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Startuje nový systém třídění odpadu
Třídění odpadu bude pro obyvatele
Zábřeha jednodušší. Do každého rodinného domu na území města poputují nové 240litrové nádoby na plast,
papír a bioodpad. S příchodem nové
odpadové legislativy totiž dojde k
omezení ukládání využitelných odpadů na skládky. V souvislosti s tímto
omezením budou výrazně navýšeny
poplatky, které musí město za uložení na skládku hradit. To je také důvodem, proč město zavádí nový systém
třídění. Jediným řešením je usnadnit
občanům třídění tak, aby na skládkách končilo co nejméně využitelného odpadu.
„Díky projektu Zábřežsko třídí se
nejen ve městě, ale i obcích regionu
stávající systém ještě více zkvalitní a
umožní občanům mnohem komfortnější třídění odpadů. Záměrem je dlouhodobě udržet ceny za svoz a likvidaci odpadu na přijatelných hladinách,“
objasnil starosta František John.
I když se nový systém třídění odpadů týká zejména domácností z rodin-

ných domů, dojde k rozšíření separace
i pro bytové domy a sídliště. V těchto lokalitách budou postupně doplněny
desítky nádob na tříděný odpad. Nádoby na tříděný odpad pro rodinné domy
budou vydávány od 15. listopadu na
třech výdejních místech.
„Technické služby provedly důkladný rozbor zábřežských popelnic. Z
jeho výsledku vyplývá, že až dvě třetiny odpadu jsme schopni vytřídit,“ informoval ředitel Technických služeb
Zábřeh Milan Doubravský.
Na výdej nádob pro rodinné domy
naváže organizační změna ve svozu odpadů. Svoz komunálního odpadu bude probíhat ve dvoutýdenním intervalu. V mezičase bude svážen odpad separovaný. Popis nového systému svozu a další podrobnosti jsou
součástí vloženého listu tohoto vydání
zpravodaje. Všechny informace k odpadovému hospodářství a životnímu
prostředí soustřeďuje radnice na nové
webové stránky www.odpady.zabreh.
cz. 
(red)

O státním svátku zazní v Barborce
varhanní koncert
Na varhanní koncert u příležitosti
státního svátku – Dne boje za svobodu
a demokracii – pozve kulturní dům ve
středu 17. listopadu.
V kostele sv. Barbory vystoupí výrazná osobnost české varhanní scény Michaela Káčerková. Ta účinkuje pravidelně na koncertech a festivalech v České republice, v řadě evropských zemí,
ale vrací se i do USA nebo do Japonska. Na programu slavnostního koncertu figurují skladby J. S. Bacha, jeho čes-

kého předchůdce Johanna Fischera a
skladatele německého romantismu J. G.
Rheinbergera. Dokonalý prožitek zajistí
návštěvníkům snímání hry na varhany a
následná projekce na plátno.
Koncert v Barborce má začátek v obvyklých 16 hodin, vstupenku lze zakoupit za příznivých 100 korun, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti
vstup zdarma. Pořadatelé připomínají,
že pro vstup lze uplatnit slevové karty
zakoupené na sezonu 2019/2020. (red)

Radnice hledá nové pracovníky
Na obsazení tří pracovních pozic
vypsala zábřežská radnice výběrová
řízení. Úřad hledá nového referenta
či referentku oddělení životního prostředí, odboru finančního a poslední
nabízenou pozicí je strážník městské
policie.
Do 23. listopadu mohou zájemci zasílat přihlášky na místo referenta oddělení životního prostředí. Tato pozice je zaměřena na zajišťování agendy
správy složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační
činnosti. Jedná se o pracovní poměr na
dobu neurčitou s termínem nástupu od
ledna příštího roku. Od nového roku
by měla nastoupit i pracovní posila na
odbor finanční. Hlavní zaměření činnosti této pozice je vymáhání pohle-

dávek, zajišťování agendy správních a
místních poplatků i zástup na pokladnách městského úřadu. Lhůta pro podání přihlášky je v tomto případě do
19. listopadu.
Další strážníky přijme do svých řad
i Městská policie Zábřeh. Jejich činnost je zaměřena na komplexní plnění
úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci a prevenci kriminality.
„Podrobnější informace ke každému
výběrovému řízení najdete na stránkách www.zabreh.cz v sekci Město a
úřad – Volná pracovní místa. Případné dotazy ochotně zodpoví personalistka Martina Poláchová na tel: 583
468 241,“ doplnila tajemnice městského úřadu Jana Krasulová.  (red)
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kostel sv. Barbory

slavnostní koncert ke státnímu svátku I vstupné 100 Kč

Zábřeh se připojil k paktu starostů a primátorů
Zábřeh se připojil k
Paktu starostů a primátorů pro klima a energii.
Hlavním cílem této iniciativy je zlepšení životního prostředí a kvality
života ve městech a obcích. Členstvím se město zavazuje k aktivitám,
jež podporují ekologii a
zdravé životní prostředí.
Pakt je dobrovolnou
celoevropskou iniciativou obcí, které si uvědomují a přijímají odpovědnost za stav životního prostředí, zavazují se
k zavádění opatření na úsporu energie, ke
zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Během následujících deseti
let by se emise CO2 měly v Zábřeze snížit
nejméně o 40 %.
„Připojení k paktu schválilo městské
zastupitelstvo v září. Vstup do iniciativy je
dalším mezníkem na cestě za vyšší ochranou klimatu, respektive nižšími emisemi
skleníkových plynů a dosahování energetických úspor. Opatření jako zateplování
veřejných budov či energetická regulace
přinášejí i finanční úspory, v Zábřeze je
realizujeme dlouhodobě,“ informoval starosta František John.
Účast ve společenství není zpoplatněna,

