23/2018 28. 11. 2018

Vlajky připomínají žákům českou státnost
Symbol svého státu mají nově denně na
očích stovky žáků navštěvujících základní školy v Zábřehu. Radnice před trojici vzdělávacích institucí nechala instalovat stožáry s českou vlajkou. Osmimetrové sloupy v lokalitách Školská, Boženy
Němcové a Severovýchod vyrostly v rámci oslav sta let Československa.
Instalaci vlajek inicioval starosta František John, kterého k tomu vedlo několik
důvodů, mj. historická fotografie Masarykovy školy, u níž stožár pro vlajku stával.
„V civilizovaném světě je vlajka chápána
jako symbol dané země. Jezdím po světě,
naposledy jsem byl ve Spojených státech.

Tam visí vlajky doslova na každém rohu,
bývají i před každou školou,“ zmínil František John.
Stožáry, na nichž vlajky visí, jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Případným vandalům má ztížit práci i vnitřní vedení upínacího lana. Podle starosty Johna někteří
obyvatelé kroku samosprávy příliš neporozuměli, považuje však za důležité úctu
ke státnímu symbolu pěstovat. „Chtěl
jsem, aby děti měly vlajku každý den na
očích. Cílem bylo připomenout význam
našeho státu, kterého je vlajka symbolem.
Je také symbolem všech lidí, kteří za tento stát položili život,“ dodal starosta. (red)

Rekonstrukce atletického oválu
je v plném proudu

V prosinci se budou měnit jízdní řády MHD

Od 9. prosince dojde ke změně jízdních
řádů ve vlakové i autobusové hromadné
přepravě osob. Změny nastanou i v MHD
Zábřeh. Kromě drobných minutových posunů podle změn ve vlakové a příměstské
autobusové dopravě dojde i k zásadnějším úpravám. Na základě podnětů a požadavků občanů budou upraveny víkendo-

vé spoje a také dojde ke zvýšení frekvence průjezdů sídlištěm Na Výsluní na úkor
ulice Nemilská. Sídlištěm Na Výsluní tak
budou nově projíždět obě linky MHD.
Jízdní řády platné od 9. prosince jsou
vloženou přílohou zpravodaje, v brožuře
IDSOK, na internetových stránkách města
a na portálu jízdních řádů.
(red)

Druhé zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve
středu 12. prosince od 16 hodin v kině Retro.

Strom splněných přání pomůže dětem

Letos poprvé ve spolupráci s městem
proběhne charitativní akce Strom splněných přání, jejímž cílem je získání vánočních dárků pro děti z azylového domu Domov pro matky s dětmi. Vánoce zde stráví
dvacet dětí ve věku od 1 měsíce do 14 let.
„Vánoční svátky jsou časem splněných
přání. Pro některé však nejsou tato přání
tak snadno dosažitelná, proto pojďme společně udělat dětem v azylovém domě kouzelné Vánoce," vyzývá Eva Bräuerová,
vedoucí Městských sociálních zařízení.
Děti si namalovaly a napsaly vánoční

přání v cenovém rozsahu maximálně do
400 Kč a vložily je do obálek – v červených najdou dárci přání menších dětí, v
zelených obálkách jsou přání těch větších.
Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, případně finančně přispět, může přijít od 30.
listopadu do podchodu městského úřadu
na Masarykově náměstí, kde najde obálkami ověšený vánoční stromeček. Dárek
je poté potřeba dodat na podatelnu městského úřadu v úředních hodinách či přímo
do azylového domu (Tunklova 1) nejpozději do středy 19. prosince. 
(red)

Předvánoční úklid kolem Moravské Sázavy

Město Zábřeh, EKO servis Zábřeh a
Štěpán Brablec s Veronikou Jílkovou
zvou na dobrovolnickou akci Předvánoční úklid kolem Moravské Sázavy.
Úklid proběhne v sobotu 1. prosince od
9 hodin se srazem u husitského kostela u

Sázavy. Postupovat se bude kolem řeky
směrem k lupěnskému Bagru. Zvána je
široká veřejnost. Rukavice a pytle poskytne firma EKO servis, pro účastníky
bude na konci trasy připraveno občerstvení.
(red)

Severáček slaví čtyřicet let

Čtyřicet let od otevření oslaví v závěru
letošního roku mateřská škola Severáček.
Připomínku výročí, které připadá na začátek příštího roku, zahajuje v předstihu
ve středu 28. listopadu vernisáž výstavy
výtvarných prací dětí a fotografií z minulosti i současnosti Severáčku, která zde
bude k vidění do Vánoc.
Oslavy čtyřicátin vyvrcholí ve čtvrtek 13. prosince v 16.30 hodin Vánoč-

ní slavností. Na osvětlené zahradě školky na Severovýchodě oslaví děti, rodiče,
učitelé a hosté spolu s návštěvníky adventní čas i kulaté výročí. Přát a koncertovat přijede loštická kapela Pohodáři a
Písklata. Současně budou k prohlídce i
prostory školky.
Organizátoři zvou všechny současné
i bývalé absolventy, příznivce a přátele
mateřské školy i širokou veřejnost. (red)

Na podzim byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce atletického oválu a
zázemí pro technické disciplíny na městském stadionu. Zábřežský atletický stadion prošel modernizací naposledy v roce
1965. „Rekonstrukce byla tehdy nutná z
důvodu chystaného atletickému mistrovství republiky a stadion z roku 1953 dostal škvárový povrch,“ zavzpomínal Miloslav Tempír, předseda Sportovních klubů,
které modernizaci zajišťují, a připomněl,
že úsilí o přidělení dotace z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy trvalo
řadu let.
Projekt řeší rekonstrukci čtyřistametrového atletického oválu s šesti dráhami.
Součástí stavby jsou sektory pro atletické
disciplíny situované především do dvou
vnitřních oblouků oválu. Zmodernizované sportoviště splní požadavky meziná-

rodní atletické federace, v Zábřeze
se tak budou moci
pořádat i republikové soutěže.
„Nyní je před dokončením infrastruktura stavby
a jsou položeny
podkladové vrstvy. Do konce listopadu by měl být
na budoucí dráze
položen vodopropustný asfaltový
koberec. Finální
tartanový povrch
a veškeré stavební práce mají být hotové
během jara,“ doplnil Miloslav Tempír.
Rekonstrukce atletického oválu a atletických disciplín je největší investičních
akcí do sportovních zařízení v roce 2018.
Ministerstvo projekt podpořilo deseti miliony korun, dalších pět milionů poskytne Olomoucký kraj. Město letos přispěje částkou 3,5 milionu korun, výdaje na
modernizaci stadionu jsou plánované i v
rozpočtu příštího roku. „Zmodernizovaná sportoviště budou k dispozici pro hodiny tělocviku především středním školám
a vytvoří zázemí pro oddíl atletiky. Atletika měla v Zábřeze obrovskou tradici a je
velmi potěšující, jak velký je zájem o sportovní činnost v obnoveném oddílu ze strany dětí a mládeže,“ sdělil k rekonstrukci
starosta František John. 
(red)

