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Také start do roku 2020 se neobešel 
bez bohatě navštíveného Novoročního 
koncertu v kostele sv. Barbory. Stejně 
jako v předchozích letech se ho ujal Zá-
břežský komorní orchestr v čele s diri-
gentem Milanem Plodkem a sólisty Sta-
nislavem Bartoškem starším a mladším 
na trubku a sopranistkou Hanou Suchou.

Po novoročním přání starosty Františ-
ka Johna, pod jehož záštitou se koncert 
koná, letos zazněly skladby především 
z české provenience, a to barokních 

skladatelů Pavla Josefa Vejvanovského 
a Františka Antonína Míči, závěrečná 
část patřila dílu Edvarda Griega, zřejmě 
nejvýraznějšího norského skladatele. 

Sváteční setkání při hudbě, které měs-
to pořádalo ve spolupráci se Zábřežskou 
kulturní a základní uměleckou školou, 
poté patřilo tradičnímu slavnostnímu 
přípitku pod širým nebem, novoroční 
příležitosti k neformálnímu setkání a 
pozdravení se s přáteli a známými.   
  (red)

Nový rok opět odstartoval koncert 
ve sv. Barboře

Zábřeh má schválený rozpočet na rok 2020

Také o tom, kdo obdrží Cenu měs-
ta za rok 2019, jednali zastupitelé na 
svém zasedání 11. prosince. Na zákla-
dě doporučení rady zastupitelé udělili 
cenu Františku Srovnalovi za mimo-
řádné zásluhy v boji za lidská práva a 
občanské svobody, národní nezávislost 
a demokracii. Cena mu bude předána 
na Reprezentačním plese města Zábřeh 
v sobotu 15. února.

František Srovnal se narodil v roce 

1947 v Bludově, v době uvolnění v 60. 
letech vystudoval ČVUT v Praze a poz-
ději i Teologickou fakultu UP v Olo-
mouci. V době normalizace byl jedním 
z organizátorů bytových seminářů na 
Zábřežsku, distribuoval samizdat a ná-
boženskou literaturu, setkával se s vůd-
čími postavami disentu. V 90. letech se 
stal prvním porevolučním starostou 
Zábřeha, kde dosud se svojí ženou žije. 
 (red)

Zastupitelé města na svém zasedá-
ní 11. prosince odsouhlasili rozpočet na 
rok 2020. Ten je navržen jako schodko-
vý, saldo 168,947 milionu Kč je opět 
kryté ze zůstatků minulých let. „Výda-
je takto výrazně převyšující příjmy jsou 
tvořeny především plánovanými investi-
cemi, jejich krytí je zajištěno financemi 
z minulých let, které jsme na investice 
nachystali. Současně u řady akcí počí-
táme s dotačními prostředky, které nám 
celkovou bilanci rozpočtu vylepší,“ sdě-
lil při projednávání rozpočtu starosta 
František John. 

Oproti alternativě dočasného řešení 
rozpočtovým provizoriem volí Zábřeh 
tradičně schvalování rozpočtu již v pro-
sinci s tím, že po uzavření roku 2019, 
až bude zřejmé skutečné plnění uplynu-
lého roku, se rozpočet bude aktualizo-
vat. Skutečné plnění pak dá možnost za-
jištění financí na další projektové úko-
ly v rámci rozpočtové změny. Město tak 
může pokračovat v přípravě projektů, 
výběrových řízení či reagovat na dotač-
ní výzvy. Právě stoprocentní zajištění 
financí je pro výběrová řízení podmín-
kou, dotace jsou totiž většinou vypláce-
ny zpětně.

Příjmy letošního roku jsou plánová-
ny ve výši 272 milionů korun, výdaje ve 
výši 441 milionů korun.

Důležitou součástí rozpočtu jsou vý-
daje na projektové úkoly, na které za-
stupitelstvo vyčlenilo téměř 173 mili-
onů korun. „Do rozpočtu příštího roku 
se nám mimo jiné podařilo zapracovat 
nové velké investice jako budování vo-
dovodu, kanalizace a čistírny odpadních 
vod ve Václavově, nové parkoviště před 

nádražím, poslední etapu zateplení pa-
vilonové školy Boženy Němcové a přes 
tři desítky milionů půjdou tradičně do 
rekonstrukcí komunikací,“ doplnil sta-
rosta. Mezi  hlavní investice patří: 

Kanalizace a vodovod ve Václavo-
vě (46,5 milionu Kč). Největší investič-
ní akce. V letošním roce proběhne in-
vestice VHZ Šumperk, na které se bude 
částkou 40 milionů podílet město. V ná-
sledujících letech je plánovaná celková 
rekonstrukce povrchů ve Václavově.

Doprava ve městě (36,5 milionu 
Kč). Připravena je rekonstrukce ulice 
Smetanova, komunikace Malá Strana a 
další rekonstrukce komunikací a chod-
níků. 

Zateplení ZŠ B. Němcové (29,8 mi-
lionu Kč). Poslední etapa zateplení a 
výměny oken pavilonové školy, celkový 
objem prací za tři roky činí přes 50 mi-
lionů Kč. V roce 2020 je plánováno za-
teplení dvou zbývajících pavilonů, pro-
jekt je podpořen Operačním programem 
Životní prostředí.

Parkování (15 milionů Kč). Jedná se 
především o výstavbu nového odstav-
ného parkoviště před nádražím, projekt 
má přiznanou dotaci Integrovaného re-
gionálního operačního programu.

Park Knížecí sady (5 milionů Kč). 
Založení parku v návaznosti na zbudo-
vání komunikací v roce 2019. 

Dětské hřiště na ulici Oborník (1,8 
milionu Kč). Vybudování workoutové-
ho a parkourového hřiště pro mládež a 
dospělé.

