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Město 
prodává byt 
v Kmochově ulici

Škola 
v Zemědělské ulici 
získala cenný titul3 4 6

Svoz objemného odpadu

objemný odpad mohou Šumperané 
odložit postupně od pondělí 

17. března do velkoobjemových 
kontejnerů, jež se objeví na 

veřejných prostranstvích. mapka 
s jejich přesným umístěním a daty 
je součástí tohoto čísla zpravodaje, 
zájemci ji najdou rovněž na www.
sumperk.cz v odkazu občan, sekci 

Komunální služby a podsekci 
Komunální odpad.

Radnice chce získat
dotaci na další etapu 
regenerace sídliště 9

Letem 
zastupitelským 
světem

Jinde bych bydlet nechtěl, 
říká o Šumperku Ondřej Bank

Pod pojmem přijetí na radnici si 
mohou mnozí představit naprosto ofi-
ciální setkání „vynucené“ okolnostmi. 
V případě Ondřeje Banka, který si 
před třemi lety koupil byt v Šumper-
ku, to opravdu neplatí. Uvítání letoš-
ního olympionika bylo více než veselé. 
Kromě hlavního aktéra a jeho blízké 
rodiny, tedy manželky, malého syna 
Alberta, rodičů a bratra Tomáše, jenž 
ho trénuje, dorazili i zástupci lyžařova 
Fan clubu z Rudy nad Moravou, kteří 
se postarali především o hudební a vi-
zuální doprovod. Právě ve svém rodišti, 
na sjezdovce ve Štědrákově Lhotě, totiž 

„olympijská kariéra“ Ondřeje Banka 
odstartovala.

„Chci se hlavně omluvit Rudě a Štěd-
rákově Lhotě, protože tam Ondra vy-
rostl. My máme to štěstí, že teď bydlí 
v Šumperku, čehož si opravdu moc 
vážíme. I proto jsme chtěli ocenit jeho 
letošní olympijské účinkování v Soči,“ 
řekl šumperský starosta Zdeněk Brož, 
podle něhož jde o navzdory občas 
hloupým komentářům o naprosto fan-
tastický a jedinečný úspěch. „Dlouho 
jsme přemýšleli, jak Ondrovi dát naje-
vo, že si ho velmi vážíme. Mnohé in-
stituce se hlásily, že se chtějí k ocenění 

přidat,“ prozradil starosta. Kino Oko 
tak darovalo dvě permanentky na roč-
ní vstupné, stejně jako Podniky města 
celoroční permanentku na plavecký 
bazén, od Městské policie pak Ondřej 
Bank obdržel roční přenosnou par-
kovací kartu, jež platí na celém území 
města. Mezi dárky nechyběly ani „šum-
perská“ slivovice a Kniha o sportu. 

„Ty nervy, které zažíváme, nejsou vů-
bec k závidění,“ přiznal Ondřejův otec 
Ivan Bank. „Nespali jsme dva týdny před 
olympiádou, celou olympiádu a ještě 
další dny po ní,“ doplnila manžela Eva 
Banková.  Pokračování na str. 2

Ondřeje Banka doprovodili na šumperskou radnici manželka, malý syn Albert, rodiče a bratr Tomáš s rodinou, jenž ho 
trénuje. Nechyběli ani zástupci lyžařova Fan clubu z Rudy nad Moravou.  Foto: P. Kvapil

Díky dotaci mohla společnost Pontis 
rozšířit svoje služby.     Strany 3, 5

Sportovní areál u základní školy ve Slu-
neční ulici v Temenici se letos dočká 
proměny.      Strany 3, 4

Nafukovací hala u Tyršova stadionu 
hostila začátkem března tenisový tur-
naj kategorie B.     Strana 5
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Rozhovor

   Pokračování ze str. 1
Reagovali tak na skutečnost, že si 

Ondřej Bank po olympiádě v superob-
řím slalomu Světového poháru v Kvit-
fjellu při pádu poranil levou nohu, na 
níž má dvě tržné rány. „Myslel jsem, že 
to je otevřená zlomenina, protože to 
strašně teklo,“ podotkl Ondřej Bank. 
To se naštěstí nepotvrdilo, nejlepší čes-
ký slalomář tak mohl odpovědět hned 
na několik otázek.

Ten pád mohl nezasvěceným připa-
dat hodně krkolomný, co se vám jako 
první honilo hlavou?

Že je to špatné, to nebylo zdaleka mé 
první zranění, takže už jsem věděl, že je 
zle. Navíc mi z nohy crčela krev, myslel 
jsem, že mám otevřenou zlomeninu. 
Nakonec se ukázalo, že to není tak zlé, 
byly to dvě tržné rány. Dopadlo to tisíc-
krát lépe, než jsem si myslel.

Teď máte „díky“ úrazu pauzu, co 
plánujete?

Nevypadá to, že budu moct jet finále 
Světového poháru, ale opravdu zatím 
nevím. Měl bych to doléčit. Plány bu-
deme dělat až v příštích dnech. Nevy-
hnutelný bude nějaký odpočinek a pak 
testování lyží, těch aktivit je spousta. 
Asi chvíli odpočinek a pak uděláme 
plány do budoucna, budeme testovat 
lyže. Na příští sezonu se už těším, ne-
plánuju skončit.

