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Radnice přijímá nominace na Cenu města
V závěru roku se tradičně uděluje prestižní ocenění významným osobnostem či
institucím. Zábřežští občané, ale i právnické osoby či kolektivy osob působící
na území města mohou do 31. října zasílat nominace na Cenu města Zábřeh.
Ta je každoročně udělována zastupitelstvem města jako ocenění dlouhodobých mimořádných aktivit pro město a
jeho občany, ocenění mimořádného počinu, který významně přispěl k rozvoji
města nebo šíření jeho dobrého jména,
a ocenění mimořádných projevů statečnosti při záchraně lidského života, zdra-

ví či majetku. Oceněny mohou být nejen fyzické osoby, právnické osoby, ale
i kolektivy osob, které v Zábřeze sídlí či
působí.
Nominační formulář je spolu s pravidly pro udělování Ceny města Zábřeh
k dispozici na webových stránkách města. Vyplněný jej lze odevzdat přes podatelnu na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh do
31. října 2020. Následně budou návrhy
posouzeny kulturní komisí rady města
a předloženy radou do zastupitelstva ke
schválení. 
(red)

Na charitativní běh dorazily
přes dvě stovky účastníků

Nový kalendář představuje Zábřeh z nebe

Město Zábřeh připravilo stolní kalendář na rok 2021. Součástí nového kalendáře jsou pohlednice s leteckými záběry
z různých částí města. Prodejní premiéru měl kalendář na jarmarku v sobotu 19.
září.

Od pondělí 21. září je kalendář k dostání v turistickém informačním centru,
na pokladnách městského úřadu, ve vybraných papírnictvích, knihkupectvích a
trafikách. Cena kalendáře činí 69 Kč.

(red)

Svoz odpadu ve svátek
Technické služby upozorňují občany města, že svoz odpadu v pondělí 28. září, v den státního svátku, ne-

bude prováděn. Náhradní svoz proběhne v úterý 29. září. 

(red)

Město vydalo ročenku za loňský rok
Nová ročenka města za rok 2019 je
k dostání. Již tradičně obsahuje průřez
důležitými událostmi loňského roku, aktualizované informace o struktuře městského úřadu, školství, sportu, kultuře i
cestovním ruchu. Nechybí v ní řada konkrétních statistických údajů, přehled významných ocenění a výročí. Poslední

stránky patří fotografiím z významných
událostí roku 2019.
Tištěná verze ročenky je k dostání
zdarma na podatelnách městského úřadu a v turistickém infomačním centru.
K dispozici je také její elektronická podoba na internetových stránkách města
www.zabreh.cz v sekci O Zábřeze. (red)

Dny evropského dědictví zahájilo čtení
z Komenského spisů

Hlavní část letošních Dnů evropského dědictví (EHD) se sice uskutečnila
12. až 13. září, jejich slavnostní zahájení ale proběhlo už o týden dřív, v pátek
4. září. V jeho rámci se v evangelickém
sborovém domě četlo z Obecné porady o nápravě věcí lidských Jana Amose
Komenského. Výročí 350 let od úmrtí
tohoto filozofa, pedagoga a spisovatele připomněla řada představitelů města:

první porevoluční starosta města František Srovnal a jeho současný nástupce František John a místostarosta Josef
Klimek, ředitel gymnázia Martin Paclík, Tereza Tillová z Hnízda, římskokatolický děkan Radek Maláč i hostitel
celé akce, evangelický farář Vlastislav
Stejskal.
Jednotlivé pasáže prokládaly skladby
v působivém podání Smíšeného pěveckého sboru Carmen (na snímku), který
akci zahájil českou hymnou, došlo ale i
na Komenského písně z Amsterdamského kancionálu, Beethovenovu Ódu na
radost či chorál Hospodine, pomiluj ny.
Následující víkend se otevřely památky v Zábřeze i okolí, mnohdy běžně nepřístupné. Účastníci se také mohli zapojit do městské hry pro děti i dospělé Po stopách kulturního dědictví.

(red)

Především dětem patřil v sobotu 5. září
prostor před kulturním domem, kde byl
připraven Dětský den s princeznou Dancejínou. Na jeho organizaci se podíleli
především současní i bývalí členové taneční skupiny Dance Club Juniors, kteří
spolu s dětmi slavili 20. výročí založení
souboru.
Připraveny byly skákací hrady, nafukovací skluzavka či trampolína, tvůrčí
dílny atd. Pobavila také pohádka o princezně v podání populárního Divadélka
S Radostí laděná do slepičího duchu.
U kulturáku se ale začala scházet
také řada dospělých, aby se zde přihlásili k účasti na charitativním Běhu pro
Románka. Akci připravila skupina dobrovolníků Zábřeh dětem ve spolupráci
se Zábřežskou kulturní. K radosti nadšených organizátorek nakonec z hráze

