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I v Zábřeze levice ve volbách propadla

Zábřežské výsledky voleb tentokrát tokrát brala 6,83% (279 hlasů).
Poslední stranou, jejíž kandidáti usedpřesně kopírovaly ty celokrajské a především potvrdily výraznou ztrátu levico- nou v krajském zastupitelstvu, je SPD. Se
vých stran. Se ziskem 27,01% platných 7,85% hlasů získala pět mandátů, i v Záhlasů obhájilo své krajské vítězství z roku březe s 265 hlasy (6,49%) překročila po2016 hnutí ANO 2011, které tak bude mít třebnou pětiprocentní hranici.
Přes tu se v kraji nedostala ČSSD. V ko18 místo dosavadních 16 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Ještě vý- alici s Patrioty Olomouckého kraje získarazněji si ANO 2011 polepšilo v Zábřeze, la 4,82%, přitom před čtyřmi roky byla v
kde získalo 27,57% hlasů oproti 19,61% v kraji druhá s 13,88% hlasů a devíti manroce 2016, hlas mu odevzdalo o téměř 400 dáty. Sešup sociální demokracie je patrný i v Zábřeze, kde oslovila jen 135 volivoličů více (1.126 oproti 736).
Na druhém místě skončila koalice Pirá- čů (3,30%) oproti 476 hlasům v roce 2016
ti a Starostové s 19,51% (a 13 mandáty), a (12,68%), čtyři roky předtím měla dokonto jak v krajském měřítku, tak i v Zábřeze, ce 990 hlasů (25,42%). Nejinak je tomu u
kde vybojovala 933 hlasy (22,85%). Mi- KSČM, v kraji s 4,71% ztratila sedm mannule STAN – ještě bez Pirátů – ve městě dátů (minule 11,56% a třetí místo). V Zábřeze brali komunisté minule 438 hlasů
získal 14,84%.
Ani na třetím místě se výsledky neliší. (11,67%), tentokrát ani ne polovinu (193
Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj hlasů, tj. 4,72%).
Poněkud užší byla letos nabídka kandi(KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených,
ProOlomouc) získali 18,43% (12 mandá- dátek, místo jednadvaceti v roce 2016 jich
tů). V Zábřeze si ale seskupení kolem li- tentokrát voliči v obálkách našli patnáct.
dovců tradičně vedlo lépe, koalici s KDU (Podrobné městské výsledky v jsou k dis-ČSL přibylo přesně sto voličů a s 913 hla- pozici v přiložené tabulce.)
Volební účast ve městě se také prakticsy získala 22,36% (oproti 21,66% v roce
ky shoduje s krajským průměrem. Z cel2016).
Čtvrtá ODS v kraji získala s 10,36% kového počtu 11.030 voličů se k volebním
sedm mandátů, ve městě na krajské vý- urnám dostavilo 4.179 (tj. 37,89% , v krasledky nedosáhla, ale i tak si polepšila. ji 37,29%), bylo zaznamenáno 113 neplat(red)
Oproti minulým volbám s 5,33% zde ten- ných hlasů. 
Volební strana
Počet hlasů
v procentech
ANO 2011		
1 126		
27,57
Piráti a Starostové		
933		
22,85
Spojenci pro Olomoucký kraj		
913		
22,36
Občanská demokratická strana		
279		
6,83
Svoboda a př. demokracie (SPD)		
265		
6,49
KSČM		
193		
4,72
ČSSD a Patrioti Olom. kraje		
135		
3,30
Trikolóra hnutí občanů		
134		
3,28
Moravané		
38		
0,93
Demokratická strana zelených		
29		
0,71
Rozumní – Petr Hannig		
18		
0,44
Dělnic. str. sociální spravedl.		
6		
0,14
Soukromníci a ODA		
6		
0,14
Koruna Česká (monarch. strana)		
4		
0,09
SPR-Rep. str. Čech, Moravy, Slez.
4		
0,09

Zájmy města budou v kraji hájit
František John a Petr Krmela

Stejně jako po volbách v roce 2016
bude mít Zábřeh v krajském zastupitelstvu dva zástupce. Na osmi z patnácti kandidátních listin se objevilo třináct občanů
Zábřeha. Svůj post člena krajského zastupitelstva obhájil starosta František John
kandidující za Spojence pro Olomoucký
kraj na šestnáctém místě. Přestože se soustředil spíše na senátní volby, zisk 2.277
preferenčních hlasů (čtvrtý nejvyšší zisk
ze všech kandidátek) jej bezpečně posunul
na kandidátce koalice až na třetí místo. Do
krajského zastupitelstva jej doprovodí ma-

Spojení jarmarku s Notováním?
Vynikající nápad

Podzimní jarmark je již léta vyhlášenou akcí. Letos ji ale pořadatelé ještě povýšili, když se jim podařilo spojit v sobotu
19. září jarmareční dění kolem kulturního
domu a na náměstí Osvobození s Notováním Zábřehem na Masarykově náměstí, kam se tentokrát přesunul i dopolední a
odpolední kulturní program.
Pro příchozí tak byla od rána až do večerních hodin připravena bohatá nabídka.
Náměstí Osvobození patřilo trhovcům se
všemožným jarmarečním zbožím, v okolí
kulturního domu se vyřádily hlavně děti,

pro které zde
byla připravena skautská táborová osada,
zaujali mini
shetlandští poníci, nechyběla
ani tradiční výstava drobného hospodářského zvířectva či kolotoče u stadionu.
Městské evropské informační středisko rozeznělo jarmark workshopem bubnování. Na parkovišti před gymnáziem lákala řady zájemců EKO scéna opět zaměřená na recyklaci odpadů.
Na hlavní scéně na Masarykově náměstí se v průběhu dopoledne a odpoledne představily folková a country skupina Pracka, Michal Tučný Revival Band,
Ewa Farna Tribute Band a Old Time Jazz
Band. To vše prokládané tanečními vystoupeními úspěšných zábřežských mažoretek. 
(Pokračování na straně 7)

