Ohlédnutí za aktivitami Mikroregionu Zábřežsko v roce 2007
Letošní rok byl v Mikroregionu Zábřežsko ve znamení pěti hlavních aktivit. Ty
prolínaly celým rokem a umožnily tomuto Svazku obcí prezentovat svoji činnost
navenek i „rozjet“ řadu nových projektů
a aktivit.
1. POV Olomoucký kraj 2007
V rámci dotačních programů Olomouckého kraje získal Svazek obcí v roce
2007dotaci z Programu obnovy venkova.
Mohl tak vzniknout zcela nový projekt,
zaměřený na rozvoj regionu Zábřežsko.
Jeho nosnou část tvoří aktualizace dokumentu Strategie rozvoje Zábřežska 20072013, který se v současné době nachází ve
fázi připomínkování. Dokončen bude do
konce listopadu a v pondělí 26.11.2007
bude veřejně prezentován.
Další aktivity financované z tohoto projektu:
•Den Mikroregionu 2007 – 26.5. 2007
Hoštejn
•Poznávací cesta pro členy mikroregionu za příklady dobré praxe
11. - 12.10. 2007
•Regionální zpravodaj mikroregionu
•Odborné semináře pro členy regionu
- Projektové řízení, Aktuální dotační možnosti, Strategické plánování
•Pro potřeby školení a prezentací Svazku
i obcí mikroregionu byl v září zakoupen
dataprojektor s projekčním plátnem.
2. Příspěvek na Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
poskytl účelový příspěvek na realizaci
projektu Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska. Každá obec mikroregionu přispěla poměrnou částkou
- výše příspěvku se odvíjela od počtu obyvatel dané obce. Příspěvek je určen na
financování neinvestičních provozních
a mzdových nákladů procesu komunitního plánování na období do 31.12.2007.
Výstupy projektu jsou určeny celému
území Mikroregionu Zábřežsko.

Více o projektu komunitního plánování naleznete na http://www.kpzabrezsko.cz.
3. Prezentace mikroregionu na
konferenci k projektům Mladí pro
venkov – venkov pro mladé + Venkov
je můj domov
Cílem projektu Venkov je můj domov
je oživit venkov mladými lidmi tak, aby
po svých studiích na středních, vyšších
a vysokých školách ve městech neodcházeli za prací mimo Olomoucký kraj,
ale našli uplatnění v obcích, odkud pocházejí, a navíc se zasadili o další trvale
udržitelný rozvoj venkova. Konference
byla organizována Centrem pro komunitní práci Střední Morava. V rámci výstupů projektu Venkov je můj domov se
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko na
konferenci prezentoval vlastními aktivi-

tami ústy nové tajemnice, která z tohoto
projektu vzešla.
4. Akce Trofeo Niké Moravia 2007
V rámci akce Trofeo Niké Moravia
2007 projela Zábřehem 21. září t.r. jízda
historických vozidel. Radnice účastníkům i návštěvníkům této akce připravila
kulturní program a prezentaci města s jeho nejdůležitějšími projekty. Mikroregion Zábřežsko se představoval na několika
výstavních panelech.
5. Webové stránky mikroregionu
Mikroregion Zábřežsko stále zdokonaluje i své webové stránky. Na
www.zabrezsko.cz nyní naleznete jak
informace o Mikroregionu Zábřežsko
jako instituci, tak aktuality z jeho činnosti
i akcí mikroregionu. Ze stránek se také
nově dostanete na všechny členské obce
mikroregionu.
Z podkladů MIZ – ba -

1. Co očekáváte od Mikroregionu
Zábřežsko v následujících letech?
Brníčko: ...spolupráci na řešení
podobných problémů v obci.
(Jiří Bartoš, starosta obce)
Drozdov: ...pomoc při získávání dotačních titulů a hlavně zjednodušení
celého procesu.
(Vojtěch Šín, starosta obce)
Lesnice: Od Mikroregionu očekáváme společné řešení některých
ožehavých otázek a problémů, které
tíží většinu obcí mikroregionu. Tj.
vybudování některých společných
akcí např.: cyklostezky, společná
ochrana životního prostředí v našem regionu, pořádání společných
akcí a propagace těchto akcí i místních po celém regionu. Velký přínos
vidíme ve vydávání Regionálního
zpravodaje pro naše občany, protože
se jim dostane celkového přehledu
o dění v celém Mikroregionu.
(Jana Plháková – starostka obce)
Jestřebí: Očekávám více angažovanosti do projektů obcí.
(Stanislav Gregora, starosta
obce)

V současné době se Zábřeh orientuje na spolupráci s Polskem. Partnera našlo
v příhraničním městečku Kluczbork. Prvním krokem pro navázání spolupráce
byla listopadová návštěva zástupců města Zábřeh v Kluczborku. Obsahem setkání
byly kulturní a sportovní aktivity obou měst a snaha najít společnou řeč pro uskutečnění budoucích společných projektů.
Foto: archív MIZ

Rozvoj regionu jde po dvou liniích
Na území Zábřežska působí „vedle
sebe“ dvě organizace, zaměřené na
rozvoj regionu. Nekonkurují si – každá
„jede“ po své linii. Společnými projekty
se snaží dosáhnout na dotace a zajistit
rychlý rozvoj regionu, ve kterém působí.
Prvním z nich – historicky starším - je
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko (dále Svazek obcí). Vznikl v roce
1999 a v současné době sdružuje 30 obcí
okolo Zábřeha. Jejich spolupráce je na
úrovni partnerství - obce se vzájemně
podporují a dochází i k realizaci společných projektů. Ten první z nich – věnovaný cyklodopravě – skončil letos. Vý-

Ptáme se starostů
členských obcí MIZ
Zábřežsko

sledkem je sedm zcela nových cyklotras,
propojujících Zábřežsko s cyklotrasami
okolních krajů. V období let 2006 a 2007
pokračuje Svazek obcí v realizaci společných projektů a vytváří také odvětvové
strategické dokumenty. Např. Strategie
cestovního ruchu, Marketingová studie
cestovního ruchu, Územní energetická
koncepce….
Druhou organizací je Místní akční
skupina Zábřežsko o.p.s. (dále jen
MAS Zábřežsko). Ta vznikla v roce 2006
a zahrnuje území o něco širší než Svazek
obcí. Je organizací neziskovou, proto
jsou jejími členy jak zástupci veřejného

sektoru (členské obce Svazku Mikroregionu Zábřežsko + obce Jakubovice a Písařov), tak zástupci neziskových organizací
a zástupci podnikatelů. Smyslem její existence je postupné budování partnerství
všech svých subjektů.
„Cílem MAS Zábřežsko je především
napomáhat rozvoji venkovského prostoru realizací projektů soukromého i veřejného sektoru,“ uvedla její projektová
manažerka Anna Bartošová. „Podporovat
rozvoj lidských zdrojů v regionu, rozvoj
zemědělských činností, původních regionálních řemesel a napomáhat konkurenceschopnosti místních výrobků.“ (red)

