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Koledníkům škodil covid, dárci ale byli 
znovu štědříPodání řady žádostí o dotace schválila 

rada města na svém zasedání v úterý 18. 
ledna. Oblasti, na které město žádá Olo-
moucký kraj o příspěvek, jsou různorodé.

Z programu na podporu opatření pro 
zvýšení bezpečnosti provozu a budová-
ní přechodů pro chodce chce město získat 
prostředky na úpravy chodníků a přecho-
du pro chodce přes Postřelmovskou ulici 
– jednu z částí připravované rekonstrukce 
parkoviště za kulturním domem. 

S dopravou souvisí i žádost o dotaci z 
programu na podporu výstavby a oprav 
cyklostezek. Radnice by ji ráda využila  
na vybudování připravované komunikace 
pro cyklisty mezi Zábřehem a Postřelmo-
vem umožňující bezpečnou cestu mimo  
vytíženou silnici I. třídy. Protože cyklo-
stezka bude překonávat potok Rakovec a 
tento most nelze započíst do nákladů, za-
žádá Zábřeh kraj ještě o individuální dota-
ci na jeho vybudování.

Další žádost má za cíl získat prostřed-
ky z titulu na podporu výstavby, obnovy 
a vybavení dětských dopravních hřišť na 
obslužný objekt dopravního hřiště. To vy-
rostlo předloni u ZŠ a DDM Krasohled, 
loni byl připraven projekt na zajištění jeho 

zázemí se skladovými prostory, WC, tech-
nickou místností a pokladnou.

Z dotačního titulu na zvýšení akce-
schopnosti hasičů v kraji město usiluje 
o prostředky na pořízení nového vypro-
šťovacího zařízení – stříhacího nástroje, 
rozpínacího nástroje s čelistmi a telesko-
pického rozpínacího nástroje pro zdej-
ší Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH). Z dotace na pořízení cisteren a 
dopravních automobilů by pak v návaz-
nosti na již podanou žádost na minister-
stvo vnitra chtělo získat pro JSDH pro-
středky na koupi nové cisternové auto-
mobilové stříkačky.

Radní schválili také podání žádostí o 
dotaci z programu památkové péče na 
opravu fasády budovy muzea a náhrobku 
sourozenců Pettlových. Tato kulturní pa-
mátka zapsaná v Ústředním seznamu kul-
turních památek má podobu sochy, která 
je umístěna před smuteční síní na Jirásko-
vě ulici. Cílem akce je vrátit památce její 
původní podobu a zajistit její přemístění 
do areálu hřbitova.

Stejně jako v letech minulých i v letoš-
ním roce město usiluje o dotační podporu 
na pořádání farmářských trhů.  (red)

Ze Zábřeha míří na kraj balík žádostí o dotace

Po loňské ryze virtuální Tříkrálové sbír-
ce se i ve složité pandemické situaci vy-
dala od 1. do 16. ledna alespoň část ko-
ledníků do ulic devětadevadesáti obcí v 
působnosti Charity Zábřeh. Celkem šlo o 
277 tříkrálových skupinek. To je skoro o 
třetinu méně než při minulé „fyzické“ ko-
ledě. V některých městech a obcích (mj. 
Loštice, Postřelmov, Zvole) fungovaly jen 
tzv. statické kasičky, jinde několik skupi-
nek koledovalo, ale byla k dispozici i sta-
tická kasička umístěná např. v obchodech, 
kostelích, na úřadech.

I za těchto okolností se ale nakonec se-
šlo úctyhodných 1.539.415 Kč, což je jen 
o 156.955 Kč méně než předloni. Zábřež-
sko tak znovu potvrdilo, že již tradičně pa-
tří k nejštědřejším regionům. 

Úctyhodné jsou příspěvky lidí ze Zá-
břeha a jeho místních částí. Přímo ve měs-
tě dárci věnovali 224.903 Kč, v Pivoníně 

11.727 Kč, v Hněvkově 
7.071 Kč, ve Václavově 
se letos nekoledovalo. 

Stejně jako loni ale 
probíhala – a bude pro-
bíhat po celý rok – on-
line koleda. Na vari-
abilním symbolu zá-
břežské Charity se za-
tím touto cestou sešlo 
29.200 Kč a dalších 
28.400 Kč bezhotovost-
ních darů. Tříkrálovou 
sbírku lze podpořit da-
rem do online kasič-
ky, darem přes složen-

ku či převodem na tříkrálový sbírkový 
účet: 66008822/0800, variabilní symbol 
777970107. Lze stále přispívat i zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 
30, 60 nebo 90 nebo DMS TRV KOLE-
DA (opět 30, 60, 90) na číslo 87 777. Více 
na www.darcovskasms.cz. 

Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem 
pro financování činnosti Charity. „Váš 
dar pomůže v našem regionu konkrétním 
lidem, o které Charita pečuje svými služ-
bami. Výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme 
na podporu péče o chudé, děti a samoži-
vitele s nízkými příjmy, nemocné, lidi po 
úrazech, handicapované, seniory, umíra-
jící, tedy o ty, kdo nějakou míru dopomoci 
v náročné situaci ve svém životě potřebují. 
Pomohou i k udržení, rozšíření a zkvalit-
nění těchto služeb,“ uvedla k využití darů 
Jana Skalická ze zábřežské Charity.  (red)

Před rokem se provozování vodohos-
podářské infrastruktury na Šumpersku 
po více než čtvrtstoletí vrátilo do rukou 
obcí a měst okresu. Jejich akciová spo-
lečnost Vodohospodářská zařízení Šum-
perk (VHZ) odkoupila od francouzských 
vlastníků Šumperskou provozní vodo-
hospodářskou společnost (ŠPVS). Ta na 
základě dlouhodobých smluv spravuje 
a provozuje vodohospodářský majetek 
měst a obcí.

U příležitosti prvního výročí akvizi-
ce se loni na podzim uskutečnilo v Šum-
perku setkání akcionářů a zástupců obou 
společností, které zahájily proslovy Mar-
tina Hoždory, předsedy představenstva 

VHZ, Jana Konečného, člena předsta-
venstva VHZ, a zábřežského starosty 
Františka Johna, člena představenstva 
VHZ. Ředitel vodohospodářské společ-
nosti Martin Budiš pak odhalil pamětní 
sloup této významné události, a to atmo-
sférický prvek Josefa Zlamala, šternber-
ského výtvarníka a sochaře. 

