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Zastupitelé dali zelenou rekonstrukci kulturáku
Na svém 17. zasedání se sešli zastupitelé ve středu 23. června. Hlavním
bodem opět velmi pestrého programu
se stalo schválení realizace 1. etapy rekonstrukce kulturního domu. Ta byla
připravována už loni v únoru, i vlivem
koronavirových omezení se ale odsunula až na letošní rok. „Materiál předkládáme po zralé úvaze. Začínáme
tím vlastně už s půlročním předstihem
schvalovat rozpočet na příští rok,“
vysvětloval starosta František John s
tím, že schválení potřebných 55 milionů korun umožní s dostatečným předstihem aktualizovat dokumentaci a naplánovat výběrové řízení. „Naší snahou je využít dotační prostředky, ale
vnímáme potřebnost této rekonstrukce
tak významně, že bychom do této akce
vstupovali i bez dotací,“ dodal starosta, zastupitelé se už před časem sešli k
podrobnému seznámení se s projektem
na pracovní schůzce. V dalších dvou
etapách s předpokládanými náklady
37 milionů korun se plánuje přístavba na západní straně objektu a jeho zateplení.
Financí se týkalo i schválení 5. rozpočtové změny a schvalování dotací.
Částka 220.000 Kč putuje Společnosti
Podané ruce provozující nízkopraho-

vé zařízení pro děti a mládež, terénní
služby a adiktologickou ordinaci. Dechový orchestr Zábřeh obdržel na populární Notování Zábřehem 60.000 Kč
a Kuželkářský klub na činnost 28.000
Kč.
Následoval jako obvykle nabitý balíček majetkoprávních materiálů řešících
mj. převod pozemků pod parkovištěm
u Katolického domu Spolku Metoděj,
směny pozemků pro zajištění cyklostezky do Lupěného, prodej pozemků
v okolí domu Výsluní 11 atd. Naopak
požadavek na pořízení další změny
územního plánu či návrh hněvkovského osadního výboru na výkup pozemků zastupitelé neschválili.
Starosta se také zabýval problémy
s ubytovnami na území města. „Nesouhlasíme s politikou, kdy stát prostřednictvím úřadu práce přispívá
na byznys s chudobou. Máme svázané ruce, což je dopad špatně nastavených zákonů,“ nebral si František John
servítky.
V samotném závěru se dostalo pozornosti představení projektu oddílu Lezci
Zábřeh, který se snaží zřídit ve městě
nejdřív menší venkovní stěnu a později
i vyšší lezeckou stěnu v hale. 

(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek
bude probíhat od 1. do 8. července, distribuci zajišťuje
Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 21. července.

Město opět rozezní mezinárodní
interpretační kurzy
Počátkem července se do Zábřeha
sjíždějí významní umělci, muzikanti a
hudební nadšenci z celé České republiky i z ciziny, aby se navzájem obohacovali osobitým vnímáním hudby a
sdíleli společnou lásku k umění. Očekávanou letní kulturní událostí jsou
pro obyvatele města Mezinárodní interpretační kurzy. Svou tradici si drží
již více než deset let.
Ani jejich pořadatelům se kvůli
pandemické situaci nevyhnula roční
odmlka, i přesto je v letošním roce zaznamenán velký příliv nových zájemců o umění. Ti si přijdou na své díky
množství koncertů a výukových lekcí
pořádaných nejen v koncertním sále
ZUŠ, ale také v kostele svaté Barbory nebo na zámku Skalička. Letošní
XI. ročník, který odstartuje slavnostní
zahájení v neděli 11. července, zpestří
svou přítomností uznávaný český kla-

vírista a hudební pedagog Ivo Kahánek, jehož koncert bude jistě velkou
inspirací pro zúčastněné. Inspirovat
obecenstvo bude také jako každý rok
Petrof Piano Trio – soubor, který se
stal rezidenčním triem společnosti Petrof, která svou tradicí a kvalitou soubor zaštítila a podtrhuje záměr umělců
o spojení umění na té nejvyšší úrovni. Chybět nebude ani každoroční originální koncert lektorů a tři koncerty
frekventantů.
Během svého mnohaletého působení se kurzy staly neodmyslitelnou
součástí života frekventantů, jejichž
nadšení je patrné z opakovaných návštěv, lektorů, kteří na kurzech pravidelně působí, a také pedagogů ZUŠ
Zábřeh, kteří svou přítomností zajišťují bezproblémový chod kurzů. Více
informací na www.kurzyzabreh.cz.

(red)

Postřelmůvek hostil Den mikroregionu

V sobotu 19. června se uskutečnil další
Den mikroregionu Zábřežsko, tentokrát v
Postřelmůvku, který si zároveň připomněl
660. výročí založení obce. Počasí návštěvníkům víc než přálo a po celý den byl pro
ně připraven zajímavý program. Ten zahájily soubory z obcí mikroregionu. K poslechu na hlavní scéně před obecním úřadem dopoledne hrála Postřelmovská mu-

zika, odpoledne patřilo country kapele Holátka a podvečer cimbálové muzice Stupava. Večer to v areálu U Skály
rozbalil Radek Němec a po
setmění skupina Postrpoi se
svou fireshow.
Pro veřejnost byly po celou dobu akce k dispozici lahodné ochutnávky ve stáncích obcí mikroregionu, nechyběla ani prezentace MAS
Horní Pomoraví (na snímku). Prezentace obcí byly doplněny prodejem místních
originálních produktů.
V rámci povedené akce, která přilákala řadu návštěvníků, bylo možné navštívit
kapli sv. Michala, výstavu kronik a expozici historie obce v tělocvičně u Lidového domu. Na zahradě mateřské školy pak
mohli malí hosté využít nabídky zařádit si
na skákacím hradu. 
(red)

Byznysovému světu v kraji dominuje Prostějov,
Zábřeh skončil druhý

Nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v Olomouckém kraji
je Prostějov. Hned za ním se umístil Zábřeh, třetí skončila Litovel. Ukázaly to
výsledky srovnávacího výzkumu Město
pro byznys 2020. Analytici agentury Datank v něm už potřinácté hodnotili všech
205 obcí s rozšířenou působností v ČR.
Prostějov podnikatelsky těží z výborné
dopravní dostupnosti, v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce nadprůměrný podíl podnikatelů na celkovém

počtu obyvatel.
Zábřeh může zájemce o podnikání přilákat na v rámci regionu nízkou cenu stavebních pozemků, které si i při meziročním srovnání udržují příznivou hodnotu.
Výhodou jsou také nižší průměrné měsíční mzdy. Za další klady agentura Datank označila skutečnost, že radnice investuje, podíl kapitálových výdajů na
celkových výdajích je dokonce v rámci
kraje nejvyšší, velmi vysoká je také míra
likvidity. 
(red)