Druhé kolo senátních voleb proběhne
bez zábřežského zastoupení

První kolo senátních voleb bylo v Zábřeze zajímavější než obvykle, do Senátu totiž kandidoval za KDU-ČSL starosta města František John. Do druhého kola
ale nepostoupil, se ziskem 7.101 hlasu a
18,48% skončil třetí. Nejvíc, 10.222 hlasy a 26,60%, získal starosta Nákla a frontman kapely Stracené Ráj Marek Ošťádal.
Ve druhém kole senátních voleb jej už v
tento pátek a sobotu vyzve barvy ANO
2011 hájící starosta Medlova Jan Zahradníček (8.622 hlasy, 22,44%).
Za Františkem Johnem skončil na čtvrtém místě další starosta, uničovský Radek

Vincour (ODS, 6.785 hlasů, 17,89%), dále
pak Jaroslav Vomáčka (ČSSD, 2.648 hlasů, 6,89%), Stanislav Kaláb (SPD, 2.206
hlasů, 5,74%) a Antonín Baudyš (CESTA,
742 hlasy, 1,93%).
V Zábřeze ale výsledky 1. kola senátních voleb vypadají podle očekávání úplně jinak, František John zde získal 2.089
hlasů, tedy 53.03%, daleko za ním zůstal
jak Marek Ošťádal (408 hlasů, 10,36%),
tak Jan Zahradníček (694 hlasy, 17,63%).
Volební účast ve městě byla s 36,88%
prakticky stejná jako v celém obvodu č.
66 – Olomouc (36,21%). 
(red)

Otevírací dobu omezila i pošta v Zábřeze

nažer a zastupitel města Petr Krmela kandidující na 4. místě za ANO 2011.
Jiří Černý, který v minulém volebním
období usedal v zastupitelstvu v lavicích
KSČM, tentokrát svůj post neobhajoval.
Relativně blízko měl ke krajskému zastupitelstvu Robert Šrejma kandidující za
Piráty a Starosty, ten je zde šestým náhradníkem. Ostatní kandidáti za Zábřeha figurovali na kandidátkách, které nepřekročily pětiprocentní hranici, případně
stáli spíše na zadních pozicích úspěšných
stran a hnutí. 
(mk)

Také obyvatele Zábřeha zasáhne výrazné omezení služeb České pošty. Tento
státní podnik totiž od 1. října změnil otevírací dobu na 1.253 pobočkách z celkových 3.200. Změna se údajně měla týkat
převážně menších pošt, přesto nakonec
došlo i na už tak dost vytíženou zábřežskou poštu na Postřelmovské ulici.
Jak je tedy pošta otevřená? Pondělí: 10
– 12 a 13 – 18 hodin, úterý: 8 – 12 a 13 –
16 hodin, středa: 10 – 12 a 13 – 18 hodin,
čtvrtek: 8 – 12 a 13 – 16 hodin, pátek: 8 –
12 a 13 – 16 hodin, sobota: 8 – 12 hodin,
přičemž dosud platila otvírací doba v pra-

covní dny od 8 do 18 hodin, v sobotu zůstala stejná.
Důsledkem změn má být podle informací pošty sdělených samosprávám dopisem vyšší obsazenost přepážek a také
lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událost. „Jde o zásadní krok, který
zachová kvalitu poštovních služeb a zároveň dojde ke zvýšení zákaznické spokojenosti,“ stojí mimo jiné v dopise adresovaném radnici. Zda takto změnu vyhodnotí
i návštěvníci zábřežské pošty, kde se nezřídka už dnes při provozu všech přepážek
čeká dost dlouho, je otázkou. 
(red)

* př i ná
kupu 2ks
2k s br
ýlovýc h obr
ub
*při
nákupu
brýlových
obrub
s kel ZZDARMA
DAR M A
1 pár
pár skel

PR ÁCE a do
Š KOLY
Do PRÁCE
do ŠKOLY
NOVÝMI BRÝLEMI
BRÝLEMI
s NOVÝMI
Valová 8, Zábřeh na Moravě

tel: 774 959 533

1
1
+
+
11D A RRM A
Z

www.optomedic.cz

strana
strana 22

	
Zábřeh
ZPRAVODAJSTVÍ
Zábřeh18/2020
15/2015
ZPRAVODAJSTVÍ

Sokoli dostanou od města
2,7 milionu korun

Balíček žádostí o dotace z rozpočtu města mimo jiné schvalovali zastupitelé na svém zasedání ve středu 23. září.
Tři z nich směřují pro Charitu Zábřeh:
150.000 Kč na zajištění celoroční činnosti provozu služby SeniorTaxi v Zábřehu.
Dalších 200.000 Kč je určeno na zajištění provozu městských veřejných toalet na
Valové. „Příspěvek města je neměnný od
roku 2003, kdy jsme veřejné toalety převzali, přestože minimální mzda od té doby
vzrostla o 83 procent. Zařízení funguje
jako chráněné pracoviště, jde o tři zaměstnance se zdravotním omezením,“ uvedl ředitel Charity Jiří Karger, který upozornil i
na fakt, že vzhledem ke stálé údržbě zatím
nebyla potřeba žádná větší investice či odstranění škod způsobených vandaly a zloději. Největší dotaci 900.000 Kč poskytlo
město Charitě na její celoroční činnost při
poskytování sociálních a návazných služeb.
Úspěšný byl s žádostí o dotaci také zábřežský Sokol. Tělocvičné jednotě poskytne město 2,7 milionu korun na modernizaci sociálního zařízení v areálu Sokola.
„Jedná se o novostavbu na místě bývalé tribuny. Celková cena této investice je
12,86 milionu korun, Sokol na to získal od
kraje už připsanou dotaci 7,5 milionu korun, samotný Sokol bude dalšího 2,5 milionu korun hradit ze svých prostředků,“
podpořil přidělení dotace starosta František John. 
(red)