Rohle: …pomoc při získávání dotací
na obecní projekty. Prostřednictvím
Regionálních novin pak možnost
prezentovat činnost obce navenek.
(Pavel Kutálek, starosta obce)
Kamenná: ...pomoc při řešení
kanalizace a ČOV, úspěch v žádosti
o grant na výsadbu zeleně. V Regionálním zpravodaji pak informace
o tom, co se děje v MiZ i okolních
obcích.
(Veronika Panáková,
starostka obce)
Sudkov: …podporu společného
projektu s Postřelmovem na realizaci osvětlení a nového chodníku ke
zdravotnímu středisku. V rámci MAS
bychom chtěli být úspěšní v žádosti
o dotaci na výměnu oken.
(Milena Sobotíková,
starostka obce)
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Rodiny alespoň s jedním dítětem do
18 let mohou začít využívat slevy
v oblasti kultury, sportu a turistiky.
Opravňovat je k tomu budou tzv. rodinné pasy. Slevy se poskytují ve výši
od 5 do 50 %. Je možno je využít při
návštěvě muzeí, divadel, lázní, ubytování, na volnočasové aktivity, ale i na
elektrospotřebiče, oděvy, hračky… Do
projektu už je zapojeno více než 5.000
českých firem, slevy je možno využít
i na Slovensku a v Dolním Rakousku.
V Šumperku poskytuje slevy na rodinné pasy Vlastivědné muzeum. O zapojení uvažuje také zábřežská knihovna.
O registraci žádejte na adrese:
Rod. pasy, P.O.BOX 80, 779 80 Olomouc nebo olomouc@rodinnepasy.cz.
Formulář je na www.rodinnepasy.cz.
Dodací termín je 8 týdnů. Připomínky
a dotazy na tel. č. 543 211 254. (RP)

Hledá se podnikatel
roku 2007
Podnikatelé z Olomouckého kraje se
do konce listopadu mohou hlásit do
krajského kola soutěže Podnikatel
roku 2007. Prestižní anketa se v celostátním měřítku koná již poosmé,
krajské kolo mělo premiéru v loňském roce. Soutěž je určena pro podnikatele, vlastnící minimálně 20 procent společnosti, na jejímž chodu se
aktivně podílejí. Firma musí existovat
alespoň dva roky a sídlit v Olomouckém kraji. Přihlášky jsou k dispozici
na adrese www.podnikatelroku.cz..
Krajské kolo ankety je součástí celostátní soutěže Podnikatel roku 2007,
jejíž vítěz vybraný podle mezinárodních kritérií, postoupí do celosvětového finále vyhlašovaného v Monte
Carlu. Historie celé soutěže sahá do
roku 1986, kdy se poprvé uskutečnila
ve Spojených státech.
(KÚ)

Je čas žádat o dotace
a granty
Grantová politika města Zábřeha má
upravená pravidla. Ty spočívají v pevném rozdělení grantů - 300 tisíc korun
na sport, 300 tisíc pro kulturu a 100 tisíc pro sociální oblast. Takzvané cílené
granty zůstávají v loňské výši - 100 tisíc
korun na aktivity pro matky (rodiče)
s dětmi, 30 tisíc pro seniory. Lhůta pro
podávání žádostí je letos prodloužena
až do 19. prosince.
(MÚ)

Dopravní omezení
Hned dvě dopravní omezení budou
letos a v příštím roce komplikovat
dopravu v regionu. Ta první souvisí se
stavbou nového polyfunkčního domu
na Žižkově ulici v Zábřehu. Řidiči by
se měli připravit na to, že situace, která
tam v důsledku omezeného průjezdu
nastala v říjnu, se bude čas od času opakovat až do července roku 2008. Druhé
omezení čeká řidiče ve směru do
Mohelnice. V průběhu listopadu 2007
– května 2008 se bude postupně zprovozňovat nový obchvat Rájce. Nejdelší
etapa začne 19. listopadu a potrvá až do
31. května 2008. Po její dobu bude provoz veden obousměrně po souběžné
silnici – části nového obchvatu. (MD)
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Druhý společný projekt: Strategie rozvoje Zábřežska 2007 – 2013
V letošním roce získal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko dotaci z Programu
obnovy venkova Olomoucký kraj 2007.
Mohl tak zrealizovat svůj nový projekt
Strategie rozvoje Zábřežska 2007 – 2013.
„Hlavním cílem tohoto projektu bylo
zpracovat strategický dokument, který
bude využitelný pro celé území regionu
Zábřežsko,“ uvedla Kateřina Vitásková,
tajemnice Mikroregionu Zábřežsko.
„Sloužit bude potřebám obcí mikroregionu a současně potřebám členů místní
akční skupiny (dále jen MAS) Zábřežsko.
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko je
totiž jedním ze zakladatelů MAS Zábřežsko a obě instituce nyní působí na území
našeho regionu vedle sebe.“
Dokument má název Integrovaná strategie rozvoje Zábřežsko 2007 – 2013. Byl
zpracován komunitně, za účasti nejširší
veřejnosti. Ta se postupně zapojila do
všech jeho částí a ještě nyní může konečnou podobu strategie ovlivnit svou
účastí na jednáních (pozvánky jsou
zveřejňovány na webových stránkách
www.mas-zabrezsko.eu.) Další formou

zapojení jsou dotazníky, připomínkování
zpracovaných částí strategie a zasílání
projektových námětů. Také lze na uvedených webových stránkách hlasovat
v anketách o motto a vizi regionu.
„Existence takového dokumentu je
pro náš region velice důležitá,“ shodují
se tajemnice Mikroregionu Zábřežsko
i manažerka MAS Zábřežsko. „Ukazuje
cestu, kudy se bude region v dalších
letech ubírat. S jeho pomocí se nám
bude snadněji žádat o dotace, a to nejen
z Evropské unie.“
Na zpracování Strategie věnoval Olomoucký kraj dotaci ve výši 78 000 Kč.
Po svém dokončení se stane základním
dokumentem pro plynulý rozvoj aktivit
zúčastněných subjektů na Zábřežsku.
Předpokládá se také, že bude nezbytným podkladem pro čerpání dotací na
financování těchto aktivit a oporou pro
prosazování předkládaných rozvojových
záměrů do roku 2013.
Použité nástroje zapojení veřejnosti:
1) dotazníkové šetření mezi členskými
obcemi obou organizací

2) dotazníkové šetření obyvatelstva ve 2
etapách (10-12/2006 a 5-9/2007)
3) veřejná projednávání při tvorbě strategie
4) informování veřejnosti prostřednictvím místních médií
5) možnost připomínkování rozpracovaných částí dokumentu prostřednictvím
připomínkových listů i přímé komunikace se zpracovatelem.
Strategie rozvoje Zábřežska na rok
2007 – 20013 došla do stádia připomínkování. Ve čtvrtek 8. listopadu ji
projednávala Rada Mikroregionu. K veřejné prezentaci bude dokument předán
v pondělí 26. listopadu.
V současné době také vzniká tiskový
propagační materiál, který jednoduchou
formou shrnuje hlavní závěry dokumentu – prostřednictvím schémat popisuje
strukturu Svazku obcí Mikroregionu
Zábřežsko a MAS Zábřežsko o.p.s., tj.
organizací, které budou dbát na realizaci
strategie. Letáček bude obsahovat také
přehledně zpracované priority rozvoje
území Zábřežska.
(red)

