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Na zastupitele čekal rozsáhlý program

Na svém předposledním zasedání v
tomto volebním období se sešli zastupitelé ve středu 29. června. Po běžné agendě začali řešit záležitosti finanční. Mj.
schválili celoroční hospodaření města za
loňský rok či převod šesti milionů korun
z hospodářské činnosti na základní účet
města. Poměrně rozsáhlý prostor byl věnován rozpočtové změně. V úvodu přiblížil starosta František John změny na
straně příjmů, například vratku z provozu bazénu ve výši 518.000 Kč, dotaci na
stavbu komunikace pro cyklisty do Postřelmova 2,45 milionu korun, 300.000
Kč na pořízení dopravního prostředku
pro JSDH Zábřeh a další dotaci 146.000
Kč na požární techniku a zajištění akceschopnosti zábřežských hasičů. Na straně výdajů figuruje 2,4 milionu korun určených na další rekonstrukce chodníků
ve městě (mj. ulice Krumpach, Zahradní, 17. listopadu). Částku 200 tisíc korun
uvolnili zastupitelé na odstranění reklamního pylonu na ulici ČSA. Ten byl v rozporu se stavebním povolením zhotoven v
místě dopravního přechodu a nyní se jedná o jeho odstranění. To by měl provést
zhotovitel. Nedojde-li k tomu, je město
připraveno pylon zlikvidovat bez zbytečného otálení z vlastních zdrojů a náklady
poté vyžadovat soudně.
Financí se týkaly i další body, kdy zastupitelé poskytli dotaci 220.000 Kč Spo-

lečnosti Podané ruce na celoroční činnost
či 65.000 Kč Dechovému orchestru Zábřeh na akci Notování Zábřehem. Především ale schválili mimořádný příspěvek
1,989 milionu korun Zábřežské kulturní
na pokrytí zvýšených provozních nákladů způsobených kovidem a následně nastupující krizí.
V materiálu majetkoprávního odboru
došlo mj. ke zveřejnění záměru prodeje
městských pozemků ve Václavově potřebných pro stavbu čistírny odpadních vod či
schválení změny katastrální hranice mezi
Václavovem a Svébohovem. Ta totiž vedla doposud prostředkem potoka Nemilka,
nyní bude tok spadat pod Svébohov.
Zastupitelstvo také ověřilo a následně vydalo Změnu č. 2 Územního plánu
Zábřeh nezbytnou k pokračování těžby
v kamenolomu na Račici. Odsouhlasilo
rovněž členství ve spolku Partnerství pro
městskou mobilitu. „Spolek má za sebou
viditelné výsledky, usiluje o budování udržitelné dopravy (cyklistika, pěší doprava), v níž máme do budoucna velké plány,“ podpořil vstup města starosta František John.
V závěru jednání se zastupitelé zabývali
materiálem předloženým společností Wanemi. Vzhledem k požadavku z pléna by
v září měla proběhnout prezentace záměru
Wanemi a informace o aktuální situaci určená pro zastupitele. 
(red)

Olomoucký kraj připravuje investici
sportovní haly
Projektový záměr sportovní haly při
Střední škole sociální péče a služeb na
Bezručově ulici schválili na svém posledním předprázdninovém zasedání
krajští zastupitelé. Projektová příprava
realizovaná v gesci Olomouckého kraje naváže na studie, které po dohodě s
krajem, který je zřizovatel školy, zajistilo město Zábřeh. Podmínkou investice,

na které je město připraveno projekčně a
finančně se podílet, je získání dotačních
prostředků z národních zdrojů. Víceúčelová sportovní hala s rozměry hrací plochy 40 x 20 m a výběhy má po svém
dokončení sloužit pro výuku tělesné výchovy, v odpoledních hodinách či o víkendech pro sportovní oddíly a veřejnost. 
(red)

Volební speciál vyjde 14. září
Možnost představit své kandidáty a
programy v zábřežském zpravodaji dostaly rozhodnutím rady města z 12. července politické subjekty ucházející se v
Zábřehu o hlasy voličů v komunálních
volbách. Ty se uskuteční 23. a 24. září,
od čtvrtka 15. září bude do schránek distribuován Volební speciál. V něm kromě představení jednotlivých kandidátek
naleznou čtenáři i základní informace o
volbách samotných, přehled volebních
okrsků, jak volit atd.
V jiném než v tomto termínu nebude ve zpravodaji Zábřeh inzerce subjek-

tů kandidujících do zastupitelstva obce
možná. Volební noviny vyjdou za předpokladu, že se naplní nejméně 3 inzertní strany. Za obsahovou stránku, formu
a uvedené zdroje (popř. za užitá autorská
díla třetích osob a použité duševní vlastnictví) odpovídá inzerent.
Příjem objednávek inzerce a plateb v
hotovosti zajišťuje Infocentrum Zábřeh,
Iva Kovářová, Československé armády
1, e-mail: kovarova@ic.zabreh.cz, tel:
583 411 653, 603 984 313.
Uzávěrka pro příjem inzerce je ve
středu 7. září.
(red)

Muzeum září novou fasádou
Renesanční měšťanský dům s podloubím od začátku léta svítí opravenou fasádou. Budovu v květnu zahalilo lešení, za
kterým několik týdnů probíhaly práce na
obnově a nátěru jejího průčelí. Vzhledem
k tomu, že je Dům Pod Podloubím kulturní památkou a patří mezi nejstarobylejší
domy v Zábřeze, musely opravy a použité
materiály projít procesem schválení u oddělení památkové péče v Šumperku. Do
upraveného vzhledu významné zábřežské
památky investovalo město přes 800 tisíc
korun.

