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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Spolku Metoděj Zábřeh za rok 2001. Za námi je
další rok společné práce a tudíž čas hodnocení a bilancování. Čas otočit se zpět a klást si
otázky, nakolik se nám podařilo naplňovat poslání a cíle, které si naše občanské sdružení
předsevzalo.
Zamýšlet se
-

-

do jaké míry jsme dokázali přispět k větší pestrosti nabídky kulturních
a duchovních pořadů v naší farnosti i v našem městě a nabídnout zajímavé
a hodnotné pořady, které by návštěvníky oslovily,
do jaké míry jsme se podíleli na rozvoji tvořivosti a aktivního vyžití dětí a mládeže,
nakolik jsme přispěli k pozitivnějšímu pohledu na dnešní rodinu a její význam
a vliv ve společnosti,
nakolik jsme umožnili druhým i sobě zastavit se v uspěchaném světě a setkat se
či nakolik jsme dokázali přispět k předávání hodnot křesťanské víry.
V neposlední řadě je potřeba ptát se, co všechno jsme udělali pro to, aby se
návštěvníci v našem domě cítili dobře, aby zde našli vše co potřebují.

Na tyto a další otázky bychom chtěli hledat odpovědi na následujících stránkách.
Jsme přesvědčeni, že řada věcí se podařila a my jsme mohli být velmi spokojeni. Jinde
jsme si uvědomili svoje rezervy i nedostatky, z kterých chceme čerpat zkušenosti a brát si
ponaučení. V každém případě jsme se snažili ze všech sil obstát, uspět, být užiteční.
Jsme přesvědčeni o tom, že poslech hudby, vtipné či poučné divadelní představení, četba
duchovní literatury, pohled na působivý obraz – prostě umění – přispívá k hlubšímu
rozměru našeho života. V materialistickém světě, který s námi tryskem pádí, nám
poskytuje útočiště ztišení, zamyšlení, setkání s krásou.
Přála bych si, abychom Vám dokázali zprostředkovávat takováto setkání, abychom
dokázali alespoň trošku zpříjemňovat Váš život, abychom si dokázali získat a zachovat
Vaši přízeň.

Lenka Hamplová
provozní ředitelka Spolku Metoděj Zábřeh
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Spolek Metoděj Zábřeh je nestátní nezisková organizace, která svojí historií
sahá do roku 1892, kdy byl v Krumpachu založen Katolický dělnický
spolek Methoděj. Jeho členové v roce 1910 postavili Katolický dům, ve
kterém pak provozovali a rozvíjeli svoji kulturní a zájmovou činnost.
Občanské sdružení Spolek Metoděj Zábřeh znovuobnovilo svoji
činnost v Katolickém domě v roce 1991. V návaznosti na tradici dnes
nabízí možnost aktivního prožívání volného času dospělým, mládeži
i dětem, plní kulturně vzdělávací funkci založenou na křesťanských
principech a podílí se na pozitivním formování osobnosti především
mladého člověka. Snaží se svým dílem přispět k podpoře a vlivu rodiny
a posílení mravního, sociálního a duchovního cítění.
V Katolickém domě mimo to poskytuje zázemí a prostor nejrůznějším
zájmovým aktivitám. Organizacím, firmám i soukromým osobám nabízí
sály a klubovny za účelem uspořádání vlastních společenských či firemních
akcí.
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Přehled kulturních a společenských aktivit
Spolku Metoděj Zábřeh pořádaných v roce 2001

Koncerty
1. 6. Slávek Klecandr – sólový recitál uměleckého vedoucího skupiny Oboroh byl
uspořádán ve spolupráci s Čs. církví evangelickou.
16. 9. Ars Brunensis Chorus – koncert pěveckého tělesa
29. 9. Harfový koncert – Kateřina Englichová - harfa, Žofie Vokálková – flétna
Oba koncerty se uskutečnily v rámci Hudebního festivalu 2001 pořádaného
Městským kulturním zařízením v Uničově
7. 11. Madalen - vzpomínkový recitál folkové skupiny. Letošní výtěžek koncertu byl
věnován na podporu činnosti Mateřského a rodinného centra.

