
Vážení spoluob ané, cht l bych se na Vás v této chvíli obrátit 
jako oby ejný ob an, ne jako zastupitel, protože jsem se svého 
mandátu vzdal. Vzhledem k tomu, že mi mnozí z Vás dali v po-
sledních volbách d v ru, cítím pot ebu Vám sv j krok vysv tlit 
a sv j postoj obhájit.

V minulém volebním období jsem si prožil velké osobní zkla-
mání z práce v zastupitelstvu, hodn  v cí jsem kritizoval a snažil 
jsem se podle svých sil a schopností p isp t k rozvoji m sta. 
Vždycky jsem byl a stále jsem p esv d en o tom, že politika 
sama o sob  není ani dobrá ani špatná, je taková, jakou ji d lají 

konkrétní lidé. Já jsem k ní p istupoval jako ke služb , protože i ve svém povolání 
také jen sloužím t m, kte í to pot ebují. Po letošních volbách jsem doufal, že budu 
moci svoje zkušenosti zhodnotit v novém zastupitelstvu s novým vedením m sta, 
které nás bude d stojným zp sobem reprezentovat. Podotýkám, že moje osobní am-
bice byly pracovat bu  jako zastupitel nebo maximáln  jako radní, protože v sou-
asné dob  nemohu a nechci svoje zam stnání m nit a nikam jinam jsem nemí il 

a ve ejn  jsem to dop edu ekl.
Povolební vyjednávání, ke kterým jsem osobn  nebyl p izván, pro mne byla šokem. 

Hledat koali ní potenciál pouze v jakémkoliv spojení proti jedné osob  a za každou 
cenu, to je pro mne nep ijatelné. Domnívám se, že vyjednávání by se m lo hlavn  
ídit tím, jaký dostali zvolení zástupci ob an  mandát od voli  vzhledem k tomu, 

co slibovali ve svých volebních programech. Volební program je ve ejným závazkem 
a tam je pot eba nalézat shodu tak, aby sliby mohly být v maximální mí e spln ny. 
Rozhodn  si nejsem jistý, že je možné sladit programy nap í  celým politickým spek-
trem, které p edstavuje velkou názorovou odlišnost. Stávající „koalici“ považuji za 
ú elovou, která mnohem více než prvek služby ob an m v sob  nese znaky uspoko-
jování osobních ambicí jednotlivc . Na tom se podílet nemohu a nechci.

Pokud jsem svým rozhodnutím n koho zklamal, je mi to líto. V ím ale, že ti, 
kdo mi dali sv j hlas a znají m , ti m  pochopí. Tím nedávám ruce pry  od v cí 
ve ejných, protože se chci dál jako ob an angažovat a osud m sta mi není lhostejný. 
Je mnoho zp sob  jak být ostatním prosp šný. Na záv r všem, kte í m  ve volbách 
podpo ili, d kuji za d v ru. Novému vedení m sta p eji, i p es výše uvedené vý-
hrady, aby se mu dobré úmysly da ilo zrealizovat, protože je to spole ný zájem nás 
všech, tedy i m j. 

Václav Keprt, editel Arcidiecézní charity Olomouc a bývalý zastupitel

Velmi se mi líbil v našem kin  v p edpremié e promítaný televizní fi lm o našem 
rodáku Eskymo Welzlovi – Svoboda pod bodem mrazu. Znovu se mi vybavila vzpo-
mínky na jeho p ednášku v záb ežské sokolovn  o Vánocích roku 1928, na které 
jsem byl s maminkou jako malý chlapec. Byl to pro m  hluboký zážitek na celý 
život. Dovedl lí it svá putování po dalekém Severu tak sugestivn , že po ad  jeho 
p ednášek se nejen v Záb eze, ale v širokém okolí velmi dlouho mluvilo o n m a je-
ho vypráv ních. Svoje zážitky dával k dobru též v záb ežských hospodách, kde se za 
svého pobytu u nás nejvíce zdržoval. Také my d ti jsme si na základ  jeho povídání 
stav ly iglú a snažily se k saním zap ahat naše pejsky. 