V roce 2020 otevřelo Muzeum Zábřeh
expozici věnovanou nejznámějšímu rodákovi města, polárnímu cestovateli, náčelníkovi Eskymáků a dobrodruhovi Janu
Eskymo Welzlovi. Jejímu budování předcházely stavební práce na nevyužívané
půdě. Stavebními úpravami za dva a půl
milionu korun, které zaplatilo město, se
výrazně zvětšily prostory muzea. Samotná expozice pak už byla v režii Vlastivědného muzea v Šumperku, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ten poskytl muzeu na investici pět milionů korun. (red)

Velká premiéra byla opravdu velká

Předpremiéra nové komedie Miroslava Krobota Velká premiéra, která
se uskutečnila ve středu
20. července v kině Retro, se skutečně vydařila. Čestného občana Zábřeha, scenáristu a režiséra Miroslava Krobota, jeho spoluscenáristu a
spolužáka ze zábřežského
gymplu Lubomíra Smékala a početnou filmovou
delegaci zde čekalo nefalšované domácí přijetí.
Diváky v beznadějně
vyprodaném sálu kina nejdřív potěšil samotný film. Třetí režisérský Krobotův počin jim nabídl příběh zčásti z divadelního
prostředí plný osobitého absurdního humoru tvůrců, který se často odehrává na
známých místech – olomouckém Sklubu, zoologické zahradě nebo na hlavním
nádraží. Poté, co dozněl nadšený potlesk,
předstoupila před návštěvníky skutečně
hvězdná filmová delegace, v níž kromě
Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala
nechyběli producenti filmu Ondřej Zima
a Silvie Michajlova, architekt Jan Vlček
a zejména početní protagonisté filmu –
představitel hlavní role Pavel Šimčík, Iva
Pazderková, Jakub Žáček i olomoučtí Ivana Plíhalová a Roman Vencl.
Následná debata se pak svým vyzně-

ním výrazně lišila od podobných oficiálních akcí. Pojmy hlediště – jeviště a aktéři
– diváci víceméně ztratily význam, dotazy a odpovědi přelétávaly z jedné strany
na druhou a nad tím vším se vznášela atmosféra perfektní pohody a humoru korunovaná vlnami smíchu. Jako skutečnou
debatu pojal večer i Miroslav Krobot (na
snímku uprostřed), který u diváků zjišťoval, kdo uvěřil smrti babičky, kterou
ztvárnila skvělá Iva Janžurová. Došlo i na
obsazení rolí olomouckými herci. „Mně
nejde o to, jestli je z Prahy, nebo z Olomouce, důležitá je mezi herci vzájemná
chemie, jestli si navzájem sednou,“ prozradil režisér, který byl v centru pozornosti i po skončení debaty a přesunu na dvoreček kina, kde bylo připravené pohoštění
a zněla muzika kapely Wilsne!.
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních
schránek bude probíhat od 18. do 23. srpna,
distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 7. září.

Kino bude uzavřeno, čeká ho výměna koberce
Kino Retro bude od pondělí 22. srpna po dobu dvou týdnů uzavřeno, provoz
pro návštěvníky bude obnoven ve středu 7. září. Důvodem přerušení provozu
je výměna koberce v kinosále, se kterou
je spojena i demontáž a opětovná montáž sedaček. Koberec, který návštěvníkům sloužil téměř dvacet let, bude nahrazen kvalitnějším povrchem se špičkový-

mi vlastnostmi. „V podstatě se jedná o
vinylovou podlahu s textilním povrchem,
který bude odolnější, bude se lépe udržovat a navíc je vhodný i pro alergiky nebo
lidi s dýchacími obtížemi,“ krátce popsal
výhody nového povrchu jednatel Zdeněk
David. Instalaci koberce provede firma
PMP-Renova, investorem je město Zábřeh.
(red)

Dopravní hřiště získá zázemí
Kola, koloběžky i odrážedla se po dopravním hřišti u ZŠ a DDM Krasohled
projíždí od roku 2020. Hřiště bude letos
doplněno o obslužné zázemí sloužící především pro zajištění jeho provozu.
Nová stavba bude obsahovat místnost pro uskladnění dopravních prostředků, dílnu pro jejich opravy, hygienické zázemí – WC včetně bezbariérového, úklidovou místnost a zázemí pro
obsluhu. Nezbytnou součástí stavby je
vybudování přípojek vody, elektřiny a
kanalizace.

„Projekt počítá i s vybudováním zpevněné plochy, která bude sloužit jako
shromažďovací a nástupní plocha pro
dopravní hřiště. Zahájení předpokládáme během srpna tak, aby bylo zázemí hotové do zimy,“ informoval Dalibor Bartoň z odboru rozvoje a územního
plánování.
Obslužný objekt za téměř 6 milionů
korun zbuduje firma Smart Module. Na
jeho realizaci finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 1,75 milionu korun. Tímto bude dopravní hřiště kompletní. (red)

Zastupitelstvo schválilo i komunitní plán
Zastupitelé města schválili na konci
června komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období let
2023 až 2025. Úvodní část plánu popisuje samotný proces plánování sociálních
služeb, a to od jeho počátků až do současnosti a dále zhodnocuje současný stav
sociálních služeb na území města. Hlavní
část plánu pak obsahuje jednotlivá opatření pracovních skupin. Každá z nich vytváří opatření záchovná, tedy na udržení a

zkvalitnění stávajících sociálních a navazujících služeb, a opatření nová – vedoucí
k zajištění komplexní péče o danou cílovou skupinu.
Komunitní plán je dostupný na webových stránkách města anebo v tištěné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh, odboru sociálních věcí, nám. Osvobození 15, v kanceláři koordinátora komunitního plánování sociálních služeb.