Jedlé oleje a tuky lze nově odkládat
do speciálních nádob
Sběr použitých jedlých olejů a tuků začala společnost EKO servis nabízet už v
roce 2015 jako zcela novou službu. Lidé
měli možnost oleje odevzdat ve sběrných
dvorech na ulicích Leštinská a Dvorská.
Od prosince ale budou mít obyvatelé Zábřeha možnost zbavit se olejů prostřednictvím sběrných nádob rozmístěných na
patnácti místech ve městě. Použité jedlé
oleje tak lze vyhodit v uzavřených nádobách do označených zelených popelnic
s oranžovým víkem na následujících
místech: Severovýchod (u Alberta), Severovýchod (u trafostanice), Severovýchod 24, Severovýchod (u MŠ Strejcova), Mánesova (na začátku před střední
školou), Mánesova (uprostřed u panelových domů), ČSA (u kulturního domu),
Žerotínov (nahoře u Bezručovy ulice),
Krumpach 23, Skalička (u prodejny
elektro), Na Výsluní (u kotelny), Ráječek (Obránců míru), Oborník (vedle sta-

noviště komunálního odpadu), Na Nové
(u učiliště), Na Nové 8 (u bytovky).
„Chceme zamezit vlévání olejů do odpadu, protože nehrozí jen ucpání kanalizace, ve které oleje tuhnou a srážejí se, ale
mohou způsobit kontaminaci půdy a vody.
Jeden litr oleje stačí na kontaminaci až tisíce litrů vody,“ uvedl jednatel EKO servisu Milan Doubravský. Vléváním olejů
do odpadu se tak mimo jiné zvyšují i náklady na čištění odpadních vod.
Odpadní tuky naleznou využití jako
úspora neobnovitelných zdrojů energie
např. při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Jejich využití se stále rozšiřuje, nahrazují například
i parafín ve vonných svíčkách. „Zpětný
odběr a následné zpracování odpadních
tuků zajišťují například i bioplynové stanice,“ uvedl vedoucí provozu Separex
Jan Indra. Svozy tohoto odpadu budou zatím probíhat dle aktuální potřeby.  (red)

Zábřeh, 28. října 2 (u gymnázia)
Tel.: 603 487 298

PRODEJ A VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ
široký
výběrnových
nových
tlačítkových
(seniorských),
i dotykových
široký výběr
klasických
tlačítkových
i seniorských
telefonů mobilních telefonů
dotykové MT
zn. Samsung,
Xiaomi,
Lenovo,
Aligator již od 1700 Kč
ZDARMA
lepíme
ochranná
skla Huawei,
na dotykové
MT
ZDARMA lepíme
ochranná
sklajiž
na od
dotykové
MT (cena skla 299 Kč)
předplacené
karty
s voláním
1 Kč/min
velký výběr
výběr pouzder
velký
pouzderk MT
k MT
pozáruční
servistelefonů
telefonů
a tabletů
za rozumné
pozáruční servis
a tabletů
za rozumné
ceny ceny

KE KAŽDÉMU ZAKOUPENÉMU TELEFONU HODNOTNÝ VÁNOČNÍ
DÁREK : PROPISKA A STYLUS NA DOTYKOVÝ TEL. S LOGEM ROSSI MOBIL

V prodeji Vánoční
dárkové poukazy
*více informací
Vám rádi sdělíme v oční optice
OČNÍ OPTIKA

Valová 8, Zábřeh

tel. 774 959 533
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KRÁTCE Z RADY

Nová rada města na svém druhém zasedání v úterý 13 listopadu projednala
mj. tyto materiály:
• Udělila ZŠ a DDM Krasohled souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci
projektu Šablony II.
• Souhlasila se stavbou Cyklostezka Zábřeh – Rovensko, část Zábřeh na
pozemcích v k. ú. Zábřeh na Moravě ve
vlastnictví Olomouckého kraje a schválila nájem těchto pozemků.
• Schválila výpověď z nájmu společnosti QUARTET Production z důvodu
porušení podmínek nájemní smlouvy.
Výpovědní lhůta uplyne 31. 12. 2018.
• Souhlasila s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem prostoru
určeného k podnikání v budově Nerudova 7 za podmínek: Minimální cena nájmu 800 Kč/m2/rok, doba nájmu neurčitá, účel nájmu: obchodní činnost, služby,
kancelář.
• Schválila dodatek ke smlouvě na
realizaci bezbariérového přechodu a
chodníku podél silnice II/315 mezi městem a společností EKO servis. Dodatek
upravuje cenu díla o dodatečné práce a o
práce, které nebudou realizovány. Nová
cena díla činí 3.775.958 Kč bez DPH.
• Schválila darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč na pořízení výjezdového podpůrného systému
GINA s příslušenstvím mezi Nadací Agrofert a Městem Zábřeh.
• Schválila dodatek ke smlouvě na
stavební úpravy ulice 17. listopadu mezi
městem a společností Strabag. Dodatek
upravuje cenu díla o dodatečné práce a o
práce, které nebudou realizovány. Nová
cena díla činí 5.972.425 Kč bez DPH.
• Schválila Plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků pro město Zábřeh a jeho místní části
pro zimní období 2018 – 2019.
• Pověřila členy zastupitelstva Pavla Doubravu, Lubomíra Peka a Milana
Ryšavého k přijímání prohlášení o uzavření manželství. 
(red)