Přednáška o poutu mezi
českým a izraelským
národem

Komunitní centrum Postřelmovská 14
připravilo na sobotu 24. října od 15 hodin
zajímavé setkání s Robertem Řezákem.
Diplomat a hebraista s osobitým smyslem pro humor v posledních letech pracoval jako kulturní atašé na velvyslanectvích
ve Washingtonu a v Tel Avivu. V současné
době působí na ministerstvu zahraničních
věcí. Tématem jeho besedy bude minulost
a přítomnosti vztahů mezi českým a izraelským národem.
Ačkoliv Česko a Izrael leží daleko od
sebe, jsou si oba státy v mnohém velmi podobné. Oba národy jsou malé, mají
zvláštní smysl pro humor, mají zkušenost
s ohrožením své existence a na našem území je celá řada památek, které nás stále
propojují.
V Izraeli jsou pak Češi považováni za
nejlepší přátele v Evropě a při poslední návštěvě českého prezidenta v Knessetu dokonce Benjamin Netanjahu řekl, že Češi
jsou vůbec nejlepší přátelé na celé východní polokouli.
Plánované setkání ale nebude pouze
o historii. Syropalestinská oblast je stále
místem napětí a vojenských konfliktů. I o
tom bude možné s hostem hovořit.  (red)

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu
má své vítěze

Třetí ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu okna, balkonu a předzahrádky v Zábřeze už má své vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 30.
září v obřadní síni městského úřadu. Do
letošního ročníku se přihlásilo dvacet soutěžících. Na základě přihlášek byly letos stanoveny tři kategorie – nejkrásnější
úprava oken a balkónů, nejkrásnější úprava předzahrádky v místních částech Zábřeha a nejkrásnější úprava předzahrádky
v Zábřeze.
„I když jsme určili nějaké pořadí, všichni jste vítězové. Za usilovnou práci, péči a
trpělivost patří všem účastníkům velké poděkování za zkrášlení veřejného prostoru.
Pro většinu lidí je to poté pastva a potěšení pro oči, ale i pro duši,“ uvedla na slavnostním vyhlášení tajemnice městského
úřadu Jana Krasulová.
Ocenění za nejkrásnější květinovou
výzdobu oken a balkónů získal Miloš
Unzeitig. Za ním se umístila Zlatice Fišerová z Hněvkova. Třetí místo patří Ivaně
Janků.

Poslední farmářské trhy v letošním roce se uskuteční ve čtvrtek
15. října od 8 do 16 hodin na náměstí Osvobození.

Bílá pastelka znovu pomůže nevidomým
Letos už pojedenadvacáté proběhne
Bílá pastelka, sbírka podporující aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést
plnohodnotný život. Příspěvky dárců putují například na výcvik vodicích
psů, navigační centrum pro nevidomé,
výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů
v Braillově písmu či zvukové podobě
a další speciální služby pro zrakově postižené.
Ve sbírkových dnech 12. až 14. října

vyrazí také do ulic Zábřeha dobrovolníci s kasičkami. Za drobnou částku si od
nich lze koupit bílou pastelku, symbol
světa nevidomých. Přispět je možné i
bezhotovostně, a to prostřednictvím QR
kódů umístěných přímo na kasičkách,
zasláním daru na sbírkový účet číslo
8888332222/0800 nebo pomocí DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 zaslané
na tel: 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo
90 Kč, více informací na www.darcovskasms.cz a www.bilapastelka.cz. (red)

Severáček se zapojil do evropského sportovního dne

ROZLOUČILI JSME SE
22. 8. Josef Kroul (74)
26. 8. Miroslav Hecl (91)
31. 8. Jiří Adam (67)
31. 8. Martin Jašek (48)
3. 9. Jindřiška Bezděková (81)
6. 9. Eva Léharová (68)
7. 9. Eva Popelková (90)
16. 9. Jarmila Drtilová (75)
18 .9. Jaroslav Štěpán (68)
22. 9. Eliška Hajná (83)
24. 9. Luděk Kadlec (56)
26. 9. Antonín Holub (89)
26. 9. Václav Famfulík (75)
26. 9. František Mikula (65)

Svou předzahrádkou ve
Václavově oslnila porotu Hana
Koutná, která v soutěži bodovala již loni. „Místní část Václavov měla v druhé kategorii
silné zastoupení. Nebylo jednoduché předzahrádky hodnotit, protože byla jedna hezčí než
druhá. Velmi nás těší, že se do
soutěže přihlásila třetina občanů z místních částí,“ zhodnotil starosta František John.
Ani stříbrná Jaroslava Wiedermannová nebyla v soutěži
nováčkem. Třetí místo patřilo
manželům Pospíšilovým, kteří nádhernou
květinovou výzdobou zkrášlují každoročně Pivonín.
Na květinovou výzdobu Josefa Kylara
z ulice Leštinské je radost pohledět. Zaslouženě tak získal první místo v poslední kategorii. Nejinak tomu je i v případě
předzahrádky Svatavy Bílé na Svobodově, která uspěla na druhém místě. V soutěži nechybělo ani zastoupení ulice V Opravě, kde pečuje o zeleň a květinovou výzdobu celý uliční výbor. Tentokrát vyhrála
pomyslný bronz Jaroslava Titzlová.
Zvláštní poděkování za zkrášlení veřejného prostoru patřilo Charitě Zábřeh, Základní škole a DDM Krasohled a Lékárně
na Školské.
„Proč je tato motivační soutěž vyhlašována? Květinové výsadby zatraktivňují
vzhled našeho města, práci a úsilí občanů
města nebereme jako samozřejmost a tímto způsobem vám můžeme poděkovat. Tak
ať nám to kvete!“ uzavřel na setkání starosta František John. 
(red)