(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 74. jednání v
úterý 12. července projednala mj. i
následující materiály:
• Souhlasila s udělením věcných
darů prvním třem vítězným týmům
7. Sportovních her seniorů konaných 9. září, a to v maximální hodnotě 150 Kč na jednoho člena týmu.
• Schválila plán žánrových okruhů a počet akcí pro období 1. července až 31. prosince Zábřežské
kulturní.
• Schválila poskytnutí dotace
30.000 Kč pro Farní muzeum Zábřeh, která je určena na restaurování
Hohnova kříže v Krumpachu.
• Schválila poskytnutí účelového transferu 20.000 Kč ZŠ a MŠ R.
Pavlů na nákup sekačky.
• Schválila Technickým službám
vyřazení kontejnerové Avie z důvodu neefektivnosti oprav.
• Souhlasila s tím, aby Technické služby provedly výběrové řízení
na dodavatele nákladního automobilu s hákovým nosičem kontejnerů.
• Vzala na vědomí zánik nájmu
parkovacího stání č. 14 v budově
DPS na Nerudově 7a a zároveň souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem tohoto
stání za minimální nájemné 640 Kč
+ DPH/měsíc, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní dobou a jistota 3.000 Kč.
• Vzala na vědomí odstoupení
společnosti Coca Cola HBC Česko
a Slovensko od uzavřené smlouvy o
umístění a provozování prodejních
nápojových automatů z 18. ledna
2022.
• Vzala na vědomí zprávu vedoucího odboru technické správy
o celkových nákladech na opravy
uvolněných a následně obsazených
městských bytů za období 1. 7. 2021
– 30. 6. 2022.
• Souhlasila s opravou volného městského bytu č. 9 velikosti 2
+ 1 v bytovém domě Kosmonautů 8
v předběžné ceně oprav 645.000 Kč
vč. 15% DPH.
• Schválila umístění lunaparku
Jana Dubského na Masarykově náměstí v termínu od 12. do 18. září
v rámci konání podzimního zábřežského jarmarku.
• Schválila uzavření dohody o
převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí na stavbu
parkoviště za kulturním domem se
společností CETIN pro potřeby realizace přeložky kabelového vedení.
• Vzala na vědomí nový koncept
umístění inovačního hubu do budovy staré radnice na Masarykově náměstí a schválila zapsání budovy do
Národní databáze brownfieldů.
• Schválila výsledek veřejné zakázky na hydraulické vyprošťovací
zařízení pro JSDH Zábřeh. V soutěži zvítězila nabídka společnosti
JaGa s cenou 445.200 Kč bez DPH.
• Pověřila
starostu
Františka Johna zastupováním města Zábřeh na valných hromadách a jednáních spolku Partnerství pro městskou mobilitu a dále určila Kateřinu
Krejčí, referentku odboru rozvoje a
územního plánování, kontaktní osobou za město Zábřeh pro tento spolek.
• Souhlasila se zasláním znaku a
loga města Zábřeh, které budou vystaveny v Komunálním kulturním
centru v Rzeczenici v Polsku.
• Stanovila navýšení finanční
částky na pořízení dárku pro nově
narozené občánky města Zábřeh do
1.200 Kč, součástí dárku budou fotografie pořízené během slavnostního obřadu. 
(red)

Welzlův kvadriatlon posedmé
pro Bednarského

Bratři Bednarští ze Šumperka opět dominovali Welzlovu kvadriatlonu. První příčku na dvanáctém ročníku závodu,
který byl zároveň otevřeným mistrovstvím republiky v extrémním kvadriatlonu, posedmé vybojoval s časem 1:12 hodiny Vojtěch Bednarský. Na stříbrné pozici skončil jeho bratr Václav, který projel cílovou pásku o 2 minuty a 56 sekund
později. Oba jsou reprezentanty Titan Trilife Zlín. Třetí místo obsadil Petr Lukáš z
Open Cycling Academy.
Ženskou kategorii ovládly sestry Kateřina a Petra Krutílkovy. Mladší Kateřina
dorazila do cíle těsně za hranicí půldruhé hodiny, Petra ji dojela přibližně po pěti
minutách. Třetí místo patřilo Zuzaně Jaklové. Mezi čtrnácti štafetami zvítězil tým
Drakobijci v sestavě Kauer, Cejpek, Sládek a Nový.

Závodníky nejprve čekal
tříkilometrový běh kolem Moravské Sázavy, který je specifický třemi brody. Jeho cílový úsek
pak vedl strmým stoupáním na
hráz vodní nádrže Nemilka.
Tady se plaval okruh dlouhý
přibližně 600 metrů. Před závěrečnou plaveckou rovinkou podél hráze čekal na sportovce tradiční skok z dvoumetrové výšky. Následovala nejobávanější
disciplína, a to necelých 11 kilometrů na kolečkových bruslích.
Po prudkém sjezdu z hráze vedla trasa k Hněvkovu, kde se přejíždělo na
cyklostezku do Lupěného a odtud zpět na
plavecký areál. Závodníci se v depu přezuli z kolečkových bruslí a přeskočili na horská kola. Na nich pak zamířili na poslední,
jedenáctikilometrovou, disciplínu k nemilskému splavu, dále k vysílači u Jestřebí a
zpět do cíle.
Start i cíl byl na venkovním koupališti.
Závodní atmosféra doprovázená komentářem moderátora České televize Davida
Knebela panovala v areálu již dopoledne.
Stejně jako v předchozích letech tu startoval dětský kvadriatlon a stále oblíbenější vložený závod rodičů s dětmi do sedmi let. Znám je už termín dalšího ročníku Welzlova kvadriatlonu, ten se poprvé
uskuteční ještě před prázdninami, a to 24.
června 2023. 
(red)

Milostivé léto nabízí znovu možnost
zbavit se dluhů
První zářijový den startuje už druhé Milostivé léto – předpis umožnující lidem definitivně se zbavit dluhů, které mají především u veřejnoprávních institucí.
Ti, kdo uvízli v dluhových pastech, budou mít opět možnost splatit pouze jistinu,
tedy původní dluh, a jednorázový poplatek
exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále jim budou odpuštěny.
Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude
po dobu tří měsíců, od 1. září do 30. listopadu.
„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu exekutorovi a placením jistiny a poplatku lidé vydrželi opravdu až na září.
Cokoliv zaplatí dříve, to exekutor může
použít například na úhradu svých nákladů
a do Milostivého léta II nezapočítat,“ upozorňuje Daniel Hůle, expert na dluhovou
problematiku z organizace Člověk v tísni.
Podmínkou využití Milostivého léta
II je zahájení soudně vymáhané exekuce
před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená
pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské

nemocnice, městské dopravní podniky a
další obecní, krajské či státní organizace,
připojily se ale i některé bankovní společnosti.
„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta
dochází k zásadní změně u exekucí, které
jsou vedeny jen pro samotné příslušenství.
V těchto případech se považuje jistina již
za uhrazenou. To se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním pojištění,“ zdůrazňuje Daniel Hůle.
Co je potřeba udělat? Od 1. září do 15.
listopadu doručit exekutorovi doporučený
dopis s informací dlužníka o využití Milostivého léta. Dopis by měl obsahovat žádost o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení
čísla účtu, na který je třeba zaslat peníze.
Vzor dopisu je uveden na milostiveleto.cz.
V návaznosti na to pak od 1. září do 30. listopadu zaplatit na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1.815 Kč (částka musí být
na účtu exekutora do 30. 11. 2022). Více
informací na webu milostiveleto.cz, dotazy lze zaslat i na e-mail jakprezitdluhy@
clovekvtisni.cz nebo sdělit na Help lince
Člověka v tísni 770 600 800.
 (red)

