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Loni v srpnu byly zahájeny práce na 
rozsáhlé rekonstrukci smuteční síně na 
zábřežském hřbitově. Město tímto navá-
zalo na revitalizaci areálu hřbitova, které 
se věnuje od roku 2014. Při rekonstruk-
ci dojde k odstranění přístupového scho-
diště a na jeho místě zbudování nového, 
otevření jižní fasády, vznikne také nový 
prostor pro sociální zázemí. Upravena 
a celkově zmodernizována bude vnitřní 
dispozice s rozšířením prostoru pro smu-
teční hosty. Budově se vrátí neorenesanč-
ní podoba a zrestaurována bude i socha 
archanděla Michaela na vrcholu kopule.

V současné době jsou dokončeny bou-
rací práce, je vybetonovaná skořepina 
stropní konstrukce, vyzděny nové příčky, 
dále provedena vnitřní kanalizace, kon-
trola a výměna krovů, jsou vybourány 

veškeré podlahy a vylité betony jako zá-
klad pro nové podlahy s podlahovým to-
pením. Odstraněna je vstupní terasa, na 
jejímž místě byl vybetonován základ pro 
nové, architektonicky výjimečné, mono-
litické schodiště s rampou. 

„Aktuálně se pokračuje na další etapě 
bednění a betonáže vstupní části, osaze-
ny jsou nové výplně dveřních a okenních 
otvorů, provádí se hrubá elektroinstalace 
a montáž bednění pro betonovou příčku, 
jež bude dominantou pro zajíždění kata-
falku,“ uvedl starosta František John. 

Mnohamilionová generální rekon-
strukce historické budovy bude dokon-
čena přibližně v polovině roku. Další vý-
znamnou částí revitalizace prostoru hřbi-
tova bude rozšíření stávajícího parkoviš-
tě.  (red)

Generální úprava místa posledního 
rozloučení je v polovině

Likvidaci odpadu čekají změny
Mimo plánované termíny se sešli ve 

středu 29. ledna zastupitelé, aby projed-
nali zapojení města do projektu Zábřež-
sko třídí spočívajícího v uzavření smlou-
vy o spolupráci se Svazkem obcí Mikro-
regionu Zábřežsko. Ten bude žadatelem 
o dotaci v rámci výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí, do projektu se 
zapojí dalších čtyřiadvacet obcí mikrore-
gionu. Předpokládané náklady pro město, 
které poskytne mikroregionu prostředky 
pro předfinancování, budou ve výši maxi-
málně 6.451.383 Kč, z toho by ale dotace 
měla pokrýt 85%.

V čem projekt spočívá? Především 
v rozšíření možnosti třídění odpadu pro 
občany pořízením dalších nádob na odpad 
a novou organizací jeho svozu. „Konkrét-
ně by mělo být pořízeno 2.000 kusů 240 
litrových nádob na plast a stejné množství 
nádob na papír, sto kontejnerů na plast, 
zvony na papír a kovy atd. Hlavním zá-
měrem je zvýšit možnost třídění plastů. 
Každá nemovitost, která by měla zájem, 
by mohla získat samostatnou nádobu na 
plast podobně, jako je tomu již několik 
let u biopopelnic,“ uvedl starosta Franti-
šek John. Plasty totiž dnes už začínají ob-
jemem převažovat nad vším zbývajícím 
komunálním odpadem. Obdobně by měla 
vypadat situace u likvidace papíru.

Součástí projektu je i plánovaná změ-

na organizace svozu odpadu. „Mezi hlavní 
kroky, které jsou v úvaze, patří změna fre-
kvence svozu komunálního odpadu v ro-
dinných zástavbách na čtrnáct dní, stej-
ně jako u bioodpadu, a jedenkrát měsíč-
ně svoz plastu a papíru. Na sídlištích pak 
chystáme doplnění stávajícího systému 
kontejnerových míst, zde by zůstala zacho-
vána stávající frekvence svozu komunální-
ho odpadu z kontejnerů,“ vysvětloval ře-
ditel EKO servisu Milan Doubravský. 

Důvod, proč zastupitelé vstup do pro-
jektu odsouhlasili, je jednoduchý – lik-
vidace komunálního odpadu bude stále 
dražší. Od roku 2009 byla platba za uklá-
dání komunálního odpadu na skládky ne-
měnná a činila 500 korun za tunu. Pod-
le nové legislativy má příští rok činit 800 
Kč, v roce 2025 už 1.500 Kč a o pět let 
později 1.850 Kč. 

Zábřeh patří v likvidaci odpadu mezi 
špičku, loni byla zahájena přeprava ko-
munálního odpadu po železnici do spa-
lovny, už teď se městský odpad z popelnic 
neskládkuje, ale energeticky využívá ve 
společnosti SAKO Brno. „Je především 
důležité, abychom si my všichni v Zábřeze 
uvědomili, že stávající roční cena je udrži-
telná, pouze budeme-li i nadále co nejvíc 
odpad třídit. Nové investice tomu mají vý-
razně napomoci,“ apeloval na Zábřežany 
starosta František John.  (red)

Zábřeh podpořil projekt mikroregionu 
Mohelnicko Ochutnej Moravu na kole. 
Projekt v sobě snoubí vzrůstající oblibu 
cykloturistiky s ochutnávkou lokálních 
výrobků. V oblasti Mohelnicka, Zábřež-
ska, Litovelska a Uničovska se v posled-
ních letech vypracovala řada lokálních 
výrobců, kteří nabízí populární domácí 
produkty. „Jedná se o mléčné výrobky 
kravské, ovčí i kozí, domácí paštiky, le-
vanduli a výrobky z ní, čokoládu a k tomu 
nechybí tradiční tvarůžky a tvarůžkové 
speciality. Zmiňované regiony ležící na 
pomezí mezi Hanou a Jeseníky nabízí z 
pohledu cyklisty zajímavé terény, kdy se-
verní část je více kopcovitá a naopak již-
ní je po rovince a částečně prochází také 

CHKO Litovelské Pomoraví,“ uvedl sta-
rosta Zábřeha František John. 