Objevily se právě spekulace, že 
ukončíte kariéru. Co vy na to?

Ne, končit rozhodně nehodlám a na 
příští rok se těším. Uvidíme, jak to pů-
jde.

Zaměříte se více na rychlostní dis-
ciplíny?

Chtěl jsem, ale několik dnů zpátky 
jsem si říkal, že to není moc rozumný. 
Na druhou stranu mě to baví, ale mu-
sím zvolit tu míru rizika, aby člověk 
jel rychle, což tam musí bejt, a sou-
časně aby zachoval pud sebezáchovy, 
to je hrozně těžké nastavit. Myslím, že 
v tomto směru prostor mám, musíme 
ale vymyslet strategii.

Není to tak, že s věkem se může stát 
z výborného slalomáře skvělý sjezdař 
díky zkušenostem a výdrži?

Je pravda, že nejlepší sjezdaři bývali 
v minulosti excelentní slalomáři. U mě 
je výhoda, že jsem na tom technicky líp 
než sjezdaři a nebojím se rychlosti, což 
je dobrý předpoklad. 

Když se vrátíme k olympiádě. Jaká 
byla sjezdovka?

Byla to jedna z nejtěžších sjezdovek, 
které jsem kdy jel. Pro mě měla tu vý-
hodu, že nejezdím sjezdy, které jsou ve 
Světovém poháru hodně stejné. Dru-
hou výhodou bylo, že to bylo technicky 
těžký, dlouhý a nebezpečný. Ale záro-
veň to byl sjezd, kterej se dal užívat. Dal 
se jet naplno, dal se závodit a mít z toho současně požitek. To třeba v Kützbühe-

lu není. Tam je člověk rád, že to přežije. 
To mě osobně moc nebaví.

Přesto ten výsledek v Super G před-
čil všechna vaše očekávání…

Hodně jsem si věřil, což se často ne-
stává. Budu na to vzpomínat jako na 
jeden z největších zážitků. 

Naopak při slalomu jste měl obavu, 
zda dojedete…

Tam bylo víc faktorů dohromady. 
Slalom mi vůbec nešel, nevěřil jsem 
si a zároveň byl Kosteličův slalom tak 
těžkej, že mi bylo jasné, že nemůžu 
jet na jistotu. Zároveň jsem věděl, že 
když to pustím, i když si nevěřím sto-
procentně, tak to funguje. Ale on byl 
opravdu složitě postavenej, takže ta 
pravděpodobnost, že dojedu, byla asi 
tak dvouprocentní. Ta trať a všechno 
bylo proti mně. Tak trochu jsem to 
čekal.

Má úspěch na olympiádě nějaký 
dopad na zázemí týmu?

Zázemí byl vždycky problém. Dřív 
šlo o to dostat se k dobrejm lyžím. Dnes 
už si je, pokud máte peníze, koupíte. 
Ještě před třemi lety jsem měl poměrně 
dobrou pozici u firem, pak přišlo one-
mocnění a lidem se moc nechtělo dávat 
peníze dvaatřicetiletýmu klukovi, kte-
rej dva roky nezávodil. Risknul jsem to 
a domluvil se s Nordicou. Šéf mi řekl, 
že žádné peníze nedostanu, jen mate-
riál. Byl jsem takovej netovární jezdec. 
O to víc mě těší, že jsme předstihli 
v mnohém ostatní kluky z Nordici. Teď 
jezdím víc disciplín, což by i z komerč-

ního hlediska mohlo být zajímavější. 

V Šumperku jste studoval gymná-
zium. Nebylo obtížné skloubit studi-
um s vrcholovým sportem?

Nebylo to jednoduché, ve škole jsem 
opravdu moc nebyl, komisionální 
zkoušky jsem musel dělat někdy skoro ze 
všech předmětů. Učil jsem se vždycky na 
poslední chvíli, někdy mi s doučováním 
pomáhaly i učitelky ze školy v Rudě. Ale 
nakonec se to nějak podařilo zvládnout.

Na dnešní setkání jste přijel i se 
synem Albertem. Chcete, aby šel ve 
vašich šlépějích?

Tak to nevím, nechám na něm, aby 
se rozhodl. Chci ho ale navést jiným 
směrem než k lyžování, protože to je 
strašně složitej a těžkej sport. I manžel-
ka mi teď poslala fotku syna v helmě se 
vzkazem, že se nechce celý život nervo-
vat. Lyžování je tvrdý sport, je ovlivněn 
spoustou věcí, od počasí přes kvalitu 
lyží až po stav trati. Pak to nemusí být 
vždy úplně spravedlivé.

Když se vás ptají, odkud pochází-
te, říkáte, že ze Šumperka. Proč ne 
z Rudy nad Moravou?

