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KDU-ČSL opět zvítězila, ANO 2011 má stejný
počet mandátů
Letošní volby do zastupitelstva města
opět potvrdily KDU-ČSL jako nejsilnější uskupení na zábřežské politické scéně,
výrazný vzestup ale zaznamenalo i hnutí
ANO 2011, které sice za lidovci skončilo
o 3,5 procenta, mandátů má ale nakonec
stejně. O hlasy voličů se ucházelo sedm
uskupení, pětiprocentní hranici nutnou pro
vstup do zastupitelstva nepřekročila Svoboda a přímá demokracie (SPD).
Z jedenadvaceti míst v zastupitelstvu
sedm připadne lidovcům, kteří z 83.671
platného hlasu získali 32,27 % hlasů (tj. o
devět procent méně než minule) a pohoršili si z deseti mandátů na sedm.
Druhý v pořadí, hnutí ANO 2011 a nezávislí, si oproti minulým volbám výrazně polepšil na téměř dvojnásobek hlasů (z
15,34 na 28,54 %) a rozšířil počet svých
mandátů ze tří na sedm. Nezávislá volba navýšila svůj volební výsledek o 2,5
% (na 12,33 %) a navýšila počet mandátů ze dvou na tři. Kandidátka STAN, Piráti
a nezávislí si polepšila o necelé procento
a obhájila tak své dva mandáty. Pátá ODS
si s 6,69 % o něco málo pohoršila, zůstává tak u jednoho zastupitele. Do zastupitelstva prošla s 5,37 % také Levice pro Zábřeh a získala jeden mandát (v roce 2018
získali komunisté dva a sociální demokracie jeden mandát).
Nejvíce hlasů znovu získali kandidá-

ti KDU-ČSL František John (2.010), Josef Klimek (1.592), Lubomír Pek (1.556)
a Pavel Doubrava (1.494) následovaní lídrem ANO 2011 Petrem Krmelou
(1.454).
Letošní volby nepřinesly zásadní změny ve složení zastupitelstva, v zastupitelských lavicích usedne sedm nováčků.

(red)
Zvolení zastupitelé
Počet hlasů
František John		 (KDU-ČSL)	
2.010
Josef Klimek		 (KDU-ČSL)	
1.592
Lubomír Pek 		 (KDU-ČSL)	
1.556
Pavel Doubrava (KDU-ČSL)	
1.494
Karol Ozorovský (KDU-ČSL)	
1.269
Josef Kroul 		 (KDU-ČSL)	
1.343
Lukáš Běhal 		 (KDU-ČSL)	
1.321
Petr Krmela		 (ANO 2011)	
1.454
Miloš Unzeitig		 (ANO 2011)	
1.304
Petr Piska		 (ANO 2011)	
1.230
Ivona Pisková		 (ANO 2011)	
1.231
Jana Goláňová		 (ANO 2011)	
1.182
Michal Vilímek (ANO 2011)	
1.151
Luděk Rybka 		 (ANO 2011)	
1.189
Zdeněk David 		 (Nezávislá volba) 1.003
Martin Paclík		 (Nezávislá volba) 878
Jaroslav Vít		 (Nezávislá volba) 670
Vít Komárek (STAN, Piráti a nezávislí) 857
Lubomír Vepřek (STAN, Piráti a nezávislí) 742
Vratislav Jarmar (ODS)
407
Vojtěch Vydra		 (Levice pro Zábřeh)307

Zastupitelé zasedali naposled

Potřiadvacáté – a v tomto volebním
období naposled – se sešli zastupitelé na
svém zasedání ve středu 21. září. Přestože
pouhé dva dny před komunálními volbami, byl program zastupitelstva ryze praktický. V materiálech finančních informoval starosta František John o interních
změnách rozpočtu města za letošní rok, ve
snaze omezit dopady inflace na městský
rozpočet zastupitelé odhlasovali smlouvu o půlročním termínovaném vkladu, na
nějž město uloží 80 milionů korun.
Peněz se týkalo také projednávání dotací. Zastupitelé už tradičně podpořili Charitu Zábřeh: na činnost částkou 950 tisíc Kč,
180 tisíc Kč na zajištění celoročního provozu městských veřejných toalet na Valové a 150 tisíc Kč na provoz SeniorTaxi. Finanční podporu ve výši 120 tisíc Kč obdržela dále Společnost pro orbu, a to na 49.
mistrovství republiky v orbě, a 400 tisíc
Kč získal zábřežský sbor Apoštolské církve na koupi sborové budovy.
Podpory se dočkal také nájemce městského stadionu, Sportovní kluby Zábřeh,
který se souhlasem zastupitelstva bude
žádat Národní sportovní agenturu o poskytnutí dotace na rekonstrukci fotbalo-

Jarmark poznamenala zima a také déšť

vého hřiště s umělým povrchem. Částkou
2,177 milionu Kč přispěje v příštím roce
na tuto akci i město, ovšem za podmínky, že Sportovní kluby Zábřeh získají na
spolufinancování také další prostředky. V
souvislosti s tímto materiálem pak došlo
i ke schválení aktualizace Koncepce rozvoje sportu ve městě Zábřeh 2019 – 2025.
Dalším z bodů programu bylo projednávání změny územního plánu města, jednalo se o lokality při Lesnické ulici – v
jednom případě změnu ze sídelní zeleně
na plochu pro výrobu a skladování zamítli, ve druhém případě změnu ze zemědělské plochy na plochu pro výrobu a skladování odsouhlasili.
Nejvíc času ale věnovali zastupitelé odpovědi na žádosti společnosti WANEMI
CZ o dokončení převodu pozemků v průmyslové zóně Leštinská. Projevy zástupců firmy a jejich oponentů trvaly přes hodinu, nakonec zastupitelé, kteří se touto
problematikou zabývali i na své neveřejné
schůzce, znění odpovědi vzali na vědomí.
V závěru pak starosta František John
poděkoval kolegům zastupitelům za práci
v právě končícím volebním období a předal jim pamětní listy.
(red)

