12. 1. 2022
1/2022

Město má schválený rozpočet na letošek
Zastupitelé města na svém posledním
loňském jednání ve středu 8. prosince odsouhlasili rozpočet na letošní rok. Ten je
navržený jako schodkový, saldo 130,9 milionu Kč je kryté ze zůstatků minulých
roků.
„Schválení rozpočtu či krytí výdajů na
projektové úkoly v tomto objemu je možné
jen díky zapojení zůstatku z minulých let,
který jsme právě za účelem zajištění investic vytvářeli,“ sdělil při projednávání rozpočtu starosta František John. Oproti alternativě schvalování rozpočtu až po uzavření roku a dočasného řešení rozpočtovým
provizoriem volí Zábřeh tradičně schvalování rozpočtu již v prosinci s tím, že po
uzavření roku se rozpočet aktualizuje rozpočtovou změnou. Skutečné plnění roku
2021 pak dá možnost zajištění financí na
další projektové úkoly v rámci rozpočtové
změny. Město tak může pokračovat v přípravě projektů, výběrových řízení či reagovat na dotační výzvy. Právě stoprocentní zajištění financí je pro výběrová řízení
podmínkou, dotace jsou totiž většinou vypláceny zpětně.
Příjmy příštího roku jsou plánovány ve výši 283.129.000 korun, výdaje
414.008.000 Kč, saldo činí 130.879.000
Kč. Na výdajích mají zásadní podíl investice, celkem na projektové úkoly město
v rámci rozpočtu vyčlenilo 143,5 milionu Kč. „V rozpočtu příštího roku jsou finanční prostředky na investice zahájené v
letošním roce, například rekonstrukce komunikací ve Václavově navazující na budování ČOV, kanalizace a vodovodu. Velkou novou investicí je plánovaná rekonstrukce kulturního domu, u které si město
slibuje využít dotačních možností z Národ-

ního plánu obnovy,“ doplnil starosta.
Mezi hlavní investiční akce zahrnuté v
rozpočtu mj. patří:
Rekonstrukce kulturního domu (55
milionů Kč). První etapa spočívá v rekonstrukci sálu a interiéru budovy, město počítá ve výhledu roku 2023 s druhou etapou
(přístavba) a následně s třetí konečnou etapou (zateplení budovy). Zábřeh má ambice
získat zdroje z Národního plánu obnovy.
Kanalizace a vodovod ve Václavově –
komunikace, dešťová kanalizace (22,5
milionu Kč). Investice navazující na vybudování kanalizace, ČOV a vodovodu ve
Václavově.
Parkoviště za kulturním domem (20
milionů Kč). Záměr plánovaný již na loňský rok, v rámci projektové přípravy došlo
k rozšíření řešeného území. Projekt řeší
neutěšený stav nezpevněné plochy při ulici Postřelmovská.
Odpadové hospodářství (9 milionů
Kč). V rámci rozšíření areálu Separex
plánuje město pro svou společnost EKO
servis a Technické služby vybudovat nový
areál v průmyslové zóně Leštinská, celkový objem investice je cca 50 milionů Kč.
Výdaj 9 milionů Kč kryje vynětí pozemků
ze zemědělského půdního fondu.
Doprava ve městě (7,8 milionu Kč).
Více projektových úkolů obnáší mj. vytvoření cyklopásů a rekonstrukce chodníků na ulici ČSA či nový chodník a autobusovou zastávku na Havlíčkově ulici.
Skatepark (7,5 milionu Kč). Vybudování skateparku v areálu bývalého lomu
na Skaličce.
Revitalizace sídlišť – Výsluní (4,5 milionu Kč). Poslední etapa revitalizace sídliště, rozšíření parkovacích míst.  (red)

Adventní koncert dechového orchestru
přilákal davy diváků

Poslední adventní neděle 19. prosince patřila v kostele sv. Bartoloměje opět
koncertu zábřežského dechového orchestru. Ten vzhledem k složité covidové situaci v rámci své tradiční šňůry adventních

vystoupení po Olomouckém kraji odehrál pouze
dva koncerty. A jeden z
nich právě doma v Zábřeze. Není proto divu, že se
chrám zaplnil davy diváků.
Orchestr jim připravil
program, v jehož rámci zazněla řada písní spojených
s Vánocemi. Programová nabídka hudebníků pod
vedením Luboše Vepřka
byla pestrá, nechyběly zlidovělé písně z dílny Adama Michny z Otradovic,
blížící se Vánoce evokovaly i rorátní písně. Novodobou tvorbu představily například muzikálové evergreeny, to vše za nadšeného ohlasu, který si vysloužil jak výkon orchestru,
tak i jeho sólisté.
(red)

Univerzita třetího věku přijímá přihlášky na jaro
Také v roce 2022 bude v Zábřehu pokračovat oblíbená Virtuální univerzita třetího věku, a to letním semestrem školního
roku 2021/2022. Pořádající kulturní dům
pro jarní období otevře dva kurzy – České
dějiny a jejich souvislosti II. a Křesťanská
ikonografie a hagiografie.
Systém výuky je založen na skupinovém zhlédnutí multimediální přednášky,
jež je předem natočena vysokoškolskými
lektory. Po každé přednášce následuje diskuze na přednášené téma a vypracování
kolektivního testu.