Oborníku, kam se běžci přesunuli, odstartoval starosta František John 210
běžců (na snímku), na které čekaly trasy
od půldruhého do pěti kilometrů a v cíli
symbolické poděkování v podobě diplomu, perníkové medaile a placky s motivem běhu. Odměnou jim ale bylo také
mávání Románka, který běh sledoval
alespoň z povzdálí.
„Na Románkův účet jsme poslali neuvěřitelnou částku 45.400 Kč. A za to
patří́ velký́ dík všem účastníkům, a že
vás nebylo málo. Přímo v sobotu vás
přišlo 210, virtuálně̌ s námi běželo 32
běžců a více než 30 z vás poslalo peníze jen tak. Jste úžasní,“ děkovali organizátoři na svých facebookových stránkách za prostředky, které se sešly na
startovném či přišly na transparentní
sbírkový účet. 
(red)

Knížecí sady ožijí cyklokrosem
V sobotu 3. října se za podpory města
uskuteční v Knížecích sadech u Oborníku již třetí ročník cyklokrosového závodu, který je zařazen do Oderského poháru.
Na start se postaví všechny věkové kategorie od mladších žáků až po veterány. Účast přislíbil i bývalý juniorský mistr světa a vítěz světového poháru v cyk-

lokrosu Zdeněk Mlynář a stávající mistr
ČR Emil Hekele, rodák z nedalekých Loštic. Startovat mohou i všichni příchozí, závod je možné absolvovat také na horském
kole. Organizátoři, tým zapsaného spolku
HC Zábřeh, již tradičně připravují před
startem první kategorie působivé klání
nejmladších dětí do 10 let.
(red)

Knihovna má novou biblioschránku

Na chodníku před zábřežskou knihovnou se před několika dny objevil bibliobox, který návštěvníkům knihovny ušetří
čas i peníze. Knihovna se rozhodla vyjít
touto službou vstříc svým čtenářům, ti teď
mohou vracet knihy kdykoliv. Bibliobox
je před knihovnou na náměstí Osvobození
přístupný 24 hodin denně, a čtenáři se tak
nemusí ohlížet na otevírací dobu knihovny. Knihy a časopisy jsou ze čtenářského
konta odepisovány následující pracovní
den.

Vedení knihovny věří, že čtenáři novou
službu ocení. „Knihovna funguje v běžném režimu, nicméně vše se připravuje
na to, aby bylo možné čtenářům vyhovět
a zároveň je neohrozit. K možnosti objednávání knih, které funguje od května, nyní
přibyla biblioschránka,“ uvedla vedoucí
knihovny Jana Šmehlíková. Prostřednictvím biblioschránky nelze vracet audioknihy (CD), společenské hry a meziknihovní výpůjčky. Není potřeba do ní vkládat ani čtenářský průkaz.
(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

11D++A RR11M A
Z

www.optomedic.cz

strana
strana 22

	
Zábřeh
ZPRAVODAJSTVÍ
Zábřeh17/2020
15/2015
ZPRAVODAJSTVÍ
Novou pohádku představili režisér
a malá herečka

KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 36. jednání v úterý 8. září mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila v souvislosti s přípravou
návrhu rozpočtu na rok 2021 objem finančních prostředků určených na financování programů, kterými se stanoví pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města v roce 2021, následovně: v oblasti
kultury a volnočasových aktivit 272 tis.
Kč, v oblasti sportu 240 tis. Kč, pro sociální oblast 150 tis. Kč.
• Vzala na vědomí vyúčtování dotace
poskytnuté městem Zábřeh společnosti EKO servis v souladu s Veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby
(zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavřené dne 1. 4. 2019.
• Schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města
pro Moravia Big Band Zábřeh, která je
určena na akci Jazz in Hall 2020.
• Schválila rozšíření sítě veřejného
osvětlení o dvě světelná místa na Sokolské ulici a ve Wolkerových sadech. Po
tomto rozšíření bude síť zahrnovat 1.811
světelných míst.
• Schválila uzavření smlouvy o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na
opravu komunikace na ulici Boženy
Němcové se zhotovitelem, firmou JR
stavby CZ.
• Schválila uzavření pojistné smlouvy
na havarijní pojištění velitelského vozidla JSDH Zábřeh značky Ford Ranger
při ročním pojistném 8.948 Kč s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s Izotech Moravia na rekonstrukci střechy Mateřské školy Pohádka, kterým se navyšuje cena díla o
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi
o 111.956 Kč bez DPH a upravila termín
dokončení díla nejpozději do 11. 9. 2020.
• Uložila odboru technické správy nadále nesouhlasit s vyhrazováním parkovacích míst na místních a účelových komunikacích v majetku města pro konkrétní vozidla přepravujících osoby ZTP,
ZTP/P a osoby s Parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením.
• Schválila řešení vitráže ve smuteční síni prostřednictvím návrhu Lady Semecké a souhlasila s dopracováním a realizací této vitráže.
• Schválila odstoupení od smlouvy o
dílo na realizaci díla Vyhlídka Humenec se společností Obchodní centrum
SAN pro podstatné porušení smlouvy
o dílo. 
(red)

Květinkový den se
přesunul na konec září
Také letos proběhne tradiční Český
den boje proti rakovině, známý také jako
Květinkový den. Vzhledem ke koronavirové situaci se ale letos místo jarního termínu uskuteční až ve středu 30. září.
Letošním tématem jsou nádory ledvin a močového měchýře, cílem sbírky
je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Prostředky získané za nabízené kvítky měsíčku lékařského putují na boj proti
rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, výzkum a vybavení onkologických
center.
Květinky budou v Zábřeze prodávat
studentky a studenti místního gymnázia.
Prodávající budou oděni do žlutých triček a budou nabízet kytičku za symbolický příspěvek 20 Kč.
(red)