O letošním jarmarku se asi těžko dá
říci, že by byl zrovna ukázkou babího
léta. Přesto stánky trhovců, a především
pestrý program, přilákaly v sobotu 17.
září v zimě a poté i dešti slušné množství návštěvníků. U kulturního domu se
tak mohly děti bavit na dětské scéně ZŠ
a DDM Krasohled, stanovišti 41. přední hlídky Royal Rangers, v sedle shetlandských poníků, novinkou byla taneční scéna klubu sportovního tance Quick
Olomouc. Jen na kolotoče a další atrakce si kvůli rekonstrukci Postřelmovské
musely zajít na Masarykovo náměstí.
Hlavní kulturní program nabídla scé-

na vedle kulturního domu, na níž se dopoledne představil zábřežský dechový
orchestr, na který navázalo domácí folkové duo Zakafy. Po poledni se na pódiu představila dívčí kapela NaBoso,
poté BroumBand a rocková skupina
Sammael.
Hudební produkce se tradičně střídala s vystoupeními mažoretek a tanečních skupin, zpestřila ho i westernová
show Jana Betlacha s ukázkami lasování a ovládání honáckého biče. Nejvytrvalejší návštěvníky jarmarku pak večer
rozparádily největší hity německé metalové legendy Rammstein.
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních
schránek bude probíhat od 30. září do 5. října, distribuci
zajišťuje Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 19. října.
• V případě, že nebude podána žaloba na výsledek voleb,
uskuteční se ustavující zasedání Zastupitelstva města Zábřeh
ve středu 19. října od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu.

Volební zajímavosti

Postoupila většina lídrů
Pět ze šesti lídrů úspěšných kandidátek
postoupilo do zastupitelstva, pouze barvy ODS bude hájit třetí v pořadí, Vratislav Jarmar. Největším „skokanem“ těchto komunálních voleb se stal Jaroslav Vít
(Nezávislá volba), který se do zastupitelstva dostal z osmého místa své kandidátky.
Volební účast se nezměnila
Volební účast zůstala na prakticky stejné úrovni, k volebním urnám se dostavilo 4.562 z 10.869 oprávněných voličů, tj.
41,97 % účast (před čtyřmi lety 42,19 %).
Nejvyšší volební účast (76,36 %) nahlásili tradičně v okrsku číslo 14 – Pivoníně.
Nejnižší volební účast (28,87 %) opět zaznamenal okrsek č. 2 – Masarykovo ná-

městí a okolí.
Vítězství KDU-ČSL se projevilo i v
jednotlivých okrscích. Lidovci zvítězili v
jedenácti z patnácti okrsků, čtyřikrát se radovalo ANO 2011.
Zastupitelstvo zestárlo
Průměrný věk zastupitelů po letošních volbách překročil hranici padesáti let
(52,7 roku oproti 48,5 roku po volbách v
roce 2018). Nejstarším zastupitelem bude
s 68 lety Vojtěch Vydra, nejmladším zůstává Lukáš Běhal (37 let).
Jen dvě ženy
Už tak nízký počet příslušnic něžného
pohlaví ještě klesl, mezi jednadvaceti zastupiteli jsou místo předchozích tří už jen
dvě ženy, a to Ivona Pisková a Jana Goláňová (obě ANO 2011).
(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 77. jednání v úterý 6. září projednala mj. i následující materiály:
• Schválila mateřské škole Severáček udělení výjimky z nejvyššího počtu
dětí v běžných třídách mateřské školy na
počet 28 dětí.
• Schválila poskytnutí dotace 45.000
Kč pro Moravia Big Band Zábřeh, která
je určena na akci Jazz in Hall 2022.
• Vzala na vědomí výpověď z nájmu
parkovacího stání č. 11 v budově Nerudova 7 a souhlasila s vypsáním volného
nabídkového řízení na pronájem tohoto parkovacího stání za podmínek minimální nájemné 640 Kč + DPH/měsíc s
valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční
výpovědní dobou a jistota 3.000 Kč.
• Souhlasila se zveřejněním záměru
pronájmu pozemku části p. č. 2972/1 o
výměře 77 m2 k zahrádkářským účelům.
• Souhlasila s opravou volného
městského bytu velikosti 3 + 1 v bytovém domě ČSA 7 v předběžné ceně
702.000 Kč včetně DPH.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s firmou W.H.A. system
na rekonstrukci střechy ZŠ a DDM Krasohled – objektu B, kterým se navyšuje po započtení víceprací a odečtení méněprací smluvní cena o 85.031 Kč bez
DPH na částku 1.944.031 Kč bez DPH.
• Uložila jednateli společnosti EKO
servis zajistit zadávací dokumentaci na
dodávku a montáž tepelného čerpadla
vzduch – voda, kterým budou nahrazena
tři z šesti nefunkčních čerpadel instalovaných v Plaveckém areálu Zábřeh.
• Schválila doporučené výsledné
pořadí nabídek na rozšíření kamerového systému v centru města. V soutěži
zvítězila nabídka společnosti MERIT
GROUP v ceně 299.813 Kč bez DPH.
• Schválila podání žádosti o dotaci na projekt Kulturní a kreativní centrum Zábřežska, která bude předložena
do Národního plánu obnovy. Zároveň
schválila uzavření smlouvy o spolupráci na tomto projektu mezi městem a společností Zábřežská kulturní. 
(red)

Kurz pro rodiče
teenagerů

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum
Zábřeh zve na kurz pro rodiče nazvaný
Výchova teenagerů ve věku 11 až 18 let.
Na příchozí čeká pět setkání: 5., 12. a 26.
října a 2. a 9. listopadu. Hlavními tématy, kterými provedou manželé Miroslav a
Karla Hrochovi, budou vzájemné porozumění a budování pevného vztahu, naplnění potřeb teenagerů, nastavování hranic,
podpora zdravého emocionálního rozvoje
a pomoc dělat dobrá rozhodnutí.
Setkání budou probíhat v době od 17.30
do 20 hodin v klubovně Hnízda na Masarykově náměstí 7. Cena za kurz činí za pár
700 Kč, za jednotlivce 450 Kč, v ceně je
příručka pro každého účastníka. Přihlašování a více informací na www.hnizdozabreh.cz/kurzy. 
(red)