Nikdy jsem neměl rád kastování, ani 
například ve sportu na lyžaře a snow-
boardisty, ani v životě. V Rudě jsem  
vyrostl a chodil do školy, mám tam 
rodinu. V Šumperku jsem chodil na 
střední školu, koupil jsem si tu byt 
a jsem tu spokojený. Jinde bych bydlet 
nechtěl. Beru to jako odpověď na otáz-
ku, ve které oblasti Moravy bydlím.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Jinde bych bydlet nechtěl, říká o Šumperku Ondřej Bank

Členové Fan clubu Ondřeje Banka přivezli na šumperské setkání kromě foto-
grafií z olympiády také dva transparenty s podobiznou lyžaře a českou vlajkou. 
 Foto: P. Kvapil

Letošní olympiáda byla pro Ondřeje 
Banka nepochybně tou nejlepší v ka-
riéře. Zajel v ní nejlepší obří slalom 
v české historii.  Foto: ČTK/AP

Ondřej Bank
Narodil se v roce 1980 v Zábřehu, na 

lyže se poprvé postavil ve třech letech 
v areálu ve Štědrákově Lhotě, kde tré-
noval dlouhé roky. K lyžování ho při-
vedl otec Ivan Bank, později ho v roli 
trenéra vystřídal Ondřejův starší bra-
tr Tomáš. Nejlepších výsledků Ond-
řej Bank dosahuje v superkombinaci 
a v poslední době ve sjezdu. Jeho 
nejvýraznějším úspěchem bylo třetí 
místo v superkombinaci ve světovém 
poháru v Beaver Creeku. V roce 2011 
byl vyhlášen Králem bílé stopy, tedy 
nejlepším českým lyžařem. Závodí 
za klub Dukla Liberec.
Úspěchy
* 2001 šesté místo v kombinaci na 

mistrovství světa ve Sv. Antonu
* 2006 šesté místo Zimních olympij-

ských hrách v Turíně
* 2006 šesté místo v superkombinaci 

Světového poháru v Beaver Creeku
* 2007 třetí místo v superkombinaci 

v Beaver Creeku
* 2010 patnácté místo v obřím slalo-

mu v Kranjské Goře
* 2010 sedmé místo na Zimních olym-

pijských hrách 2010 ve Vancouveru
* 2011 páté místo v superkombinaci 

na mistrovství světa v Garmisch-
Partenkirchenu

* 2014 na Zimních olympijských 
hrách v Soči 20. místo ve sjezdu,  
9. místo v S-G, 7. místo v super-
kombinaci a 5. místo ve slalomu. 
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Pontis rozšířil svoje služby, 
nově nabízí odlehčovací službu

Město prodává byt 
v Kmochově ulici

Městský byt č. 2322/10 nacházející 
se v domě v Kmochově ulici 2 nabídne 
v dražbě šumperská radnice. Jde při-
tom o poslední neprodaný byt v tomto 
objektu. Jeho výměra je 44,54 m2. Byt, 
který je bez nájemního vztahu, se pro-
dává včetně spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu a na po-
zemku pod domem. Vyvolávací cena je 
349.274 Kč.

„Pro dům v Kmochově ulici 2 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy. Ta spadá do energetické 
třídy D, přičemž měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 149 kWh/m2/rok,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hana Ré-
palová. Vzápětí dodala, že veřejné 
výběrové řízení proběhne v pondělí  
17. března od 15.30 hodin v obřadní síni 
v budově radnice na náměstí Míru 1. 
Každý účastník dražby přitom musí 
složit dvacetitisícovou kauci, která se 
prvnímu z pořadí započte do kupní 
ceny a ostatním zájemcům, s výjimkou 
dražitele, který skončí na druhém mís-
tě, se vrátí. 

Vydražitel musí uhradit celou kupní 
cenu do třiceti dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy před podáním návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí. Po-
kud tak neučiní nebo pokud od záměru 
koupě odstoupí, právo na uzavření kup-
ní smlouvy zanikne, kauce vrácena ne-
bude a město byt nabídne dražiteli, jenž 
skončil ve výběrovém řízení na druhém 
místě. Bližší informace podá Romana 
Drásalová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

Služeb obecně prospěšné společnosti 
Pontis využívá ročně na dvanáct set kli-
entů a do budoucna jich bude pravdě-
podobně ještě více. Díky dotaci ve výši 
4,825 milionu z Regionálního operač-
ního programu Střední Morava, kterou 
se šumperské radnici podařilo loni zís-
kat, se její nabídka ještě zlepší. Investice 
v celkové výši 7,859 milionu totiž po-
mohla rozšířit kapacitu denního staci-
onáře pro seniory v sídle Pontisu v ulici 
Gen. Svobody a celý objekt je nyní díky 
rekonstrukci bezbariérový. Nový, plně 
vybavený stacionář pak společnost ote-
vřela v Domě s pečovatelskou službou 
Markéta v Bohdíkovské ulici. Z evrop-
ských peněz navíc pořídila osmimístné 
speciálně upravené vozidlo pro převoz 
imobilních klientů.

