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Valčíky roztančily dubnový ples města

Stavba bezmála půldruhého kilometru 
cesty pro cyklisty ze Zábřeha do Postřel-
mova bude zahájena už v červnu, trvat by 
měla pět měsíců. „Vybudováním komu-
nikace obnovujeme původní cestu, která 
byla desítky let z velké části rozoraná. Ve 
směru ze Zábřeha je vedena ze Strejco-
vy ulice po stávající nezpevněné komu-
nikaci, kříží silnici třetí třídy III/36919, 
dál pokračuje přes pole severovýchod-
ně k potoku Rakovec, který tvoří hrani-
ci zábřežského a postřelmovského ka-
tastru. Přes Rakovec bude vybudováno 
přemostění, na které naváže cyklostezka 
připravovaná Postřelmovem. Jedenad-
vacetimetrová mostní konstrukce je na-
vržená jako monolitická ze železobetonu 
a betonu,“ popsal starosta města Franti-
šek John. 

Cílem projektu je především zvýšení 

bezpečnosti cyklistické dopravy. Cyklis-
tům i chodcům umožní nová asfaltová 
komunikace mezi Postřelmovem a Zá-
břehem bezpečnou cestu tak, aby nemu-
seli použít velmi vytíženou silnici první 
třídy, zejména nájezd na silnici pro moto-
rová vozidla. Komunikaci doplní součas-
né polní cesty ve směru na Postřelmov, 
Rovensko, Postřelmůvek a Chromeč. Je 
navržena v režimu dopravního značení 
B11 Zákaz vjezdu všech motorových vo-
zidel s tím, že cesta bude přístupná země-
dělské technice majitelů pozemků. 

Vybudování nové komunikace i mos-
tu si vyžádá investici necelých 19 mili-
onů korun, přičemž část nákladů pokryje 
krajská dotace. Ve veřejné soutěži na její 
vybudování zvítězila nabídka společnos-
ti Strabag, v zakázce na výstavbu mostu 
uspěla společnost CTB Praha.  (red)

Zábřeh a Postřelmov propojí nová  
komunikace pro cyklisty 

Nejen Straussovy valčíky v podání 
smyčcového komorního orchestru a Mo-
ravia Big Bandu a příjemné prostředí s 
bohatým programem. Letošní reprezen-
tační ples města lákal už tím, že sice v 
dubnu, ale přece jen nabídl možnost zajít 
si po dlouhé době s přáteli na ples poba-
vit se a zatančit si. Na družné atmosfé-
ře uvolněného plesu to bylo v sobotu 23. 
dubna rozhodně znát. 

Na úvod reprezentativní akce pozdra-
vil přítomné také hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek. Poté už pod taktov-
kou Pavla Doubravy spustily desítky hu-

debníků valčíky 
a parket se zapl-
nil tančícími páry. 
Role moderátora 
se opět ujal zpě-
vák Jan Smigma-
tor, který si i ně-
kolikrát zazpíval 
swingové a muzi-
kálové evergree-
ny s Moravia Big 
Bandem. Přestáv-
ky mezi hudební-
mi bloky pak pat-
řily akrobatickým 

vystoupením či tanečním ukázkám. Došlo 
i na losování cen, po kterém sál rozezně-
la rocková kapela Kreyn. Nechybělo ani 
tradiční občerstvení ve formě švédských 
stolů.

Společenským vrcholem plesu bylo již 
tradičně předání Ceny města. Tu za rok 
2021 zastupitelé udělili in memoriam 
Miloslavu Tempírovi, a to za mimořád-
ný přínos městu v oblasti sportu, školství 
a veřejného života. Cenu z rukou staros-
ty města převzal vnuk oceněného Tomáš 
Tempír (na snímku).  (red)

•  Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních  
schránek bude probíhat od 19. do 24. května, 

distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.
•  Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 8. června.

Na pamětní desku přibylo jméno Arnošta Václavka

Policie dopadla vandala ničícího auta
Zábřežským policistům se podařilo zjis-

tit, kdo poškozoval vozidla zaparkovaná v 
ulicích, pachatele dopadli díky poznatkům 
získaným od občanů. Devětačtyřicetileté-
mu muži ze Zábřeha již bylo sděleno po-
dezření ze spáchání trestných činů výtrž-
nictví a poškození cizí věci. 

V době od 18. do 26. února bylo na par-
kovišti v ulici Ladislava Fialy poškozeno 
sedm osobních vozidel, v jejichž laku zely 
hluboké rýhy. Poškození vše oznámili na 
policii. „Policisté v té době neměli dosta-
tek indicií, které by je dovedly k pachate-
li, obrátili se s žádostí o spolupráci na ši-
rokou veřejnost. Sami obyvatelé přilehlých 
domů začali být ostražitější,“ sdělila tisko-
vá mluvčí Policie ČR Marie Šafářová.

Přibližně dva týdny se nic nedělo. Až 
do noci na sobotu 12. března. „V sobotu 
dopoledne obyvatelé zmíněné ulice a na-
vazující ulice Na Farském zjistili, že je ob-
dobně poškozený lak u dalších sedmi au-
tomobilů. Jeden z poškozených policis-
ty nasměroval na možného pachatele. V 
noci si všiml muže procházejícího nápad-
ně blízko řady zaparkovaných aut. A do-
tyčného poznal,“ uvedla policejní mluvčí.

Další práce na případu pak již byla pro 
zábřežské policisty o poznání snazší. Při 
výslechu se muž k činu doznal. Uvedl, že 
auta poškodil svazkem klíčů. Na otázku, 
proč to udělal, odpovědět nedokázal. Cel-
ková škoda byla předběžně odhadnutá na 
201 tisíc korun. (red)

Rada města na svém dubnovém a květ-
novém zasedání projednávala také řadu 
investičních akcí – jednalo se o výsled-
ky výběrových řízení a uzavření smluv s 
vítěznými subjekty. Schválila tak výsled-
né pořadí nabídek na opravu parkovacích 
stání v ulici Žižkova. Zároveň schválila 
uzavření smlouvy s vítězem soutěže, spo-
lečností EKO servis Zábřeh, oprava vy-
jde na 1.348.233 Kč bez DPH.

Schválila také komisí doporučené po-
řadí nabídek na stavbu komunikace pro 
cyklisty Zábřeh – Postřelmov. Tu zbu-
duje společnost Strabag s nabídkovou 
cenou 7.829.955 Kč bez DPH. Součástí 

této trasy je i výstavba mostu přes Rako-
vec, který postaví společnost CTB Praha 
za 7.772.305 Kč bez DPH. Radní odsou-
hlasili i smlouvu na rekonstrukci střechy 
jedné z budov ZŠ a DDM Krasohled. Tu 
má v době od 11. července do 15. srpna 
provést společnost W.H.A. system Šum-
perk za 2.249.390 Kč včetně DPH.