Přednáška o pomoci
Ukrajině
Milion chvilek Zábřeh zve na přednášku a besedu s Radoslavem Sturmem Pomáháme na Ukrajině. Dvaadvacetiletý
mladý muž ze Šumperka se po vypuknutí války na Ukrajině rozhodl jít bojovat a
pomoci. Po třech měsících dostal souhlas
prezidenta se vstupem do ozbrojených sil
Ukrajiny. Nakonec ale do ukrajinské armády nevstoupil, ale přesto odjel pomoci.
Ne však v ozbrojených silách, ale v řadách
humanitární organizace.
Nyní se vrací opět pomáhat jako humanitární pracovník. O svém příběhu a
zkušenostech z Ukrajiny bude Radoslav
Sturm besedovat v Katolickém domě v
úterý 11. října od 18 hodin. 
(red)

Dny evropského dědictví bavily i vzdělávaly

Dny evropského dědictví, které každoročně otevírají dveře a brány kulturních
památek, proběhly od pátku 9. do neděle 11. září také v Zábřeze. Zájemci a příznivci historie mohli navštívit například
zábřežský hrad a zámek, Zámek Skalička, věže kostelů sv. Bartoloměje, sv. Barbory i kostela Církve československé
husitské či poutavé expozice v místním
muzeu. V nedalekém Postřelmově byla
otevřena hrobka Bukůvků a rychta v Ko-

sově vystavovala vyšívané kuchařky.
Zahájení Dnů evropského dědictví se konalo v pátek 9. září tradičně na hradu
a zámku. I přes nepřízeň počasí upoutal program zejména rodiče s dětmi. Do Zábřehu opět zavítali sokolníci Seiferos z Lednice se svou ukázkou dravců a sov. Vystoupili
také šermíři z Mohelnické sebranky a své příznivce potěšili i kováři Pavel Kopřiva a Šimon Přikryl. V budově zámku
byla připravena výstava týkající se vítání občánků a svateb, výstava ručně šitých
vlajek, galerie starostů i projektů města.
V historickém sklepení se zabydlela bílá
paní a také alchymisté se svými pokusy.
„Velké poděkování patří všem účinkujícím, učitelkám ze ZŠ Školská i vedení
společnosti Talorm za zpřístupnění hradu,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Mahdalová. 
(red)

Karel Rašner dvakrát mistrem Evropy
Karel Rašner ml. ani v létě nelenil a
po sérii pěti medailí z mistrovství ČR ve
sjezdu a sprintu na divoké vodě se vydal na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let. To proběhlo na sklonku srpna v Banja Luce v Bosně a Hercegovině. Reprezentační tým na šampionátu vybojoval úžasných 40 cenných
kovů – dvanáct z individuálního sprintu, sedm ze sprintových hlídek, čtrnáct z
klasického závodu a sedm z klasických
hlídek. Zcela tak ovládl hodnocení národů. Hned pět českých reprezentantů
vybojovalo po sedmi medailích, mezi
nimi i Karel Rašner, zábřežský sportovec roku 2021 (na snímku vlevo). Jeho

sbírka cenných kovů se rozrostla o pět
stříbrných medailí, z Bosny si ale dovezl především dva mistrovské tituly, a to
ve sprintu C2 a družstvech, tzv. hlídkách
C2.
(red)

Plavci vyrazili do Říma
Na mistrovství Evropy Masters v plavání v Itálii reprezentovali na přelomu srpna a září Českou republiku také tři plavci
ze Zábřeha. Jelikož bylo přihlášeno 3.292
závodníků, pořadatelé zavedli omezení na
maximálně tři individuální starty pro každého plavce.
Jiří Šíp (1973) startoval v kategorii mužů
45-49 let, na mistrovství Evropy vyrazil
celkem už počtvrté a také v Římě se mu dařilo – obhájil vynikající 6. místo na 200 m
znak, k tomu přidal další 6. místo na 400 m

polohový závod a 9. místo na 200 m polohový závod. Ve stejné kategorii startoval i
Petr Horvát st., který na mistrovství Evopy
Masters od roku 2001 nechyběl ani jednou.
V Římě získal 10. místo na 400 m polohový
závod, 13. místo na 200 m prsa a 22. místo
na 200 m polohový závod.
Petr Horvát ml. (1994) startoval v kategorii mužů 25-29 let. Na své evropské premiéře vybojoval 8. místo na 200 m znak, 9.
místo na 400 m polohový závod a 16. místo
na 50 m znak.
(red)

Seniorský sedmiboj přilákal 22 týmů

V pátek 9. září uspořádal městský
Klub důchodců sedmý ročník sportovních her seniorů Zábřežský sedmiboj.
Akce se uskutečnila na zahradě Katolického domu. Po přivítání náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotín-

kem, předsedkyní Krajské
rady seniorů Milenou Hesovou, předsedkyní klubu důchodců města Zdenou Marcinkovou i starostou Františkem Johnem se senioři utkali v různých disciplínách jako
ballobal, pétanque, slalom s
míčkem, hod pytlíkem, srážení plechovek nebo hod
kroužkem na trn. Letošního
ročníků se zúčastnilo 22 pětičlenných týmů.
Zlato vybojovalo družstvo klubu seniorů z Litovle. Druzí skončili zástupci Ostravy, bronz získal zábřežský tým
Ještě žijem. Hned za nimi skončil tým
Zdravotně postižených Zábřeh. (red)