Komponované pořady
15. 5. A. Saint–Exupery: Malý princ. Půvabný příběh Malého prince brilantně
převyprávěl herec Kamil Koula, hudební aranžmá ztvárnil Petr Stojan.
11. 6. Démant a slza
V programu vystoupili absolventi JAMU v Brně Martina Pavlíková a Igor
Dostálek za hudebního doprovodu violoncellisty Mariána Pavlíka. Spolu se
skladbami pro violoncello zazněly verše anglických básníků 15. až 19. století. Díla
byla představena v moderních překladech Mons. Josefa Hrdličky.

Akce pro rodiny
13. 5. Den matek – oslava svátku matek
Metoděj Zábřeh a Orlem

společně uspořádaná KDU-ČSL, Spolkem

Akce pro děti a mládež
24. 2. Dětský maškarní karneval – „Se sultánem v Orientu"
Příjemné odpoledne pro děti i rodiče plné pohádkových masek, zábavy, soutěží
i tanečního veselí zaznamenalo opět obrovský úspěch. Katolický dům byl
i tentokrát zcela zaplněn.
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8. 5.

Vzpomínka na čtyřicátý pátý
Připomínka Dne osvobození od fašismu. Pro dětské účastníky byly na prostranství
za Katolickým domem připraveny zajímavé soutěže, ukázky sebeobrany, prohlídka
vojenských vozidel aj.

13. 6. Negativní vliv drog na životní styl mládeže. Přednášky pro vyšší ročníky
zábřežských ZŠ a pro SŠ se konaly ve spolupráci s agenturou Medeakultur Praha
21.- 23. 9. Družební setkání mládeže Zábřeh – Hopferstadt
Spolek Metoděj se organizačně spolupodílel na přípravě a zabezpečování
programu pro německou mládež a mládež naší farnosti.
5. 12. Tradiční setkání s Mikulášem na Masarykově náměstí v Zábřehu
Již podvanácté jsme uskutečnili setkání dětí s Mikulášem. S finančním přispěním
Městského úřadu v Zábřehu a ve spolupráci s Římskokatolickou farností mohlo
připravený program shlédnout a mikulášskou nadílku si odnést téměř 1 000 dětí.

Divadla
22. 4. Prodavač růží z Jericha
Dívčí sbor Campana, působící pod Katolickým domem, si připravil pod vedením
Hany Poislové a Ludmily Ryšavé velikonoční hru na motivy příběhu Wilhelma
Hünermanna. I tentokrát se potvrdilo, že dětská amatérská představení jsou
divácky velmi přitažlivá.
28. 10. Přátelské posezení – literárně poetický večer. Přátelské posezení s řadou hostů
z uměleckých kruhů u příležitosti založení divadelního souboru „Divadélko na
okraji“ připravili jeho členové.
16. 12. Kamarádi pro Ježíška – vánoční hudební příběh v podání dívčího sboru Campana.
Scénář a režie – Hana Poislová.

Přednášky a besedy
21. 1. P. Milan Paĺkovič – cestopisná přednáška z cesty po Americe
17. 3. P. Josef Janek – postní zamyšlení
8. 9.

P. Martin Holík – beseda s ředitelem Rádia Proglas

26.-29.11. P. Lev Eliáš – duchovní obnova pořádaná ŘK farností
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Plesy a společenské zábavy
23. 2. Maškarní ples s pochováváním basy
Maškarní ples již tradičně uzavíral plesovou sezónu v Katolickém domě. Byly
vybrány a oceněny nejnápaditější masky, vylosována tombola a rovněž nechyběl
tradiční průvod s basou. K tanci hrála Veselá kapela pod vedením Josefa Klimka
spolu s DJ Radkem Habáněm, moderátorem radia Proglas. Účast cca 230 osob.
30. 4. Čarodějnický bál
Na jaře jsme se rozhodli vyzkoušet novou tradici - předmájovou taneční zábavu
nazvanou Čarodějnický bál. Nejlepší čarodějnice byly oceněny v soutěži krásy
praktickými dopravními košťaty. K tanci i poslechu i tentokrát hrála osvědčená
kombinace Veselá kapela – DJ Radek Habáň.