A právě samotné producenty napad-
lo vytvoření cyklotrasy zaměřené na pu-
tování po regionálních a oceňovaných 
produktech. Spojí se tak cykloturistika 
s originálními gastronomickými zážitky. 
„Cyklotrasa je dlouhá přibližně sto kilo-
metrů s třinácti stanovišti. Trasa má start 
i cíl v Zábřeze, je plánována jako dvou 
a vícedenní. Navíc je na zábřežském ná-
draží půjčovna kol Českých drah,“ po-
psala manažerka Svazku obcí Mikrore-
gionu Mohelnicko Jitka Macháčková. 
Zpestřením je řada kulturních, historic-
kých a přírodních zajímavostí. Projekt fi-
nančně podpořil Olomoucký kraj.  (red)

Ochutnejte Moravu na kole

Za přítomnosti představitelů města, re-
žisérky Olgy Sommerové, skautů i široké 
veřejnosti proběhne v pondělí 24. února 
před kulturním domem setkání u pamětní-
ho místa okupace Československa v roce 
1968. Setkání má začátek v 17.30 hodin. 

Před kulturním domem postavila v sr-
pnu 2018 skupina dobrovolníků dveře do 
roku 1968. Skrze zasklení dveří potištěné 
dobovým snímkem bylo vidět, jak stej-
ným místem před padesáti lety projíždě-
la obrněná vozidla okupantů. Původně 

krátkodobě zamýšlená připomínka v mís-
tě vydržela přes půl roku a vyvolala řadu 
kladných ohlasů vyzývajících po trvalej-
ším připomenutí toho, že vojska okupantů 
se nevyhnula ani Zábřehu.

„Z vyprávění vím, že vojska za sebou 
zanechala mimo jiné cesty poničené vo-
jenskou technikou. Napadlo mne vtisk-
nout nápis do stopy tankového pásu," vy-
světluje svou představu autor pomníku, 
architekt Ondřej Pchálek.  
 (Pokračování na straně 5)

Okupaci 1968 připomene nové pamětní místo

Pravidelným evergreenem jednání za-
stupitelstva na sklonku roku je schvalo-
vání obecně závazných vyhlášek. Ne-
jinak tomu bylo i na přelomu loňského 
roku, kdy zastupitelé přijali vyhlášky 
o místním poplatku ze psů, poplatku za 
užívání veřejného prostranství či o po-
platku z pobytu.

Nejdiskutovanější bylo projednávání 
vyhlášky o místním poplatku za komu-
nální odpad, což obnáší pokrytí nákladů 
na provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Obnos, pro 
který budou muset občané sáhnout do 
kapsy, zůstane i pro letošní rok nezměně-
ný, tj. 500 Kč na osobu a rok. Náklady na 
likvidaci odpadu ale rostou, město pro-
to uvažuje o zefektivnění celého procesu 
(blíže v samostatném článku na straně 1).

S odpadovým hospodářstvím souvi-

selo i vstoupení města do Servisní společ-
nosti odpady Olomouckého kraje a. s. Za-
stupitelé nakonec majetkový vstup měs-
ta do společnosti zamítli. Důvodem byl 
požadavek na zapojení města do projektu 
na svoz, skládkování a energetické vyu-
žití, tj. spalování, odpadu (do budoucna 
povinné) bez jasných informací ohledně 
způsobu financování společnosti i oba-
va ze ztráty kontroly nad odpady z měs-
ta. „Neznámých je takové množství, že 
v dané chvíli není doporučeno stát se ak-
cionáři,“ vysvětloval starosta John, pod-
le kterého má Zábřeh řadu výhod, kte-
rá městu umožňují případný vstup do 
projektu neuspěchat: kolejová vlečka a 
vlastní překladiště, odbornost i znalost, 
jak s odpady nakládat. EKO servis navíc 
už dnes má navázánu spolupráci s brněn-
skou spalovnou odpadů i přepravní spo-
lečností.  (red)

Město do servisní společnosti raději nespěchá
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V neděli 26. ledna se velký sál kulturní-
ho domu do posledního místečka zaplnil 
návštěvníky dalšího vystoupení Taneční-
ho oboru ZUŠ. Pod vedením učitele René-
ho Kuzníka bylo připraveno celkem jede-
náct tanečních čísel. Hned v úvodu mohli 
diváci zhlédnout videoklip, který přiblížil 
praktickou výuku na baletním sále ZUŠ. 
Autorkou klipu je Kateřina Jakešová, ab-

solventka ZUŠ a dnes stu-
dentka Vizuální komunikace 
na Solent University v Anglii.

První číslo patřilo taneční-
mu duetu. Kryštof Kolčava a 
Tereza Frýdová zatančili na 
píseň Toužím, poté se předsta-
vily nejmenší děti tančící v li-
dových kostýmech na hudeb-
ní podklad písní Jiřího Pavlici. 
U mladších tanečníků zaujalo 
číslo V hlavě vzniklé na mo-
tivy stejnojmenného animo-
vaného filmu s cílem vyjádřit 
pocity a emoce. 

Vyspělejší tanečníci nadchli 
obecenstvo dějovým tancem s hlavní my-
šlenkou vzájemné pomoci. Zdařilé před-
stavení uzavírali nejvyspělejší tanečníci. 
Jejich vystoupení Ve světle zaujalo svě-
telnými efekty a kovovými rekvizitami. 
Představení završila závěrečná děkovač-
ka, při níž se devadesát účinkujících přišlo 
uklonit divákům.  (red)
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Taneční obor se představil
 před stovkami diváků 

Na největších českých uzlařských zá-
vodech v Ostravě se 25. ledna utkali nej-
lepší uzlaři z celé ČR. Sedmatřicátého 

ročníku klání, pro svou kvalitou považo-
vaného za neoficiální mistrovství republi-
ky, se zúčastnili soutěžící ze šesti dětských 
organizací, ti nejšikovnější pak bojovali o 
hlavní trofej, velkou putovní plachetnici. 

Mezi účastníky nechyběli ani zástupci 
Olomouckého kraje ze skautského stře-
diska Šavani Zábřeh. A dařilo se jim nad-
míru: se ziskem osmi medailí se stali nej-
úspěšnějším oddílem. Mistrovské tituly v 
chlapecké a dívčí kategorii Plavčíci vybo-
jovali sourozenci Matyáš a Viktorie Ne-
rudovi. Dalších pět Šavanů získalo druhá 
místa v kategoriích Lodníci, Kadeti, Vete-
ráni a Mořští vlci.  (red) 

Šavani kralovali uzlařské regatě

Český statistický úřad provádí od 1. 
února do 24. května každoroční šetření o 
životních podmínkách domácností v Čes-
ké republice, které navazuje na šetření z 
minulých let. Smyslem tohoto zjišťování 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci v celkem 
34 evropských zemích. Šetření se usku-
teční na území celé republiky v 11.575 
domácnostech, které byly náhodně vy-
brány počítačem. Pracovníci zapojení do 
šetření se budou prokazovat průkazem 
zaměstnance ČSÚ nebo průkazem taza-
tele a příslušným pověřením. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna.                             (red)

I do Zábřeha míří 
statistické šetření  
v domácnostechNa přelomu ledna a února se v nejmoder-

nější české atletické hale, Vítkovice aréna, 
odehrálo halové mistrovsví Moravy a Slez-
ska, na němž se úspěšně představily i mla-
dé zábřežské naděje. Za TJ Šumperk zá-
vodící Iva Gieselová, která se několik dnů 
předtím zařadila mezi nejúspěšnějších de-
set sportovců Zábřeha za loňský rok, zahá-
jila také letošek ve velkém stylu, když mezi 
dorostenkyněmi zvítězila na trati 3.000 m 
v osobním rekordu 10:31.38 minuty. 