Beseda
s tvůrci či
doprovodný program
pro děti doprovázely v neděli 13. září
slavnostní
předpremiéru
nové fantasy pohádky Princezna zakletá
v čase.
Příchozí
do kina Retro tak mohli sledovat příběh o
princezně, která se ocitne v časové smyč-

ce. Film s atraktivním obsazením si v závěru vysloužil od diváků potlesk. Ten určitě potěšil režiséra filmu Petra Kubíka,
kterého do Zábřeha doprovodila Anežka
Přikrylová. Dětská herečka, která má za
sebou kromě pohádky účinkování v řadě
seriálů, vzpomínala především na natáčení, poté patřilo slovo režiséru.
Petr Kubík se kromě jiného věnoval
natáčení, které probíhalo do velké míry
ve zdejším regionu. Vůbec nejvíc dnů
strávili filmaři na Bouzově, část příběhu
se odehrává také na zámku v Sobotíně.
Děti i jejich rodiče poté potěšil doprovodný program připravený před kinem,
kde na ně čekala střelba z luku, rytířské
kostýmy nebo možnost potisknout si přinesená trička originálními razítky, která
režisér Kubík přivezl s sebou.
(red)

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu

Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby
do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo voleb do
Senátu proběhne o týden později ve dnech
9. a 10. října. Volič je povinen při hlasování prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR. Totožnost prokazuje platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem. Voliči se do volební místnosti
musí dostavit s ochranou dýchacích cest,
zároveň se jim doporučuje, aby si s sebou
do volební místnosti vzali svoji propisku
k úpravě hlasovacího lístku a důsledně dbali pokynů okrskové volební komise.
Informace k hlasování včetně hlasova-

cích lístků obdrží každý volič do své řádně označené poštovní schránky do 29. září.
V případě závažných zdravotních důvodů (nevztahuje se na voliče v karanténě) může volič požádat o umožnění hlasování mimo hlasovací místnost, tzn. použití přenosné hlasovací schránky, MěÚ Zábřeh (Bc. Daniel Gryc – dveře č. 113, tel:
583 468 246, mob. 733 535 795, e-mail:
daniel.gryc@muzabreh.cz), nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi.
Volební místnosti jsou umístěny pro jednotlivé ulice v níže uvedených objektech
Více informací na webu města Zábřeh,
případně na webu ministerstva vnitra. ( red)

Okrsek
č.:

Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulici:

Adresa sídla
volebního okrsku:

1

Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám,
Ladislava Fialy, Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Nemilská, Oborník, Stanislava Lolka,
Slunná, U Vodárny, V Hliníku, Dolní Bušínov

Plavecký areál Zábřeh,
Oborník 39,
tel: 730 892 384

2

Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského,
Kopečná, Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí,
Na Farském, Radniční, Tůmova, Za Pivovarem,
Ztracená, Žižkova, Na Klotzmance

SŠ sociální péče a služeb –
internát, Komenského 15,
tel: 730 892 385

3

Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova,
Sokolská, Třebízského, Zahradní

ZŠ Boženy Němcové 15,
tel: 730 892 386

4

Krumpach, Malá strana, Morávkova, Nad Lihovarem,
Sušilova, U Bořin, Valová, U Horního rybníka

Katolický dům, Sušilova 38,
tel: 730 892 387

5

Alšova, Bezručova, Dlouhá, Háječkova, Krátká,
Lesnická, Luční, Mánesova, Na Hejtmance, náměstí 8.
května, Polní, Postřelmovská, Příční, Třešňová,
U Dráhy, Úzká, Závořická, Zelená

SŠ sociální péče a služeb,
Bezručova 2a (hl. vchod),
tel: 730 892 388

6

Severovýchod č. 1 – 22, Svobodov, Strejcova

ZŠ Školská 11, tel: 734 157 460

7

Javorová, Severovýchod č. 23 – 53, Květinová

ZŠ Severovýchod 26,
tel: 734 157 461

8

Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Školská,
Žerotínov, Dvorská

Dům s pečovatelskou službou,
Nerudova 7, tel: 734 157 462

9

Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu,
28. října

Gymnázium, nám. Osvobození
20, tel: 734 157 463

10

Československé armády, Křížkovského, Tunklova,
V Opravě, Sadová, Na Křtaltě, Leštinská

Městský úřad Zábřeh, nám.
Osvobození 15, tel: 734 157 464

11

Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru,
Olomoucká, Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční,
Sázavská, U Nádraží, Vodní

Mateřská škola, Ráječek 6,
tel: 734 157 465

12

Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách,
Palackého, Pod Březinou, Pod Strání, Pod Zámečkem,
Rudolfov, Rudolfa Pavlů, Skalička, U Sázavy, V Háječku