Křesťanské centrum se stěhuje

Po desetiletém nájmu prostor na pěší
zóně u Billy se Křesťanské centrum Zábřeh stěhuje do někdejší Restaurace Bořiny na Sušilově ulici. Apoštolská církev
v Zábřehu působí téměř třicet let a sdružuje místní křesťany, kteří chtějí svůj život stavět na biblických hodnotách. Domov v ní nachází asi stovka protestantských věřících všech věkových kategorií včetně mnoha dětí. Právě proto cír-

kev nabízí křesťanské aktivity i dětem a
mládeži a spolupracuje také s oddílem
Royal Rangers.
První bohoslužba na novém místě se
uskuteční v neděli 9. října od 9.30 hodin,
ve stejný čas jako i každý další týden.
Vítán je každý, kdo se chce setkat s Bohem a věřícími lidmi, i ten, kdo se chce
jen podívat, jak taková moderní církev
vypadá a co se v ní děje.
(red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V srpnu strážníci zaznamenali 687
událostí, zasahovali u devíti krádeží v
obchodech, odchytili jedenáct volně
pobíhajících psů. V zřejmě rekordních
osmadvaceti případech také řešili opilce povalující se na veřejných prostranstvích. Mimo to řešili i následující případy:
• Lidé v nesnázích volali městskou policii hned několikrát. V pondělí 1. srpna pomáhali na ulici 17. listopadu ženě, jejíž nemocný manžel spadl
z postele a ona jej nemohla dostat zpět.
Den nato pomáhali v prodejně na Žižkově ulici, kde upadl vozíčkář. Personál
požádal o pomoc s jeho opětovným vysazením na vozík. Do třetice 23. srpna
hlídku spolu s hasiči přivolala záchranka na Skaličku kvůli pomoci při snesení
pacienta z patra rodinného domu do sanitky.
• Pomoc strážníci poskytli také zvířatům: 1. srpna na ulici 28. října, kde po
poradě se záchrannou stanicí Ruda nad
Moravou odchytli a poté předali odborníkům vyčerpané mládě vydry. Na stejné ulici zasahovali i 12. srpna, když v
okenní ventilaci jednoho z bytů uvázla
kočka. Ve spolupráci s oznamovatelem
a dalšími lidmi se podařilo hlídce zvíře
vyprostit.
• Pomoc potřeboval i opilý muž,
kterého strážníci ošetřili po půlnoci 12.
srpna na Farní ulici. Muže, který ležel
na zemi a dusil se zvratky, stabilizovali,
uvolnili mu dýchací cesty, ale nedařilo
se jej probrat. Lékař přivolané záchranky pak kvůli možné otravě alkoholem
rozhodl o jeho převozu do nemocnice.
• Rostoucí agresivitu, především u
osob bez přístřeší, potvrdil vývoj v srpnu – 15. srpna se dva bezdomovci porvali na Olomoucké ulici, kdy ke slovu
přišla i lopata. Zraněný muž byl odvezen do nemocnice, pachatele si převzala
Policie ČR. Šest dnů nato ve vestibulu
nádraží slovně napadal cestující opilec,
který se odmítl podřídit pokynům hlídky. Nakonec jej bylo potřeba zpacifikovat a odvézt na záchytku. Ve středu 24.
srpna brzy ráno se na ulici Kosmonautů
nevybíravě dožadoval koupě alkoholu
muž, kterému po zadržení strážníci naměřili – nikoliv poprvé – přes 3 promile alkoholu. Také on skončil na záchytce. O čtyři dny později se na služebnu
dostavil muž napadený v centru města.
Hlídka ho naložila do služebního vozidla a provedla kontrolu města, při níž
byli dva agresoři zadrženi. Případ byl
předán k dořešení do správního řízení.
• Před třetí hodinou ranní 28. srpna zasahovali strážníci na parkovišti před kulturním domem, kde se muž
bezúspěšně snažil vyměnit u vozidla
kolo. Když se mu to nezdařilo, rozhodl
se odjet, hlídka jej ale rychle zastavila.
Vzápětí se ukázalo, proč byla snaha o
opravu neúspěšná: řidič byl zjevně opilý, a protože provedená zkouška ukázala skoro 2,5 promile, byl případ předán
Policii ČR. 
(red)

Rozloučili jsme se
4. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
12. 8.
17. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
28. 8.
28. 8.
29. 8.

Rudolf Balcárek (74)
Jaroslav Večeř (46)
Miroslav Komenda (82)
Ladislav Vejnar (73)
Pavel Škrabal (75)
Lukáš Sobota (52)
Ing. Martin Drábek (78)
Alena Krobotová (67)
Alena Kobzová (69)
Jiří Jurák (44)
Marie Režňáková (93)
MUDr. Alexandra Macková (79)
Josef Keprt (67)
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KURZY ANGLIČTINY

www.academy-zabreh.eu

ang
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lekt šimi
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vás
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t!

sku
pin
a
1

75
Kč
záložka "skupinové kurzy"
zahájení: 17.10.2022 (konec: 06 / 2023)
í
ěl
60 min 175 Kč/ osoba
sp č
do 0 K
více info na TEL: 608 808 094
44
--------------------------------------------------------------------individuální doučování na učebně 1 student:
děti: 350 Kč / 45 min, dospělí: 440 Kč / 60 min
ONLINE výuka = 400 Kč / 60 min

35

dě

ti
0 K
č

Zábřeh 14/2022

AUTOKLÍČE

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

o n li n e
400 Kč

Tel.: 605 410 442

plavecký areál
Zábřeh

vyučení
platný řidičský průkaz sk. C
platný profesní průkaz
znalost obsluhy stavebních strojů
(nakladače, rypadla)

Náš tým
technických služeb
se těší na
nové kolegy!

PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ

ELEKTRONIK
MECHANIK

opravář strojů a zařízení

Náborový příspěvek 30.000 Kč
a zajímavé firemní benefity.
Přidejte se k nám do TDK Šumperk!

583 360 169

pracevtdk.cz
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Zábřeh 14/2022
inzerce

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NĚMEC s.r.o.
Mgr. Ing. Pavel Němec, advokát
Mohelnice, Okružní 271/13

Právní služby jsou poskytovány zejména v oblastech:
* práva občanského (převody nemovitostí, smlouvy,
nájemní vztahy, vymáhání pohledávek)
* práva rodinného (výživné, vztahy k dětem, rozvod)
* práva pracovního (pracovní smlouvy, sporná řízení)
* práva správního (přestupky, stavební řízení...)

