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Zastupitelé se kvůli koronaviru pustili
do krácení rozpočtu

Za necelou hodinu zvládli ve středu 24.
června své zasedání zábřežští zastupitelé. Program byl tentokrát poněkud chudší.
Jarní jednání s naopak velmi objemnými
materiály totiž kvůli koronaviru proběhlo až v květnu, čímž se výrazně zkrátila
pauza mezi zasedáními.
Stěžejním bodem se stala IV. rozpočtová změna roku 2020. Ekonomický propad v důsledku koronaviru už je viditelný.
„Oproti 220 milionům plánovaných příjmů ze sdílených daní očekáváme v letošním roce jejich propad ve výši asi 40 milionů. Na města a obce navíc dolehlo další zatížení v důsledku přijetí zákona, jímž
se z obcí, měst a krajů převedlo na kompenzaci pro podnikající osoby 11 miliard
korun,“ vysvětloval nejen přítomným, ale
prostřednictvím youtube přímého přenosu
i dalším občanům starosta František John.
Pro zastupitele nebyly tyto informace novinkou, vzhledem k závažnosti situace
projednávali materiál na pracovní schůzce už týden před konáním zastupitelstva.
„Dopady už pociťujeme na vlastní kůži,
jen v květnu poklesly daňové příjmy města
ve srovnání s loňským květnem o 7,7 milionu korun, už třetí měsíc převyšují výdaje rozpočtu skutečné příjmy. Rapidně se
snižuje zůstatek na běžných účtech města.

Prioritou je zajištění provozu příspěvkových organizací, škol, městského úřadu,“
pokračoval starosta s tím, že se situace
může zlepšit, bude-li schválena kompenzace pro obce, z nichž by do obecních rozpočtů zamířilo za každého občana 1.200
Kč. Odhad ekonomických dopadů pandemie je ale spojený s vysokou nejistotou,
především pro rok 2021 bude potřeba výrazně škrtat ve výdajové části rozpočtu, a
to v oblasti provozních výdajů na opravy,
údržbu města, transfery příspěvkovým organizacím a dotace externím subjektům.
Především se ale město musí připravit
na omezení investic. Prvním (a zřejmě ne
posledním) projektovým úkolem, který si
bude muset na svou realizaci počkat, je
zahajující etapa rekonstrukce kulturního
domu s předpokládanými náklady 55 milionů korun. „I když se pracovníci úřadu
snažili najít prostředky na to, abychom v
letošním roce tuto akci vysoutěžili a příští
rok spustili, nemůžeme v současné situaci tuto akci zahájit,“ uvedl František John.
Zastupitelé poté bez další debaty schválili
rozpočtovou změnu.
Zasedání pak pokračovalo body, které
se týkaly materiálů připravených odborem
školství, majetkoprávních záležití a nakonec připomínek zastupitelů a občanů. (red)

Informace z města
• Svoz odpadu ve svátek. Technické služby upozorňují občany města, že svoz odpadu ve svátek v pondělí 6. července nebude prováděn dle harmonogramu. Náhradní
termín svozu bude v úterý 7. července.
• Farmářské trhy. Další farmářské trhy se uskuteční ve čtvrtek 16. července od 8
do 16 hodin na náměstí Osvobození. 
(red)

Léto u zámku opět nabídne hity legendárních
kapel a úspěšné filmy
Také o letošních prázdninách ožije amfiteátr před zámkem na Masarykově náměstí pohodovou muzikou a několikrát
se promění i v letní filmovou scénu. Na
akce pod otevřeným nebem sem Zábřežská kulturní pozve celkem osmkrát, a to
vždy ve čtvrtek večer. „Od 9. července až
do 27. srpna u zámku nabídneme tři atraktivní koncerty, čtyři filmy, které patřily v
posledním období v Zábřehu k nejnavštěvovanějším, a jednu filmovou novinku,“
uvedl Zdeněk David z kulturního domu.
Festival Léto u zámku odstartuje 9. července projekcí divácky velmi úspěšné české komedie Ženy v běhu v hlavních rolích
se Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou, Veronikou Kubařovou a Jenovéfou
Bokovou. Vztahovou komedii se silným
hereckým obsazením nabídne „kino pod
hvězdami“ ve čtvrtek 16. července. „Snímek Chlap na střídačku, ve kterém excelu-

jí Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie
Žáčková, se úspěšně vyhýbá všem stereotypům o ženách, o mužích a také o tom, jak
by se měli chovat,“ uvedla k filmu vedoucí kina Retro Věra Smrčková.
Na všechny zásadní hity z hudební dílny Davida Kollera se mohou těšit především příznivci kapely Lucie ve čtvrtek 23. července, kdy do Zábřehu dorazí
olomoucká skupina Parní Lucie. O týden
později zažije Masarykovo náměstí hudební smršť v podání hned dvou souborů: domácí kapely Atom a skupiny The
Kredenc, která vznikla jako revival kapely
Creedence Clearwater Revival a John Fogerty. „Tohle muzikantské uskupení klade důraz nejen na hudební preciznost, ale
i na vizuální stránku a pódiovou show,“
láká na nášup rockové a metalové muziky pod otevřeným nebem Zdeněk David.

(Pokračování na straně 5)

MĚSTO ZÁBŘEH
VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ TĚCHTO PRACOVNÍCH POZIC

Referent Odboru finančního,
pozice účetní
Referent oddělení dopravy Odboru správního
Více na www.zabreh.cz v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa.
Bližší informace podá také personalistka Mgr. Martina Poláchová,
tel.: 583 468 241, e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz

Primátorka Handlové poprvé v Zábřeze

V pátek 20. června zavítala do Zábřeha
návštěva z partnerského města Handlová.
Delegace ze Slovenska v čele s primátorkou Silvií Grúberovou zamířila na pracovní cestu do nedalekého Rapotína a při této
příležitosti se podařilo zajistit také společné setkání v Zábřeze. Návštěvu, která
navázala na mnohaleté přátelské vztahy,
uvítal starosta města František John, místostarosta Josef Klimek a tajemnice městského úřadu Jana Krasulová. K výměně
zkušeností z dalších oblastí se později při-

pojili vedoucí
odboru školství, kultury
a tělovýchovy
Blanka
Sedlačíková,
vedoucí odboru vnitřních věcí Jitka Sekaninová a Milan
Doubravský
jako vedoucí
EKO servisu a Technických služeb.
V neformální atmosféře zástupci obou měst debatovali o výzvách, kterým města v současnosti čelí. Mimo jiné o dopadu koronakrize na veřejné rozpočty, ale také o
školství, ekologii a odpadovém hospodářství. Společně si stihli prohlédnout
novou expozici Jana Eskymo Welzla v
zábřežském muzeu, park Knížecí sady,
smuteční síň před dokončením její rekonstrukce (na snímku) i turistické informační centrum. 
(red)

Občané mohou připomínkovat jízdní řády vlaků
Správa železnic připravuje jízdní řády
železniční osobní dopravy na období
2020/2021. V této fázi příprav mohou
občané připomínkovat jízdní řády, které
jsou zveřejněny na webových stránkách
Koordinátora integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje www.idsok.
cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu/.
Vždy je nutné uvést důvod požadavku
na úpravu navrhovaného času nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání –

je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou
dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje
a požadovaný čas. Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os a Sp, jejichž
objednatelem je Olomoucký kraj. Připomínky lze zasílat do 8. července do 15
hodin na e-mail: radka.ondriasova@muzabreh.cz. 
(red)

Další číslo zpravodaje vychází 22. července.

Město opět ocení rozkvetlá okna či balkony
Květy všech barev zdobí v tuto dobu
domy a jejich okolí. Za krásou se ale skrývá spousta práce. Město chce opět péči o
rostliny a zeleň ocenit. Vyhlašuje proto již
třetí ročník soutěže o nejkrásnější předzahrádku, balkon a okna.
Hodnotit se bude květinová a další výzdoba v několika kategoriích: nejlepší
úprava předzahrádky rodinného domu,
nejlepší úprava předzahrádky bytového
domu, nejrozkvetlejší okna a květinová
výzdoba balkonu, pergoly či terasy. Přihlášku může podat i osoba, která o prostor
osobně nepečuje, ale zná jméno vlastníka
nebo pečovatele zkrášleného prostoru a
získá jeho souhlas.
„Květinovou úpravou svých nemovitos-

tí se občané podílejí na atraktivním vzhledu našeho města, cílem motivační soutěže
je mimo jiné zdůraznit, že jsou tyto aktivity
pro veřejnost přínosné. Chceme, aby Zábřeh rozkvetl,“ uvedl starosta a předseda
hodnotící komise František John.
Do minulého ročníku se přihlásilo jednadvacet soutěžících, kteří byli oceněni v
různých kategoriích. „Soutěžní fotografie
se jménem a adresou mohou občané posílat na e-mail zabrehkvete@muzabreh.cz
(velikost fotografií nesmí přesáhnout 10
MB) nebo poštou na adresu Městský úřad
Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01
Zábřeh, a to do 31. srpna. Vyhlášení výsledků proběhne následně v září,“ doplnila mluvčí radnice Lucie Mahdalová. (red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém jednání 16. června mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila Mateřské škole Pohádka
udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí
v běžných třídách na 28 dětí a ve třídách
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 18 dětí.
• Vzala na vědomí prázdninový provoz mateřských škol.
• Vzala na vědomí přerušení provozu školní družiny při ZŠ B. Němcové a
školní družiny při ZŠ a MŠ Rudolfa Pavlů v období od 1. 7. do 31. 8. 2020.
• Udělila souhlas ZŠ Školská s převodem částky 240.000 Kč do fondu investic na úhradu rekonstrukce učebny
chemie a chemické laboratoře.
• Udělila souhlas ZŠ a DDM Krasohled s podáním projektu na ozelenění
dětského dopravního hřiště školy.
• Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na prodej osobního automobilu Suzuki Jimny 1,3 VVT 4x4 za
minimální kupní cenu 115.000 Kč.
• Souhlasila se zveřejněním pronájmu části pozemku o výměře 35 m2 na
dobu neurčitou za účelem umístění a provozování předzahrádky u Levandulové
kavárny.
• Schválila snížení výměry zemědělských pozemků o výměře 2.450 m2 z pachtovní smlouvy s Agrodružstvem Zábřeh z důvodu plánované výstavby areálu Cerea Zábřeh, a to od 1. 1. 2021.
• Schválila ukončení příkazní smlouvy mezi městem a společností Pukánová s. r. o. na provozování a správu kanalizačního řadu a čističky odpadních vod
v Dolním Bušínově a zároveň schválila
příkaz, jímž jejich provozování a správa
přechází na společnost RKJ RELAX.
• Vzala na vědomí, že v rámci volného nabídkového řízení na pronájem
prostoru určeného k podnikání o podlahové ploše 65 m2 v budově Žižkova 29
byla doručena jedna nabídka, která splnila podmínky, a schválila zde pronájem
pro obchod s oděvy.
• Schválila na základě vyhodnocení podaných nabídek uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy Mateřské školy Pohádka se zhotovitelem Izotech Moravia s. r. o. v ceně 1.451.868 Kč
včetně DPH s termínem zhotovení díla
od 20. 7. do 30. 8. 2020.
• Souhlasila s opravou volných městských bytů, a to č. 3 v bytovém domě
Kosmonautů 1 v předběžné ceně oprav
355.000 Kč vč. DPH a bytu č. 7 v bytovém domě Kosmonautů 3 v předběžné
ceně oprav 327.000 Kč vč. DPH.
• Souhlasila s rekonstrukcí výtahů v
bytovém domě Kasárna a schválila podíl
města na této akci ve výši 128.092 Kč.
• Schválila výsledné pořadí nabídek
na provedení opravy střech pavilonů ZŠ
B. Němcové. V soutěži zvítězila nabídka společnosti Hrušecká stavební s. r. o. a
schválila uzavření smlouvy o dílo se společností v ceně 1.979.392 Kč bez DPH.
• Schválila zařazení území města do
územní působnosti MAS Horní Pomoraví na programové období 2021 – 2027.
• Schválila výsledek veřejné zakázky na rekonstrukci objektu pro potřeby
JSDH Zábřeh. V soutěži zvítězila nabídka společnosti Obchodní centrum SAN v
ceně 781.798 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi městem a společností Swietelsky stavební na rekonstrukci Sušilovy ulice, jímž se upravuje doba
plnění ze 120 na 146 dnů.
(red)

