Více než padesátka zájemc si i p es
úporná vedra našla ve tvrtek 27. ervence cestu do Galerie Tunkl v dvorec,
kde se konala vernisáž výstavy Ji ího
Jílka. K vid ní byly um lcovy obrazy,
sochy i kresby z obou období jeho
tvorby.
„Tchán m l vážné zdravotní problémy s pohybovým aparátem a plícemi,
proto v jeho tvorb nacházíme silnou
negativitu, smutek a beznad j, která
byla posléze vyst ídána pozitivn jším
obdobím, když se mu poda ilo se svou
nemocí smí it,“ vysv tluje socha ovu
tvorbu Miroslav Koval, který vernisáž nejen p sobiv uvedl, ale i velice
ochotn odpovídal na všete né otázky
p ítomných návšt vník .
Ji í Jílek se narodil v Praze v roce
1925. Byl snílkem toužícím po istém
život na venkov . Po n kolika st ho-

T etí ervencové pond lí ekalo na
sluncechtivé návšt vníky záb ežského
koupališt p íjemné p ekvapení. Hned
n kolik tane ních vystoupení, zajímavé
povídání a hry pro d ti si na celé odpoledne p ipravily na dv desítky mladých Holan an z Veenendaalu. „Naši
holandští p átelé z stanou v republice
dohromady dva týdny, které pov tšinou
stráví v Olomouci, jež je partnerským
m stem Veenendaalu, a jejím okolí,“ popisuje plán návšt vy osmadvaceti lenné
výpravy z Nizozemí pastor místní Apoštolské církve Tomáš Pohanka. Práv on
zorganizoval t ídenní zastávku v Záb ehu spojenou s prezentací holandské
kultury. „Moc se nám u vás líbí; lidé
jsou zde velmi milí, p átelští a také otev ení novým myšlenkám,“ pochvaluje si
úsp šnost k es anské mise holandský
vedoucí Quirijn Dingemanse.
Ti, kte í zavítali i na holandský podve er následujícího dne, jenž prob hl
p ed kulturním domem, se m li možnost dob e pobavit p i hrách a písních,

váních našli se ženou ideální místo pro
své žití a tvo ení v Sobotín u Šumperka. Mezi jeho nejznám jší díla pat í
socha Mládí p ed šumperským gymnáziem a rozcestník Sk ítek na stejnojmenném sedle. „Posledních deset
let jsme s Ji ím Jílkem nejen spole n
pracovali a pobývali v ateliéru, ale
i spole n mluvili a spole n ml eli,“
vzpomíná s nostalgií výtvarník Koval,
který se oženil s Jílkovou dcerou Anežkou, rovn ž významnou um lkyní.
Celá výstava, která potrvá až do
21. srpna, je dopln na pracemi d tí
ze Speciálního pedagogického centra
v Záb ehu a fotograﬁemi Lenky Drábkové, která vystavuje v bec poprvé.
„Jsem nadšená a dojatá, že se lidem
mé práce líbí. Pro m je to obrovský
úsp ch,“ sv ila se nad jná fotografka.
-mat-

Slavnostní zahájení holandského veera p ed kulturním domem.
Foto: Marie Matisová
okouknout pravé holandské d eváky,
ochutnat speciální sušenky i si vyzkoušet své znalosti o Nizozemí v zajímavém
kvízu. Nic nevadilo, že divák bylo jen
o pár hlav více než ú inkujících, nálada
tu vládla velmi p íjemná. Holan ané
se s naším m stem rozlou ili pantomimou o vzájemné pomoci a n kolika
hezkými tanci.
-mat-

Spolek Metod j Záb eh a ímskokatolická farnost p ipravují na záv r prázdnin
nejenom pro d ti a jejich rodi e pohodové odpoledne plné her a sout ží spojené
s posezením u táboráku. Za átek ve tvrtek 31. srpna v 15 hodin na zahrad Katolického domu. Ob erstvení i n co k opékání zajišt no. Za nep íznivého po así akce
prob hne v prostorách Katolického domu.
Sv tov proslulý virtuóz, profesor Vysoké hudební školy C. M. von Webera v Drážanech a jeden z nejlepších sou asných eských houslist v um lecké dvojici s pianistkou Katarínou Ženatou dosahuje nejvyšších met interpreta ního um ní. V jejich
podání zazní v úterý 5. zá í v Katolickém dom díla J. S. Bacha, F. Chopina, P. I.
ajkovského, A. Dvo áka a N. Paganiniho na koncertu po ádaném v rámci Hudebního festivalu pod záštitou Arcibiskupství olomouckého. Za átek v 19 hodin.

kategorii FY,“ uvedla dále záb ežská
karatistka.
Na záv r celého seminá e se ud lovaly vyšší technické stupn . Alena Bajerová získala 2. kyu, Ji í Krutta 3. kyu
a Lenka Holoušová 8. kyu. „Chci touto
formou pogratulovat našim úsp šným
bojovník m a také pod kovat ﬁrm Ekozis, díky které jsem se mohla této akce
zú astnit,“ dodala Bajerová.

Na mistrovství Moravy a Slezska,
které se uskute nilo 18. ervna v T inci,
dosáhl vynikajícího výsledku v hodu diskem len oddílu Atletika Záb eh Radek
Doubrava. Svým výkonem 39,63 m dosáhl v kategorii starších žák na 2. místo.

