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Welzlův kvadriatlon ovládli děti 
a bratři Bednarští V červnu byla zahájena rekonstrukce 

rozvodů vzduchotechniky v bazénové 
hale krytého bazénu. Na základě vypra-
cované projektové dokumentace bylo 
původní ocelové potrubí poškozené ko-
rozí nahrazeno potrubím plastovým. Za-
řízení již bylo kvůli agresivním prostře-
dí v havarijním stavu a výměna potrubí 
byla nezbytná. Současně se mění i trasa 
vedení přívodního vzduchotechnického 
potrubí tak, aby proud přiváděného čer-
stvého vzduchu co nejméně obtěžoval 
plaveckou veřejnost. 

„Vzduch foukal návštěvníkům sou-
časně na hlavu i nohy. Rozsáhlou rekon-
strukcí dojde k úpravě přívodu vzduchu 

z výdechů v lavicích s tím, že odtah i pří-
vod vzduchu bude nově ze stropu,“ po-
psal starosta Zábřeha František John. 

V roce 2019 bazén navštívilo přes 120 
tisíc lidí. V krytém areálu je k dispozi-
ci whirlpool, sauna, parní kabina a pět-
advacetimetrový nerezový bazén s šes-
ti drahami, který využívá veřejnost, pla-
vecká škola i sportovní oddíly. 

V poměrně specializované oblasti 
montážních prací uspěla ve výběrovém 
řízení zavedená brněnská firma AZ KLI-
MA s cenou 2,3 milionu korun. Kom-
pletní výměna potrubí vzduchotechniky 
v bazénové hale bude dokončena v sr-
pnu.  (red)

Bazén bude mít nové rozvody vzduchotechniky

Welzlův kvadriatlon už pojedenác-
té prověřil síly milovníků výzev. Závod 
kombinující běh, plavání, jízdu na ko-
lečkových bruslích a horské kolo starto-
val v sobotu 24. července z plaveckého 
areálu. 

Závodníky nejdříve čekal tříkilomet-
rový běh kolem Moravské Sázavy s cí-
lem na hrázi nádrže Nemilka. Tradičně 
je tato první disciplína okořeněna běžec-
kým a plaveckým brodem. Poté osměle-
ní závodníci naskákali do Nemilky, kde 
na ně čekalo přibližně 600 metrů plavá-
ní. Před závěrečnou plaveckou rovinkou 
podél hráze sportovci absolvovali skok 
z dvoumetrové výšky, který komentoval 
a sportovce současně povzbuzoval mo-
derátor Jindřich Solovský. 

Následovala nejobávanější disciplína, 
necelých 11 kilometrů na kolečkových 
bruslích. Po sjezdu z hráze vedla trasa k 
Hněvkovu, kde se přejíždělo na cyklo-
stezku a přes Lupěné zpět na plavecký 
areál. Tady závodníci přeskočili na hor-
ská kola a před nimi bylo posledních 11 

kilometrů. V kon-
kurenci pětatřice-
ti účastníků zvlá-
dl tuto nevšední 
kombinaci nej-
rychleji Vojtěch 
Bednarský, který 
závod dokončil 
za 74 minut a vy-
bojoval v Zábřeze 
už své šesté vítěz-
ství v řadě. Dru-
hý do cíle dorazil 
jeho bratr Václav 
a třetí skončil Fi-
lip Hanslián. Nej-

rychlejší ženou v cíli byla už potřetí triat-
lonová reprezentantka Pavlína Poláčko-
vá. Mezi dvanácti štafetami zvítězil tým 
Na poslední chvíli v sestavě Janků, Bílý 
a Stryk. V této kategorii startovali a pro 
třetí místo si dojeli manželé David a Ni-
kola Jílkovi. David si dokonce tentýž den 
odběhl na nedaleký bozeňovský triatlon, 
který nakonec vyhrál. 

Celé dopoledne patřil Welzlův 
kvadriatlon dětem. Také na ně čeka-
ly čtyři disciplíny, a to převážně v areá-
lu koupaliště. Stejně jako v předchozích 
letech měl dětský závod skvělou atmo-
sféru, kterou podpořil svým komentářem 
moderátor České televize David Knebel. 
Na start se postavilo přes 40 dětí nejen z 
České republiky, ale i z USA, Francie a 
Řecka. Více než 30 dětí si pak zazávodi-
lo se svými rodiči. Tento vložený závod 
byl do propozic zařazen v loňském roce 
a díky ohlasům bude mít své pevné místo 
i v dalších ročnících, ten další odstartuje 
16. července 2022. (red)

Městský úřad upozorňuje voliče, kteří 
budou volit v nadcházejících volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
jež proběhnou ve dnech 8. a 9. října, aby 
si zkontrolovali platnost svých dokladů. 
V souvislosti s novelou zákona o občan-
ských průkazech již nebude možné vy-
dat ve zrychleném režimu občanský prů-
kaz bez strojově čitelných údajů pro účely 
výkonu volebního práva s dobou platnos-
ti 30 dnů. 

Tato změna reflektuje požadavky na 

identifikační doklady vyplývající z práv-
ních předpisů EU a snahu o maximálně 
možnou unifikaci při využívání dokla-
dů s elektronickým čipem a biometrický-
mi prvky. Nastane-li do budoucna situa-
ce, kdy volič krátce před volbami zjistí, 
že nemá platný občanský průkaz, nebo ho 
ztratí či je mu odcizen, může k hlasování 
využít platný cestovní pas, a nemá-li ho, 
pak má možnost požádat o vydání občan-
ského průkazu ve zrychleném režimu (do 
5 pracovních dnů).  (red)

Upozornění pro voliče na platnost
občanských průkazů

Město vydalo ročenku mapující loňský rok
Nová ročenka města za rok 2020 je již 

k dostání. Tradičně obsahuje průřez dů-
ležitými událostmi loňského roku, aktu-
alizované informace o struktuře městské-
ho úřadu, školství, sportu, kultuře i ces-
tovním ruchu. Nechybí v ní řada kon-
krétních statistických údajů, přehled vý-
znamných ocenění a výročí. Poslední 

stránky patří fotografiím z významných 
událostí roku 2020. 