Semestr tvoří celkem šest přednášek,
které budou i v letošním roce probíhat jedenkrát za čtrnáct dní v rozsahu půldruhé
hodiny.
„Výuku letního semestru zahájíme na
přelomu ledna a února, uzávěrka pro podání přihlášky byla stanovena na 26. ledna,“ připomněla Dagmar Ziková. Bližší informace o univerzitě třetího věku lze
získat na webové stránce kulturak.info,
kde je i možné vyplnit online přihlášku,
nebo na kontaktech: 725 046 589, e-mail
zikova@kulturak.info
(red)

Rok 2022 přivítal tradiční koncert

Přes všechny překážky a komplikace
spojené s proticovidovými opatřeními
se podařilo rok 2022 zahájit v tradičním
duchu, slavnostním Novoročním koncertem v kostele sv. Barbory. Návštěvníky, kteří po loňské pauze v sobotu 1.
ledna opět zcela zaplnili kostel, potěšilo
bohatým programem přes dvacet hudebníků Zábřežského komorního orchestru
v čele s dirigentem Milanem Plodkem.
Sólových partů se tentokrát zhostily
klavíristky Johana Kolčavová s Pavlou
Markovou a zpěvačky Hana Suchá a Johana Pazderová.
Po novoročním přání starosty Františka Johna, pod jehož záštitou se akce

koná, zahájila vystoupení Sinfonia pastoralis Jiřího Ignáce Linka. Následoval
koncert pro dva klavíry a smyčcový orchestr z pera Johanna Sebastiana Bacha
a skladby dvou pozdně barokních skladatelů z proslulého rodu Brixiů – Františka Xavera a Šimona. Závěr patřil
Dvořákově Serenádě E dur pro smyčce.
Sváteční setkání při hudbě, které město pořádalo ve spolupráci se Zábřežskou
kulturní, se tentokrát kvůli covidovým
omezením muselo obejít bez tradičního slavnostního přípitku, přesto se pro
mnohé návštěvníky stalo novoroční příležitostí k setkání a pozdravení se s přáteli a známými. 
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek
bude probíhat od 13. do 18. ledna, distribuci zajišťuje
Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 2. února.

Welzlování pozve i na setkání s Dinou Štěrbovou
Festival Welzlování, které zahájí 13.
ledna v kině Retro otevřením výstavy
fotografií Vítězslava Vursta a jeho vyprávěním o putování po krásách a pamětihodnostech Albánie, pozve do začátku února na další tři pořady, které
však nebudou pouze o cestování.
První z nich nabídne ve čtvrtek 20.
ledna setkání s legendou československého horolezectví Dinou Štěrbovou,
která v 80. letech zdolala dvě osmitisícovky a jako první žena na světě stanula

na vrcholu šesté nejvyšší hory světa Čo
Oju. „Setkání s touto obdivuhodnou ženou však nebude jen o její horolezecké
vášni, ale také o nezištné pomoci druhým lidem. Paní Štěrbová totiž od roku
2007 organizuje chod české nemocnice a řídí další humanitární projekty v
odlehlých horských vesnicích Pákistánu,“ připomněl další mimořádné aktivity olomoucké horolezkyně a pedagožky
Zdeněk David. 

(Pokračování na straně 5)

Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce
komunálních voleb
Radní města projednali na svém posledním loňském jednání termíny zasedání zastupitelstva města a jednání rady
města. Radní budou v roce 2022 zasedat
přibližně čtrnáctkrát, tedy zpravidla jednou měsíčně. Zastupitelé se sejdou čtyřikrát, a to 16. února, 13. dubna, 29. června
a 21. září.
Na podzim proběhnou komunální volby, ve kterých si budou občané volit své

zastupitele. Termín voleb do obecních
zastupitelstev určuje prezident republiky, a to vždy 90 dní před jejich konáním.
Volí se každé čtyři roky, poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce
2018, v roce 2022 bude datum nejspíše
velmi podobné.
Ustavující zasedání zastupitelstva by
následně mělo být svoláno v průběhu listopadu. 
(red)

Kamerový systém se loni rozrostl
Především z důvodu zvýšení prevence
kriminality Zábřeh rozšířil v roce 2021
městský kamerový systém. Celkem čtyři kamerové body byly umístěny v prostoru přednádraží železniční stanice. Ty
snímají především nástupní plochy autobusového nádraží, vstupní prostor do
vestibulu a placené parkoviště. Kamery
byly pořízeny za přispění dotace Ministerstva vnitra ČR z programu Podpora
prevence kriminality 2021.