Řešení MHD (1,3 milionu Kč). Nová 
autobusová zastávka na ulici Sokolská. 
 (red)

Městská policie zve do svých řad

Cenu města obdrží František Srovnal

Pro děti a žáky mateřských a zá-
kladních škol byla na podzim vyhláše-
na soutěž o nejkrásnější novoročenku 
města Zábřeha na rok 2020. Celkem 
bylo doručeno 150 návrhů zpracova-
ných různými výtvarnými technikami 
– koláž, kresba, malba aj. Na těchto 
návrzích se pak objevovaly nejen tra-
diční vánoční či zimní motivy, ale rov-
něž symboly a místa spojená se Zábře-
hem. 

„Cílem soutěže bylo podpořit v dě-
tech pocit sounáležitosti s místem, ve 
kterém žijí. Nepředpokládaly se profe-
sionální návrhy novoročenek, které ví-
dáme například v jiných městech. Pře-
važovala naopak kreativita, fantazie, 
nadšení a radost, která se prostřednic-

tvím těchto obrázků přenáší i na jejich 
pozorovatele,“ uvedla vedoucí odboru 
školství, kultury a tělovýchovy Blanka 
Sedlačíková. 

Po obtížném rozhodování vybrali za-
městnanci městského úřadu 26 nejzají-
mavějších návrhů, z nichž pak na zá-
kladě hlasování vzešla oficiální novo-
ročenka města pro rok 2020. Její autor-
kou je žákyně ZŠ Školská Alexandra 
Ivanovičová. 

Ve středu 18. prosince obdrželi au-
toři oceněných návrhů z rukou staros-
ty Františka Johna jako poděkování pa-
mětní list a drobné dárky. Zájemci si 
mohou novoročenky prohlédnout ve 
vstupní hale městského úřadu na ná-
městí Osvobození 15.  (red)

Děti ze škol a školek vytvářely městskou novoročenku

Zajímavou práci, při níž rozhodně 
nehrozí sezení v kanceláři, nuda ani 
stereotyp, nabízí Městská policie Zá-
břeh. Zájemci se mohou do výběrové-

ho řízení na pozici strážníka hlásit do 
27. ledna. Více podrobností na www.
zabreh.cz, nabídka Město a úřad/Volná 
pracovní místa.  (red)

Zastupitelstvo na svém prosinco-
vém jednání schválilo rovněž progra-
my pro poskytování dotací z rozpočtu 
města. Pro rok 2020 město vyhlásilo 
opět tři dotační programy. 

„Program v oblasti sportu s celko-
vou finanční alokací až 300 tisíc Kč je 
zaměřen na podporu subjektů vyvíje-
jících činnost v oblasti sportu na úze-
mí města. Obdobně Program v oblasti 
kultury a volnočasových aktivit s cel-
kovou finanční alokací až 340 tisíc Kč 
podpoří subjekty působící ve městě 
v oblasti kultury a volnočasových ak-
tivit. Program v sociální oblasti s cel-
kovou finanční alokací až 170 tisíc Kč 
je zaměřen na podporu subjektů vyví-
jejících činnost v sociální oblasti v Zá-
březe, ale i podporu subjektů vyvíjejí-
cích činnost pro občany města mimo 
jeho území,“ přiblížila mluvčí radnice 
Lucie Mahdalová.

Žádosti o dotace je potřeba vyplnit 

a předkládat prostřednictvím interak-
tivních formulářů. Ty umožní žádost 
elektronicky vyplnit, opatřit elektro-
nickým podpisem a odeslat datovou 
schránkou, případně elektronicky vy-
plnit, vytisknout, podepsat a doručit 
na podatelnu městského úřadu.

Úplné znění programů, okruh způ-
sobilých žadatelů a podmínky pro 
předkládání žádostí včetně formulářů 
jsou zveřejněny na úřední desce měs-
ta i webových stránkách města v sek-
ci Dotace z rozpočtu města Zábřeh na 
rok 2020.

V rámci všech uvedených programů 
lze předkládat žádosti o dotaci na pře-
depsaném formuláři v termínu od 20. 
do 31. ledna do 10 hodin na podatelnu 
Městského úřadu Zábřeh. Žadatelé, kte-
ří chtějí žádat o dotaci na jiný účel než 
určený v rámci programů, mohou žádat 
průběžně, a to prostřednictvím formulá-
ře pro Individuální žádosti.  (red)

Od 21. ledna lze žádat o dotace z rozpočtu města

Výrazný krok ve vylepšování kom-
fortu pro svoje návštěvníky udělal 
kulturní dům, když začátkem letošní-
ho roku spustil novou verzi svých in-
ternetových stránek. Hlavní změnou je 
nejen jejich nový moderní design, ale i 
to, že byly nově vytvořeny stránky jak 
pro kulturní dům, tak i pro kino Retro.

„Z pohledu zákazníka je základ-
ní novinkou samozřejmě grafika, po-
tom ale třeba i nové členění, které je 
co nejpřehlednější. To platí zejména 
o stránkách biografu. Úvodní stra-
ně kulturáckého webu dominují vel-
ké fotografie a horizontální navigač-
ní menu, samozřejmostí je ikona Face-
booku, Instagramu nebo nabídka zasí-
lání měsíčních programů na e-mail,“ 

popisuje jednatel Zábřežské kultur-
ní Zdeněk David. Podle něj se spolu 
s tvůrci webu, firmou Web z Moravy, 
zaměřili hlavně na přehlednost, přívě-
tivost a intuitivní ovládání stránek pro 
návštěvníky. 

„Jedná se stále o pracovní verzi inter-
netových stránek, takže i v současné 
době pracujeme na jejich vylepšová-
ní. Proto budeme rádi za jakýkoli ná-
mět nebo připomínku rovněž ze strany 
uživatelů našeho webu, zpětná vazba je 
pro nás velmi důležitá,“ vyzývá ke spo-
lupráci David. Podle něj dojde v brzké 
době také k doplnění některých infor-
mací, o nové prvky se rozšíří například 
nabídka určená pro školy. 