„Přestože fungujeme od roku 1999, 
pořád se o nás moc neví. Uvědomili 
jsme si, že nemůžeme jen dobře dělat 
sociální služby, ale také se nějakým způ-
sobem zviditelnit a dostat se veřejnosti 
pod kůži,“ říká ředitel společnosti Pon-
tis Miroslav Adámek. Prvním krokem 
je podle něj realizace kontaktní zóny 
u vstupu do budovy v ulici Gen. Svobo-
dy. „Pohybuje se zde hodně lidí a mno-
zí po budově tápou. Když už se někdo 
rozhodne, překoná počáteční ostych, 
připustí, že potřebuje pomoci a navští-
ví cizí budovu, měl by dostat základní 
informaci hned na začátku,“ vysvětluje 
Adámek a dodává, že kontaktní zóna by 
měla především zpříjemnit toto první 
„setkání“ s nabídkou společnosti Pon-

tis. A není daleko od pravdy. Optimis-
tická výmalba a přijímací zóna, která 
vznikla díky financím od místní společ-
nosti SHM, působí na příchozího velmi 
pozitivně. „Spolupracovali jsme s de-
signérem Mojmírem Langerem, který 
našim službám dává „fasádu“. V tomto 
směru se chceme víc otevřít veřejnosti 
a současně zpříjemnit zaměstnancům 
prostředí, v němž se budou lépe orien-
tovat, neboť služeb, které poskytujeme, 
stále přibývá,“ konstatuje ředitel.

Naprosto stěžejní byla ovšem bezba-
riérovost prostor. „Koncipovali jsme ji 

hlavně směrem k seniorům a zdravot-
ně postiženým, kteří jsou naší největší 
cílovou skupinou,“ vysvětluje Adámek. 
Rekonstrukce přitom proběhla ve dvou 
objektech - v sídle společnosti v ulici 
Gen. Svobody 68 a v Domě s pečova-
telskou službou Markéta v Bohdíkov-
ské ulici 24, kde Pontis původně sídlil 
a v němž vzniklo nové odloučené pra-
coviště denního stacionáře pro deset 
uživatelů, proběhly zde bezbariérové 
úpravy a vybudovala se pergola pro 
venkovní posezení.  

 Pokračování na str. 5

Sportovní areál u základní školy ve Sluneční ulici 
v Temenici se letos dočká proměny. Na jeho rekonstruk-
ci má místní radnice ve svém rozpočtu vyčleněno sedm 
milionů. Pokračuje tak v projektu revitalizace školních 
sportovních areálů. Samotná škola se navíc pustí do rea-
lizace družinové zóny s umělým povrchem v atriu.

„Už před lety jsme ve spolupráci s našimi základní-
mi školami nechali zpracovat studie na rekonstrukci 
všech školních sportovních areálů ve městě se zámě-
rem otevřít je v odpoledních hodinách pro veřejnost 
a získat na jejich modernizaci evropské dotace. To se 
nám ale doposud podařilo jen v případě sportovního 
areálu u základní školy v Šumavské ulici a hřiště u Ko-
mína,“ připomněl šumperský místostarosta Petr Su-
chomel, podle něhož je nutno v tomto dlouhodobém 
záměru pokračovat i přes to, že pro tuto oblast nejsou 
aktuálně vypsány dotační tituly. „Naše další školní 
venkovní sportoviště prakticky dosloužila a jejich 
postupná obnova je proto nutná a neodkladná,“ řekl 
Suchomel. Letos tak město zmodernizuje sportoviště 
u základní školy ve Sluneční ulici v Temenici. „V těch-
to dnech upravujeme ve spolupráci s projektantem do 
skromnější podoby původní, velkoryse pojatý záměr 
rekonstrukce, který předpokládal financování s vyu-
žitím dotace. Musíme projekt přizpůsobit finančním 

možnostem města a mít přitom na zřeteli, že v příštích 
letech bude obnova školních sportovišť ve městě po-
kračovat. Proto přísně dbáme na přiměřenost,“ uvedl 
místostarosta. 

Po dohodě s vedením školy a zástupci sportovních 
oddílů vznikne v místě stávající škvárové „třístovky“ 

ovál s umělým povrchem se čtyřmi drahami, dlouhý 
dvě stě padesát metrů. Uvnitř pak budou umístěna dvě 
hřiště s umělým povrchem na malou kopanou a jed-
no hřiště s univerzálním povrchem, na němž se bude 
moci hrát volejbal, basketbal, tenis a další míčové hry. 
„Do rekonstrukce bychom se chtěli pustit o letních 
prázdninách,“ prozradil Suchomel.

Škola ve Sluneční ulici projekt města vítá, kromě 
klasických tříd zde totiž jsou i třídy sportovní. „V na-
šich třídách zaměřených na všeobecný tělesný rozvoj 
se mohou žáci věnovat sportům, které jsou pro ně 
prioritní, jako jsou například fotbal, tenis, basketbal, 
házená, baseball, volejbal, plavání, atletika, lyžování či 
gymnastika, a dosahovat pod vedením erudovaných 
učitelů - trenérů špičkových výkonů. Díky ojedinělé 
gymnastické tělocvičně a jejímu vybavení, v němž ne-
chybějí trampolíny, molitanová jáma, překážkové drá-
hy a další, získávají jedinečné pohybové dovednosti,“ 
zdůraznil ředitel školy Hynek Pálka. Jeho slova mohou 
potvrdit i slavní Šumperané, kteří zde trénovali - olym-
pijští vítězové Aleš Valenta a Jiří Dopita či nejlepší lyžař 
české historie Ondřej Bank, který se „Sluneční“ školou 
spolupracuje již několik let a loni například odstarto-
val akci nazvanou „Škola běží maraton“. 