První sklizeň na Severáčku

Z první sklizně se už na sklonku školního roku těšily děti z mateřské školy Severáček. Ty si na oslavu jeho zakončení
upekly vlastnoručně vypěstované brambory, ochutnaly i vypěstovanou mrkev či
hrášek. To vše jako součást projektu na
vybudování tzv. Živé zahrady. Ta stávající
se s přispěním dotace 228.000 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR z prostředků určených na podporu enviromentálního vzdělávání za poslední dva roky
výrazně proměnila. Dosažení cíle projektu, aby se okolí školky stalo místem pro
pozorování, poznávání, relaxaci, experimenty, se už blíží.
Mimo jiné tak od roku 2020 v zahradě Severáčku vyrostla travní step, vznikla zde lesní kuchyň, venkovní laboratoř či
kamínkoviště. Děti už také sledovaly první jablka rostoucí na jabloních vysazených
loni na Den stromů. Letos na jaře si pak na
čtyř vyvýšených záhonech vysadily byliny, okrasné cibuloviny a vysely zeleninu,

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V červenci strážníci zaznamenali
691 událost, zasahovali u deseti krádeží v obchodech, odchytili šest volně pobíhajících psů, třináctkrát řešili opilce povalující se na veřejných
prostranstvích. Mimo to řešili i následující případy:
• Hned zkraje prázdnin, v neděli
3. července, díky telefonnímu oznámení občana uprostřed noci zasáhli na ulici ČSA. Zde se před jednou
z nočních provozoven schylovalo ke
rvačce, což potvrdily i nasměrované záběry městského bezpečnostního
systému. Na místo dorazila hlídka,
které se podařilo od sebe skupinky
podnapilých rváčů oddělit. Přivolané
hlídce Policie PČR byly předány totožnosti účastníků rvačky k dalšímu
šetření.
• Řešení potíží s opilci tvoří velkou část pracovní náplně strážníků.
Nejinak tomu bylo v červenci – v
úterý 5. července vyzvedli bezvládného Poláka na autobusové zastávce
na Leštinské ulici s 3,22 promile v
krvi. I přes tuto dávku byl po probuzení schopen chůze a z místa byl po
poučení vykázán. 11. července si ve
výtahu na nádraží ustlal muž, který
se odmítal hnout z místa odpočinku,
vystrnadit se ho podařilo až strážníkům. Ti platili i na opilce, kteří ve
vlaku projíždějícím Zábřehem obsadili WC a odmítali ho opustit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o větší
množství potížistů, zasahovala i Policie ČR, společnými silami se jim
podařilo z vlaku vyvést osm opilých
Poláků. Poslední červencový den pak
po třetí hodině ráno na Žižkově ulici odklízeli přímo z vozovky ležícího
muže. Toho se jim nakonec podařilo
probrat a odeslat domů.
• Alkohol hrál roli i v případě agresora, který krátce po poledni 8. července nejdříve pobuřoval v kostele, poté i
na Žižkově ulici, kde vyhrožoval kolemjdoucím. Po zajištění mu byla udělena bloková pokuta a byl vykázán.
To mu ale nestačilo, za několik desítek minut si na nádraží lehal pod vozidla na přilehlém parkovišti. Muž byl
podruhé zadržen, zkouška na alkohol
ukázala 2,6 promile. Na místo přivolaní záchranáři doporučili odvoz na záchytku, kde nakonec muž také skončil.
• Dvakrát, 10. a 22. července,
strážníci předali svým kolegům z
Policie ČR zloděje, kteří kradli v obchodech alkohol – v obou případech
se totiž nejednalo o první krádež dopadených mužů.
• Na základě krizové SMS zprávy
vyrazila 22. července hlídka na sídliště Severovýchod, kde se v uzamčeném bytě nacházela starší osoba se
zdravotními problémy. Ve spolupráci s hasiči došlo k otevření bytu, poskytnutí nezbytné pomoci a přivolání záchranky, která si osobu převzala. 
(red)

Rozloučili jsme se

která je potěšila první úrodou.
Na zbudování živé zahrady navazuje
mateřinka i dalším seznamováním dětí s
přírodou. Ve školce proběhly dva projektové dny, první byl věnován seznámení se
s volně žijícími zvířaty, ve druhém děti zažily dobrodružství s hlínou, jejich výtvory
představila hliněná minigalerie ve vestibulu. I zde školce pomohla dotace, na enviromentální vzdělávání obdržela od Olomouckého kraje 30.000 Kč. 
(red)

11. 6.
13. 6.
18. 6.
20. 6.
1. 7.
12. 7.
14. 7.
23. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.

Karel Laurenčík (78)
Zdeněk Nekuda (66)
Zdeněk Indra (77)
Ladislav Nevrlý (74)
Jaroslav Přibyl (67)
Květoslava Janků (94)
Vlasta Dvořáčková (75)
Eva Němcová (76)
František Kondler (77)
Miroslav Sehnalík (67)
Josef Neumann (81)
Pavel Kulhánek (67)
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NOVĚ

Strejcova 2286/4a
Zábřeh
78901

www.beharmony.cz

·Lékaři říkají, že jste v pořádku, ale přesto se necítíte dobře?
·Chcete jednou provždy skoncovat s kouřením?
·Trpíte alergiemi na pyly či potraviny?
·Jste unavení a bez nálady?
·Jste zodpovědní a řešíte prevenci?
·Máte specifické potíže?

Telefon +420 720 296 294

náboR
o
příspě vý
vek

U nás máte jistotu!

30.000

beharmony@seznam.cz

Přijmeme řidiče sklápěcích vozidel C+E

Rosteme a pRoto nabíRáme:

pro práci v regionu Šumperk, mzda 40.000,- 50.000,-/ měsíc. Výplata možná každý týden.