Klubovna SDH, Skalička 41,
tel: 734 157 466

13

Hněvkov

Místnost osadního výboru,
Hněvkov 64, tel: 734 157 467

14

Pivonín

Místnost osadního výboru,
Pivonín 9, tel: 734 157 468

15

Václavov

Kulturní dům, Václavov 89,
tel: 734 157 469

Hasiči bojovali v Ráječku

Posledním závodem seriálu soutěží hasičských družstev vyvrcholila v neděli 6.
září na dopravním hřišti v Ráječku Velká
cena v požárním sportu. Soutěž pořádaná
za podpory Olomouckého kraje a Města
Zábřeh se v kategorii mužů stala pohromou pro favority. S neplatnými nebo hodně nepovedenými pokusy soutěž ukončila čelní družstva průběžného pořadí Velké ceny – Hrabišína, Nemrlova, Janovic či Bílého Potoka. Soutěž „outsiderů“
tak ovládlo mužstvo Nového Malína, na
druhém místě se umístilo mužstvo Velké
Bystřice Olomouc a ocenění za třetí místo si odvezl soutěžní kolektiv z Třeštiny.
Domácí Ráječek vybojoval nepopulární
„bramborovou“ medaili. V kategorii žen
v novém rekordu dráhy (17,46 sec.) zvítězilo družstvo Dolní Libiny před Lesnicí
a Pavlovem.
V průběhu roku získali ráječtí hasiči na
soutěžích Velké ceny celkem 165 bodů a
obsadili konečné třetí místo. 
(red)

Historik Eduard Stehlík
uctil památku Karla
Lukase

Legenda české vojenské historie a spisovatel Eduard Stehlík navštívil v sobotu
5. září Zábřeh. Ve svých dílech se zaměřuje na československé vojenské dějiny
zejména z období 1914 až 1956. Eduard
Stehlík byl ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany a působil
také jako historik Vojenského historického
ústavu Praha, později i jako předseda vědecké rady a náměstek ředitele Ústavu pro
studium totalitních režimů. Od letošního
roku působí jako ředitel Památníku Lidice.
Společně se starostou Františkem
Johnem uctil památku komunisty umučeného plukovníka Karla Lukase (na snímku). Navštívil také novou výstavu grafických listů Václava Hollara, které daroval
Muzeu Zábřeh právě Lukas. Před odjezdem do Brníčka, kde se promítal v předpremiéře dokument o Karlu Lukasovi, se
ještě podepsal do pamětní knihy města.

(red)

Retro zve na besedu
o kyberkriminalitě
Stále diskutovaný film V síti, který otevřel tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu, uvedl v Zábřehu začátkem března sérií besed jeho režisér Vít Klusák. Tři
dospělé herečky s dětskými rysy se v dokumentu vydaly na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. „Trestných činů spáchaných pomocí počítače, internetu a mobilů přibývá. Takzvaná kyberkriminalita
je na rozdíl od ostatních typů zločinnosti
na vzestupu,“ konstatoval Jakub Vinčálek
z Národní centrály proti organizovanému
zločinu. Ten bude i hostem besedy, kterou
připravilo kino Retro po projekci snímku
V síti na pátek 25. září. Kontroverzní dokument se bude promítat od 18 hodin.
Vrchní komisař odboru kybernetické kriminality bude se zájemci besedovat
rovněž v sobotu 26. září od 15 hodin v Komunitním centru Postřelmovská 14.  (red)
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Zábřeh: lesk a bída
průmyslového města

Začátkem října zamíří opět do řady
měst a obcí po celé republice festival Den
architektury. V jeho rámci pozve kino Retro na neobvyklý přednáškový večer, který se uskuteční v úterý 6. října. Regionální
architekti Vít Janků a Ondřej Pchálek spolu s žurnalistou a historikem Miroslavem
Kobzou nabídnou sérii krátkých přednášek na témata z historie a utváření průmyslového Zábřeha. Vít Janků představí světově unikátní konstrukci zábřežské
haly Atlas v areálu bývalé Hedvy, Miroslav Kobza objasní architektonické proměny a urbanistický vývoj původně samostatné obce Rudolfov a Ondřej Pchálek v
přednášce s názvem Řeč domů upozorní
na hodnotné historické fasády, jež se ale
z velké části do dnešních dnů nezachovaly. Popíše také proměnlivou roli fasád v
historii a ukáže několik kvalitních příkladů ze současnosti. Po přednáškách bude
následovat společná diskuze s diváky.
Vstupné na přednáškový večer se začátkem v 18 hodin je dobrovolné. 
(red)

Koncert Kněžíkové a Hrocha
nabídl mimořádný zážitek

Mimořádně povedený koncert, konaný za podpory Olomouckého kraje, zahájil v neděli 13. září podzimní sezonu cyklu Bravo. V kostele sv. Barbory se na něm
představila sopranistka Kateřina Kněžíková, jedna z nejvýraznějších osobností českého operního i koncertního světa. Doprovázel ji dramaturg cyklu Bravo a vynikající cembalista Martin Hroch.
Kateřina Kněžíková, držitelka Ceny
Thálie 2019, zahájila své vystoupení písní
z Händelovy opery Julius Caesar, následovala Bachova Sonata D dur a ukázky z díla
německého skladatele Giovanni Paisiella.
Po písni z opery Ezio od Ch. W. Glucka a
další ukázce z díla Bacha zazněla dvě díla
Mozartova a nakonec i přídavek jako odměna za bouřlivý potlesk vestoje, kterým
perfektní výkon ocenili nadšení diváci.
Dalších ovací se dostalo i Martinu
Hrochovi, který ukázal, jak široký může
být záběr cembala. „Šel mi mráz po zádech, tak profesionální výkon, a to se vším
všudy, jsem už dlouho nezažila,“ okomentovala trefně mimořádný kulturní zážitek
jedna z návštěvnic koncertu. 
(red)