V pátek 25. září se do Evropského
školního sportovního dne (ESSD) zapojil také Zábřeh. V mateřské škole Severáček dostaly děti možnost vyzkoušet si
sporty, se kterými se některé ještě neměly možnost setkat.
Připraveno pro ně bylo šest stanovišť,
na nichž se na osmdesát dětí střídalo po
skupinách. Měly možnost vyzkoušet si
cvičení na hudbu se dvěma energickými a zábavnými choreografiemi. Cvičení s SM Systémem děti naučilo cvičit se
správným držením těla a technikou de-

chu, zatímco v posilovně si mohly vyzkoušet činky, šplhání na tyč, trampolínu, běžecký pás a další vybavení.
Při cvičení s overbally si děti zacvičily s ne zcela obvyklým náčiním. Chlapce, ale i malá děvčátka zaujal také florbal se slalomem a střelbou na branku.
Poslední disciplínou bylo běhání s kostičkami. „Děti měly přichystaný obrys čísel roku 2020. Jejich úkolem
bylo co nejrychleji obrys naplnit kostičkami, pro které si musely doběhnout,
avšak vždy mohly přinést pouze jednu.
Na tomto stanovišti byla také připravená mapa Evropy, aby si děti mohly představit, jak velké území právě dnes cvičí,“ uvedla Tereza Blahoutová z brněnské Masarykovy univerzity, se kterou
školka při přípravě ESSD spolupracovala. Evropského školního sportovního
dne se letos v celé Evropě zúčastnilo na
9.000 škol a přibližně tři miliony malých sportovců. 
(red)

Množství vysbíraných
odpadků kleslo

V neděli 20. září uspořádali zahrádkáři zábřežské organizace Českého zahrádkářského svazu úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Připojili se k nim i dobrovolníci z řad veřejnosti. Město akci podpořilo pracovními pomůckami a pytli.
Podél Moravské Sázavy a kolem zahrádkářských kolonií u Sázavy a u bagru dobrovolníci vysbírali méně odpadu než v minulosti. „Bylo ho hmotnostně
méně než v předchozích letech, množství
odpadků podle nás klesá,“ sdělila členka svazu Miluše Jílková. „Pokud by tento pozitivní vývoj byl i v následujících letech, můžeme říci, že si občané začínají
uvědomovat hodnotu prostředí, ve kterém
žijí. Projekt Ukliďme Česko pomáhá napravovat slabá místa v přístupu ke krajině. Až se budeme umět ke krajině chovat,
nebude těchto projektů už zapotřebí,“
uzavřela Jílková. 
(red)

Dopravní informace
• Úplná uzavírka na Olomoucké
ulici. Od 26. října do 2. listopadu je povolena úplná uzavírka na místní komunikaci v ulici Olomoucká. Z důvodu
budování nového přídavného parkoviště u vlakového nádraží bude část ulice
Olomoucká uzavřena v délce dvou set
metrů. Objížďka bude vedena po ulicích Olomoucká, Leštinská, Československé armády a zpět.
• Úplná uzavírka na ulici Boženy Němcové. Od 29. září do 11. října
je z důvodu rekonstrukce komunikace úplně uzavřena ulice Boženy Němcové. 
(red)

Sváteční provoz lékáren

Olomoucký kraj zajistil ve svátek 28.
října provoz lékáren v regionu. V každém okrese bude otevřena jedna prodejna
léků. V Olomouci bude po dobu pracovního volna v provozu lékárna ve fakultní nemocnici, která má otevřeno nonstop.
Ostatní lékárny budou fungovat od deváté
do třinácté hodiny. V šumperském okrese
bude otevřena Krajinská lékárna, Komenského 882/4 v Šumperku. 
(red)

Zahrádkáři připravují
dýňobraní
Členové zábřežské organizace Českého
zahrádkářského svazu připravují ve spolupráci s Rodinnou konzervárnou Via Delicia soutěž dýní. „Byl to spontánní nápad,
snaha udělat něco pro lidi a osvěžit tradici pěstování této zeleniny,“ uvedl Štěpán
Brablec. Soutěžit se bude ve více kategoriích a odrůdách, dokonce i v kuriózně narostlých výpěstcích.
Pro účastníky jsou připraveny hodnotné
ceny. Zahradníci mohou své výpěstky přivézt a zaregistrovat v prodejně Via Delicia
na ulici Leštinská 2443/30 od pondělí 19.
do čtvrtka 22. října od 8 do 17 hodin. Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu 24.
října v 10 hodin u prodejny Via Delicia.
Po proběhnutí soutěže budou před prodejnou dýně ještě týden vystaveny. Zpětný odběr bude možný v pátek 30. října od
8 do 17 hodin a v sobotu 31. října od 8 do
12 hodin. Zbylé dýně budou nabídnuty zájemcům ke zpracování či zkompostovány.
Účastnící soutěže dávají souhlas se zveřejněním svých jmen ve spojení s výsledky
soutěže. Dýňobraní 2020 vzniká ve spolupráci s městem Zábřeh a za finanční podpory Olomouckého kraje.
(red)
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Chcete pracovat v blízkosti svého bydliště?
Nabízíme stabilní práci.
Nepřetržitý provoz (12ti hodinové směny, krátký – dlouhý týden)

- operátor/ka ve výrobě papíru, obsluha BČOV
Ranní směny (8mi hodinové směny) - tiskař – flexograf. čtyřtisk, balení – třídění
Proč jít pracovat právě k nám?

• zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
• benefity – eStravenka, odpolední příplatek, výkonové
odměny, osobní ohodnocení, dodatkové volno, stabilizační příspěvek
• pracovní smlouva na dobu neurčitou IHNED (3 měsíce zkušební doba)

Požadujeme

• středoškolské vzdělání, strojní obor výhodou
• výhodou - jeřábnický průkaz, VZV

Kontakt

Bc. Kateřina Hýblová – vedoucí personální oddělení
katerina.hyblova@balsac.cz
583 030 240

Soutěž o hodnotné ceny – soutěžte se svými rozmanitými výpěstky!!!
Vyhodnocení proběhne v sobotu
u prodejny Rodinné konzervárny Via Delicia na ulici Leštinská 2443/30.
Své výpěstky doručte do prodejny Via Delicia
od pondělí 19. 10. 2020 do čtvrtka 22. 10. 2020 od 8:00 do 17:00.
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Zpětný odvoz dýní bude 30. 10. od 8:00 do 17:00 a 31. 10. od 8:00 do 12:00.

Soutěž o hodnotné ceny pořádá ZO ČZS Zábřeh
a Rodinná konzervárna Via Delicia
Bližší informace na:

ZO ČZS Zábřeh

Zahrádkáři Zábřeh

S finanční podporou Olomouckého kraje
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži.
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Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
střední Morava 106.8 FM | R-OL

humoriada.cz
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU OKNA, BALKONU A PŘEDZAHRÁDKY 2020
Nejkrásnější úprava oken a balkónů

Nejkrásnější úprava předzahrádek v místních částech

Nejkrásnější úprava předzahrádek v Zábřeze

Poděkování za zkrášlení veřejného prostoru
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MĚSTO ZÁBŘEH
VYHLAŠUJE PERSONÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH POZIC

21.5. / 18.6. / 16.7. / 20.8. / 17.9. / 15.10.
•
•

•

cde

referent/ka oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Odboru sociálních věcí
referent/ka oddělení dopravy Odboru
správního – zkušební komisař/ka
• referent/ka oddělení dopravy
Odboru správního

2020

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
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V komedii Chlap na zabití
dominuje Filip Blažek

Komedii nabitou slovním a situačním humorem francouzského střihu nabídne kulturní dům v úterý 13. října.
„Představení Chlap na zabití uvádíme jako náhradu za původně plánovanou hru Veselé Velikonoce, kterou jsme
z důvodu na straně účinkujících museli
zrušit. Vstupenky zakoupené na titul Veselé Velikonoce tak zůstávají v platnosti i pro představení Chlap na zabití,“
vysvětluje produkční Vratislav Jarmar.
Autorem příběhu je slavný dramatik
a scenárista Francis Veber, k jehož nejznámějším počinům patří snímky Muž
z Acapulca nebo Velký blondýn s černou botou. Zápletka se točí kolem neplánovaného setkání nekompromisního nájemného vraha s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu. „Inscenace má úžasnou energii, která nabere dech hned v úvodu a
pomine až s děkovačkou. Těšit se můžeme zejména na parádní výkon Filipa
Blažka, který je hlavním tahounem celého představení,“ uvedl Jarmar.
Filipu Blažkovi v roli nájemného
vraha skvěle sekundují Miroslav Vladyka, Michal Slaný nebo Alžbeta Stanková, slovenská herečka známá například ze seriálu Vyprávěj. Představení
Chlap na zabití uvede Zábřežská kulturní v rámci divadelního předplatného ČEZ, volná místa jsou v doprodeji.

(red)

Baletky nabídly nejen
komedii, ale i taneční
kreace
Na sedm desítek diváků se nenechalo odradit obavami z epidemie a zamířilo do Václavova. Ve zdejším kulturním
domě totiž Divadlo Václav v rámci Svatováclavské divadelní pouti uvedlo premiéru svého nového kusu Baletky.
V sobotu 12. září se tak václavovské
pódium změnilo ve studio, v němž se
schází šestice obyčejných žen na hodině
baletu. Každá z nich má jiný osud, každá z nich sem ale utíká alespoň na chvíli
zapomenout na všední život a stát se alespoň na chvíli z káčátka labutí. Ne vždy
se jim to ale daří.
Baletky jsou nejen komedií s vtipnými dialogy, ale také hrou o vztazích, starostech, radostech, bolestech i touhách.
Václavovské ochotnice se této takřka výhradně ženské komedie zhostily
na výbornou. Své role pojaly jako ženy
z davu, snaživé a někdy trochu toporné,
nechyběl jim rozhodně nadhled s notnou
dávkou sebeironie. Představení ale dostalo ještě jiný rozměr v rovině taneční
a hudební, takže herečky musely zvládnout skutečně náročná vystoupení, za
což se jim dostalo oprávněného ocenění, na konci jim nadšení diváci připravili
aplaus vestoje. „Všichni na přípravě poctivě makali, velká pochvala patří René
Kuznikovi za přípravu choreografie,“
zhodnotil premiéru spokojený principál
souboru Josef König.
Režisér König je podepsán i pod druhou letošní premiérou, kterou Divadlo
Václav plánuje v sobotu 17. října v 19
hodin. Tentokrát uvede zábřežského studenta Marka Nagla ve dvou anekdotách
Antona Pavloviče Čechova, a to v monologu O škodlivosti tabáku a v komedii
Námluvy, v níž mu budou sekundovat
Zuzana Purová a Jiří Matějček.
I v této složité době připravují václavovští ochotníci tradiční listopadovou přehlídku O Václava z Václavova
2020. Sestavení programu je v současné situaci poměrně náročné, ale i přesto
připravené inscenace slibují zajímavou
podívanou. Budou-li okolnosti příznivé, uskuteční se od 13. do 17. listopadu
v divadle ve Václavově. 
(red)