Aktuální úřední hodiny kanceláře:
Pondělí a středa: 9.30-12.00,14.30-16.30
Úterý a čtvrtek: 9.30-12.00
Mobil: 605 710 053, e.mail: advokat@nemecpavel.cz
V případě potřeby lze sjednat termín schůzky individuálně i mimo úřední hodiny kanceláře.
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informace

pracuj pro

Zábřeh
na pozicích

Zapojte se do výzvy s naším městem!
Registrace od 1. září 2022

desettisickroku.cz
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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Zajištění lékárenské pohotovostní služby ve dnech
28. 9. 2022 a 28. 10. 2022
Okres

Olomouc

Otevírací
doba

Non-stop
pohotovost*

28. 9. 2022
Lékárna Fakultní
nemocnice Olomouc
i.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

28. 10. 2022
Lékárna Fakultní
nemocnice Olomouc
i.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Lékárna Centrum zdraví
s.r.o.
Prostějov 9:00-13:00
Vodní 4545/25
796 01 Prostějov

Lékárna Centrum zdraví
s.r.o.
Vodní 4545/25
796 01 Prostějov

Lékárna MD
9:00-13:00 Bohuslava Němce 371/7a
750 02 Přerov

Lékárna MD
Bohuslava Němce 371/7a
750 02 Přerov

Přerov

Lékárna Nemocnice
Šumperk
Šumperk 9:00-13:00 Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
Lékárna Jesenia s.r.o.

Jeseník 9:00-13:00 Fučíkova 1238/16
790 01 Jeseník

Krajinská lékárna
Komenského 882/4
787 01 Šumperk
Lékárna Jesenia s.r.o.
Fučíkova 1238/16
790 01 Jeseník

* MIMO BĚŽNOU OTEVÍRACÍ DOBU LÉKÁRNY JE K DISPOZICI POHOTOVOSTNÍ OKÉNKO. SLUŽBY LÉKÁRNY JSOU TEDY DOSTUPNÉ
24 HODIN 7 DNÍ V TÝDNU.
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V Zábřehu poprvé
vystoupí olomoucká
filharmonie

Na vystoupení Moravské filharmonie
patřící k předním a nejstarším symfonickým orchestrům u nás se mohou těšit příznivci klasické hudby ze Zábřeha a okolí.
Historicky první vystoupení olomouckých
filharmoniků v kulturním domě se uskuteční v sobotu 22. října od 19 hodin.
Na slavnostním koncertu, který je pořádán u příležitosti státního svátku – 104. výročí vzniku samostatného československého státu, zazní hudba Josefa Suka, Antonína Dvořáka a slovenského Jána Cikkera.
To vše pod taktovkou ředitele Maďarské
národní filharmonie, mezinárodně uznávaného dirigenta Zsolta Hamara. Jako sólista
se představí houslový virtuos Ivan Ženatý
hostující se slavnými mezinárodními tělesy a předními českými orchestry.
„Na přípravě slavnostního večera jsme
spolu s managementem a technikou filharmonie pracovali delší dobu, bylo totiž potřeba najít technické a prostorové řešení
pro vystoupení více než šedesátičlenného
orchestru. Nakonec jsme se inspirovali rokem 1981, kdy Zábřežský symfonický orchestr spolu s pěveckými sbory účinkoval
v kulturním domě na stupních hlediště,“
popisuje unikátnost připravované akce
jednatel Zdeněk David. Koncert Moravské filharmonie se tak stane i připomínkou existence známého symfonického orchestru, který pod vedením prof. Rudolfa
Šťastného v Zábřehu působil v 70. a 80.
letech minulého století.
Vstupenky na mimořádnou společenskou událost, která se uskuteční za finanční
podpory města, lze v předprodeji zakoupit
za příznivých 150 korun. Pořadatelé upozorňují zájemce o nákup online vstupenek,
aby při jejich pořizování věnovali zvýšenou pozornost uspořádání sálu.
(red)

Přednáška Václava Cílka
v Kaťáku

Česká křesťanská akademie zve na
přednášku RNDr. Václava Cílka, CSc. nazvanou Co se děje se světem?. Známý spisovatel a popularizátor vědy se ve své práci zabývá mj. změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi
mezi přírodou a civilizací s přesahy k literatuře, religionistice, filozofii či teologii.
Přednáška se uskuteční v úterý 18. října od
18 hodin v Katolickém domě. 
(red)

Barbora Ondráčková
obhájila titul mistryně
republiky

Poslední srpnový víkend proběhlo v
Brandýse nad Labem mistrovství republiky žáků ve vodní slalomu a sprintu. Studentka zábřežského gymnázia a závodnice
kanoistiky TJ Šumperk Barbora Ondráčková bojovala o poslední body do celkového pořadí žebříčku a o republikové tituly.
V sobotním slalomovém závodě obhájila v kategorii mladších žaček loňský titul
mistryně republiky na kajaku. Navíc přidala prvenství i na singlu, na kterém začala
trénovat teprve před čtvrt rokem. Ve své
kategorii zvítězila na kajaku také v seriálu
Českého poháru žáků 2022.
V neděli se jely sprinty na divoké vodě.
Barbora přidala do své sbírky úspěchů mistrovský titul ve sprintu na singlu, na kajaku si dopádlovala pro stříbro.
(red)

