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Na pouti v Ráječku byla požehnána 
moravská vlajka Se začátkem letních prázdnin na-

stoupili do dvou zábřežských základ-
ních škol dělníci. Na ZŠ B. Němcové 
se naplno rozběhly opravy správního 
pavilonu. V jednotlivých podlažích 
školní části budovy dojde ke komplet-
ní výměně dosluhujících silnoprou-
dých i slaboproudých rozvodů elekt-
roinstalace i rozvodů zdravotechniky, 
především vnitřního vodovodu a od-
padního potrubí. „Nová kabeláž bude 
ukryta do sádrokartonových podhle-
dů. Stávající osvětlení bude nahrazeno 
úspornějšími LED svítidly. Současné 
nevyhovující umístění serverovny bude 
vyřešeno jejím přesunutím do samo-
statných prostor. Konečnou tečku za 
stavebními pracemi ve školní části pa-
vilonu provedou malíři,“ popsal Dali-

bor Bartoň z odboru rozvoje a územ-
ního plánování. Rekonstrukcí projde 
také školní jídelna, kde bude vyměně-
na vzduchotechnika, opraveny rozvo-
dy odpadů a budou provedena opatření 
k odvlhčení sklepů. 

Na ZŠ a DDM Krasohled je realizo-
ván projekt Zvýšení kvality a dostup-
nosti Základní školy Severovýchod, 
který je spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj. Jeho součástí je oprava toa-
let ve třetím patře a vybudování nové 
toalety pro imobilní osoby. Komplet-
ní obnovou projde několik učeben a 
učebny přírodopisu, fyziky – chemie, 
kovodílen a dřevodílen. V plánu je do-
končit stavební práce do začátku škol-
ního roku.  (red)

Ve školách je i bez dětí rušno 

V pondělí 5. července při poutní mši 
svaté v obecní kapli sv. Cyrila a Me-
toděje v Ráječku požehnal zábřežský 
místoděkan P. František Eliáš morav-
skou vlajku. Požehnání symbolu o svát-
ku slovanských apoštolů zdůraznilo spo-
jitost počátků národní kultury s přícho-
dem byzantské mise na Velkou Moravu. 
Vlajka s moravskou orlicí, kterou poří-
dilo město Zábřeh, bude do budoucna 
umístěna na radnici vedle vlajky státní a 
městské. „Morava už staletí není samo-

statným státním útva-
rem, nemá svou vlast-
ní samosprávu. Má ale 
svou historii, kulturu, 
hranice či symboliku. 
Připomínat moravské 
tradice a identitu je tak 
především na městech 
a obcích. Nová vlajka 
doplní galerii symbolů 
moravského města Zá-
břeha,“ okomentoval 
počin starosta Franti-
šek John.

Vyšívané vlajky 
jsou jedinečné obecní a městské insignie, 
které se stávají svědky významných udá-
lostí, oslav, návštěv i ceremonií. Jejich 
šití je tradičním řemeslem českých vy-
šívaček, dnes ho ale ovládá jen několik 
žen v republice. A mezi ně patří Libuše 
a Lucie Strachotovy z Postřelmova, kte-
ré přistupují s láskou a pokorou ke své-
mu řemeslu. Z jejich dílny vyšly všechny 
tři vlajky, které zdobí prostory zábřežské 
radnice.  (red)

Už pojedenácté ocenil Olomoucký 
kraj pedagogické pracovníky, kteří se 
tak mohou pyšnit titulem Pedagog roku 
2021. Slavnostní předání oproti tradič-
nímu březnovému termínu proběhlo 
až v závěru školního roku. Za přínos 
ve vzdělávání dětí a mládeže ve složi-
té době ocenili zástupci kraje osmnáct 
učitelů či vychovatelů. 

Smyslem akce je poděkovat pedago-
gům za jejich práci a připomenout úlohu 
této profese ve společnosti. Učitelé se 
navíc větší část školního roku věnovali 
žákům prostřednictvím distanční výuky.

Ocenění se předává pracovníkům 
středních škol, základních uměleckých 

škol, dětských domovů, pedagogicko
-psychologických poraden a domů dětí 
a mládeže se sídlem v Olomouckém 
kraji. 

Jednou z letošních oceněných byla 
také Renata Semanová ze zábřežské 
Vyšší odborné školy a Střední školy au-
tomobilní.

Předány byly i tři Ceny radního za 
oblast školství a mládeže. Tu obdr-
želi hned dva místní ředitelé – Vítěz-
slav Martykán z Vyšší odborné školy 
a Střední školy automobilní a Radomír 
Pavlík ze Střední školy, Základní školy, 
Mateřské školy a Dětského domova Zá-
břeh. (red)

Mezi pedagogy roku nechybí ani zástupci Zábřeha

Rada města na svém zasedání 15. červ-
na projednávala také podmínky umístění 
reklamních stojanů, tzv. áček, na veřej-
ných prostranstvích. Schválená pravidla 
pro vydávání souhlasu k povolení zvlášt-
ního užívání chodníků v majetku města 
pro umísťování reklamních zařízení mimo 
jiné stanovují, že souhlas je možno dát pro 
umístění maximálně dvou reklamních za-
řízení přímo před prodejnou. Jedná-li se o 
místo s kolmým stáním vozidel přímo u 
chodníku, musí zůstat po umístění rekla-
my na chodníku volné místo minimálně 2 
metry, v místě s podélným stáním pak 1,5 

metru. 
Nenachází-li se chodník přímo u vo-

zovky, je možné opět umístění dvou re-
klam přímo před prodejnou se zachová-
ním volného průchodu opět v minimální 
šířce 1,5 metru. Při umístění dalších re-
klamních zařízení mimo prodejnu je nutné 
zachovat výše uvedené minimální průcho-
zí šířky chodníku, v požadovaném místě 
dále není povoleno v okruhu 10 metrů 
žádné jiné reklamní zařízení na chodníku. 
Povolení na umístění reklam na chodníku 
bude vydáváno maximálně na dobu dvou 
let. (red)

Rada dala pravidla umisťování reklamních stojanů

Začala stavba obchvatu Bludova
Ve čtvrtek 3. června 

byla zahájena letošní 
největší dopravní in-
vestiční akce na Šum-
persku, kterou je bu-
dování obchvatu Blu-
dova na silnici I/44. 
Nová čtyřproudová sil-
nice bude zhruba 5,5 
kilometru dlouhá a její 
součástí bude 21 mostů 
o celkové délce 1,2 ki-
lometru. Překonat totiž 
musí mimo jiné řeky 
Moravu, Desnou a že-
leznici na Šumperk. Projekt počítá také s 
rozsáhlou úpravou navazujících komuni-
kací, s výstavbou tří protihlukových stěn 
či dvou mimoúrovňových křižovatek.