✓ soustRužník
✓ fRézař
✓ obRáběč (cnc bRoušení)

Pro bližší informace volejte: tel. 777 957 400

Výškové práce
pomocí vysokozdvižné plošiny (do 30m)
a lanové techniky (bez výškového limitu)

Zejména:
•
•
•
•

odborné ošetřování stromů
rizikové kácení
drobné stavební a montážní práce
a další...

Ing. Matěj Srovnal
+420 775 323 591

masrox@seznam.cz

10:00 - 18:00
MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ,
ZÁBŘEH

ZA FINANČNÍ
PODPORY:

kč

40 PRODEJCŮ
HUDBA
DĚTSKÝ SVĚT
VSTUP ZDARMA

CeramTec Czech Republic, s.r.o.

+420 583 369 131

●

●

mzda

a

45.000 ž
k

Žerotínova 62

č

●

787 01 Šumperk

kariera@ceramtec.cz

Vše pro Váš domov – Nově otevřená prodejna
Bytový Textil Škodák a.s.
Zábřeh, Žižkova 2309/33a 	575 570 933
Otevřeno: PO-PÁ od 9.00 do 17.00 | SO od 8.00 do 11.00
Nabízíme záclony, závěsy, látky, ručníky, ubrusy, polštáře,
přikrývky. Zakoupené zboží u nás ušijeme.

www.skodak.cz
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BEZDRÁTOVÉ
NABÍJENÍ

TDK Electronics s.r.o.
ŠUMPERK

MAGNETICKÁ
REZONANCE

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

ELEKTRO
MOBILITA

Velký význam
malých součástek

KONČÍŠ STUDIUM?

PARKOVACÍ
SENZORY

TEPLOTNÍ
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

ROZPOZNÁVÁNÍ
MINCÍ

Náš tým
technických služeb
se těší na
nové kolegy!

SENZORY HLADINY
KAPALINY

TOHLE NENÍ #GAMEOVER, ALE #LEVELUP!
U nás v TDK Electronics Šumperk Ti pomůžeme odemknout novou životní kapitolu.
Své týmy rozšiřujeme o vývojáře a technology. Zajímá Tě oblast magnetizmu
nebo výroba keramických pozistorů? Přidej se k nám do TDK Šumperk!
Zní to lákavě?
Máme pro Tebe:
• trainee programy
• brigády nebo praxe
• závěrečné práce

PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ

ELEKTRONIK
MECHANIK

opravář strojů a zařízení

@TDKSumperk

@tdk_sumperk

www.pracevtdk.cz

583 360 315

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

583 360 169

pracevtdk.cz
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muzeum
ˇ
v Zábrehu

celoročně
úterý – neděle
9:00 – 12:00,
12:30 – 17:00

vernisáž výstavy se usKuteční

ve středu 17. srpna 2022 v 17 hod.
vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let zdarma
(včetně stálých expozic z historie města a oKolí
a z poKladů zábřežsKého muzea)

GRAFICKÝ KABINET VÁCLAVA HOLLARA

Krajina a mesta
ˇ I.

-ms - 2022

Václav Hollar
design by vm Šumperk ©

vlastivědné muzeum v ŠumperKu
je příspěvKovou organizací zřízenou
a financovanou olomoucKým Krajem

by Nekludov
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Taneční odpoledne
se skupinou Progres
Pro milovníky tance, hezkých písniček
a dobré zábavy připravil kulturní dům na
neděli 11. září vystoupení slovenské skupiny Progres, která je i u nás známá především díky účinkování v televizi Šlágr. Repertoár kapely hrající pod vedením Karola
Halana tvoří zejména vlastní skladby, ale i
lidovky a populární písničky od jiných interpretů. Progres, který oslavil již čtvrtstoletí své existence, vydal více než čtyřicet
hudebních nosičů a byl oceněn zlatou či
platinovou deskou. Vstupenky na taneční
a poslechové odpoledne lze pořídit v infocentru nebo online na www.kulturak.info.
Pořad s populární skupinou pocházející z
okolí slovenské Prievidze má začátek v 15
hodin. 
(red)

Vzpomínková akce
připomene okupaci
1968

Milion chvilek ve spolupráci se Zábřežskou kulturní zvou v neděli 21. srpna na vzpomínkovou akci Okupace. Ta
připomene vpád vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968, který znamenal konec snah o demokratizaci v Československu a nástup dvacetileté
normalizace. Zároveň ale může být připomínkou expanzivních snah současného Ruska kráčejícího ve stopách totalitního Sovětského svazu.
Součástí programu akce, která startuje v 19:30 hodin, bude kromě vzpomínek pamětníků u netypického památníku
sovětské invaze před kulturním domem
také letní kino, přibližně od 20 hodin se
budou promítat kultovní Pelíšky. Akci
zpěvem a hudbou doplní Petr Ficek.
Vstup je volný.
(red)

Tenisté se radují
z moderního zázemí

Do historie zábřežského Sokola se pátek 17. června zapsal jako významný den,
kdy bylo slavnostně otevřeno nové zázemí venkovních tenisových kurtů. Projekt
stavby nového zázemí připravovalo vedení Sokola dlouhé roky. Tenisté dlouhou
dobu trénovali a pořádali turnaje v nevyhovujících podmínkách.
„Trápilo mě to především vzhledem k
velkému množství dětí jak z řad členů našeho klubu, tak účastníků turnajů, které
zde pravidelně pořádáme,“ uvedl starosta
TJ Sokol Zábřeh Radim Niederle.
Teď se může klub pochlubit halou se
dvěma plnohodnotnými kurty se špičkovým povrchem, šesti kvalitními venkovními kurty a nově také moderním zázemím
s důrazem na potřeby nejen tenistů, ale i
ostatních sportovců, které zábřežská tělovýchovná jednota sdružuje. Nové zázemí
kromě šaten se sprchami nabízí i terasu s
posezením a výhledem na kurty.
Slavnostní události se zúčastnili náměstek hejtmana Olomouckého kraje
pro oblast sportu Michal Zácha se starostou Františkem Johnem. Olomoucký kraj
na rekonstrukci přispěl formou dotace ve
výši 7,5 milionu Kč. Město uvolnilo 2,7
milionu Kč a není to rozhodně první pomoc Sokolu, jen od roku 2014 mu přispělo
5 miliony korun.
Zbylou část nákladů, 1,8 milionu Kč,
zaplatil klub ze svých zdrojů. Realizaci
prováděla firma VHH Thermont. (red)