Svoz odpadu o svátcích
Technické služby města Zábřeh upozorňují, že ve dnech 5. a 6. července,
v dny státního svátku, bude prováděn
svoz odpadu dle harmonogramu. Upo-

zornění pro občany Hněvkova: ve středu
7. července nebude prováděn svoz plastů. Náhradní svoz proběhne už v pátek
2. července. 
(red)

Léto u zámku nabídne šestnáct koncertních
a filmových večerů
Také letos ožije příjemný amfiteátr před
zámkem na Masarykově náměstí pohodovou muzikou a několikrát se promění i
v letní filmovou scénu. Na akce pod otevřeným nebem sem Zábřežská kulturní
pozve obyvatele i návštěvníky města během prázdnin každý týden hned dvakrát.
„Oproti minulým letům jsme letní kulturní
nabídku zdvojnásobili, zájemce tak pozveme na náměstí celkem šestnáctkrát. Čtvrtky jsou, až na jednu výjimku, vyhrazeny
pro letní kino, sobotní večery pro koncerty,“ informoval Zdeněk David z kulturního domu.
Sezonu filmových večerů zahájí už 1.

července projekce legendárního snímku Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka, o týden později bude následovat loňský hit z prostředí moravských
vinic 3Bobule, 15. července nabídne program filmového léta hvězdně obsazenou
komedii Bábovky a poslední červencový čtvrtek pořadatelé promítnou dánský
oscarový snímek Chlast. „Uvedením filmu Okresní přebor chceme vzdát symbolickou poctu absolventu místního gymnázia Miroslavu Krobotovi, který v letošním
roce oslaví kulaté životní jubilem,“ poznamenal David. 

(Pokračování na straně 7)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 55. jednání v úterý 15. června mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila mateřské škole Pohádka
udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí
v běžných třídách školy na 28 dětí a ve
třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 18 dětí.
• Vzala na vědomí prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných městem.
• Vzala na vědomí přerušení provozu školních družin od 1. 7. do 31. 8. při
ZŠ B. Němcové, ZŠ a MŠ R. Pavlů a ZŠ
a DDM Krasohled.
• Udělila souhlas mateřské škole Pohádka s převodem částky 63.099 Kč z rezervního fondu na nákup herního prvku
na zahradu školy.
• Vzala na vědomí zápis o průběhu
konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a DDM Krasohled a v souladu s
usnesením konkurzní komise nejmenovala na tuto pozici žádného uchazeče.
• Vzala na vědomí stav hospodaření
v rámci hospodářské činnosti města k 31.
3. 2021.
• Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na prodej služebního
automobilu Škoda Fabia 1,4 16 V Ambiente za minimální kupní cenu 112.000
Kč.
• Schválila snížení nájemného z nemovitých věcí ve vlastnictví města za
měsíce únor až květen ve výši 60 %
společnostem Zábřežská kulturní, EKO
servis Zábřeh, AMA 2001 a dále Robertu
Synkovi, Nikole Doleželové a Uzdžanu
Čavidovi z důvodu mimořádných protikovidových opatření, kterými byla zásadním způsobem omezena jejich podnikatelská činnost.
• Z téhož důvodu rada schválila snížení nájemného z restaurační předzahrádky na pozemku města za únor až
květen ve výši 60 % Lence Kruttové a
společnosti Upper Brewing.
• Souhlasila s opravou volného městského bytu velikosti 2 + 1 v bytovém
domě Kosmonautů 8 v předběžné ceně
426.000 Kč vč. 15 % DPH.
• Vzala na vědomí zprávu vedoucího
odboru technické správy o stavu dokončené opravy střechy azylového domu pro
muže a ženy před převzetím díla a zprávu o nákladech na opravy uvolněných
městských bytů. Ty činily od 1. 7. 2020
do 30. 6. 2021 úhrnem 4.196.000 Kč.
• Schválila výsledek veřejné zakázky na stavební práce při rekonstrukci
učeben ZŠ a DDM Krasohled mezi městem a společností VHH Thermont v celkové ceně 5.437.872 Kč bez DPH.
• Schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování dokumentace Změny č. 2
Územního plánu Zábřeh se zpracovatelem Ing. arch. Vladimírem Dujkou. Dále
schválila uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s pořízením této dokumentace s Moravskými kamenolomy,
navrhovatelem této změny.
• Schválila uzavření dodatku sponzorské smlouvy o poskytnutí peněžního
daru na financování projektu výsadby
stromů a výstavby vyhlídky na Humenci
se společností Billa. Předmětem dodatku
je prodloužení termínu realizace projektu
do 13. 8. 2021. 
(red)

Na radnici ocenili mladé zachránce života

Zástupci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Spolku Bezpečný Šumperk a města Zábřeh na začátku června společně poděkovali mladé dvojici, Ludmile a Vlastimilu ze Zábřeha, kterým se díky ochotě pomoci a
bleskurychlé reakci podařilo zachránit
muže před pádem ze skály. Riskovali
při tom vlastní bezpečí.
Když se v pátek 28. května vypravili na podvečerní procházku Skaličkou,
neměli sebemenší tušení, jak dramatické okamžiky zažijí. V lomu zpozorova-

Skalička se může těšit na nové workoutové hřiště
Do finální podoby vstupuje příprava obnovení workoutového hřiště na Skaličce.
„Poté, co jsme zaznamenali velký úspěch
a vysokou využívanost workoutového hřiště na Výsluní, pokračujeme v investicích
do této oblíbené sportovní činnosti. Tentokrát se vymění původní již zastaralé cvičební prvky u sportovních hřišť na Skaličce,“ uvedl starosta František John.
Sestava bude obsahovat šest hrazd, dvě
ručkovadla, žebřík, šikmou a rovnou lavici, dvě půlbradla a šplhací tyč. Prostor u
hřiště doplní také stůl na stolní tenis. Nosná konstrukce workoutové sestavy je vyrobena z oceli, dopadová plocha o velikosti 8 x 9 m bude osazena protipádovou pryžovou dlažbou s nesmývavým vodopro-

pustným povrchem odolným proti povětrnostním vlivům. Stavební úpravy by měly
začít v červenci, osazení prvků a předání k
užívání včetně certifikace pak hotové do
konce prázdnin. Celková cena cvičební
sestavy včetně osazení a dopadové plochy
je bezmála 400.000 korun. 
(red)