Realizace stavby významně přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu mezi Zábřehem a Šum-

perkem. Obchvat Bludova zkompletu-
je navazující stavba I/11 Postřelmov – 
Chromeč, na které budou práce zahájeny 
během příštího roku. Obě dopravní akce 
mají být zprovozněny v roce 2024. Sta-
vební práce za víc než 2,3 miliardy korun 
bude provádět sdružení firem Strabag a 
M – silnice. (red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 
bude probíhat od 22. do 27. července, distribuci zajišťuje  

Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 18. srpna.

Léto u zámku zve na zajímavé kapely,
v srpnu i na filmové novinky

V závěru července nabídne koncert-
ní program festivalu Léto u zámku nej-
prve vystoupení domácí partičky Atom 
Rock, pak koncert účastníků šumper-
ského festivalu Blues Alive, zajímavé 
olomoucké kapely Bluesberg, a nakonec 
akustický rock dívčího tria The Addams 
Sisters, které v loňském roce zvítězilo v 
talentové soutěži Radia Haná.

Všichni, kterým učarovala hudba fe-
nomenální a nadčasové kapely ABBA, 
si přijdou na své v sobotu 7. srpna, kdy 
na pódiu před zábřežským zámkem při-

pomene všechny nejznámější hity le-
gendárního švédského kvarteta její re-
vival z Hranic. O týden později bude 
znít před zámkem mnohem tvrdší mu-
zika, příznivce legendárních The Doors 
nebo Rolling Stones sem pozvou výbor-
ní muzikanti z kapely 4WD. Koncertní 
program letního festivalu vyvrcholí v 
sobotu 21. srpna, to v Zábřehu předsta-
ví svou pódiovou show Kiss Moravian 
Girls – jedinečný dívčí revival americké 
rockové legendy Kiss.  

 (Pokračování na straně 7)

V sobotu 28. srpna znovu zazní v Zá-
břehu filmová hudba. Dechový orchestr 
v rámci akce Notování Zábřehem před-
staví pod širým nebem svůj nový reperto-
ár. Chybět nebudou skvělí zpěváci, sbory, 
videoprojekce či světelná show. Hudební 
program již počtvrté pod taktovkou De-
chového orchestru Zábřeh a města odstar-
tuje na Masarykově náměstí v 17 hodin. 
„Podobně jako v předchozích letech plá-
nujeme také program v místních kavár-
nách,” zve Vít Komárek, jeden z organi-
zátorů akce.

Zlatým hřebem večera bude Koncert 
filmové hudby orchestru se sólisty, sbo-
rem a tematickou videoprojekcí se zbru-
su novými filmovými kousky. Letos zazní 
například legendární melodie ze snímků 
Sám doma, Shrek či filmů Marvel. Záži-
tek podpoří akční záběry z filmů promí-
tané na velkou LED obrazovku. Koncert 
stejně jako v předchozích letech končí za 
tmy a jeho součástí je propracovaná svě-
telná show.

„Přípravy jsou ještě náročnější než po-
sledně. Na zkoušení nových skladeb máme 
prakticky jen prázdniny, protože jsme kvů-

li covidu nemohli víc než půl roku zkou-
šet. O to víc se ale snažíme vše rychle do-
hnat, aby byl celkový výsledek alespoň tak 
dobrý jako v předchozích letech,“ dodá-
vá člen organizačního týmu Pavel Smoroj. 

Večerní koncert Dechového orchestru 
Zábřeh již napoprvé zaplnil Masarykovo 
náměstí, podívat se přišly přes tři tisíce 
lidí. Druhý ročník předčil všechna očeká-
vání, odhady hovoří až o pěti tisících di-
váků. Loni už byl kvůli covidu limitovaný 
vstup na náměstí. To dalo prostor k přeno-
su koncertu online. „Live verzi koncertu 
plánujeme i letos,“ poznamenal Komárek 
s tím, že diváci vše důležité včas zjistí na 
sociálních sítích orchestru i samotné akce 
www.notovanizabrehem.cz.

Vstup je po celý den volný, akce se 
koná za podpory Olomouckého kraje a 
města Zábřeh. 

Notování bude předcházet akce Burgr 
na ulici, kterou připravili pořadatelé oblí-
beného food festivalu Jídlo na ulici. Gas-
tro akce se uskuteční v sobotu 28. srp-
na v prostoru kolem Kapří fontány a v 
amfiteátru před zámkem v čase od 10 
do 18 hodin. (red)

Náměstí opět rozezní filmové melodie 



strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2015   ZPRAVODAJSTVÍ strana 2  Zábřeh 10/2021

Policie varuje před 
nenechavci

27. 5. Jan Kepprt (85)
28. 5. Marie Urbanová (93)
31. 5. Šárka Hufová (53)
  2. 6. Vladislav Grulich (63)
11. 6. Josef Řezník (64)
12. 6. Petr Voráč (65)
13. 6. Václav Kubíček (78)
15. 6. František Kerber (73)
16. 6. Zdeňka Dolečková (39)
20. 6. Jaroslav Světlík (73)
20. 6. Ing. Pavel Tůma (53)
25. 6. Eva Jašková (76)
30. 6. Eliška Doubravová (87)

Rozloučili jsme se

Deset výjimečných osob 
z Olomouckého kraje pře-
vzalo ve středu 30. června 
Křesadlo – cenu pro obyčej-
né lidi, kteří dělají neobyčej-
né věci. Desátý ročník akce 
proběhl v olomouckém Di-
vadle na Šantovce, dobro-
volníky na ocenění nomi-
novali lidé z celého kraje. 
Oceněni byli občané, kteří 
pomáhají v sociální oblasti, 
spolcích, zdravotnictví, za-
pojili se v rámci dobrovol-
ných hasičů či na počátku 
pandemie koronaviru. 