Další kamerový bod přibyl na budově městského úřadu na náměstí Osvobození, kde byla současně vyměněna
i kamera stávající. Obměna a doplnění nového bodu bylo pořízeno z dotace Olomouckého kraje z dotačního programu Podpora prevence kriminality.
Rozšiřování a obměna kamer ve městě je prováděna především z důvodu
zvýšení pocitu bezpečí občanů města a
prevence kriminality. 
(red)
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KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 65. jednání v
úterý 14. prosince mimo jiné projednala následující materiály:
• Schválila aktualizované znění
přílohy organizačního řádu Městského úřadu Zábřeh, kterou se stanoví působnost jednotlivých odborů a oddělení úřadu s účinností od 1. 1. 2022.
• Vzala na vědomí zápis o průběhu
konkurzního řízení na místo ředitele/
ředitelky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh
a jmenovala Mgr. Jaroslava Víta ředitelem této školy.
• Schválila odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaným městem Zábřeh.
• Souhlasila se zapojením ZŠ B.
Němcové od 1. 1. 2022 do projektu
Obědy pro děti společnosti Women for
women, o. p. s.
• Navrhla na Cenu Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury za rok
2020 a 2021 Trubače Zábřeh, Miroslava Kobzu a doc. Mgr. Miroslava Krobota a pověřila přípravou této nominace odbor školství, kultury a tělovýchovy.
• Schválila rozpočet na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023 a 2024 mateřských a základních
škol, školních jídelen a Technických
služeb Zábřeh.
• Schválila XII. změnu rozpočtu
města roku 2021 dle předloženého návrhu.
• Schválila Technickým službám
Zábřeh odpisový plán pro rok 2022 a
platební kalendář zasílání transferu na
provoz pro rok 2022.
• Uložila školským příspěvkovým
organizacím zřizovaných městem Zábřeh 100 % odvod odpisů do rozpočtu města v termínu nejpozději do 28. 2.
2022.
• Schválila uzavření Smlouvy o
centralizovaném zadávání na nákup
produktů společnosti Cisco Systems s
Centrálním zadavatelem, jímž je ministerstvo vnitra.
• Schválila sazebník úhrad za služby a úkony související s poskytováním
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím na rok 2022.
• Povolila prodloužení výjimky z
ustanovení OZV č. 1/2015, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích,
na základě žádosti provozovatele stánku s občerstvením na p. č. 1640 v k. ú.
Zábřeh na Moravě, a to do 30. 1. 2022.
• Schválila Plán činnosti příspěvkové organizace Technické služby Zábřeh pro rok 2022. 
(red)

Rozloučili jsme se
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
5. 12.
10. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
27. 12.

Josef Kašpar (77)
Jiří Skopal (62)
Helena Kolčavová (93)
Karel Barvíř (73)
Eliška Šimková (68)
Lubomír Drábek (60)
Jiřina Cimflová (92)
Petr Puškáš (60)
Anna Nekudová (65)
Milan Girga (61)
Eduard Mezenský (84)
Jan Holčák (80)
Kamila Skálová (83)
Radmila Adamová (70)
Marie Janhubová (80)
Jarmila Soukupová (72)
Marie Sobotová (85)
Jaroslava Dostálková (44)
Irena Sittová (77)
Miloslav Bieberle (78)
Miloslava Čížková (82)
Jindřiška Olšánová (81)
Vlastimil Bok (67)

Leštinskou vede nová stezka
pro chodce a cyklisty

V návaznosti na rekonstrukci komunikace na Leštinské ulici zde byla v loňském roce vybudovaná společná stezka
pro chodce a cyklisty. Stezka je vedena podél silnice II/315 od obchodního
domu Kaufland po kruhovou křižovatkou ulic Leštinská a Olomoucká. Propojila již zrealizované stezky pro pěší
a cyklisty ve městě a doplnila opravený chodník na protější straně ulice, který byl zbudován před dvěma lety.
V rámci stavby 352 metrů dlouhé stezky byl vybourán původní chodník, zbudovány nové obrubníky, sjezdy k domům a povrch stezky z betonové dlažby. Náklady investice činily 3,7
milionu korun, město na projekt získalo dotaci z Olomouckého kraje ve výši

1,7 milionu korun.
V soutěži zvítězila a práce provedla městská firma
EKO servis.
Budovalo se ale
i na opačném konci města. Cesta pro
pěší z horního konce Zábřeha do centra vede po nových
chodnících. Na Sokolské ulici byla
po náročném budování vodovodu,
kanalizace a inženýrských sítí v
roce 2020 zahájena oprava i budování nových chodníků.
V první části ulice došlo k rekonstrukci
vozovky, práce následně pokračovaly a v
loňském roce byly dokončeny chodníky
z betonové dlažby po obou stranách ulice. Celková délka chodníků je bezmála
600 metrů. Kromě nového povrchu komunikace a chodníků byla postavena
nová betonová zídka u bytových domů č.
15 a 17, na ulici byla vytvořena parkovací místa a doplněna zeleň. Z městského rozpočtu si tato investice vyžádala 3,1
milionu korun.
V letošním roce zrealizuje Správa silnic Olomouckého kraje zbývající část
komunikace od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku v Koutech. 
(red)

Radnice nabízí pracovní příležitosti
Zábřežská radnice vypsala výběrové řízení na pozici účetní. Nová posila
odboru finančního by měla nastoupit od
dubna letošního roku. Pracovní zaměření
nabízeného místa je fakturace a účetnictví územně samosprávného celku. Jedná
se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Přihlášky je možné zasílat poštou na adresu městského úřadu či osobně na podatelně do 19. ledna. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou k dispozici na stránkách www.zabreh.cz v sekci Město a
úřad – Volná pracovní místa. Bližší informace k pozici podá také vedoucí odboru
finančního Ing. Barbora Balcárková, tel:
583 468 210, e-mail: barbora.balcarkova

@muzabreh.cz.
Zajímavou práci, při níž rozhodně nehrozí sezení v kanceláři, nuda ani stereotyp, nabízí Městská policie Zábřeh.
Zájemci se mohou do výběrového řízení na pozici strážníka hlásit průběžně a přihlášku je možné podat poštou,
osobně, prostřednictvím datové schránky či elektronicky. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zveřejněny na www.
zabreh.cz v sekci Město a úřad – Volná
pracovní místa. Bližší informace k pozici podá také velitel Městské policie Zábřeh Václav Doubrava, tel: 583 468 157,
e-mail: vaclav.doubrava@mp.zabreh.cz.