Městská policie nabízí označení kol proti krádeži
Městská policie disponuje novou metodou označení jízdních kol a invalidních
vozíků proti krádeži. Tzv. forenzní značení spočívá v použití unikátní látky obsahující mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem. Takto označené kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, označené předměty budou
mít na sobě navíc samolepku s nápisem.
Předností této metody je jednoduchá aplikace, velká odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Forenzně označená jízdní kola budou zaregistrována v
databázi Městské policie Zábřeh, v mezinárodním registru REFIZ a informace o
nich budou moci využívat strážníci i policisté.
Značení je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území Zábře-

ha. Vzhledem k tomu, že samotnou realizaci preventivního opatření hradí z 90 %
ministerstvo vnitra ze státního rozpočtu a
zbývajících 10 % doplácí město, je pro
občany Zábřehu poskytována zdarma.
Jak se lze do projektu zapojit?
• Rezervovat si termín na dispečinku
Městské policie Zábřeh na tel: 583 411
594.
• Dostavit se ve zvoleném termínu na
služebnu MP Zábřeh, nám. Osvobození 15 s řádně očištěným jízdním kolem.
Vlastní značení a evidence bude trvat přibližně 30 minut.
• Mít s sebou potřebné doklady: občanský průkaz a doklad o nabytí kola
(doklad o koupi lze nahradit čestným
prohlášením, které je možné sepsat na
místě). 
(red)

Starosta ocenil nejlepší žáky základních škol

Nový podcast
Nemocnice Šumperk
Posloucháte podcasty? Připraven je
jeden nový, podcast Nemocnice Šumperk ze světa medicíny. Ten mapuje zajímavá témata a zve si osobnosti českého zdravotnictví. Partnerem podcastu je skupina MAPO Group. Poslouchat jej lze na Apple Podcasts, Spotify nebo přímo na http://bit.ly/DalšíProsím. 
(red)

li muže pohybujícího se
na hraně lomu. O chvíli později jej spatřili, jak
visí ze skály a přidržuje se pouze náletového
stromku vegetujícího na
samotném okraji skalního útvaru. V tu chvíli jim
bylo jasné, že je zle.
Nezaváhali však ani
vteřinu, běželi k muži a
společnými silami se jim
ho v nebezpečném, těžko přístupném terénu podařilo vytáhnout zpět na
skálu a zalarmovat záchranné složky.
Do jejich příjezdu se pak o muže, který
byl ve špatném psychickém stavu, postarali.
Přivolaní policisté následně nešťastného třicetiletého muže, který měl v
úmyslu skokem ze skály řešit své trápení, zajistili. Protože byl zároveň pod
vlivem alkoholu, rozhodl lékař o jeho
umístění na protialkoholní záchytné stanici a následném psychiatrickém vyšetření
(red)

Je již tradicí, že se na konci roku setkávají nejlepší žáci základních škol se
starostou města v obřadní síni na radnici. Žáky a jejich doprovod přivítal v pondělí 14. června zvuk slavnostních fanfár
města Zábřeh, jejichž autorem je zábřežský rodák a uznávaný hudební skladatel

Ctirad Kohoutek.
Během ceremoniálu poděkoval starosta František John
žákům za jejich práci a úsilí
a vyzdvihl společenskou prospěšnost jejich konání. Zástupci jednotlivých škol následně
představili oceněné, kteří vynikali v olympiádách, sportovních, pěveckých či recitačních soutěžích v rámci okresu,
kraje i republiky. Oceněni byli
také ti, kterým se během distanční výuky mimořádně zlepšil prospěch.
Z rukou zástupkyň odboru školství,
kultury a tělovýchovy obdrželi žáci pamětní listy a dárky. Slavnostní událost
zpečetili zúčastnění podpisem do pamětní knihy.
(red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE

V květnu strážníci zaznamenali 446
událostí, zasahovali u sedmi krádeží v
obchodech, odchytili pět volně pobíhajících psů a patnáctkrát řešili opilce povalující se na veřejných prostranstvích.
• Bohužel už běžnou rutinou se
stala likvidace pohozených injekčních
stříkaček, v květnu z tohoto důvodu
zasahovala městská policie třikrát: na
Bezručově a Nerudově ulici či na Valové.
• Pro podezření na vloupání do garáže vyrazili strážníci 3. května do ulice U Dráhy. Podařilo se jim najít majitele objektu, který se dostavil na místo. Nakonec se ukázalo, že dveře garáže se pouze porouchaly a k žádnému
zločinu nedošlo.
• Na ulici ČSA hlídka v neděli 16.
května zaregistrovala starší paní ležící na chodníku. Jak se ukázalo, seniorka o berlích se šla projít, ale upadla a nemohla se sama postavit. S tím
jí strážníci pomohli, a protože nebyla zraněná a lékaře odmítla, nechali ji
odejít domů. Bez lékařské pomoci se
už ale neobešel kolaps muže v jedné z
prodejen na Kozinově ulici o dva dny
později, kdy strážníci spolupracovali
při zásahu se záchrankou a pomáhali
muže nakládat do sanitky mířící do nemocnice. Do sanitky pomohli i muži,
který ležel v křečích na chodníku na
Školské ulici poslední květnový den.
O týden dříve zasahovali u zraněného,
který si ustlal na chodníku na Valové.
Ten ovšem nezkolaboval, k zemi ho
poslala přemíra alkoholu, se zraněnou
hlavou do nemocnice ale putoval i on.
• Pokus o rekord skoro vyšel ve
středu 19. května muži, který se potloukal na náměstí Osvobození v prostoru stavby. Strážníci zjistili, že cizinec popíjející vodku v současné době
pobývá na jedné z místních ubytoven,
kam ho odvedli spolubydlící. S naměřenými 4,15 promile jej strážníci přece
jen nechtěli nechat potulovat se v ulicích města.
• Složité občas bývá jednání s řidiči. O půlnoci 26. května strážníci na
ulici ČSA zastavili podivně se pohybující auto, jehož řidič po zastavení
připustil, že má něco vypito, což potvrdila i dechová zkouška s výsledkem
2 promile. Případ byl proto předán Policii ČR. V pondělí 31. května se situace trochu opakovala, na ulici 17. listopadu hlídka zaregistrovala řidiče, který se snažil zaparkovat, ale pokaždé
vjel přes obrubník do keříků. Provedená dechová zkouška ovšem byla negativní. Ukázalo, že jde o řidiče začátečníka, který nakonec požádal hlídku o
zaparkování – a ta mu vyhověla.
• Návštěvníci čerpací stanice na
Olomoucké ulici měli smůlu, pokud
zde potřebovali v neděli 30. května
použít toaletu. Na té se uzamkl podnapilý mladík, s nímž byla o to složitější
debata, že šlo o Maďara. Z WC se ale
nakonec dostal a byl raději z místa vykázán. 
(red)