Odchovanec Atletiky Zábřeh Pavel Hýbl 
dominoval mezi mladšími žáky ve skoku 
do výšky, vybojoval i stříbro v běhu na 60 
m. K tomu přidal dva tituly přeborníka kra-

je opět ve výšce (v osobním rekordu 167 
cm) a sprintu na 60 m a druhé místo v hodu 
koulí.

Tuto dvojici nemohl na mistrovství pro 
nemoc doplnit další z talentovaných zá-
břežských závodníků Jiří Rašner, který 
v běhu mladších žáků na 800 m také aspi-
roval na medaili. Radost však závodník pů-
sobící pod hlavičkou TJ Šumperk přinesl 
už předtím titulem Přeborníka Olomouc-
kého kraje v běhu na 800 m v osobním re-
kordu 2:33.96 minuty, kdy jako nejmladší 
účastník porazil všech jednadvacet soupeřů 
a cílovou páskou proběhl se čtyřmetrovým 
náskokem.  (red)

Mladí Zábřežáci skvěle rozjeli atletickou 
halovou sezónu 2020

Otázku dobra a zla, morálky nebo cha-
rakteru řeší lidstvo od nepaměti. Snad nej-
důležitější a nejvážnější je toto téma ve vý-
chově další generace. Naučit dítě počítat 
nebo psát současná pedagogika zvládá. Co 
ovšem rodičům i učitelům dělá problém, 
je učení dobru. Dnešní děti toho ví víc, než 
kdykoli v minulosti. Ale stačí vliv vědo-
mostí na formování charakteru? 

O tomto tématu pojedná v sobotu 29. 
února od 15 hodin přednáška s následnou 
diskuzí v Komunitním centru Postřelmov-
ská 14. Přednášet bude docent Jan Hábl, 
pedagog, komeniolog a autor řady publi-
kací, z nichž za zmínku stojí kniha Lekce 
lidskosti v životě a díle Jana Amose Ko-
menského.  (red)

Je možné naučit 
se dobru?

Zpravidla dvakrát ročně se schází Bez-
pečnostní rada obce s rozšířenou působ-
ností Zábřeh. Tu tvoří tajemnice a zaměst-
nanci městského úřadu, zástupci městské 
policie, Policie ČR a Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje. Jejím 
předsedou je starosta Zábřeha František 
John a tajemníkem krizový manažer měs-
ta Miroslav Maixner.

Bezpečnostní rada projednává a po-
suzuje ve správním obvodu obce možné 
zdroje rizik, sestavuje krizový plán, vněj-
ší havarijní plán, finanční zabezpečení 
připravenosti na mimořádné události, ale 
také hodnotí stav připravenosti složek in-
tegrovaného záchranného systému i další 
záležitosti související s připraveností na 
krizové situace a jejich řešení.

Loni byly hodnoceny dvě mimořádné 
krizové události. V červnu se v Lesnici po 

přívalovém dešti sesunul svah do zahrady 
rodinného domu. Situace si vyžádala eva-
kuaci čtyř osob. Díky spolupráci starosty 
obce, statika, stavebního úřadu a oddělení 
životního prostředí zábřežského městské-
ho úřadu byla přijata opatření k zabránění 
podobných událostí. 

Blesková povodeň překvapila v září 
obyvatele Jedlí. Rozvodněný potok zato-
pil několik sklepů, rodinných domů, za-
hrad a areál firmy Renostav. Díky připra-
venosti bylo v krátké době zajištěno vyčiš-
tění sklepů, odstranění naplavenin z poto-
ka a zajištění průchodnosti koryta potoka. 

Všechny informace o krizovém říze-
ní, ochraně obyvatelstva, krizovém štá-
bu i bezpečnostní radě jsou zveřejněny na 
www.zabreh.cz. Další vydání zpravodaje 
přiblíží postup informování obyvatelstva 
při vzniku mimořádné události.  (red)

Bezpečnostní rada řeší připravenost na krizové situace

V lednu strážníci městské policie 
zasahovali u čtyř krádeží v obchodech, 
odchytili deset volně pobíhajících psů, 
zasahovali u sedmi podnapilých osob 
ležících na veřejných prostranstvích a 
zaznamenali 451 událost. Dále řešili 
mj. následující případy:

• V pondělí 13. ledna zasahova-
li u prodejny Kaufland, kde se zákaz-
ník snažil projít bez zaplacení s ukry-
tou lahví rumu. Když byl vyzván pra-
covníkem ostrahy, aby ukradené zbo-
ží vydal, odmítl se vytoužené lihovi-
ny vzdát a napadl ho. V době příjezdu 
hlídky byl pachatel a pracovník ostra-
hy před prodejnou na zemi. Zlodějíčka 
hlídka zajistila a poté, co se ke svému 
činu doznal, byl potrestán uložením 
blokové pokuty. 

• Nečekanou návštěvu přivítali v pá-
tek 17. ledna pracovníci ve výrobní 
hale v ulici U Sázavy, kam se zatou-
lala liška. Přivolané hlídce se podařilo 
zvíře odchytit odchytovou tyčí. Lišku, 
která byla v dobrém zdravotním sta-
vu, po konzultaci s odborníky hlídka 
vypustila mimo město do volné příro-
dy. Jen chvíli poté zamířili strážníci na 
parkoviště k Motelu, kde se nacháze-
la zraněná kuna. Zvíře odchytili a pře-
dali správci honitby, který si je převzal 
k ošetření.

• O půlnoci neděle 19. ledna pomáha-
li strážníci na Skaličce, kam byli přivo-
láni k nemocnému muži, který upadl a 
manželka jej nedokázala zvednout. Ne-
zraněného muže přenesli na postel, poté 
si jej převzala do péče rodina.