Portréty Františka Remeše
Vernisáž výstavy obrazů nedávno zesnulého zábřežského akademického malíře Františka Remeše, kterou připravilo
kino Retro na středu 7. října, bude věnovaná především jeho portrétům. K vidění
ale budou také Remešovy studie ze střední školy nebo rozměrný obraz Pohled na
střed města Zábřeh z roku 2007, který je
ve vlastnictví města.
František Remeš byl zábřežským rodákem, po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně pracoval jako
výtvarník v šumperském Okresním vlastivědném muzeu. Poté vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a následně
zde osm let působil jako asistent v ateliéru
klasických malířských technik. Na začátku milénia působil jako učitel odborných
předmětů na středních školách v Šumperku. Patřil k předním výtvarníkům Olomouckého kraje, jeho jméno figuruje i
v Encyklopedii českého výtvarného umění.
Vzpomínkovým setkáním na malíře Františka Remeše provede Milan Kratochvíl, akce má začátek v 17 hodin. (red)

Rybičky 48 pořádně rozparádily kulturák

Česká pop-punková jednička, kapela Rybičky 48, konečně v sobotu 12. září
vystoupila v zábřežském kulturním domě.
Původně měla být hlavním hostem letošního, kvůli koronaviru zrušenému, Flám
festu. Nakonec sem ale skupina z Kutné
Hory dorazila v rámci turné Letní parket.

V letošní pandemií omezované nabídce koncertů se
staly Rybičky 48, kterým
předskokana dělala zlínská
Street69, osvěžující nabídkou, kterou si mnozí nenechali ujít. Kulturák se tak
zaplnil až na samou hranici povolenou současnými
opatřeními. Na pět stovek
šťastlivců čekala perfektní
show s řadou songů podávaných s lehkostí, která diváky zjevně bavila. Práce
s obecenstvem je vůbec silnou stránkou Rybiček, publikum dokázali přivést snad k jakékoli
spolupráci.
Stejně tak mají Rybičky vychytanou
i vizuální stránku se světly či pyrotechnickými efekty, takže nadšení diváci si bezpochyby přišli na své.
(red)

Nevyžádané rady Marka Váchy
a Zbigniewa Czendlika
Jeden o sobě tvrdí, že je plachý introvert, druhý, že je rozkošný rebel. Ani jeden z nich však nevynechá příležitost vyjet mezi lidi a podělit se s nimi o své životní zkušenosti a názory, přičemž se nezdráhají debatovat i o tématech, která mohou
znít z úst římskokatolických kněží provokativně či kontroverzně.
Besedu s názvem Nevyžádané rady
Marka Orko Váchy a Zbigniewa Czendlika připravil kulturní dům na pondělí 5. října se začátkem v 19 hodin. „Oba besedující pánové se nejprve, každý sám za sebe,
budou zamýšlet nad věcmi všedního dne,
otázkami běžného života, jak jej všichni známe v čase dětství i v dospělosti. To
vše bude určitě okořeněno humorem, jenž

je těmto, tak trochu netradičním kněžím,
vlastní. Třetí část pořadu pak bude patřit besedě s diváky,“ popsal průběh setkání Zdeněk David a zároveň připomněl, že
dotazy adresované oběma protagonistům
lze již nyní zasílat online prostřednictvím
webových stránek www.kulturak.info. Na
zaslané otázky bude odpovězeno během
besedy.
Po skončení pořadu proběhne pro zájemce autogramiáda Zibiho a Orkových
knih, které si rovněž bude možné na místě
zakoupit. „Vážíme si toho, že Marek Vácha a Zbigniew Czendlik přijali naše pozvání ke společné besedě právě do Zábřehu, jedná se totiž o naprosto výjimečnou
událost,“ zdůraznil David. 
(red)

Zábřeh se chystá na koncert podzimu,
přijede Lucie Bílá

Pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského ženského popu Lucie Bílé připravil kulturní dům na pátek 9. října.
Naše absolutně nejpopulárnější zpěvačka a majitelka dvaceti Českých slavíků představí v Zábřehu písničky z nového alba s názvem Ta o mně. Nebudou ovšem chybět ani oblíbené hity ze zpěvaččiny bohaté hudební kariéry, nejlepší hlas
české hudební scény doprovodí skladatel
a klavírista Petr Malásek. „Oba protagonisté velmi pečlivě vybrali mix domácích

i zahraničních skladeb, v rámci recitálu
Lucie Bílé tak zazní skladby z jejích minulých alb, slavná muzikálová témata, světové evergreeny i zpěvaččiny repertoárové
objevy,“ uvedl k programu koncertu produkční kulturního domu Vratislav Jarmar.
Pořadatelé upozorňují, že do vyčerpání povolené kapacity sálu je k dispozici
už pouze minimum vstupenek. Lístky si
lze pořídit buď online na www.kulturak.
info, nebo na prodejních místech Zábřežské kulturní.
(red)