Dílo vedle vlastní připomínky vý-
znamného data akvizice 2. listopadu 
2020 vzdává hold řece Moravě a jejímu 
povodí, je symbolem síly a významnos-
ti vody jako takové. Závěrečné žehnání 
další vzájemné spolupráci mezi společ-
nostmi pronesl farář a děkan šumperské-
ho děkanátu Slawomir Sulowski.  (red)

Provoz vodovodů a kanalizací je už rok 
v rukou měst a obcí 

•  Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 
bude probíhat od 3. do 8. února, distribuci zajišťuje  

Česká pošta, s. p.
•  Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 23. února.

Významní aktéři rozvoje regionu se v 
pátek 14. ledna setkali na místní radnici 
k přípravě intervenční studie obce s roz-
šířenou působností (ORP) Zábřeh. Jedná-
ní svolal náměstek hejtmana pro oblast re-
gionálního rozvoje, územního plánování a 
rozvoje venkova Jan Šafařík ve spoluprá-
ci se starostou Františkem Johnem. Inter-
venční studie má poukázat především na 
problémy a výzvy pro oblast Zábřežska a 
možnosti, které tento region nabízí. Mimo 
jiné poslouží k vyjednávání na krajské a 
národní úrovni o veřejných zdrojích k rea-
lizaci vybraných projektů. 

„Výsledný dokument přispěje k rozvoji 
celého Zábřežska. Pro nadcházející pro-

gramové období Evropské unie se sice v 
území kraje zpracovává Strategie ITI Olo-
moucké aglomerace, kterou doprovází vý-
znamná dotační alokace, do tohoto území 
ale bohužel ORP Zábřeh opět nespadá,“ 
vysvětlil starosta František John. Inter-
venční studie tak má napomoci rozvoji se-
verní části kraje, která je oproti centru do-
tačně znevýhodněná.

Olomoucký kraj a město mají záměr 
vyhotovit studii už letos. „Tím samozřej-
mě spolupráce nekončí, ale prakticky te-
prve teď začíná. Cílem bude prostřednic-
tvím zpracovaného dokumentu najít vhod-
né dotační tituly pro realizaci projektů v 
našem regionu,“ doplnil starosta.  (red)

Intervenční studie má řešit problémy 
a zajistit rozvoj Zábřežska

Reprezentační ples města má dubnový termín

DIVADLO
JÁRY CIMRMANA

z LiptákovaPOSEL
Představení se uskuteční dne 11.3.
v sále kulturního domu o 19té hodině.

(platící
 diváci z

darma)

Za běžných okolností by byla v únoru 
plesová sezona v kulturním a Katolickém 
domě v plném proudu. Z důvodu vlád-
ních opatření, kdy se hromadných akcí, 
jako jsou plesy, oslavy atd., smí zúčastnit 
nejvýše sto lidí, byly téměř všechny plá-
nované plesy ve městě zrušeny. 

„Při pořádání kulturních akcí se drží-
me aktuálně platných epidemiologických 
opatření. Je pochopitelné, že pro sto lidí 
ples nikdo pořádat nechce. Už dříve si ale 
u nás některé školy zarezervovaly termín 
pro maturitní ples na březen,“ uvedl Zde-
něk David ze Zábřežské kulturní. Rovněž 
u plesů pořádaných kulturním domem 

to aktuálně vypadá spíše na jarní pleso-
vou sezonu. Oblíbený Riflový bál by se 
měl konat poslední zimní den – v sobo-
tu 19. března. Vyhlášený reprezentační 
ples města Zábřeh, který se měl původ-
ně uskutečnit 19. února, byl přeložen na 
23. dubna, tedy na první sobotu po letoš-
ních Velikonocích. „Pevně věříme, že v 
té době bude situace pro konání všech 
společenských akcí už daleko příznivější 
a že si ples města po vynucené dvouleté 
pauze opět užijeme,“ dodal David. 

Vstupenky na Riflový bál i městský 
ples lze zakoupit v infocentru nebo onli-
ne na www.kulturak.info. (red)
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Turistické informační centrum, kance-
láře městského úřadu, galerie, kavárna. To 
byly některé varianty využití léta nevyu-
žívaného objektu staré radnice na Masa-
rykově náměstí. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o významnou dominantu náměstí a 
historickou budovu, vedení města pečlivě 
zvažuje její smysluplné využití. 

Nový směr, který by mohl oživit pro-
story staré radnice a současně pomoci s 
financováním rekonstrukce, je projekt 
inovačního hubu pro zábřežský region. 
IHub má za cíl pomáhat lidem při rozjíž-
dění podnikání či začínajícím podnikate-
lům, pracovníkům ve výzkumném sek-
toru nebo při startupech. Inovační huby 

také nabízí coworkový prostor, místnos-
ti pro schůzky, konzultační servis a mož-
nost zasídlení malých a středních firem. 
„Zřízení inovačního hubu zapadá do 
podpory rozvoje podnikavosti a podni-
kání ve městě, záměr by současně našel 
smysluplné využití budovy a přinesl dal-
ší finance na investici,“ uvedl starosta 
František John.

Ve spolupráci se zástupci Olomoucké-
ho kraje a krajského Inovačního centra 
proběhla v lednu k záměru schůzka. Pří-
stup města v souvislosti se zřízením hubu 
hodnotila většina přítomných zástupců 
podnikatelského sektoru i Místní akční 
skupiny Horní Pomoraví pozitivně.

Výsledkem jednání je podklad pro dal-
ší přípravu projektové dokumentace na re-
konstrukci staré radnice pro potřeby ino-
vačního hubu respektující památkové 
hodnoty renesanční budovy. V přízemí se 
i nadále počítá s městskou galerií, v pat-
ře pak s přednáškovou a zasedací místnos-
tí. Po zpracování dokumentace bude mít 
město Zábřeh možnost žádat o dotace z 
Operačních programů Evropské unie na 
rekonstrukci a fungování iHubu.   (red)

Na staré radnici může vzniknout inovační hubKRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 66. jednání v úte-

rý 18. ledna mimo jiné projednala násle-
dující materiály:

• Schválila Program aktivit pro seni-
ory města Zábřeh na rok 2022 a pověřila 
odbor sociálních věcí jeho realizací.