naopak město může čerpat výhody, získá
například prostředky na tvorbu analýzy
zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních
činností a opatření na zvýšení její odolnosti. „Dále bude mít přístup ke zdrojům financování řady plánovaných projektů ze státních i evropských programů,
především těch, které jsou přístupné pouze pro signatáře paktu,“ dodal starosta. Z
těchto prostředků lze financovat mj. přípravy projektů, studie proveditelností či
tvorby investičních programů, což souvisí
s úsporami nákladů v rozpočtu města. V
současné době je do paktu zapojeno přes
10.700 samospráv z Evropské unie, z toho
z České republiky aktuálně 81, mimo jiné
Brno, Olomouc, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Ostrava či Praha. 
(red)

Forenzní značení se setkalo s velkým zájmem
Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků, které letos poprvé nabídla Městská policie Zábřeh, se setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Značení probíhalo od července do konce září,
možnosti využilo 135 občanů. Celkem
byl označen majetek v hodnotě přes čtyři miliony korun, mezi označenými dopravními prostředky jasně dominovala elektrokola (61 kusů), následovala
kola horská (34), trekingová (21) a další, označeny byly ale také tři invalidní
vozíky.
Důvod zájmu je zřejmý. Označené
předměty získají svoji jedinečnou synte-

tickou DNA, obdobně unikátní jako otisk
prstu. Následně jsou vloženy do evropské databáze, nad kterou má v ČR záštitu
ministerstvo vnitra. Informace z této databáze jsou využívány při pátrání po odcizených věcech městskou i státní policií.
V řadě případů se už právě díky označení povedlo odcizené předměty vypátrat a
vrátit zpět majiteli. „V příštím roce bude
městská policie v tomto značení pokračovat, chceme uspokojit i zájemce, na které se letos nedostalo. O termínu spuštění budeme včas informovat na informačních kanálech města,“ uvedl velitel
městské policie Václav Doubrava. (red)

Sociální potřeby města pomůže stanovit výzkum
V průběhu listopadu provádí výzkumná agentura Sociotrendy ve spolupráci s
městem výzkum zaměřený na mapování
potřeb obyvatel Zábřeha ve vztahu k sociálním službám.
Cílem je zjistit nejen aktuální stav potřebnosti, informovanosti a spokojenosti
obyvatel, ale i oblasti, ve kterých by občané potřebovali lepší podmínky nebo

podporu. Informace z výzkumu budou
podkladem pro stanovení priorit v rámci
služeb pro občany a další rozvoj sociálních služeb ve městě. Odpovědi na otázky jsou anonymní a slouží ke statistickému zpracování v souhrnné výzkumné zprávě. Průzkum je možné vyplnit
na webových stránkách města www.zabreh.cz.
(red)
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KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 62. jednání v
úterý 19. října mimo jiné projednala
následující materiály:
• Pověřila odbor rozvoje a územního plánování podáním požadavku na
posun vlakového spoje 3665 Zábřeh –
Hanušovice minimálně o 15 minut, aby
navazoval na přijíždějící vlak ze směru
od Prahy ve 20:39.
• Souhlasila s podáním žádosti o
reklamní partnerství s ČEZ, a. s. na financování projektu Rozsvícení vánočního stromu v Zábřeze částkou 30.000
Kč bez DPH.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o zajištění přeložky distribučního zařízení a o úhradě nákladů s ní
souvisejících se společností GasNet, s.
r. o. pro potřeby realizace stavebních
úprav komunikace v lokalitě Na Skokance. Dodatkem se prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2026.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo na zbudování pásu pro
pěší a cyklisty na ulici Leštinská se
společností EKO servis Zábřeh, který
upravuje cenu díla o dodatečné práce
a o práce, které nebudou realizovány.
Nová cena díla činí 3.213.338 Kč bez
DPH.
• Schválila upravený odpisový plán
na rok 2021 pro ZŠ a DDM Krasohled,
ZŠ B. Němcové a MŠ Pohádka.
• Schválila poskytnutí neinvestiční dotace 5.000 Kč pro Náboženskou
obec Církve československé husitské v
Zábřehu na zajištění celoročního provozu věžních hodin na kostele Církve
československé husitské.
• Schválila dodatek k podmínkám
pro poskytnutí účelového transferu příspěvkovým organizacím zřizovaným
městem pro MŠ Pohádka za účelem
pokrytí výdajů spojených s II. etapou
rekonstrukce elektroinstalace ve školce. Dodatkem dojde k navýšení poskytnutého příspěvku na 540.508 Kč.
Obdobným dodatkem prodloužila termín vyúčtování příspěvku poskytnutého na pokrytí investičních výdajů spojených s předfinancováním projektu
EKOráj III na MŠ Strejcova – Zelená
střecha do 31. 8. 2022.
• Schválila poskytnutí účelového
neinvestičního transferu 52.000 Kč MŠ
Strejcova na pořízení nového kamerového systému a zabezpečovacího zařízení pro vstup do budovy školky.
• Jmenovala konkurzní komisi pro
posuzování uchazečů o jmenování na
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh.
• Stanovila s účinností od 1. 1. 2022
celkový počet zaměstnanců Městského
úřadu Zábřeh na 112.
• Pověřila Technické služby Zábřeh uzavíráním smluv o výpůjčce nádob na separaci komunálních odpadů
(papír, plast a biologicky rozložitelný
komunální odpad) s občany města a jejich distribucí.
• Schválila znění vzorové smlouvy
o výpůjčce nádob na separaci komunálních odpadů občanům. 
(red)