(red)

Nová aplikace pomáhá obětem domácího násilí
Aby každá ohrožená osoba měla i v
zábřežském regionu možnost včasného,
snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova, zapojila se tato centra z celé republiky včetně Intervenčního centra Olomouc do projektu pro pomoc obětem domácího násilí Nenech se (www.nenech.se). „Oběti domácího násilí a jejich blízcí mohou
od loňského dubna vyhledat pomoc anonymně i přes mobilní aplikaci Nenech.
se,“ poznamenává Kateřina Linhartová,
vedoucí poradny.
Na webu najdou osoby ohrožené domácím násilím i svědci takového jednání
veškeré instrukce a užitečné informace,
na koho se v případě domácího násilí obrátit. Aplikace počítá s tím, že domácí ná-

silí má mnoho podob a nabízí informace
pro ty, kdo žijí v partnerském vztahu, pro
seniory žijící s násilníkem nebo děti, které se doma s násilím potýkají. Nejdůležitější součástí aplikace je formulář, kterým se zájemce může anonymně propojit
s příslušným intervenčním centrem. Díky
unikátnímu kódu, který obdrží, pak může
chatovat s pracovníky intervenčního centra a říct si bezpečně o pomoc.
Osoby ohrožené domácím násilím a jejich blízcí mohou kromě toho anonymně
vyhledat pomoc i přímo v Intervenčním
centru Olomouc, odloučeném pracovišti Poradna pro rodinu Šumperk, tel: 725
477 295. e-mail: linhartova@ssp-ol.cz.
Poradna sídlí na Palackého 2 v Šumperku (budova VZP). 
(red)

Třídění světelných zdrojů už je rok jednodušší
Kam se žárovkou, když dosvítí? Klasické žárovky se mohly vyhazovat do
směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy
světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy
a technologiemi, takže spotřebitel nepozná, o jaký typ zdroje se jedná.
Už rok ale platí zákon, který nedělá
mezi světelnými zdroji rozdíly. Všechny spadají do zpětného odběru a měly by

se odevzdat do speciálních nádob či ve
sběrných dvorech. V Zábřeze je to sběrný
dvůr Separex na Leštinské ulici.
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních nádob určených jen pro jejich sběr kvůli
jejich křehkosti. U kompaktních a lineárních zářivek totiž při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné
zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při recyklaci se následně znovu využije ve výrobě. 
(red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V prosinci strážníci zaznamenali
445 událostí, zasahovali u devíti krádeží v obchodech, odchytili čtyři volně pobíhající psy a přes zimní slotu jedenáctkrát řešili opilce povalující se na
veřejných prostranstvích. Mimo se zabývali i následujícími případy:
• Pomoci záchranářům se strážníci vydali ve čtvrtek 2. prosince večer
na Severovýchod. Ti v jednom z bytů
zasahovali u dívky pod vlivem omamných látek a hrozilo nebezpečí napadení záchranářů. Po zajištění pořádku na
místo přivolaná hlídka Policie ČR provedla pozitivní test na drogy, na základě kterého byla dívka převezena do nemocnice k dalšímu ošetření.
• Před půlnocí 6. prosince přijali strážníci oznámení ženy, že soused,
který bydlí nad jejím bytem, ruší noční klid hlasitými nadávkami, dupáním
a křikem. V bytě oznamovatelky zjistili, že hluk je skutečně neúnosný. Obyvatel bytu, z něhož vycházel, ale hlídce sdělil, že si je vědom rušení nočního
klidu, ale údajně za své jednání nemůže kvůli své nemoci. Muž byl hlídkou
poučen o nevhodnosti svého chování a
bylo mu sděleno, že záležitost bude postoupena k dořešení ke správnímu orgánu, s čímž souhlasil.
• Dopoledne 9. prosince vyrazila hlídka do ulice Na Křtaltě, kde byl
elektrický rozvaděč s otevřeným krytem a hrozil tak úraz elektrickým proudem. Strážníci zjistili, že rozvaděč má
poškozený ochranný kryt, kontaktovali
proto majitele rozvaděče, který na místo poslal servisní vůz a závadu odstranil.
• Nic jiného než použít hmaty na
agresivního hosta v restauraci na Valové nezbylo strážníkům v úterý 21. prosince. Sprostý muž byl i přes protesty
vyveden z podniku a poučen, že budeli se podobná situace opakovat, bude
předán k dořešení do správního řízení
• V nečekané drama se na Silvestra změnil zásah strážníků na Olomoucké ulici. Ti sem vyrazili poté, co je přivolal majitel restaurace, kterému neznámý mladík vnikl na jeho pozemek,
kde prokopl dveře na WC a poškodil
reklamní poutače. Mladík před příjezdem hlídky utekl k Moravské Sázavě,
kterou se rozhodl přeplavat. Strážníci
zjistili, že se drží větví stromu na protějším břehu, přivolali proto hasiče.
Zmatený vandal se nakonec z řeky vyškrábal a schoval se do přilehlého objektu, kde byl zadržen jeho ostrahou.
Mladíka poté ošetřila a do nemocnice
převezla záchranka.
(red)