              (Pokračování na straně 2)

Kulturní dům spustil dva nové weby a online 
prodej vstupenek



Čtvrtá adventní neděle 22. prosince 
znovu patřila na Masarykově náměstí Vá-
nočnímu jarmarku, který sem opět po roce 
přilákal množství návštěvníků. Ti měli 
u stánků možnost dokoupit na poslední 
chvíli drobný dárek, ale hlavně ochutnat 
některý z mnoha nabízených druhů pun-
čů a svařáků. 

Skautský oddíl Dráčata ze Skaličky na-
bídl skautský guláš, vánoční cukroví či 

ručně vyráběné vá-
noční svíčky, nechy-
běla nabídka odnést 
si domů Betlémské 
světlo, v permanen-
ci byl také „zvon přá-
ní“ zajišťující splnění 
vánočních přání (na 
snímku). 

Pro všechny pří-
chozí byl opět připra-
ven kulturní program, 
který trval celé odpo-
ledne až do večerních 
hodin. Na pódiu se ná-
vštěvníkům představi-
ly skupiny A.M.Úlet, 
The Addams Sisters 
nebo Jumping Dogs 
a mohelnický dětský 

pěvecký sbor Arietta. 
V době jarmarku se v kostele sv. Bar-

toloměje uskutečnil také poslední z ad-
ventních koncertů, opět v režii Dechové-
ho orchestru Zábřeh. Na něm pod taktov-
kou Luboše Vepřka zazněly rorátní písně 
a známé muzikálové melodie ať již v or-
chestrálním podání, či v podání sólistů.   
  (red)
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Zlatá neděle tradičně patřila 
Vánočnímu jarmarku

ROZLOUČILI JSME SE
5. 12. Ludmila Michálková (85)
6. 12. Michal Foltán (54)

7. 12. Jan Milda (82)
27. 12. Ervín Grill (83)

Zábřežská Rybova Česká mše vánoč-
ní zazněla na vlnách Českého rozhlasu 
Olomouc letos na Štědrý večer. Nahráv-
ka pro rozhlasové vysílání byla poříze-
na loni 7. prosince v chrámu sv. Barto-
loměje. Podílel se na ní téměř stočlenný 
soubor sestávající ze 40 hráčů Komor-
ního orchestru města Zábřeh a 40 čle-
nů smíšeného pěveckého sboru chrámu 
sv. Bartoloměje posíleného o dalších 20 
pěvců sboru Carmina Vocum z Kyjova, 
zkoušky jednotlivých uskupení probíha-
ly už od října.

Kvalita celkového provedení byla zvý-
razněna účinkujícími profesionálními vo-
kálními sólisty Eliškou Hrochovou, Ja-
nou Hejlovou, Mario Kudelou a Davidem 
Szendiuchem. Varhanního partu se velmi 
úspěšně zhostil absolvent zábřežské ZUŠ 
František Dvořák.

Rozhlasová nahrávka se stala rovněž 
odměnou za více než šedesátiletou tra-
dici zábřežských Rybových mší zdejších 
hudebníků a zpěváků, které také letos, už 
popětadvacáté, vedl dirigent a ředitel ZUŠ 
Pavel Doubrava.  (red)

Rybovka ze Zábřeha zněla na rozhlasových vlnách

Těsně před Vánoci se objevila na pul-
tech nová kniha mapující historii místní 
části současného Zábřeha, kdysi samostat-
né obce Rudolfov založené z rozhodnutí 
skaličské vrchnosti v roce 1824.

Příběhy Rudolfova sepsal Miroslav 
Kobza, který zde rovněž bydlí. Kniha není 
jen výčtem historických dat, ale snaží se 
mapovat také osudy obyvatel vsi. „Bohu-
žel, když ještě žila spousta pamětníků, tak 
jsem se nezeptal a dnes už se často není 
koho na rudolfovská tajemství zeptat,“ po-
pisuje sám autor nedostatek historických 
pramenů, se kterým se potýkal. 

Přesto se podařilo na stovce stránek 
knížky zmapovat historii obce, osudy 
zdejších živnostníků, spolků. Publikace 
též objasňuje okolnosti spojení se Zábře-
hem a následná léta pod správou města. 
Vše doplňuje množství fotek a dokumen-
tů, které se podařilo získat nejen z archívů, 
ale i od obyvatel a rodáků z obce. Kniha je 
v prodeji u autora přímo na Rudolfově a 
v Knihkupectví Patka.  (red)

Nová kniha mapuje 
dějiny Rudolfova

V prosinci strážníci městské policie 
zasahovali u osmi krádeží v obchodech, 
odchytili šest volně pobíhajících psů, za-
sahovali u deseti podnapilých osob le-
žících na veřejných prostranstvích a za-
znamenali 370 událostí. Dále řešili mj. 
následující případy:

• V sobotu 4. prosince zasahovali v 
projíždějícím vlaku, kam byli přivolá-
ni průvodčím kvůli dvěma podnapilým 
mužům. Ti se chovali hlučně a arogant-
ně, museli být proto vyloučeni z přepra-
vy.

• V pondělí 13. prosince zamíři-
li strážníci na náměstí Osvobození, kde 
se kolem zaparkovaných vozidel pohy-
bovali dva podnapilí muži. Hlídka je ve 
spolupráci s obsluhou kamerového sys-
tému odhalila a zadržela. Na místě se při-
znali, že na jedné zaparkované dodávce 
ukopli přední poznávací značku, aby se 
pomstili jejímu majiteli. Ten byl na místo 
přizván, dohodl se se strážníky, že celou 
záležitost urovná sám. 