Ve spolupráci s Mateřským a rodinným centrem se Spolek Metoděj podílel také na těchto
akcích:

7. 4.

Velikonoční dílna

10.11. REBEKA – relaxační den pro ženy
29.11. Den boje proti AIDS
9. 12. Vánoční jarmark
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Zájmové kroužky pro děti a mládež
I letos jsme se snažili vytvořit zázemí pro zájmovou činnost dětí. Po celý rok jsme
nabízeli přibližně šedesáti dětem možnost aktivního trávení volného času v různých
zájmových kroužcích, kde mohly rozvíjet svoji zručnost a dovednost či spolupracovat
v kolektivu.
Všem vedoucím kroužků, kteří obětavě a nezištně vykonávali svoji práci s dětmi, patří náš
obdiv a upřímné poděkování.

Letečtí modeláři
Vedoucí: Petr Janů, Petr Švub
Každé pondělí se scházeli chlapci z leteckomodelářského kroužku, aby pracovali na svých
modelech. Výkony svých výrobků si pak mohli ověřit v soutěži Leteckomodelářského
klubu Zábřeh na letišti u Rovenska, která se tak stala zúročením jejich práce. V soutěži
obstáli velmi dobře a někteří z nich dosáhli pěkného umístění.

Paličkování
Vedoucí: Dagmar Hudečková
I letos děvčata pokračovala ve zdokonalování technik paličkování. Své působivé a umě
zhotovené výtvory představily veřejnosti na výstavě v Tunklově dvorci.

Pohybové hry
Vedoucí: Marek Rýznar
Od září začal fungovat nový sportovní kroužek: Pohybové hry s prvky sebeobrany. Děti,
převážně však chlapci, si zde zvyšovaly svoji tělesnou zdatnost cvičením, posilováním,
soutěžemi a seznamovaly se s jednoduchými prvky sebeobrany.

Rocková hudební skupina
Vedoucí: Josef König
Čtyřčlenná skupina studentů Gymnázia začala působit pod Spolkem Metoděj Zábřeh
v červenci letošního roku.
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Campana
Vedoucí: Ludmila Ryšavá, Hana Poislová
V roce 1999 vznikl z iniciativy Ludmily Ryšavé dívčí pěvecký sbor Campana. Cílem bylo
vytvořit společenství děvčat, jež by spojovala nejen chuť zpívat, ale také nová přátelství
i radost ze společně prožitých chvil. Pod střechou Katolického domu získala v tomtéž roce
potřebné zázemí a vybavení.
Campana, kterou dnes tvoří dvacet děvčat ve věku od osmi do patnácti let,
doprovází pravidelně dětské mše svaté, účastní se společenských akcí ve farnosti,
vystupuje na Dnech rodin a oslavách Dne matek v Katolickém domě.
V roce 2000 předvedla s velkým úspěchem veřejnosti vánoční muzikál Neobyčejná noc.
V roce 2001 pak nastudovala dvě hudebně divadelní představení. V dubnu to byl
velikonoční příběh Prodavač růží z Jericha, v prosinci Kamarádi pro Ježíška – scénář
a režie Hanka Poislová.
O prázdninách prožila děvčata již třetí společný prázdninový pobyt. Po Hraběšicích
a Kladkách u Konice, přišel na řadu Hoštejn. Pestrý program sestavený z her, soutěží,
zpívání i zajímavých výtvarných technik, byl děvčatům odměnou za celoroční práci.
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Zájmová činnost dospělých