Výborn  zpracovaný fi lm ukázal nejen velikost Eskymo Welzla, ale též jeho lid-
skost, svobody milovnost a sv tovou velikost. A proto myslím, že p i jeho pozvání 
na Pražský hrad, ho prezident Masaryk nejen ze zdvo ilosti oslovil „pane kolego“. 
Tedy plným právem bychom m li být hrdi na našeho velkého rodáka.

Jaroslav Franke, Záb eh 

Redakce se nemusí ztotož ovat s názory tená . 
Redakce si vyhrazuje právo krátit p ísp vky dopisovatel .

Své názory, nám ty a p ipomínky m žete zasílat na redakce@ic.zabreh.cz.

Ob anské sdružení Bur áci Záb eh po ádá již 5. ro ník ankety o nejlepšího sportovce m sta Záb eha roku 2006. Na základ  návrhu jednotlivých sportovních oddíl  a ve-
ejnosti byli vybráni následující sportovci, pro n ž lze v anket  hlasovat. 

P edprodej EDITON, Žižkova 43,  583 416 340 
Bohaté ob erstvení všeho druhu

Sudová vína a sekty ze sklípku
Jožky Koplíka z Ratíškovic

Katolický d m Záb eh

Hraje: F-Band
Populární trio z Klášterce
Vstupné 100 K  

Ned le 31. prosince, 20:00 hodin 

ŠACHY
Valenta Vít (1978)
splnil normu pro ud lení titulu meziná-
rodního mistra
1. místo mistrovství postižených

Hazda Jakub (1991)
nejlepší výsledek v okresním p eboru 
družstev – 60 % všech bod

TENIS
Krátký Ji í (1990)
okresní p eborník v dorostu
vít z dvou celostátních turnaj

VOLEJBAL
Penková Pavla (1985)
1. místo volejbalový turnaj debl
za azený do M R 
celkové 3. místo M R debl
 
Penková Petra (1988)
1. místo volejbalový turnaj debl
za azený do M R 
celkové 3. místo M R debl

Je již na Vás, abyste vybrali nejlepšího 
sportovce. Svoje návrhy m žete posílat 
na mail hoso@quick.cz nebo na adresu: 
Ing. Petr Hošek, St. Lolka 24, Záb eh, 
p ípadn  odevzdat v Trafi ce – Schwabo-
vá naproti kostelu. Každý m že hlasovat 
pouze jednou. Hlasovat je možné do 
10. ledna 2007. Vyhlášení ankety bude 
provedeno na 5. ro níku mezinárodního 
sportovního plesu, který se bude konat 
v pátek 12. ledna 2007 od 19:30 hod. 
v Katolickém dom . Vstupenky s mís-
tenkami je možno zakoupit v Trafi ce 
– Schwabová naproti kostelu.

5. místo M R žactvo – 50 m P
2 × 7. místo M R žactvo – 200 m VZ, 
100 m P 

DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
Bedná ová Markéta (1990)
1. místo eský pohár 2006 dálkového
plavání – dorost  
1. místo M R – 5 km i 10 km
3. místo zimní M R – 15 km 
za azena do juniorské reprezentace R 

Horvát Petr (1993)
2. místo M R – 3 km
5. místo zimní M R – 3 km 

SPORTOVNÍ KARATE
Bajerová Alena (1984)
1. místo krajský p ebor ženy pod 60 kg
4. místo Berlín – forma Quartan
1. místo Ardia Cup – Chorvatsko – 
forma Set

Krutta Ji í (1984)
2. místo krajský p ebor muži pod 70 kg
3. místo Open Cup of Vamberk
2. místo Ardia Cup – Chorvatsko –
forma Quarta

STOLNÍ HOKEJ
Pelikán Pavel (1984)
2. místo na ME v Polsku
1. místo mezinárodní Mistrovství Polska
1. místo v eskomoravském poháru
6. místo v eském poháru

Focher Josef (1985)
9. místo na ME v Polsku
1. místo v eskomoravském poháru
2. místo v eském poháru