• Divokého Silvestra slavili v jed-
nom z domů v ulici U Nádraží. Strážní-
ci sem přispěchali na základě telefonátu 
záchranky, po příjezdu na místo nalezli 
před jedním z domů ležící ženu, té byla 
poskytnuta okamžitá odborná pomoc. 
Hlídce sdělil přítel ženy, že spolu popí-
jeli alkohol a nepohodli se, žena poté ve 
vedlejší místnosti vyskočila z okna. Na 
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, 
která si celou věc převzala, zraněná žena 
byla převezena do nemocnice.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE

(Dokončení ze strany 1) 
Další výraznou novinkou, kterou nové 

stránky nabízejí, je online systém náku-
pu vstupenek prostřednictvím systému 
Ticketware. „Jsme až překvapeni tím, jak 
rychle se během několika málo dní roz-
běhl způsob nákupu vstupenek z pohodlí 
domova,“ pochvaluje si novinku Zdeněk 
David. Stávající prodej ve všech dosavad-
ních prodejních místech Zábřežské kultur-
ní přitom zůstane zachován, takže pro zá-
jemce, kteří upřednostňují osobní nákup 
vstupenek a kontakt s pokladnou, se nic 
nemění.  (red)

Kulturní dům spustil dva 
nové weby a online prodej 

vstupenek

Charitativní snídani spojenou s prode-
jem vánočních výrobků uspořádala v zá-
břežském call centru ČEZ Distribuce už 
třetím rokem Charita Zábřeh. Od operáto-
rek call centra a dalších zaměstnanců Sku-
piny ČEZ utržila 14.653 korun, z výtěžku 
koupí televizi do společenské místnosti 
Domovinky, která se stará o seniory a lidi 
trpící demencí.

Velký zájem byl o vánoční výrobky, na 
dračku ale šly hlavně připravené lahůdky. 
Hitem se jako už tradičně stala škvarko-

vá pomazánka následovaná dalšími dru-
hy pomazánek i sladkými výrobky. O 
kávu se postarala občasná mobilní kavár-
na s názvem Nadějná provozovaná klienty 
Charity Zábřeh.

„Bylo to opět velmi milé a přátelské se-
tkání, do call centra už naši klienti jezdí 
jako ke svým přátelům. Tato akce, ze kte-
ré se stala tradice, pro nás a naše klienty 
znamená mnohem více než jen finanční in-
jekci,“ poděkoval ředitel Charity Zábřeh 
Jiří Karger.  (red)

Operátorky call centra charitativně posnídaly 
a nakoupily dárky 

Karatisté zabodovali 
na mistrovství republiky

První adventní víkend strávil ženský 
pěvecký sbor Slavice v rakouském Gra-
zu. Sbor přijal pozvání Zuzany Ronck, 
umělecké vedoucí smíšeného sboru Mu-
zica con Grazia, k účinkování na advent-
ním festivalu v Grazu. Zde na nedělní mši 
Slavice zpívaly v kostele Maria hilf, kde 
uvedly Mši C dur Charlese Gounoda a 
dále Youngovy skladby Mária a Alleluia.

Adventní koncert se konal odpoledne 
v historickém sále a účinkovalo na něm 
sedm sborů, šest rakouských a Slavice. 
Ty přispěly k oživení programu zejména 
skladbou Adama Michny Začněte panny 
zpívati. Celý koncert zakončil společný 
zpěv všech sborů za účasti publika.  (red)

Slavice v Grazu slavily 
úspěch

Hnízdo, mateřské a rodinné centrum, se 
ve spolupráci s městem letos opět zapojuje 
do Národního týdne manželství, který pro-
běhne v týdnu od 10. do 16. června. Letoš-
ním mottem je Manželství v síti – tedy jak 
manželství a vztahy ovlivňuje svět digitál-
ních technologií a jaké výzvy přináší on-
line svět do prožívání blízkosti s nejbliž-
šími.

Hnízdo proto vyzývá všechny zájemce, 
aby se přidali do této akce a sdíleli tipy, co 
konkrétně dělají pro to, aby jim manžel-
ství nezevšednělo, i jak se nestat zajatcem 
digitálních technologií. Příspěvky je mož-
né posílat do 16. února na hnizdozabreh@
seznam.cz.  (red)

Startuje Manželství v síti

Potomek Inků, umělec a léčitel Cesar 
Clemente Villalobos Leiva dorazí také do 
Zábřeha. 

Ve čtvrtek 23. ledna se setká se studenty 
gymnázia, následující den dopoledne do-
razí do ZŠ Hrabová. V 17 hodin pátku 24. 
ledna bude zahájen jeho koncert pro veřej-
nost v kostele Církve Československé hu-
sitské (u Moravské Sázavy). Koncert Inca 
son mezinárodně uznávaného peruánské-
ho skladatele a flétnisty, který koncerto-
val mj. v Carnegie Hall či vystupoval na 
olympijských hrách, přiblíží písně a tance 
andských indiánů. Vstupné je dobrovol-
né, výtěžek z koncertu je určen na podpo-
ru výstavby školy pro děti v horské oblasti 
Ascope v Peru.

O víkendu 25. a 26. ledna nabízí Cesar 
Villalobos individuální léčbu. Tento chiro-
praktik a léčitel provádí diagnostiku, na-
pravování páteře a další úkony.  (red)

Incký umělec a léčitel 
vystoupí v Zábřeze

Závěr roku zábřežským karatistům vy-
šel. Z Mistrovství České republiky MSKA 
2019 si karatisté trénující pod ZŠ a DDM 
Krasohled odvezli několik cenných kovů.

Soutěž odstartovaly boje nejvyšších fo-
rem – Contra Set, ve kterých závodí mistři 
a kandidáti na mistry. V té zvítězila Alena 
Bajerová, vedoucí zábřežského oddílu. Ve 
formách se umístil také Zdeněk Bombera 
(4. místo ve formě Quarta Set).