Svoz bioodpadu
i sběrové soboty
pro letošek končí
Technické služby Zábřeh upozorňují,
že ve středu 17. listopadu, v den státního
svátku, bude svoz komunálního odpadu
probíhat dle harmonogramu. V pátek 19.
listopadu proběhne poslední letošní svoz
bioodpadu.
EKO servis Zábřeh upozorňuje, že 27.
listopadu bude poslední sběrová sobota
v tomto roce. Sobotní provoz na Separexu bude opět obnoven v dubnu příštího
roku. 
(red)

Smuteční síň uspěla v architektonické soutěži

Cenu Rudolfa Eitelbergera pořádá
Spolek Za krásnou Olomouc od roku
2008. Smyslem soutěže je upozornit na
zdařilé stavby, které ovlivnily prostředí měst a venkova Olomouckého kraje
v oblasti architektonické tvorby, urbanismu, památkové péče nebo práce s veřejností. Cena byla pojmenována podle olomouckého rodáka a zakladatele památkové péče v Rakousku-Uhersku.
Sdružení si zakládá na kvalitně obsazené nezávislé porotě, která zahrnuje

přední české architekty, historiky umění, odborníky. Devítičlenná
porota letos vybírala z
dvaadvaceti vytipovaných novostaveb a rekonstrukcí, z nichž osm
poslala do finále. Mezi
finalisty se s projektem
Rekonstrukce smuteční síně dostal i Zábřeh a
získal tak čestné uznání
a speciální cenu pro přístup investora k realizaci díla.
„Stará obřadní síň v
uplynulém století zchátrala a poškodily ji různé nevhodné úpravy. Ateliér Ječmen obnovil vše, co na ní
bylo hodnotné, a znovu tak objevil její
architektonické kvality. Přístavby z obou
stran umocňují její symetrii. Prostor pro
smuteční obřad získal ztracenou monumentalitu. Architekti ho vybavili novými
lavicemi a svítidly a navrhli pro něj nový
katafalk, působivě osvětlený shora přirozeným slunečním světlem,“ stálo v hodnocení poroty. 
(red)

Retro zve na tvůrčí dílny a pořádný filmový výlet
Již osmý ročník dětského filmového festivalu Malé oči nabídne náročným zrakům i uším malých diváků pestrý, nejen filmový program. V sobotu 27.
listopadu odpoledne se kino Retro otevře nejen těm, kteří si chtějí vyzkoušet,
jak vzniká animovaný film nebo filmový zvuk.
Vedle tradiční a oblíbené animační dílny zábřežský biograf letos nabídne novinku v podobě dílny ruchařské. „Animátoři si spolu s dětmi za pomocí různých
nástrojů i moderní techniky vyzkouší, jak
vzniká zvuk do filmu, ale také jak zvuk dokáže film proměnit, a společně si ozvučí

různé filmové ukázky,” láká zvídavé děti
vedoucí kina Věra Smrčková. Obě filmové dílny doplní ještě tvořivá dílna, která
zabaví diváky prací s plastelínou. Vstup
na všechny tvůrčí dílny je zdarma, bližší informace k jejich průběhu nabízejí
webové stránky kinoretro.cz.
Na dílničky naváží pohádky za snížené festivalové vstupné. Menší diváci
jistě nepohrdnou oblíbenými Mlsnými
medvědími příběhy, ti starší pak pohádkou Myši patří do nebe. Podle opatření
platných od 1. listopadu nemusí děti do
12 let u vstupu prokazovat bezinfekčnost. 
(red)

Dvě místní stromořadí usilují o titul Alej roku
Hned dvě želízka má letos v ohni Zábřeh v anketě
Alej roku pořádané spolkem
Arnika. Jejím cílem je představit veřejnosti nejkrásnější
aleje a stromořadí, ale i upozornit na ty, kterým hrozí
zánik, či připomenout právě
vznikající.
Nominované aleje jsou
představeny fotografiemi i
krátkým úvodem. „O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o
záchranu nebo odhodlání
lokálních patriotů uspět v konkurenci z
celé republiky,“ stojí na stránkách spolku Arnika.
Hlasování začalo 2. listopadu a potrvá
do 11. ledna příštího roku. Na stránkách

ankety www.alejroku.cz mohou hlasující podpořit lipovou alej na hrázi Oborníka nominovanou Jaroslavem Krmelou. Další stromořadí, alej na břehu Moravské Sázavy (na snímku), nominovala
Ivana Brzobohatá. 
(red)