Kurty městského stadionu žijí volejbalem

V neděli 14. června se na kurtech městského stadionu konal turnaj mládeže ve
volejbalu, kterého se zúčastnilo 119 dětí
rozdělených do 32 družstev v pěti věkových kategoriích.
V konkurenci družstev z Olomouckého a Pardubického kraje si domácí odnesli několik skvělých umístění. Zábřežské
družstvo opanovala turnaj kadetů, ve žluté
kategorii obsadilo 3. místo.
Následoval druhý ročník losovaného

turnaje ve volejbalu kadetů a žákyň,
kterého se zúčastnilo 50 sportovců z celého kraje.
Zvítězil tým, jehož
členem byl i zábřežský Martin Vitásek.
Týden nato se
uskutečnil 61. ročník turnaje města Zábřeha ve volejbale smíšených
družstev, kterého
se i při velmi špatné předpovědi počasí
nakonec zúčastnilo 16 družstev.
V kategorii Open se utkalo 11 týmů, v
kterých hrála i řada ligových hráčů. Nejvíc se dařilo družstvu Swingers, které ve
finále porazilo Pobrezie liehoviny. Třetí
skončil Perfect team.
V kategorii Neregistrovaní určené pro
rekreační hráče hrálo pět družstev a vítězství si odnesl New Malín. 
(red)

Přípravy kvadriatlonu finišují
Přípravy na desátý ročník Welzlova
kvadriatlonu vrcholí. Mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu odstartuje z plaveckého areálu v sobotu 18.
července. Registrace všech závodníků
bude probíhat od 8 do 10 hodin.
Jako první poměří své síly děti, kterým závod startuje v 10.30 hodin. „První
zkouškou bude přeplavat padesátimetrový
bazén, následovat bude 250 metrů překážkového běhu. Třetí disciplínou bude zdolání 1.400 m dlouhé trati na kole mimo veřejnou dopravu a na závěr budou děti sjíždět tobogán. Závod dětí je pro závodníky
do čtrnácti let. Ti nejmenší mohou být doprovázeni rodiči, musí ale uplavat alespoň
15 metrů,“ popsal za organizující občanské sdružení BŘEH Pavel Bruštík.
Hlavní a štafetový závod odstartují v

pravé poledne. Závodníci absolvují tříkilometrový běh, pak 600 metrů plavání v
Nemilce, necelých 11 kilometrů na bruslích a nakonec 11 kilometrů na kole.
„Závod štafet se koná na stejné trati
jako hlavní závod. Štafeta může být složena ze čtyř závodníků, přičemž každý závodník startuje v jedné disciplíně. Zajistíme transport z koupaliště na hráz Nemilky a zpět. Pravidla umožňují startovat i
štafetám se dvěma či třemi závodníky. V
takovémto případě si logistiku a transport
zajistí samotní závodníci,“ vysvětlil Pavel Bruštík. Podrobné informace najdou
zájemci na www.welzluvkvadriatlon.cz.
Vzhledem k letošním složitým podmínkám komplikujícím i tak náročnou organizaci závodu bude tento rok mimořádně
vynechán nedělní MTB Maraton.  (red)

Knihovna připravila prázdninovou soutěž
První červencový den startuje Velká prázdninová soutěž, kterou pro malé
i velké dobrodruhy připravila městská
knihovna. Zapojit se do ní může opravdu každý.
Pravidla jsou jednoduchá: vyzvednout
si v knihovně nebo vytisknout z webových stránek knihovna.zabreh.cz pracovní list se seznamem zajímavých míst v
Zábřeze a blízkém okolí. Dále je potřeba mít chytrý mobil, připojení k internetu

ale není nutné.
Při návštěvě všech nebo některých z
těchto míst zde účastník objeví kartičku
s QR kódem, který je potřeba načíst do
mobilu a pak splnit úkoly v něm zadané
(kartičku nechat na místě).
Odpovědi se zaznamenávají do pracovního listu, není nutné mít vyplněny všechny. Pracovní list lze odevzdat do konce
srpna v městské knihovně, účastníci se
mohou těšit na pěknou odměnu.  (red)

Beachvolejbalový turnaj žen
V neděli 12. července se uskuteční v
Zábřehu na volejbalových kurtech městského stadionu 5. ročník beachvolejba-

lového turnaje žen, kterého se zúčastní
osm dvojic převážně z Olomouckého
kraje. 
(red)

Od července budou roušky povinné jen v regionech
se zhoršenou situací

Vývoj epidemiologické situace v České republice zůstává ve většině regionů
i nadále příznivý. Od 1. července proto
nastává dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření
se nově budou přijímat jen na regionální úrovni.
Povinnost nošení roušek tak zůstane v
regionech se zhoršenou epidemiologickou
situací. Zde bude povinné nošení roušky
při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných
akcích, na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiné
osoby, v kinech, divadlech a při jiných
kulturních a sportovních akcích, ve zdra-

votních a sociálních zařízeních.
Ochranu nosu a úst budou mít dále povinnou zaměstnanci služeb péče o tělo,
např. kadeřnice či zaměstnanci stravovacích služeb atd.
Další významnou změnou spojenou s
počátkem července je povolení provozu
zařízení stravovacích služeb mezi 23 a 6
hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu. Od pondělka 22. června se navýšila kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na
1.000 osob, povolil se provoz koupališť,
ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se rovněž povinné odstupy u
muzeí, galerií, hradů, zámků atd.  (red)

