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Město investuje do svých bytových domů

Město zabodovalo při získávání dotací
Převážně úspěchy slavily zábřežské
žádosti o krajské dotace. Nejvyšší ve
výši 1,764 milionu korun získalo město
na financování pásu pro pěší a cyklisty na
Leštinské ulici, bezpečné spojky z centra
na cyklostezku do Leštiny.
Sumou 25.000 Kč kraj podpořil opravu kříže na Kopečné ulici, další etapu
uchování a oživení drobných sakrálních
památek ve městě a jeho okolí. Stejnou
částku město v letošním roce obdrží na
financování farmářských trhů.
Pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zábřeh je určeno 59.800 Kč,
ty poputují na opravu cisternové automobilové stříkačky Dennis Rapier využívané především při hašení požárů.
Větší bezpečnosti v centru města by

měla napomoci dotace 40.400 Kč určená
na obměnu a doplnění kamerového bodu
na náměstí Osvobození.
Rada města, která schválila tyto dotace i smlouvy o jejich poskytnutí, rovněž
vzala na vědomí informaci týkající se nevyhovění žádosti o dotace na vybudování
obslužného objektu u dopravního hřiště v
areálu ZŠ a DDM Krasohled. O podporu
tohoto projektu bude žádat znovu v příštím roce.
Úspěšná nebyla ani žádost o podporu
rekonstrukce chodníků na Sokolské ulici. Zde už nelze čekat, město proto opravy zrealizuje vlastními prostředky. Rada
proto již schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci chodníků a výstavbu parkování se společností Blake CZ. 
(red)

Dotace z radnice podpoří spolky,
vydání CD i opravu střechy

Kromě schvalování dotací sportovním organizacím rada města v úterý
25. května projednávala i další žádosti
o příspěvky. V oblasti sociální podpořila shodnou částkou 35.000 Kč činnost
místní organizace Svazu tělesně postižených a SOS Kompas Zábřeh, součást
spolku SOS dětské vesničky.

Patnáct let od založení souboru si letos připomínají Trubači Zábřeh, při příležitosti výročí chtějí vydat CD, na něž
jim město přispělo 15.000 Kč. Pro TJ
Sokol Václavov, i když ne přímo na
sportovní činnost, rada uvolnila 25.000
Kč. Ty jsou totiž určeny na opravu střechy. 
(red)

• Sedmnácté zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve
středu 23. června od 16 hodin v kině Retro.

Farmářské trhy znovu lákaly návštěvníky

V květnu se na náměstí Osvobození
uskutečnily letošní první Farmářské trhy.

Nabídka regionálních prodejců a pěstitelů byla velmi pestrá. K dostání byly různé druhy uzenin, koření, domácích sirupů,
produkty z rakytníku, z proutí i ze dřeva.
Pro milovníky sladkého byly připraveny
domácí čokoládové a pistáciové trubičky
nebo valašské frgály. Nechyběla divoká
kosmetika, rybízové víno ani různé druhy
přísad. Zakoupit či jen obdivovat produkty místních prvovýrobců bude možné každou třetí středu v měsíci od 8 do 16 hodin.
Nejbližší farmářské trhy proběhnou 16.
června. 
(red)

Den mikroregionu letos přivítá Postřelmůvek
V sobotu 19. června se uskuteční tradiční Den Mikroregionu Zábřežsko. Letos bude hostitelem Postřelmůvek, který zároveň oslaví 660. výročí založení
obce. Po kovidové odmlce se tak znovu naskýtá příležitost k setkání občanů
všech třiceti obcí regionu.
Jedním z hlavních cílů akce startující v 9 hodin je prezentace jednotlivých
obcí, seznámení s jejich životem, zájmovou činností, výrobky a krásami
okolní přírody v připravených stáncích.
K vidění bude i stánek MAS Horní Pomoraví, chybět nebude nabídka bohatého občerstvení.
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Významnou součástí Dne mikroregionu je kulturní program. Dopoledne se
v Postřelmůvku představí školní i zájmové pěvecké, taneční či dramatické
soubory z jednotlivých obcí, vystoupí
Postřelmovská muzika. Program doplní možnost prohlídky kaple sv. Michala, expozice historie obce v tělocvičně u
Lidového domu či skákací hrad pro děti
na zahradě mateřské školy.
Odpoledne na scéně u obecného úřadu bude patřit country kapele Holátka a
poté cimbálové muzice Stupava. Večer
zde zahraje Radek Němec a závěr obstará fireshow skupiny Postrpoi. 
(red)

Téměř pět milionů korun investuje letos
radnice do svých bytových domů. S opravami střech i zateplením budov se začalo
již v březnu.
Aktuálně probíhá zateplení bytového
domu na náměstí Osvobození, připravuje se i zateplení dvorní části fasády bytového domu na ulici Žižkova, jehož uliční
část již byla v květnu dokončena, a zateplení části fasády Azylového domu na Tun-

klově ulici. Kompletně bylo
dokončeno zateplení bytového domu na Bezručově ulici.
Kromě zateplení se město zaměřilo na kompletní opravy
střech dvou sousedních bytových domů na Valové a střechy na Azylovém domě v ulici
Tunkova.
„Naší snahou je celkově
vylepšit stav bytových domů,
ušetřit náklady za energie a
pozvednout úroveň komfortu obecního nájemního bydlení. V současné době se zaměřujeme zejména na opravy
střech a zateplení domů, díky
čemuž nájemníci ušetří náklady na vytápění,“ vysvětlil starosta František John.
Realizace si vyžádá několik měsíců s
tím, že budou všechny práce dokončeny
nejpozději do podzimu. Zábřeh vlastní na
čtyři sta nájemních bytů ve dvaadvaceti
domech a svůj bytový fond cíleně opravuje, udržuje a pravidelně do něj investuje. 
(red)

Nezaplatit odtah vozidla se nevyplácí

Loňská novela zákona o pozemních komunikacích konečně umožnila odstranit
odstavená vozidla bez pravidelné technické kontroly z ulic a parkovišť.
Podle nového systému je provozovatel
vozidla vyzván k jeho odstranění z komunikace, a pokud tak do dvou měsíců neučiní, může jej odstranit vlastník komunikace. Náklady na odstranění a odstavení
nese jeho provozovatel. Neuposlechne-

li, vystavuje se riziku vymáhání nákladů.
Přesvědčit se o tom mohl majitel vozidla
tvořícího překážku na komunikaci, v tomto konkrétním případě na Kopečné ulici.
Protože náklady neuhradil, souhlasila rada
města se zasláním předžalobní výzvy, vymáhání dlužné částky soudní cestou, popř.
exekučně, což pro něj může být nakonec
výrazně dražší než požadovaná úhrada ve
výši 4.622 Kč. 
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek
bude probíhat od 10. do 15. června, distribuci zajišťuje
Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 30. června.