Jindřich Štreit se představil
jako skvělý fotograf i vypravěč

Ve čtvrtek 24. září patřilo kino Retro
Jindřichu Štreitovi. Dnes už čtyřiasedmdesátiletý fotograf dávno překročil hranice regionu, jeho díla jsou uznávána po celém světě, uspořádal na 1.400 výstav, zastoupený je v nejvýznamnějších sbírkách
u nás i v zahraničí. Povídání s rodákem ze
Vsetína bylo rozděleno do čtyř bloků mapujících jeho významné projekty. Vrátil se

tak ke svým počátkům, kdy
fotografoval život na vesnicích na Bruntálsku, kvůli
těmto snímkům skončil za
minulého režimu ve vězení.
Další blok přiblížil jeho
tvorbu zabývající se sociálními tématy, životem drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, vězňů či seniorů.
V třetí části představil fotograf své snímky ze zahraničí a v závěru projekty, na
nichž pracuje v současnosti.
Jindřich Štreit není jen
vynikající fotograf, ale
také skvělý vypravěč. Na diváky nechrlil množství fotografií, v každém bloku
představil jen čtyři, ke každé z nich ale
připojil poutavé vyprávění. Příjemný podvečer povedeně doplnilo také vystoupení
olomouckých hudebníků sdružených kolem písničkáře Noslávy inspirované právě
Štreitovými fotografiemi.
(red)

Spojení jarmarku s Notováním? Vynikající nápad
(Dokončení ze strany 1)
Pořádný nářez přinesla Lovesong Orchestra se svou divokou balkánskou dechovkou, která skvěle připravila půdu
pro zlatý hřeb jarmarečního dění, koncert
filmové hudby v podání Dechového orchestru Zábřeh pod taktovkou Lubomíra
Vepřka.
Ten v sedm hodin večer odstartoval
své vystoupení za doprovodu tří sborů –
domácí Carmen, TapTýda z Loučné nad
Desnou a mohelnické Arietty. Velkolepou show v podání asi stovky zpěváků a
hudebníků po úvodních slovech starosty
Františka Johna zahájila znělka Columbia Pictures a pak se na tisícovku diváků

ve vyhrazené zóně a další přihlížející zpovzdálí valil jeden hit za druhým. Transformers, Avatar, Titanic, Pán prstenů, Indiana
Jones, Osobní strážce, Tenkrát na Západě,
Hříšný tanec či písně z českých pohádek
zněly nastupující tmou se skvělým hudebním doprovodem dokonale sladěným
se sbory i sólisty. Promítání na plátno za
vystupujícími, na němž se střídaly záběry
z filmů se záběry účinkujících, jen umocnilo úžasný zážitek, který by byl ozdobou
kulturní sezóny i v mnohem větších městech. Dlouhotrvající aplaus vestoje pak
potvrdil, že organizátoři měli při přípravě
Notování a jarmarku mimořádně šťastnou
ruku. 
(red)

Misery – mrazivé drama s kralující
Zlatou Adamovskou
Na netradiční thrillerový příběh z pera
mistra hororu Stephena Kinga a v divadelní režii Ondřeje Sokola se mohou těšit
příznivci kvalitního divadla v neděli 18.
října. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
sehrají v kulturním domě představení o
spisovateli, kterého z trosek auta zachrání oddaná fanynka jeho díla, aby jej uvrhla do svého domácího vězení a nutila psát
pokračování příběhu o milované Misery.
Hlavním lákadlem Sokolova kusu je
Zlata Adamovská, která se skvěle vyrovnala s náročnou rolí šílené fanynky. „Oblíbená herečka skutečně dělá vše pro to,
aby vystoupila z pro ni typických divadel-

ních rolí žen smýkaných osudem. Teď je
to naopak ona, kdo určuje, komu se jakého osudu dostane,“ míní Zdeněk David
ze Zábřežské kulturní. „K vyvolání stupňovaného napětí dobře slouží i další prostředky a za zmínku rozhodně stojí rafinovaná otočná scéna, která nabízí hned
tři lokace,“ dodává David.
Dokonalou kombinaci dechberoucího
napětí, které je citlivě prokládáno vtípky pro odlehčení, nabízí kulturní dům
v rámci divadelního předplatného skupiny Hevos. Vstupenky v doprodeji lze zakoupit online na www.kulturak.info nebo
v infocentru. 
(red)

Muzeum představilo reprezentativní
výstavu tří malířů

Ve středu 23. září byla slavnostní vernisáží uvedena nová výstava v prostorách městského muzea. Ta představuje dílo tří výtvarníků zdejšího regionu.
V březnu uplynulo sto let od narození
loštického Huga Šilberského, 85 let od
tragického konce jeho strýce Josefa Hacara a 85 let od narození zábřežského výtvarníka a pedagoga Josefa Lubiče.
Vernisáž zahájily verše věnované

Hugu Šilberskému, poté se vzpomínkou
na něj vystoupil jeho syn Aleš Šilberský
a přátelé jeho otce. Památku svého otce
připomněl také Lubičův syn, akademický sochař Martin Lubič. Příchozím tak
představili nejen tvorbu úspěšných výtvarníků, ale přiblížili je hlavně po lidské
stránce, čímž výstava získala mnohem
osobnější rozměr.
Takto zahájená výstava Umělci našeho kraje představuje velmi rozsáhlou sbírku obrazů, grafik, maleb a další tvorby těchto tří umělců, nechybí ani
katalogy, pozvánky či články z již uspořádaných výstav nebo osobní věci výtvarníků.
Návštěvníci zde naleznou mj. řadu
portrétů a zátiší, ale také krajin. Láska
k regionu a jeho přírodě spojovala tyto
tři umělce svázané pouty příbuzenskými
i přátelskými a vytváří nepřehlédnutelnou linii reprezentativní výstavy, která
je v muzeu k vidění do 25. října.  (red)

Vzácné setkání s válečným
veteránem RAF

Velmi zajímavé setkání připravilo kino
Retro na úterý 13. října. Do Zábřehu přijede besedovat Tomáš Lom, jeden z posledních žijících pamětníků válečných událostí a členů RAF, kteří působili v řadách
legendární 311. československé bombardovací perutě. „Tomáš Lom se narodil v
roce 1924 do židovské rodiny, která před
nástupem německé okupace emigrovala
do Anglie. V roce 1944 absolvoval výcvik
radiooperátorů a palubních střelců a poté
nastoupil službu u československé perutě
RAF, později létal na Bahamských ostrovech. Po válce se vrátil do Prahy, dokončil
studia a věnoval se vědecké profesi,“ přiblížil osud šestadevadesátiletého pamětníka Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Povídat si o něm a s ním bude výtvarnice
a spisovatelka Hana Bergmannová Klímová, která v zábřežském biografu také představí svou knihu pro děti Dobrodružství
pana Wellingtona. Vzácné setkání s válečným veteránem má začátek v 17 hodin,
vstupné je dobrovolné. 
(red)