Auto zastavilo až
o zábradlí kulturáku

Dvacet let Tříkrálové sbírky
připomíná výstava v kině Retro

Už dvě desetiletí přicházejí ke dveřím domácností na Zábřežsku koledníci
Tříkrálové sbírky. Kulaté výročí připomíná také výstava Tříkrálová sbírka dvacetiletá zahájená vernisáží v úterý 20. listopadu v galerii kina Retro.
Zahájení Jiřím Kargerem bylo pamětnické a úsměvné, současný ředitel Cha-

rity byl totiž prvním
organizátorem sbírky
na Zábřežsku. V úvodu také zazněl kulturní program v podání
žáků ZUŠ, v němž nechyběla píseň, kterou
koledníci zpívali snad
už statisíckrát – koleda
My Tři králové.
Samotná výstava
provede historií i současností sbírky, k vidění jsou zde fotografie z koledování, kostýmy, exotické či neplatné mince a různé
kuriozity nalezené v
kasičkách, plakáty, kolednické potřeby či
dojmy a historky, které koledníci zaznamenali.
Příjemnou atmosféru výstavy, která je v
Retru k vidění do 9. prosince, doplnilo občerstvení a nabídka klientské kavárny Nadějná. 
(mk)

Starosta odpovídal na dotazy občanů
v živém přenosu

Obyvatelé Zábřeha mají za sebou první živý přenos se starostou Františkem
Johnem. Ten probíhal na facebooku města v pondělí 19. listopadu večer a sledovalo ho přes 60 diváků. Na dotazy, které
diváci psali přímo do živého vysílání, odpovídal starosta bezmála 50 minut.
Ostatní města využívají živých přenosů například při jednání zastupitelstva.
Obdobný přenos se starostou se vyzkoušel v Zábřeze vůbec poprvé. Otázky byly
zaměřeny nejen na plánované investice,
opravy chodníků a komunikací, přišly ale
také konkrétní náměty na doplnění košů
pro tříděný odpad, zajištění ranního spoje
na Skaličku či na změnu dopravního značení před nádražím.
„Pan starosta se díky dotazům mohl
vyjádřit k výstavbě obchvatu Zábřeha, k
řešení parkourového hřiště, rekonstrukci
mateřské školy v Ráječku, rekonstrukci

chodníků, silnice a parkovacích míst na
začátku ulice Ladislava Fialy, kolik bylo
s pomocí skautů vysázeno stromů ke stému výročí republiky, také k rekonstrukci
atletického oválu či k dokončení parkoviště na ulici 17. listopadu,“ uvedla mluvčí
radnice Lucie Mahdalová.
Město využívá pro komunikaci a informovanost občanů nejen webové stránky, profily na sociálních sítích, ale od
letošního roku také moderní platformu Mobilní rozhlas. „Díky využívání všech nástrojů sociálních sítí včetně
krátkodobých příběhů, snaze propagovat akce ve městě, místní školy, firmy
či organizace, má aktuálně profil města přes čtyři tisíce fanoušků,“ doplnila
Mahdalová.
Další živý přenos se starostou Františkem Johnem proběhne v pondělí 17.
prosince od 19 hodin. 
(red)

Setkání poradí, jak odpouštět
Pod názvem Síla odpuštění se v Komunitním centru Postřelmovská 14
uskuteční další setkání se známým lektorem, koučem manažerů a vztahovým poradcem Mojmírem Voráčem. Ve
všech vztazích nastanou okamžiky, které nejde vzít zpět. Necitlivá slova, jindy zase čin nebo jednání mohou ovlivnit

celý život, přispět k rozpadu vztahu. A
tehdy přichází na řadu schopnost a umění odpustit.
Setkání nad tímto velmi aktuálním tématem se uskuteční v sobotu 1. prosince
od 15 do 18 hodin. V průběhu přednášky bude čas na dotazy, ale i na vzájemné
sdílení. 
(red)

Snow film fest převálcovalo dobrodružství z Grónska

Naštěstí jen pomačkanými plechy
skončila dopravní nehoda, k níž došlo po
poledni pátku 16. listopadu na kruhovém
objezdu u kulturního domu. Osmatřicetiletá řidička jedoucí od města při odbočování na ulici ČSA zřejmě zavadila o obrubník, poté přejela přes dělící ostrůvek
a záhon s květinami na chodník a pokračovala přes trávník ke kulturnímu domu.
Několik desítek metrů dlouhou jízdu zastavilo až zábradlí kulturáku, na němž zůstala část masky Opelu, na frekventovaném chodníku naštěstí v době nehody nikdo neprocházel. Náraz přežila bez zranění i samotná řidička.
Přesné příčiny nehody jako rychlost
vozidla atd. jsou ještě v šetření, nemalý
podíl na karambolu ale měl nepochybně
i alkohol, řidička nadýchala více než promile. 
(red)

Beznadějně zaplněný sál kina, tradiční pohodová atmosféra a hlavně snímky
o sněhu, horách a lidech – tak takový byl
opět Snow Film Fest.
Přehlídku začal v sobotu 17. listopadu trek lyžařů a snowboardistů po balkánských horách, In Gora získal u diváků druhý největší počet hlasů. Následoval
Frozen road, osamocená cyklopouť zimní
Kanadou. Po prvním bloku se publikum
dočkalo prvního hosta, v Zábřeze dobře
známého muzikanta a cestovatele Karla
Kocůrka (na snímku vlevo), který ve své
diashow provedl Kanadou a Aljaškou.
Druhý blok zahájil Lapin kulta, český
snímek o výpravě do zimního Laponska.
A pak už přišel Into Twin Galaxies o tisícikilometrové pouti Grónskem k dosud
neprozkoumané řece. Expedice musí k cíli
dorazit tak, aby již byla rozmrzlá a dala se
splout na kajaku. Snímek oslovil diváky

zcela jednoznačně, získal víc hlasů než
všechny zbývající filmy dohromady.
Třetí blok nabídl surfování na ledovém
Islandu, snímek Freezing skončil u diváků třetí, filmovou produkci zakončil Kámen, nůžky, Vagus o přípravě, ale i vaření
tréninkové skupiny Ondry Banka v Chile.
Závěr patřil dalšímu hostu, Martinu
Škrottovi ze ski areálu a lyžařské školy
Kraličák, vyhlášení výsledků diváckého
hlasování a tradičnímu losování anketních
lístků o ceny. 
(mk)

Plavci přivezli medaile
z mistrovství Polska
V Polském Olštýně se 16. až 18. listopadu konalo zimní mistrovství masters v plavání. V konkurenci plavců z dvanácti zemí
se neztratilo ani trio zábřežských plavců –
Jakub Šmíd, David Kochwasser a Jiří Šíp.
První dva závodili v kategorii 20 až 24 let,
Jiří v kategorii 45 až 49 let.
Jakub se stal mistrem Polska v polohovém závodě na 200 m, David si na dvojnásobné trati doplaval pro skvělé druhé místo. Jiřímu se podařilo vybojovat dvě 2. místa na 100 a 200 m znak a také dvě 3. místa
na trati 50 m kraul a 100 m prsa. 
(red)