Mezi oceněnými byl také Tomáš Hur-
ta (na snímku vpravo), kterého nomino-
valo město Zábřeh. S týmem firmy Buuk 
pomáhal organizacím i lidem ve svém 
okolí zvládnout chaotický začátek epide-
miologických opatření v průběhu loňské-
ho roku. Firma pozastavila výrobu svých 
quietbooků (plstěných knih pro děti) a 
začala na svém speciálním laseru vypa-

lovat látky. Celkem zde vyrobili 150 tisíc 
polotovarů pro výrobu roušek. Spolu se 
Skauty Zábřeh, Charitou Zábřeh a desít-
kami šikovných švadlenek „táhli za jed-
nu nit“ a zaslouženě byli odbornou komi-
sí vybráni mezi desítku hrdinů Olomouc-
kého kraje.

Akci pořádal Olomoucký kraj spolu 
s organizací Hestia, o realizaci se stará 
Maltézská pomoc. (red)

Křesadlo 2020 převzal i Tomáš Hurta 
nominovaný Zábřehem

Policie ČR prověřuje okolnosti přípa-
du, při kterém neznámý pachatel či pa-
chatelé okradli seniorku. Krádež ohlásila 
osmdesátiletá žena ve středu 2. června, 
operační důstojník ihned vyslal do obce 
na Mohelnicku hlídku. Té žena sdělila, 
že byla na zahrádce u svého domu, když 
za ní přišel neznámý muž a ptal se jí, zda 
nemá telefonní číslo na sousedku, se kte-
rou potřebuje něco vyřídit. Přitom stočil 
řeč na zahrádku, a tím se snažil odvést 
její pozornost, což se mu podařilo. Spolu 
s ním se zřejmě na pozemek dostal ještě 
druhý pachatel (i proto, že v uzamčené 
vstupní brance zůstal klíč), který v době 
hovoru vnikl do domu odemčenými zad-
ními dveřmi a dům prohledal. To zjistila 
poškozená až po odchodu návštěvníka a 
návratu domů. Zloděj úřadoval v ložnici, 
odkud sebral peníze. 

Jak podobným situacím předcházet? 
Na prvním místě je hlavní opatrnost a 
obezřetnost při kontaktu s neznámou 
osobou. V domácím prostředí pokud 
možno komunikovat skrz zavřené dve-
ře a na ulici se nepouštět s cizími lidmi 
do řeči. Pozor, pachatelé jsou lidé, kte-
ří dobře vypadají, jsou slušně oblečení, 
dokáží hezky mluvit. Důležité je rovněž 
dávat si pozor na podomní prodeje, žá-
dosti o finanční pomoc osobám v nesná-
zích, podání vody, na osoby, které se hlá-
sí jako staří známí nebo znají někoho z 
rodiny atd. Legend je opravdu nepřeber-
né množství a pachatelé vymýšlejí stále 
nové a rafinovanější.  (red)

Aleš Jakubec, člen Rady Olomouc-
kého kraje pro oblast školství, přijal po-
zvání starosty Františka Johna a na konci 
června zavítal do Zábřeha. Svou návště-
vu zahájil na Střední škola sociální péče 
a služeb, kde bylo hlavním tématem vy-
budování sportovní haly v areálu školy. 
„Kraj by měl navázat na studie města Zá-
břeha v příštím roce projektovou přípra-
vou haly. Poté by mělo následovat zajiš-

tění financování, dotační příležitosti 
samozřejmě monitorujeme už dnes, 
probíhají jednání s poskytovateli 
ohledně výzev a podmínek. Město 
má dle původního záměru a domlu-
vy s krajem stále zájem se na investi-
ci podílet ve fázi přípravy či financo-
vání,“ uvedl starosta František John. 
Dopoledne by hala o rozměrech hra-
cí plochy 40 x 20 m a splňující poža-
davky na sporty včetně výběhů slou-
žila školám, odpoledne by byla vyu-
žívána oddíly a sloužila by i pro ak-
tivity občanů. 

Následovala prohlídka zrekon-
struované budovy ZUŠ, kde radního při-
vítal a prováděl maskot Artík (na sním-
ku), a zastavení na zdejší VOŠ a SŠ au-
tomobilní s prohlídkou dílen a unikát-
ního vozu Mauer Union z roku 1902. 
Aleš Jakubec navštívil také gymnázium 
a spolu se starostou města se setkal se 
všemi řediteli zábřežských škol, jejichž 
zřizovatelem je Olomoucký kraj.  (red)

Návštěva z kraje jednala i o sportovní hale

Netradiční závod spojující disciplíny 
běh, plavání, cyklistiku a jízdu na koleč-
kových bruslích je inspirován postavou 
nejznámějšího zábřežského rodáka Jana 
Eskymo Welzla. Jedenáctý ročník mezi-
národního Mistrovství ČR v extrémním 
kvadriatlonu odstartuje v sobotu 24. čer-
vence v pravé poledne z plaveckého are-
álu.

Registrace účastníků bude probíhat od 8 
do 10 hodin. Čeká na ně známá pestrá trať, 
která každoročně láká desítky závodníků 
z celé republiky i ze zahraničí. Po tříkilo-
metrovém běhu se rozehřátí sportovci po-
noří do vody, aby překonali šest set met-
rů plavání v Nemilce. Následuje pro mno-
hé největší výzva – desetikilometrový 
úsek na bruslích, závěr tvoří jedenáctiki-
lometrová trať lesem na horských kolech. 
„Hlavní závod je určen jak pro profesio-
nální závodníky a závodnice, tak pro širo-
kou veřejnost. Závod je možné absolvovat 
i ve štafetě, která probíhá na stejné trati. 
Štafeta může být složena ze čtyř sportovců, 
přičemž každý startuje v jedné disciplíně. 
Pravidla ale umožňují startovat i štafetám 
se dvěma či třemi závodníky. Je to skvělá 

příležitost a výzva pro členy rodiny, kolegy 
z práce i kamarády,“ popsal za organizu-
jící občanské sdružení Břeh Pavel Bruštík.