S projektovou manažerkou o potřebách vzniku MAS
Co dalo podnět vzniku místní akční
skupiny?
„Založení místní akční skupiny bylo
dalším krokem prohlubování spolupráce v regionu. Tento typ neziskové
organizace navazuje na spolupráci
obcí v mikroregionu a rozšiřuje ji
o spolupráci nejen starostů, ale také
neziskových subjektů, jako jsou fotbalisti, hasiči, organizace se sociálním
či sportovně, výchovně-vzdělávacím
zaměřením a také o spolupráci s podnikateli. Spolupráce umožňuje dosáhnout
těmto jednotlivým tradičně odděleným
subjektům výsledků, kterých by nebyly
schopny dosáhnout odděleně.“
Kdo vše je členem této organizace?
„Neziskové organizace - využívají
nadšení svých členů, dokáží zorganizovat spoustu zajímavých akcí, dokáží
svépomocí opravovat své zázemí, ale
nemají zpravidla dostatek prostředků. Dále podnikatelé - jsou prioritně
zaměřeni na rozvoj své činnosti, ale
zpravidla jim není lhostejný ani rozvoj
regionu, jednak přímo ovlivňuje schopnost rozvoje vlastní firmy a jednak je
to i místo jejich života. Mají finanční
a myšlenkový potenciál, který může být
ve spolupráci s obcemi a neziskovými

organizacemi efektivně využit. Třetí
složkou jsou obce - mají naopak informace, dotační možnosti, příležitost pro
prezentaci, ale prioritně jsou zaměřeny
na výkon správy.
Možná se zdá, jakoby měl každý
sektor jiné směrování, ale pokud se
podaří tyto tři směry propojit, přinese
to rozvoj celému regionu. Jako v pověsti
o Svatoplukových prutech - teprve ve
spojení všech tří toků energie vznikne
silný proud, který požene region dopředu.
Co je to LEADER a v čem jeho podpora spočívá?
Je to program Evropské unie podporující rozvoj venkova. Zkratka „LEADER“
znamená „Liaison entre les actions
economic rural – Propojování akcí
hospodářského rozvoje venkova“. Jeho
smyslem je zlepšování kvality života ve
venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování
přírodního a kulturního dědictví, a tím
zlepšování organizačních schopností
venkovských mikroregionů. Přeloženo
„do lidštiny“ to znamená, že LEADER je
zcela unikátní program, který jako jediný umožňuje, aby dotaci na regionální
projekty přidělovali sami jeho obyvate-

lé. Ti nejaktivnější, kteří se na činnosti
MAS podíleli od počátku, jsou „navoleni“ do povinných orgánů. V našem případě 2,5 milionovou dotaci rozdělovala
výběrová komise. Omezena byla pouze
hodnotícími kritérii (projekt musel
směřovat k rozvoji regionu a podle
svého obsahu byl bodově ohodnocen)
a skutečností, že 1/3 dotaci musela být
přidělena podnikatelům – dotaci totiž
přidělilo ministerstvo zemědělství.“
Jak chcete přimět zástupce všech tří
sektorů, aby spolupracovali?
„Bude to obtížná a dlouhodobá činnost. Existuje ale Evropský program
LEADER, který regionům pomáhá (metodicky i finančně). I Zábřežsko se do
tohoto programu už zapojilo. Podmínkou pro čerpání dotací je ale vytvoření
kvalitní strategie, jejíž tvorba je právě
na spolupráci všech tří sektorů závislá.
Aby nebyla jednoúčelová, musí strategie
odrážet zájmy a potřeby všech sektorů.
Takto zpracovaná strategie pak „soupeří“
o podporu se strategiemi jiných regionů.
Což se nám teď podařilo, když jsme v září
od státu získali 2, 5 milionu na rozvoj
venkova.“ Rozhovor s Annou Bartošovou, projektovou manažerkou MAS
Zábřežsko, vedla Vladimíra Bartoňová

První žádost – a hned úspěch
Pro činnost MAS a její úspěšnost
v programu LEADER je nezbytné, aby
byla vytvořena strategie rozvoje regionu. K té si MAS přizvala Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko. „Výhled“ na léta
2007 – 2013 začaly tvořit společně.
Strategie je dokument, který popisuje
území, jehož se má záměr rozvoje týkat.
Zpracovatelé se snaží určit jeho silné
a slabé stránky, rozvojové příležitosti i rizika rozvoje regionu. Dále ve spolupráci
s místními subjekty stanovit priority
rozvoje a naplánovat postupné kroky,
jak dosáhnout vytyčených cílů. Kvalita
dokumentu závisí na aktivitě místních
subjektů, tzn. lidí z regionu - jak se zapojí a do jaké míry budou brát dokument
závažně.
V rámci tvorby strategie již proběhla

od května 2007 čtyři veřejná projednávání a jedno dotazníkové šetření. Zapojit
se do tvorby strategie můžete také prostřednictvím webových stránek MAS.
MAS Zábřežsko požádala o podporu
v rámci srpnové výzvy programu LEADER ČR. Její záměr s názvem „Obyvatelé
Zábřežska základním zdrojem rozvoje
území“ byl Ministerstvem zemědělství
přijat. A to jako jeden z 24 záměrů z celé
ČR. Navržená podpora činila 2 500 000
Kč. MAS tím získala prostředky, které
přerozdělí místním subjektům na základě jejich projektů. Těch se do uzávěrky
sešlo celkem 14. Tři z toho byly projekty
podnikatelů, 4 projekty neziskových
organizací a 7 projektů obcí. Výběr
prováděla devítičlenná výběrová komise MAS 10. října - vybrat bylo možné

tel.: 583 411 220, 774 450 563
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Informace ze státní správy
Rodinné pasy

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ

naproti benzině SLOVNAFT, vchod od HOPRA
www.truhlarstvi-komarek.wz.cz
e-mail: komarek.tomas1@tiscali.cz