Autor představí závěrečný
díl trilogie Severomoraváci
za Velké války
Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomírající monarchie je titul a podtitul závěrečného dílu trilogie seznamující s
osudy vojáků v rakousko-uherských uniformách na frontách první světové války.
Publikaci vydává Vlastivědné muzeum
v Šumperku. Autor Zdeněk Doubravský
tentokrát zavede čtenáře do Ruska v letech 1916 až 1918. Pozornost je opět věnována bojové cestě 13. zeměbraneckého
pluku a 93. pěšího pluku šumperského. S
1. praporem 93. pěšího pluku čtenáři zavítají na italskou frontu a budou moci poznat nelidské podmínky bojů u řeky Soči
i působení praporu v horských podmínkách nedaleko řeky Piavy v letech 1916
až 1918. Vyprávění o letech válečných
strádání uzavírá kapitola o málo známém
podivném ukončení bojů na italské frontě.
Autor představí knihu a povypráví o jejím obsahu ve středu 12. prosince v 17 hodin v městském muzeu. Vstupné je 30 Kč,
děti do 6 let zdarma. 
(red)

Pozvánka na Den
pro dětskou knihu
Městská knihovna ve spolupráci
s Knihkupectvím Patka zve od 8 hodin soboty 1. prosince všechny malé i velké na
zábavně tvořivé dopoledne pro celou rodinu. Připraveny jsou chvilky předvánočního času v ráji knihomolů, je dobré si s sebou přinést oblíbenou knížku – bude pro
ni připraveno malé překvapení. 
(red)

Zábřeh na závěr nečekaně
prohrál s poslední Holicí
Takhle si odchod na zimní přestávku určitě nepředstavovali. Fotbalisté
Zábřehu v neděli dopoledne po dvou
výhrách za sebou klopýtli, když padli 1:2 na hřišti posledního béčka HFK
Olomouc. Hosté přišli o body zejména
vinou pokažené první půle. První hostující chyba přišla na řadu už v 15. minutě, kdy se k radosti holického celku
prosadil Tomáš Drmola. Ještě před odchodem na přestávku zvýšil na 2:0 Jakub Juráš.
„O přestávce jsem musel v kabině
zvýšeným hlasem promluvit a pomohlo to, kluci se ve druhém poločase trošku zlepšili. Okleštěk dal kontaktní gól,
který nás dostal zpátky do hry. Závěrečný tlak ale bohužel k brance nevedl,“ okomentoval nepovedený zápas
zábřežský trenér Jaroslav Rolinek.
Zábřeh je tak po podzimní části na
devátém místě tabulky.
HFK Olomouc B – SK Sulko Zábřeh 2:1 (2:0). Branky: 15. Drmola,
34. Juráš – 56. Okleštěk. 
(red)
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comfort living
kuchyně
vestavěné skříně
sedací soupravy
stoly a židle
Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk

Valová 8, Zábřeh

www.hevos.cz

Talorm a.s. Zábřeh nabízí k dlouhodobému pronájmu
(s možností i prodeje) části nevyužitých areálů bývalé
kotelny Křížkovského Zábřeh a části bývalé kotelny
Severovýchod Zábřeh.

Informace: tel: 603 487 503, janu@talorm.cz
PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

MECHANIK
OBRÁBĚČ
POŽADAVKY:
• výuční list (strojař)
• praxe mechanika nutná
• znalost čtení technických výkresů
• znalost práce na PC
JAKÉ U NÁS MÁTE ZAMĚSTNANECKÉ
STNANECKÉ VÝHODY:
• 5 týdnů dovolené
• Akce pro zaměstnance a jejich
ejich rodinné příslušníky
• Stravování za dotovanou cenu
enu
• Podpora vzdělávacích aktivit
vit
• Příspěvek na penzijní připojištění
jištění
• Odměna k pracovnímu jubileu,
leu, odměna dárcům krve
• Příspěvek na sportovní aktivity
vity

Zaujali jsme Vás?
583 360 142
dagmar.helova@tdk-electronics.tdk.com

TDK Electronics s.r.o.
Feritová1
787 01 Šumperk

REZERVACE na tel. 605 402 639, 603 265 824 | nosalkova@seznam.cz
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EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

PROJEKTANT ELEKTRO
ELEKTROMONTÉR
Požadujeme: vzdělání elektro, spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme: benefity, zvyšování odborné kvalifikace, moderní pracovní
prostředí, práci ve stabilní společnosti a další
Pracoviště Zábřeh.
E-mail: ecsluzby@seznam.cz | Mobil: 720 520 193 | www.ecsluzby.cz

Autoservis AUTO KELLY
Zábřeh, Postřelmovská 33
v areálu čerpací stanice NORD OIL

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - GEOMETRIE
DIAGNOSTIKA - NÁHRADNÍ DÍLY - AUTODOPLŇKY
VÝMĚNA AUTOSKEL - ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
Příprava a provedení STK + Emisí.

Objednávky a info na tel. 604 273 215

Restaurace U Rytíře

Čtvrtek 27. prosince - 15.00 hodin

Na Hejtmance 5, Zábřeh

nabízí:
jídla po celý den, polední menu, pronájem salónku
na pořádání oslav, akcí a firemních večírků
provozní doba: pondělí - neděle od 11.00 do 22.00 hodin
info na tel. 731 714 100 / facebook U Rytíře

Vstupné 50 Kč
Ochutnávka vín (12 druhů) 100 Kč*
*

Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu

Katolický dům Zábřeh
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C-Centrum lékařské péče s.r.o.,
Školská 309/13, 789 01 Zábřeh. Budova C (vedle 3.ZŠ)
NABÍZÍ K PRONÁJMU PROSTORY vhodné pro ordinaci, kosmetické,
kadeřnické služby, nehtové studio a kanceláře.
V přízemí budovy 2 místnosti s čekárnou 54,6 m2 - vhodné pro ordinaci,
ve 4. NP s výtahem jedna místnost 43 m2, další 23 m2 , 13 m2 a 15 m2
s umyvadlem a vodou, na poschodí k dispozici kuchyňka a WC. Všude
bezbariérový přístup. Volné ihned.