Příměstské tábory
na Skaličce

Pracující rodiče, kteří hledají hlídání
dětí přes léto, se mohou obrátit na skauty. Letos poprvé totiž pořádá skautský
oddíl Žáby Zábřeh příměstské tábory, a
to v rámci projektu Evropské unie, který má podpořit zaměstnané rodiče. Tábory jsou určené pro děti od 6 do 13 let
a na výběr jsou hned tři turnusy: 27. až
31. července, 10. až 14. srpna a 17. až
21. srpna. Tábor bude probíhat u skautské klubovna na Skaličce vždy od 7.30
do 16.30 hodin. Děti se mohou těšit na
různé sportovní aktivity, vyzkouší si
vaření na ohni a jízdu na koni. Cena za
jeden turnus je 600 Kč, v ceně je zahrnuta strava (svačina, oběd, svačina). Kontakt na e-mailu: zabyzabreh@
skaut.cz, tel: 731 867 087. 
(red)

Provoz Hnízda
o prázdninách
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum,
bude pro všechny zájemce otevřeno i v
červenci s následujícím programem: pondělí a středa 8.30 – 11.00 hodin volná
herna, pátek 8.30 – 11.00 hodin modlitby matek. Není nutné se přihlašovat, stačí
prostě přijít. 
(red)

Bikeři dovezli z Klatov
zlato i stříbro

Zábřežští bikrosaři mají za sebou
dvojzávod v Klatovech. Přestože jich v
půlce června na západ Čech moc nevyrazilo, nevrátili se s prázdnou. Na rozmočené trati si nejdřív Karel Trojek vybojoval finále, v němž ale nakonec bral
nepopulární „bramborovou“ medaili, v
neděli se opět probojoval do finále, tentokrát to pro něj znamenalo páté místo.
V B8 Matyáš Krčmář vybojoval 21. pozici, o den později si o místo polepšil.
Vojtěch Šichor v kategorii dvanáctiletých neměl nejlepší start, zaspal v semifinále, pak ale naplno zabral a prodral se do finále, kde bral osmé místo.
Den nato se mu ale už v semifinále nedařilo, když zde skončil na nepopulárním a hlavně nepostupovém pátém místě. Martin Huf v kategorii třináctiletých
začal skvěle. První jízda vítězství, ve
druhé se držel na třetí pozici, ale na poslední rovince se zapletl do karambolu,
který znamená třítýdenní stop, pád odnesly ramenní vazy.
Všechno si ale vynahradil jeho otec
Radomír Huf, který v sobotním blátě triumfoval, ve finále porazil i mistra
světa v motokrosu Martina Zeravu. V
neděli po třech vítězstvích v rozjezdech
už už sahal po dalším zlatu, to mu ale
tentokrát o chloupek uteklo. 
(red)

ROZLOUČILI JSME SE
24. 5. Jaroslava Hausnerová (86)
26. 5. Věra Komendová (76)
31. 5. Bohumila Tomášková (88)
1. 6. Zdenka Nevěřilová (81)
10. 6. Karel Káňa (71)
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INZERCE
ZK ŽERNÍČEK KOVOVÝROBA s.r.o., ŠTÍTY
se zabývá výrobou kovových palet
pro automobilový průmysl.

www.kovozernicek.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE
mistr do výroby, operátor CNC laseru, konstruktér,
svářeč CO2 + operátor svařovacího robota,
zkušený zámečník a montážní dělník

Nabízíme:
práci ve stabilní firmě
zajímavé finanční ohodnocení
systém zaměstnaneckých benefitů

letos od 21. září 2020 nově
otevíráme:
jednoleté pomaturitní
denní studium angličtiny!

Nedostali jste se letos na vámi žádaný obor na VŠ?
Chcete si dát před zahájením studia na VŠ rok pauzu a chcete se mezitím
zdokonalit v angličtině?
Chcete být celkově lépe připraveni na vstup do zaměstnání s lepšími
znalostmi angličtiny?
Právě pro vás je zde jednooborové pomaturitní studium anglického jazyka!

- 9 měsíců (2 semestry) systematického studia anglického jazyka,
denně 4 vyučovací hodiny dopoledne (4 x 45 min),

5 dnů dovolené navíc, 13. plat,
příspěvek na pojištění, stravování atd.

Své životopisy zasílejte na e-mail personalni@kovozernicek.cz nebo volejte na tel.: 734 583 810

KDO CHCE VĚDĚT, CO SE DĚJE,
TEN MUSÍ ČÍST ZPRÁVY REJE !

- výuka je zaměřena na konverzaci, rozšíření slovní zásoby,
gramatickou stránku a dále poslechy, videa, interaktivní hry a
aktivity,
- nebudou chybět nácviky situací jako např. přijímací pohovor do
zaměstnání, různé komunikační vzorce, částečně se seznámíme i se
základy obchodní angličtiny,
- přijímáme maximálně 8 zájemců, v případě velkého zájmu
proběhne přijímací test (písemný i ústní),
- maturita z AJ není podmínkou k přijetí ke studiu.

více info na tel: 720 697 889
www.academy.717.cz záložka:
pomaturitni-studium
místo výuky: Postřelmovská 2029/1b Zábřeh
CENA: 3 050 Kč / měsíc / student POZOR: v případě
splnění testu z probraného učiva na konci měsíce
minimálně na 60 %, bude následující měsíc
rodičům vráceno 400 Kč jako příspěvek na
zdravotní pojištění dítěte. (Výše pojistného u
samoplátců je aktuálně 1 971 Kč)
Tento typ studia v naší jazykové škole
neumožňuje studentovi získat status studenta.

3.-7.SRPNA 2020 PŘÍMĚSTSKÉ

TÁBORY S ANGLIČTINOU

Motto letošního tábora: "Cestujeme

po zeměkouli"

plavecký areál
Zá b ře h

Moravská pohřební služba s.r.o.