nejvýše sedm projektů. Hodnotitelská
komise Ministerstva zemědělství výběr
této komise odsouhlasila v říjnu. Jejich
celková hodnota činí téměř 2 miliony
Kč. Seznam úspěšných projektů na
www.mas-zabrezsko.eu.
„Domnívám se, že úspěšná realizace
projektů bude vizitkou MAS a stane
se motivací pro další subjekty, aby se
o činnost MAS začaly zajímat, případně se také aktivně zapojily. Především
však bude motivací pro další kolo výzvy
v rámci programu LEADER 2007-2013,
které proběhne na podzim příštího
roku,“ uvedla za místní akční skupinu
Anna Bartošová. Jak dodala, až do konce
tohoto období se bude rozdělovat ročně
cca 10 milionů Kč.
(z podkladů MAS zpracovala –ba-)
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MAS Zábřežsko cestovalo za příklady dobré praxe
Členové místní akční skupiny (dále MAS) ze Zábřežska se vydali za
poznáním ke zkušenějším místním akčním skupinám. Jeden den strávili v Lázničkách na Záhorsku (22.9.2007), dvoudenní poznávací cesta
je zavedla na Bojkovsko a Hornolidečsko (11.-12.10.2007). Tam si přizvali také kolegy z Mohelnicka.
chování tepelné pohody, se do domu
MAS Bojkovsko:
dostává jaksi mimoděk - pasivně, z lidí,
Má úspěchy především s čerpáním
z používání spotřebičů, okny. Část enerfinancí z EU. Prezentovala se proto gie vyžaduje větší aktivitu, a to mechaúspěšnými regionálními projekty.
nické větrání, které zajišťuje zpětný zisk
„Navštívili jsme horskou chatu Jana
tepla z odpadního vzduchu a zisk tepla
v Bojkovicích. Její majitelé jsou aktivze země pomocí zemního kolektoru.
ními členy místní MAS,“ vzpomněla na Aktivní prvek, tedy zdroj tepla, dodává
do domu již jen velmi
malé množství tepla,
a to po krátké období
v roce prostřednictvím ohřevu čerstvého vzduchu.“
V Hostětíně našli
Zábřežští a Mohelničtí další zajímavé
projekty - kořenovou
čistírnu odpadních
vod, obecní moštárnu, sušičku ovoce,
systém
podpory
místních produktů
(regionální značka)
a projekt výměny
osvětlení v obci, zaměřený na maximalizaci úspor.
„MAS
Bojkovsko
Účastníci poznávací cesty u horské chaty Jana na Boj- v našich očích, díky
kovsku.
(fotografie poskytla MAS Zábřežsko) velmi aktivnímu občanskému sdružení
začátky pobytu manažerka zábřežské
ZO ČSOP Veronika se sídlem v HostětíMAS. „Ti se snaží za pomoci dotací
ně, získalo tvář ekologického regionu,“
nejen z program LEADER, který čin- zhodnotila Bartošová.
nost této MAS podporuje, postupně
MAS Pobeskydí:
upravovat chatu a její okolí. Zároveň se
jim podařilo propojit turistické aktivity
Hosty seznámila s projekty posledv regionu, a tak mohou návštěvníkům ních tří let. Na ty do regionu z pronabídnout funkční informační systém.“ gramu LEADER ročně přišlo přibližně
„Nejaktivnější obcí v regionu Boj- 11 milionů korun. Zrekonstruován byl
kovska je obec Hostětín. Tam jsme si např. komplex ve vlastnictví bývalého
prohlédli ekologické centrum,“ líčila státního statku – v areálu vznikl poddál své zážitky z cest Anna Bartošová. nikatelský inkubátor, který v současné
„To je umístěno v tzv. pasivním domě době nabízí prostor pro podnikání
- to je dům, který je postaven tak dobře, mnoha firmám. V obci, která má neceže v průběhu své životnosti narušuje lý tisíc obyvatel, je v tomto komplexu
životní prostředí významně méně než zaměstnáno přes 300 lidí. Vytápí se
jiné domy. Pasivní je zřejmě proto, že dřevní štěpkou, která má zdroj v regiovětšina tepla, které je potřeba na zanu. Je zde také čistírna odpadních vod,
která již kapacitně nestačí, sběrný dvůr,
stravovací zařízení a další nezbytná infrastruktura, která byla částečně financovaná z evropských dotací.
„Při projížďce regionem jsme byli
opět seznámeni s obecními projekty
na rekonstrukce sportovních zařízení,
autobusových zastávek, domu s pečovatelskou službou, autocampu a mají tam
i zrekonstruovaný obecní úřad s vyhlídkovou věží!,“ pokračovala ve vypočítávání superlativ Anna Bartošová.
„Během dvou dnů jsme se přesvědčili,
že má smysl připravovat projekty a snažit se žádat o dotace z Evropské unie
Kořenová čistírna odpadních vod – na regionu, kde se toto daří, to určitě
pro obec Hostětín.
poznáte.“
V měsíci listopadu se dožívá mimořádného životního jubilea

100 let paní
Marie Hašková
ze Svébohova,
kde se také dne 10. listopadu 1907 v č.p. 76 narodila.
Její život byl naplněn prací v lese, v zemědělství, obšívala
knoﬂíky a také pomáhala manželovi s krejčovskou prací.
Vychovala dva syny, dnes má 4 vnuky, 5 pravnuků
a 1 prapravnouče. I přes vysoký věk je čilá a veselá, ráda čte, zajímá se
o společenské dění a stále vypomáhá s drobnými pracemi v domácnosti.
Žije s rodinou syna Jana Haška, která se o ni vzorně a obětavě stará.
Jménem všech spoluobčanů přejeme paní Marii Haškové hodně zdraví,
spokojenosti a elánu do dalších let – OÚ Svébohov.
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Koňský den

MAS Hornolidečsko:
Severomoravany překvapila nejen
množstvím získaných dotací na projekty, ale především důrazem na zachování
tradic a jejich využití při rozvoji cestovního ruchu.
„Přivítal nás starosta obce Lidečko,
který byl svým nadšením a „nakažlivou“
energií živým důkazem toho, že rozvoj
regionu závisí na aktivitě jeho obyvatel,“
usmívala se při vzpomínkách neméně
aktivní manažerka zábřežské MASky.
„V Lidečku nám prezentovali úspěšné
projekty členských obcí regionu. Jejich počet se od roku 1999 vyšplhal na
desítky. V obcích jsou zrekonstruované
školy, sportovní areály, rekreační zařízení, vybudované cyklostezky, hipostezky
a doprovodná infrastruktura pro ně.
Především se zde dotačně podporují
různé kulturní akce – těch na Slovácku
není nikdy dost. Dotace jsou čerpány
z národních zdrojů, evropských zdrojů
a také z tzv. meziregionální spolupráce
se Slovenskem. Té na Hornolidečsku
dokázali opravdu využít!,“ zhodnotila
zábřežská manažerka.

Lázničky:
Tam pozvala MAS Zábřežsko Místní akční skupina Záhoří – Bečva o.s.
Umožnil jí to projekt, podpořený ze
Společného regionálního operačního
programu Evropské unie. Jedná se
o projekt určený školákům a studentům ve věku od 15 do 25 let.

Dne 15.9.2007 se konal v Lesnici
tzv. „Koňský den“. Tato akce byla balzámem jak pro milovníky koní, tak
pro všechny občany, kteří tuto akci
navštívili. Koňského dne se účastnili místní i přespolní - asi 30 koní
s jezdci. Shlédli jsme sportovní zápolení ve westernovém ježdění, závody
koňských spřežení s vozem i ovládání
koně na lonži v tahu klády. Užili jsme
si opravdu pěkného odpoledne. (jp)

Nové byty ve Štítech
Po více jak dvou letech se podařilo
dokončit dílo výstavby 20 bytových
jednotek v ulici Okružní ve Štítech.
V červenci loňského roku proběhla
kolaudace prvního domu – objektu
„A“. 18. září 2007 se uskutečnila kolaudace domu „B“, o tři měsíce dříve,
než bylo naplánováno. Celkem dvacet
nových bytů v domech č.p. 231 a 232
se podařilo vystavit za necelých 26 milionů Kč. Státní fond rozvoje bydlení
přispěl částkou 12, 6 mil. Kč.
(ma)

Uspávání broučků
Nejen žáci v kostýmech, ale i jejich mladší sourozenci a děti z MŠ
svítili rozsvícenými lucerničkami
na cestu broučkům, kteří se v Dubicku chystali uložit k zimnímu
spánku. Akce se konala poslední
říjnový den na krásně nasvíceném
paloučku za hřištěm. Ručička hodin
ročních období už tam ukazovala
podzim. K uspání děti broučkům
zazpívaly ukolébavku. Zpáteční cesta
byla spojená se společným opékáním u připraveného ohniště. „Tak se
Broučci pěkně vyspěte, my vás zase
na jaře přijdeme probudit“ – děti ZŠ.