Tištěná verze ročenky je k dostání 
zdarma na podatelnách městského úřa-
du a v turistickém infomačním centru. K 
dispozici je také její elektronická podoba 
na internetových stránkách města www.
zabreh.cz v sekci O Zábřeze.  (red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 
bude probíhat od 19. do 24. srpna, distribuci zajišťuje 

Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 8. září.

Dravci, sovy, kováři či ohňová show zahájí 
Dny evropského dědictví

Dveře památek otevřou v Zábřeze od 
10. do 12. září Dny evropského dědic-
tví. Jejich slavnostní zahájení proběhne 
v pátek 10. září na zábřežském hradě a 
zámku. Program zahájí oblíbení Seife-
ros s ukázkou dravců a sov. Připravena 
bude Stezka bojovníka a ukázka historic-
kých zbraní Vanir, chybět nebudou Ko-
váři Zábřeh, poníci, alchymistická labo-
ratoř v historickém sklepení či workshop 
skupiny Postrpoi s ohňovou show na zá-
věr programu. 

Tradičně bude také připravena hra Po 
stopách kulturního dědictví, při které 

budou návštěvníci procházet místní pa-
mátky a sbírat razítka. Start a cíl hry ur-
čené pro děti i dospělé je na zábřežském 
hradě. 

V sobotu a neděli pak bude otevřena 
celá řada památek: kostel sv. Bartolomě-
je s farním muzeem, kostel sv. Barbory, 
zábřežský hrad a zámek, kostel Církve 
československé husitské, Zámek Skalič-
ka, Dům Pod Podloubím – Muzeum Zá-
břeh, mariánský sloup a kašna na Masa-
rykově náměstí, Šubrtova kaplička nebo 
železniční skanzen na opuštěném dráž-
ním tělese.  (red)

Pracuj pro Zábřeh na pozicích:
 • strážník Městské policie Zábřeh
 • krizový manažer městského úřadu 

Více na www.zabreh.cz, tel: 583 468 241,
e-mail: martina.polachova@muzabreh.cz

Pořad Náš venkov zamířil do Zábřeha
Další díl pořadu České televize Náš 

venkov se natáčel v Zábřeze. Jeho téma-
tem bude vlastní provozování vodohos-
podářské infrastruktury městy a obce-
mi. Zkušenosti s přechodem k vlastnímu 
provozování představí starosta Zábřeha a 
člen představenstva akciové společnos-
ti Vodohospodářská zařízení Šumperk 
František John. 

Vodohospodářská společnost vlastně-
ná městy a obcemi v loňském roce kou-
pila od zahraničního vlastníka provozní 
společnost ŠPVS. Od 2. listopadu 2020 
tak provozování zajišťuje vlastními sila-
mi, akviziční úvěr splácí z dividend, kte-
ré by jinak končily v zahraničí. Pořad re-
žírovaný Kateřinou Hrochovou má být 
vysílán na podzim.  (red)

 PLAVECKÝ KLUB ZÁBŘEH INFORMUJE
Plavecký klub Zábřeh zahajuje nábor do plavecké přípravky na 
školní rok 2021-22. Nábor proběhne dne 2. 9. 2021, sraz zá-
jemců je v 15:45 hodin na recepci bazénu. Podmínky, infor-
mace a online přihlášky najdete již nyní na novém webu www.
plaveckyklubzabreh.cz . 

Plavecký klub Zábřeh
Bohumil Molek

739 609 546
bohumil.molek@tiscali.cz 

Kontakt pro případ konzultace na mne je:
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Potomek významného šlechtického 
rodu spjatého se Zábřehem, Tamás Ferenc 
Tunkel, navštívil v sobotu 10. července 
Zábřeh. Region naposledy navštívili Tun-
klové z české větve rodu žijící v Praze a v 
Dačicích v roce 2010.

Tunklové získali zábřežské panství v 
roce 1442. Významnou stopu zde zane-
chali především díky výstavbě řady ryb-
níků, na jejich rybniční hospodářství od-

kazuje také kapr, který se stal součás-
tí rodového erbu. Rybník Oborník, ke 
kterému Tunklové zbudovali mlýn-
skou strouhu přivádějící vodu z Mo-
ravské Sázavy i pro mlýny či pivovar, 
je upomínkou na toto hospodaření v 
krajině a šlechtické podnikání. 

Tamás Ferenc Tunkel, který žije v 
Maďarsku, kde od roku 2014 půso-
bí jako starosta obce Legénd, si bě-
hem své návštěvy prohlédl památ-
ky spojené s rodem Tunklů, zábřež-

ským hradem ho provedl starosta Franti-
šek John. V Brníčku jej starosta Jiří Bartoš 
seznámil se zříceninou hradu či středově-
kým kostelem Narození P. Marie. V Du-
bicku se potomek Tunklů ve farním kos-
tele sv. Kříže zaposlouchal do zvuku zvo-
nu z roku 1476. Ten nechal jeho dárce Jiří 
Tunkl z Brníčka a na Zábřeze opatřit také 
znakem s rybou. (red)

Zábřeh navštívil potomek Tunklů

Do Zábřeha se po více než sedmdesáti 
letech vrátil zvon, který po válce beze sto-
py zmizel. Letos se znenadání objevil na 
aukčním portálu, kde ho zábřežští patrioti 
a zvoníci následně vydražili.

Zvon sv. Jiří byl roku 1801 odlit olomo-
uckým zvonařem Luďkem Wolfgangem 
Straubem pro kapli Panny Marie v Kře-
mačově u Mohelnice. Za 2. světové války 
byl zrekvírován. Válku přečkal na shro-
maždišti zvonů ve vestfálském Lünnen, 
roku 1946 byl restituován do Českoslo-
venska. Protože si jej ale nikdo nevyzve-
dl, roku 1947 jej zábřežský děkan přidělil 
pro kostel sv. Bartoloměje, zvon z Křema-
čova ale vlivem válečných útrap a nešetr-
ného zacházení praskl. Byl proto svěšen, 

poslední zmínky o něm jsou z 50. let, ná-
sledně se jeho stopa ztrácí.