Po soutěži forem následovaly sportovní 
boj a sparing. Ve sportovním boji, v nej-
vyšší ženské kategorii FA, opět zvítězi-
la Alena Bajerová. Dalším bodujícím byl 
Zdeněk Bombera v kategorii MA (4. mís-
to) a Petr Šuranský, který vybojoval 3. 
místo v kategorii MG. Ve sparingu oddíl 
také slavil úspěchy, Marek Blaha vyhrál 
kategorii MO a Nikola Nádeníčková zís-
kala v kategorii FO+FY stříbro.  (red)

V úterý 10. prosince se v Praze na nor-
ské ambasádě uskutečnil koncert, který 
byl prostřednictvím Českého rozhlasu vě-
nován norskému velvyslanci a všem přá-
telům této severské kultury. Mezi mladý-
mi hudebníky, kteří přijeli svým uměním 
potěšit norské příznivce, byly také dvě na-
dějné klavíristky ze zábřežské ZUŠ Lucie 
Mrákavová a Anna Hrochová. Sálem ne-
oklasicistní budovy se nesla hudba pochá-
zející z pera českého skladatele filmové, 
televizní a muzikálové hudby Karla Svo-
body. Posluchači se tak mohli kochat tóny 
z filmu Tři oříšky pro Popelku. 

Lucie Mrákavová se již předtím, 6. pro-
since, připojila k oslavám 85 let význam-
ného hudebního skladatele, klavíristy, au-
tora filmové hudby a profesora kompo-
zice Milana Dvořáka. Kromě Jiřího Do-
hnala z Českého rozhlasu, evangelického 
faráře Miloše Rejchrta a řady dalších gra-
tulantů přímo na koncertě se k blahopřá-
ní psanou formou připojila také manželka 
prezidenta Václava Havla Dagmar Havlo-
vá-Veškrnová nebo herečka a zpěvačka Ji-
tka Molavcová. Zábřežská klavíristka pak 
osobně popřála přednesem skladby Chro-
matický valčík z oslavencovy dílny. (red)

Klavíristky ze ZUŠ hrály na norské ambasádě
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Od 1. prosince 2019

pondělí–pátek 8.00–20.00

sobota–neděle 8.00–20.00
Zdroj: seznam.cz

Lékárna Dr.Max v Kauflandu v Zábřehu  
byla trvale uzavřena.

Těšíme se na vás v naší druhé lékárně  
jen 100 m od Kauflandu

(Leštinská 2429/1).
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Festival Welzlování, který odstartoval 
14. ledna otevřením výstavy fotografií Ví-
tězslava Vursta a jeho vyprávěním o puto-
vání po severních oblastech Etiopie, nabíd-
ne do konce měsíce další dva cestovatelské 
pořady.

Ve čtvrtek 23. ledna přijede do kina Re-
tro přednášet o své cestě kolem Evropy 
Jiří Oliva. „Ten, ač neměl moc zkušenos-
tí s pádlováním, si pořídil kajak a strávil 
s ním na cestách více než tři roky. Přitom 
procestoval osmnáct států a na kajaku ujel 
téměř dvanáct tisíc kilometrů,“ přiblížil zá-

kladní parametry dobrodružného putování 
odvážného cestovatele Zdeněk David.

O pár dní později si přijdou na své ne-
jen vyznavači exotických dálek, ale i histo-
rických motocyklů. Na jednom z nich, mo-
torce Enfield vyráběné v Indii, absolvoval 
v loňském roce tři týdny dovolené v Ne-
pálu František Nykl. O svých zážitcích ze 
strastiplné cesty se podělí s návštěvníky 
kina ve středu 29. ledna. Pořadatelé upo-
zorňují, že tentokrát má přednáška začátek 
o půl hodiny později, než je obvyklé, tedy 
v 17.30.  (red)
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Předvánoční čas zněl hudbou a zpěvem
Konec roku nabídl v Zábřeze opět řadu kulturních a společenských akcí. První advent-

ní víkend nabídl rozsvícení vánočního stromu či úvodní adventní koncert v podání šum-
perské Scholy od sv. Jana Křtitele, v pondělí 2. prosince následoval koncert Orchestru 
Václava Hybše. 

Následující neděli 8. prosince se rozezněly adventní melodie na koncertu žáků ZUŠ 
v prostorách kostela sv. Barbory. Úvod patřil žesťovému kvintetu, k němuž se poté při-
dalo dívčí pěvecké duo (FOTO 1). Kostel poté 
rozezněl klavír, trio příčných fléten či varhany. 
Příčná flétna se ještě představila sólově za do-
provodu cembala a violoncella. Skladbu Gabri-
el’s Oboe si vybralo smyčcové kvarteto. Svěží a 
radostnou náladu přinesl komorní pěvecký sbor 
se spirituálem pod vedením Petra Johna. Závěr 
koncertu patřil Dvořákovu Largu z Novosvětské 
v podání smyčcového orchestru, jehož interpre-
tace byla příjemnou tečkou za výkony všech in-
terpretů. Všechny hudební výstupy propojilo mluvené slovo, námět k přemýšlení a za-
myšlení se nad smyslem adventu vůbec, kterého se ujala Eva Vurstová.

Druhá adventní neděle nabídla ale také poslední loňské divadelní představení – ko-
medii Plnou parou. Hra staví na pikantní zápletce 
točící se kolem záměn dárcovství peněz pro dob-
ročinné účely s dárcovstvím spermatu. Luxusní 
prostředí sauny wellness hotelu s povedenými he-
reckými výkony Miroslava Etzlera, Jana Dolan-
ského, Aleny Dolákové (FOTO 2) a především 
brilantní Lenky Vlasákové přinesly k potěše di-
váků do předvánočního času pořádnou dávku vti-
pu a nadsázky.