V knihovně odstartovala
Velká letní pátrací hra
Pozor, pozor! Záhadný nález v depozitáři! Podaří se někomu zjistit, kdo byl
majitelem tajemného přístroje? Velkou
pátrací hru pro všechny dobrodruhy od
devíti do devětadevadesáti let připravila
Městská knihovna Zábřeh a potrvá až do
konce prázdnin.
Hrací list s podrobnými informacemi
je možné si vyzvednout v knihovně nebo
stáhnout na webu www.knihovna.zabreh.
cz. Nejlepší pátrači budou náležitě odměněni, hraje se o tři série populárních knih
s podpisem autora a další ceny.  (red)
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Vstřikování plastů.

Přidej se k nám.

www.viscumaplastic.cz

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@ekozis.cz nebo na tel. 724 364 266

Prodej, servis a půjčovna elektrokol,
koloběžek, elektrokoloběžek
a cyklovozíků

AUTOKLÍČE

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

nám. Osvobození 317/5, Zábřeh
www.slapkasport.cz
info@slapkasport.cz
+420 774 302 298

Zdravá výživa
Havlíčkova 573/4 Zábřeh, Po-Pá 9-12, 13-17 hod.

Bohatá nabídka zdravých produktů včetně bezlepkových,
káva s sebou (Fairtrade zn. Puro 100% arabica), domácí
limonády, zmrzlina i pro vegany (bez lepku a laktózy).
Tel.: 603 519 662 

E-mail: elis.riegr@seznam.cz

Tel.: 605 410 442

plavecký areál
Zábř e h
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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

Přijmeme nové zaměstnance!
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
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POJEĎTE S NÁMI NA DOVOLENOU
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.

ČERVENEC

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.

Sobota 17. 7.

Sraz na nádraží ČD v 5:20 hod. – návrat ve 22:38 hod.
Sobota 24. 7.

G

IN
ATER

C

BĚDŮ
OW CARB O

OZ L

DENNÍ ROZV

SVATBY, N

AROZENIN

ZÁMEK ZÁKUPY
NOVÝ BOR – Muzeum skla

POSÁZAVSKÝ PACIFIK
KAMENNÝ PŘÍVOZ - PIKOVICE – turistická vycházka
Sraz na nádraží ČD v 6:20 hod. – návrat ve 20:22 hod.

SRPEN
Středa 11. 8.

PRAHA
ZOO
Plavba lodí po Vltavě

Sraz na nádraží ČD v 6:20 hod. – návrat ve 22:38 hod.

Y, OSLAV

Y

Sobota 14. 8.

www.freshcat.cz • 737 961 658 • fresh-catering@seznam.cz

ČESKÝ RÁJ
MALÁ SKÁLA – KOPANINA – FRÝDŠTEJN PANTHEON – turistická vycházka
Sraz na nádraží ČD v 5:20 hod. – návrat ve 20:22 hod.

Sobota 21. 8.

BESKYDY pro VŠECHNY
Pro zdatné - LYSÁ HORA
Pro méně zdatné – BÍLÝ KŘÍŽ - ŠVARNÁ HANKA
Pro pohodáře – BÍLÝ KŘÍŽ

Autobusový zájezd - sraz v 6:30 hod. na zastávce POLIKLINIKA – návrat v cca 20:00 hod.

 
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek, nebo pas. Na každý výlet je
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.

Děti i dospělí se mohou do 9. července 2021 hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová
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Martin Blažek mistrem
republiky ve stromolezení

Od 11. do 13. června probíhal na Konopišti 20. ročník Mistrovství České republiky ve stromolezení. Na této národní soutěži se utkávají čeští stromolezci a zázemí je
zde připraveno i pro arboristy, kteří mají
možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky, ale také inovace ve vybavení.
Soutěž se skládá z pěti náročných disciplín – instalace lana do koruny, práce v koruně, záchrana zraněného, výstup po laně
a výstup po větvích. Nejlepší soutěžící ze
základního kola závodů postupují do mistrovského klání, aby bojovali o titul vítěze. A právě tím se stal zábřežský arborista
Martin Blažek, který se tak kvalifikoval na
evropské a světové mistrovství.
(red)

Na Sněžku za pět
hodin vyběhl i
třiasedmdesátiletý borec

SPORT / inzerce

Zábřeh 9/2021

Utopia vyrazila do
Pardubic

Zábřežští účastníci výzvy 10.000 kroků jsou
mezi republikovou špičkou
Do
dubnové
výzvy
10.000 kroků, kterou vyhlásil spolek Partnerství pro
městskou mobilitu, se zapojilo celkem 3.773 lidí napříč
celou republikou. Akce měla
za cíl návrat chůze jako nejpřirozenějšího pohybu člověka. Zároveň ukázala, že
hýbat se je možné bez ohledu na věk nebo hmotnost.
Do prvního ročníku výzvy se zapojilo celkem 30
měst včetně Zábřeha. Ujít
10.000 kroků denně, tedy zhruba 7,5 km,
nebylo podmínkou. Podle lékařských doporučení je lepší urazit pravidelně menší
vzdálenosti než jednorázově se vzchopit k
velkému výkonu. Bonusové body tak dostali pravidelní chodci stejně jako ti, kdo
přesáhli pomyslnou hranici 10.000 kroků.
Bodování bralo v úvahu také věk a hmotnost, zvýhodněni byli lidé starší a s vyšším indexem tělesné hmotnosti. Vzájemnou podporu nabízely týmy, kde se body
jednotlivých členů sčítaly. V rámci výzvy
bylo také povoleno chodit ve stylu nordic
walking nebo běhat.
„Za Zábřeh se zapojilo 44 aktivních
účastníků, kteří nachodili celkem 9 330,97
km. Jeden tým a deset nejlepších žen i
mužů město ocenilo v rámci neformální-