1. místo St edo eského distan ního
dostihu v T ebušín
2. místo Mistrovství junior
Jihomoravské oblasti – dorost
1. místo zahrani ního dostihu v Polsku
na 60 km

KUŽELKÁ SKÝ KLUB
Wiedermannová Dana (1983)
3. místo MS juniorek – dvojice
4. místo MS juniorek – tandem
1. místo M R juniorek – jednotlivky
2. místo M R družstvo
5. místo Evropský pohár
12. místo MS žen dvojic

Keprtová Pavlína (1979)
2. místo M R žen
2. místo M R družstvo
5. místo Evropský pohár
reprezentantka R

Wiedermannová Hana (1988)
3. místo MS dorostenek – dvojice
6. místo MS juniorek 
1. místo M R dorostenek – jednotlivky
2. místo M R družstvo
5. místo Evropský pohár
12. místo MS juniorek – dvojic

PLAVECKÝ KLUB
Holinková Andrea (1993)
5. místo M R žactvo – 50 m VZ
8. místo M R žactvo – 200 m VZ 
9. místo M R žactvo – 100 m VZ
za azena do juniorské reprezentace R

K upka Roman (1993)
4. místo M R žactvo – 400 m VZ

ATLETIKA
Doubrava Radek (1991)    
2. místo M Moravy a Slezska v disku
1. místo Krajský p ebor Olomouckého 
kraje v kouli a disku
7. místo M R v kouli, 11. místo v disku
2. místo Krajský p ebor Olomouckého
kraje ve víceboji

Švub Ond ej (1991)
3. místo M Moravy a Slezska ve víceboji
1. místo Krajský p ebor Olomouckého   
kraje ve víceboji, výšce a ošt pu
13. místo M R ve víceboji

AUTOCENTRUM
Sitta Jaroslav (1940) 
2. místo M R do vrchu kategorie E 2C
do 1300 cm3   

AUTOCROSS
Nosálek Vít (1987)
3. místo ME – 12 závod  divize D 3A
do 1600 cm3

2. místo M R – 8 závod  (o 2 body)

CYKLISTIKA
Golá   Tomáš (1991)
1. místo M R olympijský sprint
v kategorii kadet
1. místo M R stíhací závod družstev
4. místo M R silni ní závod družstev
  
Zitta  Pavel (1985)
1. místo M R do 23 let v silni ní
cyklistice

JEZDECTVÍ   
Pospíšilová Na a (1994)
1. místo dostih v Podsedlicích



Baby klub Má ek, který p ed rokem 
p ivítal první rodi e s d tmi, úsp šn  za-
hájil na MŠ Zahradní op t svoji innost. 
Navšt vují jej maminky s d tmi, které 
si mate skou školu teprve „o ukávají“. 
D ti od jednoho a p l roku v ku zde mají 
možnost kontaktu se svými vrstevníky, 
což jist  p ivítají v rodinách, kde další 
sourozenec zatím chybí. D ti se potká-
vají v prost edí, které se pak pro mnohé 
z nich stane tou jejich školkou i t ídou, 

kam poprvé p ijdou po prázdninách.  
V Baby klubu si d ti nejen hrají, ale 
v pr b hu roku si postupn  vyzkouší ce-
lou škálu inností a aktivit, se kterými se 
budou b žn  v mate ské škole setkávat. 
A tak d ti i maminky, asto i tátové, cvi í 
s hudbou, u í se písni ky i první pohybo-
vé hry, malují, lepí i modelují. P ij te se 
za námi podívat i vy, kte í návšt vu ma-
te ské školy teprve plánujete. T šíme se 
na vás každý tvrtek od 15 do 16 hodin.