 Pokračování na str. 4

Místo stříhání pásky se v prostorách nové kontaktní zóny „spojovaly generace“. 
Po vystoupení dětí ze školky Borůvka zazpívaly přítomným seniorky, využívající 
služeb společnosti Pontis.  Foto: -zk-

Stávající hřiště u školy ve Sluneční ulici již dosluhuje, 
letos proto projde rekonstrukcí.  Foto: -pk-

Hřiště u školy ve Sluneční projde rekonstrukcí
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Zajímají vás sociální služby ve měs-
tě Šumperku? Nyní máte možnost 
se spolupodílet na připomínkování 
zpracovaných návrhů cílů a opatření 
„Komunitního plánu sociálních slu-
žeb ve městě Šumperku na období let 
2014-2018“ (dále  KPSS). Na zpraco-
vávání návrhů cílů a opatření KPSS 
se podíleli zástupci města, Městského 
úřadu Šumperk, poskytovatelů služeb 
a uživatelů v rámci pracovních skupin 
procesu komunitního plánování soci-
álních služeb v Šumperku.

Připomínkovací řízení probíhá 
od 12. do 21. března. Návrh KPSS je 
k dispozici v elektronické verzi, spo-
lečně s elektronickým připomínkova-
cím formulářem a pravidly pro podání 
připomínek na webových stránkách 
města Šumperka, sekce „Občan - Ko-

munitní plánování sociálních služeb“, 
v tištěné verzi je materiál veřejnosti 
dostupný na odboru sociálních věcí 
MěÚ Šumperk, Lautnerova 1 v kance-
lářích č. 919 a 920.

Pokud budete potřebovat více infor-
mací, kontaktujte vedoucí pracovních 
skupin: PS I Děti, mládež a rodina - 
Pavla Skálová, tel.: 583 388 920, pav-
la.skalova@sumperk.cz; PS II Osoby 
se zdravotním postižením - Marie 
Vychopeňová, 583 216 747, reditel@
sumperk.charita.cz; PS III: Osoby 
v krizi a sociálně vyloučení - David 
Jersák, 583 224 634, ad_sumperk@
armadaspasy.cz; PS IV: Senioři - Mi-
roslav Adámek, 583 211 766, adamek.
miroslav@pontis.cz.

S. Karkošková, 
koordinátorka KPSS

Další z řady přednášek nabízejí 
v březnu šumperské knihovnice. Nese 
název „Historie zaniklé osady Josefová 
v katastru obce Nové Losiny“ a pro-
běhne ve středu 19. března od 18.30 ho- 
din v půjčovně pro dospělé v ulici 
17. listopadu v „režii“ Štěpána Hýbla 
a Pavla Mareše. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného bude využit na vytištění 
publikace Historie zaniklé osady Jose-
fová do knihoven. 

Přednáška se zabývá historií zaniklé 
osady Josefová, jež se nacházela v ka-
tastru obce Nové Losiny, na základě 
studia archivních a veřejně dostupných 
materiálů. Mapuje dějiny místní sklář-
ské huti, která byla v provozu v letech 
1732 až 1790. Přináší i základní infor-
mace o obyvatelích osady od 18. století 
do roku 1945 a popisuje současný stav 
místa osady. Přítomní se rovněž dozvě-
dí základní informace o zaniklé úzko-
rozchodné lesní železnici Františkov 
- Josefová se svážnicí.

Štěpán Hýbl studuje třetí ročník 
místní „průmyslovky“, obor technické 
lyceum. Práci zabývající se historií osa-
dy Josefová zpracoval v uplynulém škol-
ním roce v rámci soutěže Středoškolská 
odborná činnost a v kategorii Historie 
obsadil 1. místo v krajském kole soutě-
že a 2. místo v celorepublikovém kole. 
Za tuto práci byl oceněn hejtmanstvím 
Olomouckého kraje jako talentovaný 
žák. Pavel Mareš učí na VOŠ a SPŠ spo-
lečenskovědní předměty a svému žáku 
poskytl odborné zázemí. -zk-

Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská v Šumperku“ bude letos pokračovat dal-
ší etapou. Označena je číslem 2c a zahrnuje příjezd 
do sídliště při Prievidzské ulici z ulice Temenické od 
prodejny Albert a prostor mezi panelovými domy 
v Prievidzské ulici 26-40. Investice se odhaduje na 
devět milionů, čtyři miliony chce přitom město 
získat jako dotaci z programu Podpora regenerace 
panelových sídlišť, který vyhlašuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj a jenž příští rok končí.