Bezdrátové připojení
k internetu

Pobyt v Lázničkách si zábřežské děti
pěkně užily.
Za MAS Zábřežsko se akce zúčastnili zástupci dětského zastupitelstva
v Zábřehu, děti ze základní školy na
ulici Školské a děti z Domu pro matky
s dětmi, doprovázení členy pracovní
skupiny Lidské zdroje, která v rámci
MAS vznikla.
Smyslem projektu bylo nabídnout netradiční formou program pro mládež,
v rámci něhož dochází k navázání kontaktů na celém území MAS. Podporuje
to rozvoj sociálních schopností, což
pomůže zúčastněným osobám v jejich
zařazení do aktivního společenského života. Ti získají motivaci k zařazení se do
pracovního procesu a částečně nebo
úplně se sníží možná sociální rizika.
Propojením sportovních, kulturních
a zájmových činností se vzdělávacími,
osvětovými a motivačními aktivitami
vzniklo v rámci tohoto projektu 21 akcí.
V jejich průběhu mají mladí lidé možnost např. zúčastňovat se pochodu na
sněžnicích, výletu do lanového centra,
raftingu, práce s keramickou hmotou
aj. činností.
Cesta do Lázniček byla pro zábřežské účastníky motivační pro přípravu
dalších projektů. Ty se budou zaměřovat na děti a studenty na Zábřežsku.
(redakce)

Dne 30.10.2007 se ve Štítech
uskutečnilo jednání starostů v rámci
projektu „Podpora rozvoje Informačních a komunikačních technologií
Štítecka“. Jeho podstatou je poskytování bezdrátového připojení k internetu žadatelům z obcí, které zajišťuje
Město Štíty ve spolupráci s firmou
RPS Computers. Byla schválena
správní rada IKT Štítecko a provedena ekonomická analýza. Znatelně se
zlepšil přenos dat a uvedený projekt
naplňuje své cíle, což dokládá i monitorovací zpráva za uplynulé období.
Do konce října už bylo připojeno 534
domácností a 50 veřejných míst.
Pokud máte zájem o bezdrátové
připojení k internetu v rámci tohoto
projektu, vytiskněte a vyplňte objednávku ze stránek www.stity.cz. Tu
odevzdejte na obecním úřadě ve vaší
obci. Projekt se realizuje v obcích: Štíty, Crhov, Březná, Heroltice, Písařov,
Bukovice, Horní Studénky, Zborov,
Jedlí, Svébohov, Kosov, Hoštejn, Chromeč, Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko, Kolšov, Sudkov, Nový Malín,
Mladoňov a Rapotín.
(ic)

Leština změnila
starostu
Od 29. října je v obci Leština starostkou dosavadní místostarostka
Jana Řeháková (Nez.). Místostarosty
byli zvoleni Zdeněk Šebesta (Nez.)
a Pavel Slováček (KDU-ČSL). Sedmi
hlasy z jedenácti o tom rozhodlo
zastupitelstvo, které pár dní předtím
odvolalo starostu Miroslava Bílého
- v čele obce stál od roku 2006. Ten
rezignoval i na mandát zastupitele.
Důvěru občanů měl Bílý ztratit poté,
co nedostatečně informoval o připravované investici firmy Wanemi.cz
ohledně připravované stavby papírny
s teplárnou
(red)
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Pozemek pro váš budoucí dům v Zábřeze

SUN Petra Urbanová
Prodáváme stavební parcely v lokalitě RAČICE v obci Zábřeh na Moravě,
ulice Sokolská. V současné době probíhá dokončení budování inženýrských
sítí k hranicím jednotlivých stavebních parcel. Stavební parcely leží na
mírném svahu. Dostatek slunečního světla po celý rok je zajištěn orientací
svahu na jih. POSLEDNÍ VOLNÉ PARCELY!!!!
V případě zájmu kontaktujte: sl. Součkovou tel.: 602 485 908
nebo souckova@hopr.cz

Vám nabízí revoluční opalování bez rizika, opalování v soláriích,
modeláž nehtů, manikůru P-Shine, která je vhodná nejen pro ženy,
ale i pro muže a zdobení nehtů.

Těšíme se na Vás!
Kozinova 12, Zábřeh
Tel.: 736 503 044
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AUTODOPRAVA A PRODEJ
SYPKÝCH MATERIÁLŮ SÝKORA
Prodej
štěrků, písků, ostatních sypkých materiálů
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DŘEVOVÝROBA SÝKORA
Prodej
palivového dřeva, stavebního řeziva,
hranolů, prken

Práce
zařízením „BOBCAT“, doprava sklápěčem,
možnost přistavení kontejneru

Kontakt: 776 309 521, Dvorská 19, Zábřeh

WWW.AUTODOPRAVA–SYKORA.WZ.CZ

Kontakt: 583 414 185, Dvorská 19, Zábřeh

ČSOB Pojišťovna a.s.,
člen holdingu ČSOB, oblastní pobočka Šumperk

Vypisuje výběrové řízení na 2 pracovní místa:
ochodních zástupců,ﬁnančních poradců zprostředkovatelské služby pro sjednávání občanského,
investičního pojištění a následnou správu klientů.
Nabízíme: pracovní poměr na dohodu o provedení práce v době odborné přípravy, ﬁnanční
podpora do začátku podnikání, získání osvědčení pro práci pojišťovacího zprostředkovatele od
České národní banky.
Požadujeme: min.středoškolské vzdělání,uživatelskou znalost PC,internetu
Životopis zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Další informace můžete získat na pobočce ČSOB Pojišťovny, Gen.Svobody 54, 787 01 Šumperk,
u manažera obchodní sítě: Böhm Kamil, tel. 583 216 827, mob. 603 222 950,
e-mail: kamil.bohm@obchod.csobpoj.cz
nebo na obchodních místech: V Oblouku 816/5,787 01 Jeseník, Gen. Svobody 54,
787 01 Šumperk, Masarykovo nám.4, 78 901 Zábřeh

Všestranný servis a údržba vašeho vozidla

BOSCH Car Service

• diagnostika geometrie brzd a tlumičů pérování • měření EMISÍ a zajištění STK
• diagnostika elektronických systémů • opravy motorů, vstřikování benzín a diesel
• opravy, čištění a plnění klimatizačních soustav • klempířské a autolakýrnické práce

Areál PAS, U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh
Tel.: 583 499 244, Mobil: 606 782 355
www.pas-zabreh.cz
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LÉKÁRNA
NA ŠKOLSKÉ
Co nabízíme?
• prodloužená otevírací doba
Po – Pá 7.30 – 18.00
So 8.00 – 11.00
• široký sortiment léků, volně prodejných
přípravků, homeopatik, léčivé kosmetiky….
• příznivé ceny a nízké doplatky
• poradenství