Z derby s Losinami dovezlo Sulko tři body

Zdá se, že po špatném začátku se fotbalisté Sulka konečně nadechli k lepším výsledkům. Svěřenci kouče Jaroslava Appla potvrdili předchozí domácí výhru proti
Litovli a zvládli i očekávané okresní derby
ve Velkých Losinách.
Aktivní byl celý tým a po zásluze se
hned v úvodu hry dočkal vedení. Díky
dobrému napadání a po kombinaci Paclíka se Žákem skóroval střelou z pětadvaceti metrů na přední tyč Miroslav Žanda.
Poté se ale hostům zranil kapitán
Okleštěk a Žanda coby útočník putoval do
středu zálohy, své role se ale zhostil výborně, stejně jako i dorostenci, kteří ten-

tokrát dostali prostor. Střídající Jan Janák
navíc těsně před poločasem zajistil Zábřehu po rohovém kopu svou hlavičku již
dvougólový náskok.
Necelých osm minut po zahájení druhé
půle se ale za domácí trefil Petr Navrátil a
drama bylo rázem na světě. „Možná tam
byl zase chvíli strach o výsledek, ale kluci
to zvládli. Předchozí zápasy, kdy jsme dostávali ty velké příděly, nás docela zocelily. Až na jeden dva pokusy jsme si to pohlídali,“ byl za tři body rád Jaroslav Appl.
TJ Sokol Velké Losiny – SK SULKO
Zábřeh 1:2 (0:2). Branky: 53. P. Navrátil
– 9. Žanda, 40. Janák. 
(red)

Seniorky zamířily na soutěž o nejlepší babičku
Zábřežský Senior klub už znovu pracuje na plné obrátky, což potvrdila i výborová schůze 1. září.
V jejím rámci se vyhodnotil červnový
výlet do Mladé Boleslavi a na zámek Stránov a srpnový zájezd do Kutné Hory a na
zámek Žleby. Každé z těchto akcí se zúčastnilo na padesát seniorů.
Do zářijového programu klubu patří
přednáška na téma Záhady Velikonočního
ostrova. V úterý 15. září proběhla Babička roku Olomouckého kraje v Olomouci,
které se zúčastnily i tři seniorky ze Zábřeha. Ludmila Vojtková, která se v 93 letech

účastní akcí klubu a loni se zúčastnila tábora pro seniory v Domašově, byla v kategorii Nejstarší babička odměněna korunkou pro vítězku.
Další účastnice Marie Čuková krásně
maluje, vyrábí loutky, šije, pracuje s hlínou a obléká Mikuláše, čerta a anděla na
akci v klubu. I Jindřiška Blažková, bývalá
zdravotní sestra, stejně jako ostatní představila sebe a své město, předvedla své výrobky, poté následovalo závěrečné defilé.
I ona obdržela ocenění z rukou představitelů kraje a od Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. 
(red)

Bikeři dovezli pětkrát zlato

Závěr Moravské ligy se uskutečnil 5. a
6. září v Hranicích. Nechyběli tam ani borci z Utopia Bikes a dařilo se jim nadmíru.
Po počátečních sobotních nezdarech
protrhl smůlu Robin Orlický a probojoval
se do finále. Tomáš Dostál se v cruiserech
do finále dostal podle očekávání. A nejen
to, finále vyhrál. Navázal na něj Vojta Šichor dalším zlatem a Vojta Opravil čtvrtým místem. Další zlato přidal Matěj Šoupal, který své vítězství zopakoval i v neděli. A to ještě Justýna Opravilová postoupila do finále, stejně jako Matyáš Krčmář a
Robin Orlický. Parádní představení předvedli také Vojtové Šichor a Opravil, kteří
si odvezli zlato a bronz.
Celkové pořadí moravské ligy BMX:
6letí Justýna Opravilová 8. místo, 7letí
Karel Trojek 7. místo, 8letí Matyáš Krčmář 17. místo, 9 a 10letí Robin Orlický 7.
místo, Marek Žváček 24. místo, 11 a 12letí
Vojtěch Opravil 3. místo, Vojtěch Šichor
13., František Šváb 19., Matěj Žváček 21.
místo, 13 a 14letí Martin Huf 6. místo, 15
a 16letí Matěj Šoupal 1. místo, Cruiser Tomáš Dostál 5., Radomír Huf 7. místo. (red)