Letos se ale zvon znenadání objevil na 
aukčním portálu. Zábřežští patrioti a zvo-
níci ho následně vydražili a vrátili do Zá-
břeha. „Na zvon nás upozornil kampano-
log českobudějovické diecéze Radek Lun-
ga, který se jím zabýval v rámci zpracová-
ní rekviziční dokumentace zvonů. Neváhali 
jsme ani chvíli a vhodně zvolenou strategií 
nabídli větší cenu, než ostatní zájemci. Ni-
kdo jiný v tu chvíli neznal skutečnou iden-
titu zvonu,“ sdělil zvoník Aleš Pátek. Vy-
volávací cena byla 10 tisíc korun, koneč-
ná aukční cena 21.199 Kč. Prodejce zvonu 
byl starožitník v okrese Trutnov, o osudech 
zvonu po desítky let, kdy byl nezvěstný, se 
ale nepodařilo zjistit více. 

„Historii památek v regionu se věnuje-
me dlouhodobě, objevem zvonu se podaři-
lo nejen vyřešit jednu ze záhad, ale také do 
regionu vrátit historický zvon. Již jsme jej 
odborně ošetřili a nakonzervovali, vedle 
původní výzdoby na zvonu zůstanou rekvi-
ziční nápisy,“ sdělil ke zvonu starosta Zá-
břeha a kampanolog olomoucké arcidiecé-
ze František John. Padesátikilový zvon 
bude veřejnosti prezentován ve Dnech ev-
ropského dědictví.  (red)

Zvon se vrátil po sedmdesáti letech

Zástupci Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Zábřeh (JSDH) a Ha-
sičského záchranného sboru Olomouc-
kého kraje převzali v pondělí 2. srpna 
na zábřežské radnici plyšové pejsky, kte-
ří budou sloužit traumatizovaným dě-
tem při požárech, dopravních nehodách 
a jiných mimořádných událostech. Ini-
ciátorem celé myšlenky byl místostaros-
ta města a současně velitel JSDH Josef 
Klimek. 

Vzhledem k tomu, že je Zábřeh měs-
tem polárníka Jana Eskymo Welzla, byl 
vybrán sibiřský husky. Každý je ozdoben 
modrým nebo červeným šátkem s logem 
města. 

Hasiči budou psí posádku vozit ve vý-
jezdových vozech pro případ, kdy jsou 

účastníky dopravní nehody či jiné krizo-
vé situace malé děti. Hračky pak alespoň 
na chvíli utlumí v dětech trauma prožité 
události a snadněji se s nimi bude komu-
nikovat. „I přes to, že se stanou pejsci 
součástí každodenní služby, doufejme, že 
je bude potřeba povolávat co nejméně,“ 
dodal při předání Josef Klimek.  (red)

Plyšoví pejsci pomohou dětem

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V červenci strážníci zaznamenali 
381 událost, zasahovali u sedmi krá-
deží v obchodech, odchytili šest vol-
ně pobíhajících psů a patnáctkrát řešili 
opilce povalující se na veřejných pro-
stranstvích. Mimo to řešili i následují-
cí případy:

• Perný měsíc zahájil odchyt zraně-
né mladé poštolky 2. července na ulici 
Kosmonautů, ta putovala k odbornému 
ošetření do zařízení pro zraněná zvířa-
ta v Rudě nad Moravou. To srnci sra-
ženému na Havlíčkově ulici už pomo-
ci nebylo. Nový domov našli strážníci 
morčeti, které někdo vyhodil v krabi-
ci u kontejneru na komunální odpad na 
ulici 28. října.

• Pomoc rodičům při napadení je-
jich psychicky nemocným synem po-
skytovali strážníci 4. července na uli-
ci 17. listopadu. Hlídka musela muže 
zpacifikovat pomocí pout, případ poté 
předala přivolané Policii ČR a záchran-
ce. V poutech skončil také jeden z opil-
ců, který se pustil do rvačky v baru na 
Křížkovského ulici a neuklidnil ho ani 
příjezd strážníků. Protože měl v krvi 
téměř 3 promile, skončil nakonec na 
olomoucké záchytce.

•  Až příliš dobře se bavili v pondělí 
5. července na plaveckém areálu mla-
díci, kteří obtěžovali své okolí a od-
mítali uposlechnout pokynů personá-
lu. Zásah přivolaných strážníků, kte-
ří je poučili o nevhodnosti jejich cho-
vání, zabral, mladíci se za své chování 
omluvili.

• Pohotovost pozorné občanky po-
mohla 16. července zadržet mladého 
vandala. Žena přivolala hlídku poté, co 
u vchodu do panelového domu na Má-
nesově ulici uviděla mladíka ničit zvon-
ky a rozkopnout zrcátko u auta. Ozna-
movatelka označila možného pachatele 
pohybujícího se opodál. Hlídka jej ná-
sledně zadržela, ke všemu se přiznal. Po 
vyčíslení škody jí celou uhradí.

• Při preventivní kontrole okolí ná-
draží ČD nad ránem 23. července si 
hlídka všimla ležícího muže na lavič-
ce, jehož oblečení odpovídalo popisu 
osoby hledané Policií ČR. Ten je pode-
zřelý z napadení staršího muže z před-
chozích dnů. Po zjištění jeho totožnos-
ti byl muž vzhledem k jeho minulosti 
hlídkou omezen na osobní svobodě a z 
bezpečnostních důvodů mu byla přilo-
žena služební pouta. Poté byl převezen 
na služebnu Policie ČR.

• Neurvale se zachoval zloděj 29. 
července v prodejně na ulici Kosmo-
nautů. Pokladní, která se muže s kapsa-
mi plnými zboží snažila přimět k place-
ní, skončila na zemi. Hlídce ale poskyt-
la jeho popis, včetně možného směru 
útěku na jízdním kole. Mezi tím došlo 
k telefonickému oznámení, že u dalšího 
marketu leží na zemi muž s jízdním ko-
lem, jeho popis odpovídal zloději. Hlíd-
ka vyrazila na místo, ležícího muže za-
držela a předala Policii ČR. 