Speciální služby pro vás:
• KLIENTSKÉ KARTY
• HLÍDÁNÍ NEVHODNÝCH KOMBINACÍ LÉKŮ
• VĚRNOSTNÍ programy
• DÁRKOVÉ POUKÁZKY v hodnotě 200 a 500 Kč
• PARKOVIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY LÉKÁRNY
ŠKOLSKÁ 2, ZÁBŘEH (naproti mototechně)

MEDICÍNA BOŽENA
Nabízí poradenství v oblasti celostní a přírodní medicíny
ENERGY – měření energie v těle, diagnostika, léčba pomocí bylin a stravy.
STUDIO ZDRAVÉHO HUBNUTÍ – měření vody a tuku v těle, aktivní
úbytek nadváhy.
LÉČBA ŽENSKÝCH NEMOCÍ A EMOCÍ - výuka léčivých cvičení.
FENG SHUI – léčba pomocí harmonie v prostoru, zorientování vašeho
obytného místa.
POROZUMĚNÍ ŽIVOTNÍ SITUACI - rozbor numerologie, andělských karet.
Otevřeno: celý pracovní týden 9.00 - 12.00 oběd 13.30 - 16.30
Zábřeh: náměstí Osvobození (bývalá Beseda), 1. poschodí
Tel.: 608 632 921, www.medicinabozena.ic.cz
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Města mikroregionu hledají spolupráci v zahraničí – nejčastěji volí Polsko
Města mikroregionu čím dál častěji hledají své zahraniční partnery.
Spolupráce s cizími městy přináší možnost konfrontace i poznání a účastníci těchto vztahů zdůrazňují především poznávání jiných krajů. Školy se
zase zapojují do mezinárodních projektů a nebojí se ani spolupráce se
zámořím. Tato aktivita je v dnešní době velmi žádaná a samozřejmě přispívá k atraktivitě jednotlivých základních i středních škol. Nejnovějším
partnerstvím na půdě mikroregionu je to, které letos na podzim uzavřelo
město Štíty s polským městem Niemodlin. Spřátelené obce se podepsáním partnerské smlouvy definitivně zavázaly k rozvíjení kontaktů ve
společenské, kulturní a sportovní oblasti.

Štíty: Niemodlin (PL)
Navazování spolupráce bylo započato v únoru loňského roku. Po několika
výměnných návštěvách se uskutečnily
dva projekty, týkající se výtvarných
soutěží pro děti a mládež. Obrázky malovaly děti ze základní školy ve Štítech,
Niemodlin, v německém městečku
Rastow a italském Belveder Ostrense.
Uzavření partnerství s Italy se chystá
na léto 2008.
Partnerskou smlouvu s Niemodlinem
podepsali starostové obou měst v sobotu 20. října v Kulturním domě ve Štítech. V Polsku se podobný akt odehrál
16. září. V příštím roce by mělo dojít ke
sportovním utkáním, spolupráci základních škol a vzájemnému setkání občanů

Starosta Štítů Jiří Vogel a starosta města
Niemodlin Miroslaw Stankiewicz podepisují partnerskou smlouvu. (foto: 0Ú)

obou měst při městských slavnostech.
„Na základě spolupráce se světem získáme nové zkušenosti v oblasti samosprávy, ale především se budeme snažit
o kontakty kulturní a sportovní,“ říká
Stanislava Macková, vedoucí turistického informačního centra ve Štítech.

Kamenná: Lambinowice (PL)
V případě Štítů si o spolupráci přímo
řekla polská strana. Naopak na počátku
vzájemné podpory mezi obcí Kamenná
a 140 km vzdálenou polskou gminou
Lambinowice stály kontakty konkrétních podniků.
„Partnerství mezi obcemi je shrnutím a rozšířením spolupráce, která
vznikla mezi lambinowickou strojírnou
Celpa a firmou Závody kovových tkanin
v Kamenné před téměř 30 léty,“ upřesňuje Veronika Panáková, starostka obce
Kamenná.
I v tomto případě se jedná především
o integraci v oblasti sportu či kultury,
ale také o poznávání zvyků a historie
z druhé strany hranic. V minulosti se
města účastnila Dnů Mikroregionu Zábřežsko u nás a Dnů Lambinowic v Polsku. Pro obě strany zajímavý projekt
Zelené přátelství inicioval spolupráci
mezi dětmi a mládeží, která se zaměřila
na společné aktivity v oblasti ekoturistiky, přírodovědné pedagogiky a kultury.
„V rámci tohoto projektu vytvořily
obě strany týmy dětí, pro které byla připravena anketa obsahující otázky z his-

torie, legendy, vlastní názvy a pořekadla
spojené s polskou Kielcznicí a vrchem
Bradlo,“ dodává Panáková. Právě tito
mladí lidé se mají v budoucnosti stát
nositeli partnerství. Cíl projektu byl a je
jasný – vzájemné poznání a sblížení.

Zábřeh: Ochsenfurt (DE),
Handlová (SK), Kluczbork (PL)
Nejvíce partnerských smluv v mikroregionu má v současnosti podepsáno
město Zábřeh. Vedle partnerství s německým bavorským městem Ochsenfurt, které je víceméně pouze formální,
existuje také přátelství se Slovenskem

a nově se rýsuje možnost rozvíjení kontaktů i s polskou stranou.
„Partnerská spolupráce s městem
Kluczbork vznikla na základě vypsání
dotačních titulů Evropské unie a s cílem, aby vznikla příhraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Polskem,“ vysvětluje další družbu zábřežský starosta
Zdeněk Kolář. Partnerství s Kluczborkem by se mělo odehrávat především
v rovině kulturních a sportovních
akcí. V oblasti politické má Zábřeh své
partnery na Slovensku v obci Handlová, s níž se zástupci města každoročně
setkávají.

Školy se orientují na zámoří

Studenti gymnázia Jaroslav Korkisch
a Petra Spurná si výlet na Niagarské vodopády výborně užili.
Foto: GYM
Kontakty se zámořím navázala na
konci loňského školního roku Základní škola Severovýchod ve spolupráci
se zábřežským Gymnáziem. Pobytem
amerických studentů střední školy
z Hookstownu, kteří v Zábřehu pobývali v květnu t.r. dvouroční příprava
vzájemné spolupráce vyvrcholila. Na
podzim se 24 dětí a sedmi dospělých

vydalo do Ameriky. Největším trhákem
byly bezesporu Niagarské vodopády.
Kromě této senzace absolvovaly děti divadelní představení Shakespearova dramatu, zúčastnily se tamního vyučování
a okusily pravé americké hamburgery.
Dokonce se kvůli nim slavil o týden
dříve Halloween.
„Výměnný pobyt v USA pro mě byla
obrovská zkušenost a skvělý zážitek.
Myslím, že jsme si to užili ještě víc, než
Američané na jaře u nás. Celý týden
jsme měli velmi nabitý a zábavný program, ale nejlepší byl dvoudenní výlet
na Niagary. Je škoda, že to tak rychle
uteklo,“ hýří spokojeností Jaroslav
Korkisch, student maturitního ročníku
gymnázia.
Celý pobyt připravila paní Hana Machová, která vyučuje angličtinu na ZŠ
Severovýchod, společně s Ann Marie
Mattews, učitelkou školy South Side
School Distrikt. Obě jsou ze spolupráce
dětí nadšeny. Věří, že kontakty budou
i nadále pokračovat a už dnes mluví
o dalším setkání za dva roky.