O největší zakázku usilovaly fir-
my při podávání nabídek na zbudování 
parkoviště za kulturním domem. Rada 
schválila komisí doporučené výsledné 
pořadí nabídek i smlouvu se společností 
Kareta Bruntál. Ta má zakázku provést 
za 31.185.539 Kč bez DPH. (red)

Rada vybírala dodavatele investičních akcí

U příležitosti 77. výročí osvoboze-
ní Československa položili představite-
lé města květiny u válečných památní-
ků v Zábřeze a okolí. Starosta František 
John společně s místostarostou Josefem 
Klimkem se nejprve poklonili obětem 
druhé světové války u pamětní desky na 
náměstí Osvobození věnované zábřež-
ským bojovníkům proti německému fa-
šismu. Rozhodnutím rady města na ni 
bylo doplněno jméno Arnošta Václavka, 
který padl 16. listopadu 1941. 

„Objevit osobnost Arnošta Václavka, 
palubního střelce britského královské-
ho letectva RAF, se nám podařilo teprve 
nedávno, desítky let po skončení druhé 
světové války. Důvodem může být sku-

tečnost, že připomínky západního od-
boje proti nacistickému Německu byly 
po roce 1948 pro tehdejší režim nežá-
doucí,“ sdělil starosta Zábřeha Franti-
šek John. 

Arnošt Václavek sloužil u 311. česko-
slovenské bombardovací perutě, jeho ži-
votní osudy přiblíží zpravodaj Zábřeh v 
některém z dalších čísel. 

Pietní akt tradičně pokračoval u hro-
bu odbojářů Jana Háječka a Jaroslava 
Tůmy na zábřežském hřbitově, pomní-
ku padlých vojáků Rudé armády na ná-
městí 8. května, hrobu obětí vězeňského 
transportu v Hněvkově, pamětní desky 
v Ráječku a u pomníku partyzánské jed-
notky v Růžovém údolí.  (red)

Na zábřežský hrad zamíří Deczi, Zach, 
Kratina nebo Sto zvířat

Koncert legendárního jazzového trum-
petisty, dvě večerní divadelní představení 
s výraznými hereckými osobnostmi, inter-
aktivní pohádku pro děti, vystoupení jed-
noho z nejuznávanějších českých violon-
cellistů současnosti nebo koncert kapely 
patřící k českým průkopníkům ska, to vše 
nabídne multižánrový festival Hvězdy na 
hradě, který se uskuteční pod otevřeným 
nebem na nádvoří bývalého zábřežského 
hradu.

Start již sedmého ročníku oblíbené open
-air akce letos obstará ve čtvrtek 9. června 

ska-punková legenda Sto zvířat. Ta v Zá-
břehu oslaví třicátiny a odehraje jeden z 
narozeninových koncertů své 30 let tour. 
Už následující den, v pátek 10. června, 
bude návštěvníky bavit sympatický Ro-
man Zach v komedii Skečmen, která mu 
byla napsána na tělo. „Jedná se o příběh 
chlapíka, kterému jednoho dne řekli, že 
ztratil humor. On se bere příliš vážně a 
čím víc nemůže humor a smích najít, tím 
je vtipnější,“ uvedl ke „komedii psané ve 
skečích“ produkční Vratislav Jarmar.  
 (Pokračování na straně 7)



Po třech letech se do zábřežských ulic 
vrátil Májový jarmark. Není proto divu, 
že přilákal letos tisíce a tisíce návštěvní-
ků. Ti jistě ocenili příznivé počasí prová-
zející jarmark i možnost koupit si u stánků 
jarmareční drobnost či občerstvení, letos 
opravdu bohaté a nápadité. 

Kromě stánkařů ale akce vždy táhne 
hlavně na bohatý program. Nejinak letos. 
Dopoledne na pódiu vyhrával Junior big 
band ZUŠ Zábřeh, před obědem zahrála 
Zábřežská cimbálová muzika. Odpoled-
ne patřilo folku, nejdříve v podání kapely 
Slza, kterou vystřídal moravskotřebovský 
Proč ne band. Večerní hodiny rozezněl již 
tradičně rock místních Atomů.

Hudební produk-
ci střídala pestrá ple-
jáda tanečních a ma-
žoretkových skupin 
a formací. Diváci se 
mohli bavit u vystou-
pení I-Dance, formací 
Mažoretky Severky a 
Mažoretky Dream či 
ukázky Flamenca.

Pro nejmenší byl 
opět připraven boha-
tý program: stanovi-
ště dětské scény ZŠ a 
DDM Krasohled a 41. 
přední hlídky Royal 
Rangers či skautský 

tábor. Plno bylo kolem novinek – florba-
lového tréninkového hřiště za kulturákem, 
bungee jumpingu či u lukostřelců.

Od rána se zájemci hemžili také u gym-
názia na EKO scéně Technických služeb 
nabízející kromě zábavy a vyžití pro děti 
i prezentaci nejrůznější provozní techniky 
a vyhledávanou možnost nabrat si zdarma 
kompost. O návštěvníky nebyla nouze ani 
na prezentaci zábřežských firem, stanovi-
štích městské policie a zábřežských hasi-
čů, výstavě drobného hospodářského zví-
řectva či výstavě unikátních historických 
bicyklů ve velkém sále kulturního domu.  
 (red)
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KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 70. jednání v 

úterý 19. dubna mj. projednala násle-
dující materiály:

• Schválila poskytnutí dotace 10.000 
Kč společnosti Zdravotní klaun a 5.000 
Kč spolku Pro dotyk Lesnice, které jsou 
určeny na jejich celoroční činnost.

• Schválila poskytnutí účelových 
transferů: 2.558.932 Kč MŠ Pohádka na 
III. etapu rekonstrukce elektroinstalace 
včetně vzduchotechniky v mateřské ško-
le, 147.445 Kč MŠ Severáček na opra-
vu podlahy v mateřské škole, 445.000 
Kč MŠ Strejcova na opravu rampy a její 
zastřešení, 74.662 Kč ZŠ a DDM Kra-
sohled na roční pronájem kontejnerů pro 
dopravní hřiště a 920.000 ZŠ Školská na 
opravu říms na budově školy.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě s firmou KEMOstav na zhoto-
vení zateplení podhledu stropu suterénu 
domu Kosmonautů 3, kterým se navy-
šuje cena o provedené vícepráce a sni-
žuje o výši smluvní pokuty za prodlení, 
úhrnem navýšení o 12.754 Kč na částku 
680.902 Kč bez DPH.

• Schválila uzavření smlouvy na vy-
pracování auditu energetického hospo-
dářství města dle vypracovaného Plánu 
energetického auditu s firmou ENCO 
group v ceně 356.950 Kč vč. DPH.

• Souhlasila s opravou volného 
městského bytu č. 408 velikosti 1 + 1 v 
bytovém domě Nerudova 7 v předběžné 
ceně 185.000 Kč.

• Schválila studii rozvoje městského 
stadionu zpracovanou společností Cekr 
CZ v dubnu 2022.