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

tel.: 733 122 666

✔kde: v Zábřeze, Kulturák - Československé armády 835/1
Zábřeh, klubovna I.
✔co: cestujeme do Afriky, Austrálie a do tropických pralesů,
výtvarné zpracování. Věž a sanitka, velká šipkovaná…a
spoustu dalšího...
✔cena: 2 720 Kč (cena vč. oběda a dopolední a odpolední
svačiny); více info a registrace na: 608808094,
www.academy.717.cz záložka: Příměstské tábory s angličtinou
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1. ČERVENCE 2020

JSME OTEVŘELI PRO VEŘEJNOST
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
ZŠ A DDM KRASOHLED ZÁBŘEH,
SEVEROVÝCHOD 484/26, OKRES ŠUMPERK

OTEVŘENO VŽDY
PONDĚLÍ AŽ SOBOTA
OD 15 DO 18 HODIN

VSTUP JE 10 KČ NA ÚČASTNÍKA PROVOZU
DOPROVOD ZDARMA
VLASTNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (KOLA, KOLOBĚŽKY,
TŘÍKOLKY, ODRÁŽEDLA ...) A VLASTNÍ HELMA NUTNÁ
SOUČASNĚ BUDE PROBÍHAT VÝUKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ UZAVŘENO

07/2020
ZÁMEK VELKÉ LOSINY

1. 7. 2020 / 20:30 / INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE

Úsměvná komedie s vtipnou a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem odhalují detaily soužití mezi muži a ženami.
Účinkují: Robert Jašków, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková, Michal Slaný / Peter Pecha / Vstupné: 250 Kč

7. 7. 2020 / 20:00 / AG FLEK

Koncert legendární zlínské folkrockové hudební skupiny. Vstupné: 150 Kč

8. 7. 2020 / 20:30 / MANŽELSTVÍ V KOSTCE

Komedie o peripetiích manželství, které trvá sto let a zachycuje 7 životních etap.
Účinkují: Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová / Vstupné: 250 Kč

15. 7. 2020 / 20:00 / SHOW ZDEŇKA IZERA

Stand up comedy show známého baviče, komika, imitátora a moderátora Zdeňka Izera. Vstupné: 200 Kč

30. 7. 2020 / 20:30 / HORSKÁ DRÁHA

Komorní komedie o vztazích, která nabízí svižný děj a uvolňující humor s francouzským espritem.
Účinkují: Milan Kňažko, Jitka Ježková / Eva Novotná / Vstupné: 250 Kč

PRODEJ VSTUPENEK: IC Šumperk / IC a Zámek Velké Losiny / TIC Rapotín
Nad festivalem převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

I

www.losinyfest.cz
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Léto u zámku opět
nabídne hity legendárních
kapel a úspěšné filmy

(Dokončení ze strany 1)
V srpnu nabídne Léto u zámku volné pokračování letní komedie z prostředí moravských vinic 3Bobule v hlavních
rolích opět s Kryštofem Hádkem, Terezou
Ramba a Lukášem Langmajerem, komedii Příliš osobní známost, která spojila herečky Elišku Balzerovou, Tatianu Dykovou a Petru Hřebíčkovou, a také oceňované a hvězdně obsazené komediální drama Vlastníci, jež dokonale funguje, přestože se odehrává v jediné místnosti. Sérii
letních akcí zakončí 27. srpna vystoupení revivalu texaské legendy ZZ TOP plné
blues, jižanského rocku a hardrocku.
Koncerty mají začátek vždy ve 20 hodin, letní kino po setmění, v červenci tedy
přibližně v 21 hodin. V případě nepříznivého počasí se filmová představení přesunou do kina Retro nebo do kulturního domu. Podrobné informace nabízejí
webové stránky kulturak.info. 
(red)

Bezděkov zve nejen
na vůni levandule
Populární Bezděkovský levandulový festival se z původního zákazu konání kvůli koronaviru přeměnil nejdříve na
Farmářské trhy a nyní díky rozvolňovacím opatřením vlády už na definitivní Bezděkovský levandulový půlfestival, a to v
původním termínu 5. a 6. července v Bezděkově.
Každý festivalový den v rozkvetlém
areálu levandulového statku čeká na návštěvníky stylový program s možností navštívit komentované prohlídky statku, novou levandulovou naučnou stezku, možnost nakoupit si levandulové zboží, ale
i produkty farem z Moravy atd. Pro děti
bude připraven kolotoč, dílnička, tvorba
zvířátek z balonků, malování či poník na
svezení a stádo oveček.
Všem přítomným budou po oba dny od
10 hodin na podiu vyhrávat dvě regionální hudební skupiny, program zakončí v
16.30 hodin svým koncertem v neděli hanácká kapela Stracené ráj a v pondělí líšnický S Band.
Jednotné vstupné je 50 Kč na každý den
a majitelé předplacených vstupenek na
původní letošní festival (který byl programově přesunut na příští rok) mají s touto
předloženou vstupenkou vstup i na letošní
program zdarma.
(red)

Hollarovo dílo připomíná
nová expozice
Václav Hollar bývá právem řazen mezi
nejvýznamnější evropské grafiky v dějinách umění. Jeho práce se těší velkému
zájmu i v dnešní době, a proto v prostorách rozšířeného městského muzea vznikla nová expozice Grafický kabinet Václava Hollara. Ta byla zpřístupněna 12. května, její slavnostní odhalení ale vzalo za
své v důsledku nenadálých událostí letošního jara.
Okresní vlastivědné muzeum proto připravilo podvečerní přednášku včetně prohlídky vystavených grafik. O životních
cestách bravurního rytce a kreslíře 17. století bude ve středu 22. července od 17 hodin vyprávět kurátorka expozice Lenka
Müllerová, příchozí získají i další informace o grafickém souboru jeho prací uloženém ve sbírkách zábřežského muzea.
Současná instalace si klade za cíl prezentovat široké veřejnosti výběr z díla,
tj. nejdůležitější tematické okruhy, kterými se Hollar zabýval. Jednotlivé okruhy z
kolekce, která se svým počtem téměř 750
grafických listů řadí k nejrozsáhlejším
souborům díla Václava Hollara, budou v
expozici obměňovány a detailně představeny. Vždy tak bude důvod se do Grafického kabinetu vrátit a důkladně si prohlédnout vybranou část z Hollarova uměleckého repertoáru. 
(red)