Ocenění sportovci se mohou těšit na fi-
nanční výhru v celkové výši přes 26 tisíc 
korun. Jako novinka, motivace a podě-
kování místním sportovcům byla finanč-
ní odměna vyhrazena i pro kategorii Zá-
břežáci. 

Welzlův kvadriatlon je závodem pro 
celou rodinu. Proto hned dopoledne změ-
ří své síly děti, kterým závod startuje v 
10.30 hodin. První zkouškou bude pře-
plavat padesátimetrový bazén, pak 250 
metrů překážkového běhu, zdolání čtr-
náctisetmetrové trati na kole mimo ve-
řejnou dopravu a na závěr sjezd  tobogá-
nu. Závod dětí je pro závodníky do čtr-
nácti let. „Chybět nebude ani vložený zá-
vod rodičů s dětmi do sedmi let, který loni 
sklidil velmi pozitivní ohlasy,“ dodal ře-
ditel závodu Pavel Bruštík. 

Akce se koná za podpory Olomoucké-
ho kraje a města Zábřeh. Zájemci o ne-
tradiční závod najdou všechny informace 
včetně propozic a registrace na www.we-
lzluvkvadriatlon.cz.  (red)

Červenec opět zpestří Welzlův kvadriatlon 

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V červnu strážníci zaznamenali 456 
událostí, zasahovali u osmi krádeží v ob-
chodech, odchytili pět volně pobíhajících 
psů a sedmnáctkrát řešili opilce povalují-
cí se na veřejných prostranstvích.

• Při preventivní kontrole města si 
večer 6. června hlídka všimla cyklisty, 
který jel způsobem vzbuzujícím pode-
zření, že není zcela střízlivý. To se vzá-
pětí potvrdilo, už z řeči cyklisty bylo 
zřejmé, že požil alkohol, a potvrdila to 
i dechová zkouška, která ukázala 2,32 
promile. Případ byl předán k dořešení do 
správního řízení. 

• V pondělí 7. června brzy ráno vy-
razili strážníci na Leštinskou ulici, kde v 
prodejně zadrželi neplatícího zákazníka. 
Na místě zjistili, že se jedná o hledanou 
osobu, na kterou byl vydán příkaz k za-
tčení. Muže proto předali přivolané hlíd-
ce Policie ČR. O den později vyrazili do 
prodejny na Leštinské znova, aby pře-
vzali od ostrahy muže, který zde odcizil 
lahve alkoholu a podařilo se mu zmizet. 
Pokus krádež zopakovat už byl neúspěš-
ný a zloděj byl přes aktivní odpor zadr-
žen. Proč se bránil, vyšlo najevo vzápě-
tí – je v podmínce, proto byl i on předán 
Policii ČR.

• Kuriozní příčinu mělo 10. června 
šetření vozidla, které stálo na ulici ČSA 
na chodníku a bránilo tak zásobování a 
průchodu chodců. Ukázalo se totiž, že 
vůz zde nebyl odstavený, ale dojel sem 
sám poté, co ho jeho majitel zapomněl 
zajistit proti pohybu. Strážníkům se tak 
podařilo auto odtlačit z chodníku. Poté si 
ho už převzal jeho řidič, který se za způ-
sobené komplikace omluvil.

• Hlídka během kontroly města za-
hlédla hodinu po půlnoci 15. června na 
Tunklově pohyb dvou dětí bez dopro-
vodu. Okamžitě zareagovala a vzápětí 
zjistila, že se jedná o chovance na útěku 
ze zábřežského dětského domova, kam 
byly děti převezeny zpět. 

• Po půlnoci 16. června strážníci za-
sahovali na ulici 28. října, kde měla opilá 
mládež rušit noční klid. Po příjezdu zde 
našli silně podnapilého mladíka, což po-
tvrdila i dechová zkouška s výsledkem 
3,06 promile. Strážníci zjistili kontakt na 
jeho matku, která si pro něj po chvíli při-
jela a odvezla jej domů k pořádnému po-
naučení.

• Ještě před polednem 24. červ-
na strážníci zamířili na Valovou, kde na 
zemi ležel muž, který se podle svých 
slov zvedal z lavičky, ale zavrávoral a po 
pádu se udeřil do hlavy. Připustil, že ráno 
popil trochu alkoholu. Bylo by zajímavé 
zjistit, kolik taková „trocha“ dělala, pro-
tože v krvi měl 3,42 promile. Vzhledem 
k jeho zdravotnímu stavu jej záchranka 
převezla do nemocnice.  (red)

V Mateřské škole Zahradní proběh-
lo ve středu 23. července rozloučení s 
předškoláky. Během příjemně strávené-
ho odpoledne, kdy byly děti pasovány 
na školáky, si učitelky s rodiči a dětmi 
zavzpomínali na jejich cestu předškol-

ním vzděláváním. Slavnostní atmosfé-
ra a závěrečný ceremoniál daly průchod 
emotivním chvílím. Učitelský kolektiv 
v čele s ředitelkou Ivonou Piskovou zá-
věrem rodičům poděkoval za podporu, 
spolupráci a přátelství.  (red)

Na MŠ Zahradní se loučili s předškoláky 

Zábřežští senioři se nových 
technologií nebojí

Jak ovládat chytré telefony a tablety 
zjišťovali místní senioři ve čtvrtek 10. 
června na zábřežské radnici. V rámci 
projektu Senioři komunikují se účast-
níci učili pracovat s chytrým telefonem 
i tabletem společně s lektorkou Hanou 
Tomkovou ze spolku Moudrá Sovička. 
Zjistili, jak přístroj nastavit a které uži-
tečné aplikace mohou využívat. Naučili 
se mimo jiné vyhledat místo na mapě a 
naplánovat si trasu, komunikovat pomo-
cí e-mailu, Whatsappu, fotit, spravovat 
fotografie a další. (red)

Zlato z TechnoChalleng 
putuje do ZŠ Školská

Katedra technické a informační vý-
chovy uspořádala letošní Techno-
Challeng, celonárodní technickou sou-
těž pro žáky základních škol, v on-line 
podobě.