ho setkání na zábřežské radnici. I přesto,
že počet kilometrů nebyl klíčovým ukazatelem, někteří zapojení podali úctyhodné
výkony,“ zhodnotila mluvčí radnice Lucie
Mahdalová.
Přes 300 km za měsíc nachodily Iveta Langerová, Soňa Kolářová, Zuzana a
Věra Štanclovy i Renáta Spanilá. Muži
do toho pořádně šlápli a přes 500 km nachodili Jan Holeňa, Milan Rösler a Petr
Štancl. Nejvíce nachodili Pavel Dorničák
a Zdeněk Haislar, který se bodově umístil v první desítce v rámci celé republiky.
Týmů bylo v Zábřeze sestaveno pět, a to
Skaličáci, Štancli, Hory volají, Mothers
Walking a Petrýsci. První jmenovaný nasbíral nejvíce bodů a nachodil 1.328 km.
Další kolo výzvy proběhne ještě letos v
říjnu.
(red)

Rada poslala sportovcům skoro čtvrt milionu

V pátek 11. června proběhlo na Humenci vyhlášení výzvy Z Rudolfova na Sněžku. Čtrnáct odvážlivců – dvanáct mužů
a dvě ženy – se v průběhu května vydalo nahoru na kopec, aby v pětihodinové
lhůtě překonalo převýšení 1.632 metrů,
tedy celkem 34 výběhů a 33 seběhů v délce 26,8 km. Michal Sléžka, nejrychlejší z
účastníků, zdolal tuto metu v čase 2 hodin a 47 minut, obdivuhodné byly i výkony dalších účastníků. A přestože se může
zdát takový cíl až příliš ambiciózní, opět
se ukázalo, že ani věk nemusí být překážkou, výzvu v daném časovém limitu zdolal i třiasedmdesátiletý Jiří Šíp. 
(red)

Na svém zasedání 25. května se rada
města zabývala také žádostmi sportovních
organizací, mezi které rozdělila celkem
240.000 Kč. Jak je již zvykem, část z těchto prostředků je určena na podporu celoroční činnosti. Nejvíc získaly kluby atletiky (24.500 Kč), volejbalisté (22.500 Kč) a
Utopia Bikes (22.800 Kč), dalšími podpořenými organizacemi jsou Mažoretky Severovýchod (13.800 Kč), Orel jednota Zábřeh (8.800 Kč) či spolky Dream (9.500
Kč), Beton race (2.500 Kč), Lacrosse
(3.800 Kč), Magnus orienteering (9.800
Kč) a Stáj Kyselý (4.300 Kč). Město nezapomnělo ani na jednotlivce, příspěvku
se dočkal úspěšný triatlonista David Jílek
(14.800 Kč) či nadějná atletka Iva Gieslová (8.300 Kč).
Rada ovšem pamatovala i na podporu jednotlivých akcí. Beton race získá na
přípravu extrémních překážkových závodů 9.300 Kč, částkami 10.000 Kč město

pomůže Utopia Bikes při organizování závodů Moravské ligy v BMX a volejbalovému klubu při přípravě souboru turnajů.
Stáj Kyselý na Endurance Zábřeh 2021
dostane 8.000 Kč.
HC Zábřeh obdrží na konání cyklokrosového závodu 6.300 Kč, se stejnou
sumou v rozpočtu mohou počítat organizátoři z Magnus orienteering na závody v
orientačním běhu. Hasiči z Ráječka dostanou 6.800 Kč na Velkou cenu SH ČMS v
požárním sportu a jejich zábřežští kolegové 3.800 Kč na akci Železný hasič. Radní neopomněli, byť již menšími částkami,
podpořit také 18. ročník Vánočního turnaje v malé kopané, Sportovní den mládeže
s TAJV, turnaj Zábřežská Niké či soutěž O
přesnou mušku J. E. Welzla.
Další prostředky do podpory sportovních organizací (např. fotbal, kuželky, Sokol) či akcí (Welzlův kvadriatlon) uvolňuje zastupitelstvo. 
(red)

V půlce června se vydali závodníci Utopia Bikes do Pardubic. V sobotu se zde
jako první představil Vilda Trojek, který
při účasti 26 jezdců postoupil do semifinále, kde na něj po kontaktu se soupeřem
zbylo osmé místo. Jeho zkušenější bratr
Karel ve skupině 64 sedmi a osmiletých
jezdců postoupil až do semifinále, o další postup jej připravila špatně projetá zatáčka. V nejobsazenější kategorii devíti a
desetiletých se představili Matyáš Krčmář,
Robin Orlický a Marek Žváček, všichni skončili ve čtvrtfinále. Vojtěch Opravil
měl svůj den, ve finále bral čtvrté místo.
Trojice Matěj Jaroš, Matěj Žváček a Vojta
Šichor bojovala obstojně, Matějům ale nevyšlo čtvrt a Vojtovi semifinále.
Martin Huf prošel bez problémů do finále, kde ho ale po nadějném startu sestřelilo kolo soupeře, který nezvládl zatáčku.
To Matěje Šoupala ve finále nesestřelil nikdo a vybojoval cenné stříbro. „Hrající kapitán“ Radomír Huf mezi nejstaršími vyhrál, co se dalo, včetně finále.
Neděli zahajoval svou premiérou Josef Švorčík a páté místo bral s nadšením.
Čtyřletý Vilém Trojek zabojoval a mezi
staršími soupeři se probojoval až do finále. Jeho bratr Karel byl po finálovém startu třetí, nakonec dojel šestý. Tomáš Dostál
dojel ve všech jízdách druhý, což mu naštěstí vydrželo až do finále. Na kouče Radomíra Hufa dolehla únava ze soboty a ve
finále dojel pátý. Jeho synu Martinovi se
tentokrát nevyvedlo semifinále. 
(red)