Hvězdy čelily nepřízni počasí, ale ne diváků

Přípravy pátého ročníku multižánrového festivalu Hvězdy na hradě nejdříve
komplikoval koronavirus a stále se měnící pravidla rozvolňování. Samotný průběh
pak ovlivnila nepřízeň počasí.
Program pod otevřeným nebem na
nádvoří bývalého zábřežského hradu zahájily ve čtvrtek 18. června Vlny. Domácí kapela s početným zázemím příznivců
se nezájmu publika rozhodně nemusela
obávat. Na dvě stě diváků si mohlo užít
všeho, co dělá Vlny nepřehlédnutelnými –
hlubokých textů, svižné hudby a v neposlední řadě nezaměnitelných aranží s výraznými smyčci a dechy. Nádvoří se tak
změnilo v oázu klidu, pohody a setkávání,
v níž dobře se bavící diváci dávali kapele
jasně najevo svou přízeň. Ta se jim za ni
odvděčila nadšeným výkonem i skladbami od historických kousků ještě z období
VKV (Karlík všetečka) až po nejznámější
nové písně jako Tažní ptáci.
Déšť nakonec počkal až na konec koncertu Vln. Páteční program ale už se kvůli nepřízni počasí musel přesunout do kulturního domu. Nachystány byly hned dva
pořady: Nejdříve zbrusu nová pohádka

olomouckého Divadla Tramtarie, večer pak nabídl další pořad z cyklu scénických
čtení LiStOVáNí. Příběh
z pera Roba Granta, autora
kultovní scifi Červený trpaslík, sice nezavedl návštěvníky do vesmíru, o humor ale
i tak rozhodně nebyla nouze.
Ani v sobotu 20. června nebe Hvězdám na hradě zrovna nepřálo, koncert
Lenky Dusilové se tak musel
přesunout do podhradí, tedy
do kulturního domu. Šestinásobná držitelka hudební ceny Anděl nezůstala své pověsti nic dlužna. Ve ztemnělém sále zahájila své vystoupení třemi písněmi z připravovaného alba Řeka. Složité
aranže s využitím techniky, střídání jazyků spolu s typickým hlasem Dusilové perfektně uvedly diváky do světa hudby cha-

rismatické zpěvačky, v němž se nehraje na
líbivost, ale jde v něm o hloubku podání
i prožitku posluchače. Ti se dočkali také
starších skladeb doprovázených kytarou
i komentářů Lenky Dusilové, která v komorní atmosféře vstřícně reagovala na dotazy z publika. 
(red)

V červenci láká kino Retro i na alternativní program
Nezvykle alternativní program připravilo pro svoje diváky na červenec kino
Retro. První polovinu měsíce bude věnovat projektu Tady Vary, dvakrát nabídne
promítání pod otevřeným nebem a dvakrát naživo unikátní představení ve stylu
„nového cirkusu“ v podání světoznámých
souborů.
Přehlídka Tady Vary představí od 3. do
11. července ucelený programový blok letošního ročníku karlovarského filmového
festivalu. „Filmy budou uváděny ve dvou
představeních denně, s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy proběhnou pouze večerní projekce,“ informovala vedoucí biografu Věra Smrčková. Každý ze snímků bude mít pouze jedno exkluzivní představení, které proběhne ve
všech zúčastněných kinech ve stejný okamžik. Také v Zábřehu se tak bude například ve středu 8. července promítat ve světové premiéře portrét zpěváka Miro Žbirky s názvem Meky. Cena vstupenek na
jednotlivá představení je jednotná a činí
příznivých 80 korun.
Zcela unikátní možnost sledovat představení naživo, tedy v reálném čase, připravuje Retro na 18. a následně 31. července. V polovině měsíce to bude premi-

érové představení Kaleidoscope v podání
divadelního souboru Cirk La Putyka, kdy
osm akrobatů, herců a tanečníků nabídne
dynamickou cirkusovou podívanou plnou náročných akrobatických čísel. „Inscenace Kaleidoscope vznikala během koronavirové pandemie, proces jejího vzniku tak museli tvůrci přizpůsobit platným
omezením. Na zkouškách byl kvůli zavřeným hranicím finský režisér Maksim Komaro přítomen jen díky internetu,“ uvedla Smrčková.
Poslední červencový den odehraje v
Retru divadelní spolek Loseres Cirque
Company tanečně-akrobatické představení s názvem Vzduchem na motivy knihy Jonathan Livingston Racek amerického pisovatele Richarda Bacha. „Představení vzniklo na základě̌ kostry příběhu o
rackovi, který díky vášni pro let překonal
své hranice, naučil se létat a tím inspiroval další racky v hejnu,“ popsala leitmotiv
příběhu šéfka zábřežského kina.
Začátky představení „nového cirkusu“
jsou plánovány vždy na 21. hodinu, cena
vstupenky činí 150 Kč. Kompletní červencový program zábřežského kina nabízejí webové stránky kinoretro.cz, kde si
lze také online zakoupit vstupenky.  (red)

Univerzita třetího věku přijímá přihlášky
na zimní semestr
Po nucené přestávce způsobené pandemií koronaviru bude zábřežská Virtuální
univerzita třetího věku pokračovat zimním semestrem školního roku 2020/2021.
Pořádající kulturní dům pro tento semestr
otevře dva kurzy, a to Rituály evropských
královských rodů a Život a dílo Michelangela Buonarroti. „Zatímco kurz věnovaný
zajímavostem z historie evropských královských rodů 19. a 20. století je již téměř
naplněn, druhý kurz je obsazen zhruba z
poloviny své kapacity,“ informovala Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní.
Virtuální univerzita třetího věku je
vzdělávacím projektem určeným především pro seniory, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Systém výuky je

založen na skupinovém zhlédnutí multimediální přednášky, jež je předem natočena vysokoškolskými lektory. Po každé
přednášce následuje diskuze na přednášené téma a vypracování kolektivního testu.
Semestr tvoří celkem šest přednášek, které
budou i v letošním roce probíhat jedenkrát
za čtrnáct dní v rozsahu půldruhé hodiny.
„Výuku zimního semestru zahájíme na
přelomu září a října, uzávěrka pro podání přihlášky byla stanovena na 20. září,“
připomněla Dagmar Ziková. Bližší informace o univerzitě třetího věku lze získat
na webové stránce kulturak.info, kde si lze
stáhnout i přihlášku, nebo na kontaktech:
583 415 400, 725 046 589, email zikova@
kulturak.info. 
(red)