ČEZ spustil formulář pro přechod z ceníků
dodavatele poslední instance
Společnost ČEZ Prodej, která se stala dodavatelem poslední instance pro
statisíce zákazníků končících společností, nabízí lidem rychlý a snadný
přechod na smlouvu s garantovanou
fixní cenou. Vše zvládnou on-line z
domova během několika málo minut.
ČEZ Prodej se za poslední týden
stal dodavatelem poslední instance
pro zhruba 400.000 lidí, většinou zákazníků skupiny Bohemia Energy. Pro
ty, kteří chtějí co nejrychleji přejít na
smlouvu s fixací 1 až 3 roky, připravil
ČEZ Prodej jednoduchý on-line formulář, který doporučuje přednostně
využít. Kontaktní pobočky i call cen-

tra jsou totiž v současné situaci, kdy
se na ně obracejí desítky tisíc nových
lidí, přetížená a čekací lhůty jsou velmi dlouhé.
Výhodou oproti smlouvě v režimu
dodavatele poslední instance jsou výrazně nižší zálohy, jejich stejná výše
po celý rok a možnost zafixování cen
až na dobu tří let. V režimu dodavatele poslední instance jsou zálohy výrazně vyšší. Přechodem od dodavatele poslední instance bude mít zákazník
nastaveny nové zálohy s ohledem na
sjednaný produkt, a ty budou stabilní
po celou dobu až do termínu řádného
vyúčtování. 
(red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
V říjnu strážníci zaznamenali 417
událostí, zasahovali u šesti krádeží v
obchodech, odchytili čtrnáct volně pobíhajících psů a patnáctkrát řešili opilce povalující se na veřejných prostranstvích. Mimo to řešili i následující případy:
• První říjnový den vyrazili na základě žádosti Policie ČR pomoci při
pátrání po osobách, které se v Lupěném měly dopustit protiprávního jednání poté, co po přelezení plotů vnikly na soukromé pozemky. Dle svědků
se podezřelí pohybovali podél Sázavy
k Bagru, kde se trojici ve spolupráci
s hlídkou Policie ČR podařilo zadržet,
poté putovala k dalšímu šetření.
• Další spolupráce s Policií ČR a
záchrankou proběhla 3. října. Na základě žádosti policie vyrazila hlídka
na ubytovnu v ulici 28. října, kde jedna z ubytovaných požila větší množství prášků, hrozily jí zdravotní problémy. Hlídka spolupracovala při jejím ošetření se záchrankou, která ženu
převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.
• Při pochůzkové kontrole náměstí
Osvobození dopoledne 5. října hlídka
zaregistrovala hledanou osobu. Strážníkům se ji podařilo zadržet a omezit
na osobní svobodě s následným předáním Policii ČR k dalším potřebným
úkonům.
• Mnoho starostí možná ušetřila
hlídka majiteli vozu zaparkovaného
na Krumpachu. Při kontrole sídliště o
půlnoci 9. října totiž zjistila, že na parkovišti stojí vozidlo, které má v zámku
dveří zastrčeny klíče. Strážníkům se
podařilo zjistit majitele, ten se následně dostavil na místo a s poděkováním
si auto zabezpečil.
• Večer 14. října vyrazili strážníci na Rudolfov, kde se ze svahu zřítil
strom na ulici, naštěstí bez zranění či
větších škod. Přivolaní hasiči strom
odstranili. Především byl ale případ
nahlášený na příslušný odbor městského úřadu, který provede na místě šetření s cílem zamezit opakování nebezpečné situace.
• Na základě součinností s Policií ČR vyrazili před polednem 24. října strážníci prověřit oznámení, že na
Olomoucké ulici, pod silničním mostem přes Sázavu, leží osoba. Hlídka na
místě zjistila, že se zde nachází muž
bez známek života, jeden z místních
bezdomovců. O celé věci byla informována Policie ČR, které byl následně
celý případ předán.
(red)

Tam, kde sídlí Zeus
V září se skupina žáků a pedagogů ze
ZŠ Školská vydala poznávat krásy Řecka na Olympskou riviéru. Díky tradičnímu zahraničnímu projektu Poznáváme
země EU a podpoře vedení školy je žákům umožněno cestovat a poznávat zajímavá místa Evropy z jiného úhlu.
Na své desetidenní cestě se žáci dozvěděli mnoho informací o historii, poznávali tamní přírodu, navštívili krásná místa, ale naučili se také spolehnout sami na
sebe, své kamarády, orientovat se, dodržovat pravidla či komunikovat.
(red)

Rozloučili jsme se
6. 10.
16. 10.
22. 10.
24. 10.
25. 10.
29. 10.
30. 10.
2. 11.

Jan Špička (67)
Zdeňka Hásová (57)
Květoslava Pulkertová (63)
Martin Přikryl (38)
Hana Pelikánová (66)
Josef Karafiát (89)
Marcela Prausová (71)
Anna Moťková (81)
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pracuj pro

Zábřeh
na pozicích

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

kulturní dům I 5. 12. I 19.00

kapela komorní symfonický orchestr smíšený pěvecký sbor se sólisty
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S Veselou trojkou
bude veselo
Pořadatelé z kulturního domu rádi
plní přání návštěvníků, proto se příznivci hezké lidové písničky mohou v
neděli 21. listopadu těšit na dvouhodinové vystoupení populární Veselé trojky. Ta patří mezi nejúspěšnější hudební skupiny televizní stanice Šlágr. Koncert trojice muzikantů Pavla Kršky, Jaromíra Kozeleka a Miroslava Hrdličky,
jejichž poznávacími znaky jsou heligonka, akordeon a klávesy, má začátek
v 15 hodin. „Doma mám haldu dopisů od lidí, které naše skladby chytly za
srdce. Je to úžasný pocit, když se písničky, co hrajeme, lidem líbí,“ říká vedoucí skupiny Pavel Krška. Pořadatelé upozorňují, že sál bude mít tentokrát
stolové uspořádání, bližší informace
podá pokladna kulturního domu.  (red)