Radnice opět ocení rozkvetlá okna či balkony
Květy všech barev zdobí v letním období předzahrádky, okna, balkony bytových domů i veřejná prostranství. Péče
o ně ovšem vyžaduje velké úsilí, hodně
času a značnou trpělivost. Výsledek snažení je ale i pro město tou nejlepší vizitkou. Proto chce zábřežská radnice znovu
péči o rostliny a zeleň ocenit. Do čtvrtého ročníku soutěže o nejkrásnější předzahrádku, balkon a okna se mohou hlásit nejenom občané Zábřeha a místních částí,
ale také všichni, kteří mají na území města
provozovny, obchody nebo firemní areály.
Jedinou podmínkou je, že květinová výsadba musí být viditelná z veřejného prostranství.
Hodnocena bude květinová a další výzdoba v několika kategoriích. Přihláš-

ku může podat i osoba, která o prostor
osobně nepečuje, ale zná jméno dotyčného vlastníka nebo pečovatele a získá jeho
souhlas.
„Už tradičně chceme ocenit milovníky
květin a nadšené zahrádkáře, kteří se podílejí na atraktivním vzhledu našeho města. Pokud nemáte možnost svoji květinovou výzdobu vyfotit, neváhejte nás kontaktovat na tel: 736 153 427,“ uvedla mluvčí
zábřežské radnice Lucie Mahdalová.
Soutěžní fotografie se jménem a adresou lze posílat na e-mail: zabrehkvete@
muzabreh.cz (velikost fotografií nesmí
přesáhnout 10 MB) nebo poštou na adresu
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám.
510/6, 789 01 Zábřeh, a to do 31. září.

(red)

NEJEN VINOTÉKA

Školská 1, Zábřeh (bývalé Řeznictví Keprt)
Moravská vína z vinařství Vladimír Tetur od 68 Kč/litr.
• Sortiment Sonnentor, domácí sýry, Bio sirupy ze 100% ovoce
• Zrnková káva od značek - Vaše pražírna, Pikola, Café Gape, KIKAFE, Naber
• Sypané čaje, vynikající zákusky
• Výroba dárkových košů na přání
www.nejenvinoteka.cz
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 52. jednání v úterý 25. května mimo jiné projednala následující materiály:
• Udělila souhlas školní jídelně B.
Němcové s vyřazením kombinovaného
sporáku v pořizovací hodnotě 47.618 Kč
z majetku jídelny i s nákupem nového
sporáku v hodnotě 61.553 Kč bez DPH.
• Schválila platové výměry ředitelům školských příspěvkových organizací
zřizovaných městem, a to s účinností od
1. 6. 2021.
• Schválila IV. změnu rozpočtu města roku 2021 dle předloženého návrhu.
• Vzala na vědomí, že v rámci volného nabídkového řízení na pronájem prostoru určeného k podnikání o podlahové
ploše 22 m2 v budově Nerudova 7 v Zábřehu byla doručena jedna nabídka. Poté
schválila pronájem prostor společnosti
YOURWiFi na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou za cenu 1.201 Kč/
m2/rok za účelem zřízení kanceláře společnosti.
• Nesouhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku za účelem
umístění a provozování předzahrádky u
provozovny Bistro u Jáji z důvodu zachování chodníku pro pohyb chodců.
• Vzala na vědomí výpověď z nájmu
parkovacího stání v budově Nerudova 7
a souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na jeho pronájem za podmínek min. nájemné ve výši 620 Kč +
DPH/měsíc, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní dobou a jistota ve výši
3.000 Kč.
• Schválila na základě doručené žádosti firmě VK – Aqua Olomouc v souvislosti s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavebních úprav vodovodu Na Výsluní a M. Vizovské pro investora, Vodohospodářská zařízení Šumperk, snížení finanční jistoty na částku
200.000 Kč.
• Vzala na vědomí žádost o přesunutí označníku zastávky Skalička, hřbitov a
ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit projektovou dokumentaci
včetně povolení na realizaci.
• Vzala na vědomí možnosti řešení
rekonstrukce kulturního domu.
• Schválila výsledné pořadí nabídek na provedení opravy elektroinstalací v hlavním pavilonu ZŠ B. Němcové.
V soutěži zvítězila nabídka společnosti
Elektro-Flexi v ceně 1.439.473 Kč bez
DPH.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce staré radnice
mezi městem a společností Rusina Frei
v ceně 1.250.000 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí zprávu o činnosti
Zábřežské kulturní za rok 2020.  (red)

Pohádkový les ve
Wolkerových sadech
Hnízdo, rodinné a mateřské centrum srdečně zve rodiny na odpolední pohádkovou procházku do Wolkerových sadů v
sobotu 26. června. Vstup do pohádky proběhne od 15.30 do 16.30 hodin, na jednotlivých stanovištích se na příchozí budou
těšit pohádkové postavy s jednotlivými
úkoly. Pohádkový les zakončí divadelní
představením v podání ochotníků z Hnízda. Dobré je nezapomenout si s sebou vzít
špekáčky, bude možnost si opékat.  (red)

Rozloučili jsme se
5. 5. Miroslav Janíček (68)
7. 5. Bohumil Stuchlý (72)
8. 5. Jaroslav Kolek (66)
9. 5. Pavla Balcárková (52)
14. 5. Věra Krmelová (71)
15. 5. Milan Beran (81)
24. 5. MUDr. Jiří Matuška (57)
24. 5. Ludmila Švecová (80)

Proměny zahrady na Severáčku

Rozlehlou zahradu Mateřské školy Severáček během teplých letních dnů začínají učitelky i děti proměňovat k nepoznání. Útulné a stinné koutky v podobě
indiánského týpí či vrbového domku pro

odpočinek i odpolední svačinku střídají nové zahradní či naučné prvky, jako jsou
vyvýšené záhony, kompostér s pozorovacím okénkem,
frotážový pult, obrazová přírodní galerie nebo makety
zvířat v životní velikosti.
Na Severáčku se tak postupně realizuje projekt
Živá zahrada, na který škola
získala finanční prostředky
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Snahou je
navrátit děti ke hrám venku
a pomoct jim prožívat spojení s přírodou všemi smysly. Záměru napomáhají již vzrostlé dřeviny a keře či rozlehlé travnaté plochy, které tvoří zelenou oázu uprostřed sídliště.