Mezinárodní interpretační kurzy
podvanácté rozezněly Zábřeh

Již podvanácté se o prázdninách rozezněla zábřežská základní umělecká škola
tóny houslí, violy, violoncella, klavíru a
hlasy zpěvaček a zpěváků. V neděli 10.
července sem přijelo na Mezinárodní interpretační kurzy na 150 účastníků, které čekal týden nových inspirací, znalostí
a dovedností. Někteří se vrátili už poněkolikáté.
Místem pro výuku se opět stala budova ZUŠ a tradičně zámek Skalička. Aktivním účastníkům se věnovalo jedenáct
lektorů, jejichž hodiny byly motivací i
pro pasivní posluchače. Nedílnou sou-

částí seminářů jsou také korepetitorky, které se věnovaly svým svěřencům a doprovázely je na koncertech.
Kurzy provází nejen výuka, ale
také bohatý sedmidenní program,
který začal slavnostním zahájením
a vynikajícím koncertem souboru
Petrof Piano Trio. V pondělí následoval působivý a originální koncert lektorů, který opět nezklamal.
V úterý rozezněl kostel sv. Barbory
klavírista Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto. Středě patřila tradičně Zahradní slavnost, kdy se posluchači
mohli potěšit tóny kapel Silence and Joy
a Black Birds. Její součástí byly také historické tance, do kterých se aktivně zapojilo nejen mnoho studentů, ale i někteří lektoři. Další dny již ukázali první
výsledky práce samotní účastníci kurzů
na čtyřech koncertech uvedených ve velkém sále základní umělecké školy a kostele sv. Barbory. Celý týden tak byla ZUŠ
místem hudby, setkávání, inspirace a radosti, z níž se trochu jiná atmosféra šířila
i do města.red)

Uzávěrka přihlášek na univerzitu se blíží

Už na podzim se další zábřežští senioři
vrátí do školních lavic – tentokrát vysokoškolských. Populární Virtuální univerzita
třetího věku, kterou na jaře úspěšně absolvovalo téměř třicet studentů, bude pokračovat i během podzimních měsíců.
Pro zimní semestr školního roku
2022/2023 nabízí Zábřežská kulturní opět
dva kurzy. První s názvem Arménie blízká
i vzdálená zájemcům blíže představí zejména historii této zakavkazské republiky,
bude se věnovat jejímu kulturnímu dědic-

tví nebo pronásledování Arménů a tématu arménské diaspory. Kurz Dějiny oděvní
kultury provede studenty historií oblékání
od pravěku až po renesanci.
Bližší informace o Univerzitě třetího
věku lze získat na webových stránkách
kulturak.info, kde je možné online vyplnit
a odeslat přihlášku, nebo na kontaktech:
tel. 725 046 589, e-mail zikova@kulturak.
info. Příjem přihlášek ke studiu v zimním
semestru bude ukončen již v pátek 9. září.
red)

Přednedávnem doručený dotaz leteckého historika nastartoval pátrání po osudech zábřežského rodáka, válečného hrdiny Arnošta Václavka. Po více než osmdesáti letech se podařilo jeho životní pouť
alespoň zčásti objasnit, především však
bylo jeho jméno doplněno na pamětní
desku na spodní budově městského úřadu,
která připomíná zábřežské oběti boje proti nacismu.
Arnošt se narodil 3. ledna 1917 jako
druhý syn do rodiny zábřežského obuvnického mistra Boleslava Václavka. Když
mu byly pouhé dva roky, otec mu umřel
na infarkt. A tak se matka Ludmila (roz.
Hegrová) měla co ohánět, aby uživila své
dvě děti. Otevřela si krámek s mlékem a
mléčnými produkty na Dolním náměstí,
Arnošt se po absolvování školy vyučil pekařem. Po uzavření Mnichovské dohody
se Zábřeh stal součástí Třetí říše. Občané
města měli od 10. října 1938 německou
státní příslušnost (Češi), nebo říšské občanství Reichsbürgertum (Němci). Zdánlivě drobný rozdíl ale s sebou nesl i povinnost sloužit ve Wehrmacht. To se v důsledku úřednické chyby (maminka Ludmila byla Němka) stalo o tři roky staršímu Arnoštovu bratru Jaroslavovi, který
musel narukovat do německé armády. To
ovšem Arnošt nechtěl, a tak v roce 1939
emigroval a dostal se do Francie, kde se
přidal k čs. zahraniční armádě. Po evakuaci do Velké Británie absolvoval výcvik,
na jehož základě se stal střelcem v 311. čs.
bombardovací peruti. Jeho poslední let,
bombardování Kielu v noci 15. listopadu
1941, popsal navigátor Jiří Engel.
Posádku bombardéru Wellington Mk.
IC, kódové označení E–KX, tvořili Stanislav Linka (první pilot), Jan Lenc (druhý
pilot), Jiří Engel (navigátor), Jan Parolek
(radiotelegrafista), Pavel Skutek (přední
střelec) a Arnošt Václavek na osamoce-

ném postu zadního střelce.
Let se nevyvíjel příznivě, hned nad Lamanšským průlivem letadlo napadl německý Me-109, bombardérem proletěla
dávka střel, která prošla i pilotní kabinou.
Německý stíhač zaútočil ještě jednou, to
se mu však stalo osudným a údajně skončil po Václavkových kulometných dávkách v moři. Letoun byl lehce poškozen,
to posádku neodradilo a pokračovala v
cestě nad cíl. Kolem čtvrté hodiny ranní
vyslal Jan Parolek hlášení, že právě odbombardovali. Při zpáteční cestě Wellington zasáhlo protiletadlové dělostřelectvo a letadlo s dvěma zraněnými na palubě se prokousávalo tmou k domovu.
Série nešťastných náhod nekončila – poškozený bombardér se navíc vychýlil z
kurzu, přeletěl Skotsko a dostal se až nad
Irské moře. Když motorům došel benzín, nezbývalo nic jiného než přistání do
vodu. „Chvíli trvalo, než jsem se vzpamatoval a zorientoval. Hrnul jsem se k
astrokopuli, kterou se mi podařilo s problémy otevřít a vylézt na rychle se potápějící vrak letounu. Naštěstí jsme stačili
odjistit záchranný člun, který se poslušně
nafoukl,“ popsal kritické okamžiky Jiří
Engel, kterému se se štěstím podařilo do
člunu vyšplhat. K jeho překvapení zde v
bezvědomí ležel Jan Lenc, zbývající čtyři členové posádky zahynuli. Dvojice trosečníků měla štěstí, čtvrtý den na moři je
zachránila rybářská loď.
Jan Lenc se vrátil po rekonvalescenci k
létání, za kniplem letounu zahynul v Biskajském zálivu v srpnu 1942. K létání se
vrátil i Jiří Engel. Dokončil turnus, dožil
se konce války a vrátil se po ní domů do
Opavy, kde však v říjnu 1945 zemřel na
zánět slepého střeva.
Četař Arnošt Václavek, osobní číslo
RAF/787479, zemřel ve věku pouhých
čtyřiadvaceti let. 
(red)