Zaplněná Barborka aplaudovala
Štěpánu Rakovi
Jeden z nejpovedenějších koncertů
cyklu Bravo nabídla neděle 18. září,
kdy v kostele sv. Barbory vystoupil
Štěpán Rak. Světoznámý kytarový virtuos a skladatel nabídl zaplněnému sálu
bohatý program, v jehož úvodu zazněl
výběr z renesančních a barokních loutnových tabulatur pro kytaru ve vlastní
úpravě.
Také ostatní skladby pocházely z dílny Štěpána Raka, ať už to byla Píseň
pro Davida či Píseň pro Pannu Marii
Sedmibolestnou. Následoval výběr ze
dvou Rakových cyklů – Chvála čaje
a Chvála vůní inspirovaných vůněmi a chutěmi, plné kreativity a fantazie, znějící tóny vzdálených krajin, ale
i domova. Závěr koncertu plného interakce mezi Štěpánem Rakem a publikem, v němž nechyběli mladí hudebníci, nabídl výběr ze Suity znovu věnované Alfredu Strejčkovi a Vzpomínku na
Prahu. Vnímavost publika, které skvělý výkon Štěpána Raka ocenilo dlouho trvajícími ovacemi, nezůstala bez

odezvy ani u samotného umělce, který
se návštěvníkům odvděčil přídavkem,
Morriconeho Tenkrát na Západě.(red)

vým věkem nazval Josef Škvorecký první
tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí
stal swing. Hudba českých velkých bandů
Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně,“ popisuje David.
Bratři Ebenové, kteří jsou někdy považováni za „nejzvláštnější skupinu“ v historii české populární hudby, vystoupí v
Zábřehu poslední říjnový čtvrtek. A nabídnou jedinečný program plný typicky
ebenovské lyriky, vtipu a velkého muzikantství – průřez svou tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy až po poslední
Čas holin. „Svůj jedinečný zvuk vytvořili
Ebenové díky schopnosti vstřebávat vlivy
moderní folkové, jazzové i rockové muziky a umění používat neobvyklé hudební
nástroje,“ uzavřel pozvánku na dva zábřežské podzimní top koncerty Zdeněk
David.
Vstupenky na obě výjimečné hudební
události lze zakoupit online na webových
stránkách kulturak.info nebo v zábřežském infocentru.(red)

T. G. Masaryk, od jehož smrti uběhlo 85 let,
se zapsal i do dějin Zábřeha
Ve středu 14. září uplynulo 85 let od
smrti prvního československého prezidenta, Tomáše Garrigue Masaryka. Ten
byl rovněž čestným občanem Zábřeha.
Čestné občanství města bylo TGM uděleno 6. března 1935 u příležitosti jeho
osmdesátých pátých narozenin.
V zábřežské kronice lze o prezidentu
Masarykovi například číst, že v prosinci
1928 přijal v audienci Jana Eskymo Welzla. V červnu 1929 konal TGM cestu po
Moravě, při níž projížděl Bouzovem a
Litovlí. Spatřit prezidenta Osvoboditele
na tato místa zamířilo i velké množství
obyvatel Zábřeha. Obdobně o rok později zástupy lidu lemovaly železniční trať
při Masarykově cestě ze Slezska.
Důstojně byly oslaveny prezidentovy
osmdesátiny. V jejich předvečer 6. března 1930 se konal průvod s dvěma kapelami na náměstí, kde o Masarykovi promluvil za město starosta Dr. Kolář a hlavní řečník Dr. Koutecký. „Téhož dne konalo okresní zastupitelstvo a obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi, z níž poslány panu prezidentovi holdovací telegramy. Obec věnovala 4.000 Kč na sociální
péči českou a 2.000 Kč na sociální péči

Po více než dvou letech, ve čtvrtek 13.
října, se do zábřežského kina Retro vrátí cestovatel Tomáš Vejmola, který zde v
únoru 2020 vyprávěl o své cestě na tuktuku z Thajska až na Moravu. Tentokrát v
Zábřehu povypráví o putování do Gruzie,
kam se ale vydal na kole – bez jakýchkoliv
předešlých zkušeností s dálkovou cyklistikou, bez znalosti jazyků a s pouhými 50
eury v kapse. „Tomáš, který na kole cestoval více než sto dní a za tu dobu projel osm
zemí, je mistrem humoru a nadsázky, takže
se určitě máme na co těšit,“ poznamenal
za pořadatele Zdeněk David. Přednáška
doprovázená projekcí fotografií a videí má
začátek v 17 hodin, vstupné je dobrovolné.

(red)

Zábřeh z nebe

Hudební originály v Zábřehu: Melody
Makers a Ebenové

Říjnový program kulturního domu nabídne mimo jiné dvě skutečné hudební lahůdky. V neděli 9. října to bude koncertní
show s názvem Swing nylonového věku
pokračuje! v podání Ondřeje Havelky a
jeho orchestru Melody Makers, předvečer státního svátku, čtvrtek 27. října, pak
nabídne kapelu bratrů Marka, Kryštofa a
Davida Ebenových.
„Zpěvák, spíkr a tanečník Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají
autentickou interpretací populární hudby
období raného a vrcholného swingu již
řadu let. Ke hře používají i dobové nástroje, které jim zaručují autentický zvuk
známý z dobových nahrávek či filmů. Navíc jejich koncertní show napodobuje ve
všech detailech dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a konče celkovou režií představení,“ připomněl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Repertoár orchestru zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big bandů.
A právě ta z období let 1945 až 1948
zazní na zábřežském koncertu. „Nylono-

Na kole do Gruzie
a zpět

německou. Občanská záložna v Zábřehu
založila fond 20.000 Kč, nazvaný Fond
presidenta Osvoboditele, z jehož výnosu jsou podporováni chudí pilní studenti zábřežského gymnasia. 7. března byly
pohoštěny v Sokolovně děti péčí spolku
Zora. Všichni žáci I. třídy obecné školy
dostali od Městské spořitelny po vkladní
knížce s vinkulovaným vkladem 10 Kč,“
zaznamenává kronika. Téhož roku v září
byl slavnostně odhalen Masarykův pomník v parku před zámkem.
Když 14. září 1937 T. G. Masaryk
zemřel, konal se ještě téhož dne na náměstí smuteční projev vojska a občanů.
Okna byla osvětlena, ozdobena, smuteční prapory vyvěšeny. 19. září 1937 se
poklonili před sochou Masaryka severomoravští dobrovolníci z roku 1918/19
společně s četou Národní gardy. Městské zastupitelstvo konalo 19. září smuteční schůzi. Proslov, jímž se rozloučil
s čestným občanem města, pronesl Dr.
Koutecký, který se spolu s J. Voráčem
zúčastnil Masarykova pohřbu 24. září.
V tento den zůstaly obchody zavřeny.
Továrny Schefter, sladovna a Alfa daly
dělníkům volno. 
(red)