Divadélko na okraji
Skupinka nadšenců se rozhodla obnovit v Katolickém domě tradici divadelnictví. To
tvořilo jednu ze základních aktivit Spolku Metoděj už od jeho založení. Vznikl nápad
založit malé amatérské divadlo, které by přispívalo k obohacení kulturního a duchovního
života v naší farnosti i v našem městě, které by zprostředkovávalo dobré umění co
nejširšímu okruhu zájemců, jehož pořady by byly spíše komornější, s hlubším obsahem
a různými variantami – od monologu ke hře pro více herců. Výběr témat by se tak měl
pohybovat mezi meditativními, náboženskými, filozofickými a částečně i historickými.
Ani děti však nepřijdou zkrátka, pro ně chce „Divadélko“ připravovat své pohádky.
Tak tedy vzniklo „Divadélko na okraji“. Svůj název dostalo podle umístění Katolického
domu – tj. na okraji města (nikoli na okraji zájmu!)

Zakládající členové „Divadélka na okraji“:
Josef Michalčík - vedoucí souboru
Vladimír Till
Stanislav Badal
Vilém Lehar
Hana Lexmanová
Marta Lexmanová
Jana Černá
Helena Černá
Renata Semmlerová
Jarmila Kuchtíková

U příležitosti založení divadelního souboru se konalo dne 28. října 2001

„Přátelské posezení“,
které bylo malou ukázkou toho, čemu se chce soubor v věnovat.
Jako hosté účinkovali:
Lenka Hadová – koncertní zpěvačka, učitelka zpěvu na ZUŠ Zábřeh
Lenka Čermáková – hra na klavír – učitelka ZUŠ Zábřeh
Jarmila Hlaváčová – herečka, členka spolku Historia v Prostějově
Eva Suchánková – režisérka, scénáristka, herečka, členka spolku Historia v Prostějově
Josef Michalčík – zábřežský rodák, spoluzakládající člen divadelního souboru
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Projekt: „Dětské hřiště při Katolickém domě“
V jarních měsících započal Spolek Metoděj s budováním dětského hřiště na pozemku za
Katolickým domem.
V průběhu roku 2000 přešla jednání se Střední odbornou školou památkové péče
v Šumperku v praktickou spolupráci na projektu. Byla vyhotovena projektová
dokumentace a obstarána povolení ke stavbě. Byly shromážděny finanční prostředky
a nakoupen stavební materiál. Během zimy se začaly v dílnách školy rodit jednotlivé
stavby, které v rámci jarních praxí studenti převezli na staveniště. Jak počasí dovolovalo,
byl osazován komplex dřevěných staveb do terénu. Za pomoci celé řady brigádníků –
dobrovolníků byly provedeny konečné úpravy pozemku, vysázeny okrasné keře, postaven
plot.
Na krásném místě za Katolickým domem, které neznalé překvapí působivým výhledem na
město, tak do podzimu vyrostlo centrum dětské zábavy.
Vedle hřiště pro nejmenší obyvatele Zábřehu se nám podařilo navíc připravit další
pozemek určený pro míčové hry - zejména malou kopanou, volejbal či nohejbal.
Za krásného slunného počasí bylo hřiště 6. října 2001 slavnostně otevřeno. Za
přítomnosti starosty města Karla Berky, senátora Adolfa Jílka, děkana P. Františka Eliáše,
ředitelky SOŠ PP Marcely Špundové a koordinátora projektu Igora Kroupy, předali
zástupci Spolku Metoděj hřiště dětem. Ty pak slavnostně „rozstříhaly“ pásku na mnoho
kousků.
V programu vystoupila s nepřebernou zásobou dětských písniček folková skupina
Madalen, „městští“ skauti připravili hry a soutěže, sehrán byl i historicky první fotbalový
zápas v malé kopané a nakonec nechybělo ani pohoštění pro malé i velké.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv zasloužili o vznik tohoto díla.