Osudy zapomenutého hrdiny
Arnošta Václavka se podařilo poodhalit

Cyklus Bravo nabídne
atraktivní koncerty
Atraktivní nabídku určenou nejen pro
zájemce o klasickou hudbu připravil zábřežský hudebního projekt Bravo. Tradiční cyklus koncertů, který v září vstoupí již
do 11. sezony, odprezentuje nejen špičkové tuzemské a zahraniční interprety, ale i
zajímavé regionální hudební projekty.
Již nyní lze zakoupit vstupenky na koncert světoznámého kytarového virtuosa a
skladatele Štěpána Raka, který se uskuteční 18. září v kostele sv. Barbory. V říjnu Bravo nabídne koncert významné řecké flétnistky Sofie Mavrogenidou, kterou
na klavír doprovodí Martin Hroch. Listopad bude ve znamení varhanního koncertu
ředitele kůru chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře Viktora Darebného. O třetí adventní
neděli pozve Bravo do kulturního domu na
Vánoční oratorium. „Jedná se o odvážný a
do jisté míry jedinečný pokus vyprávět příběh narození Ježíše Krista hudebním jazykem současnosti, a to v podání kapely,
komorního symfonického orchestru a pěveckého sboru s výraznými sólisty,“ přiblížil projekt olomoucké hudební skladatelky
Jarmily Bekové Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Slevové karty na rok 2022, které lze
uplatnit na všechny výše uvedené koncerty, nabízí pokladna kulturního domu. Cena
jedné karty činí 100 Kč, karta pro dvě osoby se prodává za příznivých 150 Kč. „Držitelé abonentek využívají slevu na vstupném ve výši 30 až 50 korun a navíc jim
jsou pravidelně zasílány pozvánky na jednotlivé koncerty," připomněl výhody slevové karty David. 
(red)

Farní den za Kaťákem
Na hodovou neděli 28. srpna připravila římskokatolická farnost na zahradě za
Katolickým domem tradiční Farní den.
Od 15 hodin je připravený bohatý program pro všechny – příjemné posezení
při hudbě cimbálovky, fotbalové utkání
na hřišti, děti jistě potěší skákací hrad,
hry a soutěže. Chybět nebude bohaté občerstvení včetně prodeje vín z arcibiskupských sklepů, vstupné je dobrovolné.

(red)

Muzeum představuje
další Hollarovy rytiny
Grafický kabinet Václava Hollara, součást zábřežského městského muzea, nabízí od středy 17. srpna novou výstavu Krajina a města II. Ta navazuje na předchozí
výstavní projekt a představí další Hollarovy veduty, pohledy do krajiny i detailní
práce významných staveb. Jádro výstavy
tvoří známý cyklus Pohledy na Tanger, k
vidění budou i tisky ze série Římské ruiny
či lepty vytvořené pro trojdílný knižní titul
Monasticon Anglicanum.
Václav Hollar, věhlasný rytec a kreslíř
17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji
techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve
sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů umělce,
v jehož tvorbě se objevuje pestrá škála námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a
map se intenzivně věnoval také portrétní
tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům.
O týden později, 24. srpna, bude vernisáží v 17 hodin zahájena v minigalerii výstava obrazů malířky Marie Němečkové,
členky spolku amatérského klubu malířů
Beneart v Praze. Ta nabídne průřez její desetiletou tvorbou, která je velmi různorodá
a jedinečná, co se techniky týče. Autorka
tvoří například provázkem nebo používá
speciální široké orámování ručním papírem (decoupage). 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 18. srpna

Pátek 2. září

TOULKY HANOU: 14. ROČNÍK

KČT O ZdP
Zábřeh

Cholina – hanácké muzeum, křížová cesta, vyhaslá sopka Rampach. Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.

Odjezd ČD, 7:48

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění. V případě nepříznivého počasí se představení přesune
Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00
do kina Retro. Občerstvení zajištěno.

(promítání po setmění), předprodej 100 Kč, v den akce 120 Kč

Pátek 19. srpna

PRINCEZNA REBELKA

Animovaný, 89 min, bez omezení, dabing.

KČT O ZdP
Zábřeh

19. OBLASTNÍ SRAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE (2. – 4. 9.)

Honební společenstvo Zábřeh

VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Kulturní dům Vyšehoří, 15:30

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

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 20. srpna

BURGER & PROSECCO NA ULICI

Nejlepší burgery, food trucky, speciality světové kuchyně, regionální potraviny i skvělé prosseco. Dětský svět,
DJ´s Wentoline a Hanyss.
Masarykovo náměstí, 10:00 – 18:00, vstup zdarma

Na Talíři

PSÍ DEN S ÚTULKEM ZÁBŘEH

Ukázky výcviku, kreativní koutek pro děti, představení kalendáře pro rok 2023. Občerstvení zajištěno.

Plavecký areál Zábřeh, 13:00, vstupné dobrovolné

Středa 7. září

PLNÁ 6

PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
Pohoštění a dobrá zábava zajištěny.
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaný, 98 min, bez omezení, dabing.
STŘÍDAVKA
Komedie, 100 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Dokument, 80 min, bez omezení, české znění.

Kulturní dům v Nemili, 14:00
Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Drama, 115 min, nevhodné do 12 let, titulky.