• Na zemi skončil o den pozdě-
ji další cyklista na ulici 28. října. Ten 
měl poraněný loket a koleno, jak se 
ale ukázalo, mohl si za to sám, decho-
vá zkouška ukázala 2,38 promile al-
koholu. Na místo přivolaná záchranka 
jej ošetřila a odvezla  do nemocnice v 
Šumperku.  (red)

Blíží se termín 
splatnosti poplatku 

za odpady
Město Zábřeh upozorňuje občany na 

blížící se termín splatnosti poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Poplatek ve 
výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní 
rok 2021 je nutné uhradit nejpozději do 
30. září a lze jej zaplatit přímo na jaké-
koliv pokladně Městského úřadu Zábřeh 
nebo bankovním převodem na číslo účtu 
188 491 576/0300, ČSOB. Při převodu 
je nutné uvést správný variabilní symbol 
uvedený na složenkách, které byly obča-
nům rozeslány. 

Termín 30. září 2021 je stanoven obec-
ně závaznou vyhláškou jako závazný a v 
případě, že uvedený poplatek nebude za-
placen včas nebo ve správné výši, bude 
poplatníkovi zaslán platební výměr. V 
jeho rámci může být poplatek zvýšen až 
na trojnásobek a jeho úhrada bude násled-
ně exekučně vymáhána. 

Záležitosti týkající se místních poplatků 
mohou občané vyřizovat v úředních hodi-
nách na Městském úřadu Zábřeh, Masa-
rykovo nám. 510/6, odbor finanční, Ing. 
Martina Fingrová, kancelář č. 147, tel: 583 
468 209, e-mail: martina.fingrova@muza-
breh.cz.  (red)

KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 57. jednání v úte-

rý 13. července mimo jiné projednala ná-
sledující materiály:

• Souhlasila s udělením věcných 
darů prvním třem vítězným týmům 6. 
sportovních her seniorů 2021, a to v ma-
ximální hodnotě 150 Kč na jednoho čle-
na týmu.

• Schválila Mateřské škole Severá-
ček udělení výjimky z nejvyššího počtu 
dětí ve všech třídách školky až do výše 
26 dětí, MŠ Zahradní až do výše 28 dětí, 
MŠ Strejcova v běžných třídách na počet 
27 dětí a ve třídě pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami na počet 15 dětí, 
ZŠ B. Němcové ve třídě IX. C až do výše 
34 žáků a stejně tak i ZŠ Školská ve tří-
dách VI. C a VII. A.

• Schválila poskytnutí transferu 
56.896 Kč MŠ Zahradní na výměnu ža-
luzií ve třídách školy.

• Schválila uzavření darovací smlou-
vy mezi městem a Olomouckým krajem, 
na základě které obdrží město peněžitý 
dar 41.534 Kč na úhradu nákladů spoje-
ných s vyhlášeným nouzovým stavem.

• Vzala na vědomí uvolnění parko-
vacího stání v budově Nerudova 7. Zá-
roveň souhlasila s vypsáním volného na-
bídkového řízení na pronájem stání za 
podmínek: minimální nájemné ve výši 
620 Kč + DPH/měsíc, doba nájmu neu-
rčitá s jednoměsíční výpovědní dobou a 
jistota ve výši 3.000 Kč. 

• Souhlasila se zveřejněním proná-
jmu části pozemku o výměře 65 m2 spo-
lečnosti Viscuma za účelem využití jako 
odstavná plocha pro osobní automobily.

• Schválila smlouvu o využití obec-
ního systému odpadového hospodářství 
a zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení se společností Elekrowin a schvá-
lila rovněž převedení povinností zpětné-
ho odběru ze strany města na EKO servis 
Zábřeh v uvedených kompetencích.

• Schválila výsledek veřejné zakázky 
Pás pro pěší a cyklisty na ulici Leštinská. 
V soutěži zvítězila nabídka společnosti 
EKO servis Zábřeh v ceně 3.188.981 Kč 
bez DPH. 

• Schválila výsledek veřejné zakáz-
ky Sklad pro údržbu stadionu a sklad 
pro atletické vybavení. V soutěži zvítězi-
la nabídka společnosti ADAR ing v ceně 
2.062.195 Kč bez DPH. 

• Jmenovala Ing. Bc. Martina Miku-
láška do funkce vedoucího odboru roz-
voje a územního plánování s účinností od 
16. 8. 2021. (red)

Bohumila Sojková (85)
František Macák (91)
Libuše Pudilová (69)
Bohumila Doubravová (84)
Zdeněk Maixner (75)
Pavel Přenosil (58)
Marie Krejčiříková (80)

Rozloučili jsme se
3.7.

12.7.
24.7.
27.7.
30.7.
30.7.
4.8.

Úvodní zápas olomouckého krajského 
přeboru obstaraly celky Jeseníku a Zábře-
ha. Sulko notně posílené Michalem Sittou, 
Martinem Antlem či Davidem Nízkým 
zvítězilo 3:2. A právě Antl jedním gólem a 
Nízký dvěma zařídili výhru. Antl má zku-
šenosti z druhé ligy, také Nízký předve-
dl vynikající výkon. „Oba měli nabídky z 
vyšších soutěží, ale jako Zábřežáci zůstali 
a vyplácí se nám,“ uvedl předseda Zábře-
ha Jaroslav Appl. 

Fotbalisté Zábřehu zvládli i druhé utká-
ní sezóny a mohou se tak pochlubit dru-
hým místem v tabulce (a to jen vinou hor-
šího skóre). Zápas byl plně v režii Martina 
Antla. Poprvé se prosadil již v 8. minutě, 

později si však Zábřeh dal smolný vlastní 
gól. Ale po půlhodině hry přišla další stře-
lecká chvíle Martina Antla, jenž vrátil Sul-
ku ztracený náskok. Na začátku druhého 
dějství Antl zkompletoval hattrick, když 
předvedl svou rychlost i šikovnost. 

Do konečné podoby pak upravil skóre 
po vyloučení hostujícího Kocourka Radek 
Žák před nejvyšší návštěvu kola, na neděl-
ní duel dorazily téměř čtyři stovky diváků.
FK Jeseník – SK Sulko Zábřeh 2:3 
(2:1). Branky: 16. Plhák, 21. Bříza – 5. a 
62. Nízký, 53. Antl.
SK Sulko Zábřeh – TJ Jiskra Rapotín 
4:1 (2:1). Branky: 8., 31. a 49. Antl, 60. 
Žák – 20. Němec (vlastní).  (red)

Po dvou duelech je Sulko bez ztráty bodu
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www.viscumaplastic.cz
Přidej se k nám.