10

Pronájmy
Kanceláře
Z ekonomických důvodů je část prostor Katolického domu dlouhodobě pronajata
soukromým firmám a organizacím. Patří k nim klinická psycholožka PhDr. Milada
Hoigrová, soukromá autoškola Mgr. Lubomíra Smysla a sbor Apoštolské církve.
Na podzim letošního roku opustily kancelářské prostory firma MIKI a Fond ohrožených
dětí.
Do konce roku se nepodařilo zajistit náhradu.

Další dlouhodobé pronájmy
Sbor Apoštolské církve
Každou neděli probíhají v malém sále bohoslužby sboru Apoštolské církve. Dále
členům sboru poskytujeme klubovnu pro jejich hudební zkoušky.
Jednota Orla
Tělovýchovná křesťanská organizace Orel využívala prostory domu ke cvičení žen
a ke schůzím.
Veselá kapela
Již řadu let zkouší v Katolickém domě tato dechová hudba, která se Spolkem
Metoděj rovněž spolupracuje při Maškarním plese a Čarodějnickém bále.
JUNÁK – svaz skautů a skautek
Skautské organizaci poskytujeme dvě klubovny a půdní prostory v Altánu (budova
za Katolickým domem).
Místní organizace KDU – ČSL
pořádá v Katolickém domě tradiční Lidový ples, dětský maškarní karneval,
výborové a členské schůze, konference. Spolku Metoděj poskytuje část vybavení
(nádobí, sklo, ubrusy aj.) k zabezpečování jeho činnosti.
Mateřské a rodinné centrum Zábřeh
je občanské sdružení, které působí v Katolickém domě od roku 1997 a se Spolkem
Metoděj velmi úzce spolupracuje při organizaci a zabezpečování akcí i formou
brigád (hřiště, úklid, aj.). Dlouhodobě užívá kancelář a klubovnu v přízemí. Dva
dny v týdnu využívá malý sál (Klub dětí a Maminec) a jedenkrát velký sál (ke
cvičení žen).
Svoji činnosti zaměřuje na rodiny, matky na mateřské dovolené a samozřejmě na
děti.

Sály
Krátkodobé pronájmy se týkají velkého a malého sálu, kluboven a kuchyně.
V roce 2001 se uskutečnilo 65 příležitostných pronájmů.
Nejčastějšími uživateli sálů byli drobní prodejci textilu, obuvi, knih a CD (28), dále pak
organizátoři plesů (6), výročních a členských schůzí (12), rodinných oslav (4) apod.
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Architektonická studie regenerace Katolického domu
Vzhledem k tomu, že dnešní podoba a funkčnost Katolického domu, , není zcela
vyhovující (nesourodost přístaveb k původní hmotě domu, celkový stav budovy, střet
jednotlivých funkcí domu, absence bezbariérového přístupu apod.), zadali jsme zpracování
studie celkové regenerace domu architektkám Šárce Brantalové a Haně Roubalové.. Cílem
naší snahy je vytvořit dispozičně i ekonomicky fungující celek, plnící kulturně
společenskou, vzdělávací a administrativní funkci.
Dokončená architektonická studie řeší samostatnou funkčnost jednotlivých provozů,
koncepci vývoje stavby a jejího bezprostředního okolí. Na západní straně přiléhá k budově
Katolického domu prostor současného parkoviště, které je neuspořádané a jeho plocha není
zpevněná. Rovněž vstup do domu je řešen komplikovanou schodišťovou úpravou, kterou
bychom chtěli zjednodušit sjednocením terénu do úrovně výšky vstupního podlaží. Celou
vstupní část budovy by pak obepínala terasa v úrovni přízemí, čímž by byl umožněn
bezbariérový přístup do domu. V místě současného parkoviště je navržena zcela nová
parkovací plocha s kapacitou až 37 stání. Návrh dále uvažuje o umístění klubových aktivit
do samostatného objektu, který by obsahoval ubytovací provoz a samostatnou bytovou
jednotku pro správce Katolického domu. Tento objekt je navržen v místě dnešního
zahradního domku.
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Přehled hospodaření Spolku Metoděj Zábřeh za rok 2001
Příjmy:
Stálé nájmy
Příležitostné pronájmy
Příjem za telefon
Příjem z běž. vkladu
Dotace Úřad práce
Přeplatek OSSZ
Přeplatek plynu z r. 2000