Sv. Barborou zněly
kytary

Zábřeh 15/2021
kultura

Zákulisí kulturáku patřilo čtvrtému AkustikFestu
Po roční „kovidové“ odmlce se v sobotu 16. října opět proměnilo zákulisí zábřežského kulturáku v místo konání AkustikFestu. Svým příznivcům tak počtvrté nabídlo neobvyklé prostředí s atmosférou
undergroundových klubů, pohodu, hlavně
však neotřelou muziku a originální tvůrce.
O ty hudební minifestival rozhodně
neměl nouzi ani letos. Hlavní tahák, brněnská kapela Tranzan (na snímku), nabídl muziku spojenou přímo s životem.
Jazzrockové trio Hanka & Veronique přineslo hudbu hodně odlišnou, plnou neklidu, rozervanosti, hledání, pochybností. A
zase jiné bylo pop-folkové uskupení Vero-

nika Wildová a Divoko s chytlavou moderní muzikou. Veronika se pak ještě v
závěru představila se stálicí AkustikFestu
Richardem Baksevanidisem, který se svými kolegy večer zahajoval. 
(red)

Snow film fest představí unikátní filmy i fotky
Šest špičkových filmů s překrásnými přírodními scenériemi, ale i obdivuhodnými sportovními výkony nabídne Zábřežská kulturní v rámci festivalu outdoorových filmů Snow film fest,
který se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16 hodin v sále kina Retro.
A na jaké snímky se příznivci zimních sportů a adrenalinu mohou těšit?
„Na film o tatranském nosiči nebo na
lyžařské filmy, které nás zavedou na
druhou nejvyšší horu světa K2, do Íránu nebo Libanonu,“ zve na festivalové taháky Zdeněk David. „Návštěvní-

ci festivalu určitě ocení také projekci
unikátních leteckých fotografií zimních Jeseníků či Králického Sněžníku
v podání Jiřího Jirouška,“ dodal David.
Snow film fest tradičně nabídne originální občerstvení, diváckou anketu,
losování o ceny, a hlavně pohodovou
festivalovou atmosféru. Podrobné informace o připravovaných filmových
titulech zájemci najdou na webových
stránkách snowfilmfest.cz nebo na Facebooku. Vstupenky v hodnotě sto korun se i letos prodávají na místa.  (red)

Vánoční oratorium nabídne nevšední zážitek

Kytarám patřil v neděli 24. října kostel sv. Barbory. V rámci dalšího koncertu cyklu Bravo zde totiž vystoupilo česko
-běloruské kytarové duo Vladislav Bláha
a Tatsiana Drobysh.
Jejich vystoupení konané opět za podpory Olomouckého kraje a Nadace Život
umělce zahájily skladby Vivaldiho a Bacha, od klasiky zamířili do Jižní Ameriky, kytaře zaslíbené. Představili dílo brazilského skladatele Villa – Lobose. A „latina“ zněla i dál. Nejdřív v náročných
ukázkách flamencové hudby španělského Manuela de Falla, poté v přepracované klavírní skladbě Enrique Granada.
Současnou kytarovou tvorbu představila ukázka z díla Milana Tesaře a argentinského skladatele Jorgeho Cardosa, kolegy a přítele Vladislava Bláhy. V
následující skladbě z dílny Astora Piazolly představila Tatsiana Drobysh další ze
svých dovedností, když hrála na třístrunnou dombru. Závěr patřil skladbě Voda a
víno Brazilce Engberta Gismontiho a přídavku, který si vyprosili nadšení diváci,
Rumunskému tanci Štěpána Raka. (red)

Michalovi mazlíčci
Veselé představení Michala Nesvadby Michalovi mazlíčci určené pro dětské,
ale i dospělé publikum připravil kulturní dům na nedělní odpoledne 28. listopadu. „Michal dětem ukáže svůj pokojíček a všechny své oblíbené plyšáky, kteří
ho nakonec přesvědčí o tom, že z malého
kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál,“ uvedli k představení pořadatelé. Kromě spousty legrace pořad nabídne
také soutěže pro děti a malá překvapení.
Vstupenky na setkání s králem všech dětských klaunů, komiků a vynálezců nabízí
pokladna kulturního domu, lze je ale pořídit i online na www.kulturak.info. Představení má začátek v 16 hodin. 
(red)