• Při kontrole města 21. ledna za-
stihla hlídka na Olomoucké ulici muže, 
který ji žádal o pomoc kvůli poruše vo-
zidla, z něhož začal vytékat motorový 
olej. Hlídka zajistila místo proti možné 
dopravní nehodě a vyrozuměla hasiče, 
kteří skvrnu v délce asi osmdesáti met-
rů zlikvidovali, zatímco strážníci regu-
lovali dopravu.  (red)

Z ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIERada města na svém 23. jednání kona-

ném v úterý 21. ledna mimo jiné projed-
nala následující materiály:

•  Schválila program aktivit pro senio-
ry města Zábřeh na rok 2020 a pověřila 
odbor sociálních věcí jeho realizací.

•  Udělila souhlas mateřské škole Po-
hádka s realizací projektu přírodní zahra-
dy v rámci Výzvy č. 7/2019: Přírodní za-
hrady Národního programu Životní pro-
středí a souhlasila též s podáním žádosti 
o dotaci v rámci této výzvy mateřskými 
školami Severáček, Zahradní a ZŠ a MŠ 
R. Pavlů.

•  Udělila souhlas ZŠ Školská s podá-
ním žádosti o dotaci na projekt v rámci 
Programu na podporu environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty v Olo-
mouckém kraji v roce 2020. 

•  Schválila poskytnutí dotace 20.000 
Kč pro TJ Sokol Václavov, která je urče-
na na celoroční činnost.

•  Schválila pronájem klimatizačních 
jednotek FUJITSU umístěných v budo-
vě Školská 9 Základní umělecké ško-
le Zábřeh na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní dobou za účelem zajiště-
ní a provádění výuky základní umělec-
ké školy.

•  Vzala na vědomí výpověď z nájmu 
parkovacího stání č. 22 v budově Ne-
rudova 2082/7 a souhlasila s vypsáním 
volného nabídkového řízení na proná-
jem parkovacího stání za podmínek: mi-
nimální nájemné ve výši 620 Kč + DPH/
měsíc s valorizací, doba neurčitá s jed-
noměsíční výpovědní lhůtou a jistota ve 
výši 3.000 Kč. 

•  Schválila rozšíření výpůjčky se spol-
kem Divadlo Václav o jevištní techniku, 
konkrétně pevnou příhradovou osvětlo-
vací baterii hlediště, o celkové pořizova-
cí ceně 130.680 Kč.

•  Schválila podání žádosti o dotaci 
z Programu na podporu místních produk-
tů 2020 na zajištění farmářských trhů.

•  Schválila podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Olomouckého 
kraje v rámci dotačního titulu na pod-
poru výstavby, obnovy a vybavení dět-
ských dopravních hřišť v roce 2020 na 
projekt Dopravní hřiště u ZŠ Severový-
chod v Zábřehu – obslužný objekt.

•  Souhlasila s opravou volného měst-
ského bytu 3 + 1 v bytovém domě 17. 
listopadu 3 v předběžné ceně oprav 
432.000 Kč včetně DPH. 

•  Zvolila do funkce člena dozorčí rady 
společnosti EKO servis Zábřeh Lubomí-
ra Peka s účinností od 22. 1. 2020.

•  Vzala na vědomí žádost občanů 
místní části Hněvkov o prověření všech 
možností znovuotevření místní prodejny. 
 (red)

KRÁTCE Z RADY

ROZLOUČILI 
JSME SE

4. 1. František Cikryt (74)
5. 1. Stanislav Lant (77) 
7. 1. Marie Švubová (83) 
11. 1. Ludmila Lakvová (94) 
19. 1. Květoslava Daňková (90) 
19. 1. Květoslava Hönigová (84) 
24. 1. Josef Kunert (72) 
29. 1. Eliška Knýřová (88) 
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BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

605 350 556Volejte:

www.podlahy-bares.cz

SLEVA NA 
DĚTSKÉ 
ZBOŽÍ

aŽ 50%
Obchod RAČICE,

 ulice Kozinova 2, Zábřeh
(za Českou spořitelnou)

PROČ JE DOBRÁ ODPADOVÁ BIOPLYNKA?

Rozhovor s Pavlem Burešem, projektovým manažerem EFG Engineering, o od-
padové bioplynové stanici v Rapotíně a jejím přínosu nejen pro životní prostředí.

Jaký je hlavní rozdíl mezi od-
padovou a zemědělskou bio- 
plynovou stanicí?

Hlavním rozdílem je vstupní 
surovina, ze které se bioplyn 
tvoří. Zatímco zemědělské bio- 
plynové stanice používají k tvor-
bě bioplynu prvoplánově pěsto-
vané zemědělské plodiny jako 
např. kukuřici, my v odpadové 
bioplynové stanici zpracová-
váme biologicky rozložitelný 
odpad, který by jinak končil  
na skládce nebo ve spalovně.

Každé malé dítě ví, že odpadky 
smrdí. Pokud bude taková bio- 
plynová stanice blízko obce, 
nebude občany v okolí obtěžo-
vat nepříjemný zápach?

Díky moderním technologiím 
filtrace vzduchu v  příjmové 
hale odpadu, nezatěžuje naše 
Energetické centrum recykla-
ce v Rapotíně okolní obyvatele 
žádným zápachem. Samozřej-
mostí je dodržování přísných 
hygienických požadavků.
Co se s odpadem v Energetic-
kém centru recyklace v Rapotí-
ně děje a co z něj získáváte?

Veškerý odpad, který při-
jmeme ke zpracování v našem 
energetickém centru, projde 
přes příjmovou váhu. Poté se 
převeze do uzavřené příjmové 
haly, kde je umístěn dávkova-
cí systém. V  něm dokážeme 
zpracovat veškerý biologicky 
rozložitelný odpad, a to včetně 

obalů. Ty se mechanicky oddělí  
a recyklují podle platné le-
gislativy. Organická hmota 
propadává do příjmové jím-
ky a následně se čerpá až do 
fermentačních nádob. V tzv.  
fermentorech se hmota ohřívá, 
míchá a fermentuje. Při tomto 
procesu vzniká bioplyn, palivo 
pro naši kogenerační jednotku. 
Ta primárně vyrábí teplo a elek-
trickou energii. Obojí využívá-
me k zajištění našeho provozu, 
takže jsme energeticky nezávis-
lí. Přebytky tepla, které bychom 
jinak mařili, přivádíme teplovo-
dem do obecní kotelny a vytá-
píme jím rapotínské sídliště. 
To má díky tomu nižší náklady 
na vytápění. To stejné činíme 
s  elektřinou. Nespotřebovanou 
elektrickou energii prodává-
me do sítě nebo za výhodnou  
cenu přímo odběratelům. Naší 
novinkou je výroba biometanu 

membránovou separací. Část 
bioplynu upravíme na biome-
tanu a ten vtláčíme přímo do 
distribuční plynárenské sousta-
vy. Jde o první projekt tohoto 
typu v  ČR vůbec a věříme, že 
tak odstartujeme novou etapu 
bioplynu v  Čechách. Na bio-
metan mohou jezdit autobu-
sy, auta, vlaky, nebo si na něm 
doma uvaříte oběd.  Přitom je 
to energie vzniklá z  odpadu  
a s  nulovou uhlíkovou stopou.  
Je to bez nadsázky v  součas-
nosti k přírodě nejšetrnější  
palivo.
Jaký má bioplynka přínos pro 
obec?