Žáci ZŠ Školská se do 7. ročníku sou-
těže zapojili ve dvou kategoriích. V ka-
tegorii Starší tvůrce pět chlapců z 8. a 9. 
ročníku, kteří v rámci volitelného před-
mětu Technická praktika vyráběli do-
pravní prostředky z materiálů, které měli 
k dispozici. V kategorii 3D designer se 
zapojila Kateřina Čvančarová z 9. roční-
ku. S 3D modelováním pracovala popr-
vé při distanční výuce v rámci volitelné-
ho předmětu Informační a komunikační 
technologie. Přesto vybojovala se svým 
vesmírným vozítkem vynikající 1. mís-
to. Celé ho neúnavně modelovala v pro-
gramu TinkerCad, jen jeho tisk zabral 
třicet hodin. Jedná se o vozítko inspi-
rované skutečným robotem, který jezdí 
po povrchu Marsu. Kola svou konstruk-
cí umožňují pohyb i v kamenitém teré-
nu. Robot je napájen z baterií a pomocí 
solárních panelů, pro bezpečnou mani-
pulaci je vybaven kamerami pro okolní 
snímání a kamerami pro snímání hornin. 
Na horní části jsou umístěny dvě antény 
pro komunikaci s operátorem a pro pře-
nos dat.  (red)
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DODAVATEL STAVEB, PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU A KAMENIVA
EKOZIS spol. s. r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

životopisy na e-mail: ekozis@ekozis.cz nebo na tel. 724 364 266

Firma hledá nové pracovníky na pozice:

• autojeřábník (řidič nad 7,5t)
• strojník – stavebních strojů
• zedník
• tesař
• bednář

Prodej, servis a půjčovna elektrokol,
koloběžek, elektrokoloběžek  

a cyklovozíků

www.slapkasport.cz
info@slapkasport.cz

+420 774 302 298

nám. Osvobození 317/5, Zábřeh

Přijmeme nové zaměstnance!
operátor výroby

seřizovač sáčkových strojů - tiskař

eStravenka UP
výkonové odměny

stabilizační příplatek
odpolední příplatek

dodatkové volno
nepřetržitý provoz

krátký - dlouhý týden 

min. nižší SŠ vzdělání
oprávnění VZV výhodou

Nabízíme Požadujeme

manipulační dělník - logistika
obsluha příčné řezačky

603 254 817

balsac.cz      facebook.com/papirnalukavice
katerina.hyblova@balsac.cz

Hasiči z Nemile pořádají na hřišti u KD 

14. srpna 2021 od 1400 

VEPŘOVÉ  HODY  V NEMILI 
hraje  DJ Řehůřek   

nabídneme:  
- vepřové speciality (řízky, výpečky, guláš, ovar, kýtu atd.)  
- vystoupí mažoretky a ohnivý muž  
- dětský kolotoč a skákací hrad ZDARMA 
- doprovodný program pro děti 

 
 

 

 

 

 

hraje  DJ Řehůřek  
nabídneme: 
- vepřové speciality (řízky, výpečky, guláš, ovar, kýtu atd.) 
- vystoupí mažoretky a ohnivý muž 
- dětský kolotoč a skákací hrad ZDARMA
- doprovodný program pro děti



www.losinyfest.czI
PRODEJ VSTUPENEK: TIC Rapotín / IC Šumperk / IC a Zámek Velké Losiny / Ticketportal.cz

V případě nepříznivého počasí se představení přesouvá do KD Rapotín.

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

 

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

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

„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

07/2021  ZÁMEK VELKÉ LOSINY
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Hledáme 
mechaniky,  
elektromechaniky 
a další kolegy  
do Škoda Pars  
v Šumperku
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www.viscumaplastic.cz
Přidej se k nám.

Vstřikováníplastů.

Olomoucká 2232/8,  Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362

Steel centrum - 583 450 363 

ŽELEZÁŘSTVÍ

NOVĚ PRODEJ elektromateriálu

Pracovní oděvy a ochranné pomůcky

Nářadí pro profesionály i kutily

Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

PØIHLÁ�KY A INFORMACE: 

www.kulturak.info
Dagmar Ziková 583 415 400, 775 915 400 e-mail: zikova@kulturak.info

Zábřežská kulturní, s.r.o.
f

stále s vámi

1) GIAN LORENZO BERNINI
 

2) ÈESKÉ DÌJINY A JEJICH SOUVISLOSTI I
 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TØETÍHO VÌKU

génius evropského baroka
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www.oppapirna.cz

op papírna
 Olšany u Šumperka 

oppapirna.cz         

Pracujte pro  
světovou špičku 

v oboru!

DIVADLO
JÁRY CIMRMANA

Představení se uskuteční dne 17.8.
v sále Kulturního domu Zábřeh

o 19té hodině

Cimrman / Smoljak / Svěrák

VRAŽDA V SALONNÍM
COUPÉ

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

pracuj pro
Zábřeh 

na pozicích 

Od 29. července do 1. srpna 2021 dojde k celorepublikové 
odstávce systému Ministerstva vnitra ČR 

pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
V uvedeném termínu nebude možné přijímat žádosti 

nebo doklady vydávat ani na Městském úřadě Zábřeh. 
Dne 2. srpna bude běžný provoz plně obnoven.

ODSTÁVKA SYSTÉMŮ OMEZÍ PŘÍJEM 
A VÝDEJ DOKLADŮ
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Přinášíme další střípek z mozaiky 
padesátileté historie našeho kulturního 
domu, který tentokrát připomene krou-
žek filatelistů a také prvního ředitele zá-
břežského kulturáku Zdeňka Dvořáka.

První oficiální filatelistický kroužek 
vznikl koncem roku 1949 v závodě Elek-
tromotor SKRAT (později NHKG), měl 
dvanáct členů a jeho vedoucím byl Mi-
roslav Blaha. Podobné kroužky vznika-
ly také v dalších zábřežských závodech. 
V roce 1965, po vzniku celostátní organi-
zace Svaz československých filatelistů, se 
tyto kroužky spojují do celoměstské orga-
nizace s dvaapadesáti členy, kteří se schá-

zejí v hotelu Beseda a od roku 1971 v kul-
turním domě. Pořádají výměnné akce a 
besedy, zúčastňují se desítek výstav nejen 
po republice, ale i v zahraničí. 