(red)

Občané mohou připomínkovat jízdní řády
městské hromadné dopravy
Radnice zvažuje na základě požadavků
občanů úpravu jízdního řádu linky číslo
2. Změnou dojde ke zvýšení četnosti průjezdu autobusu přes Nemilskou ulici a naopak bude snížena četnost průjezdu přes
Výsluní. V pracovních dnech se jedná o
spoje v 12:52, 13:52 a v 15:52 hodin. O ví-

kendu by po úpravě jízdního řádu jezdila
linka číslo 2 pouze přes ulici Nemilskou.
Další připomínky k úpravě jízdních řádů
městské hromadné dopravy mohou občané zasílat do 21. června na e-mail posta@
muzabreh.cz, písemně na městský úřad,
případně na tel: 583 468 234. 
(red)

Od placení zbytečných pokut pomůže
Mobilní rozhlas

V květnu začalo ve městě blokové čištění komunikací v režii Technických služeb
Zábřeh. Po úklidu obou náměstí se úklidové vozy rozjedou do zbytku města. Přímo
v ulicích budou občané vždy s předstihem
upozorněni dopravním značením. Stejně
jako v předchozích letech bude radnice informovat o blokovém čištění prostřednictvím služby Mobilní rozhlas.
„Chceme lidem ušetřit nepříjemnosti,
placení zbytečných pokut a postihů. Proto
budeme o strojním čištění komunikací opět
maximálně informovat. Odběr informaci
nestojí ani korunu, naopak může lidem ušetřit tisíce,“ informovala mluvčí radnice Lucie Mahdalová. Všem uživatelům Mobilní-

ho rozhlasu přijde oznámení o blokovém
čištění i s mapkou e-mailem a jako zpráva do aplikace. Den předem pípne ještě pro
připomenutí SMS zpráva. Tyto zprávy samozřejmě občané dostanou jen v případě,
že na dané ulici bydlí, nebo si ji nastavili
pro sledování.
U kontaktu si může každý uživatel nastavit až tři ulice, které chce sledovat. Informaci v takovém případě získá, i když parkuje na jiné ulici. S registrací či úpravou kontaktu případně rádi poradí na tel: 770 173
634. Registrační formulář je k dispozici na
podatelnách městského úřadu i na webových stránkách muzabreh.mobilnirozhlas.
cz. 
(red)

Díla řezbáře Holinky obdivují děti i dospělí
Koncem dubna na náměstí Osvobození
přistála čarodějnice. Spolu s ní se tam zabydlela i její sova, had a kočka. Ze dřeva vyřezané postavičky ihned vzbudily rozruch
a obdiv zejména u nejmenších. Jejich autorem je amatérský řezbář Slavomír Holinka
z Ráječka.
„S koncem dubna se vždy pálí čarodějnice. Když ještě nemohou být hromadné akce,
vyřezal jsem alespoň jednu pro radost dětem,“ zněl řezbářův vzkaz. Jeho díla jsou
především občanům z Ráječka dobře známá. Svému koníčku se věnuje už deset let
a jeho díla zdobí okolí tamní hospody Na

Kovárně či autobusovou zastávku, kde stojí jeho známá socha Praděda. Jak sám říká,
nejvíc ho těší, když mají děti radost, a proto v květnu připravil další překvapení. Čarodějnici vyměnil za šest zvířátek, mezi nimiž nechybí medvěd a krteček. Fotografie
postav Slavomíra Holinky jsou k vidění na
straně 6 tohoto vydání zpravodaje.
„Rád bych panu Holinkovi moc poděkoval za to, že svými vyřezávanými postavami zpestřil jaro v Zábřeze. Potěšil tím nejen
spoustu dětí, ale i dospělé. Přeji mu pevné
zdraví a mnoho elánu k jeho zálibě,“ uzavřel starosta František John. 
(red)

Také organizátoři výzvy vyrazili
z Rudolfova na Sněžku
Celý květen byla pro zábřežské sportovní nadšence připravena výzva v podobě Běhu z Rudolfova
na Sněžku. Běh od hostince Rafanda na Humenec v
pětihodinovém limitu kladl
na jeho účastníky nemalé
nároky. Jeden výběh trasy
dělal 48 výškových metrů,
účastník absolvující 34 výběhů a 33 seběhů se tak dostal pomyslně až na Sněžku. Celkové převýšení činilo 1.632 metrů a celková
vzdálenost 26,8 kilometru.
Pro mnohé nepředstavitelný výkon si vyzkoušeli i sami organizátoři výzvy (na snímku), kteří ukázali,

Radnice hledá nového
šéfa odboru rozvoje

Zábřežská radnice vypsala výběrové řízení na vedoucí pozici odboru rozvoje a
územního plánování. Jedná se o pracovní
poměr na dobu neurčitou s nástupem od
července letošního roku. Hlavní zaměření činnosti vedoucí/ho je řízení, koordinace a kontrola odboru, zajišťování pořízení
koncepčních materiálů, studií, projektů a
dokumentací potřebných pro rozvoj města, komplexní koordinace zadávání veřejných zakázek, koordinace přípravy a realizace investic, zpracování investičních
záměrů a výkonu správní činnosti úřadu
územního plánování.
Přihlášky mohou zájemci zasílat do 16.
června. „Více informací k výběrovému řízení je k zveřejněno na www.zabreh.cz v
sekci Městský úřad/Volná pracovní místa,“ doplnila tajemnice městského úřadu
Jana Krasulová. 
(red)

Bravo zve na koncert
klarinetového kvarteta
Přesně na den po devíti měsících pozve hudební cyklus Bravo opět na koncert klasické hudby. V neděli 13. června
rozezní prostory kostela sv. Barbory klarinetové kvarteto Five Star Clarinet Quartet v čele s předním českým klarinetistou,
hudebním skladatelem a pedagogem Jiřím
Hlaváčem. Koncert nabídne skladby J. S.
Bacha, Jana Křtitele Vaňhala, W. A. Mozarta, ale třeba také Hlaváčovu jímavou
melodramatickou koláž s názvem Modlitba za Zuzanu Navarovou. Vystoupení
renomovaného souboru má začátek v 16
hodin. Vstupné činí v předprodeji příznivých 100 Kč, v den koncertu 150 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu třicet korun,
děti vstup zdarma. Pořadatelé z kulturního
domu upozorňují, že slevu na vstupném
lze uplatnit rovněž s kartou zakoupenou
už pro sezonu 2019/2020. Akce proběhne
v souladu s aktuálně platnými opatřeními
vlády. 
(red)