Jak jsem již řekl, vytápíme 
obecní sídliště. Navíc zaměstná-
váme místní obyvatele a hlavně, 
zpracujeme odpad na energii, 
která by jinak nebyla využita. 
Jaký odpad může obec a její 
obyvatelé do bioplynky do-

dávat a jak? A co pro to musí 
udělat?

Dokážeme zužitkovat veškerý 
biologicky rozložitelný odpad. 
Zpracováváme odpady od ob-
čanů, tedy běžný biologicky 
rozložitelný komunální odpad, 
gastroodpad z  restaurací, jíde-
len a dalších gastronomických 
provozů, vedlejší živočišné pro-
dukty, kaly z čistíren odpadních 
vod a odpady z provozů potra-
vinářského průmyslu. Pro obce 
navíc od nového roku platí po-
vinnost sběru použitých jedlých 
olejů a tuků, které také dokáže-
me zužitkovat. Pro informaci  
o možnostech zpracování od-
padu je třeba kontaktovat na-
še obchodní oddělení, kolegu 
Víta Šmejkala prostřednictvím 
e-mailu v.smejkal@efg-rapotin.cz, 
kde lze následně dohodnout 
možnosti a podmínky spolu-
práce.
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Po mnohaleté odmlce se ve čtvrtek 
30. ledna v Zábřeze opět představil Ka-
rel Plíhal. Známý písničkář se na kon-
certní turné vydal loni po tříleté pauze 
způsobené vleklými zdravotními pro-
blémy s pravou rukou. I proto ho na pó-
diu doprovází kytarista Petr Fiala.

Tvorbu Karla Plíhala zřejmě netře-
ba představovat, už od počátku je pro 

ni typický humor originál-
ně kombinovaný s poeti-
kou a něhou. A zábřežský 
koncert jen potvrdil, že nic 
z toho neubývá – právě na-
opak. Základem vystou-
pení je stále propracova-
ný text, ať už jde o písně, 
či krátké básničky, kterými 
je vystoupení proloženo. 
Text, v němž nechybí pů-
vabná nově vytvořená slo-
va, dokonalé rýmy, origi-
nální souvislosti a hlavně 
skvěle vypointovaný vtip. 
Karel Plíhal se nevyhýbá 
ani tématům erotickým či 

politickým, vždy je ovšem skvěle vyba-
lancuje, aniž by přešel do vulgárnosti. 
Bokem nezůstává ani hudba, prezento-
vaná v nemalé míře také písněmi z jeho 
zatím posledního alba Vzduchoprázdni-
ny s typickým Plíhalovým „šeptavým“ 
zpěvem i skvělou kytarou Petra Fialy.  
 (red)

Karel Plíhal kouzlil s jazykem i hudbou

V úterý 28. ledna proběhla v kultur-
ním domě už patnáctá tradiční přehlídka 
zájmových útvarů ZŠ a DDM Krasohled 

Zábřeh – Wintershow 2020. Celým odpo-
lednem stovky diváků provázel Divadel-
ní soubor KIX pod vedením Magdaleny 
Schwarzové. Ten svým příběhem Malé 
mořské víly propojil připravený program. 

V jeho rámci diváci zhlédli nápaditá vy-
stoupení dětí nejen z tanečního oboru, ale 
také vystoupení mažoretek, gymnastiky, 
bojových sportů, karate, historického šer-
mu, souboru lidových tanců a písní Mora-
váček a mnoha dalších. Ve foyer byla k vi-
dění výstava prací dětí z výtvarného obo-
ru a prezentace zájmových útvarů jako 
např. myslivosti, včelařství či RC modelů. 
 (red)

Krasohled uspořádal už patnáctou Wintershow

(Dokončení ze strany 1)
V otisku pásu písmena nejsou zcela zře-

telná, až po chvíli se začnou skládat do 
slov. „Stejně tak se i z naší paměti spous-
ta důležitých věcí vytrácí, jsou překrývá-
ny a je tedy zapotřebí vynaložit určité úsi-
lí, abychom se dobrali k prostým faktům,“ 
dodal Pchálek. Nepůjde tedy o žádný mo-
nument. „Deska upomíná na neslavnou 
část historie, tedy vniknutí cizích mocností 
do našeho státu. Toto je bezpochyby tře-
ba si připomínat, avšak formou by mělo 
jít spíše o jakýsi ležatý antipomník,“ do-
dal Ondřej Pchálek. Památník tak bude jen 
mírně čnít nad okolní terén, umístěn v za-
táčce na Šumperk, kterou bezohledně pro-
jížděly kolony okupantů. „Srpnové udá-
losti roku 1968 byly tehdy velkým zklamá-
ním pro mnohé občany usilující o zacho-
vávání lidských práv, demokracie a národ-
ní nezávislosti. Kéž je nám jejich připome-
nutí mementem, že tyto hodnoty nejsou sa-
mozřejmostí,“ odůvodnil vznik pamětního 
místa starosta František John.

 Den po setkání, pětadvacátého února, 
si připomínáme výročí činu studenta šum-
perské průmyslovky Jana Zajíce, který se 
po vzoru Jana Palacha upálil na Václav-
ském náměstí v Praze. Svým činem pro-
testoval proti normalizaci a cenzuře poté, 
co nebyly splněny Palachovy požadavky. 
O oběti Jana Palacha bylo natočeno už ně-
kolik filmů. Během let se ale změnila spo-
lečnost a Palachův čin nabývá nového vý-
znamu. V letošním roce dokončila režisér-
ka Olga Sommerová dokumentární film, 
který přináší nejen nový pohled na něho, 
ale přináší i výzvu dnešní generaci. Promí-
tání dokumentu s názvem Věřím, že více 
světla potřeba nebude proběhne od 18 ho-
din v kulturním domě. Na projekci od 19 
hodin naváže beseda s autorkou dokumen-
tu Olgou Sommerovou, kterou bude mo-
derovat redaktorka Českého rozhlasu Olo-
mouc Dita Vojnarová. „Dokument Olgy 
Sommerové působivě zachycuje okupa-
ci v roce 1968 a zejména okolnosti, které 
vedly k sebeobětování Jana Palacha, Jana 
Zajíce a řady dalších ‚živých pochodní‘. 
Přitom zdůrazňuje osobní a lidskou rovinu 
těchto událostí. Projekce filmu na velkém 
plátně a následná beseda s naší přední do-
kumentaristkou bude jistě pro všechny zú-
častněné silným zážitkem,“ pozval do kul-
turního domu Zdeněk David.  (red)

Okupaci 1968 připomene 
nové pamětní místo

Další pokračování hudebního cyklu 
Bravo nabídne unikátní vystoupení sou-
boru Katharsis Quartet, který se zaměřu-
je na interpretaci hudby 17. a 18. století. 
Koncert čtyř mladých profesionálních hu-
debníků, kteří spolu vystupují jen zcela 
výjimečně, se uskuteční v kostele sv. Bar-
bory v neděli 23. února.