Ludmila Hetclová, u itelka MŠ Zahradní 

Na p íští víkend p ipravil záb ežský 
Klub pro své návšt vníky skute nou 
hudební lah dku – Zimní 7 ½ fest. Akce 
je skromn jším sourozencem letního 
festivalu po ádaného každoro n  v areálu 
záb ežského bazénu. „Pot ebu uspo ádat 
menší hudební festival i v zim  si vyžádal 
velký zájem mladých lidí a možnost p i-
vést známé hudební kapely do Záb ehu,“ 
íká produk ní Záb ežské kulturní Vrati-

slav Jarmar. 
Tentokrát se vše bude odvíjet ve stylu 

ska, reggae a samoz ejm  kytar. Hv zdou 
ve era je kapela Sto zví at a brn nská re-
ggea stálice Švihadlo. První zmi ovanou 
kapelu net eba vzhledem k popularit  
nijak zvláš  p edstavovat – jde o stále po-
pulárn jší ska formaci, která na ja e vydala 
DVD k úsp šnému albu Nikdy nic nebylo. 
T etí hv zdou jsou bezesporu  pražští Roe 
– Deer, kte í vydávají novou desku Take 
a se singlem 2nd Floor Boy  bodují v tu-
zemských hitparádách. „Ze zahrani í nás 
navštíví slovenští punk-rockový Plusmínus. 

V této spole nosti nemohou chyb t mohel-
ni tí Burani z New Jersey, kte í v Záb eze 
vystupují již tradi n . M žeme se však t -
šit, mimo jiné, na hitovky z alba Co se d je 
v tráv ,“ dopl uje produk ní vý et kapel, 
které se 16. prosince p edstaví  v kultur-
ním dom . Atmosféru festivalu na ne ska 
parti ka Los Perdidos s exotickými špan l-
skými texty. Mimo hudební lah dky p i-
pravili po adatelé i doprovodný program 
v podob  fotbálkového pole. U baru zase 
speciální sout ž „ticket drink“.

Zimní festival se ale za ne rozjížd t 
již o den d íve. Na pátek 15. prosince je 
pro vyznava e tane ní muziky p ipraven 
program v záb ežském Klubu ve Zdi. 
Zah ívací ve írek za íná ve 20 hodin 
a  ponese se ve stylu tek–house a house, 
desky budou mixovat šumperští DJ’s Fax, 
Cmeen a Gregor. Defi nitivní te ku za fes-
tivalovým d ním ud lá fi lmová projekce. 
V ned li 17. prosince uvede záb ežské 
kino Retro fi lm V ry Chytilové Kopytem 
sem, kopytem tam.                              (red)

Poprvé v historii zažil Záb eh exhibi -
ní zápasy v Thai boxu a boxu. Zapln ný 
sál kulturního domu vid l celkem sedm 
zápas , v nichž se mimo jiné poprvé na 
ve ejnosti p edstavili borci z nedávno 
založených domovských oddíl  BC Zá-
b eh a Bellicus gym Záb eh. Na exhibici 
byla p ítomna i sv tová jedni ka ženské-
ho Thai boxingu Pavla Stankeová. I když 
tentokrát jí zdravotní stav nedovolil bo-
xovat, divaci se bavili alespo  p i zají-
mavém rozhovoru s ní. Vrcholem ve era 
se stal zápas profesionálních bojovník  
v disciplín  Free Fight, v n mž Petr 
„Pitbull“ Kelner z Opavy složil svého 
soupe e za 42 sekundy. Další Ve er gla-
diátor  uspo ádá Záb ežská kulturní op t 
ve spolupráci s Czech Muay Thai Coun-
cil v sobotu 3. b ezna 2007.            (zda)

Záb ežské informa ní centrum v t ch-
to dnech p ichází s novou službou pro 
své zákazníky. Od poloviny listopadu se 
stalo ofi ciálním prodejním místem sít  
Ticketportal.  P ímo v p ízemí kultur-
ního domu tak lze zakoupit vstupenky 
na stovky kulturních a sportovních akcí 
po ádaných v celé eské republice, 
na koncerty, muzikály nebo t eba do 
Národního divadla. Díky zapojení do 
mezinárodního systému lze vybírat také 
z p edstavení a akcí po ádaných na Slo-
vensku, v Ma arsku a Polsku. 