Retro představí krásy
přírody
Stačí se zastavit a svět je krásný, tak
zní motto zábřežské fotografky Gábiny Strykové (Nečasové), jejíž fotografie
na prázdninové měsíce ozdobí prostory
galerie zábřežského biografu. Stěny minigalerie i plátno kina obsadí uklidňující zelená, zářivá barevnost květin a klid
nebo naopak divokost vody. „Gábina
v Retru vystavuje už potřetí. Pro mnohé
z nás jsou její fotografie jakýmsi pohlazením v šedi běžných dní. Baví mě její
okouzlení zdánlivě obyčejnými věcmi,
které se jí daří ukázat vždy velmi neobyčejně. Tentokrát nám představí svůj další
velký koníček – svět léčivých bylin,“ těší
se z připravované výstavy vedoucí kina
Věra Smrčková. Atmosféru vernisáže již
tradičně ozvláštní svým zpěvem Kristýna
Němečková. Výstava fotografií s názvem
Příroda jako lék bude v kině Retro zahájena v úterý 29. června v 17 hodin. Vstup
na akci je zdarma. 
(red)

Informace svazu tělesně
postižených

jak na to. Místo pětihodinového limitu na
Humenec čtyřiatřicetkrát vyběhli za pouhé tři hodiny. 
(red)

Výbor místní organizace Svazu tělesně
postižených na svém zasedání 26. května
projednal svou další činnost.
Výbor se usnesl, že vzhledem k současné situaci se neuskuteční zájezd do Karviné a Darkova plánovaný na 12. června.
Naopak rekondiční pobyt ve dnech 14. až
21. června v Janských Lázních proběhne,
stále ještě je možné se na něj přihlásit.
Do konce prázdnin budou zástupci organizace přítomní ve Středisku pro zdravotně postižené v kanceláři na Severovýchodě 56 každou středu od 7.45 do 11.00 hodin, informace lze získat i na tel: 734 546
607, 605 709 260 a 602 512 188.  (red)
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DODAVATEL STAVEB, PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU A KAMENIVA
EKOZIS spol. s. r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Firma hledá nové pracovníky na pozice:
• autojeřábník (řidič nad 7,5t)
• strojník – stavebních strojů
• zedník
• tesař
• bednář
životopisy na e-mail: ekozis@seznam.cz nebo na tel. 724 363 266

AUTOKLÍČE

ING

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

ER
CAT

B OBĚDŮ

LOW CAR
NÍ ROZVOZ

DEN

SVATBY, N

AROZENIN

Tel.: 605 410 442

Y, OSLAV

Y

www.freshcat.cz • 737 961 658 • fresh-catering@seznam.cz
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ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA, NÁŘADÍ

ELKOV elektro a.s.
Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
Po–Pá: 7:00–16:00

LED ŽÁROVKA
PHILINEA

PANDELA 96064
EGLO

PRODLUŽOVACÍ BUBEN
EMOS

HPFL-2710SC – 1 000 lm –
– 3 000 K – E27

Krytí IP44 – chromové tělo a bílé stínidlo –
– LED zdroj v ceně – neutrální bílá barva

4× zásuvka 230 V – vodič PVC 25 m –
– průřez 1,5 mm2 – tepelná izolace –
– PVC izolace

719,50 Kč

33,90 Kč/ks

ALKALICKÉ BATERIE
GP ULTRA PLUS

DANNY 5446
RABALUX

AA 1,5 V – nenabíjecí –
– blistr 4 ks

Efekt noční hvězdné oblohy – funkce stmívání
pomocí dálkového ovládání – možnost změny
teploty bílé barvy – funkce časovače

56,20 Kč/bal
Nabídka platí od 17. 5. do 18. 6. 2021. Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH.

1 515 Kč

764 Kč
www.elkov.cz | eshop.elkov.cz
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H

ˇ
VEZDY
ˇ
NA HRADE
HRADNÍ NÁDVOŘÍ
(AREÁL SPOLEČNOSTI
TALORM)

ČERVEN

da
lš
í

STŘEDA

a

SOBOTA

NEDĚLE

na pozici

V KOMEDII
ČARODĚJKY
V KUCHYNI

ČTVRTEK

Zábřeh

16
Michaela
Sandra
19 POGODOVÁ DOLINOVÁ
24
25 KAMIL STŘIHAVKA
PIČÍ ÁDKA
E
L
S
27
POH

PÁTEK

pracuj pro

BUBENÍK KAPELY

ZÁBŘEH
HLAVNÍ PARTNER

Více informací na tel. 583 468 241 nebo e-mailu martina.polachova@muzabreh.cz

Otevřeno hodinu před začátkem akce.
V případě deštivého počasí se
program přesune do kulturního domu
se začátkem o 15 minut později.

PARTNEŘI

as
..

RY Z Í P I VO Z H O R

tento projekt podporuje

AKCE PROBĚHNOU V SOULADU S AKTUÁLNĚ PLATNÝMI OPATŘENÍMI VLÁDY.

tento projekt podporuje

VSTUPENKY ONLINE V PRODEJI NA

www.kulturak.info

Město Zábřeh vyhlašuje

Soutěž
o nejkrásnější květinovou
výzdobu okna, balkonu
a předzahrádky
Soutěžní fotografie se jménem a adresou zasílejte na e-mail
zabrehkvete@muzabreh.cz (velikost fotografií nesmí přesáhnout 10 MB),
nebo poštou na adresu
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
a to do 30. září 2021.

Do soutěže se mohou hlásit občané Zábřeha a místních částí,
ale také všichni, kteří mají na území města provozovny, obchody
nebo firemní areály. Přihlášku může podat i osoba, která o prostor
osobně nepečuje, ale zná jméno dotyčného vlastníka
nebo pečovatele zkrášleného prostoru a získá
jeho souhlas.
V případě, že nemáte možnost
svá rozkvetlá okna, balkony a předzahrádky
vyfotografovat, kontaktujte nás
na tel. 736 153 427.
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POJEĎTE S NÁMI NA DOVOLENOU

MÁME ZÁBŘEH V SRDCI!

AUTOBUSEM ZE ZÁBŘEHA DO TERMÁLŮ:

SLOVINSKO - Moravske Toplice

PRODÁVÁME ZÁJEZDY
OD ZNÁMÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ ZA STEJNÉ CENY:

28.10. - 31.10.2021 (4 dny, čtvrtek až neděle)
hotel AJDA**** - 7 490 Kč
apartmány PREKMURSKA VAS*** - 5 790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x nocleh v hotelu
nebo apartmánu, polopenzi formou bufetu, neomezený vstup
do termálního areálu, průvodce… Více na WWW.CKPRADED.CZ.

A MNOHO DALŠÍCH.