252 016
272 235
29 842
2 983
20 000
6
21 267

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy nezahrnované do základu daně:

Členské příspěvky
710 Kč
Kulturní akce, zájm. kroužky 85 747 Kč
Dotace MěÚ Zábřeh
90 000 Kč
Sponzorské dary
40 000 Kč
Ostatní
2 395 Kč
-------------------------------------------------Celkový příjem
817 202 Kč
Výdaje:
Údržba
Čistící prostředky
Drobný majetek
Revize, školení
Pojištění, poplatky
Telefony
Kancelářské potřeby
Bobr servis
Plyn
El. energie
Vodné, stočné
Účetnictví
Mzdové náklady
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění

21 727
9 348
36 735
14 329
16 915
40 889
4 231
1 554
69 600
27 232
11 891
14 400
262 948
68 273
23 181

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje nezahrnované do základu daně:

Kulturní akce, zájm. kroužky 107 958 Kč
Hřiště
42 622 Kč
Architekt. studie
28 000 Kč
Ostatní
1 244 Kč
--------------------------------------------------Výdaje celkem
803 078 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : 14 124 Kč
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Katolický dům a lidé okolo
Výbor Spolku Metoděj
Předseda:
Místopředseda:
Jednatel:
Hospodář:
Členové:

Krňávek Jiří
Ryšavý Milan
Václavský Pavel
Zíka Jan
Gryc Jan, Fritscher Josef, Mílková Jana ing., Lexmanová Marta,
P. Eliáš František

Revizní komise Popelka Josef
Friedl Miroslav
Členové Spolku Metoděj Zábřeh
Adamec Jan
Balcárková Marie
Bartošová Lenka
Bezděková Anna
Caska Vladimír
Casková Marie
Deverová Žofie
Dostálová Magdalena
P. Eliáš František
Friedl Radomír
Fritscher Josef
Fuchsová Helena
Gryc Jan
Hlavsa Karel
Hlavsová Kateřina
Hohnová Emílie
Houserková Pavla
Jašek Antonín
Jílek František
Johnová Anna
Johnová Ludmila
Keprt Jan

Keprt Karel
Klemšová Růžena
Klimková Marcela, Mgr.
Kocábová Sylva
Kolčavová Milada
Kriegler Boleslav
Krieglerová Anna
Krieglerová Marie
Krňávek Jiří
Krňávek Petr
Krňávková Anna, Ing.
Kroul Josef
Lazebníčk Jan
Lexmanová Marta
Macáková Ludmila
Michalčík Josef
Mílková Jana, Ing.
Pastrnek Antonín
Pelikán Josef, Ing.
Popelka Josef
Popelka Josef ml.
Popelková Eva

Rábel Jan, Ing.
Ryšavá Ludmila
Ryšavý Milan
Rýznarová Ladislava
Sitta Miroslav
Sittová Dagmar
Skrott Tomáš
Skrottová Pavla
Sommerová Ludmila
Srovnalová Hilda
Stejskal Jan
Stejskalová Jana
Stejskalová Jana
Štusák Ladislav
Švédová Drahomíra
Václavský Pavel
Vachutka Petr, Ing.
Vachutková Helena
Vepřková Marie
Zíka Jan
Zíková Marie