Městská policie radí
Loni vstoupila v účinnost povinnost
označovat psy na území republiky mikročipem. Výhodami čipování je mj. snadnější vycestování se psem do zahraničí,
rychlejší vrácení zaběhnutého psa, při odcizení psa snazší prokázání jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu či umožnění kontroly psů při prodeji.
Po označení psa mikročipem je majitelům doporučeno zapsat se do registru
majitelů zvířat. Teprve poté plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení v případě zaběhnutí.
V Zábřeze se v posledních týdnech začaly množit případy odchycených psů.
Existuje ale celá řada registrů, do kterých
nemají strážníci městské police přístup.
Doporučují proto bezplatnou registraci
v Komoře veterinárních lékařů ČR, kde
je kontaktní osobou Sylva Skálová (tel:
724 281 610). Díky dobré a rychlé spolupráci s ní nebude pes zbytečně převážen
do útulku a zároveň bude rychleji předán
majiteli. 
(red)
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NABÍDKA PRÁCE
Prosperující firma s dlouholetým působením
na zahraničním trhu se švédským vlastníkem

hledá do své výroby v Zábřehu

ELEKTRIKÁŘE
MECHANIKY
Nabízíme:
▪
▪
▪
▪

www.hanza-sro.cz

13. plat
Firemní stravování
5 týdnů dovolené
Práci na jednosměnný provoz

lenka.unzeitigova@hanza.com

pracuj pro

Zábřeh
na pozici

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

581 114 715
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FESTIVAL CESTOVATELŮ, DOBRODRUHŮ A RECESISTŮ
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13. ledna až 12. března 2022

program – 1. část

čtvrtek 13. 1. / 17.00

Vítězslav Vurst: Albánie – země s vůní tymiánu

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TØETÍHO VÌKU
nabízí kurzy
* Køesanská ikonografie a hagiografie
* Èeské dìjiny
a jejich souvistlosti II.

uzávìrka
pøihláek

.
1
.
26

online
PØIHLÁKY A INFORMACE
www.kulturak.info

ZÁBØESKÁ KULTURNÍ
Dagmar Ziková, 725 046 589,
775 915 400, zikova@kulturak.info

Vyprávění zábřežského cestovatele o putování po oblastech střední a jižní Albánie.
Poznáme i tíživé dědictví země – smutné pozůstatky z období
komunistické krutovlády Envera Hodži.
Otevření výstavy fotografií, výstava potrvá do 13. března 2022.

čtvrtek 20. 1. / 17.00
Dina Štěrbová: Od vrcholů k lidem

Přednáška legendy československého horolezectví nejen o její horolezecké vášni,
ale i o pomoci druhým lidem. Po přednášce autogramiáda knihy
Touhy a úděl (První ženy na osmitisícovkách).

čtvrtek 27. 1. / 17.00
Michal Štěpánek: Írán – dvě tváře Persie

Přednáška o historii a současnosti šíitského muslimského státu, kontroverzní zemi
s přísným islámským režimem, jež nemá ve světě nálepku destinace,
do které by se turisté zrovna hrnuli.

čtvrtek 3. 2. / 17.00
Miroslav Kobza: Po starých cestách
aneb Jak se u nás cestovalo před staletími

Historickém ohlédnutí za cestováním v letech dávno minulých v besedě
s publicistou a milovníkem historie severní Moravy.

čtvrtek 10. 2. / 17.00
Tomáš Štěpán: Hledání té pravé Afriky

Vyprávění hanáckého cestovatele o jeho dvouměsíční cestě plné
nezapomenutelných dobrodružství: Jihoafrická republika, Svazijsko, Botswana.

Vstupné dobrovolné.
PIVOVAR WELZL
ZÁBØEH

RY Z Í P I VO Z H O R
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Do kina se vrátí
čtení na jevišti
Když panda tančí je název pro zbrusu nové scénické čtení, se kterým do
Zábřehu dorazí Lukáš Hejlík a Pavel
Oubram, herci, kteří téměř před dvaceti
lety projekt LiStOVáNí vymysleli. Nejen listovat a číst se bude na jevišti kina
Retro ve čtvrtek 27. února, a to od osmé
hodiny večerní.
„Autorem vtipně napsaného, neotřelého románu oscilujícího mezi humorem
a dojemností je anglický světoběžník a
scenárista James Gould-Bourn. Ten se
po letech práce pro různé neziskové organizace rozhodl změnit kariéru, absolvoval kurz tvůrčího psaní a napsal svůj
první román Když panda tančí,“ uvedl
Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Hlavní hrdina příběhu se musí vyrovnat
se situací, kdy při autonehodě ztratil milovanou ženu, jejich syn od té doby nepromluvil ani slovo a v práci právě dostal padáka, a tak se pokusí získat potřebné peníze méně konvenčním způsobem – začne v parku tančit jako panda.
Za vstup na první letošní LiStOVáNí
zaplatí návštěvníci stokorunu, studenti
pak symbolických 60 korun. 
(red)