V neděli 5. prosince pozve kulturní dům
všechny zájemce o kvalitní umělecký zážitek na koncertní provedení Vánočního
oratoria. Jedná se o unikátní autorský projekt olomoucké skladatelky Jarmily Bekové, kterým pořadatelé naváží na úspěšné
velikonoční Pašije, které bylo možné v
Zábřehu zhlédnout v dubnu předloňského roku.
Připravovaný program má dvě části.
První s názvem Zimní nálady je impresionisticky laděný cyklus písní inspirovaných zimní krajinou, plynoucí v lehkém
jazzovém hávu. V druhé části koncertu
účinkující kapela, početný symfonický orchestr, smíšený pěvecký sbor čítající desítky zpěváků a sólisté přenesou přítomné do města Betléma před dvěma tisíci

lety, kde začal největší lidský příběh všech
dob. Vánoční oratorium je odvážný a velmi zdařilý pokus vyprávět tento příběh hudebním jazykem současnosti.
„Inspirací pro mě byl příběh Ježíše
Krista, tak jak jej známe z evangelií. V každém z mých děl se zajímám o to, co je za
tím příběhem, jak ho prožívali lidé tehdy
a co nám může přinést dnes,“ uvedla ke
svému projektu Jarmila Beková. Koncert
kombinující prvky klasické hudby s těmi
moderními má začátek v 19 hodin. Je určen všem, kteří se chtějí příjemně vánočně
naladit a užít si nevšední zážitek. Vstupenky lze pořídit online na webových stránkách kulturak.info nebo v zábřežském infocentru. Záštitu nad koncertem převzal
starosta města František John. 
(red)

Kálikův podzim připomene i výročí gymnázia
Spolek Kálik ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem Carmen pořádá
v sobotu 20. listopadu další ročník přehlídky pěveckých sborů Kálikův podzim.
Festival je poctou skladateli Václavu Kálikovi. Ten na počátku minulého století
studoval na zábřežském gymnáziu, kterého se jeho otec stal před 125 lety prvním ředitelem. Festival je tak rovněž součástí připomenutí toho výročí školy.

Vyvrcholením celodenní akce bude
koncertní vystoupení v aule gymnázia
určené pro veřejnost. Na něm od 15.30
hodin vystoupí tři pěvecká tělesa: Č. A.
S. z Dolní Dobrouče, Žavez ze Šumperka a domácí Carmen. Závěr koncertu
bude patřit tradičnímu společnému zpěvu
všech sboristů. Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje a města.

(red)

Partička na vzduchu
Vysoká škola improvizace se po čase
opět vrací do Zábřehu. Kulturní dům
pozve ve středu 24. listopadu na legendární improvizační show známou především z televizních obrazovek. O nezapomenutelný zážitek se tentokrát postará partička v obměněné sestavě: Michal
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, hudebník Marián
Čurko a moderátor Luděk Staněk. Pořad
má začátek ve 20 hodin, vstupenky lze
pořídit online v prodejní síti Ticketstream. 
(red)

Kubeš zavede do země
nomádů
Cestovatelská zastavení budou v kině
Retro pokračovat až do konce roku. Ve
čtvrtek 25. listopadu sem dorazí oblíbený cestovatel Tomáš Kubeš, který se fotografování, cestování a poznávání odlišných kultur vášnivě věnuje již od dětství
a do Zábřehu zajíždí pravidelně. Tentokrát zde bude vyprávět o svých cestách
po Mongolsku. „Mongolsko je neuvěřitelná země, které se vnější svět dotkl, ale
život tu stále běží jako v dávných dobách.
Je to domov nomádů, kde čest, volnost a
svoboda patří k sobě,“ zdůraznil populární cestovatel. Jeho přednáška má začátek v obvyklých 17 hodin, vstupné je
dobrovolné. 
(red)

Pokáčovo podzim
v Zábřehu

Po úspěšném vystoupení na předloňském Flám festu se originální písničkář
Pokáč vrací do Zábřehu v rámci turné
Pokáčovo podzim 2021, aby nám zazpíval o všem, co je u něj nového. Už delší dobu zásobuje fanoušky a taky posluchače rádia Frekvence 1 svými rychlovkami, ve kterých způsobem sobě vlastním komentuje aktuální dění. A všichni
dobře víme, že letos se náměty jen hrnou. Výběr playlistu pro jeho zábřežský
koncert, který se v kulturním domě odehraje v pátek 26. listopadu necháme čistě na něm. Všem je ale jasné, že o zábavu nouze nebude! Pokáčův koncert startuje ve 20 hodin, jako předskokani vystoupí Tereza Balounová a Pavel Čadek.

(red)

Dymytry to znova
rozparádili

125 let Gymnázia Zábřeh – 1945 až 1968 (3. část)

Už 25. května 1945 byla znovu otevřena budova gymnázia, 11. června se
v několika třídách rozběhla výuka. Škola ale byla zdevastovaná, utrpěla značné ztráty na vybavení. Problémem byl
i nedostatek učitelů, do neklidného pohraničí se po válce nikdo nehrnul. To se
zlepšilo v následujících měsících, aby v
roce 1948 dostalo složení pedagogického sboru další ránu, když okresní akční výbor Národní fronty propustil nebo
nechal přeložit část učitelů pro „záporný
postoj k lidově demokratickému smýšlení a nevhodné vyjadřování o dnešním
zřízení před studenstvem“.
Následné vyhlášení tzv. jednotné
školské soustavy vedlo ke zrušení tříd
nižšího gymnázia, přituhovalo i pokud
jde o správný světonázor. Nové osno-

vy zdůrazňovaly především političnost
školy. Rozvíjí se zde socialistické soutěžení, vznikají tzv. žákovské úderky, založen je Český svaz mládeže.
Už roku 1953 se stalo gymnázium
obětí další školské reformy. Tak jako v
roce 1938 nacisty, tentokrát bylo zrušeno komunisty. Vzniká totiž soustava tzv.
jedenáctiletých škol, v budově gymnázia je umístěna II. osmiletá střední škola, k níž přibydou třídy vyšší odborné
školy automobilní a nakonec i tři třídy
mateřské školy. Rozdíl mezi nejstarším
a nejmladší návštěvníkem školy tak činil 15 let. Po sedmi letech nepovedeného experimentu dochází k další změně, kdy je školství rozděleno na základní devítileté a tříleté střední. Zábřežská
Střední všeobecně vzdělávací škola se
do budovy gymnázia vrací v roce 1966.
Období tání, rok 1968, přináší návrat
čtyřletého studia i názvu gymnasium.