Výrazný počin zaznamenal Klub fila-
telistů na počátku 80. let. V té době čítal 
už přes sto členů, kteří se ve Spojeném 
závodním klubu (SZK) scházívali pravi-
delně každou druhou a čtvrtou neděli v 
měsíci. V roce 1983 k otevření nové zá-
břežské pošty členové klubu v čele s jeho 
dlouholetým předsedou Miroslavem Bla-
hou uspořádali výstavu a vydali dodnes 
ceněný Sborník historie pošt města Zábře-
ha, který mapuje poštovní historii města 
a zábřežské filatelistické zajímavosti. Na 
vydání sborníku se podílel i ředitel SZK 
Zdeněk Dvořák. Byl to však jeden z jeho 
posledních výrazných počinů v čele kul-
turního domu. Zdeněk Dvořák zemřel ná-
hle 30. října 1983 ve věku jedenapadesáti 
let. Jeho spolupracovníci na něho vzpomí-
nali jako na výborného muzikanta (hrál na 
akordeon), skromného a pracovitého člo-
věka, který byl oblíben pro svou veselou a 
družnou povahu.

Od roku 1990 začalo členů filatelistic-
kého klubu ubývat. Po Miroslavu Blaho-
vi se stal předsedou Miroslav Bartošek. V 
současnosti se asi desítka členů schází v 
kulturním domě pod vedením Jaroslava 
Krmely jedenkrát za měsíc.  
 (Pokračování v č. 11/2021)

Léto u zámku zve na 
zajímavé kapely, v srpnu

i na filmové novinky
(Dokončení ze strany 1)
Čtvrteční večery nabídnou v amfi-

teátru na Masarykově náměstí filmo-
vé projekce pod otevřeným nebem, a 
to včetně několika filmových novinek. 
Nejprve to bude 29. července dánský 
oscarový snímek Chlast a o týden poz-
ději nová česká komedie Matky oplý-
vající plejádou hereckých hvězd. Skvě-
lé herecké obsazení nabídne rovněž 12. 
srpna filmová novinka Gump – pes, 
který naučil lidi žít. Rodinný film v 
hlavních rolích s Boleslavem Polívkou, 
Evou Holubovou, Karlem Rodenem 
nebo Richardem Krajčo je příběhem 
o výjimečné psí lásce natočeným pod-
le stejnojmenného knižního bestselle-
ru Filipa Rožka. Děti i rodiče si přijdou 
na své 19. srpna, kdy letní kino promít-
ne první českou fantasy pohádku Prin-
cezna zakletá v čase, která se natáčela i 
v zámeckém areálu v Sobotíně nebo na 
hradě Bouzov.

Podrobnější informace k jednotlivým 
akcím, včetně jejich začátků, nabíze-
jí webové stránky kulturak.info, kde si 
lze předem online zajistit vstupenky na 
filmová představení. Areál před zám-
kem i se stánky s občerstvením bude 
otevřen vždy nejpozději půl hodiny 
před začátkem každé akce.  (red) Díky uvolnění vládních opatření plat-

ných pro oblast kultury by se příznivci 
žižkovského Divadla Járy Cimrmana měli 
po téměř roce a půl konečně dočkat uve-
dení jedné z jeho legendárních her v Zá-
březe. V posledních měsících však došlo 
ze známých důvodů nejen ke změně ter-
mínu, ale z důvodu na straně divadla na-
konec i ke změně uváděného titulu. 

„Místo představení Lijavec, které jsme 
původně ohlásili na březen letošního roku, 
u nás Cimrmani sehrají v úterý 17. srp-
na slavné detektivní drama Vražda v sa-
lonním coupé,“ informoval Zdeněk Da-
vid z kulturního domu. Aktuálně platná 
opatření vlády umožňují naplnit sál ze tří 

čtvrtin, do naplnění povolené kapacity ak-
tuálně zbývá ještě několik desítek míst. 
Pořadatelé rovněž upozorňují, že podle 
vládních opatření jsou návštěvníci povin-
ni prokázat splnění jedné z podmínek pro 
vstup na kulturní akci (kompletní očková-
ní, nebo negativní test, nebo prodělání ne-
moci) a po celou dobu musí mít nasazený 
respirátor.

Aktuální informace nejen k představe-
ní Divadla Járy Cimrmana, ale i k dalšímu 
programu Zábřežské kulturní lze získat na 
webových stránkách kulturak.info nebo v 
pokladně kulturního domu (tel: 583 416 
408 a 775 279 558, e-mail info@ic.za-
breh.cz). (red)

Cimrmani přivezou Vraždu v salonním coupé

V rámci festivalu Hvězdy na hradě se 
ve čtvrtek 24. června na hradě představi-
la legenda české hudební scény Mňága 
a Žďorp. Valmezácká skvadra vyprodala 
nádvoří a před natěšeným publikem zača-
la pohodově. Proti ale bylo počasí, které 
přineslo vítr a déšť. Nepřízeň živlů jako 
by Petra Fialu a jeho kolegy vyprovoko-
vala a Mňága začala přidávat na důrazu. 
Počasí také. Nevšední souboj sledovali 
s nadšením diváci, kteří si z počasí pra-
nic nedělali a pořádně si zapařili. Bodejť 
by ne, Mňága a Žďorp představila snad 
všechny ze svých nejslavnějších hitů a po-
těšeným divákům přidala ještě půlhodinu 

navíc. Sotva zmlkla muzika, ustal déšť… 
O den později se v Zábřehu předsta-

vil Kamil Střihavka spolu s kapelou The 
Leaders!. V první části zazněly spíše in-
timnější skladby ve Střihavkových aran-
žích, druhá polovina nabídla hlavně řadu 
Střihavkových hitovek v akustickém po-
dání. Další vynikající koncert, tentokrát s 
nevšedně silným propojením mezi pódi-
em a publikem.