Cestovní kancelář PRADĚD, Valová 268/2 (budova ČP a ČS), 78901 Zábřeh,
tel. 583 455 596, e-mail: ckpraded@ckpraded.cz, web: www.ckpraded.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ

FOTBALOVÝ TÁBOR
19. - 23. 7. 2021

8:00 – 15:30

Místo konání:

Sportovní stadion Zábřeh,
příp. koupaliště Zábřeh
nebo blízké okolí Zábřehu

Účastníci tábora:

hráči přípravek a mladších žáků
(tj. rok narození 2012 – 2009)

Cena:

1 500 Kč pro hráče SK SULKO Zábřeh
2 000 Kč pro ostatní

Cena zahrnuje:

oběd, pitný režim po celý den, drobná
svačina, 1x vstup na koupaliště, tričko,
fotbalový míč

Uzávěrka přihlášek:

30. 6. 2021 včetně platby

Přihlášky:

e-mailem na j.hamplik@email.cz
příp. dotazy na tel. 605 742 005

Společnost DELTA oil, s. r. o.
nabízí k budoucímu pronájmu skladovací halu o výměře 600 m2, v současné době ve fázi přípravy stavby, která se bude nacházet v areálu bývalého ČSAD,
Olomoucká 1693/17, 789 01 Zábřeh. Kontakt Ing. Josef Kursa,
tel. +420 603 420 765, e-mail: realita.kursa@seznam.cz
•
•
•
•
•
•
•

Přijmeme nové zaměstnance!

vysoký standard budovy, třída A
celoplošně temperované prostory dle požadavku zájemce
využití pro skladování, drobný prodej a servis spotřebního zboží
ocelová montovaná konstrukce o rozměrech délka 40 m, šířka 15 m,
světlá výška 7 m
vnější opláštění kovovými sendvičovými pur-panely
možnost individuálních úprav dle požadavků zájemce před vlastní realizací
předpokládaný termín předání k užívání 1.4.2022

operátor výroby
seřizovač sáčkových strojů - tiskař
manipulační dělník - logistika
obsluha příčné řezačky
Nabízíme

eStravenka UP
výkonové odměny
stabilizační příplatek
odpolední příplatek
dodatkové volno

Požadujeme

min. nižší SŠ vzdělání
oprávnění VZV výhodou
nepřetržitý provoz
krátký - dlouhý týden

603 254 817
katerina.hyblova@balsac.cz

balsac.cz

facebook.com/papirnalukavice

Vítání léta a dětský den na Skaličce
sobota 26. června 2021 od 15.00 hodin
areál hřiště u tělocvičny Skalička
Program:
•
•
•
•

Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další
Od 17.00 do 01.00 posezení při muzice - hraje DJ ČADA
Po celé odpoledne tradiční pochutiny - MAKRELY
Před nepříjemným sluníčkem či deštěm kryté posezení pod párty stany
Dobrovolné vstupné, srdečně zvou TJ LOKO a NAPLAVENINY.
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07/2021 ZÁMEK VELKÉ LOSINY

8. 7. 2021 / 20:30 / TESTOSTERON

Současná polská konverzační komedie o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché.
Navíc když ten člověk je muž a jeho pohled na svět ovlivňuje přebytek nebo nedostatek testosteronu.
Účinkují: Vít Hofmann, Petr Komínek, Adam Joura, Jan Hönig, Jan Šťava, Johnny Horák, j. h. / Vít Pištěcký, j. h., Matěj Kašík / Vstupné: 250 Kč

22. 7. 2021 / 20:30 / ZKURVENÍ HAVLISTI

Kouzelná komedie o třech mužích, kteří rozumí všemu. Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně
do té naší krásné sauny. Prohřát se. Vyplavit toxiny a utužit zdraví. A taky si popovídat.
Účinkují: Miroslav Hanuš, Tomáš Měcháček, Karel Zima / Vstupné: 250 Kč

27. 7. 2021 / 20:30 / MADAME RUBINSTEIN

„Neexistují ošklivé ženy, pouze líné.“ Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden.
Účinkují: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána / Vstupné: 250 Kč

28. 7. 2021 / 19:00 / ŠPANĚLSKÝ VEČER

Zažijte nefalšovaný španělský večer s flamencovou hudbou a krásnými tanečnicemi, které Vás přenesou do žhavé Andalusie.
Účinkují: Morenito De Triana, Michael Cába, Zuzana Fujacová, Petra Pšenicová, Denisa Di Gregor / Vstupné: 120 Kč

PRODEJ VSTUPENEK: TIC Rapotín / IC Šumperk / IC a Zámek Velké Losiny / Ticketportal.cz
V případě nepříznivého počasí se představení přesouvá do KD Rapotín.

I www.losinyfest.cz

ŽELEZÁŘSTVÍ
NOVĚ PRODEJ elektromateriálu
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Nářadí pro profesionály i kutily
Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

Olomoucká 2232/8, Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362
Steel centrum - 583 450 363
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Hvězdy na hradě uvedou
Mňágu, Střihavku nebo
Pogodovou
Po řadě měsíců zákazu pořádání hromadných akcí kulturní dům jako jeden z
prvních opět láká na zajímavé kulturní zážitky. Už šestý ročník festivalu hudby a divadla Hvězdy na hradě pozve v druhé polovině června na koncert bubenického virtuosa Miloše Meiera, rozvernou divadelní
komedii se Sandrou Pogodovou, vystoupení skupiny Mňága a Žďorp nebo setkání s legendárním rockerem Kamilem Střihavkou. Festivalové akce se uskuteční pod
otevřeným nebem v kulisách nádvoří bývalého zábřežského hradu.
Hvězdy odstartují ve středu 16. června bubenickým nářezem člena metalové kapely Dymytry Miloše Meiera, který
se svojí show Drumming Syndrome vystupuje na prestižních hudebních a bubenických akcích po celém světě. Vrcholem
koncertu je čtyřicetiminutový set složený ze světových rockových a metalových
hitů. „O tři dny později program nabídne
letní kuchařskou komedii Čarodějky v kuchyni, v níž exceluje Sandra Pogodová. Tu
zdařile doplňuje bývalá rosnička Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej, známý především jako Jakub Mázl ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, a slovenský herec
Braňo Polák,“ láká na jeden z festivalových taháků Zdeněk David z kulturního
domu.
V následujícím týdnu, ve čtvrtek 24.
června, odehraje na hradním nádvoří
všechny svoje zásadní hity legenda české
hudební scény Mňága a Žďorp a už o den
později se zde spolu s kapelou The Leaders! představí držitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu Kamil Střihavka. Festival Hvězdy na hradě zakončí v neděli 27.
června interaktivní pohádkové představení
určené pro nejmenší děti v podání zábřežského herce a výtvarníka Tomáše Velzela.
Vstupenky na festivalové akce podpořené Olomouckým krajem a Nadací Život
umělce lze zakoupit online na webových
stránkách www.kulturak.info nebo v infocentru. Hradní nádvoří bude pro návštěvníky otevřeno vždy hodinu před začátkem
každé akce. „V případě deštivého počasí
program přesuneme do kulturního domu
s posunutým začátkem, takže návštěvníci
o svůj pořad určitě nepřijdou,“ zdůraznil
David. Pořadatelé upozorňují, že všechny akce proběhnou v souladu s aktuálně
platnými opatřeními vlády, podmínky pro
vstup jsou průběžně upravovány na www.
kulturak.info/hvezdy-na-hrade. 
(red)