Za oponou zahrají
místní legendy
Rocková klasika, ale i drum'n'bass a
breakbeat zazní spolu na jedné hudební
scéně v sobotu 5. února. To pořadatelé z
kulturního domu malinko zaexperimentují a pozvou za oponou velkého sálu
vyznavače odlišných hudebních stylů.
Nejdřív na jevišti, které bude současně i hledištěm, zazní v podání skupiny
4WD největší hity kapel jako The Doors, Rolling Stones nebo Jimi Hendrix
a následně přítomné roztančí legendární
zábřežský dýdžej Wentolin. „K novému
formátu nás inspiroval poslední ročník
multižánrového festivalu AkustikFest,
jehož atmosféra návštěvníky přímo nadchla. Proto jsme se rozhodli ve volném
cyklu koncertů s názvem Za oponou pokračovat. Do konce února zde zahraje
ještě brněnská alternativní kapela Květy,“ prozradil záměry kulturního domu
produkční Vratislav Jarmar.
Kulturák se pro návštěvníky neobvyklé akce otevře v 19 hodin, samotný koncert odstartuje o hodinu později. Vstupné činí v předprodeji sympatických 100 Kč. 
(red)

Welzlování pozve
i na setkání s Dinou
Štěrbovou

(Dokončení ze strany 1)
O týden později, ve čtvrtek 27. ledna,
zavede Welzlování návštěvníky kina do
Íránu. O kontroverzní zemi s přísným
islámským režimem, která nemá ve světě nálepku destinace, do níž by se turisté hrnuli, bude přednášet cestovatel Michal Štěpánek z Valašského Meziříčí.
Únorový program populárního zábřežského festivalu odstartuje opět ve
čtvrtek 3. února pořad s názvem Po starých cestách – historické ohlédnutí za
cestováním v letech dávno minulých s
publicistou Mirkem Kobzou. „Člověk
byl odpradávna tvorem kočovným. Cestoval za potravou, za vztahy, za nástroji
i za příhodnějšími podmínkami k životu.
A nepřešlo jej to dodnes, takže doprava,
jak naše kočování vznešeně nazýváme,
patří mezi pět nejdůležitějších odvětví
našeho konání,“ uvedl známý patriot a
znalec severní Moravy.
Všechny festivalové akce v kině Retro mají začátek v 17 hodin, vstupné na
ně je dobrovolné. Kompletní program
letošního Welzlování nabízejí webové
stránky kulturak.info. 
(red)

Vánoční atmosféru tentokrát přinesl
Moravia Big Band s Olgou Lounovou

Závěr loňského roku patřil v nabídce zábřežských kulturních akcí tradičně předvánočnímu koncertu Moravia
Big Bandu. Tři dny před Štědrým dnem,
v úterý 21. prosince, se i v této složité době zaplnil sál kulturního domu do
posledního místa diváky toužícími po
zklidnění a pořádné dávce předvánoční
pohody. A té se jim v plné míře dostalo.
Moravia Big Band pod taktovkou Pavla
Doubravy se odvděčil natěšenému publiku tradičně vynikajícím výkonem.
V první části věnované světovým
evergreenům a muzikálovým melodiím

se představili především sólisté souboru, v závěru bloku svým vstupem přispěla k slavnostnímu rázu večera hlavní hvězda koncertu, zpěvačka Olga Lounová.
Nejen zpěvačka, ale i skladatelka a
herečka zazpívala několik svých nejznámějších hitů, mj. Jsem optimista, Protože to nevzdám! či Brány svaté. Ve druhé
části koncertu přispěla spolu s ostatními ke ztišení atmosféry, kdy sálem zněly především písně s vánoční tematikou,
které doplnily sváteční náladu vystoupení Moravia Big Bandu. 
(red)

Muzeum připravilo 65. ročník vlastivědného
sborníku Severní Morava
Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo na sklonku roku další svazek svého
tradičního sborníku.
V úvodním článku Severní Morava
čtenáři spolu s historikem umění Leošem Mlčákem zamíří do Mohelnice a na
Mírov a objeví umělce a umělecké řemeslníky působící zde v 17. až 19. století. S muzejními archeology se podívají
na raně středověké hradiště u Moravičan
a do Dubicka, kde se podařil unikátní
nález: Byly zde objeveny stopy po pravěkém zpracování luxusní jantarové suroviny.
Příspěvky K. Lipenské připomenou
šumperské kořeny Maxe Benirschka,
předního secesního designéra, a sté výročí narození výtvarníka Mirko Hanáka.
Exponát, jemuž se věnuje článek M. Ku-

delové, nebude čtenářům neznámý – je
jím orchestrion Diana, jehož tóny se po
náročné rekonstrukci nedávno opět rozléhaly muzeem. Jeho návštěvníci jistě
zaregistrovali i nový obraz instalovaný
ve foyer výstavní síně. Kdo jej vytvořil a jak se sem dostal, to objasní text L.
Müllerové. Stranou zájmu Severní Moravy nezůstalo ani Lošticko, L. Hlubek
a P. Janíčková představí zajímavou kamnářskou formu dochovanou ve sbírkách
Havelkova muzea v Lošticích.
Na čtenáře čeká ještě několik dalších
článků, recenzí a zpráv. Sborník lze zakoupit ve všech pobočkách Vlastivědného muzea v Šumperku a ve vybraných
šumperských knihkupectvích, také je
možné jej objednat na e-mailu: ivana.
knoppova@muzeum-sumperk.cz.  (red)