Kurty na stadionu přivítaly
volejbalové naděje
V neděli 13. června na volejbalových
kurtech městského stadionu proběhl turnaj mládeže, kterého se zúčastnilo rekordních 162 dětí rozdělených do 34 družstev v
pěti věkových kategoriích. Dvaadevadesáti utkáním přihlížely na dvě stovky diváků.
V konkurenci družstev z celého kraje si
domácí odnesli několik skvělých umístění.
Ve žluté kategorii nejmenších dětí obsadila první místo dvojice Marika Krmelová a
Magdalena Bezchlebová, stříbro braly Lucie Skyvová a Eliška Čvančarová. V oranžové kategorii obsadily Nela Meixnerová
a Ella Šebestová také druhé místo, které
vybojovalo i družstvo kadetů. Pouze v kategorii trojic se zábřežským tolik nedařilo
a obsadili 6., 10. a 11. místo ze sedmnácti
trojic. 
(red)

Pracujte pro
světovou špičku
v oboru!

op papírna
Olšany
u Šumperka
www.oppapirna.cz
oppapirna.cz
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Léto u zámku nabídne
šestnáct koncertních
a filmových večerů
(Dokončení ze strany 1)
Koncertní program Léta u zámku bude
mimořádně nabitý. Odstartuje v sobotu 3.
července jedním z prvních veřejných vystoupení postřelmovské kapely Sorbet,
o týden později zahraje u zámku největší
hity legendární Metallicy její litovelský revival a v polovině měsíce rozezní náměstí
šlágry legendy české pop music Michala
Davida. V sobotu 22. července naservíruje příchozím strhující rockovou show domácí Atom a už o dva dny později vystoupí v Zábřehu poprvé zajímavá olomoucká
kapela Bluesberg. Červencový koncertní
program zakončí akustický rock loňského
vítěze talentové soutěže Radia Haná, dívčí
trio The Addams Sisters.
Vstupné na koncerty, které budou mít
začátek vždy ve 20 hodin, je dobrovolné,
vstupenky do „letňáku“ lze pořídit online
na internetu, zakoupit v pokladně kulturního domu nebo až na místě. Začátek každé
projekce se bude mírně lišit v závislosti na
západu slunce. Občerstvení na všech akcích
Léta u zámku je zajištěno, více informací
nabízejí webové stránky kulturak.info.
Všechny akce se uskuteční v souladu s
aktuálně platnými opatřeními vlády. „Nejen o nich, ale i o případném přesunu filmové projekce do kina Retro budeme informovat na našich webových stránkách a
na Facebooku. U koncertních programů s
mokrou variantou, tedy s jejich přeložením
do vnitřních prostor, nepočítáme,“ uvedl
Zdeněk David.
(red)

Putování s Metodějem
Stejně jako v minulých letech připravuje i letos Spolek Metoděj na prázdninové
měsíce cyklus jednodenních výletů. Už
teď je možno se těšit na červencový výlet na zámek Zákupy a do muzea skla v
Novém Boru (17. 7.) nebo na jízdu Posázavským Pacifikem (24. 7.). Velký zájem lze předpokládat o cestu do Prahy s
návštěvou ZOO a plavbou lodí po Vltavě
(11. 8). Cyklus bude pokračovat v sobotu
14. 8. výletem do Českého ráje a vyvrcholí
návštěvou Beskyd (21. 8.).
Bližší informace k jednotlivým akcím
na tel: 732 552 732 (paní Hedrichová).
Zde se případní zájemci již mohou průběžně hlásit. 
(red)

Střípky z dějin Zábřeha:
Poražený Hohenstadt II.
Po spontánním převzetí moci v osvobozeném Zábřeze bylo třeba začít jednat a
vytvořit vlastní správu. Na Masarykově
náměstí se 6. června 1945 konaly veřejné
volby, byl zvolen okresní národní výbor.
Zastoupeny byly všechny čtyři povolené
politické strany – sociálně demokratická,
komunistická, lidová a národně socialistická. O čtyři dny později se v Sokolovně uskutečnily volby do místního národního výboru. Jeho předsedou se stal sociální
demokrat Joža Malý, prvním místopředsedou komunista Adolf Sitta a druhým místopředsedou lidovec P. Stanislav Sedlák.
Sovětský velitel města byl 27. června
1945 vystřídán a počet sovětských vojáků redukován asi na sto mužů. Ale i ti na
podzim roku 1945 opustili město. Německé nápisy byly odstraněny, německý majetek včetně továren zkonfiskován a „odsun revanšistických Němců“ se začal připravovat. Z výrazu Hohenstadt se stalo neslušné slovo a označení Sudety se nesmělo
používat.
Perlička na závěr: Na podzim 1945 řešilo město spor, zda má být na úředních razítkách uváděn tvar „v Zábřehu“, nebo „v
Zábřeze“. Druhý uvedený byl označen za
typicky německý a bylo apelováno na užívání prvního z nich. 
(red)

ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA 
Hvězdy na hradě nabídly bubenickou
show či divadlo

Když Miloš Meier loni v únoru vystupoval v Zábřeze, určitě netušil, že až se
sem po šestnácti měsících vrátí, bude mít
za sebou dlouhou pauzu bez veřejných
vystoupení. „Je to moje první vystoupení
po tak dlouhé době a jsem plný energie,
kterou tu chci nechat,“ řekl na počátku
své bubenické one man show Drumming
Syndrome. Rozhodně nelhal. Fakt, že
šestý ročník festivalu hudby a divadla
Hvězdy na hradě je v běhu, slyšel večer
ve středu 16. června možná celý Zábřeh.
Miloš Meier překypoval nadšením,
energií a hravostí, natěšenému publiku,
které nakonec vylákal do kotle pod pó-

dium, sázel jednu pecku za druhou. Zdaleka nešlo jen o skladby
jeho „domovské“ kapely Dymytry. Skvělý bubeník působící také
s Michalem Pavlíčkem, Kamilem
Střihavkou či Stromboli představil i své skladby či úpravy skladeb
řady světoznámých kapel.
Tři dny nato Hvězdy na hradě
nabídly komedii Čarodějky v kuchyni. Nenáročné letní představení
zavedlo diváky do zákulisí televizní kuchařské show, v níž se střetnou dvě bývalé kamarádky a dnes
hlavní rivalky v podání Sandry Pogodové a Michaely Dolinové. 
(red)