V případě zájmu volejte 773 284 314, 607 284 364

Cestovní kancelář MAXIMA nabízí:

Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o.
Žižkova 10 (vedle galanterie)
tel.: 734 305 167, 605 251 951
www.ckmaxima.cz

Adventní VÍDEŇ 8. 12. 2018 650 Kč. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!
Lyžařské zájezdy (děti a studenti slevy!):
RAKOUSKO, Korutany / hotel ZANKER**** 28. 2. - 3. 3. 2019 od 11.190 Kč
FRANCIE, Tři Údolí / MÉRIBEL 22. 3. - 31. 3. 2019 od 13.650 Kč
Nástupní místa: Šumperk, Bludov, Postřelmov, Zábřeh, Zvole, Mohelnice, Olomouc...

ZAHÁJEN PRODEJ AUTOBUSOVÝCH A LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
PRO R. 2019 / SLEVY PRVNÍ MOMENT do 31.12.2018 !!!!

Pondělí 31. prosince - 20.00 hodin

Hraje MELODIK ROCK
… záruka dobré muziky

Vstupné 250 Kč

V ceně vstupenka + místenka + přípitek
Předprodej TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37,  739068248

Bohaté občerstvení všeho druhu

Katolický dům Zábřeh

www.edimex-sro.cz
 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
 ZPRACOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
 ZALOŽENÍ VČECH FOREM OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ
 ZMĚNY VE SPOLEČNOSTECH
 TVORBA A REVIZE SMLUVNÍ DOKUMENTACE
 SPRÁVA DATOVÝCH STRÁNEK
 POSKYTNUTÍ SÍDLA V PRAZE
 POSKYTNUTÍ KANCELÁŘE V PRAZE
 SLUŽBY V OBLASTI GDPR
KONTAKT: 777656512, 583413488, info@edimex-sro.cz
ADRESA: Strejcova 2286/4a, 789 01 Zábřeh
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
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Loštický betlém
se otevře 1. prosince
Loštický betlém se také letos rozšíří o
další figurky, a to potomka Lišky Bystroušky a Leoše Janáčka, který příběh o
Bystroušce zhudebnil. Chybět nebudou
ani místní: režisér zdejších ochotníků
František Pelcl a nová starostka Šárka Havelková-Seifertová.
Betlém, který začal řezbář Jaroslav Beneš tvořit před více než dvaceti lety, se
opět otevře veřejnosti, a to od 1. prosince
až do Tří králů 6. ledna 2019. Ke zhlédnutí
bude od 14 do 18 hodin včetně sobot a nedělí v jeho ateliéru na Moravičanské ulici
439 v Lošticích.

Osmičky v dějinách
Zábřeha
Akce připomínající přelomová osmičková léta uzavře audiovizuální pořad Osmičky v dějinách Zábřeha, který se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince od 17 hodin
v kině Retro. Zájemci o dějiny města se
zde na pozadí desítek historických fotografií či dochovaných filmových záběrů
seznámí s událostmi let 1918, 1938, 1948
a 1968 tak, jak probíhaly přímo v Zábřeze. Přiblíží významné osobnosti města,
seznámí se vztahy zábřežských Čechů a
Němců, ale i všedními dny jeho obyvatel.
Přednáší Milan Kratochvíl.

Já bych rád k Betlému
K navození příjemné předvánoční atmosféry přispěje také výstava papírových
betlémů, která se otevře vernisáží v galerii
kina Retro v úterý 11. prosince. Vystaveny
budou betlémy převážně českých malířů,
které vznikly v pečlivých rukách Vladimíra Vaníka ze Zábřehu. Vernisáž výstavy
se začátkem v 17 hodin uvedou Kašpárek
a čertík Bublínek z loutkářského souboru
Klubíčko. Betlémy budou v kině k vidění
do 13. ledna příštího roku.

Vánoční výstava
Tradiční Vánoční výstava žáků a pedagogů Střední školy sociální péče a služeb nebude chybět ani letos. Kromě vánočních aranžmá, vazeb, svícnů, ukázek
slavnostního prostírání, kuchyně atd. se
letos mohou návštěvníci těšit i na výstavu snímků renomovaného fotografa
Jindřicha Štreita nazvanou Kde domov
můj. Výstava bude přístupná veřejnosti
13. prosince od 9 do 17 hodin, 14. až 16.
prosince pak od 8 do 17 hodin v budově
školy na náměstí 8. května 2.

Začíná další Vánoční
sbírka onkoláčkům
Nadační fond dětské onkologie Krtek i
letos připravuje sbírku v Zábřeze. Sbírka
určená na zlepšení podmínek pacientů na
brněnské klinice dětské onkologie končí
14. prosince ve 14 hodin.
Čím lze přispět? Pro holčičky například
panenkami, nádobíčkem, korálky, pro kluky autíčky, bagry, vláčky, nářadím a pro
ty nejmenší leporely, chrastítky, kostkami.
Potěší ale také vlhčené ubrousky, pleny,
lego, stolní hry, kreativní sady na tvoření,
sladkosti (lízátka, bonbony, apod.), pexesa, skládačky, výtvarné potřeby. Darované
věci musí být nové, nepřijímají se plyšové hračky.
Věci lze v Zábřehu předat na sběrných
místech: Vše za půlku (bývalý S.O.S.
textil, Kozinova 4), u paní Jarmarové v
masně Procházka (Penny), v Květince
(Sazka, nám. Osvobození 2) a v Potravinách Hruška (nám. Osvobození 19). Více
info: Monika Jarmarová, moncajarmarova@seznam.cz, tel: 725 684 381 či na
facebooku: Vánoční sbírka onkoláčkům
Brno.
(red)

KULTURA
Vánoční přípravy odstartoval koncert
Janka Ledeckého

Beznadějně vyprodaný sál kulturního domu přivítal v pondělí 19. listopadu Janka Ledeckého s jeho Vánoční tour
2018. A na tu se vydal skutečně naplno
vybavený – koncert známého zpěváka
kromě devítičlenné doprovodné kapely
doplňovaly vokalistky a přední smyčcové kvarteto M. Nostitz Quartet.
Už sestava na jevišti tedy přinášela očekávání velké show, která ale na-