• Schválila ZŠ a DDM Krasohled 
Zábřeh nákup serveru včetně softwa-
ru v předpokládané pořizovací hodnotě 
80.000 Kč.

• Schválila Plán žánrových okruhů a 
počet akcí pro období 1. 1. – 30. 6. 2022 
Zábřežské kulturní.

• Udělila souhlas MŠ Severáček a 
MŠ Strejcova s podáním žádostí o dota-
ci z Programu na podporu environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 
Olomouckém kraji v roce 2022.

• Souhlasila s uvedením projekto-
vých záměrů mateřských a základních 
škol zřizovaných městem a projektových 
záměrů města Zábřeh do Strategického 
rámce MAP (Místní akční plán).

• Schválila na základě vyhodnoce-
ní podaných nabídek uzavření smlouvy 
o dílo na zateplení podhledu stropu sute-
rénu bytového domu Kosmonautů 302/1 
se zhotovitelem Wigor stavby v ceně díla 
666.348 Kč bez DPH s termínem zhoto-
vení od 24. 1. do 28. 2. 2022.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě o podmínkách provedení sta-
vebních úprav vodovodu v ulicích Na 
Výsluní a M. Vizovské se stavebníkem 
VK – Aqua Olomouc, kterým se prodlu-
žuje na žádost stavebníka termín prove-
dení stavby do 15. 5. 2022.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě o podmínkách provedení úprav 
vodovodu na Skaličce se Šumperskou 
provozní vodohospodářskou společností, 
kterým se prodlužuje na žádost staveb-
níka termín provádění stavby do 30. 6. 
2022.

• Schválila rozšíření sítě veřejného 
osvětlení v Zábřehu o dvě světelná mís-
ta v majetku EKO servisu na ulici Dlou-
há. Po tomto rozšíření bude síť ve městě 
zahrnovat celkem 1.839 světelných míst, 
z toho 1.644 světelných míst v majetku 
EKO servisu a 195 v majetku města.

• Schválila uzavření smlouvy o po-
skytování služeb Mobilního rozhlasu se 
společností Munipolis.

• Schválila uzavření smlouvy o za-
jištění knihovnických služeb veřejným 
knihovnám ve středisku Zábřeh v roce 
2022 s Městskou knihovnou T. G. Ma-
saryka Šumperk. Předmětem smlouvy 
je výkon regionálních funkcí Městskou 
knihovnou Zábřeh ve 12 knihovnách a 
4 pobočkách střediska Zábřeh. Rozpočet 
na to činí 314.000 Kč, z toho je 78.000 
Kč určeno na nákup knih a 236.000 Kč 
na knihovnické služby a další náklady.

• Schválila uzavření jednotlivých 
smluv s obcemi Brníčko, Drozdov, 
Hoštejn, Jestřebí, Lesnice, Leština, 
Nemile, Postřelmůvek, Rájec, Roven-
sko, Svébohov a Zvole o poskytování 
knihovnických, informačních a meto-
dických služeb v knihovně obce na rok 
2022.   (red)

Hasiči vydali 
videoročenku 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) města Zábřeh vydala videoro-
čenku za rok 2021. Jednotka mimo jiné 
zasahovala u dvanácti požárů, šesti do-
pravních nehod i několika nehod že-
lezničních. Hasiči také byli opakova-
ně přivoláni na pomoc při likvidaci vo-
sích hnízd nebo odstraňování popada-
ných stromů a větví na komunikacích. 
„V dubnu zasáhl místní ubytovnu Ja-
majka požár. Na místě zasahovalo pět 
jednotek hasičů i výšková technika. Ze 
silně zakouřeného objektu bylo evakuo-
váno dvaapadesát obyvatel,“ připome-
nul zásah velitel zábřežské jednotky Jo-
sef Klimek. 

Ve stejný měsíc vyjížděla jednotka 
k hromadné dopravní nehodě pěti au-
tomobilů na obchvatu Zvole. Na mís-
tě byli čtyři zranění, kterým hasiči po-
skytli neodkladnou předlékařskou po-
moc a následně je předali do péče zá-
chranářům. Poté zlikvidovali násled-
ky nehody, zajistili místo proti vzniku 
požáru i uniklé provozní kapaliny. V 
červnu pak s dalšími jednotkami dostali 
pod kontrolu rozsáhlý požár rodinného 
domu v Hynčině. 

Pomocnou ruku podávají také pořa-
datelům sportovních akcí a čas si našli 
i na děti z mateřských škol. JSDH byla 
v roce 2016 zařazena mezi jednotky s 
územní působností, její hasební obvod 
přibližně kopíruje správní obvod ORP 
Zábřeh. Zábřežská JSDH je mj. v po-
žárním poplachovém plánu Olomouc-
kého kraje předurčena i k zásahům u 
dopravních nehod.  (red)

Zdeňka Vejrostová (97) 
Anna Kubelková (74) 
Otto Jašek (78) 
Jindřiška Kouřilová (97) 
Jaroslav Zitta (65) 
Dana Jursová (50) 
Karel Král (67) 
Jana Štecová (83) 
Jarmila Kociánová (93) 
Jiřina Juračková (75) 
Josef Vondrka (72) 
Ludmila Mrkvová (66) 
Ludmila Hošková (94) 
Jiřina Pulchartová (94) 

Rozloučili jsme se
28. 12.
31. 12.
31. 12.

1. 1.
1. 1.
3. 1.
4. 1.

13. 1.
13. 1.
18. 1.
19. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.