Na cyrilometodějské pouti v Ráječku bude
požehnána moravská vlajka
V pondělí 5. července se připomíná památka zakladatelů českého písemnictví sv.
Cyrila a Metoděje. Kaple v Ráječku je zasvěcená právě těmto apoštolům slovanských národů. Poutní slavnost zde začne
v 11 hodin slavnostní bohoslužbou. Při
ní požehná místoděkan P. František Eliáš zemskou moravskou vlajku, kterou pořídilo město a bude vlát na radnici vedle
vlajky státní a městské. Propojení s touto
slavností je zjevné, Cyril a Metoděj jsou
zakladatelé vzdělanosti a kultury Velké
Moravy a na ni navazujícího přemyslov-

ského státu a českého písemnictví.
Slavnost pořádaná za podpory města
pak bude pokračovat tradičním Sousedským posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v
režii Divadélka S Radostí. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na klauniádu, autorské divadelní představení či balónkovou
show. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří skupina Albatros ze Šumperka, slavnost vyvrcholí Oldies párty. Ke
společnému prožití svátečního dne zvou
hasiči z Ráječka. 
(red)

Divadlo Václav připravilo letní scénu
Zajímavou novinku si na letošní
prázdniny připravilo Divadlo Václav
v podobě letní scény na nádvoří václavovského kulturního domu. Na budované scéně se zkouší ostošest, i na jeviště zbývá doplnit už jen několik drobností.
Letní sezónu zahájí v pátek 2. července premiéra Čechovových jednoaktovek
O škodlivosti tabáku a Námluvy, v ne-

děli 18. července následuje úspěšná satirická komedie Mandragora a v sobotu
24. července tragikomické Baletky.
V pátek 13. srpna místní ochotníky
na scéně nahradí Divadlo Stodola Jiříkovice s muzikálem Jedno jaro v Paříži
aneb Krvavá Henrietta, který vznikl na
základě skutečného soudního procesu z
roku 1914. Další informace: https://divadlo-vaclav.webnode.cz. 
(red)

Zábřeh
9/2021
Zábřeh 15/2015

Sv. Barbora znovu
patřila hudbě

Po třičtvrtě roce se v neděli 13. června znovu otevřel kostel sv. Barbory návštěvníkům koncertního cyklu Bravo.
Čekalo zde na ně vystoupení klarinetového kvarteta Five Star Clarinet Quartet,
souboru tvořeného držiteli řady prestižních ocenění a oscilujícího mezi hudebními žánry. V čele kvarteta stojí přední
český klarinetista, hudební skladatel Jiří
Hlaváč, který se ujal i průvodního slova.
Koncert konaný za podpory Olomouckého kraje a Nadace Život umělce
zahájily tři chorály J. S. Bacha v úpravě Philippe Cupera. Následovala velmi
působivá melodramatická koláž Modlitba za Zuzanu Navarovou, kterou napsal Jiří Hlaváč pod dojmem přátelství
s předčasně zesnulou vynikající zpěvačkou a skladatelkou. „Byla člověkem laskavým a moudrým, velmi vzdělaná a sečtělá. Byl jsem vždy ohromen jejími znalostmi umění. Milovala Bachovu hudbu,
dotýkala se jí jak duchovním poselstvím,
tak i smyslem pro řád a spravedlnost,“
zavzpomínal Jiří Hlaváč, který poté uvedl pro klarinety upravené Mozartovo Divertimento B dur.
Ebony Suite, dílo Jiřího Hlaváče,
vzniklo jako parafráze na Ebony Concerto Igora Stravinského, jednotlivé
skladby jsou věnovány muzikantům,
kteří ovlivnili hudební dráhu vedoucího
kvarteta. Na závěr zazněl Tmavomodrý
svět Jaroslava Ježka, po němž následoval oprávněný potlesk publika vestoje.

(red)

Skauti si připomněli
stoletou tragédii

Z historie zábřežské zlaté kapličky (7. část)

Václav Knýř jako Klásek spolu s Marií
Rýznarovou v nastudování Jiráskovy Lucerny v roce 1979.
Další osobností spjatou s historií letos
padesátiletého kulturního domu byla
také ikona místních divadelních ochotníků, pan Václav Knýř (1919 – 2013).
Vyučený malíř a natěrač byl po celou dobu

svého pracovního života zaměstnán v tiskárně továrny Schefter a Atlas (později
Hedva). I po odchodu do důchodu v roce
1979 pracoval v Hedvě jako vedoucí propagačního oddělení. Téměř půlstoletí svého života věnoval „Vašek“ (jak mu všichni říkali) zábřežskému ochotnickému divadlu. Začátkem 50. let se stal předsedou
divadelního spolku při ZV ROH Atlas a
byl jím i počátkem 70. let, kdy se divadelní soubor stává součástí nově otevřeného
kulturního domu. Vedl divadlo, ale hlavně ho hrál, vystřídal více než třicet rolí.
Nezapomenutelné výkony předvedl jako
Klásek v Jiráskově Lucerně nebo jako Lízal v Maryši. Šest her sám režíroval. Nechyběl ani v silvestrovských programech,
estrádách či kabaretech, které divadelní
soubor nastudoval v jeho režii. Byl iniciátorem vyhlášeného divadelního plesu, na
akci pak zajišťoval výzdobu nebo se staral
o občerstvení. Mimo to navrhoval scény,
vyráběl a maloval kulisy, zajišťoval dopravu na zájezdová představení… Václav
Knýř byl člověkem, který nedokázal zklamat. Miloval divadlo a všechny, co ho hráli anebo do divadla chodili. 