Letošní rok je velice úsp šný pro
záb ežskou cyklistiku. Po titulu mistra
republiky v silni ním závod jednotlivc Pavla Zitty se poda ilo i dalšímu
cyklistovi oddílu Caska Invest vybojovat tituly mistra R. Poda ilo se to Tomáši Golá ovi na mistrovství republiky
v dráhových disciplínách v Plzni. Tituly
získal v kategorii kadet v olympijském
sprintu a ve stíhacím závod družstev.
K úsp chu blahop ejeme a doufáme, že
záb ežští cyklisté p ivezou i další dobré
umíst ní z mistrovství republiky v silni ním závod , které se jede za átkem
zá í v Lounech.

V soboru 1. ervence se zú astnili
dva jezdci Stáje Kyselý vytrvalostního
dostihu na 60 km v Litom icích. Na a
Pospíšilová a Jakub Kyselý v dostihu
o pohár hejtmana Ústeckého kraje bodovali. V záv re ném cílovém spurtu
p edstihla Na a s klisnou Lavinou
slovenského h ebce Vesíra, a obsadila
tak první místo. Na tvrtém míst pak
dob hl Jakub s valachem Bejrutem.

Již tradi n probíhá za átkem ervence v Letovicích u Brna mezinárodní
Letní škola karate MSKA. Zacvi it
a prov it si bojové schopnosti sem
p ijížd jí bojovníci z celé republiky i ze
zahrani í. Seminá vedl mistr Rudolf
Jakhel, VIII. Dan, který je zárove zakladatelem MSKA.
„Celý týden se cvi ily bojové techniky, které si všichni zú astn ní mohli
vyzkoušet na záv re ném turnaji. První
se cvi ily formy, ve kterých m l náš oddíl velký úsp ch,“ ekla Alena Bajerová,
která zde vyhrála formu Quarta. V téže
form obsadil záb ežský Ji í Krutta
4. místo. Ve form Sekunda vybojoval
Ji í Janouch 6. místo a ve form Prima
se Lenka Holoušová umístila na bronzové p í ce. „Po formách následovaly
boje, ve kterých se našemu oddílu da ilo
také dob e. Lenka Holoušová vyhrála

Dálkoví plavci nejmladších kategorií
se 29. a 30. ervence utkali na hlu ínské
pískovn o tituly eských šampion
v dálkovém plavání. Šampionát byl
vypsán pro kategorie starších žák , starších žáky , mladších žák a mladších
žáky . Mladší žáci a žákyn bojovali na
trati 3 km, starší žáci a žákyn se utkali
na trati 5 km. Nejlépe si vedl Petr Horvát
(1994), který vylovil dv st íbrné medaile. Nejprve na t ech kilometrech a následující den i na kilometrové trati. Hana
Horvátová (1997), a nejmladší z celého
startovního pole, obsadila na trati 3 km
druhou pozici. Michala Bedná ová
(1992) dosáhla na 5 km na 5. místo.
Sou ástí šampionátu bylo i další kolo
eského poháru v dálkovém plavání,
tentokrát i s mezinárodní ú astí plavc
z Polska a Egypta. Markéta Bedná ová (1990) zvít zila v kategorii mladší
dorostenky na tratích 5 km a 10 km.
Druhá místa ve stejné kategorii a na
stejných tratích obsadila její oddílová
kolegyn Pavla Kubalíková (1991).
Dále se ú asnili Milan Štencl (1976)
– 5km, Pavel Bedná (1963) – 5 km, Ji í
Šíp (1973) – 3 km, Petr Švor ík (1976)
– 5 a 10 km.

Vyu ování ve školním roce 2006/
2007 za ne na všech základních
školách v pond lí 4. zá í 2006. Podzimní prázdniny p ipadnou na tvrtek
26. a pátek 27. íjna 2006. Váno ní
prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2005 a skon í v úterý
2. ledna 2007. Vyu ování za ne ve
st edu 3. ledna 2007. Jednodenní
pololetní prázdniny p ipadnou na
pátek 2. února 2007. Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne budou v okrese
Šumperk v dob od 12. b ezna do
18. b ezna 2007. Velikono ní prázdniny p ipadnou na tvrtek 5. dubna
a pátek 6. dubna 2007. Hlavní prázdniny budou trvat od pond lí 2. ervence 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyu ování ve školním roce 2007/2008 za ne v pond lí
3. zá í 2007.
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Noví ob ánci Záb eha:
Boráková Kamila, Bureš Jan, Dušánek P emysl, Dzurik Lukáš, Foralová Tereza,
Heckelová Nikola, Homola Kryštof, Chlumský Vít, Janíšek Šimon, Jílek Metod j,
Jurka Joel, Kavuloková Bára, Kone ná Adéla, Koubková Michaela, Krobot Adam,
Krobotová Žaneta, Leharová Veronika, Lipková Zuzana, Morávková Martina,
Nesporá Ta ána, Ondruch Kryštof, P ni ková Jana, Polášková Natálie, P ibyla
Kristian, Pyšná Erika, Roth Annabelle Winona, outil Adam, Vítková Karolína,
Žandová Tereza

Opustili nás v m síci

ervnu a ervenci:

Bokrová Marie (*1916), erná Eva (*1962), ulík František (*1934), Holinka Jan
(*1943), Horáková Emilie (*1946), Klemšová Zdenka (*1924), Kol ava Zden k
(*1924), Kramar Old ich (* 1947), Kraus Petr (*1955), Lehká Anna (*1925),
Neumann Hubert (*1934), Ospálková Libuše (*1926), Papoušková Matylda
(*1931), Pohlová Marie (*1912), Sittová Dagmar (* 1938), Suchomel Jind ich
(*1929), Špi ka Jan (* 1913), Šup ík Miloš (* 1953), Václavek Kv toslav
(* 1952), Vlastník Josef (* 1937), Žaliová Božena (* 1920)