Vstřikováníplastů.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tradiční bohaté občerstvení, kryté posezení. 
Pro děti kolotoč a jiné atrakce. 
Od 17.00 taneční večer pod širákem s DJ ČADOU. 
 
Srdečně zvou Naplaveniny + TJ LOKO Zábřeh 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tradiční bohaté občerstvení, kryté posezení. 
Pro děti kolotoč a jiné atrakce. 
Od 17.00 taneční večer pod širákem s DJ ČADOU. 
 
Srdečně zvou Naplaveniny + TJ LOKO Zábřeh 
 
 
  

p l a v e c k ý  a r e á l
Zá b ř e h

Prodej, servis a půjčovna

náměstí Osvobození 317/5, Zábřeh

elektrokol, koloběžek, 
elektrokoloběžek a cyklovozíků

www.slapkasport.cz     info@slapkasport.cz     +420 774 302 298
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Hledáme 
mechaniky,  
elektromechaniky 
a další kolegy  
do Škoda Pars  
v Šumperku

Lucie Bílá

Kateřina Englichová

Václav Neckář
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Misery

Duo Jamaha

Můj nejlepší kamarád

Hradišťan

vstupenky online na

 www.kulturak.info

Od roku 1968

www.fortex.cz/kariera/.
Kontakt: FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Hledáme nového kolegu do nově vybudované moderní 
autolakovny - seznámíme, zaškolíme, naučíme

Náplň práce po zaučení:
• příprava dílů pro lakování, příprava laků, lakování 
   osobních a užitkových automobilů
Požadujeme:

 
   řidičský průkaz sk. B

Požadujeme:

• řidičský průkaz sk. B

Autoklempíř
Automechanik

volejte
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www.oppapirna.cz

op papírna
 Olšany u Šumperka 

oppapirna.cz         

Pracujte pro  
světovou špičku 

v oboru!

EČN NA ÍT
LÁM DO ER ŽP

VÍCE INFORMACÍ: 

WWW.KULTURAK.INFO
583 416 408, 775 279 558, e-mail: zikova@kulturak.info

KURZOVNÉ (1350 Kč) SPLATNÉ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

12 lekcí od 20. září do 17. prosince

! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 9. ZÁŘÍ !

lektoři
Eva a Petr
Kolčavovi
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Městský úřad Zábřeh
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh  
+420 583 468 111, posta@muzabreh.cz    
www.zabreh.cz

Osobní setkání s pěstouny
Možnost individuálních konzultací

HRAD A ZÁMEK ZÁBŘEH
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE S FARNÍM MUZEEM VE VĚŽI
KOSTEL SV. BARBORY V ZÁBŘEZE
KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ZÁBŘEZE

sobota 11. září / 10 - 12 a 14 - 16 hodin

DŮM POD PODLOUBÍM – MUZEUM ZÁBŘEH

sobota a neděle 11. a 12. září / 9 - 12 a 12:30 - 17 hodin

vstup zdarma

MARIÁNSKÝ SLOUP A KAŠNA NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
ŠUBRTOVA KAPLIČKA
ŽELEZNIČNÍ SKANZEN NA OPUŠTĚNÉM DRÁŽNÍM TĚLESE

volně přístupno

Akce finančně podpořil Olomoucký kraj a město Zábřeh

PO STOPÁCH KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Procházejte zábřežské památky a sbírejte razítka.

Start a cíl městské hry připravené pro děti i dospělé

je na zábřežském hradě, Masarykovo nám. 510/6.

HISTORICKÉ CIHLY

výstava v zámeckém sklepení

DRAVCI, SOVY, KOVÁŘI A OHŇOVÁ SHOW
NA ZÁBŘEŽSKÉM HRADĚ A ZÁMKU

pátek 10. září od 17 hodin
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Misery – mrazivé drama 
se Zlatou Adamovskou

Na netradiční thrillerový příběh z pera 
mistra hororu Stephena Kinga a v diva-
delní režii Ondřeje Sokola se mohou příz-
nivci kvalitního divadla těšit v pondělí 30. 
srpna. 

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se-
hrají v kulturním domě představení o spi-
sovateli, kterého z trosek auta zachrání od-
daná fanynka jeho díla, aby jej uvrhla do 
svého domácího vězení a nutila psát po-
kračování příběhu o milované Misery. 
„Hlavním lákadlem Sokolova kusu je Zla-
ta Adamovská, která se skvěle vyrovnala 
s náročnou rolí šílené fanynky. Za zmínku 
rozhodně stojí také rafinovaná otočná scé-
na, která nabízí hned tři lokace,“ přiblížil 
Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní.

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.  (red)

Exkluzivní nabídku připravil pro zá-
jemce o klasickou hudbu pro podzim-
ní měsíce hudebního cyklus Bravo, který 
v září vstoupí do své jubilejní 10. sezony. 

Pod klenbou kostela svaté Barbory se 
postupně představí Kateřina Englichová, 
česko-běloruské kytarové duo Vladislav 
Bláha a Tatsiana Drobysh a také výrazná 
osobnost české varhanní scény Michae-
la Káčerková. V prosinci vystoupí po le-
tech v kostele sv. Bartoloměje světozná-
mý soubor Schola Gragoriana Pragensis.

Jubilejní sezonu Bravo zahájí v neděli 

12. září sólový recitál přední české harfist-
ky Kateřiny Englichové. Interpretka, která 
úspěšně koncertuje s předními sólisty, di-
rigenty a orchestry po celém světě, přive-
ze do Zábřehu atraktivní program, v němž 
zazní především hudba starých mistrů. 

Vstupenky na tento slavnostní koncert 
nabízí již nyní za velmi příznivou cenu 
pokladna kulturního domu. Zde lze za-
koupit také slevové karty Bravo, které po 
celou koncertní sezonu opravňují ke slevě 
na jednotlivém vstupném ve výši 30 až 50 
korun.  (red)

Bravo nabídne sólo pro harfu

Tak nabitý program festival Léto u 
zámku ještě nezažil. Milovníkům dobré 
zábavy nabídl hned šestnáct akcí – sedm 
filmových představení a devět koncertů. 
Ve čtvrtek tak na náměstí proudili mi-
lovníci klasického „letňáku“ a hlavně 
českých filmů. K vidění byly komedie 
Okresní přebor – Poslední zápas Pepi-
ka Hnátka, 3Bobule, Bábovky či Matky, 
novinka Gump – pes, který naučil lidi 
žít či pohádka Princezna zakletá v čase, 
zahraniční provenienci zastupoval dán-
ský Chlast.