• Schválila smlouvu o umístění a pro-
vozování kontejnerů společnosti Elek-
trowin umístěné ve sběrném dvoře Sepa-
rex.

O dva týdny později, 3. května, na 
71. jednání rada projednala také tyto 
body: 

• Vzala na vědomí provoz mateř-
ských škol v době letních prázdnin.

• Schválila uzavření dodatku s Ge-
nerali Českou pojišťovnou o pojiště-
ní majetku a odpovědnosti, kterým se v 
souvislosti v růstem cen v ČR navyšu-
jí pojistné částky za movitý a nemovitý 
majetek města a v této souvislosti se zvy-
šuje roční pojistné z 397.048 Kč na část-
ku 525.948 Kč.

• Schválila přijetí dotace z Olomouc-
kého kraje ve výši 146.000 Kč na projekt 
Pořízení, technické zhodnocení a oprava 
požární techniky a nákup věcného vyba-
vení a zajištění akceschopnosti pro JSDH 
Zábřeh v roce 2022. Předmětem projektu 
je nové vyprošťovací zařízení.

• Schválila přijetí dotace z Olo-
mouckého kraje ve výši 300.000 Kč na 
pořízení cisternové automobilové stří-
kačky pro JSDH Zábřeh z Programu na 
podporu JSDH.

• Pověřila starostu města k učinění 
rozhodnutí jediného společníka při výko-
nu působnosti valné hromady společnosti 
EKO servis Zábřeh spočívajícím ve zvý-
šení základního kapitálu ze stávající výše 
o 8.800.000 Kč na částku 48.101.800 Kč, 
přičemž se základní kapitál zvýší nepe-
něžitým vkladem tvořeným nemovitou 
věcí, a to metropolitní optickou sítí, jež je 
ve vlastnictví města Zábřeh jako jediného 
společníka společnosti EKO servis. 

• Schválila poskytnutí dotace 25.000 
Kč příjemci SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Zábřeh, která je určena na 
celoroční činnost SDH Zábřeh.

• Pověřila starostu města uzavřením 
smluv s Olomouckým krajem, jejichž 
předmětem je zajištění ubytovací kapa-
city a umožnění bezúplatného ubytování 
osob postižených válkou na Ukrajině v 
nouzovém ubytování v rozsahu stanove-
ném usnesením vlády. Na na jeho zákla-
dě bude městu poskytnut kompenzační 
příspěvek za bezplatné ubytování uprch-
líků v městských objektech.  (red)

Na jarmark dorazily tisíce návštěvníků

Melánie Kolářová (82) 
Oldřich Knápek (89) 
Marie Kubicová (68) 
Anežka Cábová (81) 
Marie Janíčková (47) 
Jan Doubrava (90) 
Helena Šneiderová (82) 
Eliška Najmanová (86) 
Anna Meixnerová (77) 
Ivo Kubálek (61) 
Marie Klimešová (85) 
Marta Jelínková (87) 
Helena Šafářová (73) 
Ing. Gustav Hodek (70) 
Anna Senflová (85) 
Anna Nikodémová (78) 
Vratislav Procházka (76) 
Luděk Schneider (59) 
Květoslava Kroužková (81) 
Anna Maixnerová (83) 

Rozloučili jsme se
18. 3.
18. 3.
21. 3.
30. 3.
30. 3.
1. 4.
3. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.

10. 4.
11. 4.
12. 4.
17. 4.
20. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V dubnu strážníci zaznamenali 718 
událostí, zasahovali u dvanácti krá-
deží v obchodech, odchytili šest vol-
ně pobíhajících psů a sedmnáctkrát 
řešili opilce povalující se na veřej-
ných prostranstvích. Mimo to řešili i 
následující případy:

• Hned osmkrát během dubna 
strážníci likvidovali použité stříkač-
ky, jejichž nálezy na veřejně přístup-
ném místě jim nahlásili pozorní ob-
čané. V pondělí 4. dubna zasahova-
li na Valové, 12., 13. a 15. dubna ve 
Wolkerových sadech, 13. dubna ještě 
na Strejcově ulici a Dlouhé, 15. dub-
na v ulici Na Nové a 24. dubna na uli-
ci 28. října. 

• Na vlakové nádraží zamířila 
hlídka v úterý 5. dubna, kdy se zde ve 
vestibulu povaloval opilec, kterého 
se podařilo probrat a vyvést ven prá-
vě strážníkům. Podruhé se tak stalo 
o devět dnů později na základě ozná-
mení od výpravčího z vlakového ná-
draží, že na nástupišti sedí opilý muž. 
Na místě bylo zjištěno, že jde o pro-
chladlého a silně podnapilého muže 
z Chomutova, který nebyl ani schop-
ný pohybu. V krvi měl přes čtyři pro-
mile, záchranka jej po zkontrolování 
zdravotního stavu kvůli podchlazení 
odvezla do nemocnice.

• V rukou Policie ČR nakonec 
skončil zloděj dopadený 6. dubna v 
jednom z obchodů na Leštinské. Os-
trahou zadržený poberta nebyl stráž-
níkům neznámý, zlodějské choutky 
měl už v minulosti. Pro podezření z 
trestného činu krádeže byl proto pře-
dán hlídce Policie ČR. 

• Pět minut před půlnocí sobo-
ty 14. dubna byl nahlášen pohyb na 
střeše obchodu na Kozinově ulici. Je-
den z přivolaných strážníků vylezl po 
žebříku na střechu, kde zahlédl dva 
mladíky. Ti se dali na útěk po dal-
ším žebříku – tam už na ně ale čekala 
hlídka Policie ČR, která je zadržela a 
po řádné domluvě propustila.

• Druhá půlka dubna často při-
nesla zásahy spojené se zvířaty. Ve 
středu 20. dubna si strážníci v jedné 
z firem na Oborníku převzali naleze-
ná kuní mláďata a o hodinu později 
zachraňovali kočku s otevřenou zlo-
meninou předních nohou na Skaličce. 
Tu po dohodě s oddělením životního 
prostředí města převezli na ošetření 
k místní veterinární lékařce. Předpo-
slední dubnový den pak asistovali u 
odchytu včelího roje v ulici Na Hrá-
zi, který byl rizikem pro kolemjdou-
cí. (red)

Občané města mají možnost připo-
mínkovat strategický dokument pro so-
ciální oblast, a to Komunitní plán sociál-
ních a navazujících služeb v Zábřehu na 
období 2023 – 2025. Ten vznikl v rám-
ci procesu komunitního plánování soci-
álních služeb. Připomínky lze zasílat v 

termínu od 16. do 24. května prostřed-
nictvím určeného formuláře na adresu: 
Městský úřad Zábřeh, odbor sociálních 
věcí, nám. Osvobození 15, Zábřeh nebo 
na e-mail: jana.kapplova@muzabreh.cz. 
Plán včetně připomínkového formuláře 
je zveřejněn na webu města.  (red) 

Návrh plánu pro sociální oblast lze 
připomínkovat

Olomoucký kraj opět uděloval 
Ceny za přínos v oblasti kultury, cel-
kem bylo oceněno 11 výjimečných 
osobností a počinů v 8 kategoriích 
a udělen i Titul mistra tradiční ru-
kodělné výroby. Slavnostní vyhlá-
šení proběhlo ve středu 10. dubna 
v Moravském divadle Olomouc. Za 
město Zábřeh byly zaslány dvě no-
minace, které krajské zastupitelstvo 
schválilo. 