štěstí nepřišla. Koncert Janka Ledeckého neoslňoval monumentálností a efekty.
Divákům zato přinesl
něco mnohem cennějšího – poselství blížících se Vánoc v podobě zklidnění, pohody
a míru.
Pečlivě sestavený
repertoár nabídl vyvážený mix Ledeckého hitů a očekávaných
vánočních písní. Mezi
těmi nechyběly koledy včetně anglické a hlavně song Sliby
se maj plnit o Vánocích.
Stejně jako ve výběru skladeb byla
opravdová profesionalita znát i na hudebních aranžmá, výkonech hudebníků,
jejich sehranosti, ale také jakési lehkosti
celého vystoupení. To vše vytvořilo velmi povedený hudební dárek, který dostali návštěvníci už před Vánoci.  (mk)

S Hybšem do Zábřehu přijede královna operety
Tradiční vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše, který Zábřežská kulturní letos připravila na pondělí 3. prosince,
má opět atraktivního hosta – mimořádnou osobnost české kultury, první dámu
naší operetní a muzikálové scény Pavlu
Břínkovou.
Populární zpěvačka byla desítky let
neodmyslitelně spjata zejména s prkny Hudebního divadla v Karlíně, hostovala ale také na všech našich významných divadelních scénách. Je držitelkou
čtyř Zlatých desek, dvakrát získala cenu
Thálie, tu za rok 2016 obdržela za celoživotní mistrovství v operetě a muzikálu.
„Sluší se připomenout také legendární

zábavný pořad Televarieté, který se řadu
let natáčel v Karlínském divadle a Pavla Břínková jako dlouholetá hvězda této
scény v jeho dramaturgii nemohla chybět,“ uvedl ředitel kulturního domu Zdeněk David.
Vystoupení Pavly Břínkové letos doplní zcela nový kvartet talentovaných zpěváků – Eliška Průšová, Adina Sivoková,
Jan Doskočil a Patrik Možíš. Novou tváří orchestru je také druhý dirigent Václav Marek. Vánočně aranžovaný koncert Orchestru Václava Hybše má začátek v 19 hodin. Pořadatelé upozorňují,
že v prodeji je několik málo posledních
vstupenek.
(red)

V kulturáku opět zazáří hvězda Evy Holubové
Letošní divadelní sezonu v kulturním
domě zakončí v sobotu 8. prosince one woman show Hvězda zobrazující myšlenkový svět fiktivní hvězdy – úspěšné seriálové
herečky během nejdivočejšího týdne jejího
života. Hra, která se do Zábřehu vrací po
téměř třech letech, byla napsána přímo na
tělo Evě Holubové.
„Hvězda s humorem odkrývá zákulisí
českého showbyznysu a s nadhledem líčí
osobní problémy neznámé stárnoucí herečky, která po dlouhých letech u oblastního
divadla nečekaně zazáří v roli sestřičky v
jakémsi nekonečném televizním seriálu,“
naznačil zápletku jednoho z nejúspěšněj-

ších titulů pražského divadla Studio Dva
produkční Vratislav Jarmar. Diváci se kromě skvělého výkonu Evy Holubové v roli
seriálové star Vendulky Vaníčkové dočkají ze zvukového záznamu i dalších herců.
V rolích Vendulčina manžela a dcery, redaktorů, režisérů, finančního poradce nebo
papouška uslyší například Jiřího Bartošku,
Janu Strykovou, Vojtu Kotka, Jiřího Mádla nebo Zuzanu Bydžovskou, sami sebe namluvili Marek Eben nebo Jiří Pomeje.
Představení zařazené do divadelního
předplatného řady Hevos začíná v 19 hodin. Pořadatelé hlásí pouze několik volných
vstupenek.
(red)

Tunklův dvorec patří dílům Jana Knitla
Ve čtvrtek 1. listopadu zahájili žáci klavírního oddělení ZUŠ Zábřeh v Galerii
Tunklův dvorec vernisáž obrazů pedagoga Jana Knitla. Učitel výtvarky současně v ZUŠ a v ZŠ a DDM Krasohled
představuje abstraktní a některé technicky působící grafiky. Ve své tvorbě se inspiruje médii, výsledkem jsou zajímavé
koláže. Jedním z témat se tak stala například rychlobruslařka Martina Sáblíková.
V galerii jsou k vidění i zvětšeniny bio-

logického materiálu pomocí mikroskopu.
Originálním nápadem je také tzv. recyklace původního obrazu, jak techniku nazval autor, který výstavu neotřelým způsobem okomentoval. V minigalerii vystavují své práce žáci 2. stupně ZŠ B.
Němcové.
V prosinci budou od 6. prosince v
hlavní síni vystaveny obrazy Zdeňky Josefiny Trnečkové a v minigalerii práce
dětí ZŠ a DDM Krasohled. 
(red)

Barborku rozezněly smyčce manželského páru
Smyčce rozezněly v neděli 18. listopadu kostel sv. Barbory, kdy zde vystoupili oceňovaní hudebníci, violistka Kristina
Fialová a violoncellista Petr Nouzovský –
nejen hudební partneři, ale také manželé.
Špičková talentovaná violistka a jeden
z nejlepších evropských violoncellistů
své generace zahájili vystoupení díly klasiků. Nejdříve zazněly Dvojhlasé intence
Johanna Sebastiana Bacha, následovaly
skladby Beethovena či Vivaldiho, českou
tvorbu reprezentovala Humoreska Antonína Dvořáka.

Mladí interpreti ale oslovili také představením tvorby mladých českých skladatelů – zazněly tak i Kráska a zvíře Adama
Skoumala či Duo č. 1 Romana Haase, které oba skladatelé zkomponovali jako svatební dar pro vystupující hudebníky.
Další z koncertů cyklu Bravo podporovaného Olomouckým krajem a Nadací Život umělce přinesl nejen nádherné skladby či velmi kvalitní techniku obou interpretů, ale také živelnost a temperament,
které u nadšeného publika nezůstaly bez
ohlasu. 
(mk)
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Muzeum připravilo
výstavu vánočních ozdob

Ve středu 5. prosince začne předvánoční čas také v městském muzeu. V 17 hodin
zde bude zahájena výstava Vánoční ozdoby, která představuje soukromou sbírku
sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka.
K vidění budou nejrůznější druhy historických vánočních ozdob vyráběných z různých materiálů, např. z vosku, vaty, papíru, skleněné foukané a perličkové ozdoby.
Sortiment vyráběných vánočních ozdob
byl neobyčejně široký, ozdoby zahrnovaly několik okruhů.
Výstava bude v muzeu k vidění do 29.
ledna příštího roku.