Sobotní hudební produkce odstarto-
valo 3. července jedno z prvních veřej-
ných vystoupení postřelmovské kapely 
Sorbet, další víkend se náměstím roz-
léhaly songy americké Metallicy v po-
dání jejího litovelského revivalu. Revi-

valu patřila i násle-
dující sobota, ten-
tokrát ale v trochu 
víc disko podobě, 
večer zněl hity Mi-
chala Davida. Mi-
mořádně ve čtvr-
tek, a to 22. čer-
vence, se předsta-
vil Atom (na sním-
ku). Domácí kape-
la se svou rocko-
vou smrští dokáza-
la, že má v Zábře-
ze spoustu přízniv-
ců, kteří před pó-

diem rozjeli pařbu, jak má být. O dva 
dny později se scéna opět zklidnila, to 
když se zde představila se svým vtip-
ným blues-rockem olomoucká formace 
Bluesberg. Červencový koncertní pro-
gram zakončil akustický rock loňského 
vítěze talentové soutěže Radia Haná, 
dívčího tria The Addams Sisters.

Druhý prázdninový měsíc načal v so-
botu 7. srpna velmi úspěšně revival švéd-
ské kapely ABBA snad se všemi hity, tak 
skvěle znějícími právě pod letní oblohou. 
O týden později se přitvrdilo, v Zábřeze 
dobře známí borci z 4WD zahráli škálu 
hitů z rockové síně slávy. Koncertní pro-
gram letního festivalu vyvrcholí tuto so-
botu 21. srpna, když to před zámkem roz-
balí se svou show Kiss Moravian Girls, 
dívčí revival amerických Kiss.  (red)

Před zámkem to žilo celé prázdniny V Zábřehu zazpívá 
legenda pop music

Legendární zpěvák Václav Neckář 
působící na hudební scéně již více než 
šedesát let a známý svými hity jako 
Stín katedrál, Chci tě líbat, Tu kyta-
ru jsem koupil kvůli tobě nebo ever-
greenem Půlnoční dorazí za svými pří-
znivci do kulturního domu v pátek 3. 
září. 

„Mistr Neckář má za sebou obdivu-
hodnou hudební dráhu, během které 
vznikaly české hudební skvosty. Vytvo-
řil nespočet hitů, desítky studiových 
alb, odjel tisíce koncertů a stal se jed-
nou z největších českých hudebních 
ikon. Jeho koncert jsme museli ze zná-
mých důvodů již pětkrát přeložit, ten-
tokrát bychom se už konečně měli do-
čkat,“ uvedl Zdeněk David z kulturní-
ho domu. 

V Zábřehu vystoupí i smyčcové 
kvarteto, které kapelu Bacily dopro-
vází při výjimečných příležitostech. 
Poslední volné vstupenky lze zakou-
pit online na webu Zábřežské kulturní 
nebo v infocentru.  (red)

Hvězdy ze Šlágru
Po půldruhém roce nabídne kultur-

ní dům žádané vystoupení hudebního 
Dua Jamaha, stane se tak v neděli 5. 
září. Slovenská dvojice spolu vystu-
puje již přes deset let, ale popularitu 
si získala především díky účinkování 
v televizi Šlágr. Otec a syn Kotvano-
vi návštěvníky potěší zejména českými 
a slovenskými lidovkami, zahrají ale 
i oblíbené zahraniční hity a moderní 
remixy. „Pořad je určen pro všechny 
věkové kategorie a je především záru-
kou skvělé zábavy,“ zvou na akci pořa-
datelé. Zájemci o setkání s největšími 
hvězdami televize Šlágr by s nákupem 
lístků neměli váhat.  (red)

Muži nejsou hrozní, jen 
občas nepochopitelní

Vzhledem k potížím vyvolaným pan-
demií letos zábřežský kulturák divadel-
ní prázdniny nedrží – k velké radosti di-
váků. Dosvědčuje to zaplněné hlediště v 
pondělí 19. července na proslulé kome-
dii Caveman čili jeskynní muž v podání 
Jakuba Slacha.

Ten dokázal půldruhé hodiny komuni-
kovat s publikem a udržovat ho ve skvě-
lé náladě. Sál bouřil smíchy při jeho he-
reckých etudách na věčné téma vztahu 
mužů a žen.

Caveman, jakási obhajoba jeskynního 
muže, by mohla být chápána také jako 
vtipná sonda do mozku lovců a sběra-
ček. Hra si pohrává se stereotypy v chá-
pání žen muži a mužů ženami, které, jak 
s humorem dokazuje, mnohdy stereoty-
py nejsou. Caveman vysvětluje, že muži 
ve skutečnosti nejsou tak hrozní, jen ob-
čas nepochopitelní. Nemíří ale proti že-
nám, naopak, laskavě je upozorňuje, že 
některé věci jsou prostě nezměnitelné.  
 (red)

Po dlouhé závodní odml-
ce se česká gymnastická eli-
ta koncem června potkala na 
mistrovství ČR ve sportov-
ní gymnastice. V juniorské A 
kategorii se mezi dvaadvace-
ti závodnicemi ukázala i zá-
břežská rodačka Klára Peter-
ková. Ta závodila ještě za TJ 
Prostějov, ale již před rokem 
vše podřídila studiu a tréno-
vání v Brně a přesun jí velmi 
prospěl.

Ve čtyřboji se Kláře zadaři-
lo. Zvýšená obtížnost na bra-
dlech, dobře zvládnutá sesta-

va na kladině i na přeskoku a 
perfektní výkon na prostných 
ji katapultoval na druhé mís-
to výsledkové listiny. 