Cenu za výjimečný počin roku v 
oblasti umění – divadlo získala ins-
cenace Zánik samoty Berhof v režii 
Miroslava Krobota. Krobot, čestný 
občan města Zábřeha, jeden z nej-
uznávanějších divadelních režisérů v re-
publice, se často vrací do svého rodné-
ho kraje. Inscenace Zánik samoty Berhof 
vznikla na motivy stejnojmenné novely 
Vladimíra Körnera (dalšího čestného ob-
čana Zábřeha) pro Moravské divadlo Olo-
mouc. Scénář vytvořil Miroslav Krobot ve 
spolupráci s Lubomírem Smékalem, jenž 
cenu přebíral.

V kategorii Výjimečný počin v oblasti 
umění – film, rozhlas a televize pak kraj-
ské ocenění převzal Miroslav Kobza, re-
daktor a publicista Českého rozhlasu Olo-

mouc (na snímku). Jeho rozhlasová práce 
je směřována na místopisně orientované 
pořady představující známá i méně zná-
má místa Olomouckého kraje. Je autorem 
řady rozhlasových dokumentů, reportáží a 
publicistických pořadů, nejvýznamnějším 
jeho počinem v této oblasti je rozhlasový 
cyklus Od Pradědu na Hanou. Je rovněž 
autorem několika rozhlasových her, dra-
matizací, podílel se na vzniku adaptací li-
terárních a dramatických děl atd. Nomina-
ce na ocenění je orientována k roku 2020, 
kdy vyšla jeho zatím poslední kniha Mlž-
nou krásou Rychlebských hor.   (red)

Krajské ceny za kulturu obdrželi  
i Miroslavové Krobot a Kobza

Na mnoha místech v Česku se v dub-
nu konala akce Ukliďme Česko. Vý-
jimkou nebyl ani Zábřeh, kde se i přes 
chladné počasí do úklidu, který nesl ná-
zev Ukliďme Zábřeh, zapojilo na 700 
dobrovolníků. 

Do vyčištění města i okolní přírody 
se pravidelně zapojují zábřežské školy, 
s vervou tentokrát Základní škola Bo-
ženy Němcové. V seznamu dobrovol-
níků nechyběl ani Klub zdravotně po-
stižených, místní skautské organizace, 

oddělení životního prostředí městského 
úřadu a s velkým zápalem také místní 
Klub seniorů. 

„Letos se konal již osmý ročník této 
akce v Zábřehu. Jako každý rok se uklí-
zely městské parky a veřejná prostran-
ství, dále v místní části Dolní Bušínov 
a Hněvkov. Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kteří se akce aktivně účastnili,“ 
uvedla koordinátorka úklidů a vedoucí 
oddělení životního prostředí městského 
úřadu Květoslava Hýblová.  (red) 

I Zábřeh se zapojil do akce Ukliďme Česko
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          PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:    "ANGLIČTINA V POHYBU"
                                            VŽDY: OD 8,00 DO 16,00   

 
P Ř I H L Á Š K Y  A  V Í C E  I N F O  N A         W E B U :  W W W . A C A D E M Y . 7 1 7 . C Z  

Z Á L O Ž K A :  „ P Ř Í M Ě S T S K É  T Á B O R Y “ .  T Á B O R Y  B U D O U  P R O B Í H A T  V
K U L T U R N Í M  D O M Ě  Z Á B Ř E H ,  Č E S K O S L O V E N S K É  A R M Á D Y  8 3 5 / 1 ,

K L U B O V N A  I .  V Í C E  N A  T E L . :  6 0 8  8 0 8  0 9 4

1 . T E R M Í N :  2 5 . - 2 9 . 7 .
 2 .  T E R M Í N :  1 . - 5 . 8 . 2 0 2 2

3 5 0 0  K Č  =  1  D Í T Ě
6 5 0 0  K Č  

=  2  S O U R O Z E N C I

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  
JUDr. Jarmila AUGUSTÝNOVÁ 

poskytuje právní služby s využitím předcho-
zí praxe v agendě občanskoprávní, dědické  
a smluvní včetně úschov.

Kontakt: 
Slovanská 2808/3, Šumperk, tel: 583 212 499 
e-mail: kancelar@augustynova.cz

21,0975 km
údolím Moravské Sázavy

Atletika Zábřeh, z.s. pořádá
8. ročník půlmaratonu

Neděle 22. května 2022
Start a cíl v areálu plaveckého bazénu v Zábřeze

Start závodu je v 10:00
Info a online registrace na www.pulmaraton-zabreh.cz

Závod se běží jako MČR veteránů v půlmaratonu.
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www.pracevtdk.cz

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ 
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

SENZORY
HLADINY KAPALINY

Malé součástky s velkým významem 

    800 777 000

ŠUMPERK
TDK Electronics s.r.o.

Od 1. 2. 2022 se toho u nás dost mění!

SEŘIZOVAČE a OPERÁTORY
nabíráme přímo do TDK, ne pod agenturu
a navyšujeme mzdy ve výrobě.

Náborový příspěvek: 
30.000 Kč pro seřizovače | 20.000 Kč pro operátory 

Dejte nám o sobě vědět! 
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www.dormerpramet.com

HLEDÁME
34 500 Kč
měsíčně po zaučení

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

Ať už pojedeš na kole, autem nebo 
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme

www.pracujtepronejlepsi.cz
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Čas maturitní nastal

O tom, že se svět snad aspoň trochu vra-
cí do normálu, vypovídalo mohutné zvo-
nění, které se rozléhalo v pátek 6. května 
ulicemi Zábřeha. To dávalo tušit, že stu-
dentům se blíží zkouška dospělosti. Vy-
maškařené skupinky obléhaly gymnázi-
um, aby poté vyrazily do ulic získat drob-
ný peníz. Klauni, víly, zombie, indiáni a 
další postavy ohlašovaly Posledním zvo-
něním, že začíná tradiční „svaťák“.  (red) 

Jubilejní 25. ročník soutěže Moravský 
vrabec se po dvouleté koronavirové od-
mlce uskutečnil v sobotu 7. května na za-
hradě Katolického domu. Nabídka byla 

víc než pestrá, z původně sedmnácti 
přihlášených se soutěže nakonec zú-
častnilo čtrnáct kapel. Odborná poro-
ta jako vítěze soutěže vyhlásila kape-
lu Red & white z Petrovice u Karviné. 
Na druhém místě se umístila ostrav-
ská Dominika, pomyslný bronz bralo 
Huménečko z Veselí nad Moravou. 