Evropská komise schválila Zábřehu účast v mezinárodním projektu
V letošním roce se Gymnázium Zábřeh
značně vyšvihlo. Nejen že udržuje již
tradiční spolupráci s německým partnerským gymnáziem Marktbreit v severním
Bavorsku a zapojilo se i do výměnných
pobytů s americkou Pensylvánií, ale nově
rozjíždí projekt, jehož prostřednictvím se
dostane ke spolupráci s Francií, Velkou
Británií, Polskem i Německem.
Zástupci Gymnázia Zábřeh odjeli ve
dnech 15.-20.10.2007 na první společné
setkání všech zúčastněných škol do francouzského města Vouziers. To mělo za
úkol především upřesnit jednotlivé úkoly
a postupy, které povedou k dosažení cílů.
Francouzi připravili týden nabitý velmi
náročným a bohatým programem, ve
kterém představili svoje regiony Champagne a Ardennes.
Městečko Vouziers je doslova protkáno
respektem k Čechům. S velkou úctou tam
mluví o českých legionářích a o TGM.
Masaryk přispěl po první světové válce
k vybudování tamní rozsáhlé knihovny.
Na jejím místě dnes sídlí gymnázium,
které nese jméno TGM.
Další společné setkání všech zúčastně-

ných se uskuteční na jaře příštího roku
na Gymnáziu Zábřeh.
Gymnázium se v nejbližší době zapojí
do velkého mezinárodního projektu.
Jak se malá
škola z malého města
dostane do
velkého světa otevřené
Evropy?
Letos v březnu si škola podala u Národní agentury pro evropské vzdělávací
programy Comenius přihlášku do mezinárodního projektu. Prvním podnětem
však byla přípravná návštěva v Osnabrücku již v listopadu 2006. Pak už nezbývalo
než čekat na rozhodnutí vyšších instancí.
Kdo měl tedy poslední slovo?
Evropská komise. Ta v září 2007 všem
zúčastněným projekt s názvem Treasures
Theatre schválila.
Mluvíme o mezinárodním projektu
– které státy se kromě České republiky
zúčastní?
Naše škola bude spolupracovat s partnery z Německa, Francie, Velké Británie

a Polska. Důležité je samozřejmě vzájemně si porozumět, proto je komunikačním
jazykem celého projektu angličtina. Žáci
ale budou mít příležitost vyzkoušet si
své dovednosti jak v němčině, tak ve
francouzštině, a to díky společným workshopům. Myslím, že nabídka je více než
lákavá.
Světové jazyky, workshopy… to zní
opravdu na úrovni. Jak dlouho budou
mít účastníci na to, aby našli společnou
notu?
V září byla záležitost definitivně schválena a od 1.10. 2007 až do 31.7.2009 mají
školy prostor k tomu, aby se na projektu
aktivně podílely.
Jaké hlavní cíle pojal Treasures theatre za své?
Není snadné určit nějaký hlavní cíl.
Spolupráce má vést k podporování
vzájemného dialogu pomocí výměny
informací ze zeměpisu, dějepisu, hudby,
literatury či malířství toho či onoho
regionu.
To je dost obecné. Víte jak konkrétně
k tomuto vzdělávání dojde?
Žáci budou psát internetové noviny,

prostřednictvím Power Pointu vytvoří
prezentační CD o svém kraji a, co je
nejdůležitější, na konci projektu sehrají
na německých prknech, co znamenají
svět, společné divadelní představení
v angličtině.
Mezinárodní projekt Treasures theatre
je teprve na začátku. Jak na tuto velkolepou příležitost reagují studenti?
Až doposud jsme vyčkávali na výsledky
prvního společného setkání, které proběhlo v polovině října ve Francii. Nyní
se rozjede naplno práce na projektu. Už
teď se nám hlásí žáci, kteří mají zájem na
projektu pracovat, chtějí si zahrát divadlo
v angličtině nebo se blýsknout svými dovednostmi při tvorbě prezentačního CD.
V čem vidíte hlavní přínos této dlouhodobé akce?
Myslím, že Treasures theater je především velkou výzvou pro naše studenty.
Nemáme co ztratit, můžeme jen získat
cenné zkušenosti. Doufám, že projekt posune naše žáky zase o kus dál v jejich znalostech a poznání spolužáků v Evropě.
Odpovídala PaedDr. Ivana Kezniklová.
Připravila Zuzana Černá
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Fotbalisté se ohlížejí
za dosavadním průběhem 3. ligy
Pro město
Zábřeh
má
účast
fotbalového
mužstva
SK SULKO
v MSFL velký
přínos, a to
z mnoha důvodů. Jedná
se o přínos
jak pro samotné hráče, jejich dětské
následovníky, kteří v nich vidí své vzory
a v neposlední řadě pro spoluobčany
– diváky a fanoušky, kterých nyní má
hojný počet.
Po výkonnostní stránce se zábřežští
hráči porovnávají s jinými mužstvy větších měst, jakými jsou Olomouc, Brno,
Karviná ……a prozatím reprezentují mikroregion úspěšně. Jejich výkony jsou
srovnatelné s mužstvy profesionální
a poloprofesionální úrovně. Veřejnost
chodí fotbalisty pravidelně povzbuzovat, a to i „venku“ v tak hojném počtu,
že je SK SULKO v návštěvnosti na samé
špičce MSFL.
A jak si nováček soutěže vede
v tvrdé konkurenci?
„Začátek sezóny byl ovlivněn marodkou,“ zhodnotil trenér Otto Jáně.
„Nevyhnula se nám ani zranění, přesto
jsme obstáli a odehráli řadu kvalitních
a divácky atraktivních utkání. Máme
rezervy v domácích utkáních – z venku
jsme přivezli 10 bodů a doma jich zís-

kali 7. Cílem, který si nadále klademe,
je udržet si účast v soutěži MSFL. Vždyť
to trvalo několik let, než se nám postup
zdařil.“
Nyní musí SK SULKO čelit konkurenci
mužstev, se kterými se mnohdy nemůže
porovnávat - už co do podmínek k přípravě. Nemá umělý povrch, sportovní
halu ani osvětlení hrací či tréninkové
plochy…. Také nemožnost připravovat
se v tělocvičně hráče limituje.
„Právě nyní, v zimní přípravě, bychom tréninky pod střechou přivítali,“
posteskl si Jáně. „Mělo by to významný
přínos pro výkonnost v další části soutěže. Navíc nás postihla nepříjemná
situace s uzavřením krytého bazénu.
Nezbývá, než jezdit plavat do Mohelnice
a hrát v halách v Šumperku anebo v Mohelnici....“
(oj)

Radost hráčů SK SULKO z postupu
do 3. ligy.
Text a foto: red

Pohár za plavání putoval do Zábřehu

Pohár za absolutní vítězství v Českém poháru 2007 si odvezla Markéta
Bednářová. Před ní se to zatím žádnému plavci ze Zábřežska nepodařilo.
Text a foto: red