Kulturák hlásí volná
místa v kurzech
Téměř dvacet kurzů se podařilo začátkem podzimu rozběhnout v kulturním domě. Jako obvykle převažují pohybové kurzy pro dospělé, ale i
pro děti, největší počet kurzistů se přihlásil tradičně do kurzu tanečních a
společenského chování. Aktuálně jsou
volná místa v kurzu němčiny, Tai-chi
pro začátečníky a kurzu Port de Bras.
„Jedná se o harmonickou, plynulou
sestavu cviků, které protáhnou tělo a
posílí svaly v problematických partiích,“ představuje ve zkratce moderní
způsob cvičení Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní. U ní lze také získat
na kontaktech 583 415 400, 725 046
589 nebo zikova@kulturak.info podrobné informace. Kompletní přehled
kurzů nabízí webová stránka www.
kulturak.info, kde lze online vyplnit a
odeslat přihlášku.
(red)

Pozor, lichožrouti!
Známá režisérka, autorka animovaných
filmů a ilustrátorka Galina Miklínová vystavuje od 1. října také v Zábřeze, když
přijala pozvání do galerie základní umělecké školy na Školské ulici. Jak napovídá podtitul výstavy Pozor, lichožrouti!, návštěvníci se zde setkají nejen s těmito zloději lichých ponožek, ale také s Kanafáskem, Příšerkami a dalšími postavami z ilustrací Galiny Miklínové.
Přestože je situace s návštěvami složitá,
bude výstava pro veřejnost přístupná každou středu od 14 do 16.30 hodin.
Vrcholem by se pak měl stát den dernisáže, tedy 1. prosinec, kdy má na výstavu
zavítat i sama autorka. 
(red)

Nepál – 46 dnů na treku
Na audiovizuální pořad známého cestovatele a svérázného vypravěče Pavla Svobody pozve kino Retro ve středu 14. října. Úspěšný fotograf v Zábřehu povypráví
o své několikaměsíční dobrodružné cestě
napříč Asii a také o tom, jaké to je vyrazit
pěšky na 46 dnů dlouhý horský trek po Himálajích. „Je to příběh o lidské svobodě v
drsných velehorách i o desítkách setkání
s přátelskými Nepálci. Je to láska na celý
život,“ uvedl Svoboda, jehož přednáška o
Nepálu získala v roce 2018 první cenu diváků na festivalu Caminos v Karlových
Varech. Návštěvníci akce si budou moci
zakoupit a nechat podepsat Svobodovu
knihu Napříč Asií nebo i zbrusu nový cestovatelský nástěnný kalendář na rok 2021.
Vstupné na pořad se začátkem v 17 hodin
je dobrovolné. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
BÁBOVKY

Čtvrtek 8. října

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
KRAJINA VE STÍNU

Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 97 min.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

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

Drama, historický, nepřístupné do 15 let, dabing, Česko 2020, 135 min.



Kino Retro, 17:00, 120 Kč



Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Pátek 9. října

Divadlo
Václav

Pohádka, fantasy, bez omezení, české znění, Česko 2020, 100 min.

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK – PŘELOŽENO NA NÁHRADNÍ TERMÍN

Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 127 min.

Informace o náhradním termínu budou zveřejněny na www.kulturak.info a Facebooku Zábřežské kulturní.
Vstupenky zůstavají v platnosti. 
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 890, 950 a 990 Kč

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

ŠARLATÁN

KAREL

LIPNÍK NAD BEČVOU – HELFŠTÝN
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.

V hlavních rolích divadelní adaptace světového bestselleru Stephena Kinga hrají Zlata Adamovská a Petr
Štěpánek. Režie: Ondřej Sokol. Představení je součástí divadelního předplatného Hevos.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč

ŠARLATÁN

Životopisný, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Irsko/Polsko/Slovensko 2020, 100 min.
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Fantasy, dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, Itálie/ Francie 2019, 125 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč

Úterý 20. října

VÝCHOVA KLUKŮ ANEB CO JE JINÉ PŘI VÝCHOVĚ SYNŮ? MOHOU
MÁMY DĚLAT CHYBY?

Neděle 11. října

SK SULKO ZÁBŘEH – KRALICE NA HANÉ
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Městský stadion, 15:00

Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2020, 91 min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč

POSTIŽENI MUZIKOU

Dokumentární, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 80 min.



Přednáška s Ing. Pavlem Mečkovským.

Přednáška s psycholožkou Mgr. Zuzanou Frydrychovskou.



KČT O ZdP
Zábřeh

BERMUDSKÝ TROJUHELNÍK
Beseda s Jitkou Václavíkovou.

Bláznivá komedie nabitá slovním a situačním humorem. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal
Slaný, Alžbeta Stanková a další. Představení je náhradou za původní představení Veselé Velikonoce, je
součástí divadelního předplatného ČEZ. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč

Audiovizuální pořad známého cestovatele, fotografa a svérázného vypravěče Pavla Svobody. Přednáška
získala v roce 2018 první cenu diváků na festivalu Caminos v Karlových Varech. Autogramiáda nové knihy
Napříč Asií.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

Komedie, nevhodné do 12 let, dabing, Německo 2020, 111 min.