Zábřežští muzikanti zaujali originální koledou

Přes 35 tisíc zhlédnutí za čtrnáct dnů
má na kanálu youtube společný videoklip zábřežských dechových muzikantů
s kapelami O5 a Radeček a Stracené ráj.
Ti po vánočním klipu 2020 navázali na
jeho úspěch a přinesli svým příznivcům
částečně hanácké zpracování koledy Půjdem spolu do Betléma.
„Založili jsme milou tradici a držíme

ji. Společně
s kamarády
z kapely O5
a Radeček,
Stracené ráj
a dechového sdružení
KMČ jsme
natočili vánoční videoklip s oblíbenou koledou a při jejím poslechu
se
můžete
podívat, jak
vypadá náš
krásný kraj
ve vánočním
čase,” uvedl
za společnou
produkci klipu Rádia Haná a zábřežského Koule festu Daniel Kašpar.
Klip, stejně jako ten minulý, zve na
zajímavá místa. S šumperskou kapelou O5 a Radeček ji zábřežští muzikanti
odehráli na horní nádrži Dlouhých strání, se skupinou Stracené ráj na hradě
Bouzov. 
(red)

Smolík zazpívá
největší hity
Zpěvák Jakub Smolík, „věčný romantik“, ale také životní optimista, se po více
než dvou letech vrací se svou kapelou do
Zábřehu. V kulturním domě vystoupí v
pátek 4. února. Smolík ušel za svým hudebním snem dlouho cestu a dnes patří
mezi naše nejoblíbenější zpěváky. V Zábřehu zazpívá všechny svoje největší hity,
včetně písničky Až se ti jednou bude zdát,
která znamenala obrat v jeho kariéře, nebo
songu Tatínkova holčička, jenž dostal od
dcery Petry na vystoupení ke svým šedesátým narozeninám. Koncertní program
nabídne i další Smolíkovy hity a také písničky z jeho posledního alba s názvem
Proto právě zpívám vám. Akce má začátek v 19 hodin, vstupenky v ceně od 390
korun jsou k dispozici v infocentru nebo
online na webu Zábřežské kulturní.  (red)

Dětská show s Míšou
Růžičkovou

Zábavu pro nejmenší diváky nabídne kulturní dům v neděli 6. února, kdy se
svojí písničkovou a taneční show dorazí
do Zábřehu populární Míša Růžičková.
Ve zhruba hodinovém programu se děti
přenesou do pohádky, zazpívají si její nejznámější hity a zatančí na nejoblíbenější
písničky, jako jsou například Tanec princezen, Začíná bál nebo nový hit s názvem
S námi pojď si hrát. Po představení, které
je vhodné pro děti od 2 let, nabídnou pořadatelé možnost setkat se s Míšou na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD či tričko. Dětský rej má
začátek v 16 hodin. 
(red)

Poslední rok mezi
juniorkami gymnastce
Peterkové vyšel

Poslední sezónu v juniorské kategorii
si zábřežská gymnastka Klára Peterková
opravdu užila. Už koncem října se v Praze sešly všechny české juniorky na nominačním závodě pro mezinárodní OHC
(Olympic Hope´s Cup). Kláře se závod
vydařil, stříbrná medaile znamenala i místo v A družstvu.
Na brněnském OHC, kde soupeřili i
sportovci z Lucemburska, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska, skončil český
A tým za Maďarskem, bronz získal český B tým. Následovalo finále na jednotlivých nářadích, kam se kvalifikovala vždy
jen osmice nejlepších. Klára Peterková si
zajistila druhým nejvyšším bodovým ziskem účast ve finále na prostných, kde vybojovala konečné 5. místo.
Další velkou akcí byla koncem listopadu účast na 25. ročníku mezinárodních
závodů ve Francii. Ve sportovní hale na
předměstí Paříže se české reprezentantky
střetly s velkou konkurencí z Itálie, Nizozemska, Kanady, Německa, Belgie, Rumunska, Švýcarska a Francie. Kláře se dařilo hlavně na bradlech, kde vybojovala
13. místo, v celkovém součtu pak obsadila
ve víceboji 34. místo, její týmové kolegyně Sára Procházková 35. a Lucie Maříková 42. místo.
Posledním z loňských závodů byla prosincová Liga družstev ČR, kde Klára nastoupila v extraligovém družstvu TJ Prostějov, kterému se i přes pocovidové oslabení jedné z nejzkušenějších členek týmu
povedlo uhájit čtvrtou příčku. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 13. ledna

WELZLOVÁNÍ 2022
VÍTĚZSLAV VURST – ALBÁNIE, ZEMĚ S VŮNÍ TYMIÁNU
Přednáška spojená s otevřením výstavy fotografií.
Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
Komedie, 93 min. bez omezení, české znění.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pátek 14. ledna

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Komedie, 123 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM A PAVLEM OUBRAMEM: KDYŽ
PANDA TANČÍ

LiStOVáNí s dalším novým titulem. Čtení na jevišti z humorného, ale i dojemného románu Když panda
Kino Retro, 20:00, 100 Kč, studenti 60 Kč
tančí.