V divácké anketě nejvíce hlasů a 
Cenu diváků získala šumperská kape-
la Bluegrass Nova. Na závěr akce or-
ganizační štáb soutěže za výjimečné 
zásluhy o rozvoj soutěže udělil ředi-

teli Katolického domu Josefu Klimkovi 
symbolický Řád Vrabce velkomoravské-
ho.   (red)

Vrabec znovu zacvrlikal za KaťákemKraj spouští další vlnu 
kotlíkových dotací

Už čtvrtou vlnu kotlíkových dota-
cí spustil 10. května Olomoucký kraj. 
Program má k rozdělení 245 miliónů 
korun, v jeho rámci lze pořídit tepel-
né čerpadlo, kotel na biomasu či ply-
nový kondenzační kotel. U plynových 
kotlů došlo k zásadní změně, finanční 
prostředky kraj garantuje pouze v pří-
padě, že žadatel má už výměnu kotle 
hotovou nebo má do 30. dubna vysta-
venou závaznou objednávku.

Kotlíkové dotace letos cílí na nízko-
příjmové domácnosti. Počítají se mezi 
ně ty, kde čistý příjem na jednoho čle-
na rodiny loni nepřekročil 170.900 ko-
run.

„U některých členů domácností ově-
řovat výši příjmů nebudeme. Jedná se 
například o domácnosti složené čistě 
z osob, které pobírají starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně, ale 
i o domácnosti čerpající příspěvky či 
doplatek na bydlení,“ uvedla krajská 
radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Na výměnu plynového kondenzač-
ního kotle mohou žadatelé získat ma-
ximálně 100.000 Kč, u kotlů na bio-
masu 130.000 Kč, na tepelná čerpa-
dla ještě o 50 tisíc korun víc. O peníze 
mohou požádat i ty domácnosti, které 
už mají od letošního 1. ledna kotel vy-
měněn.

Podání žádostí bude probíhat opět 
prostřednictvím elektronického for-
muláře, který je spolu s dotačním pro-
gramem a vzory potřebných dokumen-
tů dostupný na webu www.olkraj.cz. V 
průběhu května a června bude kraj ve 
vybraných městech pořádat informač-
ní semináře, ten zábřežský se usku-
teční ve čtvrtek 2. června od 10 do 13 
hodin v Základní umělecké škole na 
Školské ulici.   (red)

S účinností od neděle 12. června do-
chází k úpravám některých jízdních 
řádů veřejné linkové dopravy Integro-
vaného dopravního systému Olomouc-
kého kraje. Připomínkování změn pro-
bíhá do 18. května prostřednictvím e-
mailové adresy kidsok@kidsok.cz. 
Návrhy změn jízdních řádů týkající se 
cestujících v Zábřeze:

207 Šumperk – Vyšehoří – Postřel-
mov – Zábřeh: Spoj 52 – opožděn o 5 
minut, 14:35 Chromeč, náves – 14:41 
Postřelmov, žel. st.; Spoj 53 – opožděn 
o 5 minut, 14:43 Postřelmov, žel. st. – 
15:10 Šumperk, aut. st.

212 Šumperk – Hrabišín – Brníčko 
– Leština – Zábřeh: Spoj 7 – opožděn 

o 5 minut, úprava jízdních dob, 11:35 
Šumperk, aut. st. – 12:01 Brníčko, rozc.; 
Spoj 203 – opožděn o 5 minut, úprava 
jízdních dob, 11:35 Šumperk, aut. st. – 
12:01 Brníčko, rozc.

275 Zábřeh – Úsov – Mohelnice: 
Spoj 14 – opožděn o 7 minut, 14:34 Du-
bicko, škola – 14:55 Zábřeh, aut. st.

276 Hněvkov – Zábřeh – Jestřebí – 
Maletín – Hynčina: Sudé spoje (směr 
z Hynčiny do Zábřehu) budou projíždět 
zast. Zábřeh, Skalička, hřbitov.

280 Šumperk – Sudkov – Zábřeh: 
Spoj 7 – opožděn o 2 minuty na odjez-
du ze Šumperku, úprava jízdních dob v 
průběhu spoje, 14:15 Šumperk, aut. st. – 
14:54 Zábřeh, žel. st. (red) 

Připomínkování změn jízdních řádů

Ocenění 
Regionální potravina

Ukliďme Česko 2022

Česká křesťanská akademie zve na setkání
Na setkání s P. Zdeňkem Jančaříkem 

nazvané Žena v církvi zve zábřežská 
místní skupina České křesťanské aka-
demie. Setkání, které se uskuteční v 
úterý 24. května od 18 hodin v Katolic-
kém domě, povede P. Jančařík, salesi-
án žijící v Brně, dlouhodobě se věnující 

publicistice či psaní knih. Má také svůj 
vlastní diskusní pořad Žabovřeské roz-
mlouvání. Jeho poslední knihy Ty jsi 
kněz navěky a Žena ať v církvi promlu-
ví se zasazují o výraznější zapojení žen 
do katolické liturgie i do života církve. 
 (red)

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo již 
13. ročník soutěže o značku Regionální 
potravina. Hodnotitelské komise budou 
opět vybírat ty nejkvalitnější výrobky v 
jednotlivých kategoriích. 

Udělování značky Regionální potravi-
na je určeno pro potravinářské nebo země-
dělské výrobky od potravinářských podni-
ků s maximálně 250 zaměstnanci. Značka 
seznamuje spotřebitele s oceněnými regi-
onálními potravinami a zároveň tak pod-
poruje malé a střední producenty. Oceně-
ní Regionální potravina obdrží každoroč-
ně kolem stovky výrobců a jejich výrob-
ky jsou propagovány jak v regionu, kde 
byly vyrobeny, tak na celorepublikových 
akcích. Termín přijímání přihlášek do sou-
těže Regionální potravina Olomouckého 
kraje je do 25. května. Více na www.regio-
nalnipotravina.cz.  (red)
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Slavný oscarový film Africká královna 
se stal předlohou divadelního představe-
ní uvedeného v kulturním domě v pondělí 
2. května. Představení, v němž hrají jeden 

muž, jedna žena a jedna loď na rozbouře-
ných vlnách. Stačí to? Bohatě.

Děj se odehrává počátkem první světo-
vé války v africkém pralese. Rose Sayero-
vá, misijní pracovnice, přišla po příchodu 
Němců o bratra a na úprku před nimi se 
ocitne na Africké královně. Lodi, jíž panu-
je Charlie Allnut, lodník a trochu vagab-
und, který nepotřebuje než svou loď a ně-
jakou tu lahev z lodních zásob. Ani on si 
ale nemůže být před Němci jistý životem, 
a tak nesourodému páru nezbývá než se 
nechat společně unášet proudem.