Jak vypadá město z ptačí perspektivy?
To představuje výstava Zábřeh z nebe v
Minigalerii Pivovaru Welzl, k vidění zde
bude do konce října. Návštěvníci se v rámci své vzdušné plavby nad městem dostanou na známá místa – nechybí jednotlivé
čtvrtě, místní části, náměstí s hradem a
zámkem či celkový pohled na Zábřeh jako
křižovatku cest. Některé ze snímků pocházejících z městských sbírek byly použity v
minulosti pro stolní kalendář města.  (red)

Retro v japonském
duchu

Od
úterý
20. září nabízí
minigalerie v
kině Retro výstavu Umění
štětce. Svá díla
zde představuje zábřežský
výtvarník Jan
Holeňa, který
se ve svém díle
nechal inspirovat japonským uměním
štětce. Sám autor pak na vernisáži nejen
představil svá díla, ale věnoval se také filozofii tohoto umění, přiblížil i zkušenosti s kaligrafií. Na návštěvníka tak čekají typicky japonské motivy (rudé slunce,
hora Fudži) vyjádřené s minimalistickou
linkou. Výstava je v Retru k vidění do 20.
listopadu. 
(red)

David Jílek po vítězství
na Slovensku míří na
mistrovství světa
Xtreme Janošík, nejtěžší závod ze
světové série extrémních triatlonů na
dlouhých tratích (3,8 km plavání, 185
km cyklistika, 42 km horský maraton),
se konal v sobotu 3. září v Národním
parku Malá Fatra v okolí Terchové. Jeho
letošním vítězem se stal David Jílek,
který kromě vítězství získal slot na mistrovství světa v extrémním triatlonu Norseman Xtreme Triathlon.
Jánošík odstartoval plaváním v Oravské přehradě přesně o půlnoci. David se
během plavání dostal na první místo,
které si udržel až do konce závodu. Po
výlezu z vody na něj čekalo 185 km cyklistiky s převýšením 2.600 m, na kole
navýšil náskok na druhého Tibora Szabo
až na 20 minut.
Závěrečný maraton začal tvrdým
stoupáním hned po prvním kilometru běhu, které uvedlo celkové převýšení 3.200 m. David na Velkém Rozsutci
ztratil menším zakufrováním náskok,
který se snížil na 5 minut. Naštěstí tento
náskok již v posledních kilometrech dokázal znovu navýšit a do cíle tak doběhl
na prvním místě po téměř patnácti hodinách nesmírné dřiny. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 11. října

Pátek 30. září

BUKO

Komedie, 112 min, bez omezení, české znění.

POMÁHÁME NA UKRAJINĚ

O práci pro humanitární organizaci na Ukrajině bude vyprávět Radoslav Sturm.

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

KREJČOVSKÁ POHÁDKA

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Historický, 125 min, nepřístupné do 15 let, dabing.

Výpravná pohádka s krásnými kostýmy a písničkami. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti od 3 let, i
Kulturní dům, velký sál, 10:00, 70 Kč
veřejnost.

Sobota 1. října

BURČÁKOVÝ POCHOD BRNÍČKO – II. ROČNÍK

AVATAR / OBNOVENÁ PREMIÉRA / 3D / DABING
Sci-fi, 166 min, bez omezení, dabing.
TROJÚHELNÍK SMUTKU – FILMÁČ
Drama, 142 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Trasa: Hasičárna, Prdlavá studánka, Rohelská bouda, Cigánský buk, Šebená – louka u hradu Brníčko (10,5
Obec Brníčko, start 8:30 – 10:00
km).

49. MISTROVSTVÍ ČR V ORBĚ (30. 9. – 1. 10.)
Společnost pro
orbu ČR

Pátek 30. 9. trénink, sobota 1. 10. mistrovství ČR v orbě, v orbě historickou technikou a koňmi. Výstava
veteránů, ukázky práce moderní zemědělské techniky, přednášky. Více na www.orba-cr.cz.

Pole u kruhového objezdu mezi ul. Olomoucká a Leštinská, 10:00 – 16:00

MOONAGE DAYDREAM

Hudební, 140 min, nevhodné do 12 let, titulky.
Komedie, 122 min, bez omezení, české znění.

KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Neděle 2. října
Populární melodie různých hudebních stylů nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace zahraje
oblíbené duo. Občerstvení zajištěno.
Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, 50 Kč
Městský stadion, 15:00

Drama, 125 min, nevhodné do 12 let, titulky.
Komedie, 104 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Historický, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky.

WEBSTEROVI VE FILMU

Animovaný, 65 min, bez omezení, dabing.

Živelný koncert šumperské rockové legendy v unikátním prostředí. Kapacita míst omezena.

Kulturní dům, jeviště velkého sálu, open 19:00, start 20:00, předprodej 150 Kč, v den akce 250 Kč
CIRKUS MAXIMUM
Komedie, 97 min, nevhodné do 12 let, české znění.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MY JSME EVROPA

Sobota 15. října

ZÁVODY ODRÁŽEDEL

SOBOTA PRO ŽENY

Kategorie: odrážedla do 2 let, odrážedla plast 2 – 3 roky / 3 – 4 roky, odrážedla kolo 3 – 4 roky, koloběžka
Wolkerovy sady, zápis 16:00 – 16:30
4 – 5 let, běžci 5 – 8 let kluci / holky.

Nordic Walking – okolí Moravské Sázavy, 9:00 – 11:00 / Cvičení na trampolínách – kulturní dům, malý
/ velký sál, 9:00 – 10:00. Přihlášky online na www.kulturak.info nebo na 725 046 589, zikova@kulturak.
info do 12. 10.

Středa 5. října

INDIÁN

VÝCHOVA TEENAGERŮ VE VĚKU 11 – 18 LET

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

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

INDIÁN

VÁLEČNICE
SK Sulko

Čtvrtek 6. října

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jen pro přihlášené seniory.
TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy, 108 min, nepřístupné do 15 let, titulky.
JAN ŽIŽKA
Historický, 125 min, nepřístupné do 15 let, dabing.
BUKO

Komedie, 112 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 140 Kč

KDE ZPÍVAJÍ RACI

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

CO SE DĚJE SE SVĚTEM?
Přednáší RNDr. Václav Cílek, CSc.
FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej regionálních produktů.