„Původně měl Program regenerace panelových 
sídlišť skončit již loni, nakonec ale byla možnost čer-
pat z něj prostředky prodloužena do roku 2015. Na 
tuto etapu revitalizace, která je již stavebně povole-
na, bychom tak rádi získali z Ministerstva pro místní 
rozvoj dotaci ve výši čtyři miliony korun. Celková 
cena vyplyne samozřejmě z výběrového řízení, ne-
měla by ale přesáhnout devět milionů,“ uvedl mís-
tostarosta Petr Suchomel a dodal, že pokud by město 
se žádostí neuspělo, zaplatí ji ze svých prostředků. 
Prvním krokem podle něj bude rekonstrukce deš-
ťové a splaškové kanalizace, s níž společnost VHZ 
v letošním roce počítá. Teprve poté přijde na řadu 
rekonstrukce veřejného osvětlení a komunikace, 
realizace parkovacích míst, osazení mobiliáře a re-
vitalizace zeleně. Vše by mělo být hotovo do konce 
letošního roku. 

Zastupitelé tak na svém lednovém zasedání schvá-
lili realizaci etapy 2c projektu Regenerace panelo-
vého sídliště Prievidzská, podání žádosti o dotaci 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj v maxi-
mální možné výši čtyř milionů korun a také spolufi-
nancování této etapy z vlastních zdrojů města ve výši 
minimálně pět milionů korun. „Žádost o dotaci jsme 
podali v únoru. Zda s ní uspějeme, budeme vědět 
nejpozději do konce června,“ podotkl místostarosta.

Projekt regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici, který schválili zastupitelé již v roce 
2005, je rozdělen do osmi etap. První z nich, zahr-
nující oblast u křižovatky ulic Šumavské, Temenické 

a Prievidzské, zrealizovalo město v roce 2007 s po-
mocí čtyřmilionové státní dotace (etapa č. 1), o rok 
později pak získal Šumperk od Ministerstva pro 
místní rozvoj šest milionů na další etapu, jež se za-
měřila na prostor kolem dopravní smyčky na konci 
Prievidzské ulice (etapa č. 4), a v roce 2008 proběhla 
část další etapy regenerace, zahrnující vybudování 
nového parkoviště na volné ploše u kotelny (etapa 
č. 2a). Tu město zrealizovalo z vlastních prostředků. 
V roce 2012 pak místní radnice upravila s pomocí 
čtyřmilionové dotace úsek při Temenické ulici 7 
až 23, v němž se o rok dříve zrekonstruovala deš-
ťová a splašková kanalizace (etapy č. 8 a 8b). A loni 
se podařilo získat státní dotaci ve výši čtyř milionů 
a uskutečnit etapu s číslem 3, která zahrnovala hor-
ní část sídliště u domů při Prievidzské ulici 7 až 11  
a 10 až 24. -zk-

   Pokračování ze str. 3
Tehdy všichni žáci školy uběhli regulérní maraton-

skou trať za dvě hodiny a devětadvacet minut. „Tato 
soutěž však také upozornila na celkově nevyhovují-
cí stav školního hřiště. Na něm všichni naši žáci stále 
sportují, přestože již dosloužilo. Především stav škváro-
vého oválu je alarmující,“ zdůraznil ředitel školy, který 
doufá, že sedmimilionová investice bude dostačující. 

„Přestože plán revitalizace školního hřiště nedosáhl 
na evropskou dotaci, jejíž podmínkou je i využívání 
prostoru veřejností, chceme, aby zde mohla sportovat 
během stanovené otevírací doby a při dodržování pro-
vozního řádu i místní mládež a dospělí,“ uvedl Pálka. 
Vzápětí prozradil, že změnou letos projde i vnitřní 
atrium. Vznikne zde tzv. družinová zóna s umělým 
povrchem, pískovištěm a dvěma hřišti na badminton. 
Chybět nebudou ani nakreslení „panáci“ na skáká-
ní, venkovní tabule na kreslení, prolézačka a koše na 
streetball. V jedné z částí se pak bude nacházet zázemí 
s posezením u ohniště. „Tuto rekonstrukci zaplatíme 
z účelově určeného příspěvku města,“ podotkl ředitel 
školy a dodal, že nové atrium by mohlo být hotovo do 
začátku prázdnin. Pozitiva, která se týkají revitalizace 
částí školy, podtrhuje její ředitel těmito slovy: „Všich-
ni, kteří nejsou spokojeni s poměrně komplikovaným 
příjezdem ke „Sluneční“ škole, se mohou těšit na ře-
šení. V rozpočtu města se letos počítá s finančními 
prostředky na jednosměrné propojení ulic Školní 
a Sluneční a na zajištění bezpečného přístupu k objek-
tu školy.“ -zk-

Vzneste připomínky k návrhu „Komunitního 
plánu sociálních služeb ve městě Šumperku 
na období let 2014-2018“

Radnice chce získat dotaci na další 
etapu regenerace sídliště Prievidzská

Hřiště u školy 
ve Sluneční ulici 
projde rekonstrukcí

Pohled na zaniklou osadu Josefová. 
 Foto: archiv P. Možného

Na loňskou etapu s číslem 3 se radnici podařilo získat 
dotaci. Zda bude úspěšná i letos, se ukáže nejpozději 
do konce června.  Foto: -zk-

biologicky rozložitelný odpad lze odkládat 
během roku do speciálních kontejnerů. Svozová 

firma je od pondělí 10. března postupně 
rozmisťuje do třiadevadesáti lokalit. mapku 
s jejich umístěním a daty lze nalézt na www.

sumperk.cz v odkazu občan, sekci Komunální 
služby a podsekci Komunální odpad.