Vynikající zpracování stojí (a nepadá) s 
hlavními představiteli – Lindou Rybovou 
a Hynkem Čermákem. Upjatá středosta-
vovská Rose je skvěle vystižená jako sice 
zpočátku nepoužitelná, ale i v ní se skrý-
vá touha po dobrodružství. Stoprocentní 
je i Hynek Čermák, kterému jsou role jed-
nodušších, ale v jádru dobráckých chlapů 
šity snad přímo na kůži. Především však 
funguje vzájemné chemie, zpočátku za-
ložená na výbuších, postupně přecházejí-
cí ve vzájemné porozumění. Skvělé jsou 
zejména hádky, při nichž diváci, kteří měli 
mimochodem možnost zhlédnout mimo-
řádné představení, ani nedutali, aby nepři-
šli o fakt povedené repliky.  (red)

Jeviště se proměnilo v africký veletok

Hnízdo spustí 
Pohádkový les

Mateřské a rodinné centrum Hníz-
do zve v sobotu 18. června v odpoled-
ních hodinách na tradiční Pohádkový les. 
Děti a jejich doprovod vstoupí ve Wolke-
rových sadech do pohádkové říše, kde se 
budou moci setkat třeba s Křemílkem a 
Vochomůrkou nebo Makovou panenkou s 
motýlem Emanuelem. Více informací na  
www.hnizdozabreh.cz.  (red) 

Stejně jako v minulých letech připra-
vuje i letos Spolek Metoděj na prázdni-
nové měsíce cyklus jednodenních výle-
tů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Už 
teď je možno se těšit na červencový výlet 
do Sv. Jana pod Skalou v sobotu 16. čer-
vence nebo na výlet do Českého ráje (20. 
července). Velký zájem lze předpokládat 
o výlet do Prahy (28. července) s návště-
vou přírodní rezervace Prokopské údolí. 

Druhý prázdninový měsíc bude cyklus 
pokračovat v sobotu 6. srpna návštěvou 

národní přírodní památky Peklo u České 
Lípy. Cyklus uzavře v sobotu 13. srpna 
autobusový zájezd s prohlídkou památ-
kové zóny v Polné a Mohyly míru u Slav-
kova. Jakousi předehrou k tomuto prázd-
ninovému cyklu bude v sobotu 18. června 
výlet do Broumova s návštěvou benedik-
tinského kláštera a komentovanou pro-
hlídkou města. Bližší informace na tel: 
732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se 
již také případní zájemci mohou hlásit. 
 (red)

Prázdniny znovu nabídnou Putování s Metodějem

Pražské divadlo Verze na-
bídlo v úterý 10. května v kul-
turním domě poněkud černou 
komedii Pravý západ. Ta před-
stavila setkání a střet dvou bra-
trů lišících se svým charakte-
rem i životem. Zatímco mladší 
Austin (Jan Zadražil) je úspěš-
ným autorem televizních scé-
nářů, jeho starší bratr Lee (Igor 
Chmela) se životem protlou-
ká jako alkoholik a zlodějíček. 
Snaha vyřešit staré křivdy stojí 
u hledání odpovědi na zásadní 
téma svobody. Je lepší být sám 
a žít svobodně, nebo mít dobré 
zaměstnání, rodinu a majetek, které se ale 
nakonec mohou stát přítěží?

Přestože se jedná o téma takřka osudo-
vé, předkládají ho protagonisté hry velmi 
stravitelně. Pravý západ je plný komic-
kých situací a vtipných replik, při níž dob-
ře se bavící diváci mohli sledovat, jak si 
oba bratři, na počátku nositelé výrazných 
a protikladných charakterů, postupně vy-

měňují role. Lee, oslovený producentem, 
začíná psát filmový scénář, zatímco Aus-
tin své chandry utápí v alkoholu. V příbě-
hu s drsným koncem kromě představitelů 
obou hlavních rolí, kteří se nebáli ani na-
hoty na jevišti, zaujalo také povedené ob-
sazení rolí vedlejších – matky v podání 
Vlasty Peterkové a filmového producenta 
Saula, kterého ztvárnil alternující režisér 
představení Jakub Prachař.  (red)

Chmela a Zadražil se nestyděli svléknout 

Není to fejk, přijede Fejk
Zábřežské kino Retro bude ve čtvrtek 

26. května od 17 hodin hostit další vzác-
nou návštěvu. Tentokrát sem na besedu 
přijede bývalý dlouholetý ředitel pražské 
zoologické zahrady Petr Fejk.

Do Zábřehu přiveze i svou knihu vzpo-
mínek s názvem Jak se dělá zoo. Jeho talk 
show spojená s autorským čtením nabíd-
ne plno výjimečných zkušeností a příběhů 
se zajímavými zvířaty a lidmi. Bude dopl-
něna o projekci unikátních fotografií a za-
končena autogramiádou a prodejem knih s 
osobním věnováním. Vzpomínat se bude 
na těžké začátky pražské zoo, na zachra-
ňování zvířat při povodni roku 2002 i na 
velké úsilí mnoha lidí vybudovat novou 
zoologickou zahradu, která dnes patří k 
nejkrásnějším na světě.

Za vstup na zajímavý pořad zaplatí zá-
jemci v předprodeji stokorunu, v den akce 
pak 130 Kč. Pořadatelé upozorňují, že 
vstupenky se prodávají na místa. (red) 

Nejúspěšnější česká travesti skupina 
Techtle mechtle a Kočky v novém pořa-
du Cabaret Šulin Růž zavítá poprvé do zá-
břežského domu kultury, a to ve středu 25. 
května. Pořad je parodií na známý kaba-
ret Moulin Rouge v Paříži a zaujme ne-
jen velkou jevištní scénou, ale také více 
než sedmdesáti výpravnými kostýmy a 
vtipnými scénkami. Na své si přijdou ne-
jen milovníci tance, ale také dobré zába-
vy. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbe-
né tváře – Dolores, Cathrin, Giňu, Sašu a 
Nairu. Společně s nimi nahlédnou do zá-
kulisí příprav každého divadelního před-
stavení či velké show. Akce má začátek v 
19 hodin, vstupenky již od 290 korun lze 
zakoupit online na webových stránkách 
kulturak.info nebo v infocentru.  (red)

Kulturák zve na  
techtle mechtle

Dvě nové výstavy představí zábřež-
ské muzeum v červnu. Nejdříve, v sobo-
tu 11. června, se všem hravým, velkým, 
ale především malým návštěvníkům ote-
vře v hlavní výstavní síni Velká muzej-
ní herna. Muzejní herny jsou oblíbeným 
a specifickým produktem Vlastivědného 
muzea v Šumperku. Ta, která se předsta-
ví v Zábřeze, si vzala za cíl oslavit pětileté 
výročí vzniku Muzejíčka a nabídne výběr 
nejlepších, léty prověřených atrakcí dopl-
něný o několik zbrusu nových exponátů, 
hádanek a her. Návštěvníci se mohou těšit 
například na tankovou bitvu, pohádkovou 
spojovačku, orloj, vláček s jeřábem nebo 
nové zajímavé skládačky. Hrát si v muzeu 
bude možné celé prázdniny až do září.