V pondělí 9. prosince rekordních 180 dětí ze 
zábřežských mateřských a základních škol již 
poosmnácté přivítalo vánoční období dobročin-
ným koncertem (FOTO 3). Tentokrát prostřed-
nictvím výtěžku z dobrovolného vstupného pod-
pořily spolu 

s organizátory ze Zábřežské kulturní činnost spo-
lečnosti Šance, která dává novou šanci dětem s 
hematologickým a onkologickým onemocněním. 
Pásma vánočních koled zazpívaly děti z mateř-
ských škol Pohádka, Strejcova a Zahradní a sbo-
ry ze základních škol Boženy Němcové, Severo-
východ a Školská. Výsledek jejich snažení je opět 
obdivuhodný, na dobrovolném vstupném se sešlo 
11.817 korun. 

Zábřež-
skou adventní tradicí už je dlouhá léta také vý-
stava, která se v prostorách Střední školy sociál-
ní péče a služeb otevřela veřejnosti ve čtvrtek 12. 
prosince. Návštěvníci, kteří sem zamířili, moh-
li opět obdivovat množství vánočních aranžmá, 
svícnů, adventních věnců či svátečních tabulí 
připravených žáky a pedagogy školy. Ti pro ně 
také letos připravili zajímavé překvapení – mo-
derní trendy výrobky doplnil staročeský jarmark. 

Připraven byl i další bohatý program, nechy-
běla ochutnávka perníčků, cukroví a mícha-
ných nápojů či živý betlém studentů školy 
(FOTO 4). 

Další tradicí jsou výchovné koncerty při-
pravené ZUŠ, které letos přivítaly žáky zá-
břežských škol 12. a 13. prosince. A jako ob-
vykle se jednalo o koncerty plné hravosti a 
nápadů. Tentokrát se kulturní dům proměnil 
v televizní studio a místo konání show ZU-
Ška má talent (FOTO 5). Pořadem prováze-

li moderátoři, kteří se obecenstvu představili nejen na jevišti, ale ukazovali také dění 
v zákulisí. Díky skvělému technickému zázemí zde došlo k propojení techniky a umění. 
Hned v prvním čísle se naskytla příležitost sledovat shora struny klavíru, které rozeznělo 
uskupení VIPiano. Vzápětí se představil Kryštof, který sám díky looperu hrál jako celá 
kapela. Two sisters a jejich steampunk proměnil podium v prostředí módy z období páry. 
Netradičním způsobem se připojil i výtvarný obor. Vizuální umění bylo vyjádřeno pří-
během kresleným do mouky dua Flour painters. Deset pěveckých hlasů předvedlo usku-
pení Decatonix, které svou zpívanou skladbu doprovodilo hrou na tělo. Jak to vypadá 
v tajemných koutech umění, vyjádřil smyčcový kvartet Quartetky skladbou Fantom ope-
ry. Nový předmět elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba představila skupina 
Electronic sound rebels. Závěrečné vystoupení patřilo dechovému souboru, který se na 
podiu předvedl nejen hudebně, ale zároveň roztančil sál. 

V pátek už popáté proběhlo na Skaličce tradiční zpívání u vánočního stromu, které po-
řádají místní hasiči ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Skalička. Z důvodu velkého zájmu se tentokrát 
akce konala v areálu zámku. Děti si opět při-
pravily vánoční básničky a zazpívaly koledy. 
Vánoční atmosféru doplnilo sněžení a nechy-
bělo ani bohaté občerstvení.

O třetí adventní neděli nabídl cyklus Bravo 
koncert sopranistky Ivany Pavlů za doprovodu 
klavíristy Jiřího Hrubého (FOTO 6). Sólistka 
Národního divadla moravskoslezského v Ost-
ravě přenesla do kostela sv. Barbory unikátní 
program s řadou adventních písní z celého světa: Německa, Katalánska, Francie, Itálie, 
Anglie, USA či Rakouska, nechyběla ani známá latinská Adeste fideles a česká klasika 
V půlnoční hodinu, Půjdem spolu do Betléma či Chtíc aby spal.

Co by byly Vánoce bez koncertu populárního Moravia Big Bandu? Ten ani tentokrát 
své příznivce nezklamal. Ve středu 18. prosince orchestr vystoupil pod vedením Pav-

la Doubravy se zpěváky Vendy Pumprlovou, 
Petrem Johnem, Ivou Svobodovou a vokál-
ním triem ve složení Tereza a Bára Frýdovy 
spolu se svým otcem Pavlem. Zazněla řada 
známých songů, koncert ale nabídl i ztišení, 
sálem zněly písně s vánoční tematikou, které 
tradičně umocnily sváteční atmosféru kon-
certu Moravia Big Bandu. Tu ještě posílilo 
vystoupení hosta z řad předních českých in-
terpretů. Tentokrát vnímavému a nadšenému 
obecenstvu nabídl Moravia Big band hned 
dvě zvučná jména: Jitku Zelenkovou a Jana 
Smigmatora (FOTO 7).  (red)

Welzlování pozve na cestu
 kolem Evropy a do Nepálu

V minigalerii muzea je od listopadu 
k vidění výstava umělecké tvorby Aleny 
Kocábové. Prezentována je zde přede-
vším její grafická tvorba a malba na hed-
vábí. Grafice se Alena Kocábová věnuje 
od doby svých studií na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomou-
ci, pro výstavu byl vybrán soubor grafic-
kých prací s vánoční tematikou vytvořený 

technikou linorytu. Jedná se o jednobarev-
né tisky plnící funkci nejen každoročních 
přání v období vánočních svátků, ale ze-
jména drobného originálního dárku.