V Krasohledu rozvíjejí 
praktické dovednosti 

žáků

ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh je v 
hodinách pracovních činností zapoje-
na do projektu TAČR (Technologická 
agentura České republiky). Ve spolu-
práci s katedrou technické výchovy a 
informatiky UP Olomouc zde ověřu-
jí již vytvořené metodické listy. První 
sadu s nářadím a metodickými listy se 
zaměřením na údržbu a provoz domác-
nosti vyzkoušeli v listopadu. Úkolem 
bylo ověřit, zda jsou metodické listy 
proveditelné pro ostatní školy a žáky. 
Žáci si vyzkoušeli čištění perlátoru z 
vodovodního kohoutku, vyčištění a na-
mazání pantů dveří, výměnu vložky do 
zámku nebo utěsnění rámu dveří. 

Další sada s nářadím a metodický-
mi listy s tematikou dřeva se ověřuje 
nyní. Žáci si vyrábí podložku pod hrn-
ce, hudební nástroj – klepač, autíčko na 
gumičkový pohon nebo domino. Prá-
ce žáky obohatila o nové zkušenosti a 
dovednosti, nadšení z práce je velké 
stejně jako radost z hotových výrobků. 
 (red) 

Co se od roku 2022 změnilo? 
Od 3. ledna odstartoval v Zábřeze nový 

systém svozu odpadů. Obyvatelé rodin-
ných domů a menších bytových domů si 
mohou od podzimu 2021 ZDARMA vy-
zvedávat nádoby o objemu 240 l na plast, 
papír a bioodpad (pokud je ještě nemají). 
Dochází také k rozšíření separace pro by-
tové domy a sídliště včetně třídění gastro-
odpadů od dubna letošního roku. V těch-
to lokalitách jsou postupně doplňovány 
desítky nádob na tříděný odpad. Svoz 
komunálního odpadu z rodinných domů 
probíhá nově ve dvoutýdenním intervalu. 
V mezičase je svážen odpad separovaný. 
Původní místa na separaci i nadále zůstá-
vají občanům k dispozici.
Proč tato změna? 

S příchodem nové odpadové legisla-
tivy dojde k omezení ukládání využitel-
ných odpadů na skládky. V souvislosti s 
tímto omezením budou výrazně navýše-
ny poplatky, které musí město za uložení 
na skládku hradit. To je také důvodem za-
vedení nového systému třídění. Řešením 
je maximálně usnadnit občanům třídění 
tak, aby na skládkách končilo co nejmé-
ně využitelného odpadu. Město chce tím-
to přístupem dlouhodobě udržet ceny za 
svoz a likvidaci odpadu na přijatelných 
hladinách.
Musím si nádoby na tříděný odpad vy-
zvednout? 

Mít nádoby na separovaný odpad pří-
mo u domu je možnost pro občany, niko-
li povinnost. Tímto přístupem chce měs-
to umožnit mnohem komfortnější a jed-
nodušší třídění odpadů. Pokud někomu 
více vyhovuje, že bude třídit do kontej-
nerů na tříděný odpad, které jsou umístě-
ny po městě, samozřejmě tak může činit 
i nadále. Využívat lze i oba sběrné dvory 
– na ulici Dvorské a na ulici Leštinské. 
Další možnost je vyzvednout si pouze ně-
kterou z nabízených nádob. Pokud máte 
o nádoby zájem, ale nemáte možnost si 
je vyzvednout, je možné si jejich dovoz 
za poplatek domluvit na recepci Technic-
kých služeb Zábřeh – tel: 583 411 317.
Bude dvoutýdenní interval svozu ko-
munálního odpadu dostačující?

Vycházíme ze zkušenosti jiných měst 
(mj. Uničov, Šternberk, Litovel) v repub-
lice, kde zavedli obdobný systém. Na 
jednu čtyřčlennou rodinu vychází jedna 
nádoba na směsný komunální odpad.
Mám vůbec povinnost třídit? 

Pokud odpad produkujete, máte povin-
nost jej třídit a ukládat na určená místa v 
souladu s obecní vyhláškou a zákonem o 
odpadech. Třídění odpadů tedy není vol-
bou, ale povinností. V případě, že netřídí-

te odpad, jednáte v rozporu se zákonem o 
odpadech a hrozí vám pokuta až do výše 
50 tisíc korun. 
Jak mám řešit odpady, když podni-
kám? 

Nový zákon o odpadech dopadá i na 
podnikatele. Firmy musí samozřejmě 
také třídit a mimo jiné vést evidenci o 
vyprodukovaných odpadech. Podnikate-
lé nemohou využívat systému obce, ale 
musí předávat odpad oprávněné orga-
nizaci. V Zábřeze tyto služby zajišťuje 
např. společnost EKO servis. Podnikate-
lům v této záležitosti ochotně poradí ve-
doucí oddělení životního prostředí Ing. 
Květoslava Hýblová na tel: 731 465 547.
Kolik budu za svoz odpadů platit v 
roce 2022? 

Od roku 2022 je sazba poplatku 600 
Kč. K navýšení poplatku o 100 Kč dochá-
zí poprvé po šestnácti letech. Od té doby 
se nejen náklady, ale i naše služby v této 
oblasti výrazně rozšířily. Poplatek je mož-
né až do konce září uhradit v hotovosti v 
pokladně Městského úřadu Zábřeh nebo 
také složenkou či převodem na účet města.
Jaké služby za poplatek dostávám? 

Poplatek za systém odpadového hos-
podářství zahrnuje především svoz a na-
kládání s komunálním netříděným od-
padem, výdej nádob o objemu 240 l na 
tříděný sběr (bio, papír, plast) a vývoz 
přímo od domu, svoz separovaného od-
padu z 80 svozových míst včetně sta-
vebních úprav jejich stanovišť a rozšiřo-
vání, svoz použitých kuchyňských olejů 
a tuků, svoz bioodpadu a gastroodpadu, 
svoz odpadu v chatových oblastech, svoz 
a štěpkování vánočních stromků, likvida-
ci nebezpečných odpadů, úklid černých 
skládek či jarní svoz objemného odpadu. 
Využívat můžete také dva sběrné dvory 
na ulici Dvorské a Leštinské, sběrové so-
boty či RE-USE centrum.
Souvisí zdražení poplatku s novým 
systémem svozu? 