Kulturák přijímá
přihlášky do tanečních

Už nyní přijímá kulturní dům přihlášky do kurzu společenského tance a společenského chování, který je určen pro studující mládež zábřežských středních škol,
ale i studenty ze Šumperka nebo Mohelnice. Uzávěrka pro příjem přihlášek byla
stanovena na 9. září, informativní schůzka se uskuteční 13. září a první taneční
lekce o týden později.
Kurz opět povedou zkušení lektoři, manželé Eva a Petr Kolčavovi – trenéři III. třídy tanečního sportu. Poplatek
za dvanáct lekcí včetně dvou prodloužených, závěrečné kolony a rautu činí 1.350
Kč. „Na společenském rautu, který bude
součástí jedné z vyučovacích lekcí, se tanečníci dozvědí základní pravidla, jak se
na rautech a podobných společenských
událostech chovat,“ informovala Dagmar Ziková.
Přihlášky jsou k dispozici v infocentru
nebo kanceláři kulturního domu (tel: 583
415 400, 775 915 400, e-mail zikova@
kulturak.info). „Vzhledem k předpokládanému omezení kapacity kurzu ze strany vlády doporučujeme podat přihlášku a
současně uhradit kurzovné co nejdříve,“
upozornila Ziková.
(red)

ZPRAVODAJSTVÍ
 
KULTURA
A SPORT
Z historie zábřežské zlaté kapličky (6. část)

K výrazným osobnostem spjatým
s historií zábřežského kulturního
domu, jehož půlstoletí si letos připomínáme, patřila i zábřežská legenda
– taneční mistr, pan František Vogl
(1920 – 2009).
Do Zábřehu přišel brzy po válce a už
tehdy se ve městě, ale i v okolí pustil do
výuky tance. Skvělou průpravu měl již z
předválečných let od litovelského mistra tance Morana Lehkého. Kvalifikova-

ným učitelem se pak stal po absolvování
konzervatoře v roce 1967. Měl i hudební
nadání, na zábřežské „lidušce“ studoval
hru na harmoniku a trubku. Taneční kurzy vedl nejen v Katolickém domě, v sále
bývalého ČSAO a jeden rok i v tělocvičně gymnázia, ale zajížděl tanec vyučovat třeba do Štítů, Dubicka, Libiny, Úsova, Mohelnice či Litovle.
Po otevření kulturního domu v roce
1971 se výuka tance přesunula do největšího sálu ve městě. Absolventi kurzů
pana Vogla se pravidelně a s úspěchem
zúčastňovali okresních tanečních soutěží a zahajovali plesy secvičenou polonézou. V případě zájmu se v kulturáku
konaly i taneční pro pokročilé nebo pro
manželské či partnerské páry. Pan Vogl
vedl taneční kurzy při svém zaměstnání,
byl vyhlášeným mechanikem a opravářem kancelářské techniky.
Po přelomu letopočtu roli tanečních
mistrů po panu Voglovi postupně přebírali jeho žák Petr Kolčava s manželkou Evou. Mistr Vogl pak dohlížel, zda
je vše, jak má být. Svou poslední „prodlouženou“ absolvoval několik dní před
svou smrtí v listopadu 2009. Jeho průpravou prošly celé generace tanečníků.
Největší odměnou pro něho bylo, když
se v tanečních objevili rodiče či prarodiče nového žáka a vzpomínali na to,
jaké to bylo, když je učil prvním tanečním krokům. Taneční kurzy ve městě
vedl František Vogl úctyhodných 60 let.

(Pokračování v č. 9/2021)

Muzeum zve na novou Hollarovu expozici
či hernu plnou přírody
Dvě nové výstavy budou v zábřežském muzeu k vidění od pátku 12. června. Stálá expozice Grafický kabinet
Václava Hollara po předchozím výběru z díla nabízí novou výstavu s názvem
Krajina a města I. Ta představuje veduty, různé pohledy do krajiny i detailní
práce významných stavebních památek
z díla tohoto věhlasného rytce a kreslíře
17. století. Zájemci si v muzeu mohou
pořídit rovněž katalog Wenceslaus Hollar Bohemus za 60 Kč.
Hlavní výstavní síň patří interaktivní
Herně plné přírody, která především dě-

tem (ale i dospělým) poutavou formou
prozradí, co žije a roste v lese, na louce,
v okolí řek a rybníků či na skalách. Zvídaví návštěvníci se mohou naučit počítat stáří stromů. Pro nejmenší jsou připraveny skládačky, puzzle a mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin a zvířat.
V koutku mladých badatelů jsou k dispozici mikroskop se speciální kamerou,
informační materiály o dřevinách, rostlinách a hmyzu i ukázka zpracování přírodnin v přírodovědných sbírkách. Výstava je v muzeu k vidění do 12. září.
(red)

Střípky z dějin Zábřeha: Poražený Hohenstadt
čané měli být odzbrojeni, všechny miny ve
městě a v okolí označeny červenými praporky a ozbrojeným
dobrovolníkům měly
být vydány průkazy v ruském jazyce.
Národní výbor dostal dále za úkol zajistit bezpečnost a zásobování obyvatelstva, zamezit drancování skladišť a bytů
po Němcích. To vše
Slavnostní průvod mířící na horní náměstí. Za povšimnutí stojí pod pohrůžkou trestu
zamalované německé nápisy, partyzán v obleku a se samopa- smrti.
Teprve v sobotu 12.
lem nebo dívky v sokolském kroji.
května byly otevřeny
všechny obchody a
Od okamžiku, kdy se město v roce
1938 stalo součástí Německa, neslo jen další živnosti. Kvůli zásobovacím probléoznačení Hohenstadt a ani osvobození 8. mům bylo vedení města nuceno se obrátit
května 1945 na tom mnoho nezměnilo. na sovětskou správu. Rudá armáda MístníZábřeh byl stále německým městem s do- mu národnímu výboru v Zábřehu poskytla
sazeným sovětským vojenským velitelem potřebné potraviny ze zásob po Němcích.
města majorem Gernovem. I revoluční Ty byly uskladněny u firmy Brass. JednaNárodní výbor vedený Františkem Sedlá- lo se o mouku, umělý tuk a další potraviny.
kem se musel sovětskému velení ve všem Maso a mléko bylo získáváno od místních
a okolních rolníků. Dále bylo rozhodnuto
podřizovat.
10. května 1945 se konalo druhé zase- nasadit práceschopné Němce na úklidové
dání Národního výboru za účasti majora práce. Všichni Němci měli povinnost noGernova. Velení Rudé armády Národnímu sit na rukávu bílou pásku s písmenem N.
(red)
výboru nařídilo mnoho úkolů. Všichni ob- 