Martin Hofmann v roli
nenapravitelného
sukničkáře

Na skvostnou situační komedii Veselé
Velikonoce, která se proslavila zejména
díky stejnojmennému filmovému zpracování v hlavní roli Jean-Paul Belmondem,
pozve kulturní dům ve středu 30. září.
Režisér Miroslav Hanuš působící na
prknech Divadla Palace obsadil do role
nepoučitelného sukničkáře Martina Hofmanna, který na sebe v poslední době
upoutal pozornost zejména postavou Luďana v seriálu Most! nebo rolemi ve filmech Teroristka či Skleněný pokoj. „Slavná divadelní hra francouzského dramatika Jeana Poireta nabídne příběh zmatkaře Stéphana, který tajně podvádí svou
manželku Sophii. Ta ho jednou přistihne
ve společnosti půvabné dívky a Stéphane
ji bez váhání představí jako svou dceru.
V té chvíli se spustí kolotoč zamotaných a
nemotorných lží,“ připomíná známou zápletku produkční Vratislav Jarmar. Představení tak nabídne divákům nepřebernou
plejádu gagů, komických situací i dějových překvapení, která jsou humorná stejně jako ve filmu.
V dalších rolích se v Zábřehu představí Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří
Wohanka a Filip Cíl. Kulturní dům uvede
komedii Veselé Velikonoce v rámci divadelní předplatného ČEZ, volná místa nyní
nabízí v doprodeji. 
(red)

Bratři Rašneři bodují
na vodě i v atletice

Bratrům Rašnerům se v září opravdu
dařilo. Šestnáctiletý Karel do své sbírky
letošních titulů mistra ČR ve sjezdu na
divoké vodě přidal další dva tituly mistra
republiky mladšího dorostu. Tentokrát ve
Veltrusech, ve sprintu na divoké vodě v
kategorii C1 a C2 (spolu s Matějem Vaňkem). Stříbro pak získal v soutěži hlídek.
Úspěšný víkend doplnil bronzem v olympijské disciplíně slalom na divoké vodě.
V rámci Českého poháru ve slalomu
skončil na druhém místě a potvrdil svou
univerzálnost a vysokou výkonnost, kterou ukázal již na začátku září v Lipně, kde
v rámci republikového mistrovství ve slalomu zkušených dospělých reprezentantů
skončil v první dvacítce pořadí C1.
Jeho dvanáctiletý bratr Jiří se začátkem
září dočkal své první mezinárodní závodní
zkušenosti v reprezentačním dresu na 15.
tzv. neoficiálním atletickém mistrovství
Evropy žáků v Brně.
Jiří, který se stal vlajkonošem české výpravy, neměl však svůj ideální den a vybral si nováčkovskou daň. Místo očekávané první desítky tak vybojoval 16. místo
na 800 m a 32. místo v dálce. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
CYKLOKROS ZÁBŘEH

Čtvrtek 24. září

JESENICKEM: FILIPOVICE – DOMAŠOV

KČT O ZdP
Zábřeh

HC Zábřeh

Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

JINDŘICH ŠTREIT: ZASTAVIT ČAS

ATB Valová, 7:22

Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA/Španělsko 2017, 105 min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč

BÁBOVKY

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

Kurz (max. 5 osob) rolování svíček z plátů včelího vosku. Odnesete si 6 svíček různých velikostí. Kontakt:
733 362 465, 733 295 802.
Obchůdek Ozdobeno od Haničky, 28. října 664/2, 14:00 – 17:00, 490 Kč

Koncert je přesunut na jaro 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. Více informací na www.skwor.cz.

Kulturní dům, velký sál, 20:00, VYPRODÁNO

Neděle 4. října

PINOCCHIO

Fantasy, dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, Itálie/ Francie 2019, 125 min. 

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

V SÍTI + BESEDA S KRIMINALISTOU

Dokumentární, nevhodné do 15 let, dabing, Česko 2019, 100 min. Po představení beseda s kpt. Jakubem
Vinčálkem, vrchním komisařem odboru kybernetické kriminality.
Kino Retro, 18:00, 100 Kč

ŽENSKÁ POMSTA

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


Sobota 26. září

JÍDLO NA ULICI – 5. ZÁBŘEŽSKÝ FOOD FESTIVAL
Na Talíři, z.s.

Sraz milovníků street foodových specialit a delikátních chutí celého světa.
Farní ulice a amfiteátr před zámkem, 10:00 – 18:00, vstup zdarma

RUB A LÍC INTERNETU

Přednáška s kpt. Jakubem Vinčálkem.




Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00 – 18:00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

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



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

Beseda nejen o provokativních či kontroverzních tématech, ale také prostor k zamyšlení o věcech všedního
dne.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 280 a 320 Kč

Úterý 6. října

ZÁBŘEH: LESK A BÍDA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA

Přednáškový večer regionálních architektů Víta Janků, Ondřeje Pchálka a žurnalisty a historika Miroslava
Kobzy. Následovat bude diskuze s diváky.

Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné

Středa 7. října

PIETNÍ VYCHÁZKA K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.

Vernisáž výstavy obrazů nedávno zesnulého zábřežského akademického malíře Františka Remeše.
Vzpomínkovým setkáním provede Milan Kratochvíl.
Kino Retro, 17:00, vstup volný

Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2020, 91 min.
Kino Retro, 15:00, 110 Kč



Čtvrtek 8. října

AKTIVIZACE A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

KRAJINA VE STÍNU

Městský stadion Zábřeh, 15:30

Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 97 min.
Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Úterý 29. září

VÝVOJ ŘEČI U DĚTÍ – JAK JEJ PODPOŘIT A KDY VYHLEDAT POMOC?
Beseda s logopedkou Mgr. Annou Dostálovou.