Zdražení významně souvisí s novým 
zákonem o odpadech, na základě, které-
ho se enormně zdražily poplatky za uklá-
dání odpadů na skládky. Proto se všude 
klade důraz na sběr využitelného odpadu 
a jeho využití tak, aby nekončil na sklád-
kách odpadů.
Na koho se mohu obrátit s dalšími do-
tazy? 

Všechny informace týkající se odpa-
dového hospodářství směřuje město Zá-
břeh na webové stránky odpady.zabreh.
cz. Další dotazy ochotně zodpoví ředitel 
Technických služeb Zábřeh Bc. Milan 
Doubravský, tel: 603 856 142, e-mail: 
odpady@zabreh.cz  (red)

Zábřeh třídí v otázkách a odpovědích
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Provádíme výkopy základů, jam, bazénů, 
skrývky, vrtání, hutnění ploch a další.

Minibagrem se dostaneme se i na vaši  
zahradu. Provádíme přesné zemní práce.

Kontakt:  605 958 419 nebo 737 468 952

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Tábor Vedoucí Kdy Věk Cena (za 
dítě)

Hravé odpoledne Bajerová 25. 2. 2022 
12:30–15:00 7-12 25 Kč

Pevnost poznání Janíčková 23. 2. 2022 
8:00–14:45 7-12 270 Kč

Kuchařská dílnička Bajerová 25. 2. 2022 
8:30–11:00 7-12 50 Kč

Výlet do Jeseníku Mertová 
Pobucká

23. 2. 2022 
7:15–16:25 8-15 370 Kč

Výroba náramků 
a přívěsků 

z polodrahokamů
Mertová 
Pobucká

22. 2. 2022 
8:30–15:00 8-15 200 Kč

Malování na kameny 
technikou tečkování

Mertová 
Pobucká

24. 2. 2022 
8:30–15:00 8-15 200 Kč

Drátovaný strom štěstí 
a mozaika 

z polodrahokamů
Mertová 
Pobucká

21. 2. 2022 
8:30–15:00 8-15 200 Kč

Ledové květiny Unzeitigová 21. 2. 2022
9:00–12:00 7–15 40 Kč

Soví dílna Unzeitigová 21. 2. 2022
12:30–15:00 7–15 50 Kč

Výlet za uměním Unzeitigová 22. 2. 2022
7:15–14:30 7–15 120 Kč

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

 
K A N C E L ÁŘ  Z Á BŘE H  N E B O

O N L I N E  

tel: 720 697 889



 inZeRce strana 4 Zábřeh 2/2022

www.pracevtdk.cz

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ 
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

SENZORY
HLADINY KAPALINY

Malé součástky s velkým významem 

    800 777 000

ŠUMPERK
TDK Electronics s.r.o.

Od 1. 2. 2022 se toho u nás dost mění!

SEŘIZOVAČE a OPERÁTORY
nabíráme přímo do TDK, ne pod agenturu
a navyšujeme mzdy ve výrobě.

Náborový příspěvek: 
30.000 Kč pro seřizovače | 20.000 Kč pro operátory 

Dejte nám o sobě vědět! 
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Osmnáctý festival Welzlování pokra-
čoval v kině Retro ve čtvrtek 20. ledna, 
kdy se zde představila legenda českoslo-
venského horolezectví Dina Štěrbová. 
Ta zahájila svou besedu rokem 1970, na 
výpravě olomouckých horolezců do Ka-
rakóramu, pokračovala dalšími expedi-
cemi a popsala i výstup na vrchol šesté 
nejvyšší hory světa Čo Oju v roce 1984. 
Ten s kolegyní, Čechoameričankou Vě-
rou Komárkovou, zdolaly jako první 
ženy na světě. 

Blízké divákům bylo téma výpravy na 

Broad Peak v roce 1994, které se 
účastnili i horolezci ze Zábřeha. Na 
plicní edém ale pod horou zemřel 
jeden z nich, Bohuslav Bílek, jehož 
tělo se Dině Štěrbové podařilo po 
složitých peripetiích dostat domů.

Druhá část vyprávění Diny Štěr-
bové patřila jejímu humanitárnímu 
projektu Czech Hospital v pákis-
tánském Karakóramu. Spolu s Ví-
tězslavem Dokoupilem se podařilo 
dopravit, postavit a od roku 2007 
provozovat horskou nemocnici ve 
vesnici Arandu v údolí Basho. Na-
pínavé bylo líčení, kdy jim nezby-
lo než se pustit před příchodem lé-
kařů do léčby místních nemocných. 
Projekt později nabral další obrátky: 

fotovoltaické panely dodávající elektři-
nu nemocnici, zajištění nekontaminova-
né vody vesnici atd. Poutavá přednáška, 
jejíž návštěvníci Retro zcela zaplnili, tak 
nabídla nejen dobrodružství, ale přede-
vším lidskost a ochotu pomáhat v mís-
tech, kde ještě panuje středověk.

Ve znamení pohody se nesl i konec be-
sedy, kdy se Dina Štěrbová ocitla v oble-
žení svých přátel, známých, bývalých stu-
dentů, které učila na Univerzitě Palacké-
ho, či žadatelů o autogram (na snímku). 

Hory, horalé a Dina Štěrbová – téma,
které přilákalo davy diváků

Ještě celý únor je v pivovaru Welzl k vi-
dění výstava dobových fotografií a pohle-
dů s názvem Došli byste k nám i v minu-
lém století? Výstava je součásti Projektu 
Pojď ZaBřehem, který letos startuje. Sé-
rie fotografií, které vybral historik Pavel 
Kili Jedelský a Ivana Mertová Pobucká ze 
ŘVU Art, představuje cestu na Krumpach 

před více než stoletím. 
Kdo pozná všechny ulice a objekty na 

fotografiích? Identifikuje, kudy se cesta 
ubírá? Pro návštěvníky pivovaru je k vý-
stavě připraven doprovodný program v 
podobě malého kvízu. Kdo správně určí 
všech deset míst na historických snímcích, 
má šanci vyhrát tekutý dar.  (red) 