Přednáška přiblíží zaniklou osadu Josefová
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Po desítkách let se v Šumperku ode-
hrál tenisový turnaj kategorie B, který 
přitáhl pozornost hráčů nejen z České 
republiky, ale také z Ukrajiny a Polska. 
Uspořádalo ho občanské sdružení TK 
Pris Frýdek-Místek pod záštitou sta-
rosty města Zdeňka Brože.

Právě Zdeněk Brož předal pohár 
vítězce ženské části turnaje, místní 
rodačce Evě Rutarové. Ta prošla ce-
lým kláním bez sebemenšího zaváhání 
a potvrzuje, že v Šumperku jsou hráči, 
kteří s podporou svých rodičů umějí 
dosáhnout v tenisové kariéře na jedny 
z nejvyšších met. Neuvěřitelné výkony 
nabídli i muži, kdy se do finále probo-
jovali dva rovnocenní hráči -  Tomáš 
Hrabec, v současné době v republice na 
žebříčku 37., a Petr Vodák na 61. mís- 
tě. Po těžkém a vyrovnaném boji  
vyhrál Tomáš Hrabec. 

Vítězové obdrželi lázeňské šeky 
od firmy Royal Spa, poháry od města 
Šumperka a „prize money“ od pořáda-
jící tenisové akademie TK Pris. „Rádi 
bychom jménem občanského sdružení 
Tennis Moravia poděkovali všem zú-
častněným a těšíme se na další setká-
vání v areálu u zimního stadionu, kde 
probíhají i nábory do nově vznikajícího 
oddílu, který již dnes má profesionální 
trenéry, disponuje profi-výbavou k tré-

nování a svým hráčům bude umožňo-
vat tenisový růst, včetně možnosti ab-
solvovat studium v USA,“ říká Stanislav 
Bubeníček ze zmíněného občanského 
sdružení. Bližší podrobnosti lze nalézt 
na www.tennis-moravia.cz.

Další zajímavý turnaj se v šumper-
ské nafukovací hale odehraje od 29. do 
31. března. Své zastoupení tu budou 
mít v kategorii mladších žákyň i do-
mácí nadějné hráčky Leontina Slova-
ková a Jitka Drozdová. -red-

Šumperk opět láká na tenisové hvězdyFestival přiblíží 
volby do Evropského 
parlamentu

Pontis rozšířil svoje služby, nově nabízí odlehčovací službu

Ženskou část turnaje vyhrála šumperská rodačka Eva Rutarová. Vítězný pohár jí 
předal starosta Zdeněk Brož.  Foto: P. Kvapil

   Pokračování ze str. 3
Kapacita obou denních stacionářů se celkem rozší-

řila z dvanácti míst na dvaadvacet, v sídle společnos-
ti se navíc nově vybavila kuchyň, zrekonstruoval se 
výtah, vznikla zde další bezbariérová toaleta, upravila 
tělocvična, zrekonstruovala půjčovna kompenzač-
ních pomůcek ve sklepních prostorách a vytvořila se 
odpočinková místnost, v níž by se měl senior dobře 
cítit a případně si i díky nejrůznějším předmětům, jež 
se v minulosti používaly, mohl zavzpomínat na dobu 
svého dětství a mládí. 

Dotace umožnila Pontisu rovněž nákup věcí, které 
slouží jako pomůcky, případně vybavení pro senio-
ry. Společnost tak pořídila osmimístné auto Renault 
Traffic, které je vybaveno pro převoz imobilních osob. 
Vejdou se do něj dva „vozíčkáři“ a disponuje zdviž-
nou plošinou a výklopnou sedačkou v přední části 
vedle spolujezdce, jež umožňuje nástup v různých 
výškových úrovních. „To se nám již velmi osvědčilo, 

neboť klienti nemusejí zdolávat žádné překážky,“ vy-
zdvihuje přednosti vozu ředitel společnosti.

Klienti Pontisu mají odnedávna k dispozici i další 
pomůcky, jako jsou motomed v hodnotě asi sto dva-
ceti tisíc, určený zejména pro vozíčkáře a hůře pohyb-
livé osoby. „Velkou výhodou tohoto stroje je, že s ním 
lze cvičit ruce i nohy. Stroj přitom může cvičit zcela 
za člověka nebo využívá jeho zbytkové síly. Uživatelé 
si mohou nastavit intenzitu cviků, zátěž a podobně,“ 
vysvětluje Adámek. Kromě klasického rotopedu na-
víc společnost koupila i jeden speciální, jenž umož-
ňuje sezení „v křesle“ a pomáhá zejména těm, kteří 
mají problémy se zády. „Koupili jsme i pomůcky, kte-
ré kolegyně využívají v každodenní práci, jako jsou 
sluchátka pro osoby hůře slyšící. Jde o pomůcky, které 
bychom si nemohli vůbec dovolit,“ konstatuje ředitel 
Pontisu.