Minigalerie patří
společenství NASLISE

Do 2. srpna je v minigalerii zábřežského
muzea k vidění výstava obrazů a fotografií Barevné proměny. V něm se veřejnosti
představují se svými díly členové výtvarného společenství NASLISE – Josef Baslar, František Krňávek, Petr Kučera, Jaromíra Posmýková, Ivana Strouhalová, Antonín Štefurák a Iva Zamykalová.
Výtvarníci ze zábřežského a šumperského regionu představují například své
obrazy, kde jako nástroj olejomalby a
akrylové techniky je použit jak klasický
štětec, tak i nevšední paletový nůž. Na výstavě jsou i obrazy tvořené složitou technikou voskové batiky, jejímž výsledkem
jsou snové krajiny s lidskými prvky. Průřez tvorbou výtvarníků společenství NASLISE lze najít na webu kabinetgrafiky.
wz.cz.
(red)

Hněvkov ožije festivalem
Hněvkovský hudební festival se již stal
prověřenou letní akcí, která každoročně
stojí za návštěvu. První ročník se uskutečnil již v roce 2008, v posledních letech
akci pravidelně navštěvují stovky lidí z širokého okolí. Kombinaci autorských a revivalových kapel doplňuje nejen bohatá
nabídka občerstvení, ale také malebná vesnická krajina. Pořadatelé proto doporučují
spojit návštěvu s výletem po cyklostezce.
Letos opět přijede olomoucká rokenrolová kapela Mixed Emotions, která loni
sklidila u fanoušků nemalý úspěch. Následovat bude jevíčská kapela Kopjam. Každoroční stálicí festivalu je vystoupení kapely 4WD. Ta si tentokrát připravila extra
dlouhou show napříč celým repertoárem
včetně několika nově zařazených skladeb.
Akce se koná v sobotu 18. července od 18
hodin na místním hřišti. 
(red)

Kulturu znovu
nastartoval koncert
v Barborce

První vlaštovkou kulturních akcí se po
neradostném jaru stal koncert Alžběty
Bočkové, který se za podpory společnosti
ČEZ uskutečnil v neděli 14. června v rámci hudebního cyklu Bravo. Před příznivce
klasické hudby ale interpretka nepředstoupila. Ne snad kvůli hygienickým opatřením, ale proto, že se jednalo o koncert varhanní. Diváci ale mohli sledovat mladou
hudebnici na kůru prostřednictvím přenosu promítaného v kostele.
Alžběta Bočková se zaměřuje nejen na
sólovou hru, ale především na chrámovou
hudbu, improvizaci a sborovou tvorbu.
Zábřežský koncert zahájila sonáta Mendelssohna-Bartholdyho, následovala fuga
J. F. N. Segera. Těžko si představit varhanní koncert bez ukázky z díla Johanna
Sebastiana Bacha, ten zazněl v Barborce
hned dvakrát. V pestrém programu se diváci mohli potěšit představením děl řady
dalších autorů, monumentálním zvukem
i citlivou interpretací děl starých mistrů
v podání Alžběty Bočkové. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 2. července
KČT O ZdP
Zábřeh

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

Animovaný, dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, 2019, 90 min.

VANDR PŘES BOZEŇOV

Dolní Bušínov, Lupěné, Zábřeh. Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.

Odjezd ATB Valová, 8:15

3BOBULE

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

V SÍTI

Dokumentární, nevhodné do 15 let, české znění, Česko 2019, 100 min.

Kino Retro, 17:00, 100 Kč

3BOBULE

V SÍTI

Dokumentární, nevhodné do 15 let, české znění, Česko 2019, 100 min.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

3BOBULE

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

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

TADY VARY: NEŽ SKONČÍ LÉTO

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, Austrálie 2019, 117 min.

Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

Tech-house, techno.

Sobota 4. července

VŠESTARY, CHLUM

Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

Čtvrtek 16. července

KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 14:30, 110 Kč

TADY VARY: JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ

Drama, nevhodné do 12 let, Francie, Německo, Švýcarsko, Írán 2019, 89 min.

TADY VARY: LUXOR

Drama, romantický, titulky, bez omezení, Egypt, Velká Británie 2019, 85 min.

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

3BOBULE

Dokumentární, nevhodné do 12 let, dabing, Česko 2019, 63 min.
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2020, 103 min.

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

Kino Retro, 15:00, 100 Kč

Animovaný, bez omezení, dabing, Kanada 2019, 65 min.

TADY VARY: MOGUL MAUGLÍ

Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie, USA 2020, 90 min.

TJ Orel
Zábřeh

Kino Retro, 17:00, 80 Kč

TADY VARY: JSME JEDNÉ KRVE

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Krimi, thriller, titulky, nevhodné do 12 let, Dánsko 2020, 88 min.

TADY VARY: EMA

Drama, nevhodné do 15 let, Chile 2019, 107 min.

Pop, rock, 80. – 90. léta.
Kino Retro, 17:00, 80 Kč

TADY VARY: ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ
Drama, nevhodné do 15 let, Itálie, Švýcarsko 2020, 98 min.

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

MEKY

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

3BOBULE

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

Drama, nevhodné do 15 let, Jihoafrická republika, Velká Británie, 2019, 104 min. Kino Retro, 17:00, 80 Kč

TADY VARY: MEKY

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

Kino Retro, 18:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Středa 22. července

VÁCLAV HOLLAR: SVĚTOVĚ PROSLULÝ GRAFIK 17. STOLETÍ

Přednáška a prohlídka Grafického kabinetu Václava Hollara, přednáší kurátorka expozice Lenka Müllerová.

Muzeum Zábřeh, 17:00, 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Čtvrtek 9. července

Čtvrtek 23. července

PRÁZDNINOVÁ VYCHÁZKA – 10. ROČNÍK

Odjezd ČD, 6:31

Krnov a okolí. Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

TADY VARY: NA PALUBU!

Komedie, bez omezení, Francie, 2020, 95 min.