Hvězdy na hradě, festival podpoře-
ný Olomouckým krajem a Nadací Život 
umělce, zakončilo v neděli 27. června po-
hádkové představení. Zábřežský herec, 
muzikant či výtvarník Tomáš Velzel uvedl 
interaktivní formou Slepičí pohádku a po-
těšil tak nejen nejmenší diváky, ale poba-
vil i jejich rodiče.  (red)

Déšť ni vítr nezbrzdil Mňágu a Žďorp Městský stadion 
patřil mistrovství 

hasičského dorostu 
Od soboty 3. do pondělí 5. července 

zábřežský městský stadion hostil Mis-
trovství České republiky dorostu v po-
žárním sportu. To bylo s ohledem na 
covidová opatření rozděleno na sou-
těžní dny pro dorostenky, dorostence a 
jednotlivce. 

Do sportovního klání konaného pod 
záštitou hejtmana Olomouckého kraje 
Josefa Suchánka a starosty města Fran-
tiška Johna se v sobotu zapojilo 110 
závodnic, klání odstartovaly štafety 
na 4x 100 metrů s překážkami, násle-
doval běh na 100 m s překážkami, ve 
kterém se sčítaly časy pěti nejlepších. 
Součástí závodů byl i písemný test ha-
sičských a záchranářských vědomostí. 
O konečném vítězi rozhodla poslední 
disciplína – požární útok. V ní zvítězi-
ly závodnice z SDH Bludov, které tím 
trochu překvapivě vybojovaly i celko-
vé prvenství před dorostenkami z SDH 
Tuhaň a třetím SDH Úněšov.

Druhý soutěžní den na dráze do-
rostenky vystřídalo 120 dorostenců. 
Soutěž odstartovaly štafety na 4x 100 
metrů s překážkami. Už od samotné-
ho počátku bylo jasné, že takřka do-
mácí tým SDH Bludov podporovaný 
řadou fanoušků bude usilovat o mis-
trovský titul. Bludovským se povedla 
hned první disciplína, kdy zvítězili ve 
štafetách. První skončili i při běhu na 
100 m s překážkami. Písemný test ha-
sičských a záchranářských vědomostí 
pořadím příliš nezamíchal, rozhodují-
cí a nejočekávanější disciplínou se tu-
díž stal požární útok. V této disciplíně 
si nejlépe vedl tým SDH Písková Lho-
ta před Bludovem. V konečném součtu 
ale první místo obsadil SDH Bludov a 
potvrdil roli favorita. Na druhém místě 
skončilo družstvo z SDH Písková Lho-
ta a na třetím SDH Mistřín.

Poslední den patřil jednotlivcům. Na 
programu byl běh na 100 m s překáž-
kami, dvojboj a test hasičských a zá-
chranářských vědomostí.  (red)

Zastav se, člověče
Od 29. července do konce října bude 

v minigalerii městského muzea k vidění 
nová výstava fotografií nazvaná Zastav 
se, člověče. Její autorka Martina Steidlo-

vá se nechává inspirovat krásou přírody 
a přítomným okamžikem. Její fotogra-
fie vznikají nejčastěji při procházkách v 
okolí Drozdova.  (red)

Retro provoněly bylinky

Gábina Stryková (Nečasová) se v mi-
nigalerii kina Retro představila v úterý 
29. června už potřetí. Fotografka zná-
má svými snímky zábřežských zákoutí 
tentokrát své četné příznivce, kteří za ní 
dorazili do kina i tentokrát, překvapila. 
Příroda jako lék, jak zní název výstavy, 
přibližuje návštěvníkům krásu léčivých 
bylin, divokost vody či magickou sílu 
přírody. 

Těmto tématům se Gábina Stryková 
také věnovala při promítání svých sním-
ků v kině. Pěkně zaplněný sál s ní – jako 
již obvykle – souzněl a užíval si poho-
dové atmosféry, kterou doplnil pěvec-
ký doprovod Kristýny Němečkové (na 
snímku vlevo, spolu s autorkou). 

Výstavu, která doslova provoněla Re-
tro, je zde možné zhlédnout před nebo 
po každém filmovém představení až do 
6. září.  (red)

Střípky z dějin Zábřeha: 
Lázně a koupaliště

S hygienou to naši předkové příliš ne-
přeháněli. Teprve v roce 1901 dochá-
zí k zavádění vody do jednotlivých zá-
břežských měšťanských domů a tím i ke 
změně hygienických návyků. Těm napo-
mohl i Johann Schicht, když představil 
v roce 1891 legendární mýdlo s jelenem 
využívané na praní i celkovou očistu 
těla. Velkou módou se stávají parní a va-
nové lázně. Před rokem 1900 zřídil za-
hradník Vincenc Hošek ve svém domě 
tzv. lidové lázně. Jeho dům na Struze (ta 
vedla od Perly ke kasárnám a dále až k 
mlýnu v dnešní ulici Na Řádkách) měl 
výhodnou polohu. Přední stranou byl 
obrácen ke Struze a zadní částí nad po-
tok odvádějící přepadovou vodu do Sá-
zavy. A v této části byly lázně ve třech 
místnostech. Ale jen ve dvou byly vany. 
O rok později je otevřen i Městský la-
zební ústav a následují další. 

K největšímu rozmachu lázeňství v 
Zábřeze dochází v roce 1927. V nově 
postavené Okresní nemocenské pojiš-
ťovně (dnešní poliklinice) byly v části 
sloužící nyní především dentistům ote-
vřeny velké a moderní parní a vanové 
lázně. 