Ve středu 22. června se pak v minigale-
rii představí zábřežský rodák a absolvent 
pražské UMPRUM Pavel Skrott s výsta-
vou nazvanou Tříštivé struktury. Moti-
vy, které příchozí najdou na obrazech, se 
pohybují mezi přírodními a abstraktními. 
Častá je inspirace prchavými přírodní-
mi jevy. Typické je opakování zvolených 
struktur, jejich vrstvení a překrývání, kte-
ré při pohledu zblízka odhaluje zvolenou 
techniku (v současnosti především rolá-
že), avšak při odstupu vytváří optické ilu-
ze větších makrostruktur. Svým působe-
ním kresby reagují na limity lidského zra-
ku a vnímání obrazu. Tato výstava bude v 
muzeu k vidění do 21. srpna.  (red)

Muzeum se změní ve 
velkou hernu 

Pět sborů – Zvoneček, Pampelišky, Sla-
víček, Sedmihlásek a Slavík se v úterý 3. 
května představilo v kulturním domě na 
devatenáctém ročníku nesoutěžní přehlíd-
ky dětských pěveckých sborů Zábřežský 
slavíček. Početné, ale hlavně vnímavé a 
pozitivně naladěné publikum mohlo sle-
dovat se zaujetím (a často doslova s nad-
šením) předvedené kvalitní pěvecké i hu-
dební výkony všech sborů a muzikantů.

K příjemné atmosféře přispěla také vy-
stoupení ke Dni matek se skvěle zvolený-
mi básnickými texty a výbornými výko-
ny recitátorek. Závěr povedené akce patřil 
už tradičnímu vystoupení všech sto dvace-
ti účinkujících na společném zpívání (na 
snímku).  (red)

Kulturní dům zněl hlasy 
mladých zpěváků

(Dokončení ze strany 1)
Snad největším festivalovým tahákem 

bude koncert jazzové legendy Laca Dec-
ziho, který v Zábřehu spolu se svou kape-
lou Celula New York vystoupí v úterý 14. 
června. Pikantní, trochu ztřeštěnou, ale ni-
koli vulgární komedii o ochladlých vzta-
zích a sexcoachingu s Vladimírem Krati-
nou, Martinou Hudečkovou nebo Jitkou 
Ježkovou nabídnou „Hvězdy“ ve čtvrtek 
16. června. Následovat bude dětské před-
stavení zábřežského herce a výtvarníka 
Tomáše Velzela a unikátní koncert komor-
ního smyčcového souboru Musici Buoni v 
čele s violoncellistou a dirigentem Rober-
tem Kružíkem, který festival zakončí v ne-

děli 26. června v kostele sv. Barbory. 
Vstupenky na festivalové akce lze za-

koupit online na webových stránkách 
hvezdynahrade.cz nebo v infocentru. Zá-
břežská kulturní je nabízí v předprodeji za 
zvýhodněnou cenu, na večerní divadla a 
koncerty tak lze vstupenku pořídit již za 
290 Kč. „Není třeba se obávat ani dešti-
vého počasí, pro tento případ bude vždy 
připraven sál kulturního domu a pořad 
se tak uskuteční za každého počasí,“ při-
pomněl šéf kulturního domu Zdeněk Da-
vid. Festival Hvězdy na hradě se koná za 
podpory Olomouckého kraje a Nadace Ži-
vot umělce. Více informací lze získat na 
www.hvezdynahrade.cz.  (red)

Na zábřežský hrad zamíří Deczi, Zach,
Kratina nebo Sto zvířat

Evžen Šíbl přednedávnem v Miniga-
lerii pivovaru Welzl vystavoval. Prostor 
se mu tak zalíbil, že požádal o možnost 
vystavit ještě sérii fotografií s názvem 
Fotbalové okamžiky. Dokumentární fo-
tografie zachycuje často i nečekané a 
nestrojené záběry. Pro tyto snímky zvo-
lil Evžen Šíbl sportovní prostředí, kde o 
akci není nouze. Detaily výkonů fotbalis-
tů divákům často zůstanou skryty, foto-
grafie je však umí zachytit. V pivovaru se 
tak naskytne v květnu a červnu možnost 
nahlédnout i do prchavého světa sportov-
ního okamžiku.  (red)

Fotbal v pivovaru

Plavci z Vídně přivezli 
cenné kovy

Na začátku dubna se ve Vídni konalo 
9. mezinárodní mistrovství Rakouska v 
plavání kategorie Masters. Jiří Šíp a Petr 
Horvát z Plaveckého klubu Zábřeh úspěš-
ně reprezentovali město na mezinárodní 
scéně, když Jiří Šíp získal ve své kategorii 
zlato a titul Mistr Rakouska na 200 metrů 
znak, zlato na 200 metrů motýlek a stříbro 
na 200 m polohového závodu. Petr Hor-
vát získal ve své kategorii stříbro na 200 
m prsa a 200 m motýlek a 4. místo na 200 
m polohového závodu. 

První dubnový víkend se plaval také 
poslední závod zimní plavecké sezóny. Na 
Českém poháru v zimním plavání nechy-
běl ani zábřežský zimní plavec Jan Crha. 
V součtu bodů za celou sezónu obsadil vy-
nikající 3. místo v celkovém pořadí. 

Aktuálně přijímá Plavecký klub Zábřeh 
přihlášky na rok 2022/2023, všechny in-
formace včetně přihlášek jsou na http://
plaveckyklubzabreh.cz.  (red)



SETKÁNÍ NA ROZHLEDNĚ: ZBOROV – NADHLEDNA – SVÉBOHOV – ZÁBŘEH
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688. Odjezd ATB Valová, 8:45
ISLAND A FAERSKÉ OSTROVY 
Atraktivní přednáška cestovatele a dobrodruha Milana Štourače.  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Komedie, 90 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE
Hudební, 95 min, bez omezení, české znění.  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ŽENSTVÍ PRO ZAČÁTEČNICE ANEB NÁVRAT ŽENY Z HLAVY DO TĚLA 
(20. – 22. KVĚTNA)
Seminář s Janou Radovou. Info: 734 208 686, www.zivotvlehkosti.cz.  Rovensko, Penzion Sýpka
VYŠEHRAD: FYLM
Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZA ROK 2021
Sobota od 8:00, neděle 8:00 – 12:00. Občerstvení a myslivecké speciality.  Orlovna Rovensko
SOBOTA PRO ŽENY
Port de Bras a cvičení na trampolínkách pro ženy a dívky. Kulturní dům, velký sál, 9:00 – 10:00
JÍDLO NA ULICI
Speciality světové kuchyně, nejlepší food trucky, prosecco, regionální potraviny, extrémní kuchyně, 
burgery a mnoho dalšího. Doprovodný program. Ulice Farní, prostory kolem Kapří fontány, 
 amfiteátr před zámkem a Masarykovo náměstí 10:00 – 18:00
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie, 95 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