Pivovar Welzl láká kromě piva i na staré fotky Zábřeha

Také letos chce občanské sdružení Bur-
čáci Zábřeh vyhlásit deset nejlepších spor-
tovců města a mikroregionu za rok 2021. 
Ty nominovali jednotlivci i kluby z celé 
řady sportovních odvětví. Na všechny no-
minované se sice nedostane, obdiv si ale 
zaslouží všichni. Nominováni byli:

Atletika – Iva Gieselová (2004): 2x 1. 
místo MČR 3.000 m a 2.000 m překážek 
dorostenky, halový rekord ČR dorostu na 
3.000 m, 2. místo mezinárodní silniční zá-
vod juniorů v Itálii, účast na Zlaté tretře 
v Ostravě; Monika Krmelová (2008): 5. 
místo mistrovství Moravy a Slezska vrh 
koulí a 1. místo krajský přebor vrh kou-
lí mladší žactvo; Albert Pernica (2008): 
3. místo MČR pětiboj mladší žactvo, 3x 
1. místo mistrovství Moravy a Slezska, 
2x 1. místo přebor Olomouckého kraje, 1. 
místo v celostátním pořadí ve skoku da-
lekém; Zuzana Pumprlová (1960): 4x 1. 
místo MČR veteránů, 2. místo MČR vete-
ránů vrhačský pětiboj, 5x nový český re-
kord veteránů W60, 2. místo v anketě Ve-
teránka roku; Jiří Rašner (2008): 1. místo 
krajský přebor 1.000 m, 2. místo krajský 
přebor oštěp.

BMX – Martin Huf (2006): 1. mís-
to MČR kategorie Cruiser mini, 3. místo 
MČR boys 15 let, 5. místo Český pohár 
boys 15 – 16 let, 2. místo Moravská bikro-
sová liga boys 15 – 16 let.

Cyklistika – Robin Wagner (1993): 
8. místo ME v dráhové cyklistice 1 km s 
pevným startem, 3x 2. místo MČR 1 km, 
sprint, teamsprint, 3. místo MČR keirin, 
10. místo MS 1 km, 9. místo MS team-
sprint; Johanna Brzobohatá (2014): 
2x 1. místo zimní duatlon sprint a krát-
ký duatlon, 2. místo terénní duatlon, 2x 1. 
místo časovka pumtrack MTB 2021.

Gymnastika – Klára Peterková 
(2006): MČR kategorie juniorky A 1. mís-
to prostná, 2x 2. místo bradla, čtyřboj, 3. 
místo kladina, 2. místo Olympic Hopeś 

Cup družstva juniorky, na mezinárodní 
soutěži ve Francii nejlepší umístění z čes-
ké výpravy 13. místo (bradla).

Kanoistika – Karel Rašner (2004): 
ME mužů 2. místo C1 sprint hlídky, 3. 
místo C1 sjezd hlídky, 5x 1. místo a 2x 2. 
místo ME juniorů, 5x 1. místo MČR, 2x 1. 
místo Český pohár mužů.

Mažoretky – Tereza Špačková 
(2007): 3. místo MS duo senior pom- 
pom, 5. místo MČR; Zuzana Černá 
(2005): 1. místo Mia festival Praha, O po-
hár města Hranice, Galaxy cup Šumperk. 

Orientační běh – Petr Horvát (1994): 
16. a 24. místo MS v lyžařském orientač-
ním běhu, 1. a 4. místo MČR, 3x 7. mís-
to MČR orientační běh, akademické MČR 
LOB 1. a 2. místo, akademické MČR OB 
1. a 5. místo, MČR masters v plavání 9x 1. 
místo, 5x 2. místo, 1x 3. místo.

Plavání – Jiří Šíp (1973): 2x 1. mís-
to, 3x 2. místo MČR Masters v plavání, 
2. místo v absolutním pořadí 200 m znak, 
výrazný podíl na obnovení činnosti Pla-
veckého klubu.

Triatlon, Ironman – David Jílek 
(1995): 1. místo Winterman extreme triat-
lon, 3. místo MS v dlouhém kvadriatlonu, 
3. místo MČR v dlouhém kvadriatlonu, 3. 
místo MČR ½ iroman Pilman.

Návrh na ocenění za dlouholetou čin-
nost – Danuše Koryčánková: dlouhole-
tá trenérka mažoretek, vychovala mnoho 
medailistek i na úrovni mistrovství Evro-
py a mistrovství světa; Lukáš Osladil: 
dlouholetá činnost v kulturistice, v roce 
2019 na soutěži Mr. Olympia skončil na 
8. místě – nejlepší umístění v historii čes-
ké kulturistiky; Šárka Radičová: příklad-
ný trenér atletické mládeže; Marek Kra-
tochvíl: třiasedmdesátiletý účastník 16 se-
zon jako jezdec na závodech historických 
silničních motocyklů (4. místo ME, v pře-
boru ČR 2x 1. místo, 1x 2. a 3. místo). 
 (red)

V souboji o nejlepší sportovce je opět  
velká konkurence

Za oponou zahrají Květy
Zbrusu nový projekt klubových kon-

certů s názvem Za oponou nabídne kon-
cem února vystoupení brněnské alterna-
tivní kapely Květy. Ta zahraje na jevišti 
kulturního domu, které bude opět zároveň 
hledištěm, pod vedením herce, hudební-
ka a držitele několika hudebních Cen An-
děl Martina Evžena Kyšperského. „Kvě-
ty jsou kapelou experimentující a hledač-
skou čerpající z mnoha hudebních žán-
rů. Oceňovány jsou především silné texty, 
aranžérská barevnost a přítomnost humo-
ru,“ zve na zábřežský koncert produkční 
Vratislav Jarmar. Za oponu kulturáku jsou 
zváni všichni příznivci folku a alternativní 
muziky v sobotu 26. února. Koncert star-
tuje ve 20 hodin, za vstupné zaplatí zájem-
ci v předprodeji 190 Kč.  (red) 

Minigalerie muzea 
nabídne perokresby

Od 5. února do 24. dubna bude v mi-
nigalerii muzea k vidění výstava Lyrická 
perokresba. 