Zaměstnanci Spolku Metoděj Zábřeh
Ředitelka:
Hamplová Lenka
Asistent:
Rýznar Marek
Správce:
Jarmar Zdeněk
Vedoucí Mateřského a rodinného centra: Enterová Alena
Uklízečka:
Hošková Blažena
Externí zaměstnanci: Jašek František , Jílková Jana, Kobzová Miluše, Zíka Jan
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Přispívatelé, sponzoři a dárci
Městský úřad Zábřeh
Římskokatolický farní úřad Zábřeh
MVDr. Alois Frank
Štusák Ladislav, Zábřeh
Truhlářství Štodt
Ovoce – zelenina Foltýn
Keramické závody – Kolomazník
Charita Zábřeh
Elián spol. s r.o. Zábřeh
Adriana – těstoviny
A +B galanterie Zábřeh
EDITON – E. Ramertová, Zábřeh
Pomněnka – Okleštěk, Zábřeh
Knihkupectví Barborka, Zábřeh
MORPA a.s. Lukavice
Uhelné sklady Zábřeh
Oseva Agro Brno spol. s r.o.
Pohřební služba Drozd
Zábřežská lesní a.s.
Stavebniny a.s. Zábřeh
Keramika Hloušek, Zábřeh
Elektra Brzobohatá, Zábřeh
Nový dům – ILLE, Zábřeh
BENO – Nosálek, Zábřeh
Knihkupectví – J. Vítková, Zábřeh
Dasam – p. Straka, Zábřeh
AMC – p. Kratochvíl, Zábřeh
Unilever ,a.s. Zábřeh
Vitrail servis – Hoplíček, Zábřeh
Pánský textil – Hýblová
Textil – Leštinská, Zábřeh
Lesostavby a.s. Šumperk
Nová huť a.s. Zábřeh
Restaurace Reichlová V., Zábřeh
Řeznictví a uzenářství Šebesta
Řeznictví a uzenářství Rýznar

Řeznictví Kolčava
Konica – Rubak, Zábřeh
ZNZ a.s. Zábřeh
Lahůdky Reimer, Zábřeh
Pólo Obšilová, Zábřeh
Cukrářství Vašíček
Autoservis Bártovi, Zábřeh
A – Bonet oděvy Zábřeh
Papírnictví – D. Kylarová, Zábřeh
Oděvy – obuv – J. Vulc, Zábřeh
Trigon Hudeček Z. - Zábřeh
Zahradnictví Zábřeh
AMA – oděvy – butik Zábřeh
Textil Růže - Kylarová
Prodejna FIAT, Zábřeh
Knihkupectví PATKA Zábřeh
ELKA – Sommer Zábřeh
Hračky – Němeček, Zábřeh
Kůže – kožešiny – Mikula, Zábřeh
Parfumerie a kosmetika Winkler, Záb.
Textil CINDY – Kunrtová, Zábřeh
Zámečnictví Omasta Zábřeh
Dámské prádlo Alena – A. Kučerová
Aqua – tera Zábřeh
Snack bar – Polášek, Zábřeh
Půjčovna nářadí
Broušení kotoučů
Holičtví Aťka, Zábřeh
MUDr. Svoboda – zubní lékař
PROMAT – P. Košťál, Zábřeh
Milan Stryk, Zábřeh
Ovoce, zelenina – Urbánek, Zábřeh
K + K Zábřeh
Květinářství Oklešťková, Zábřeh
Květinářství Neumann, Zábřeh

A mnozí další neznámí dárci.

Spolek Metoděj Zábřeh vyslovuje poděkování svým zaměstnancům a dobrovolným
spolupracovníkům za mnoho poctivě vykonané práce, svým současným i bývalým
členům, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům za nezištnou pomoc, přízeň
a podporu, kterou mu v roce 2001 věnovali.
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Výroční zprávu zpracovaly:
Lenka Hamplová
Jana Jílková

Adresa:

Spolek Metoděj Zábřeh
Sušilova 38, 789 01 Zábřeh

Telefon:

0648/415 327
0648/412 108

E-mail:

katolicky.dum@rps.cz