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

AKTIVIZACE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
AFTER: POUTO
Romantický, 95 min, nevhodné do 12 let, titulky.
JAN ŽIŽKA
Historický, 95 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

OKUPACE

Vzpomínková akce k výročí okupace 1968. Host: Petr Ficek (zpěv, kytara). Od 20:00 hodin letní kino –
Prostor před kulturním domem, 19:30, vstup volný
kultovní film Pelíšky.

BULLET TRAIN

Akční, 127 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

BETON RACE (10. – 11. 9.)

Vernisáž výstavy. Průřez různorodé desetileté tvorby (akryl, pastel, akvarel, olej, tužka aj.) členky spolku
Muzeum Zábřeh, minigalerie, 17:00
amatérského klubu malířů Beneart v Praze.

Beton Race

Čtvrtek 25. srpna

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU – VIDNAVA
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688. 
LÉTO U ZÁMKU / ATOM ROCK

Rockový koncert, pravá metalová smršť. Občerstvení zajištěno.
Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Sobota 27. srpna

Romantický, 95 min, nevhodné do 12 let, titulky.

JAN ŽIŽKA

Historický, 95 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Neděle 11. září

TURISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ: PODORLICKO – POTŠTEJN (11. – 16. 9.)

Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.
ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: PROGRES

ATLETICKÝ ŠPUNT

Otevřené atletické závody pro děti ročníků 2014 – 2018. Dále proběhne nábor nových dětí od ročníku
Městský stadion Zábřeh, 9:00 – 11:00
2016. Přihlášky a informace: sarka.radicova@email.cz.

LÉTO S VÁCLAVEM: 60 LET KD VÁCLAVOV

Taneční i poslechové odpoledne se slovenskou populární skupinou pod vedením Karola Halana.
Kulturní dům, velký sál, 15:00 – 18:00, 200 Kč
Občerstvení zajištěno.

HUDBA V KEMPU: ATOM ROCK

MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaný, 98 min, bez omezení, dabing.
STŘÍDAVKA

18:00 – 19:30 recitál folkrockové skupiny Wilsne! / 20:30 divadelní představení Smíšené dvouhry
Divadla Amadis Brno. Malá výstava v KD.

Václavov, letní scéna, v případě nepříznivého počasí KD Václavov
Dolní Bušínov, kemp Bozeňov, 19:30, vstup volný

ARVÉD

ANTONIA NYASS – HLAS V KRUHU TANCE

Dílna zpěvu, rytmu, pohybu a improvizace s Antonií Nyass ze skupiny Yelow Sisters. Více na www.
sypkarovensko.cz
Penzion Sýpka, 10:00

FARNÍ DEN ZA KAŤÁKEM

Bohatý program pro všechny: cimbálovka, fotbalové utkání na hřišti, skákací hrad, hry a soutěže. Občerstvení
včetně prodeje vín z arcibiskupských sklepů. Zahrada za Katolickým domem, 15:00, vstupné dobrovolné

SK SULKO – TJ SIGMA LUTÍN 

Městský stadion Zábřeh, 16:30

Čtvrtek 1. září

AKTIVIZACE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

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

Dne 5. srpna 2022 oslavila krásných 90 let
naše maminka, babička a prababička

Božena Doubravová z Hněvkova.
K významnému životnímu jubileu přejeme
vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho radosti
a spokojenosti.
Dcera Helena a synové Jiří,
Radek a Pavel s rodinami.
Dne 1. srpna 2022 vzpomeneme
sta let narození

Josefa
Dne 13.Tempíra
srpna 2022. uplynulo již 5 let od úmrtí
paní

Heleny Kylarové ze Zábřehu.

S láskou a úctou vzpomíná syn Jan,
snacha Jana a vnuci Martin a Jenda.

Kino Retro, 15:00, 130 Kč

Komedie, 100 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Neděle 28. srpna

pana

10. 9. BETON RACE ERROR – 19 km, 35 + překážek / BETON RACE JUNIOR – ve třech věkových
kategoriích.
11. 9. BETON RACE BASIC – 6 km, 25 + překážek / BETON RACE JUNIOR – ve třech věkových
Zábřeh – Nemilka
kategoriích. Registrace a bližší informace na www.betonrace.cz.

AFTER: POUTO

Odjezd ČD, 7:31



SK Sulko

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Sobota 10. září

MARIE NĚMEČKOVÁ – MOJE TVORBA

DS Václav

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 7. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ

Katolický dům, 13:00
CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný, 86 min, bez omezení, dabing.
Kino Retro, 17:30, 120 Kč
MINAMATA
Drama, 115 min, nevhodné do 12 let, titulky.
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Středa 24. srpna

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

Pátek 9. září

Pondělí 22. srpna

UPOZORNĚNÍ! OD 22. 8. DO 4. 9. BUDE KINO RETRO Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ UZAVŘENO.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Čtvrtek 8. září

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PRINCEZNA REBELKA

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

MINAMATA

Neděle 21. srpna

Atletika Zábřeh

Setkání v Mladoňově. Vedoucí p. Kajnar, 602 512 188.

Sobota 3. září

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PREZIDENTKA

KČT O ZdP
Zábřeh

Zábřeh 11/2022

Drama, 120 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

VÝSTAVY

Muzeum Zábřeh:

Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem
 Stálá expozice
Václav Hollar: Krajina města II.

Nová expozice grafického kabinetu
Pavel Skrott: Tříštivé struktury Výstava potrvá do 21. 8.
Velká muzejní herna
Výstava potrvá do 23. 10.

Marie Němečková: Moje tvorba

Výstava potrvá do 23. 10.

Galerie kina Retro:

Výlov moře: Výtvarné práce dětí ze ZŠ a DDM Krasohled

Výstava potrvá do 31. 8.

Minigalerie Pivovaru Welzl:

Lenka Hoffmannová – novinářské fotografie

Výstava potrvá do 31. 8.

Dne 1. srpna 2022 vzpomeneme
sta let„Čas
narození
plyne, ale bolest v srdci zůstává.“
pana

Josefa
Tempíradnem
.
Nejsmutnějším
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.

Dne 23. 8. 2022 slaví své krásné 85. narozeniny
paní

Marie Puškášová ze Zábřehu.

K významnému životnímu jubileu přejeme
všechno nejlepší a stále pevné zdraví.
Dcera Soňa, syn Josef
a vnukové Robin, Marek a Jarek.
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