Vánoční koncert Trubačů

V sobotu 8. prosince se od 17 hodin rozezní sál základní umělecké školy Vánočním koncertem Trubačů Zábřeh. V jeho
rámci zazní skladby pro lesnice a lesní
rohy, vystoupí rovněž významní hosté: Jan
Fišer, Ajan kvartet a Trubači OMS Zábřeh.

Dětské sbory zazpívají
na dobročinném
koncertu

Již posedmnácté přivítají děti ze zábřežských mateřských a základních škol
vánoční období dobročinným koncertem.
I tentokrát prostřednictvím výtěžku z dobrovolného vstupného podpoří spolu s organizátory ze Zábřežské kulturní činnost
Nadace pro transplantace kostní dřeně.
Pásma vánočních koled zazpívají ve
čtvrtek 13. prosince děti z mateřských
škol Pohádka, Strejcova a Zahradní a sbory ze základních škol Boženy Němcové,
Severovýchod a Školská. Jejich vystoupení zpestří nabídka rukodělných výrobků –
bytových dekorací, svícnů, šitých či háčkovaných hraček nebo vánočních ozdob.
Koncert pod tradičním názvem Adventní zpívání začíná v 16 hodin v sále kulturního domu.

Kurz tanečních
zakončí kolona

Na závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních určené pro rodinné
příslušníky, přátele a známé zve kulturní
dům v sobotu 15. prosince od 18 hodin.
K tanci a poslechu zahraje jihomoravská
skupina Hurikán, která v Zábřehu vystoupí poprvé. Pro návštěvníky je připraven i
doprovodný program a bohaté občerstvení. Vstupné činí 150 Kč.

Děti si vyzdobí společný
vánoční stromek
Jednou z novinek letošního Vánočního jarmarku, který připravuje Zábřežská kulturní na neděli 16. prosince, bude
i možnost zavěsit si vlastnoručně vyrobenou ozdobu na společný vánoční stromek, který bude umístěn na Masarykově
náměstí v blízkosti velkého „městského“ stromu. „Ozdobičky mohou být vyrobeny z papíru, drátků, korálků, slámy
nebo třeba z perníku, vynalézavosti se
meze nekladou. Důležité je, aby se nám
společně podařilo stromeček pěkně vyzdobit,“ vyzývají zejména děti pořadatelé z kulturního domu. Jednoduchou vánoční ozdobu si budou moci děti vyrobit
také přímo na místě, a to v odpoledních
hodinách v rámci výtvarné dílny v Galerii Tunklův dvorec.

Putování za betlémy

Na pátek 28. prosince připravuje Spolek Metoděj tradiční Putování za betlémy. Na programu je prohlídka betlémů
v Louckém klášteře a v Domě umění ve
Znojmě, na zpáteční cestě pak návštěva
zámku v Rájci-Jestřebí. Odjezd od kulturního domu v Zábřeze v 6.30 hodin,
předpokládaný návrat v 19 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 16. 12. u Aleny
Hedrichové, tel. 732 552 732. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

Pátek 30. listopadu

Sobota 8. prosince

TANEČNÍ STŘÍPKY ANEB TAJEMSTVÍ OBRAZOVKY
Vystoupení TS Dance Club Juniors. Host: Dance Club. 

Kulturní dům, velký sál, 17:00, 50 Kč, předškoláci zdarma
ČERTÍ BRKO

SOBOTA PRO ŽENY

Aerobic na trampolínách a další cvičební aktivity pro ženy a dívky. Přihlášky na kontaktech 775 915 400,
583 415 400, zikova@kulturak.info do 5. 12.

Kulturní dům, malý sál, 9:00 – 10:30

GRINCH

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Restaurace
Rafanda

MIKULÁŠSKÁ PÁRTY: ATOM A WILSNE!
ZRODILA SE HVĚZDA



Rafanda Zábřeh, 19:30

Drama, romantický, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 136 min.

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

INFRARED, KUŽELÁK

Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč



Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 86 min.
Trubači
Zábřeh

HRAVÉ VÁNOCE (1. – 2. 12.)

NA STOJÁKA V KINĚ

Neděle 9. prosince

ČERTÍ BRKO

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min. Kino Retro, 14:30, 120 Kč

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ZÁBŘEH
ZRODILA SE HVĚZDA

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč



SMRTELNÉ STROJE 3D

Neděle 2. prosince
Program od 15:00 – slaměný betlém, výtvarná dílna, Nebeská pošta, vystoupení kapel a pěveckého sboru,
bohatá nabídka občerstvení. PŘÍCHOD MIKULÁŠE cca v 17:00, poté ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU starostou města. Tradiční nadílka v průchodu zámku.
Masarykovo náměstí, od 15:00

ČERTÍ BRKO

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min. Kino Retro, 15:00, 120 Kč
ŽPS Slavice

ADVENTNÍ KONCERT
NA STOJÁKA V KINĚ

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Akční, fantasy, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, Nový Zéland/USA 2018.

Úterý 4. prosince

Pohádku připravila divadelní společnost Divadlo Za2. Určeno pro MŠ, ZŠ i veřejnost.

Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 55 Kč

Úterý 11. prosince

JSEM MAMINKA

O radostech i starostech mateřství.
MŠ Pohádka

Interna Zábřeh

BELLA A SEBASTIAN 3



Rodinný, dobrodružný, bez omezení, dabing, Francie 2017, 91 min.


Klub důchodců, Nerudova 7, 10:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH S KOLEDAMI
 Devítka, Farní 9, 16:00
SEVEROMORAVÁCI ZA VELKÉ VÁLKY. VOJÁCI SKOMÍRAJÍCÍ
MONARCHIE

Kino Retro, 10:00, 60 Kč

Vernisáž výstavy vánočních ozdob ze sbírky Jitky Mrkosové.

Muzeum Zábřeh, 17:00, 30 Kč, snížené vstupné 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ČERTÍ BRKO

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Závěrečný díl trilogie představí Zdeněk Doubravský (Rusko v letech 1916 – 1918).

Muzeum Zábřeh, 17:00, 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Čtvrtek 13. prosince
SŠSP a S
Zábřeh

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
Čtvrtek 6. prosince

DRUHÝ ADVENTNÍ ČTVRTEK U LEVANDULOVÉ KAVÁRNY


Levandulová kavárna, 15:00 – 19:00
OSMIČKY V DĚJINÁCH ZÁBŘEHA

OSLAVY 40 LET MŠ SEVERÁČEK: VÁNOČNÍ SLAVNOST
Hrají Pohodáři a Písklata, program dětí.