Nedělní finále na jed-
notlivých nářadích přinesl 
další medailový zisk. Klá-
ra na bradlech vybojovala 
2. místo a na kladině i přes 
pád uhájila bronzovou příč-
ku. Doslova zlatým hřebem 
byla její sestava na prost-
ných, za svou novou ele-
gantní sestavu sklidila velký 
potlesk a titul juniorské mis-
tryně ČR.  (red)

Klára Peterková z mistrovství republiky
dovezla sadu medailí

Z historie zábřežské 
zlaté kapličky (9. část)
K výrazným osobnostem spja-

tým s historií kulturního domu, jehož 
půlstoletí si letos připomínáme, patřil 
i hudebník, dirigent, skladatel a také 
organizátor kulturního dění ve městě 
LEOPOLD KUČERA (1911 – 1999).

Brněnský rodák se do Zábřeha přistěho-
val před válkou a v následujících desetile-
tích byl u všeho, co se odehrálo v hudeb-
ním životě našeho města. Později – v roce 
1969 – se stal kapelníkem dechového or-
chestru Spojeného závodního klubu a o 
dva roky později stál také u zrodu zábřež-
ského symfonického orchestru. Od zalo-
žení Kruhu přátel hudby (působícího rov-
něž pod kulturním domem) v roce 1978 
byl nepřetržitě až do své smrti členem jeho 
výboru a napsal, zejména do Průvodce 
kulturou Zábřeha, desítky recenzí jednotli-
vých koncertů. Výrazný byl i jeho podíl na 
pořádání festivalu mládežnických decho-
vých orchestrů LŠU, který se v kulturním 
domě konal v letech 1972 až 1989. 

Vedle této bohaté činnosti vyučoval 
hru na housle na LŠU a komponoval. 
Jeho tvorba čítá téměř 90 opusů, k napsá-
ní řady skladeb byl inspirován Zábřehem, 
jeho historií i okolní krajinou. Připomeň-
me alespoň Zábřežské motivy napsané pro 
smyčcový orchestr, sbor Večer u Sázavy 
věnovaný Pěveckému sboru severomo-
ravských učitelů, pochod Eskymo Welzl 
nebo slavnostní předehru Jubilejní zkom-
ponovanou k 725. výročí založení města. 
 (Pokračování v č. 12/2021)

Leopold Kučera v roce 1981.

Píseň pro Tebe
Ženský pěvecký sbor Slavice zve v so-

botu 18. září v 15 hodin do kostela sv. 
Bartoloměje na koncert Píseň pro Tebe. 
Jako hosté vystoupí ženský pěvecký sbor 
Legato Krnov a Flétnové kvinteto ZUŠ 
Praha – Prosek.  (red)

Na hodovou neděli 22. srpna připravila 
římskokatolická farnost na zahradě za Ka-
tolickým domem Farní den. Od 15 hodin 
je nachystaný bohatý program pro všech-
ny – příjemné posezení při hudbě cimbá-
lovky, fotbálek na hřišti, děti jistě potěší 
pohádka Tomáše Velzela, skákací hrad, 

hry a soutěže. Organizátoři zvou záro-
veň k spoluúčasti na vytvoření výzdoby 
pro farní den, je možné namalovat a při-
nést (nebo na místě vytvořit) obrázky na 
téma rodina. 

Tradičně bohaté občerstvení zajištěno, 
vstupné dobrovolné.  (red)

Farní den za Kaťákem

Závodník Atletiky Zábřeh Albert Per-
nica na mistrovství Moravy a Slezska ve 
vícebojích konaném 11. července v Třin-
ci vybojoval svou první velkou medai-
li. V pětiboji mladších žáků zvítězil hned 
ve třech disciplínách: běhu na 60 m, hodu 
míčkem a skoku dalekém. V běhu na 60 m 

překážek skončil čtvrtý a na 800 m pátý. 
Celkovým ziskem 2.155 bodů si zajistil 
zlatou medaili.

Ve své nejsilnější disciplíně skoku da-
lekém nadělil soupeřům téměř půl metru. 
S výkonem 548 cm je v této disciplíně v 
čele republikové tabulky.  (red)

Albert Pernica mistrem Moravy a Slezska
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AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ATLAS PTÁKŮ
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, 90 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ OL. KRAJE (3. – 5. 9. 2021)
Kontakt: p. Kirchnerová, 605 709 260.  Obec Radíkov
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, bez omezení, dabing.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč
VÁCLAV NECKÁŘ
Exkluzivní koncert legendy české popmusic, jeho kapely Bacily a smyčcového kvarteta.  
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440, 490 a 540 Kč

BETON RACE
BASIC HARD – 6 km + 25 překážek/NIGHT – 6 km + 25 překážek/RACE JUNIOR – ve třech kategoriích. 
Bližší informace na www.betonrace.cz.  Zábřeh
ZAKONČENÍ LÉTA
Tradiční sousedské posezení. Bohaté občerstvení, kryté posezení. Pro děti kolotoč a jiné atrakce. Od 17:00 
taneční večer pod širákem s DJ Čadou.  Hřiště Skalička, od 15:00
AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantický, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: DUO JAMAHA
Nedělní odpoledne ve společnosti slovenského dua Alfonz a Marián Kotvanovi. Občerstvení zajištěno.
 Kulturní dům, velký sál, 15:00, 200 Kč (sál), 170 Kč (foyer)
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný, bez omezení, dabing, 107 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
ZÁTOPEK
Životopisný, bez omezení, české znění, 130 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DEN PĚSTOUNSTVÍ
Osobní setkání s pěstouny, individuální konzultace.  Klubovna Hnízda, Masarykovo nám. 7, 14:00 – 17:00
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, bez omezení, dabing.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZÁTOPEK
Životopisný, bez omezení, české znění, 130 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ČESKÁ TŘEBOVÁ – KOZLOVSKÝ KOPEC
Vedoucí p. Sklenářová, 605 450 743.  Odjezd ČD, 6:58
AKTIVIZACE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Další termín: 16. 9. 2021.  Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00
DEN S BESIPEM
16:00 zahájení, 16:10 vystoupení mažoretek. Doprovodný program: prezentace složek integrovaného 
záchranného systému.  Dopravní hřiště v areálu ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, od 16:00
JEDINĚ TEREZA
Komedie, české znění, bez omezení, 102 min.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZHOUBNÉ ZLO
Horor, nepřístupné do 15 let, titulky, 111 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 6. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ  Katolický dům, 13:00
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
Zahájení: dravci, sovy, kováři, ohňová show. Zábřežský hrad a zámek, 17:00
CESTA DOMŮ
Komedie, nevhodné do 12 let, 92 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
Hrad a zámek Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje a farní muzeum ve věži, kostel sv. Barbory, kostel Církve 
československé husitské.  Otevřeno v sobotu 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00

Dům Pod Podloubím – Muzeum Zábřeh.  Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (zdarma)

Mariánský sloup a kašna na Masarykově náměstí, Šubrtova kaplička, železniční skanzen na opuštěném 
drážním tělese. Volně přístupné
PO STOPÁCH KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Procházejte zábřežské památky a sbírejte razítka. Start i cíl městské hry připravené pro děti i dospělé je na 
zábřežském hradě, Masarykovo náměstí 6.