V listopadu
proběhlo v Krnově
vyhlášení výsledků Českého poháru
v dálkovém plavání. Z toho vyšli letos
nejlépe plavci ze Zábřeha.
Český pohár zahrnuje 18 závodů.
Jeho součástí je i letní a zimní mistrovství ČR. Plavou se tratě 1 – 20 km, v létě
na volné vodě. Letos se Poháru zúčastnilo přes 100 žen a 200 mužů z celé ČR.
Zábřeh na soutěžích reprezentovalo 16
dálkových plavců s tímto výsledkem:
Soutěž družstev – 7. místo (ze 60)
Soutěž žen
– 1. místo Markéta Bednářová, 8. místo
Pavla Kubalíková
Soutěž starších dorostenek
– 1. místo Markéta Bednářová
Soutěž mladších dorostenek
– 4. místo Pavla Kubalíková
Soutěž mužů – kat. masters
– 5. místo Milan Štencl, 8. místo Petr
Šorčík

Kulturní a sportovní servis Mikroregionu
listopad 2007 – únor 2008
Štíty:

23.11.2007, 18:00 KD Štíty
Setkání s Pavlínou Filipovskou
14.12.2007, 17:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Adventní koncert - dechový orchestr ZUŠ Zábřeh

Heroltice:

8.12.2007, 17:00, kostel Sv. Jana Křtitele
Adventní koncert - účinkují Black Ladies
29.12.2007, 20:00
Předsilvestrovská zábava – hraje skupina Víkend ze Znojma
2.2.2008, 20:00
Hasičský ples - hraje Nová Olšinka

Václavov:

23.11. - 25.11.2007, KD
Listopadové setkání ochotnických divadel - Soutěžní
přehlídka o Václava a Václavíka 2007
16.12.2007, 17.00, KD
Adventní koncert 2007- Martin Hroch s přáteli
26.12.2007, 17.00 hodin, KD
Svatoštěpánské představení - OS VÁCLAV

Lesnice:

9.11.2007, KD - Taneční zábava - CONFESSION
31.11.2007, KD - Silvestr - reprodukovaná hudba
12.1.2008, KD Lesnice - Tradiční hasičský Ples
26. 1. 2008, KD - Tradiční Junácký Ples
9.2.2008, KD - Tradiční Obecní Ples - ARKONAT
3.2.2008, KD - Dětský Maškarní karneval
23.2. 2008, KD - Tradiční Maškarní Ples - TJ Sokol Lesnice

Brníčko:

23.11.2007 KD Strupšín - Láska brány otevírá
– posezení s agenturou z Opavy, pásmo písní
z různých operet a dechová hudba Brněnka
1.12.2007 KD Strupšín
– POSLEDNÍ LEČ - Myslivecké sdružení Brníčko
9.2.2008 KD Strupšín - Tradiční Myslivecký ples
únor - Dětský maškarní karneval s několikaletou tradicí

Drozdov:

8.12.2007, KD, 14:00
Vánoční koncert - vystoupí děti z Mateřské školy,
kouzelník a za hraje Bludověnka

Rájec:

1.12.2007, 15:00, KD - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
23.12.2007, 17:00, Hasičská zbrojnice - ZPÍVÁNÍ KOLED
31.12.2007, 20:00, KD - SILVESTR 2007
19. 1. 2008, 20:00, KD - II.OBECNÍ PLES
2.2.2008, 20:30, KD - HASICKÝ MAŠKARNÍ PLES

Postřelmůvek:

23.12.2007, 16:00, Lidový dům
Vánoční koncert, hraje Bludověnka.
26.1.2008, 20:00, Lidový dům - OSTATKY 2008 - hasičský ples
27.1.2008, 14:30 - Tradiční průvod vesnicí,
od 19: 00 ostatková zábava “s dozvuky”

Jedlí:

1.12.2007, Restaurace U Sedláře
Pyžamová párty - vstup pouze v pyžamu
5.12.07, hřiště a parkoviště před kulturním domem
Mikulášská besídka s diskotékou
25.12.2007, KD
Štěpánská taneční zábava s kapelou Confession
29.12.07 - Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů
ve stolním tenise
12.1.08 - Regionální bodovací turnaj mládeže ve stol. tenise
26.1.08, KD - Hasičský ples s kapelou NO&CO
9.2.08 , KD - Maskové dozvuky s kapelou NO&CO
Únor - Dětský Maskový karneval

Jestřebí:

24. 11.2007, 16:00, Kulturní dům
Estrádní vystoupení pro důchodce
i ostatní občany obce
9.12.2007, 16:00, Kulturní dům
Adventní koncert pěveckého souboru “CARMEN”
Mohelnice, pod vedením sbormistra Jiřího Nováka

Hynčina:

9.12.2007 - vánoční besídka
19.1.2008 - Turnaj ve stolním tenise
26.1.2008 - Vítání občánků
únor - Lyžařské závody na běžkách
16.2.2007 - Hynčinský candrbál

Týmové derby zábřežských žen
Hráčky ze zábřežského kuželkářského
klubu mají od loňska společný cíl. Tím
je opětovné vítězství v 1. lize (v případě
družstva „A“) a udržení si co nejlepší
pozice v této lize (u družstva „B“).

Hana Wiedermannová - nejlepší hráčka týmu „A“ a nejlepší světová hráčka ve
dvojicích.
Text a foto: red

Pro „áčko“ se začátek sezóny vyvíjel
docela dobře. Děvčata předváděla dobré
výkony a s trochou štěstí vždy dotáhla
hru do vítězného konce. Z titulu loňského ligového favorita se v říjnu zúčastnila
také Světového poháru – tam jim třetí
místo o vlásek uniklo. Zatím je tým žen
„A“ na třetím místě tabulky.
Družstvo žen „B“ hrálo do loňska
Moravskou kuželkářskou ligu. Pak přišel
postup a náročný cíl - udržet si účast v 1.
lize. Zatím se tento cíl jeví jako reálný.
Po prvních třech kolech, kdy družstvo
mělo velice silné soupeře, měly děvčata
na kontě 0 bodů. Ale pak konečně přišla
vítězství a po 8. kole jsou již se 7 body na
7. místě.
V sobotu 10. listopadu zažila zábřežská
kuželna historický okamžik. K prvoligovému derby proti sobě nastoupily KK
Zábřeh B – KK Zábřeh A. Oba chtěly
výhod domácího prostředí využít ve svůj
prospěch. Utkání skončilo výsledkem 6:2
pro ženy „A“.

02/2007

Horní Studénky: 2.12.2007, 15:00, sokolovna
Divadelní představení ochotnického souboru
Václav Václavov
14.12.2007, 19:30 , místní sokolovna
Vánoční koncert LŠU Zábřeh
Postřelmov:

8.12.2007, 15:00, KD - Mikulášská nadílka
16.12.2007, KD - Pečení a zdobení perníčků - 14:00
Vánoční koncert Markovice – 16:00
21.12.2007, 18:00, KD
Vánoční pohádkový podvečer pro děti a rodiče – skauti
19. 1.2008, sál Sokolovny - Myslivecký ples
26.1. 2008 - Ples Českého červeného kříže
2. 2. 2008 - Masopust – Markovice
16. 2.2008 - Ples Obecního úřadu
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