Zábřeh
8/2021
Zábřeh 15/2015

Volejbalisté připravili na
červen dva turnaje
V neděli 13. června se na volejbalových
kurtech městského stadionu uskuteční turnaj mládeže ve volejbalu. Akce proběhne
v době od 9 do 16 hodin, zúčastní se jí na
160 dětí z Olomouckého a Pardubického
kraje.
Další víkend, v sobotu 19. června, na
volejbalových kurtech proběhne od 9 do
20 hodin už 62. ročník turnaje města Zábřeha ve volejbale smíšených družstev.
Letos se uskuteční opět ve dvou výkonnostních kategoriích – Open a Neregistrovaní. Kategorie Open je bez omezení výkonnosti a příchozí diváci se v ní mohou
těšit na řadu ligových hráčů, kategorie Neregistrovaní je určená pro rekreační volejbalisty. 
(red)

Kypr od severu k jihu
Po více než roce se do kina Retro v úterý 22. června vrátí známá cestovatelka
Saša Ryvolová. Tentokrát příchozím nabídne atraktivní putování po obou částech
ostrova Kypr, který oplývá především bezpočtem historických památek. Návštěvníci přednášky tak uvidí úchvatná antická
města Salamis a Kourion s nádhernými
mozaikami, středověké byzantské kostely v pohoří Troodos vyzdobené záplavou
skvěle zachovalých fresek nebo středověké křižácké hrady, ale i půvabné horské
vesničky a také nádhernou, neposkvrněnou přírodu.
Akce má začátek v 17 hodin, vstupné je
dobrovolné.
(red)

Utopia loupila na
Slovensku

Postupné rozvolňování přivedlo nadšence z Liptovského Mikuláše k uspořádání dvou podniků Slovenského poháru.
Protože v Česku první ostré spuštění rampy přijde až o víkendu 12. a 13. června,
vyrazila za hranice početná skupinka českých jezdců. Mezi nimi nechyběli tři zástupci zábřežské Utopia Bikes (na snímku), kteří v Mikuláši předvedli dokonalou
loupež.
V sobotu na závodníky čekalo slunečné
počasí a skvěle připravená trať. Ve spojené
kategorii Boys 7/8 se sešel nejvyšší počet
účastníků, 36. Mezi nimi nejmladší člen
zábřežské výpravy, přesto již zkušený Karel Trojek. Ten po povedených základních
jízdách, čtvrtfinále a semifinále do finální
jízdy špatně odstartoval, přesto vybojoval
bronz. Třetí místo bral i matador a jezdící
kouč Utopia Bikes Radomír Huf ve třidě
Cruiser. Sobotní vystoupení zábřežských
borců uzavíral Martin Huf, který v kategorii 15/16 nestačil jen na místního Petera
Danihela a vybojoval stříbro.
V neděli na borce čekal úplný opak –
déšť, podmáčená trať a pořádná dřina. Karel Trojek prošel jako vítěz všech kol až
do finále, kde svůj sobotní bronz obohatil o nedělní stříbro. Radomír Huf neměl s
blátem sebemenší obtíže a po postupu do
finále zažil sobotní déjà vu a další bronz.
Aby toho nebylo málo, Martin Huf se opět
skvěle popral s nástrahami tratě i soupeři,
do cíle dorazil znovu jako druhý a podtrhl
tak stoprocentní úspěšnost Utopie.  (red)
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KALENDÁŘ AKCÍ / informace / inzerce
Neděle 20. června

Čtvrtek 10. června
KČT O ZdP
Zábřeh

SETKÁNÍ NA BLUDOVEČKU – 12. ROČNÍK

Šumperk – Bludoveček – Bludov. Vedoucí p. Přivrátilová, 737 843 688.

Odjezd ČD, 9:08

Sobota 12. června

Beton Race

HERNA PLNÁ PŘÍRODY (12. 6. – 12. 9. 2021)

Přednáška známé cestovatelky Saši Ryvolové nejen o historických památkách, ale i o nádherné přírodě této
Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
země. Losování o zajímavé ceny. 

Čtvrtek 24. června

Interaktivní herna pro děti i dospělé ukazující život v lese, na louce, v okolí řek a rybníků či na skalách.
Připraveny jsou skládačky, puzzle, mikroskop se speciální kamerou a mnoho dalšího.
Muzeum Zábřeh, plné vstupné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

VELKÝ POHÁDKOVÝ LES „POD DLOUHOU“ (12. – 13. 6. 2021)

Sobota 12. 6. v 14:00 – 16:00, neděle 13. 6. v 13:30 – 15:30. Občerstvení zajištěno. Kontakt: 776 686 240.
 Vstup do lesa na silnici mezi Lesnicí a Sudkovem, děti do 5 let zdarma, do 15 let 20 Kč, ostatní 30 Kč

MŇÁGA A ŽĎORP / HVĚZDY NA HRADĚ

Koncert legendy české hudební scény. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se koncert
přesune do kulturního domu se začátkem o 15 minut později.
Hradní nádvoří (areál Talormu), otevřeno od 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

Pátek 25. června

KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS ACOUSTIC BAND! / HVĚZDY NA
HRADĚ

Neděle 13. června

TURNAJ DĚTÍ V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU A TURNAJ KADETŮ – 6.
ROČNÍK
Volejbalové kurty Zábřeh, 9:00 – 16:00
JIŘÍ HLAVÁČ A FIVE STAR CLARINET QUARTET / HVĚZDY NA HRADĚ

Koncert výrazných osobností naší interpretační současnosti. Zazní klasická a jazzová hudba. Na koncert lze
uplatnit slevové karty Bravo 2019/2020. 
Kostel sv. Barbory, 16:00,

předprodej 100 Kč, na kartu Bravo 70 Kč, v den akce 150 Kč, na kartu Bravo 120 Kč, děti zdarma

Středa 16. června

FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej regionálních produktů. Termíny dalších trhů: 21. 7., 18. 8., 15. 9. a 20. 10. 2021.
 Náměstí Osvobození, před Elektrem Kalous, 8:00 – 16:00

Dvouhodinový koncert složený z písniček rockové legendy v akustickém podání. Občerstvení zajištěno. V
případě deštivého počasí se koncert přesune do kulturního domu se začátkem o 15 minut později.
Hradní nádvoří (areál Talormu), otevřeno od 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

Sobota 26. června
Skupina
dobrovolných
řemeslníků

TJ LOKO
Naplaveniny

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME / HVĚZDY NA HRADĚ

Koncert, one man show bubenického virtuóza. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se
koncert přesune do kulturního domu se začátkem o 15 minut později.
Hradní nádvoří (areál Talormu), otevřeno od 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

Čtvrtek 17. června
KČT O ZdP
Zábřeh

RAMZOVÁ – ŠERÁK – VŘESOVÁ STUDÁNKA – ČERVENOHOR. SEDLO
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.
 Odjezd ČD, 7:31

Beton Race

Tradiční akce, program od 11:00, kapela SAMMAEL od 20:00 hodin.

