100 milióny zhlédnutí a před několi-
ka lety byli v anketě Slavík oceněni jako 
druhá nejoblíbenější slovenská kapela,“ 
vypočítává úspěchy skupiny produkční 
Vratislav Jarmar. 

Její jarní československé turné čítá 
přes dvacet zastávek. Vedle velkých měst, 
jako jsou Bratislava, Praha, Ostrava nebo 
Brno, představí Horkýže Slíže svou show 
také zábřežským fanouškům. Vstupenky 
za předprodejní cenu 460 Kč lze zakoupit 
online na kulturak.info. (red)

Na Zábřeh se valí Horkýže Slíže

V rámci série multižánrových kon-
certů pod hlavičkou AntiStres Rest se 
15. dubna v zábřežském Klubu Ve Zdi 
představí olomoucká kapela Nylon Jail, 
která se kromě více než desetileté exis-
tence může pochlubit i nominací na hu-
dební cenu Anděl v kategorii Alterna-
tiva. 

Nylon Jail zde představí své čerstvě 
vydané, třetí studiové, album s názvem 
Kings of the Weaklings, k němuž jede v 
současné době turné. Skupina je tvoře-
na umělci, kteří v minulosti spolupra-
covali s naprostou špičkou české a slo-
venské hudební scény (Aneta Langero-
vá, Richard Müller, Prago Union a dal-
ší). Hudební záběr Nylon Jail je oprav-
du široký, od elektroniky až po jazz. 
Druhým vystupujícím bude sympatická 
alternative-folk písničkářka Ester Ger-
son, která se představila i v televizní 
soutěži Československo má talent. Její 
vystoupení doprovodí Jiří Krajča a Jus-
tin Zelinka.  (red)

do Zdi míří Nylon 
Jail

Milovníci cestování, dobrodružství 
a objevování se mohou v Zábřehu těšit 
na už 11. ročník filmového festivalu 
Expediční kamera. Ten v rámci letoš-
ního Welzlování zavítá do kina Retro v 
sobotu 18. března, promítání odstartu-
je v 16 hodin.

Ani letos diváci nepřijdou o překrás-
né záběry divoké přírody, nadčasová 
sdělení a inspirativní cesty dobrodru-
hů a sportovců z celého světa. „Fes-
tivalový program bude tentokrát lákat 
na pátrání po údajné záhadné bytos-
ti žijící v odlehlých místech Madagas-
karu, neuvěřitelný výstup na nejvyšší 
horu centrálního Chile na kole nebo 
strhující příběh neslyšící horolezkyně. 
V doprovodném programu zazní před-
náška o životě ve střední Africe v po-
dání zábřežské rodačky Jany Škuba-
lové. Ta nabídne návštěvníkům také 
možnost nákupu originálního oblečení 
či módních doplňků, kdy celý výtěžek z 
prodeje poputuje na podporu charita-
tivních projektů na černém kontinen-
tu,“ zve na oblíbený filmový svátek 
Zdeněk David.

Vstupenky na Expediční kameru by 
si měli zájemci pořídit v předstihu – 
jsou totiž na místa a v předprodeji za 
výhodnější cenu. Nejlepší festivalo-
vý film vyberou tradičně sami diváci 
prostřednictvím anketních lístků, kte-
ré budou na závěr slosovány. Podrob-
né informace o festivalu i připravova-
ných filmech nabízejí webové stránky 
kulturak.info nebo expedicnikamera.
cz. (red)

expediční kamera 
letos nabídne  

7 filmů



KČT O ZdP
Zábřeh

MŠ Zahradní

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Každý nový čtenář získá k roční registraci novou knihu dle vlastního výběru (do vyčerpání zásob).
 Městská knihovna Zábřeh
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie, 93 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 10:00, 70 Kč
NAPROTI JARU: JEDLÍ, DROZDOVSKÁ PILA, HOŠTEJN
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260. ATB Valová, 10:03
OSTROV
Komedie, 100 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Fantasy, 131 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Fantasy, 131 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie, 93 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč
ZKURVENÍ HAVLISTI
Hrají: Miroslav Hanuš, Tomáš Měcháček, Karel Zima (alt. Dalibor Gondík nebo Michal Bumbálek). 
Představení je součástí divadelního předplatného Dormer Pramet. 
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč

ŠUMPERK – TŘEMEŠEK – ŠUMPERK
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709. Odjezd ČD, 11:08
WELZLOVÁNÍ 2023: EXPEDIČNÍ KAMERA
Festival cestovatelských filmů. Doprovodný program: Jana Škubalová – Ze srdce Evropy do srdce Afriky. 
Obchůdek projektu Ruku v ruce, benefiční prodej oblečení. Kino Retro, 16:00 – 22:00, 
 v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 15 let 70 Kč (vstupenky na místa) 

MUMIE
Animovaný, 89 min, bez omezení, dabing.  Kino Retro, 15:00, 130 Kč
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Animovaný, 101 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Fantasy, 131 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KAFE U OSMANYHO
Originální talk show populárního módního návrháře kubánského původu moderuje Eva Decastelo. 
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 290 a 350 Kč