KČT O ZdP
Zábřeh

Dokumentární, drama, bez omezení, Španělsko 2019, 122 min.

HAVEL

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Pátek 10. července

Vápenná, zatopený lom, Žulová. Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.
Dobrodružný, drama, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.
Drama, životopisný, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 100 min.

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: ŽENY V BĚHU

Komedie, české znění, přístupné bez omezení, Česko 2019, 93 min. V případě nepříznivého počasí se
představení přesune do KULTURNÍHO DOMU. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, začátek 21:00 (promítání po setmění), 100 Kč

JAVORNICKEM – VYCHÁZKA
MULAN

Kino Retro, 17:00, 80 Kč

TADY VARY: ZUMIRIKI

Dokumentární, bez omezení, Chile, USA, Německo, Španělsko 2020, 84 min. 

Kino Retro, 17:00, 80 Kč

TADY VARY: BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ
Drama, nevhodné do 15 let, Mexiko, Španělsko 2020, 97 min.

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Sobota 11. července
Dobrodružný, drama, rodinný, bez omezení, dabing, Německo 2020, 100 min.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Drama, nevhodné do 12 let, USA 2019, 94 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pátek 24. července
Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2020, 80 min.

3BOBULE

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

Kino Retro, 18:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 25. července

KČT Zábřeh

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Neděle 12. července

TURNAJ ŽEN V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU

Kurty na plážový volejbal městského stadionu Zábřeh, 9:00
Ruku Ti už nepodáme, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 6. července 2020 vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Nejznámější songy kapel Lucie, Jasná Páka nebo Kollerband. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Kino Retro, 15:00, 110 Kč

TADY VARY: HONEY BOY

Odjezd ČD, 7:31

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

MEKY

TADY VARY: TAJNÝ AGENT

Ferdinanda Škrotta.

Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

Neděle 19. července

Středa 8. července

TADY VARY: TEPLOUŠ

Kino Retro, 18:30, 110 Kč

Cirkusová expedice za čirou radostí v podání osmi akrobatů, herců a tanečníků. Kino Retro, 21:00, 150 Kč

OLDIES DISCO

Akční, drama, nevhodné do 12 let, titulky, Francie, Německo 2019, 107 min.

pana
S láskou a úctou vzpomínají děti Marcela, Miloš
a Milan s rodinami. Za vaši vzpomínku děkujeme.

Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu: 8:00 – 10:00 registrace, 10:00 prezentace
tratí, 10:30 start závodu dětí, 12:00 start hlavního a štafetového závodu. Občerstvení, večer hudební program.
Více na www.welzluvkvadriatlon.cz.
Plavecký areál Zábřeh

LA PUTYKA: KALEIDOSCOPE

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

TADY VARY: PROXIMA

Dne 12. května 2020 jsme vzpomněli 100. výročí
narození našeho milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka,

Turistické trasy: noční 50 km start 17. 7. ve 20:00, denní 11, 25, 36, 50, cyklo 35 a 70 km - start 18. 7. od 6:00
do10:00 za Katolickým domem Zábřeh. Kontakt: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270.

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

Úterý 7. července

VSK Zábřeh

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: MĚSTO KRUPKA, KOMÁŘÍ
HŮRKA, STŘEDOVĚKÁ ŠTOLA SV. MARTIN
Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732.
Sraz na nádraží ČD, 5:20 – návrat 21:22
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – 22. ROČNÍK

LASSIE SE VRACÍ

Kino Retro, 17:00, 80 Kč

Dokumentární, titulky, nevhodné do 15 let, Francie, Polsko 2020, 72 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

WELZLŮV KVADRIATLON
OS Břeh

Pondělí 6. července

TADY VARY: KUBRICK O KUBRICKOVI

Kino Retro, 18.00, 100 Kč

Sobota 18. července

11:00 slavnostní bohoslužba, 13:00 Vašek a Laďa, 14:00 klauniáda, 15:00 balónková show, 16:00 divadélko S
Hasičský areál Ráječek
Radostí, 20:00 oldies párty. Občerstvení, tombola, skákací atrakce.

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

Odjezd ATB Valová, 10:45

Pátek 17. července

V SÍTI: ZA ŠKOLOU

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ A SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

3BOBULE

Police, Bezděkov. Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.

Kino Retro, 17:00, 80 Kč

Neděle 5. července

LASSIE SE VRACÍ

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej regionálních produktů.
Náměstí Osvobození, před prodejnou Elektro Kalous, 8:00 – 16:00
LEVANDULOVÁVYCHÁZKA
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min. V případě nepříznivého počasí
se představení přesune do kina Retro. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, začátek 21:00 (promítání po setmění), 100 Kč

Odjezd ČD, 7:42

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

KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: CHLAP NA STŘÍDAČKU

LASSIE SE VRACÍ

SDH Ráječek

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: JABLUNKOVSKÁ
VRCHOVINA, HRČAVA, TROJMEZÍ, KOMOROVSKÝ GRÚŇ, GÍROVÁ
Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732.
Sraz na nádraží ČD, 6:00 – návrat 21:07

Kino Retro, 20:00, 80 Kč

COCONUT

Kino Retro, 15:00, 110 Kč

Pondělí 13. července

Pátek 3. července

KČT Zábřeh

Zábřeh 13/2020

Richarda Pěničky.

Dne 20. srpna 2020 uplyne 14 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná manželka, dcera Renata
a Michaela s rodinami.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: ČESKÝ RÁJ, DRÁBSKÉ
SVĚTNIČKY, PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY, HYNŠTA
Vedoucí p. Hedrichová, 732 552 732.
Sraz na nádraží ČD, 5:20 – návrat 20:22
NOVÁ VES – ROZHLEDNA

Odjezd ČD, 7:08

Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

MULAN

Dobrodružný, drama, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

HAVEL

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



Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Jana a Jozef Blažkovi
z Rovenska
oslavili 25. června diamantovou svatbu.
Šedesát manželských let, jak výjimečná věc!
Říká se, že diamanty jsou věčné,
ať věčně trvá i vaše láska!
Hodně lásky, zdraví a štěstí do dalších let
přejí dcery Iveta a Jana s rodinami.
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