Pátek 28. ledna

SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

Horor, 120 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 15. ledna

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Slavná pohádka H. Ch. Andersena v podání brněnského Divadla MALÉhRY. Skvělé herecké
obsazení v čele s Barborou Seidlovou (princezna Zubejda). Určeno pro děti od 3 let, ale i dospělé.
Kulturní dům, velký sál, 15:00, 100 Kč, rodinné vstupné (2 – 3 osoby)150 Kč, lze zakoupit pouze v infocentru

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing.
KLAN GUCCI

Thriller, 170 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

Kino Retro, 16:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 16. ledna

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Pohádka, 87 min, bez omezení, dabing.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 17:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Pondělí 17. ledna

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH ZÁBŘEH
Restaurace Bořiny, 15:00

Středa 19. ledna

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Komedie, 131 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

Thriller, nepřístupné do 15 let, titulky.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Kino Retro, 16:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PINOCCHIO

Dovádivá činoherní pohádka s neobyčejným hrdinou – dřevěným panáčkem s dlouhým nosem. Určeno pro
MŠ, I. stupeň ZŠ i veřejnost. Připravilo divadlo ArtWay Praha. Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 60 Kč

WELZLOVÁNÍ 2022
DINA ŠTĚRBOVÁ – OD VRCHOLŮ K LIDEM

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

Pivovar Welzl, Krumpach, 10:00
Kino Retro, 17:00, 140 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 30. ledna

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Komedie, 123 min, bez omezení, dabing.
SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing.

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

Úterý 1. února

ÁJURVÉDA – ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
Beseda.

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Středa 2. února

SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ZPÍVEJ 2

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

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

Sobota 22. ledna

Historické ohlédnutí za cestováním v letech dávno minulých v besedě s novinářem a milovníkem historie
Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
Mirkem Kobzou.

MOONFALL

Sci-fi, 120 min, nevhodné do 12 let, titulky. 

Port de Bras a cvičení na trampolínkách pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky online na www.kulturak.info nebo
na kontaktech 725 046 589, zikova@kulturak.info do 19. 1. Kulturní dům, velký sál a klubovna, 9:00 – 10:00

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Rodinný, 96 min, bez omezení, dabing.
SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

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

Neděle 23. ledna

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

Pohádka, 87 min, bez omezení, dabing.

SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

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

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Pátek 4. února
Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

Kino Retro, 17:00, 140 Kč

JAKUB SMOLÍK

Koncert charismatického zpěváka a věčného romantika plný hitů, vtípků a zábavy.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440 a 490 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Sobota 5. února

ZPÍVEJ 2

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění.

SOBOTA PRO ŽENY

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

WELZLOVÁNÍ 2022: PO STARÝCH CESTÁCH
ANEB JAK SE U NÁS CESTOVALO PŘED STALETÍMI

Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Pátek 21. ledna

Kino Retro, 17:00, 140 Kč

Čtvrtek 3. února

SRDCE NA DLANI

Přednáška legendy československého horolezectví. Po přednášce autogramiáda knihy Touhy a úděl.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

SRDCE NA DLANI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH
Výběr členských příspěvků.
SRDCE NA DLANI
Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.
SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Čtvtek 20. ledna

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

ZA OPONOU: 4WD & DJ WENTOLINE

Největší hity legendárních kapel v podání čtyř výborných muzikantů. Po koncertě afterparty se zábřežským
Dj Wentolinem. Občerstvení zajištěno. Kapacita míst omezena.

Kulturní dům, jeviště velkého sálu, open 19:00, start 20:00, 100 Kč, v den akce 150 Kč

Neděle 6. února

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ: POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Písničková a taneční show vhodná pro děti od 2 let, na závěr autogramiáda a focení.
Kulturní dům, velký sál, 16:00, 250 Kč, ZTP do 15 let sleva 50 %


SRDCE NA DLANI

Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění.

MOONFALL

Sci-fi, 120 min, nevhodné do 12 let, titulky.

Středa 26. ledna

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

VÝSTAVY

ZPÍVEJ 2

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

FAUNŮV LABYRINT – FILMÁČ

Fantasy, 118 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

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

Čtvrtek 27. ledna

WELZLOVÁNÍ 2022: ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE

Přednáška cestovatele Michala Štěpánka o historii i současnosti šíitského muslimského státu.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

Možná byl čas již odejít
snad to tak bylo v osudu psáno
zbyly jen sny jež mohly se ještě snít...
Dne 4. 1. 2022 to bylo již 19 let, co nás navždy opustil
pan

Karel Král.

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 5. ledna 2022 jsme vzpomněli 100. výročí narození
pana

Kino Retro, 17:00, 140 Kč

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
Sobota 29. ledna

VŘÍSKOT

KČT O ZdP
Zábřeh

Zábřeh 1/2022

Drahomíra Čermáka.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna
a děti Eva, Hana, Pavel a Mirek s rodinou.

Muzeum Zábřeh

Libuše Trunečková: Enkaustika (minigalerie)
V rukou restaurátora

Výstava potrvá do 30. 1.
Výstava potrvá do 20. 3.

Vítězslav Vurst: Albánie, země s vůní tymiánu (fotografie)

Výstava potrvá do 13. 3.

Galerie kina Retro
Pivovar Welzl

Vladimír Skalický: Černobílé fotografie (minigalerie)

Dne 8. 1. 2022 to je rok, co zemřel můj manžel,
pan

Jan Trunečka.

S láskou a bolestí vzpomíná manželka Zdena,
syn Jan a vnučka Verunka.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

Dne 10. ledna 2022 oslavila krásné 80. narozeniny
paní

Ludmila Švecová.

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti, štěstí
a božího požehnání. Syn Petr a dcera Lenka s rodinami.
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