St ny kavárny kina Retro nyní zdo-
bí portréty „d tí z druhé polokoule“. 
Zajímavé a velice koukavé snímky 
jsou dílem Jany ižmá ové, studentky 
olomoucké univerzity, která pracuje 
sou asn  jako letuška. „Fotografi í se 
profesionáln  nezabývám, ale když už 
je lov k na cestách, bylo by škoda 
nezachytit to, co pro nás není úpln  
b žné,“ íká autorka snímk . Vystavené 
fotografi e vznikly p i jejím ro ním stu-
dijním pobytu v Brazílii a v mnohém si 
nezadají s t mi profesionálními. Ostatn  
posu te sami, až do Retra zamí íte t eba 
na výbornou kávu. Výstava zde z stává 
až do 12. ledna.  

Ukon ení své sbormistrovské innosti 
oznámila na slavnostním koncertu, po á-
daném 24. listopadu v kulturním dom , 
vedoucí p veckého sboru Slavík Jaro-
slava Št pánková. V ele sboru, který 
sama založila a jenž si postupn  vydobyl 
prestiž mezi d tskými p veckými sbory, 
stála úctyhodných t icet šest let. Zcela za-
pln ný velký sál vyslechl t icítku skladeb 
v podání Slavíka, Slaví ka a jeho host  
– mohelnické Arietty a Lou á ku. S n -
kolika písn mi vystoupil i po etný sbor 
složený z bývalých len  Slavíku. Ti ne-
cht jí z stat jen u tohoto p íležitostného 
vystoupení, ale cht jí se dál scházet a pod 
vedením Št pánkové se v novat zp vu.

Rozhovor s odstupující sbormistryní 
p ineseme v p íštím vydání zpravodaje. 

Ješt  dva koncerty z cyklu Záb ežské 
adventní koncerty, který podruhé po-
ádá M sto Záb eh, mohou Záb ežané 

navštívit v p edváno ním období. V ne-
d li 10. prosince vystoupí od 15 hodin 
v chrámu sv. Bartolom je Dechový 
orchestr Základní um lecké školy pod 
vedením Lubomíra Vep ka. Dobrovolné 
vstupné je ur eno na opravy v kostele 
sv. Barbory, p i emž nejenom návšt v-
níci koncertu si budou moci kostel pro-
hlédnout tentýž den od 14 do 17 hodin. 
T etí adventní ned le bude v nována zá-
b ežským d tským p veckým sbor m. 
Ty vystoupí s váno n  lad ným progra-
mem rovn ž v 15 hodin ve velkém sále 
kulturního domu. Poslucha i se mohou 
t šit na d ti z mate ských škol Pohádka 
a Zahradní a leny p veckých sbor  
Slaví ek a Slavík ze základní školy 
Školská. Vstupné z tohoto benefi ního 
koncertu bude v nováno Nadaci pro 
transplantace kostní d en .

V sobotu 25. listopadu se ve Ž áru 
nad Sázavou odehrálo 27. mistrovství 

R ve stolním hokeji, kategorie Billiard 
Hockey šprtec. Ze záb ežského klubu 
KSH Sever Záb eh se kvalifi kovalo šest 
hrá  ve t ech kategoriích. V mužské 
kategorii nastoupili Josef Focher a bra-
t i Pavel a Ji í Pelikánovi, v juniorské 
kategorii Michal Urbášek a Tomáš Elner 
a v kategorii mladších žák  David Peli-
kán, který byl nejmladším ú astníkem 
mistrovství.

Práv  David Pelikán se podílel na 
jedné ze dvou získaných bronzových 
medailí. Od st íbrné p í ky jej p itom 
d lil pouze jediný vst elený gól. Druhou 
medaili zajistil Michal Urbášek v ka-
tegorii junior  p ed tvrtým Tomášem 
Elnerem. V mužské kategorii se nejlépe 
umístil Josef Focher, který v souboji o 9. 
místo porazil týmového kolegu Pavla 
Pelikána. Ji í Pelikán obsadil 21. místo.