„Název ansámblu vychází z pojmu po-
prvé použitého v Aristotelově Poetice, kde 
popisuje katharsis, tedy duševní očistu, 
jako finální účinek uměleckého díla na 
jeho posluchače. Právě barokní hudba, 
založená převážně na hlubokých vnitřních 
podnětech a silné víře, má za cíl tento po-

cit vnitřního očištění a pozitivní změny vy-
volat,“ vysvětlil Zdeněk David ze Zábřež-
ské kulturní. V programu koncertu zazní 
skladby Johanna Sebastiana Bacha, Ar-
cangela Corelliho, Georga Philippa Tele-
manna a dalších barokních mistrů. Sou-
bor Katharsis Quartet vystoupí ve složení: 
Anežka Šejnohová – barokní příčná flét-
na, Vojtěch Jakl – barokní housle, Michal 
Raitmajer – barokní violoncello, viola da 
gamba a Filip Hrubý – cembalo.

Koncert má začátek v obvyklých 16 
hodin, cena vstupenky v předprodeji činí 
120 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 30 
Kč, děti vstup zdarma.  (red)

Katharsis Quartet zahraje na barokní nástroje

V úterý 18. února pozve kulturní dům 
na speciální vystoupení Miloše Meiera, 
jednoho z našich nejuznávanějších bube-
níků. Jeho bubenické koncerty nazvané 
Drumming Syndrome už řadu let získávají 
čím dál větší pozornost muzikantů, hudeb-
ních fajnšmekrů a díky Meierovu působe-
ní v kapele Dymytry i fanoušků rockového 
a metalového žánru.

„V programu Drumming Syndro-
me hraje Miloš spoustu bubenických sól, 
skladby kapel, ve kterých působí, ale také 
skladby, které jsou speciálně složené pro 
tento projekt. Jeho extrémní energické 
bubnování a vysoká hráčská technická do-
vednost přináší jedinečný a originální zá-
žitek,“ zve na bubenickou show produkč-
ní Vratislav Jarmar. Vše je pak doplněno o 
vizuální pódiovou show, vrcholem vystou-
pení je téměř hodinový set složený ze svě-
tových rockových a metalových hitů. 

Pořadatelé upozorňují, že z důvodu vel-
kého zájmu byla akce přesunuta z kina Re-
tro do kulturního domu, přičemž čas začát-
ku vystoupení, tedy 19. hodina, a rovněž 
zakoupené vstupenky včetně míst zůstáva-
jí v platnosti. „Uprostřed sálu bude posta-
vena speciální stage, abychom mohli vyu-
žít elevace pro dokonalý divácký vizuální a 
hudební zážitek,“ dodal Jarmar. K dispozi-
ci jsou poslední volné vstupenky.  (red)

Kulturák rozduní 
bubenická show

Únorové taneční odpoledne s dechov-
kou bude v kulturním domě patřit boha-
tě krojované Veselé muzice z Ratíško-
vic. Ta přijede roztančit velký sál kultur-
ního domu v neděli 16. února. Dechová 
hudba z Moravského Slovácka, která je 
pevně spjata se zdejší kulturou a tradi-
cemi, zahraje nejen polky a valčíky, ale 
například i typické slovácké tance – vr-
těné. Čtyřhodinový taneční maraton s po-
pulární kapelou, která má za sebou řadu 
úspěšných vystoupení u nás i v zahraničí, 
odstartuje ve 14 hodin, pro návštěvníky 
jsou připraveny tradiční soutěže a losová-
ní o zajímavé ceny. Vstupenky lze pořídit 
v prodejních místech Zábřežské kulturní 
a nově také online na webových strán-
kách kulturak.info.  (red)

Gentlemani v cylindrech již téměř dvě 
dekády udivují diváky svými pěveckými, 
ale i hereckými výkony a nápady. Nyní 
přichází 4TET s novou originální podíva-
nou nazvanou verze V., kterou představí 
v Zábřehu ve čtvrtek 20. února. „Vokální 
seskupení kolem Jiřího Korna připravilo 
verzi V. se stejným týmem jako verze pře-
dešlé. Zůstal jejich precizní a přitom oso-
bitý projev, obsahově a scénicky je ovšem 
tato verze úplně jiná,“ uvedl produkční 
kulturního domu Vratislav Jarmar. Kon-
cert nabídne úžasné vokální výkony, ne-
přehlédnutelný design kostýmů, překva-
pivě originální pojetí aranžmá i tempera-
mentní herecké až taneční výkony aktérů 
na jevišti. 4TET tvoří zpěváci Jiří Škor-
pík (baryton), Dušan Kollár (bas), Jiří 
Korn (baryton) a David Uličník (tenor). 
Akce má začátek v 19 hodin, pořadate-
lé upozorňují, že v nabídce jsou poslední 
volná místa.  (red)

4TET s Jiřím Kornem 
opět připravil originální 

podívanou

Spolek Metoděj zve všechny pří-
znivce tance a dobré nálady na tra-
diční Maškarní ples, který se usku-
teční v pátek 21. února od 20 hodin 
v Katolickém domě. K tanci i posle-
chu zahraje populární hudební for-

mace Melodik rock, bude vylosová-
na tombola a vyhodnoceny nejnápa-
ditější masky. Vstupné s místenkou 
činí 100 korun, předprodej v recepci 
Charity Zábřeh, Žižkova 15, tel: 739 
246 015.  (red)

Zábřeh roztančí muzika 
z Ratíškovic

Roční putování tuktukem napříč Asií i 
Evropou a návštěvu Maroka či Mauretá-
nie, která byla ještě nedávno na listině ne-
doporučených, a tedy i nejméně navštěvo-
vaných zemí světa, nabídne festival We-
lzlování v druhé polovině února.