(red)

Metaloví Dymytry už jsou v Zábřeze jako doma. Není divu, mají zde početnou základnu fanoušků, jak se znovu potvrdilo v sobotu 30. října. Pražská
kapela v rámci svého turné, remasteru
dvou velmi úspěšných desek Neonarcis a Homodlak, dovezla především pořádnou nálož tvrdé muziky. Kromě oblíbených songů pěti stovkám návštěvníků podle očekávání nabídla také skvělou show plnou světelných a zvukových
efektů. Pořádný nářez party v maskách
rozjařené obecenstvo uvítalo s patřičným ohlasem. S vynikající atmosférou
z koncertu ale neodcházeli jen návštěvníci, nadšení ze zábřežského publika neskrývali ani muzikanti z Dymytry, kteří
opět ukázali, jak jsou jim jejich fanoušci
blízcí, když se s nimi dlouho a trpělivě
fotili.
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 21. listopadu

Čtvrtek 11. listopadu

DEGUSTACE SVATOMARTINSKÝCH VÍN
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

100% VLK

Levandulová kavárna, 11:11 – 19:00

Animovaný, 96 min, bez omezení, dabing.

K tanci i poslechu zahrají Pavel Krška, Miroslav Hrdlička a Jaromír Kozelek. Občerstvení zajištěno.
Kulturní dům, velký sál, 15:00, 200 Kč

SKRYTÉ ZRÁNÍ CÍRKVE V ŠEDÉM BEZČASÍ – 1. POLOVINA 80. LET Z
POHLEDU KŘESŤANŮ
Akční, 168 min, nevhodné do 12 let, dabing.

LAMPIOŇÁK S BROUČKY
S sebou rozsvícené lampiony.
KAREL

Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.

TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ

Sraz u evangelického kostela, 17:00
Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze
ve společenském oděvu. 
Kulturní dům, velký sál, 17:00 – 20:30, 50 Kč

Úterý 23. listopadu

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ZMĚNY V ROCE 2022
Beseda s Ing. Bc. Květoslavou Hýblovou.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ

Více na koulefest.cz. Vstupenky v síti GoOut a v pokladně infocentra. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390 Kč
Thriller, 86 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze
ve společenském oděvu. 
Kulturní dům, velký sál, 17:00 – 20:30, 50 Kč

Sobota 13. listopadu

NENÍ ČAS ZEMŘÍT

Akční, 163 min, nepřístupno do 15 let, titulky.
Divadlo Václav

Kino Retro, 16:30, 130 Kč

Středa 24. listopadu

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 8:30 – 11:30 a 15:30 – 18:00
KAREL
Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.
Kino Retro, 17:00, 130 Kč
MICHAL ŘOUTIL, Ph.D. – NEVĚŘÍCÍ, ODEJDĚTE

VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM: SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV.
ANEŽKY ČESKÉ

Václavov, 17:00

spojené s malým koncertem Elišky Minářové v KD Václavov.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Přednáška a představení stejnojmenné knihy za přítomnosti vydavatele Pavla Mervarta.

Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

Neděle 14. listopadu

ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný, 107 min, bez omezení, české znění.

ETERNALS 3D

Akční, 168 min, nevhodné do 12 let, dabing.

KAREL

Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

18:00 Kapsy plné šutrů (Amadis Brno), 21:00 Charleyova teta (Point Prostějov).

PARTIČKA

Improvizační show. Vstupenky v prodejní síti Ticketstream.

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

KČT O ZdP
Zábřeh

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.

HRANA ZLOMU

Thriller, 86 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

Komedie, 105 min, nevhodné do 12 let, české znění.

ENCANTO

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

Koncert svérázného písničkáře.

Kulturní dům, velký sál, open 19:00, start 20:00, předprodej 390 Kč, v den akce 450 Kč

KLAN GUCCI

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

Historický, 150 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

MALÉ OČI – FESTIVAL NEJEN PRO DĚTSKÉHO DIVÁKA

TVŮRČÍ DÍLNY / 13:30 – 15:00 zvuková a ruchařská dílna, 13:30 – 16:00 animační dílna, 13:30 – 16:00
modelování. Bližší informace na www.kinoretro.cz.
Kino Retro, vstupné zdarma
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY / Animovaný, 40 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 16:00, 60 Kč
Kino Retro, 17:00, 80 Kč
MYŠI PATŘÍ DO NEBE / Animovaný, 87 min, bez omezení, dabing.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Komedie, 105 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Komedie, 115 min, nevhodné do 12 let, české znění.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.

MICHALOVI MAZLÍČCI

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Zábavný pořad nejen pro děti, spousta legrace, soutěž a překvapení. Kulturní dům, velký sál, 16:00, 170 Kč

ENCANTO

Sobota 20. listopadu
KČT O ZdP
Zábřeh

SKUHROVSKÝ POTOK – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vedoucí p. Sklenářová, 605 450 743.