(Pokračování v č. 10/2021)

Koncem května uspořádalo skautské
středisko Český skauting ABS Zábřeh
vzpomínkovou akci, která připomněla tragédii citelně se dotýkající i zábřežských skautů. Právě před 100 lety,
roku 1921, se mezi Lupěným a Zábřehem na Moravské Sázavě utopili bratři
Stanislav a Vladimír Klimešovi. Mladší Stanislav se přitom právě toho roku
stal vůdcem druhého oddílu zdejších
skautů.
Účastníci akce, kterou finančně podpořili také zábřežští Oldskauti z 95.
klubu Bratři ohně a členové skautskowoodcrafterského kmene Šavani Zábřeh, se přesunuli k místu, kde se tragédie zřejmě udála. Vzpomínkovým rituálem u Sázavy (na snímku) za přítomnosti zástupce rodiny Vladimíra Vysockého a starosty města Františka Johna
uctili památku tragické události, následně došlo i k položení věnce na zábřežském hřbitově. Přítomní také obdrželi sborníček nazvaný Tragédie bratří
Klimešů. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 18. července

Pátek 2. července

DIVOKÝ SPIRIT

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK

Animovaný, přístupný, dabing, bez omezení, 115 min.

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

Animovaný, bez omezení, dabing, 89 min.

MSTITEL

Komedie, české znění, nepřístupné do 15 let, 93 min.

CHYBY

Romantický, české znění, nepřístupné do 15 let, 99 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

MATKY

Komedie, české znění, nevhodné do 12 let, 95 min. 

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

CAVEMAN

Slavná one man show. Hraje Jan Holík nebo Jakub Slach. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 380 a 420 Kč

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

OČISTA NAVŽDY

Středa 21. července
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Thriller, nevhodné do 15 let, titulky, 103 min.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Termíny dalších trhů: 18. 8., 15. 9. a 20. 10. 2021.

LÉTO U ZÁMKU / SORBET

Pohodový koncert postřelmovské kapely, na kterém zazní punk, rock i metal. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Náměstí Osvobození, před Elektrem Kalous, 8:00 – 16:00

RAYA A DRAK

Animovaný, přístupný, dabing, 107 min.

Neděle 4. července

CHYBY

MOŘE KOUZEL

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, bez omezení, dabing, 82 min.

MATKY

Romantický, české znění, nepřístupné do 15 let, 99 min.

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min.

Pondělí 5. července

MSTITEL

Komedie, české znění, nepřístupné do 15 let, 93 min.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ A POUTNÍ SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

Bohoslužba 11:00, skupina Albatros 13:00, klauniáda 14:00, Divadélko S Radostí 15:00, balónková show
16:00, Oldies párty 20:00. Občerstvení, tombola, skákací atrakce.
Hasičský areál Ráječek

Středa 7. července

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

Čtvrtek 22. července

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 95 min.

Kino Retro, 17:00, 140 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

LÉTO U ZÁMKU / ATOM ROCK
Občerstvení zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné
Pátek 23. července

MSTITEL

Komedie, české znění, nepřístupné do 15 let, 93 min.

BLACK WIDOW – PŘEDPREMIÉRA
Akční, nevhodné do 12 let, dabing, 133 min.

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ROZHNĚVANÝ MUŽ

Čtvrtek 8. července
KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 14:30, 130 Kč

Pondělí 19. července

Sobota 3. července

SDH Ráječek

Zábřeh 9/2021

Animovaný, dabing, přístupný, 95 min.
Thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, 118 min.

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

Sobota 24. července

RAPOTÍNSKO – 11. ROČNÍK

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – 23. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU

Odjezd ČD, 7:08

Vycházka Šumperk, Rejchartice, Kokeš. Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

Turistické trasy: noční 50 km start 23. 7. ve 20:00, denní 11, 25, 36 a 50 km, cyklo 35 a 70 km – start 24.
7. od 6:00 do 10:00 za Katolickým domem Zábřeh. Kontakt: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270.

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: 3BOBULE

Přístupné, 101 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina Retro. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, začátek 21:00 (promítání po setmění), 100 Kč

Pátek 9. července

MAXINOŽKA 2

Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min.

OS Břeh

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

BLACK WIDOW

Akční, nevhodné do 12 let, dabing, 133 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Rodinný, přístupný, české znění, 80 min.
ANNETTE

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

WELZLŮV KVADRIATLON

Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu. Závod jednotlivců, smíšených štafet a
dětský kvadriatlon. Občerstvení, večer hudební program. Více na www.welzluvkvadriatlon.cz.

LÉTO U ZÁMKU / BLUESBERG

Koncert olomoucké kapely, která zahraje blues-rockově laděné skladby s českými texty. Občerstvení
zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Sobota 10. července

Muzikál, nepřístupno do 15 let, titulky, 139 min.

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

LÉTO U ZÁMKU / METALLICA REVIVAL

Občerstvení zajištěno.Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Neděle 11. července
VSK Zábřeh

TURNAJ ŽEN V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU 
MAXINOŽKA 2
Animovaný, přístupný, dabing, 88 min.
UBAL A ZMIZ

Volejbalové kurty Zábřeh, 9:00 – 18:00
Kino Retro, 15:00, 120 Kč
Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 99 min.

Středa 14. července

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Rodinný, přístupný, české znění, 80 min.
ANNETTE

Kino Retro, 17:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Muzikál, nepřístupno do 15 let, titulky, 139 min.

Čtvrtek 15. července
KČT O ZdP
Zábřeh

MALETÍN – POSEZENÍ SE ŠPEKÁČKEM U DVOU JANŮ

ATB Valová, 11:20

Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260. Špekáčky s sebou.

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: BÁBOVKY

Nevhodné do 12 let, 97 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina Retro. Občerstvení
zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:00, začátek 20:30 (promítání po setmění), 100 Kč

Pátek 16. července

MATKY

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 95 min.

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
Akční, nepřístupno do 15 let, titulky, 87 min.

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

Sobota 17. července

PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: ZÁMEK ZÁKUPY – NOVÝ BOR
Informace a přihlášky do 9. 7. u p. Hedrichové, 732 552 732.

RAYA A DRAK

Animovaný, přístupný, dabing, bez omezení, 107 min.

CHYBY

Romantický, české znění, nepřístupno do 15 let, 99 min.

Sraz na nádraží ČD, 5:20, návrat 22:38
Kino Retro, 17:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

LÉTO U ZÁMKU / MICHAL DAVID REVIVAL

Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Dne 12. června 2021 to byly dva roky ode dne,
kdy nás ve věku 76 let opustila milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní

Anna Beranová.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát...

Dne 13. června jsme vzpomněli
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan

Josef Dokoupil.

S láskou stále vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.

Dne 28.června 2021 jsme si připomněli 10.
výročí úmrtí
paní

Anny Štotové.

S láskou a úctou vzpomíná její manžel Jan
a dcera Hana s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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