Hřiště Lesnice, 20:00, zdarma

SKRYTÉ ZRÁNÍ CÍRKVE V ŠEDÉM BEZČASÍ – PRVNÍ POLOVINA 80. LET
Z POHLEDU KŘESŤANŮ
Přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Katolický dům, 16:00

Úterý 29. června

POSEZENÍ U TÁBORÁKU

Posezení s Klubem důchodců a seniory města. Uzeninu s sebou, drobné občerstvení možno zakoupit na
místě. Zahrada za Katolickým domem, 14:00

PŘÍRODA JAKO LÉK

Zábřeh – Nemilka

Výstava fotografií Gábiny Strykové (Nečasové), na níž představí svůj další velký koníček – svět
Kino Retro, 17:00, zdarma
léčivých bylin. Hudební doprovod Kristýna Němečková. 

ČARODĚJKY V KUCHYNI / HVĚZDY NA HRADĚ

H

Wolkerovy sady, start od 15:30 do 16:30

LESNICKÉ TANEČEK – SAMMAEL

Nové pohádkové představení zábřežského herce, výtvarníka a pedagoga Tomáše Velzela (Divadélko
S Radostí). Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se koncert přesune do kulturního domu

Hradní nádvoří (areál Talormu),
se začátkem o 15 minut později.

otevřeno od 15:30, začátek 16:00, vstupné jednotné, předprodej 70 Kč, v den akce 100 Kč

Seminář, nácvik terapeutické dynamické sestavy. Informace: heclmichaela@gmail.com, 724 479 838.

Skvělá letní kuchařská komedie. Hrají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej a
Braňo Polák. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se koncert přesune do kulturního
domu se začátkem o 15 minut později.
Hradní nádvoří (areál Talormu), otevřeno od 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další. Od 17:00 do 01:00 posezení při muzice –
DJ Čada. Tradiční pochutiny – makrely. Kryté posezení pod párty stany.

Areál hřiště u tělocvičny Skalička, od 15:00, vstupné dobrovolné

SLEPIČÍ POHÁDKA / HVĚZDY NA HRADĚ


Zábřeh, městský stadion, sobota 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00, neděle 9:00 – 11:30, 2500 Kč
BETON RACE ERROR – 19 km, 35 překážek
BETON RACE JUNIOR – dětské závody. Více na www.betonrace.cz.

VÍTÁNÍ LÉTA A DĚTSKÝ DEN NA SKALIČCE

Neděle 27. června

Prezentace obcí mikroregionu, výstava kronik a expozice historie obce, prohlídka kaple sv.
Michala, vystoupení souborů obcí mikroregionu, zahraje Postřelmovská muzika, kapela country
music Holátka a cimbálová muzika Stupava, fireshow Postrpoi a další bohatý program. Prodej
Obec Postřelmůvek, obecní úřad, od 9:00
regionálních produktů, bohaté občerstvení zajištěno.

Michaela
Melicharová

Prodejní trhy produktů šikovných rukou regionu. Zakoupit lze produkty z textilu, skla, dřeva či keramiky
od více než dvaceti prodejců.
Zábřeh, Žižkova 4/21 (v pasáži domu), 10:00 – 17:00

S sebou špekáček na opečení, maňáskové divadélko na závěr.
SAMMAEL

DEN MIKROREGIONU A OSLAVY 660 LET OBCE POSTŘELMŮVEK

TURNAJ MĚSTA ZÁBŘEHA VE VOLEJBALE Volejbalové kurty Zábřeh, 9:00 – 19:00
SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGY PRO ŽENY (19. – 20. 6. 2021)

LETNÍ ŘEMESLNÉ TRHY ZÁBŘEH

POHÁDKOVÝ LES

Sobota 19. června

VSK Zábřeh

Zábřeh – Nemilka

BETON RACE JUNIOR – dětské závody. Více na www.betonrace.cz.

KYPR OD SEVERU K JIHU

V prostoru grafického kabinetu ukazuje výstava Hollarových vedut pohledy do krajiny i detailní práce
významných památek. Muzeum Zábřeh, vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

VSK Zábřeh

BETON RACE BASIC – 6 km, 25 překážek

Úterý 22. června

VÁCLAV HOLLAR – KRAJINA MĚSTA I.

Markovice
Postřelmov

Zábřeh 8/2021

Čtvrtek 1. července
KČT O ZdP
Zábřeh

VANDR PŘES BOZEŇOV – 7. ROČNÍK

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

ATB Valová, 8:15
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hradní nádvoří (areál společnosti Talorm)

Dne 31. května oslavil krásné 70. narozeniny
náš tatínek a dědeček ,
pan

Oldřich Krč.

Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí syn
a dcery s rodinami.

Každý, kdo poznal Tě, měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, poradit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli odcházet.
Dne 6. června uplynulo již 16 let od úmrtí
pana

Miloše Unzeitiga.

Za vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
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Dne 9. června 2021 slaví své 90. narozeniny
naše drahá maminka, babička a prababička,
paní

Marie Navrátilová.

Zdraví a Boží požehnání přeje celá rodina.

Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval a rád se smál.
Ještě dlouho chtěl s námi být, však přetrhla se života nit.
Dne 14. června uplyne sedm smutných roků, kdy nás navždy opustil náš
milovaný a milující manžel, tatínek, dědeček a výborný kamarád,

pan

Ing. Jaroslav Bajer.

S láskou vzpomínají manželka Karla, syn Jaroslav a dcera Alena s rodinami,
sestra Božena s rodinou, švagr Miroslav s rodinou a ostatní příbuzenstvo.
Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkujeme.

Není za
Ješ

Dne 14.
náš mil

S lásko
s rodina
ostatní
Za
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