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 17:00, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Odjezd ČD, 6:58

V RUKOU RESTAURÁTORA

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Komedie, 105 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Kálik z. s.
Carmen

Přehlídka pěveckých sborů, koncertní vystoupení pro veřejnost.

Pivovar Welzl, Krumpach 24 a, 10:00

Čtvrtek 2. prosince

1. ADVENTNÍ ČTVRTEK S LEVANDULOVÝM PUNČEM

Různé druhy punčů a svařáků pro děti i dospělé, k zakoupení vánoční dárky z Levandulového statku.

Levandulová kavárna, 15:00 – 19:00

Sobota 4. prosince

Aula gymnázia, 15:30

Špičkové filmy o zimních sportech a cestování. Host: Jiří Jiroušek – letecké fotografie zimních Jeseníků a
Králického Sněžníku. Divácká anketa, slosování o ceny, originální občerstvení.

Kino Retro, 16:00 – 22:00, vstupenky na místa, 100 Kč, děti 50 Kč

Jiřího Zavřela

z Nemile.
Zároveň jsme vzpomněli 25. srpna jeho
nedožitých 88 let.
Všem, kteří na něj vzpomenou
s námi, za celou rodinu děkuje manželka.

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

PSYCHIKA V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ – OSOBNÍ PŘÍBĚH
Beseda.
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

SNOW FILM FEST

Dne 23. dubna 2021 jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí pana

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

Úterý 30. listopadu

Výstava zrestaurovaných sbírkových předmětů. Potrvá do 9. 2. 2022.

Muzeum Zábřeh, plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH
KÁLIKŮV PODZIM

Kino Retro, 20:00, 170 Kč

Neděle 28. listopadu

Pátek 19. listopadu

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 27. listopadu

Levandulový punč i jiné druhy, svařák, regionální potraviny. Před Levandulovou kavárnou, 15:00 – 19:00

POSLEDNÍ SOUBOJ

Kino Retro, 17:00, 120 Kč

POKÁČ / HOSTÉ: TEREZA BALOUNOVÁ A PAVEL ČADEK

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Pátek 26. listopadu

ZAHÁJENÍ PUNČOVÉ SEZÓNY – S RICHARDEM BAKSEVANIDISEM
Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Čtvrtek 18. listopadu

KAREL


Sraz u evangelického kostela, 9:00
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘED LEVANDULOVOU KAVÁRNOU
Přednáška o zemi, kde se žije jako v dávných dobách.

KD Václavov

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Naučná stezka, Jestřebí, Rájec. Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.

TOMÁŠ KUBEŠ – MONGOLSKO

MICHAELA KÁČERKOVÁ – VARHANY
Slavnostní koncert u příležitosti státního svátku. Kostel sv. Barbory, 16:00, 100 Kč, Bravo 70 Kč, děti zdarma
VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM
16:00 Miluju svůj mobil (Point Prostějov), 18:00 Homeless (SemTamFór Slavičín).

UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY – 6. ROČNÍK

15:00 – 19:00 vánoční koledy, punč, svařák, medovina, zdobení vánočního stromu, v 18:00 rozsvícení stromu.

Středa 17. listopadu

Divadlo Václav

Kulturní dům, velký sál, 20:00, 550 Kč

Čtvrtek 25. listopadu

KD Václavov

LIDI KRVE – ZÁBŘEŽÁCI VE FILMU (MILOSLAV KÖNIG)

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, 108 min, bez omezení, titulky.

Kino Retro, 16:30, 150 Kč

BAVÍME SE DOMA O NEDÁVNÉ HISTORII NAŠÍ ZEMĚ? A JAK?
Otevřená beseda.
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
ČINNOST FILMOVÉHO KLUBU – 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ „KULTURÁKU“
Beseda s Jaroslavem Budinou a Kamilem Sobotou.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie, 90 min, nevhodné do 12 let, české znění.
Kino Retro, 17:00, 140 Kč
VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM
Drama, 85 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN – FILMÁČ

Kino Retro, 14:30, 120 Kč

Úterý 16. listopadu

Divadlo Václav

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.

Pondělí 22. listopadu

KOULE FEST – 3. ROČNÍK
HRANA ZLOMU

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.

KAREL

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pátek 12. listopadu

MUZIKA z. s.


PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

ETERNALS

Kino Retro, 14:30, 120 Kč

ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: VESELÁ TROJKA

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Komedie, 109 min, bez omezení, české znění.
Přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.

Zábřeh 15/2021

Dne 30. 9. 2021 oslavila své
70. narozeniny naše drahá maminka,
manželka a babička

Stanislava Krčová.

Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje manžel,
syn a dcery s rodinami.

ČERTÍ NADÍLENÍ

Veselá předvánoční pohádka v podání Divadla Václav. Vhodné pro děti od 3 let.

Kino Retro, 15:00, 70 Kč

CHLAP NA ZABITÍ

Bláznivá komedie. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, Alžbeta Stanková a další.
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč
Představení je součástí divadelního předplatného ČEZ.

Dne 30. listopadu 2021 si připomeneme
10. výročí úmrtí pana

Ing. arch. Jiřího
Šperlicha.
Vzpomíná rodina a přátelé.
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