Její autorkou je Věra Dupynová, kte-
rá spolupracuje s chráněnou dílnou Emit
-cz, ilustruje komiksy autora Teodora 
Pravického, má za sebou několik výstav, 
zúčastňuje se uměleckých soutěží. V Ta-
lent Awards, mezinárodní a celorepubli-
kové soutěži pro talenty z oblasti kultury 
i sportu, již dvakrát získala ocenění vý-
herce ve své kategorii. Výtvarnice ve své 
tvorbě využívá převážně perokresbu, ka-
ždá linka její kresby vypráví svůj příběh.

V hlavní výstavní síni je do 17. dubna 
prodloužená výstava V rukou restaurá-
tora.  (red) 

Na náměstí proběhla 
připomínka činu  

Jana Palacha

Skupina Zábřežsko – chvilky pro de-
mokracii, která vzešla z diskuze mezi 
účastníky setkání Milion chvilek pro de-
mokracii, si připomněla v neděli 16. ledna 
na Masarykově náměstí výročí činu Jana 
Palacha, který se před třiapadesáti lety, 
16. ledna 1969, zapálil na Václavském 
náměstí. „Bylo mu pouhých dvacet let, a 
přesto nás svými postoji a statečností nutí 
stále k zamyšlení a aktivitě. Reagoval ten-
krát na deziluzi a depresi většiny společ-
nosti, do které upadala v nastupující tzv. 
normalizaci,“ stojí na stránkách skupiny.

Příchozí si na pietě připomněli hesla, 
která tehdy zněla, poslechli si i zamyšlení 
o tomto extrémním protestu. (red) 

Únorové Welzlování zve 
k návštěvě tří světadílů
Cestovatelský festival Welzlování má 

za sebou již tři úspěšné akce. Jeho před-
náškový program pozve v únoru do kina 
Retro k návštěvě hned tří světadílů: Afri-
ky, Antarktidy a Ameriky.

Ve čtvrtek 10. února nabídne vyprávě-
ní hanáckého cestovatele Tomáše Štěpá-
na o jeho dvouměsíční cestě plné nezapo-
menutelných dobrodružství po Jihoafrické 
republice, Svazijsku a Botswaně. O týden 
později, ve čtvrtek 17. února, zavede We-
lzlování až do Antarktidy. Unikátní před-
náška polární vědkyně Lenky Ondráčko-
vé slibuje zajímavé informace o antark-
tických výzkumných projektech českých 
vědců, ale také o tom, jak vypadá polární 
léto na jediném trvale neobydleném konti-
nentu. Únorový program populárního zá-
břežského festivalu zakončí opět ve čtvr-
tek 24. února nejnovější andské dobro-
družství z dílny známého fotografa Pav-
la Svobody nabízející putování po Gua-
temale a Kolumbii. „Guatemala je svůd-
ná exotická indiánka, nespoutaný andský 
živel. Atraktivní a svěže zelená Kolumbie 
se v posledních letech stává novou cesto-
vatelskou destinací na mapě Jižní Ameri-
ky,“ uvedl jeden z nejznámějších českých 
cestovatelů.

Všechny únorové festivalové akce v 
kině Retro mají začátek v 17 hodin, vstup-
né na ně je dobrovolné. Kompletní pro-
gram letošního Welzlování nabízejí webo-
vé stránky kulturak.info.  (red) 

Bravo představí 
hudebníky z Ruska

Na romanticky laděný koncert mladých 
hudebníků z Ruska pozve cyklus Bravo v 
neděli 13. února, a to opět do kostela sv. 
Barbory.

„Hráč na violoncello Nikita Ruzha-
vinsky a klavíristka Daria Savvateeva 
jsou absolventy prestižní Moskevské stát-
ní konzervatoře P. I. Čajkovského a nyní 
působí na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně. Oba jsou sólisty význam-
ných komorních orchestrů, vystupovali v 
řadě evropských zemí, jsou laureáty me-
zinárodních soutěží a festivalů,“ předsta-
vil talentované interprety dramaturg cyklu 
Martin Hroch. Kromě variace na sloven-
skou lidovou píseň Bohuslava Martinů 
bude zábřežský koncert věnován zejména 
ruskému hudebnímu romantismu 19. sto-
letí i moderně století dvacátého: zazní tak 
Čajkovskij, Rachmaninov či Šostakovič.

Vstupné na koncert se začátkem v ob-
vyklých 16 hodin činí příznivých 120 Kč, 
držitelé slevové karty Bravo na rok 2022 
zaplatí ještě o 30 korun méně. Slevové 
karty na celou letošní sezonu lze zakoupit 
na pokladně kulturního domu, jedna sto-
jí symbolickou stokorunu, karta pro dvě 
osoby se prodává za 150 Kč.  (red) 

Originální Sněhová 
královna učarovala 

nejen dětem

Přestože v sobotu 15. ledna se hrála v 
kulturním domě „jen“ pohádka pro děti, 
o návštěvníky neměla nouzi. Do Zábře-
ha totiž zamířilo Divadlo MALÉhRY se 
svým osobitým zpracováním pohádky H. 
Ch. Andersena Sněhová královna.

Světoznámý příběh Gerdy a Kaje je ale 
vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky v 
podání Barbory Seidlové, Daniely Zby-
tovské a Nikoly Zbytovské. Ty využíva-
jí všechny prostředky z vlastních zdrojů 
(kbelíky, hadry, smetáky) a divadelních 
rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na je-
višti. Poetická pohádka oživená o kreativ-
ní nápady „obyčejných“ uklízeček vtáh-
la některé malé diváky až na jeviště, není 
proto divu, že děti i jejich rodiče se dobře 
bavili. Skvěle si ale užívaly samotnou hru 
i následné setkání s diváky protagonistky, 
které neváhaly sdílet své pocity na face-
booku Zábřežské kulturní.  (red) 



Neděle 6. února
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Sobota 5. února

Pondělí 7. února

 KALENDÁŘ AKCÍ strana 6 Zábřeh 2/2022

Čtvrtek 3. února

Středa 9. února

Sobota 12. února

Čtvrtek 10. února

Pátek 4. února

WELZLOVÁNÍ 2022: PO STARÝCH CESTÁCH 
ANEB JAK SE U NÁS CESTOVALO PŘED STALETÍMI
Historické ohlédnutí za cestováním v letech dávno minulých v besedě s novinářem a znalcem severní 
Moravy Mirkem Kobzou.  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
MOONFALL
Sci-fi, 124 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SRDCE NA DLANI
Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
JAKUB SMOLÍK
Koncert charismatického zpěváka a věčného romantika plný hitů, vtípků a zábavy. 
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440 a 490 Kč
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