Výstavu, která je přístupná do 19. led-
na, doplnila kolekce maleb na hedvábí, 
jimž se autorka věnuje už téměř dvacet let. 
V minigalerii je ke zhlédnutí kolekce šál a 
šátků.  (red)

Alena Kocábová představila grafiky 
a malbu na hedvábí

Pro milovníky tance a dobré zábavy při-
pravil kulturní dům na neděli 19. ledna vy-
stoupení slovenské skupiny Progres, která 
je i u nás známá především díky účinková-
ní v televizi Šlágr. Repertoár kapely hrající 
pod vedením Karola Halana tvoří zejména 
vlastní skladby, ale i lidovky a populární 
písničky od jiných interpretů. Progres, kte-
rý letos slaví již čtvrtstoletí své existence, 

vydal více než čtyřicet hudebních nosičů a 
byl oceněn zlatou, platinovou a dokonce i 
multiplatinovou deskou. 

Vstupenky na akci v hodnotě od 150 
Kč lze pořídit v infocentru a nově také 
online na www.kulturak.info. Pořad s po-
pulární skupinou pocházející z okolí slo-
venského města Prievidza má začátek 
v 15 hodin.  (red)

Taneční odpoledne se skupinou Progres

Na záplavu poetických písňových 
textů a krátkých sloganovitých básni-
ček, kterými prokládá svoje písně, se 
mohou těšit příznivci folkového pís-
ničkáře a poety Karla Plíhala. Ten za-
vítá ve čtvrtek 30. ledna do komorního 
sálu zábřežského kina v doprovodu kla-
sicky vystudovaného kytaristy Petra Fi-
aly. „Plíhal se vrátil na pódia v loňském 

roce po téměř tříleté pauze vynucené 
zdravotními problémy. I proto bude se-
tkání s ním mimořádným zážitkem, který 
nabídne nejenom famózní kytarové umě-
ní, ale i neotřelou zábavu postavenou na 
zcela originální práci s jazykem,“ zve 
na koncert produkční Vratislav Jarmar. 
Vystoupení Karla Plíhala má začátek 
v 19 hodin. (red)

Plíhal v komorní atmosféře

Na oblíbený karnevalový rej s Míšou 
Růžičkovou se mohou těšit děti ze Zábře-
ha a okolí v sobotu 18. ledna. „Interaktiv-
ní show je skvělou zábavou především pro 
nejmenší diváky, představení je totiž vhod-
né pro děti už od tří let a kromě dovádě-
ní u spousty známých písniček nabídne i 
soutěže o sladké odměny,“ lákají na akci 

pořadatelé z kulturního domu. Ti součas-
ně upozorňují, že k dispozici jsou poslední 
volné vstupenky. 

Po skončení karnevalu se děti mohou 
setkat s populární Míšou na autogramiá-
dě nebo společném focení. Akce má začá-
tek v 16 hodin, děti v karnevalových kos-
týmech jsou vítány.  (red)

Dětský karneval s Míšou

Rovněž v letním semestru školního 
roku 2019/2020 otevře kulturní dům dva 
kurzy Virtuální Univerzity třetího věku. 
V nabídce je kurz Leonardo da Vinci: re-
nesanční uomo universale věnovaný jed-
né z nejvýznamnějších postav období re-
nesance a kurz Včelařský rok. Náplní kaž-
dého kurzu je skupinové zhlédnutí šes-
ti videopřednášek předtočených vysoko-
školskými lektory, podmínkou úspěšného 
absolvování osmdesátiprocentní docház-

ka a úspěšné vypracování testů. „Výuku v 
letním semestru zahájíme začátkem úno-
ra, konkrétně 3. a 10. 2., uzávěrka pro po-
dání přihlášky byla stanovena na 29. led-
na,“ informovala Dagmar Ziková ze Zá-
břežské kulturní. Bližší informace o Uni-
verzitě třetího věku lze získat na webové 
stránce kulturak.info, kde lze také vyplnit 
a online odeslat přihlášku, nebo na kon-
taktech: 583 415 400, 775 915 400, email 
zikova@kulturak.info.  (red)

Univerzita třetího věku otevře v únoru dva kurzy

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7
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COCONUT
Tech-house, techno.                                                                    
    Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA „TROJCE“
Prezentace školy, pohádkové soutěže a disciplíny, setkání rodičů a učitelů, i pro veřejnost.
                                                                                        ZŠ Školská 11, 9:00 – 12:00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Zábava pro děti, občerstvení zajištěno.                                  
   Katolický dům, 14:00, vstupné dobrovolné

DOLITTLE
Komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.                    
 Kino Retro, 15:00, 130 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.   
   Kino Retro, 17:30, 130 Kč

FITNESS PLES
Hraje Méďa Band a KMČ. Iluzionistická show, vystoupení dětí kurzů FKM, Dream Zábřeh, vyhlášení 
klienta a vítěze Fitness proměny, soutěže, tombola, slosovatelné vstupenky.            
  Kulturní dům, velký sál, 19:00, 250 Kč

PLES ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Odvoz účastníků zajištěn. Více informací na plakátech.                                    
  Sokolovna Leština, 19:00

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 95 min.                  
   Kino Retro, 20:00, 120 Kč

LVÍ KRÁL
Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.
                                                                          Kino Retro, 15:00, 100 Kč, koledníci 60 Kč

JUMAJI: DALŠÍ LEVEL
Akční, komedie, dobrodružný, bez omezení, USA 2019, 123 min.        
  Kino Retro, 17:30, 100 Kč, koledníci 60 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.     
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TEJPOVÁNÍ ANEB CO BYCHOM O TÉTO METODĚ MĚLI VĚDĚT? 
Beseda s Mgr. Veronikou Papouškovou.                                                   
 Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.     
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

AMUNDSEN
Drama, dobrodružný, životopisný, titulky, nevhodné do 12 let, Norsko/Švédsko/Česko 2019, 125 min.
 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

WELZLOVÁNÍ 2020: NEPÁLEM PO ENFIELDU
Promítání a vyprávění cestovatele a dobrodruha Františka Nykla.              
 Kino Retro, 17:30, vstupné dobrovolné