K výraznému útlumu zájmu o veřej-
né lázeňství dochází s výstavbou ka-
nalizace a novou módou v podobě do-
mácích koupelen. Částečně k tomu při-
spělo i otevření veřejného zábřežské-
ho koupaliště na Oborníku 16. června 
1933. Tato plovárna (na snímku) byla 
v prakticky nezměněné podobě v pro-
vozu až do konce 70. let, kdy ji vystří-
dal „přes ulici“ vybudovaný nový krytý 
plavecký bazén i s venkovním areálem. 
Z původního koupaliště se stalo místo 
pro výstavbu panelových domů.  (red)

Z historie zábřežské zlaté kapličky (8. část)

První ředitel kulturního domu Zdeněk 
Dvořák (na snímku vlevo) v kabině 
techniků, vedle něj Jan Vybíral a Vladi-
slav Minář.
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JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokument, bez omezení, 105 min. Kino Retro, 17:00, 100 Kč
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný, bez omezení, dabing, 94 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč
LÉTO U ZÁMKU / ABBA REVIVAL
Občerstvení zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

RAYA A DRAK
Animovaný, bez omezení, dabing, 107 min. Kino Retro, 15:00, 110 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Akční, nepřístupné do 15 let, titulky, 132 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PRAHA: ZOO – PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ
Informace a přihlášky u p. Hedrichové, 732 552 732. Sraz na nádraží ČD, 6:20, návrat 22:38
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VODOPÁD NA BOROVÉM POTOCE – KOUTY
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204. Odjezd ČD, 9:08
LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT  Přístupné, 90 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina Retro. 
Občerstvení zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:00, začátek 20:30 (po setmění), 100 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
SMRT VE TMĚ 2
Horor, nevhodné do 12 let, titulky, 90 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč
LÉTO S VÁCLAVEM: JEDNO JARO V PAŘÍŽI ANEB KRVAVÁ HENRIETA
Hraje Divadlo Stodola Jiříkovice. KD Václavov/letní scéna, 20:00

PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: ČESKÝ RÁJ
Informace u p. Hedrichové, 732 552 732. Sraz na nádraží ČD, 5:20, návrat 20:22
MAXINOŽKA 2
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč
LÉTO U ZÁMKU / 4WD
Největší hity legendárních kapel v podání čtyř výborných muzikantů. Občerstvení zajištěno. 
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný, bez omezení, dabing, 94 min. Kino Retro, 15:00, 120 Kč
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie, nevhodné do 12 let, česko-slovenské znění, 104 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PRÁVA SPOTŘEBITELE 
Beseda se zástupci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00                                                                                                                   

FARMÁŘSKÉ TRHY
Termíny dalších trhů: 15. 9. a 20. 10. 2021. Náměstí Osvobození, před Elektrem Kalous, 8:00 – 16:00
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Akční, nepřístupné do 15 let, titulky, 132 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

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

LÉTO U ZÁMKU / KISS MORAVIAN GIRLS
Úžasná pódiová show skvělé dívčí revival kapely. Občerstvení zajištěno. 
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MSTITEL
Komedie, české znění, nepřístupné do 15 let, 93 min. 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

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný, dabing, přístupný, 95 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
ROZHNĚVANÝ MUŽ
Thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, 118 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – 23. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU
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. Kontakt: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270.

PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: POSÁZAVSKÝ PACIFIK
Informace a přihlášky u p. Hedrichové, 732 552 732. Sraz na nádraží ČD, 6:20, návrat 20:22
WELZLŮV KVADRIATLON
Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu. Závod jednotlivců, smíšených štafet, 
dětský závod a vložený závod rodičů s dětmi. Občerstvení, večer hudební program. Více na www.
welzluvkvadriatlon.cz. Plavecký areál Zábřeh, start hl. závodu 12:00
24. PIVNÍ SLAVNOSTI
Bohaté občerstvení, 16 druhů piv, tombola, slosovatelné vstupenky. Od 15:00 hudební program. Akce se 
koná za každého počasí, hlídané parkoviště kol. Areál sokolovny v Chromči, od 14:00, 50 Kč
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
CHYBY
Romantický, české znění, nepřístupno do 15 let, 99 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč
LÉTO U ZÁMKU / BLUESBERG
Koncert olomoucké kapely, která zahraje blues-rockové skladby s českými texty. Občerstvení zajištěno.
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné
LÉTO S VÁCLAVEM: BALETKY KD Václavov/letní scéna, 21:00

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Animovaný, bez omezení, dabing, 115 min. Kino Retro, 14:30, 130 Kč
MATKY
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 95 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
BLACK WIDOW
Akční, nevhodné do 12 let, dabing 133 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZASTAV SE, ČLOVĚČE
Fotografická výstava Martiny Steidlové. Muzeum Zábřeh, minigalerie, 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: CHLAST
Drama, nepřístupné do 15 let, titulky, 117 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

EXPEDICE DŽUNGLE
Rodinný, bez omezení, dabing, 127 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY – VELKÉ LOSINY
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260. Odjezd ČD, 9:08
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný, dabing, přístupný, 95 min.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 20:00, 140 Kč
LÉTO U ZÁMKU / THE ADDAMS SISTERS
Akustický folk-rock dívčího tria, vítěze talentové soutěže Radia Haná. Občerstvení zajištěno. 
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

MAXINOŽKA 2
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min. Kino Retro, 15:00, 120 Kč
BLACK WIDOW
Akční, nevhodné do 12 let, dabing 133 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dabing, přístupný, 90 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: MATKY
Nevhodné do 12 let, 95 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

Sobota 24. července

Pátek 6. srpna

Čtvrtek 12. srpna

Středa 11. srpna

TJ Sokol 
Chromeč

OS Břeh

KČT O ZdP
Zábřeh

Divadlo Václav

Dne 21. července 2021 by se dožil

pan  Hynek Appl
100 let. 

S láskou a úctou vzpomíná  
syn Pavel s rodinou.  

Čtvrtek 22. července

Neděle 25. července

Středa 28. července

Sobota 31. července

Pátek 30. července

Středa 4. srpna

KČT O ZdP
Zábřeh

Dne 19. července 2021 by se dožila 
významného životního jubilea 100 let

paní Žofie Vydrželová.

S láskou vzpomínají dcery Naďa, Hana 
a syn Miroslav s rodinami.

Dne 8. července 2021 jsme si připomněli 
1. výročí úmrtí 

paní Jany Zemánkové.

S láskou a úctou vzpomíná manžel  
Miroslav a synové Aleš a Martin s rodinami.  

Děkujeme za tichou vzpomínku. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Pátek 23. července

Čtvrtek 29. července

Neděle 1. srpna

Čtvrtek 5. srpna

Sobota 7. srpna

Neděle 8. srpna

Pátek 13. srpna

Sobota 14. srpna

Neděle 15. srpna

Úterý 17. srpna

Středa 18. srpna

Čtvrtek 19. srpna

Pátek 20. srpna

Divadlo Václav

KČT O ZdP
Zábřeh

Sobota 21. srpna