Nehrálo se však jen o mistrovské ti-
tuly, ale také o kone né po adí eského 
poháru 2006. Tady byly úsp chy ješt  

výrazn jší. Josef Focher vyhrál es-
ký pohár v kategorii muž  a do první 
desítky se ješt  dostal Pavel Pelikán 
na 5. míst  a Ji í Pelikán na 8. míst . 
Podobn  dopadla kategorie junior , kde 
se vít zem eského poháru pro rok 2006 
stal Michal Urbášek a jeho klubový ko-
lega Tomáš Elner skon il na 5. míst . 
Vynikající úsp ch záb ežského klubu 
uzav el David Pelikán, který v eském 
poháru vybojoval 2. místo. Vít zové 

eského poháru si tak zajistili p ímou 
ú ast na mistrovství Evropy, které se 
v p íštím roce uskute ní v N mecku. 
„Skon ila nejúsp šn jší sezóna klubu 
KSH Sever Záb eh, kterou jako by 
symbolicky uzav elo ofi ciální p edání 
prestižního putovního eskomoravské-
ho poháru družstev, který záb ežské 
družstvo vybojovalo na domácí p d  
na za átku listopadu,“ íká trenér klubu 
Martin Pelikán. Ocen ní záb ežští hrá i 
p evzali p i záv re ném slavnostním 
ceremoniálu 27. mistrovství eské re-
publiky.                                        (red)

Za átkem listopadu se v Krnov  
konalo poslední kolo a zárove  fi nále 

eského poháru v dálkovém plavání. 
Markéta Bedná ová (1:10:41,4) a Pavla 
Kubalíková (1:16:58,5) potvrdily svoji 
neporazitelnost v kategorii mladších 
dorostenek a na trati 5 km obsadily 
první a druhé místo. Stejné umíst ní 
jim pat í v celkovém po adí eského 
poháru.  T etí místo na stejné trati a ve 
stejné kategorii se poda ilo vybojovat 
jejich oddílové kolegyni Dan  Gildai-

nové (1:17:01,4). Závod muž  na 5 km 
vyhrál Rostislav Vítek z Komety Brno 
v ase 55:59 a závod žen na stejné 
trati Alena Hegyiová z Delfínu B ec-
lav v ase 1:10:35,3.  Ze záb ežských 
plavc  startovali ješt  Milan Možný 
(25. místo), Petr Horvát (28. místo) 
a Petr Švor ík (29. místo). V celkovém 
po adí Plavecký klub Záb eh obsadil 
v konkurenci 49 oddíl  z celé eské 
republiky a Slovenska skv lé sedmé 
místo.                                            (red)

V Brn  se o víkendu 11. – 12. listo-
padu konal úvodní seminá  pro všech-
ny nové leny MSKA karate. Sjeli se 
sem nová ci z celé eské republiky, 
aby se pod vedením mistra Miroslava 
Zezulky, IV. Dan a jeho asistent  u ili 
základ m bojového um ní. „Nová ci 
se zde nau ili nejen první údery a ko-
py, ale také co je to karate, jak vzniklo 
a co je jeho smyslem. Na základ  toho, 
jak zvládli pojmout tak velké množství 
d ležitých informací, jim byly ud leny 
vyšší technické stupn ,“ íká Alena 
Bajerová ze záb ežského oddílu. Z n j 
se seminá e ú astnila výprava s re-

kordním po tem len . ítala celkem 
22 karatist , z toho 19 nových len . 
Všem se poda ilo získat nové technické 
stupn  a zárove  oprávn ní ú astnit se 
ostatních seminá  karate. Svými vý-
kony tak navázali na úsp šnou tradici 
záb ežského oddílu. 

O týden pozd ji se v Brn  konalo 
krajské kolo karate, kde Alena Ba-
jerová vyhrála t i ženské kategorie. 
Ji í Krutta obsadil st íbrnou p í ku 
v kategorii muži pod 75 kg. Oba si 
tak svými výkony zajistili ú ast na 
M R v karate, které se bude konat za-
átkem roku 2007.                       (red)

Zápasy v boxu m ly pod st echou 
kulturního domu premiéru, p esto 
p itáhly na t i stovky divák .

Foto: Radek Suchomel