ATLAS PTÁKŮ
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, 90 min.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
JEDINĚ TEREZA
Komedie, české znění, bez omezení, 102 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KATEŘINA ENGLICHOVÁ – HARFA
Prestižní koncert přední české harfistky, držitelky mnoha světových ocenění.  
 Kostel sv. Barbory, 16:00, v předprodeji 120 Kč (90 Kč na kartu Bravo), v den akce 150 Kč 
 (120 Kč na kartu Bravo), děti zdarma

TOULKY HANOU – 13. ROČNÍK
Záhlinické rybníky, Kroměříž (Hulín). Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.  Odjezd ČD, 6:32
SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ S KLUBEM DŮCHODCŮ: BRNO
Pro přihlášené seniory.  Odjezd z ul. Bezručova, 7:00
LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Přístupné, 115 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina Retro. Občerstvení 
zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00 (promítání po setmění), 100 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
VEČÍREK
Komedie, bez omezení, české znění, 90 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

HORY U ČESKÉ TŘEBOVÉ
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.  Odjezd ČD, 8:42
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie, nevhodné do 12 let, česko-slovenské znění, 104 min.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč
LÉTO U ZÁMKU / KISS MORAVIAN GIRLS
Úžasná pódiová show skvělé dívčí revival kapely. Občerstvení zajištěno. 
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.  Kino Retro, 15:00, 120 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min.  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
TEMNÝ DŮM
Horor, titulky, 108 min.  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

JESENICKEM: KOBYLÁ – ŽULOVÁ
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.  Odjezd ČD, 7:31
ZÁTOPEK
Životopisný, bez omezení, české znění, 130 min.  Kino Retro, 17:00, 130 Kč
VEČÍREK
Komedie, bez omezení, české znění, 90 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min.  Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie, nevhodné do 12 let, česko-slovenské znění, 104 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ENDURANCE ZÁBŘEH 2021
Oblastní mistrovství (CEN-OM). Informace na www.stajkysely.webnode.cz.  Stáj Kyselý, Lesnická 4, 9:00
OSTRUŽNÁ – KRONFELZOV – BRANNÁ
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.  Odjezd ČD, 9:30
BURGER NA ULICI
Nabídka nejlepších burgerů a ostatních dobrot. DJ´s Wentoline a Hanyss.  Farní ulice, 10:00 – 18:00, zdarma
LETNÍ ŘEMESLNÉ TRHY ZÁBŘEH
Prodejní trhy. Zakoupit lze produkty z textilu, skla, dřeva, kreativní dílna pro děti.
 Zábřeh, Žižkova 4/21 (průchod na ulici Valová), 10:00 – 18:00
NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM
Koncert pod širým nebem, od 17:00 na hlavním pódiu, v kavárnách Café Carré a Levandulové kavárně, 
od 20:00 KONCERT FILMOVÉ HUDBY s videoprojekcí. Účinkují Dechový orchestr Zábřeh se sólisty a 
sborem. Bližší info na www.notovanizabrehem.cz.  Masarykovo náměstí, 17:00, vstupné dobrovolné
MAXINOŽKA 2
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
ZÁTOPEK
Životopisný, bez omezení, české znění, 130 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.  Kino Retro, 15:00, 120 Kč
VEČÍREK
Komedie, bez omezení, české znění, 90 min.  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

MISERY
Divadelní adaptace světového bestselleru Stephena Kinga. Hrají Zlata Adamová a Petr Štěpánek. Režie Ondřej 
Sokol. Představení je součástí divadelního předplatného Hevos. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min. Kino Retro, 17:00, 110 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

AKTIVIZACE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Další termíny: 9. a 16. 9. 2021.  Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00

Sobota 21. srpna

Beton Race

KČT O ZdP
Zábřeh

Stáj Kyselý

TJ LOKO
Naplaveniny

Čtvrtek 19. srpna

Neděle 22. srpna

Středa 25. srpna

Sobota 28. srpna

Pátek 27. srpna

Pondělí 30. srpna

KČT O ZdP
Zábřeh

Dne 24. 8. 2021 vzpomeneme                         
3. smutné výročí tragického úmrtí 

pana Jiřího Rýznara.
S láskou vzpomínají bratr Pepa s rodinou  

a kamarádi.

Pátek 20. srpna

Čtvrtek 26. srpna

Neděle 29. srpna

Pátek 1. září

Sobota 4. září

Středa 8. září

KČT O ZdP
Zábřeh

Čtvrtek 2. září

Pátek 3. září

Neděle 5. září

Čtvrtek 9. září

Pátek 10. září

Sobota 11. září a neděle 12. září

Sobota 11. září

Na Talíři

Dechový orchestr 
Zábřeh

KČT O ZdP
Zábřeh

Dne 18. 8. 2021 oslaví 65. výročí svatby 

 Zdenka a Oldřich 
Bajákovi

a také v září a říjnu oslaví svá životní 
jubilea 85 let.

K oběma dosaženým metám jim gratulujeme.
Olda a Hanka, Jirka a Monika a Dominik, Ondra a Lucka

„Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš.“
„Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.“

Nejsmutnějším dnem našeho života zůstane 
15. srpen 1985, kdy tragicky zemřela ve věku 

17 let naše drahá a jediná dcera

Milenka Fingerová. 
Dne 27. srpna vzpomeneme její narozeniny. 

S láskou vzpomínají rodiče a příbuzní.

Neděle 12. září

Spolek drobných 
řemeslníků