Moravia
Big Band

PODZIMNÍ VYCHÁZKA – CUKROVÁ BOUDA, HOŠTEJN
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

TÝDEN DYSLEXIE (1. – 7. 10.)

Hry, zábavná cvičení v rámci XII. ročníku Celosvětového týdne dyslexie.

ŠARLATÁN

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

Odjezd ČD, 9:17

KONEC STARÝCH ČASŮ – FILMOVÉ VEČERY: JIŘÍ MENZEL
Komedie, bez omezení, české znění, Československo 1989, 93 min.

TENET

Akční/drama/sci-fi, nevhodné do 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2020, 150 min.


Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ŠKWOR – UZAVŘENEJ KRUH TOUR II

Koncert je přesunut na jaro 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. Více informací na www.skwor.cz.

Kulturní dům, velký sál, 20:00, VYPRODÁNO

Odjezd ČD, 9:23

PINOCCHIO

Fantasy, dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, Itálie/ Francie 2019, 125 min.


Kino Retro, 17:00, 120 Kč

JAZZ IN HALL – 17. ROČNÍK
Moravia
Big Band

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Klub ve Zdi, 20:00, 100 Kč

Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.

Vystoupí Moravia Big Band s hostem Valerií Lynn, Fresh Minute, Marta Kloučková quartet s hostem
Davidem Dorůžkou. Hvězda festivalu – kapela Monkey Business. Venkovní scéna, občerstvení po celý večer.
Vstupenky online na jazzinhall.cz.

Tenisová hala, 19:00, předprodej 300 Kč, na místě 360 Kč

BÁBOVKY

Pátek 2. října
Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění,2020, 97 min.

Vstupenky online na jazzinhall.cz.

LIPNÍK NAD BEČVOU – HELFŠTÝN

ZŠ Školská 11, od 8:00

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

JAZZ IN HALL – THE SHOOKIES / DIMENSIONLESS / JAM SESSION

Sobota 10. října

ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 5. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ

Katolický dům, 13:00
ŠARLATÁN

Romantický, drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 97 min.
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Neděle 11. října
ŽPS Slavice

SK SULKO
Zábřeh

Sobota 3. října

KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE
Jako host vystoupí DPS Pampelišky MŠ Pohádka a ŽPS Legato Krnov.

Kostel sv. Bartoloměje, 15:00

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

BURČÁKOVÝ POCHOD BRNÍČKO

Trasa 11 km. Stanoviště s burčákem a občerstvením. Info na: www.obecbrnicko.cz.
Start: Hospoda U Kouřilů, 9:00 – 10:00

Dne 21. září 2020 to bylo již 30 let
ode dne, kdy nás navždy opustil

Dne 23. září jsme si připomněli
2. smutné výročí úmrtí

Rudolf Knápek.

.
pana
22. října by se dožil 87 roků.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského ženského popu, kterou doprovodí skladatel a klavírista Petr
Malásek. 
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 890, 950 a 990 Kč

Čtvrtek 1. října

pan

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK

Skvělá situační komedie známá díky kultovnímu filmu s J. P. Belmondem. Hrají: Martin Hofmann, Michaela
Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková a další. Představení je součástí divadelního předplatného
ČEZ.

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

TTC Brníčko

Vstupenky online na jazzinhall.cz.

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

Wolkerovy sady, start 16:00

VESELÉ VELIKONOCE

BÁBOVKY

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

JAZZ IN HALL – MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Středa 30. září

KČT O ZdP
Zábřeh



Pátek 9. října

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

ZÁVODY ODRÁŽEDEL



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

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


ŠARLATÁN

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

Sraz u evangelického kostela, 9:30

FRANTIŠEK REMEŠ: PORTRÉTY PLUS

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

SK SULKO ZÁBŘEH – SK LIPOVÁ

BÁBOVKY

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

NEVYŽÁDANÉ RADY MARKA ORKO VÁCHYA ZBIGNIEWA CZENDLIKA

Neděle 27. září

SK SULKO
Zábřeh



Pondělí 5. října

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

BÁBOVKY

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ŠKWOR – UZAVŘENEJ KRUH TOUR II

Pátek 25. září

TVOŘENÍ U HANIČEK – BYLINKOVÉ SVÍČKY Z VČELÍHO VOSKU

Start: 10:30 odrážedla (0 - 6 let), dětská kategorie (6 - 10 let), 11:00 žáci, žačky, kadetky, 11:30 kadeti, ženy,
masters 55, 12:10 junioři, elite, M35, M45.
Knížecí sady - Oborník

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI



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

Komponovaný pořad světově uznávaného fotografa. Fotografie, mluvené slovo a hudební doprovod. Část
výtěžku ze vstupného půjde na podporu osob se zdravotním postižením.
Kino Retro, 19:00, předprodej 120 Kč, v den akce 150 Kč
Obchůdek
Ozdobeno
od Haničky

Zábřeh 17/2020

Ivo Dvořáka

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
Lenka a Jitka s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

POSTIŽENI MUZIKOU

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



Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Dne 26. září 2020 by se dožil 85 roků
pan

Miroslav Kylar
ze Zábřehu.

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo
zapomenout. Za vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.
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