Neohrožený dobrodruh a spisovatel To-
máš Vejmola, který vyrazil s tuktukem z 
Bangkoku přes půl světa až na Moravu, se 
představí v kině Retro ve čtvrtek 20. úno-
ra. „Tuktuk je motorová tříkolka, kterou si 
Tomáš pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli 
zkušenosti se úplně sám vydal s tímto sta-
rým vozem na roční cestu přes půl světa. 
Projel 13.000 km až jej přesně do roka a 
do dne dotlačil na Moravu,“ popisuje uni-
kátní cestu pořadatel Welzlování Zdeněk 
David. Návštěvníky kina čeká sled barvi-
tých historek plných neskutečných situa-

cí podaných s humorem a jistou dávkou 
nadsázky, to vše za doprovodu fotografií 
a videí. K dispozici bude rovněž nedávno 
vydaná kniha Tomík na cestách pojedná-
vající o Vejmolově strastiplné cestě.

Ve čtvrtek 27. února dorazí do zábřež-
ského biografu cestovatel Jiří Kalát, před-
nášet bude o Maroku a Mauretánii, dvou 
sousedících, ale naprosto odlišných afric-
kých zemích. „Přestože se Mauretánie 
zmítá v chaosu a nepořádku, dokáže na-
bídnout nádherné perly a neskutečné zá-
žitky. Maroko oproti tomu nabízí luxus, 
nádherné památky a fungující infrastruk-
turu,“ uvedl publicista, který loni vydal 
knihu Všichni tady lžou pojednávající o 
jeho ročním pobytu v Jeruzalémě. Také 
jeho přednáška začne v 17 hodin, vstupné 
na obě akce je dobrovolné.  (red)

Welzlování nabídne cestování tuktukem i návštěvu 
země, do které se nejezdí

Maškarní ples v Katolickém domě

Především pro děti, jejich rodiče a ka-
marády je v neděli 22. února určen tra-
diční dětský maškarní karneval. Zábav-
ným odpolednem plným her a soutěží 
návštěvníky provede Tomáš Velzel. Ne-
bude chybět tradiční tombola či prome-
náda masek. Začátek ve 14 hodin, vstup-
né 25 Kč.  (red)

Karneval v maskách 
potěší nejmenší

Nejenom seniory zve Spolek Metoděj 
na neděli 23. února na Zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie zahra-
je skupina Albatros ze Šumperka. Začátek 
ve 14 hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení 
zajištěno.  (red)

Zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem 

Nový svazek sborníku Severní Morava 
je tematicky opět velmi pestrý a potěší pří-
rodovědce i milovníky regionální historie, 
dějin umění či archeologie. Na jeho obsa-
hové náplni se tradičně podíleli jak vědeč-
tí pracovníci, tak amatérští badatelé, kte-
ří zpracovali zajímavosti z různých částí 
šumperského okresu. Zábřežskému regio-
nu se mimo jiné věnuje článek popisující 
okolnosti hromadného nálezu (tzv. depo-
tu) mincí ze 17. století u Hrabové. 

Další příspěvek odkrývá například fe-
nomén vlasových šperků (tj. šperků vyrá-
běných z lidských vlasů), které byly k vi-
dění i na nedávné zábřežské výstavě. Sbor-
ník plný poutavého vlastivědného čtení 
lze zakoupit v Muzeu Zábřeh, stejně jako 
v dalších pobočkách Vlastivědného muzea 
v Šumperku, případně objednat prostřed-
nictvím e-mailu.  (red)

Muzeum vydalo další 
svazek vlastivědného 

sborníku
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CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.                         Kino Retro, 17:30, 130 Kč

FANTASY ISLAND
Dobrodružný, horor, titulky, nepřístupné do 15 let, USA 2020, 109 min.                  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZAHRADNICKÝ PLES
Hraje Velvet Gang, květinová show a aranžmá. Vstupenky: 583 411 310.        Kulturní dům, velký sál, 19:30

MAŠKARNÍ PLES 
Hraje Melodik Rock. Prodej vstupenek v recepci Charity, tel: 739 246 015.    Katolický dům, 20:00, 100 Kč

NEIGHBORHOOD CONSPIRACI 3
Tekno.                                                                                     Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

MYSLIVECKÉ TROFEJE VYŠEHOŘÍ
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                             Odjezd ČD 8:08, ATB Valová 8:45

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL  
Klauniáda, hry, soutěže.                                                                 Katolický dům, 14:00, 25 Kč

JEN TAK BÝT… RELAXAČNÍ ODPOLEDNE PRO ŽENY SE ZUZANOU 
STAROŠTÍKOVOU
Přihlášky na ahoj@hnizdozabreh.cz, počet míst omezen.              Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:00 – 18:00

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

JEŽEK SONIC
Animovaný, akční, dobrodružný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2020.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.                         Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
Hraje Albatros. Občerstvení zajištěno.                                              Katolický dům, 14:00, 50 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, bez omezení, dabing, Kanada 2019, 65 min.                                  Kino Retro, 15:30, 120 Kč

KATHARSIS QUARTET
Účinkují: Anežka Šejnohová, Vojtěch Jakl, Michal Raitmajer a Filip Hrubý.    Kostel sv. Barbory, 16:00, 
 předprodej 120/Bravo 90 Kč, v den akce 150/Bravo 120 Kč, děti do 15 let zdarma

JEŽEK SONIC
Animovaný, akční, dobrodružný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2020.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

SVIŇA
Drama, thriller, slovenština, nepřístupné do 15 let, Slovensko 2020, 98 min.          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

SETKÁNÍ U PAMĚTNÍHO MÍSTA OKUPACE 1968    Před kulturním domem, 17:30

OLGA SOMMEROVÁ: VĚŘÍM, ŽE VÍCE SVĚTLA POTŘEBA NEBUDE
Projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové o Janu Palachovi a dalších „živých pochodních“ 
(18:00), beseda s přední českou dokumentaristkou (19:00).   Kulturní dům, velký sál, vstup volný

ZÁBŘEŽSKÁ OPONA
Regionální přehlídka dětského divadla.                                                          Katolický dům, 8:00

EMOCE U DĚTÍ
Přednáška s Mgr. Markétou Pavelkovou.                                           Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

JEŽEK SONIC
Animovaný, akční, dobrodružný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2020.       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, 120 Kč

WELZLOVÁNÍ 2020: POŘÁDEK A CHAOS – MAROKO A MAURETÁNIE
Audiovizuální pořad cestovatele Jiřího Kaláta.                                Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