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Kino Retro, 20:00, 160 Kč

Komedie, 97 min, nevhodné do 12 let, české znění.

BĚŽNÁ SELHÁNÍ

Drama, 85 min, nepřístupné do 15 let, české znění.
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.

Plavecký areál Zábřeh, 9:00

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

JAN ŽIŽKA

Historický, 125 min, nepřístupné do 15 let, dabing.

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

Pátek 21. října

ADÉLA ELBEL: STAND-UP PRVNÍ POLOČAS ROZPADU

Speciál charismatické komičky, moderátorky, herečky a členky brněnského dua Čokovoko.

Kino Retro, 20:00, předprodej 190 Kč, v den akce 290 Kč

WEBSTEROVI VE FILMU

Animovaný, 65 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu. Historicky první vystoupení
Moravské filharmonie v Zábřehu. Dirigent Zsolt Hamar, sólista – houslový virtuos Ivan Ženatý.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, předprodej 150 Kč, v den akce 190 Kč, na kartu Bravo sleva 30 Kč

Nejžhavější swingové melodie vrcholné éry bigbandového swingu z let 1945 až 1948 v koncertní show
Swing nylonového věku pokračuje!.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 450, 500 a 550 Kč

BLACK ADAM

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pondělí 10. října

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

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

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 23. října

VYSAVAČ

Jedinečná romantická komediální one man show o zamilovaném stárnoucím uklízeči z nákupního centra
v podání Bohumila Klepla a v režii Patrika Hartla. Představení je součástí divadelního předplatného
DORMER PRAMET.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 400 a 450 Kč

S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají manžel Vladimír,
dcera Lenka s rodinou, synové
Roman a Marek s rodinami,
ostatní příbuzní a kamarádi.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 22. října

Neděle 9. října

Oldřišky Divišové.

OKOLO ZÁBŘEHA
BLACK ADAM

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Komedie, 94 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

paní

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Čtvrtek 20. října

INDIÁN

Dne 11. července 2022 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí

Náměstí Osvobození, 8:00 – 16:00

CIRKUS MAXIMUM

KČT O ZdP
Zábřeh

Vystoupí Moravia Big Band a Anna Slováčková, Roman Dragoun, Marta Kloučková Quartet & David
Dorůžka, Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic band. Venkovní scéna, občerstvení. Vstupenky
online na jazzinhall.cz nebo v pokladně infocentra.

Tenisová hala Zábřeh, 19:00, 340 Kč, na místě 390 Kč

Drama, 117 min, bez omezení, české znění.

Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

Středa 19. října

JAZZ IN HALL

SPOLU

Kino Retro, 19:30, 140 Kč

Komedie, 112 min, bez omezení, české znění.

Sobota 8. října

Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Úterý 18. října

Vystoupí Junior Big Band ZUŠ Zábřeh, Black Birds, Cimbálka CML Šumperk. Více na www.jazzinhall.
Sklepení zábřežského zámku, 19:00, 140 Kč
cz.

TOP GUN: MAVERICK

Městský stadion, 15:00

BUKO

JAZZ IN HALL

AVATAR / OBNOVENÁ PREMIÉRA / 3D / TITULKY
Sci-fi, 166 min, bez omezení, titulky.

Moravia Big
Band Zábřeh

SK SULKO – SOKOL KONICE
WEBSTEROVI VE FILMU
Animovaný, 65 min, bez omezení, dabing.

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00

Pátek 7. října

Moravia Big
Band Zábřeh

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Historický, nepřístupné pro děti do 15 let, titulky.

Neděle 16. října

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, 94 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Komedie, 94 min, bez omezení, české znění.

Kurzem provedou manželé Hrochovi. Setkání: 5. 10., 12. 10., 26. 10., 2. 11. a 9. 11. Přihlášky na www.
hnizdozabreh.cz.
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 17:30 – 20:00, pár 700 Kč, jednotlivec 450 Kč

BANGER.

Kino Retro, 18:00, 100 Kč

ZA OPONOU: SIOUX

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Evropský stánek v rámci turné My jsme Evropa. Děti si budou moci vyrobit a namalovat vlastní evropské
Náměstí Osvobození, 15:00 – 16:30
placky. Bližší informace na plakátech.

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Pátek 14. října

Pondělí 3. října

Pulse of Europe

SOUTOK MORAVY A MORAVSKÉ SÁZAVY
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.
Sraz u gymnázia, 9:00
AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Jen pro přihlášené seniory.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00
NA KOLE DO GRUZIE A ZPĚT
VÁLEČNICE

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

VSTUPENKA DO RÁJE

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Přednáška cestovatele Tomáše Vejmoly. S humorem a nadsázkou o cyklo putování dlouhém 7.500 km.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

DEN SENIORŮ: ALBATROS
SK SULKO – SK LIPOVÁ
KDE ZPÍVAJÍ RACI

Kino Retro, 16:30, 160 Kč

Čtvrtek 13. října

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

BUKO

SK Sulko

Katolický dům, 18:00

Středa 12. října

JAN ŽIŽKA

TTC Brníčko

Zábřeh 14/2022

Kdo znal, ten vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 28. září 2022 uplynulo
20 let od úmrtí
pana

Josefa Kylara
z Hněvkova.

Nikdy nezapomenou manželka,
dcera Mirka a synové Josef a Miloš
s rodinami.

ŽENITBA (původní termín 25. září)

Klasická komedie N. V. Gogola v podání Divadla Václav.

Kulturní dům, velký sál, 17:00, předprodej 100 Kč, v den akce 130 Kč

Dne 7. října 2022

Marta a Zdeněk
Drábkovi
oslaví 50 let společného manželství.
Za tu dobu změnilo se kdeco,
ale na jejich lásce nic.
Přejeme těch let ještě víc.
Přejí dcery Martina, Lenka
a syn Zdeněk s rodinami.
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