PŮLMARATON ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY – 8. ROČNÍK
Mistrovství České republiky veteránů. Plavecký areál Zábřeh, start v 10:00
SK SULKO – KRALICE NA HANÉ Městský stadion Zábřeh, 17:00
ZLOUNI
Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
ŽENY A ŽIVOT
Komedie, 87 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ŽENA V CÍRKVI
Přednáší P. Zdeněk Jančařík SDB. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

BIJÁSEK: ZPÍVEJ 2
Animovaný, 110 min, přístupné bez omezení, dabing.  Kino Retro, 17:30, 80 Kč
TECHTLE MECHTLE A KOČKY
Nejúspěšnější česká travesti skupina v novém pořadu. Výpravné kostýmy a vtipné scénky.  
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 290 a 340 Kč
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Komedie, 87 min, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PETR FEJK: JAK SE DĚLÁ ZOO
Talk show a autorské čtení bývalého dlouholetého ředitele ZOO Praha.  
 Kino Retro, 17:00, předprodej 100 Kč, v den akce 130 Kč (vstupenky na místa)
GALAKONCERT ZUŠ Kulturní dům Zábřeh, 18:00
TOP GUN: MAVERICK
Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 20:00, 140 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, 95 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční, 127 min, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

INTEGRAČNÍ KONSTELACE
Více informací na www.ivomesaros.sk/konstelacie. Penzion Sýpka, 10:00 – 17:30
OSLAVY 25 LET PODLAHOVÉHO CENTRA JEHLA
Bohatý program: mažoretky, historický šerm – Mohelnická sebranka, kapela Pracka a Veselá dvojka, od 
19:00 Sorbet. Atrakce: historická vozidla, vojenské ležení, střelba z luku, obří skluzavka, malování na 
obličej a další. Občerstvení zajištěno. Areál prodejny JEHLA (naproti Kauflandu), 14:00 – 21:00

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
K poslechu i tanci zahraje DJ Čada. Bohaté občerstvení. Přepokládané kácení máje s doprovodným 
divadlem v 17:30.  Areál zámku Skalička, 15:00
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný, 95 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 15:00, 120 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie, 110 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
TOP GUN: MAVERICK
Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SK SULKO – SOKOL BOHUŇOVICE  Městský stadion Zábřeh, 17:00
Neděle 29. května

Sobota 21. května

Penzion Sýpka

Atletika Zábřeh

Úterý 7. června

JEHLA
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731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování 
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 1. června, číslo 8 vyjde 8. června 2022.
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Čtvrtek 19. května

Sobota 28. května

Středa 25. května

Sobota 4. června

Pátek 20. května

Středa 8. června

SK Sulko

Čtvrtek 2. června

Neděle 5. června

Čtvrtek 9. června

Pátek 10. června

Pátek 3. června

Úterý 24. května

Čtvrtek 26. května

Pátek 27. května

Dne 12. června 2022 to budou tři roky  
ode dne, kdy nás ve věku 76 let opustila 

milovaná manželka,  maminka, 
babička a prababička,

paní  Anna Beranová.

Dne 22. května 2022 si připomeneme 
10. výročí úmrtí 

pana Zdeňka Vařeky  
ze Skaličky.

 
S láskou a úctou stále vzpomínají  

manželka s dětmi a jejich rodinami. 

Dne 1. května 2022 by se dožil 60 let 

pan Ing. arch. Petr 
Fabián.

Vzpomíná rodina. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

SK Sulko

Středa 1. června

PROMĚNA
Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 110 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie, 110 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný, 95 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
FILM ROKU
Komedie, 114 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

RAMZOVÁ – PAPRSEK – STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM – DALIMILKA
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.  Odjezd ČD, 7:31
TOP GUN: MAVERICK
Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
PÁNSKÝ KLUB
Komedie, 89 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka, 98 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie, 110 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

HORNÍ ČERMNÁ – MARIÁNSKÁ HORA – LANŠKROUN
Vedoucí p. Reslerová, 731 207 993.  Odjezd ČD, 6:36
PÁNSKÝ KLUB
Komedie, 89 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
TOP GUN: MAVERICK
Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SK SULKO – FK MEDLOV Městský stadion Zábřeh, 17:00
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka, 98 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
TOP GUN: MAVERICK
Akční, 131 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

VÝLOV MOŘE
Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí ze ZŠ a DDM Krasohled.  Hudební doprovod Eliška Bröcklová & 
Josefína Kašparová. Minigalerie kina Retro, 17:00

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční, 147 min, nevhodné do 12 let, dabing. Retro, 16:30, 140 Kč
PÁNSKÝ KLUB
Komedie, 89 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční, 147 min, nevhodné do 12 let, dabing. Retro, 16:30, 140 Kč
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Komedie, 110 min, nevhodné do 12 let, české znění. Retro, 20:00, 120 Kč
STO ZVÍŘAT / HVĚZDY NA HRADĚ
Skvělý koncert s nesmrtelnými hity. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesune 
do kulturního domu se začátkem o 15 minut později. Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), 
 vstup 19:00, začátek 20:00, předprodej 290 Kč, v den akce 350 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční, 147 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 16:30, 140 Kč
CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME SVĚTU
S celostní intuitivní vizážistkou Světlanou Čiberovou. Více na www.svetlanaciberova.cz. 
 Rovensko, Penzion Sýpka, 17:00 – 20:00, 300 Kč
ROMAN ZACH: SKEČMEN / HVĚZDY NA HRADĚ
Letní komedie plná humoru a vtipu. Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesune 
do kulturního domu se začátkem o 15 minut později. Vstupenky na místa.  
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), vstup 19:00, začátek 20:00, předprodej 290 Kč, v den akce 350 Kč
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, 95 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

VĚDOMÝ PARTNER – 2. ČÁST
Interaktivní seminář. Rezervace a info: tvorim@zivotvlehkosti.cz, 774 210 400. 
 Rovensko, Penzion Sýpka, 14:00 – 18:00, 650 Kč
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka, 98 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 15:00, 130 Kč
ŽENY A ŽIVOT
Komedie, 87 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM – 5. ROČNÍK
Program: 16:45 Kaczi (Café Carré), 17:30 Vlny (hlavní pódium), 18:30 Alibaba (Levandulová kavárna) 
a Valerie Lynn and Martin Vitásek (Café Carré), 20:00 koncert filmové hudby s videoprojekcí, sólisty a 
sborem, 22:30 Sioux. Více na: www.notovanizabrehem.cz. Masarykovo náměstí, vstupné dobrovolné
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční, 147 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Penzion Sýpka

SDH Skalička

SK Sulko

Dechový orchestr 
Zábřeh

Neděle 22. května

Sobota 11. června

Okresní  
myslivecký spolek 

Šumperk

Na Talíři, z. s.

Penzion Sýpka

Penzion Sýpka