V SÍTI
Dokumentární, nepřístupné do 15 let, dabing, Česko 2019, 100 min.                       Kino Retro, 20:00, 80 Kč

JEŽEK SONIC
Animovaný, akční, dobrodružný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2020.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie, nepřístupné do 15 let, české znění, Česko/Slovensko 2020, 107 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

 MYSLIVECKÝ PLES A ZVĚŘINOVÉ HODY
Hraje Postřelmovská muzika a DJ. Předprodej u Senftů: 739 753 809.                          Katolický dům, 19:30

SPOLEČENSKÝ PLES SRPŠ PŘI 3. ZŠ ZÁBŘEH
K tanci i poslechu hraje Velvet Gang a DJ.                                            Prostory ZŠ Školská 11, 20:00

DJ MIKKIM / DJ RICH
Electro, drum´n´bass.                                                         Klub ve Zdi, 22:00, vstupné dobrovolné

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Přihlášky: maradova.eliska@gmail.com, 775 101 177.          Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 8:30 – 13:30

SOBOTA PRO ŽENY – PORT DE BRAS, JÓGA, CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
Přihlášky: 775 915 400, 583 415 400, zikova@kulturak.info do 27. 2. Kulturní dům, klubovny, 9:00 – 12:00   

ŠUMPERK – NOVÝ MALÍN – ŠUMPERK
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.                                                           Odjezd ČD, 9:08/ 9:11

HRÁTKY S PENĚZI
Interaktivní výstava o vývoji platidel, možnost vyzkoušet si např. hmatové prvky bankovek, poznat 
padělky, kolo štěstí a miniobchůdek pro děti.  
 Muzeum Zábřeh, 9:00, plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ZÁBŘEH
   KD Vyšehoří, 15:30

WELZLOVÁNÍ 2020: SÁM NA KOLE HORSKOU DIVOČINOU ŤAN-ŠANU
Vyprávění šumperského cyklocestovatele Radomíra Čížka.                  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.                          Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, drama, válečný, bez omezení, titulky, USA/N. Zéland/Česko 2019, 108 min.     
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční, dobrodružný, krimi, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2020, 109 min.     
 Kino Retro, 20:00, 140 Kč

X. ŠKOLNÍ PLES
Hraje skupina KMČ a DJ.                                                ZŠ Boženka, prostory školy, 20:00, 150 Kč

ZAKAFY/RICHARD BAKSEVANIDIS & BAND
Folk, acoustic – alternative.                                                               Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

IV. MAŠKARNÍ PLES
Bohatý program.                                              ZŠ Boženka, prostory školy, 14:00, vstupné dobrovolné

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Animovaný, bez omezení, dabing, Kanada 2019, 65 min.                                  Kino Retro, 15:30, 120 Kč

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy, dobrodružný, bez omezení, dabing, Norsko 2019, 102 min.                       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Pestrá směsice tanečních melodií různých hudebních žánrů v podání Smyčcového komorního orchestru, 
orchestru Moravia Big Band a skupiny Velvet Gang. Ples moderuje Jan Smigmator. Bohatý doprovodný 
program, občerstvení formou švédských stolů.                             Kulturní dům, velký sál, 19:30, VYPRODÁNO

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.                        Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VESELÁ MUZIKA Z RATÍŠKOVIC 
Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou. Odpolednem provede Vladimír Hrabal. Losování 
vstupenek a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno.  Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, 120 Kč        

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 103 min.   Kino Retro, 17:30, 100 Kč

MANŽELSKÉ VEČERY – KURZ
Rozhovor ve dvou, různá témata. Pro přihlášené.                        Křesťanské centrum Zábřeh, 17:30 – 20:30

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.         Kino Retro, 20:00, 130 Kč

FANTASY ISLAND
Dobrodružný, fantasy, horor, titulky, nepřístupné do 15 let, USA 2020, 109 min.

                                                                    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZLATOVLÁSKA
Divadlo Pohádka Praha. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, i veřejnost.              Kulturní dům, 8:30 a 10:00, 50 Kč

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ – MANŽELSTVÍ V SÍTI
Beseda nad výsledky ankety.                                                       Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME
Sólový koncert bubeníka kapely Dymytry.          Kulturní dům, 19:00, předprodej 240 Kč, v den akce 290 Kč

MAŇÁSKOVÉ DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ
Hrajeme a zpíváme si.                                                            Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 16:00

OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ – KURZ
Kontakt: mirek.prikryl1983@gmail.com, 722 365 625.                       Křesťanské centrum, 28. října 4, 17:00                                                    
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2020, 113 min.                         Kino Retro, 17:30, 130 Kč

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
Akční, dobrodružný, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2020, 109 min.                Kino Retro, 20:00, 140 Kč

KARNEVALOVÉ VESELÍ
Masopustní průvod masek městem.                                                         Od MŠ Pohádka, 10:00

WELZLOVÁNÍ 2020: TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA 
MORAVU
Stand up show Tomáše Vejmoly, fotografie, hudba i video.                  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

4TET
Vystoupí: David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík a Dušan Kollár.         
 Kulturní dům, 19:00, 490, 590 a 690 Kč

DALEKO OD REYKJAVIKU – FILMOVÉ VEČERY
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Island/Dánsko/Německo 2019, 92 min.               
 Kino Retro, 20:00, 80 Kč

Dne 1. února 2020  
oslavíila 45. narozeniny

paní Iveta Janků.
Vše nejlepší přejí maminka,  

dědeček a Barunka.

Dne  3. února 2020 jsme si připomněli  
4. výročí úmrtí

pana Emila Havlíka.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka, synové s rodinami  
a ostatní příbuzní. 

Děkujeme za vzpomínku.

Úterý 25. února

Utichlo srdce, zůstal jen žal,  
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 1. února 2020 jsme vzpomněli  
1. výročí úmrtí našeho syna

Davida Jarmara.  
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a rodina.

Pondělí 17. února

Čtvrtek 13. února

Úterý 18. února

Čtvrtek 27. února

Pátek 14. února

SŠSP a S 
Zábřeh 

Nadační font SOU 
a OU Zábřeh

ZŠ Boženka
a Boženka z.s.

MŠ Pohádka

Pátek 21. února

Sobota 15. února

ZŠ Boženka
a Boženka z.s.

Neděle 16. února

Honební spole-
čenstvo Zábřeh

Středa 19. února

Čtvrtek 20. února

Sobota 22. února

KČT O ZdP 
Zábřeh

Neděle 23. února

Pátek 28. února

MS Zelené údolí 
Bušínov

Pondělí 24. února

Sobota 29. února