LYRICKÁ PEROKRESBA
Výstava autorky Věry Dupynové. Muzeum Zábřeh, Minigalerie, 9:00, 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
ZPÍVEJ 2
Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč
ZA OPONOU: 4WD & DJ WENTOLINE / Z důvodu nemoci přeloženo na 12. 2.
Největší hity legendárních kapel v podání čtyř výborných muzikantů. Po koncertě afterparty se zábřežským 
Dj Wentolinem. Občerstvení zajištěno. Kapacita míst omezena. 
 Kulturní dům, jeviště velkého sálu, open 19:00, start 20:00, 100 Kč, v den akce 150 Kč

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ: POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Písničková a taneční show, představení vhodné pro děti od 2 let, na závěr autogramiáda a focení. 
 Kulturní dům, velký sál, 16:00, 250 Kč, ZTP do 15 let sleva 50 %
SRDCE NA DLANI
Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MOONFALL
Sci-fi, 124 min, nevhodné do 12 let, titulky.  Kino Retro, 20:00, 140 Kč

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Veselá pohádka s písničkami o princezně Albertině a čertovi. Určeno pro děti mateřských škol, žáky prvních 
stupňů ZŠ i veřejnost. Představení připravilo CziDivadlo Praha. Kulturní dům, velký sál, 10:00, 50 Kč

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Rodinný, 96 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
PARALELNÍ MATKY – FILMÁČ
Drama, 120 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 100 Kč

WELZLOVÁNÍ 2022: HLEDÁNÍ TÉ PRAVÉ AFRIKY
Vyprávění hanáckého cestovatele Tomáše Štěpána o jeho dvouměsíční cestě přes Jihoafrickou republiku, 
Svazijsko a Botswanu.  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
SMRT NA NILU
Kriminální, 127 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění.  Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SOBOTA PRO ŽENY
Port de Bras a cvičení na trampolínách. Přihlášky online na www.kulturak.info nebo na kontaktech 725 046 
589, zikova@kulturak.info do 9. února. Kulturní dům, velký sál, klubovna, 9:00 – 10:00
SRDCE NA DLANI
Komedie, 95 min, přístupné bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
SMRT NA NILU
Kriminální, 127 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Úterý 15. února

Čtvrtek 17. února

Dne 10. prosince 2021 jsme si připomněli  
100. výročí narození

pana Miroslava Mrázka,  
dlouholetého pedagoga a zástupce ředitele  

na zábřežském gymnáziu.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Pátek 18. února

Sobota 19. února

Neděle 20. února

NIKITA RUZHAVINSKY (violoncello) a DARIA SAVVATEEVA (klavír)
Koncert mladých hudebníků z Ruska, absolventů prestižní Moskevské státní konzervatoře P. I. 
Čajkovského, sólistů významných komorních orchestrů. 2. koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2022.
 Kostel sv. Barbory, 16:00, 120 Kč (90 Kč na slevovou kartu Bravo na rok 2022), děti zdarma
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MOONFALL
Sci-fi, 124 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ZTRÁTY A NÁLEZY
Beseda v rámci Národního týdne manželství 2022. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
PINOCCHIO
Dovádivá činoherní pohádka o neobyčejném hrdinovi. Určeno pro děti ve věku mateřských škol, žáky 
prvních stupňů ZŠ i veřejnost. Připravilo divadlo ArtWay Praha. Kulturní dům, velký sál, 10:00, 60 Kč
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK
Beseda s Jitkou Václavíkovou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

WELZLOVÁNÍ 2022: ANTARKTIDA – POLÁRNÍ LÉTO NA DRUHÉM 
KONCI SVĚTA
Unikátní přednáška polární vědkyně Lenky Ondráčkové o životě na české vědecké stanici na Antarktidě.
 Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie, 111 min, bez omezení, české znění.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie, 111 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
SMRT NA NILU
Kriminální, 127 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie, 111 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
Historický, 120 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

TURECKO
Beseda s Ing. Vojtěchem Lachnitem. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

HRANICE ODVAHY – FILMÁČ
Dobrodružný, 95 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 110 Kč
SVĚDECTVÍ: PRAVDA, KTERÁ MĚLA ZŮSTAT SKRYTA
Dokument, 133 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 100 Kč

WELZLOVÁNÍ 2022: GUATEMALA A KOLUMBIE
Fotograf Pavel Svoboda nás provede krásami Střední a Jižní Ameriky, a to i prostřednictvím atraktivních 
záběrů z dronu.  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění.   Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 16:30, 100 Kč
MOONFALL
Sci-fi, 124 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ZA OPONOU: KVĚTY
Živelný koncert brněnské alternativní skupiny v čele s Martinem Evženem Kyšperským. Kapacita míst 
omezena. Kulturní dům, jeviště velkého sálu, 20:00, předprodej 190 Kč, v den akce 250 Kč

Pátek 11. února

Dne 26. 1. 2022 jsme vzpomněli  
1. smutného výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana Josefa Bečici.  
Dne 27. 1. 2022 by se dožil 80 let.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 
dcera Magda a syn Jiří s rodinami. 

Chodili jsme ruku v ruce, rájem nám byl svět, 
kéž by se ty krásné chvíle navrátily zase zpět. 

Úterý 22. února

Středa 23. února

Čtvrtek 24. února

Pátek 25. února

Sobota 26. února

Neděle 13. února

Dne 21. ledna 2022 by se dožil 

pan Josef Machoň  100 let  

S láskou a úctou vzpomínají                          
dcera Alena a syn Miroslav s rodinami. 

Za tichou vzpomínku děkujeme.

a dne 26. ledna 2022 by se dožila 

paní Anežka Machoňová  
100 let.  

Daria Savvateeva
klavír

Nikita Ruzhavinsky
violoncello
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