PÁNEVNÍ DNO V SOUVISLOSTECH
Přednáší fyzioterapeutka Mgr. Karolína Svobodová. Klubovna Hnízda, Masarykovo nám.7, 9:30

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
V ZÁBŘEHU Katolický dům, 14:00
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ  Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00

WELZLOVÁNÍ 2023: KRAJINOU ORLICKÝCH HOR
Poutavé vyprávění trampa, muzikanta a fotografa Rostislava Bartoně spojené s otevřením výstavy 
velkoformátových fotografií. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

LETOHRADSKEM: JABLONNÉ NAD ORLICÍ – LETOHRAD
Vedoucí p. Sklenářová, 605 450 743. Odjezd ČD, 6:54
UKRAJINA PO ROCE VÁLKY POHLEDEM VÁCLAVA KEPRTA 
Debata s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc, který v únoru Ukrajinu navštívil. Aktuální informace 
nejen o humanitární pomoci. Katolický dům, 17:00
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
Dokument, 102 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PRVNÍ JARNÍ POCHOD – MEMORIÁL ARNOŠTA VALENTY 
 Gymnázium, start 16:00 – 18:00, 15, 35 a 50 km
DĚTI NAGANA
Rodinný, 98 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
JOHN WICK: KAPITOLA 4
Thriller, 169 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VÍTÁNÍ JARA VE SVÉBOHOVĚ
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453. ATB Valová, 9:35
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
Dokument, 102 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA NEJEN PRO RODINY
Společný začátek bezbariérové cesty od kostela, doprava vlastní. Mariánská hora u Lanškrouna, 15:00

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaný, 90 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 14:00, 130 Kč

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 17x ročně. 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: Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 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 29. března, číslo 5 vyjde 5. dubna 2023.
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Čtvrtek 16. března

Sobota 25. března

Pondělí 20. března

Pátek 24. března

Čtvrtek 23. března

Neděle 26. března

Neděle 2. dubna

Úterý 21. března

Pondělí 27. března

Úterý 4. dubna

Čtvrtek 30. března

Čtvrtek 6. dubna

Pátek 7. dubna

Sobota 8. dubna

Úterý 28. března

Středa 29. března

BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 16:30, 140 Kč
JOHN WICK: KAPITOLA 4
Thriller, 169 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 19:00, 130 Kč

WELZLOVÁNÍ 2023: TOŽ WELZL
Představení pražského divadla VšeMožno o osudech nejslavnějšího zábřežského rodáka. Hrají Marek 
Šimon, Petr Reidinger (členové Divadla Járy Cimrmana) a další.                                                                                            
 Kino Retro, 17:00, předprodej 140 Kč, den akce 190 Kč (vstupenky na místa)

BESEDA SWAP ROSTLIN ANEB VÝMĚNA SAZENIČEK 
 Klubovna Hnízda, Masarykovo nám. 7, 9:30
RODINNÁ KONZERVÁRNA VIA DELICIA
Beseda se zakladatelem rodinné manufaktury Olinem Bezchlebou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

VESELÉ VELIKONOCE
Pořad plný říkadel, obyčejů a tradic, ale také pohádek. Určeno pro děti ve věku MŠ, I. stupně ZŠ i veřejnost. 
Připravilo Divadlo Pohádka Praha.                                                       Kulturní dům, velký sál, 10:00, 70 Kč
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
Dokument, 102 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZÁBŘEŽSKÁ MATEŘINKA
Nesoutěžní přehlídka pódiových vystoupení dětí z mateřských škol. Kulturní dům, velký sál, 14:00
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružný, 134 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 150 Kč
DĚTI NAGANA
Rodinný, 98 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 
Animovaný, 101 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružný, 134 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 150 Kč

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Neregistrovaní: 8:30 / zápis 8:00, registrovaní 13:30 / zápis 13:00. S sebou vlastní pálku, od 12 let. 
Přihlášky do 30. 3. na kontaktech: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270. 
 Katolický dům, 200 Kč, děti do 18 let 100 Kč
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružný, 134 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 150 Kč
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

JESENÍKY – KRÁLOVSTVÍ HORSKÉ DIVOČINY
Dokument, 51 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 16:00, 100 Kč
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Animovaný, 101 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

PLETENÍ POMLÁZEK (5. a 9. DUBNA) 
Středa 5. 4. / 16:00 – 18:00, neděle 9. 4. / 10:00 – 11:00. Klubovna Hnízda, Masarykovo nám. 7
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
VELRYBA – FILMÁČ
Drama, 117 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Dobrodružný, 92 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
TŘI MUŠKETÝŘI: D´ARTAGNAN
Dobrodružný, 121 min, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Dobrodružný, 92 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
BUĎ CHLAP!
Komedie, 96 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
Dobrodružný, 92 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružný, 134 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 150 Kč
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert legendární slovenské kapely. Support: Punk Floid. 
 Kulturní dům, velký sál, otevření sálu 19:00, start 20:00, předprodej 460 Kč, v den koncertu 560 Kč

Sobota 1. dubna

Sobota 18. března

Neděle 19. března

Středa 22. března

Pátek 31. března

Středa 5. dubna

Pátek 17. března

KČT O ZdP
Zábřeh