Zahrada MŠ Severáčk, 16:30, vstup volný
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Animovaný, akční, dobrodružný, sci-fi, USA 2018, 120 min, bez omezení.


Kino Retro, 17:30, 120 Kč
AQUAMAN 3D

Galerie Tunklův dvorec, 17:00

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ – FILMOVÉ VEČERY

Dokumentární, dobrodružný, životopisný, historický, bez omezení, české znění, Česko 2018, 90 min.
 Kino Retro, 20:00, 80 Kč
Úvodní slovo Miroslav Macek.

Pátek 7. prosince
Skalička, klubovna SDH, 17:00

Komedie, krimi, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.


BOHEMIAN RHAPSODY

Akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 143 min.



Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Životopisný, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Dne 21. 11. 2018 jsme si připomněli již
25. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

Vladimíra Bešty,
který by se zároveň o Vánocích dožil 95 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.
Chybí nám nejen jeho šikovné
a pracovité ruce a rady.
Vzpomínají děti a vnoučata.

Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Pátek 14. prosince



DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

13. prosince otevřeno 9:00 – 17:00, 14. – 16. prosince otevřeno 8:00 – 17:00, výstava fotografií Jindřicha
SŠSP a S Zábřeh, nám. 8. května 2
Štreita Kde domov můj, den otevřených dveří 14. prosince. 

Dobročinný koncert. Vystoupí pěvecké sbory ze zábřežských mateřských a základních škol. Výtěžek
bude věnován na podporu činnosti Nadace pro transplantace kostní dřeně. Prodejní výstava rukodělných

Kulturní dům, velký sál, 16:00, vstupné dobrovolné
výrobků a ozdob.

Audiovizuální pořad seznámí s událostmi let 1918, 1938, 1948 a 1968 tak, jak probíhaly v Zábřeze.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
Přednáší Milan Kratochvíl.



VÁNOČNÍ VÝSTAVA (13. – 16. 12.)

TŘETÍ ADVENTNÍ ČTVRTEK U LEVANDULOVÉ KAVÁRNY

Levandulová kavárna, 15:00 – 19:00
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, Velká Británie/USA 2018, 134 min.



VÝSTAVA BETLÉMŮ (11. – 14. 12.)Interna Zábřeh, přízemí budovy A, pro veřejnost 13:00 – 16:00
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

Vystoupení dětí MŠ Severáček.

VÁNOČNÍ OZDOBY

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Pohádkový příběh s postavením betléma, zpěv koled, ovocný vánoční punč. Pro děti, rodiče i širokou
Před MŠ Pohádka, 10:00
veřejnost.

Středa 12. prosince

Středa 5. prosince

SDH Skalička

Hnízdo, Masarykovo náměstí 7, 9:30

Vernisáž výstavy papírových betlémů českých malířů vytvořených Vladimírem Vaníkem. Vernisáž uvede

Galerie kina Retro, 17:00, vstup volný
Kašpárek a čert Bublínek.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Beseda s ThLic. Janou Novákovou Ph.D. a kaplanem FN Olomouc.

Vernisáž výstavy. Minigalerie: ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh.



JAK TO BYLO V BETLÉMĚ

MIKULÁŠ

JAK MLUVIT (NEJEN) S DĚTMI O SMRTI

ZDEŇKA TRNEČKOVÁ – OBRAZY

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

Pondělí 3. prosince

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hlavní host: Pavla Břínková.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 250 a 290 Kč

Kostel sv. Barbory, 15:00

Pondělí 10. prosince

Kostel sv. Barbory, 17:00, vstupné dobrovolné

Vystoupí ženský pěvecký sbor Slavice a host ŽPS Legato.



Drama, romantický, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 136 min. Kino Retro,17:00, 120 Kč

Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Session, Gentlemens Club, Tuhá 5ka. Předprodej také na www.smsticket.cz.
Klub ve Zdi, 21:00, předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

ELECTRO REVOLUTION 4



SKA-PUNK-FEST

Seminář s vztahovým poradcem Mojmírem Voráčem.Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00 – 18:00

Fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, Velká Británie/USA 2018, 134 min.

 Kino Retro, 17:30, 120 Kč
 Zájezd do Moravského divadla Olomouc (19:00)

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.

SÍLA ODPUŠTĚNÍ

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00

One woman show s Evou Holubovou. Představení JE součástí divadelního předplatného na rok 2018

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 370 a 420 Kč
(řada HEVOS).

Sobota: otevřeno 13:00 – 18:00, 16:30 – 17:00 soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka, 17:00 – 18:00
 Kosovská rychta, Kosov 1
divadelní hra Vánoční sen, neděle: otevřeno 9:00 – 16:00.

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min.

Kino Retro, 15:00, 110 Kč

Komedie, krimi, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.

Zábavně tvořivé předvánoční dopoledne pro celou rodinu. Oblíbenou knihu s sebou! Drobná odměna pro

Městská knihovna Zábřeh, 8:00 – 12:00
každého.

Junák


DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Hosté: Jan Fišer, Ajan kvartet, Trubači OMS Přerov.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

ČERTÍ BRKO



VÁNOČNÍ KONCERT TRUBAČŮ ZÁBŘEH

ZEMĚ ÚSMĚVŮ – FRANZ LEHÁR
HVĚZDA

Sobota 1. prosince

Kosovská
rychta

Zábřeh 23/2018

Čas plyne, ale bolest zůstává.
Dne 28. listopadu 2008 nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, babička, prababička,

paní

EvazeBalcárková
Zábřeha.

S láskou na tebe vzpomíná manžel, Bedřiška
s pravnučkou a syn Miroslav.
Kdo tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Všem, kdo jste ji znali, děkujeme za tichou vzpomínku.

ČERTÍ BRKO

Pohádka, komedie, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018, 99 min.


Kino Retro, 17:30, 120 Kč

AQUAMAN 3D

Akční, dobrodružný, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 143 min.

 Kino Retro, 20:00, 150 Kč

CMEENTOLINE NIGHT




Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

Dne 17. prosince 2018 by se dožila 100 let
naše maminka,
paní

Marie Rulíšková.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcery Jiřina, Marie
a Stanislava s rodinami.
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