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.            
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KAREL PLÍHAL
Koncert hudebníka, textaře a poety v doprovodu kytaristy Petra Fialy.             
 Kino Retro, 19:00, VYPRODÁNO

DOLITTLE
Komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.                    
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PÁTRÁNÍ PO PŘÍČINÁCH ZÁPADNÍHO ŠÍLENSTVÍ
Přednáška  doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D.     
 Konírna, Farní ulice 16, 18:00, vstupné dobrovolné

STUŽKOVACÍ PLES GYMNÁZIA ZÁBŘEH                                      
   Kulturní dům, velký sál, 19:00

XX. PLES CHARITY ZÁBŘEH
Benefiční ples (Nadace Divoké husy). Z výtěžku bude podpořena Domácí hospicová péče.     
  Katolický dům, 20:00

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.           
  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 18. ledna

DOLITTLE
Komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.                    Kino Retro, 17:30, 130 Kč

VÁLKA ROSEOVÝCH
Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král a Petr Florián. Představení je 
součástí divadelního předplatného ČEZ.                                        Kulturní dům, velký sál, 19:00, 380 a 420 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 95 min.                   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Dokumentární, bez omezení, české znění, Česko 2020, 90 min.                           Kino Retro, 17:30, 120 Kč

CATS
Muzikál, komedie, drama, fantasy, rodinný, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2019, 106 
min.    Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES                                                           
       Katolický dům, 19:30

ATOM ROCK, DEATH ROW INMATES
Rock, heavy-metal.                                                                        Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH                  
  Městský stadion, zasedací místnost, 9:00

DOLITTLE
Komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.                   
   Kino Retro, 15:00, 130 Kč

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – DĚTSKÝ KARNEVAL       
Veselé písničky, tancování, sladké odměny. Kostýmy vítány!            
      Kulturní dům, velký sál, 16:00, 180 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka, bez omezení, české znění, Česko 2019, 94 min.                                 
  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 95 min.                    
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SKAUTSKÝ PLES                                                                                   Katolický dům, 19:30

ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: PROGRES
Vystoupení populární slovenské skupiny.            
 Kulturní dům, 15:00 – 18:00, velký sál 190 Kč/foyer 150 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, rodinný, bez omezení, USA 2019, 103 min.       
 Kino Retro, 15:00, 100 Kč, koledníci 60 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný, komedie, bez omezení, dabing, USA 2019, 97 min.      
 Kino Retro, 17:30, 100 Kč, koledníci 60 Kč

MIZEROVÉ NAVŽDY
Akční, komedie, krimi, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2020.                            
 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ROVNOVÁHA V RODINĚ. ABY BYLO DOMA DOBŘE…   
Beseda s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.                                             Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

ZVONY
Beseda s RNDr. Mgr. Františkem Johnem.                                     Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

CATS
Muzikál, komedie, drama, fantasy, rodinný, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2019, 106 
min.        Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 95 min.                    
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

WELZLOVÁNÍ 2020: S KAJAKEM KOLEM EVROPY
Dobrodružné vyprávění Jiřího Olivy o téměř čtyřleté cestě kolem Evropy.
                                                                               Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

TENKRÁT PODRUHÉ – FILMOVÉ VEČERY
Komedie, drama, romantický, nepřístupné do 15 let, titulky, Francie 2019, 115 min.       
  Kino Retro, 20:00, 100 Kč

CESAR CLEMENTE VILLALOBOS LEIVA – BENEFIČNÍ KONCERT
První koncert mezinárodně uznávaného peruánského skladatele a flétnisty v České republice. 
                             Kostel Církve československé husitské (u bývalých kasáren), 17:00, vstupné dobrovolné

DOLITTLE 3D
Komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2020, 106 min.                   
  Kino Retro, 17:30, 150 Kč

LIDOVÝ PLES
K tanci a poslechu hrají ZN a KMČ. Předprodej v recepci Charity Zábřeh.
                                                          Katolický dům, 19:30, předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 19. ledna

Čtvrtek 16. ledna

Neděle 26. ledna

Středa 22. ledna

Dne 26. prosince 2019 uplynul rok,  
kdy nás navždy opustil můj drahý přítel,

pan František Habermann, 
t.č. z Růžového údolí.

S úctou a láskou vzpomínají Jitka 
s maminkou, sestry a bratři s rodinami.

Člověče, ponech na Bohu, ať soudí naše viny. 
Míval jsi v očích oblohu, teď už jsi někdo jiný...

Dne 4. 1. 2020 to bylo již 17 let,  
co nás navždy opustil 

pan Karel Král.
Vzpomínají manželka,  
dcera a syn s rodinami.

Úterý 28. ledna

Dne 2. prosince 2019 uplynulo 10 let 
ode dne, kdy nás navždy opustil

pan Miroslav Šorm 
ze Zábřehu. 

S láskou vzpomínají  manželka 
a děti s rodinami.

Čtvrtek 23. ledna

Čtvrtek 30. ledna

Pátek 17. ledna

Pátek 24. ledna

Spirála

Středa 29. ledna

Pátek 31. ledna

Burčáci

Skauti Skalička

KDU-ČSL
+ animátoři

Sobota 25. ledna

KDU-ČSL
+ animátoři

Fit Klub 
Mami

Veritas 
Zábřeh

GYZA

VÝSTAVY

Galerie kina Retro 
Vítězslav Vurst: Etiopie – výstava fotografií                  
 Výstava potrvá do 15. 3.                                                                                                               

Galerie Tunklův dvorec uzavřena

Muzeum Zábřeh
Alena Kocábová – grafika a malba na hedvábí (minigalerie)                             
 Výstava potrvá do 19. 1.
Šperkovnice muzea                             Výstava potrvá do 9. 2.

Pivovar Welzl
Michal Králík                                                           Leden/únor                        