Sobota 24. října
ČZS Zábřeh
a Via Delicia

MULAN

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


MEIS
Zábřeh

Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00

VOŇAVÉ ODPOLEDNE S MEIS ZÁBŘEH: V ŘÍŠI VŮNÍ S PAVLOU
APOSTOLAKI

Seminář na téma aromaterapie a léčivé síly jehličnanů – používání rostlinných silic, terapeutické účinky a
aplikace éterických olejů na posílení imunity, harmonizace psychiky. Program bude rozdělen na dvě části.

Kino Retro, 16:00 – 19:00, vstup volný
Exkluzivní koncert legendy české popmusic a jeho kapely Bacily, nezapomenutelné hity zahrané spolu se
smyčcovým kvartetem.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440, 490 a 540 Kč

KAREL

Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 127 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 25. října


Kino Retro, 17:00, 130 Kč



Kino Retro, 20:00, 100 Kč

SK SULKO ZÁBŘEH – FK MEDLOV


Městský stadion Zábřeh, 14:30
KYTAROVÉ DUO: VLADISLAV BLÁHA A TATSIANA DROBYSH


Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY

SK Sulko
Zábřeh

Koncert skvělého českého kytaristy a běloruské kytaristky, která zahraje i na mandolínu a dormu. 8. koncert
cyklu Bravo. 
Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 120 Kč (na kartu Bravo 90 Kč),

v den akce 150 Kč (na kartu Bravo 120 Kč), děti zdarma
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Rusko 2020, 88 min.


BÁBOVKY

Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 97 min.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč



Kino Retro, 17:30, 100 Kč

ŽENSKÁ POMSTA

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 88 min.

 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 17. října

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

VÝSTAVY



Zábřeh, od 7:30

SOBOTA PRO ŽENY

Port de Bras, jóga a cvičení na trampolínkách. Přihlášky na kontaktech: www.kulturak.info, zikova@kulturak.
info, 775 915 400, 583 415 400 do 15. října.

Kulturní dům, velký sál, klubovny, 9:00 – 12:00

ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA

S sebou špekáček na opečení. Kontakt: Ferda Kubíček, 602 564 946.


Dne 27. srpna jsme vzpomněli její narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiče a příbuzní.

Soutěž o hodnotné ceny, své výpěstky doručte do prodejny Via Delicia od 19. do 22. 10. (8:00 – 17:00).
U prodejny rodinné konzervárny Via Delicia, Leštinská 30, vyhodnocení v 10:00
Přednáška s Mgr. R. Řehákem, Ph.D.



Komedie, romantický, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2020, 87 min.

Milenka Fingerová.

DÝŇOBRANÍ 2020

ZVLÁŠTNÍ POUTO MEZI ČESKÝM A IZRAELSKÝM NÁRODEM

Pátek 16. října

„Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.“

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Romantický, drama, komedie, české znění, nevhodné do 12 let, Česko/Slovensko 2020, 97 min.
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

PALM SPRINGS

Nejsmutnějším dnem našeho života zůstane
15. srpen 1985, kdy tragicky zemřela ve věku
17 let naše drahá a jediná dcera



VÁCLAV NECKÁŘ: 65 LET NA SCÉNĚ

Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 127 min.

Sběr připravte před domy.


Kino Retro, 20:00, 120 Kč

BÁBOVKY

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

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

KAREL



Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 127 min.

FARMÁŘSKÉ TRHY ZÁBŘEH


Kino Retro, 17:30, 100 Kč

KAREL

Čtvrtek 15. října
Prodej regionálních produktů.



Pátek 23. října

Středa 14. října

NEPÁL – 46 DNŮ NA TREKU

Odchod od Plaveckého areálu, 9:00
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00

NIGHTLIFE: NA TAHU

BESEDA S VÁLEČNÝM VETERÁNEM RAF

CHLAP NA ZABITÍ

Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.

Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Rusko 2020, 88 min.

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Vzácné setkání s šestadevadesátiletým Tomášem Lomem, jedním z posledních žijících pamětníků válečných
událostí a členů RAF. Povídat si o něm a s ním bude výtvarnice a spisovatelka Hana Bergmannová Klímová,
která také představí svou knihu Dobrodružství pana Wellingtona.
Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

OKOLO ZÁBŘEHA

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Čtvrtek 22. října

Úterý 13. října

KOMUNIKACE V RODINĚ. JAK NA TO, ABYCHOM SE NAVZÁJEM
SLYŠELI?

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

MISERY

Odjezd ČD, 9:23

Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 97 min
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 127 min.

PINOCCHIO
BÁBOVKY



Animovaný, rodinný, povídkový, bez omezení, české znění, Česko 2020, 45 min. Kino Retro, 15:30, 80 Kč

Sobota 10. října

Ferdinand
Kubíček

Premiéra aktovek O škodlivosti tabáku a Námluvy v podání Divadla Václav. Kulturní dům Václavov, 19:00

Neděle 18. října

Životopisný, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Irsko/Polsko/Slovensko 2020, 100 min.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SDH Zábřeh

VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM
KAREL

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

SK Sulko
Zábřeh

Zábřeh 18/2020


Sraz u Rafandy, 10:00

Muzeum Zábřeh

Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem

Nová expozice
Hugo Šilberský, Josef Hacar, Josef Lubič

Výstava potrvá do 25. 10.
Jaroslav Bílý – přírodní a figurální motivy (minigalerie)
Výstava potrvá do 18. 10.

Dne 21. srpna 2020 by se dožila
paní

Jana Drábková
100 let.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Martin a Vladimír s rodinami.

Pivovar Welzl
Zuzana Steklá

Galerie kina Retro



Říjen

František Remeš: výstava obrazů

Výstava potrvá do 20. 11.

Galerie ZUŠ

Galina Milkínová: Pozor, lichožrouti!

Výstava potrvá do 1. 12.

Dne 7. září 2020 jsme vzpomněli
1. smutné výročí od úmrtí
našeho milovaného syna
Bc.

Petra Kašpara.

Stále vzpomínají zarmoucení rodiče
a bratr Josef s rodinou.
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