Především pečovatelky ocení další novinku, kterou 
Pontis pořídil díky evropským penězům. Jde o speci-
ální zvedací zařízení upevněná na stropech s popruhy 
a vaky, jež umožní snadnou manipulaci s nemohoucí-
mi klienty po celé místnosti. Vybaveny jsou nyní jimi 
oba objekty.

Od letošního jara nabízí Pontis i tzv. odlehčovací 
službu, což je čtyřiadvacetihodinová péče o osoby, jež 
nemohou zůstat samy doma, ale které chtějí ještě být 
se svojí rodinou, jež si ovšem občas potřebuje odpo-
činout. Zájemci tak mohou takového člověka umístit 
do odlehčovací služby a ta se o něj postará, nejdéle tři 
měsíce. K dispozici jsou tři lůžka oddělená paravány 
v jedné místnosti, společné pro muže a ženy. „O tuto 
službu je od počátku velký zájem, v současnosti již 
objednáváme na prázdninové měsíce,“ podotýká 
Adámek.

„Naší cílovou skupinou není jen samotný uživatel, 
ale i jeho rodina, které chceme pomoci. I proto máme 
hlavní motto společnosti Spojovat generace a jde nám 
o to najít cestu, díky níž může senior co nejdéle zůstat 
doma,“ zdůrazňuje ředitel společnosti a dodává, že 
na základě Odlehčovací služby došlo k rozšíření pro-
vozní doby denního stacionáře na sedm dnů v týdnu. 
K tomu všemu napomohly dva projekty - ROP a Na-
dace Partnerství, jež se vzájemně doplňují. 

Zatímco projekt ROP, jehož garantem je město, již 
vypršel, projekt Partnerství, na který Pontis „dosáhl“ 
vlastní silou, poběží do června příštího roku. V tomto 
případě jde o tzv. měkké peníze, jež umožňují finan-
cování mezd zaměstnanců, provozu a podobně. Jde 
přitom o částku 1,6 milionu korun. „Už teď se ukazu-
je, že je projekt udržitelný a Pontis v něm bude pokra-
čovat,“ uzavírá Adámek. Z. Kvapilová

Letos v květnu proběhnou volby do 
Evropského parlamentu. Pro mnoho 
mladých lidí mohou být něčím novým. 
Aby věděli, proč volit, koho volit a jaké 
to má celé význam, uskuteční se pod 
hlavičkou České rady dětí a mládeže 
a Evropské komise festival nazvaný 
Vím, proč volím On tour. 

Ve čtrnácti městech se uskuteční hu-
dební koncerty, které doplní informační 
kampaň. Město Šumperk navštíví festi-
val v sobotu 29. března. „Program, kte-
rý se odehraje na letní scéně Vily Doris 
v Sadech 1. máje, začne ve 14.30 ho- 
din diskuzemi a workshopy. Koncerty 
se pak rozezvučí kolem 17.30 hodin. 
K poslechu i k tanci zahrají skupiny 
The Frustrators a Memphis,“ říká Alena 
Hosnedlová, manažerka projektu. Pří-
chozí budou moci navštívit také infor-
mační stánky, v nichž budou přítomni 
nestranní odborníci a připraveny bu-
dou i diskuze s politiky a známými 
osobnostmi. Program zpestří nejrůz-
nější doplňkové aktivity a workshopy 
spřátelených neziskových organizací 
zaměřených na práci s mládeží. Další 
informace lze nalézt na www.vimpro-
cvolim.cz.  -red-

V budově v ulici Gen. Svobody vznikla nově odpo-
činková místnost pro seniory.  Foto: -zk-

Pontis nabízí seniorům celou řadu služeb a aktivit. 
Navštěvovat mohou například i keramickou dílnu. 
 Foto: -zk-
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Večerní venkovní 
produkce musí 
odsouhlasit radnice

Šumperská radnice vyzývá občany, 
aby posílali návrhy na významné stro-
my, které se nacházejí na pozemcích ve 
vlastnictví města. Jde o takové, jež mají 
například význam historický, etnogra-
fický a mytologický, geografický a kraji-
notvorný, ekologický, dendrologický či 
rekreační. Návrhy je možné posílat do 
31. května prostřednictvím webových 
stránek www.sumperk.cz.  -red-

O výjimku musejí požádat šumper-
skou radnici ti, kdo plánují v letošním 
roce jakoukoliv akci spojenou s hu-
dební produkcí, jež přesáhne desátou 
hodinu večerní. Dostojí tak obecně 
závazné vyhlášce č. 5/2012 o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořád-
ku, kterou vydalo Zastupitelstvo města. 
Současně musejí respektovat ustanove-
ní OZV č. 4/2013 o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství a OZV č. 8/2007 k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na vymezených veřejných 
prostranstvích.

„Chceme tímto způsobem předejít 
stížnostem občanů na nedodržování 
nočního klidu a jednotlivé akce pří-
padně zkoordinovat,“ říká vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice Helena Mi-
terková. Žádosti o udělení výjimky by 
podle ní měli pořadatelé zaslat na od-
bor školství, kultury a vnějších vztahů 
nejpozději do pondělí 31. března, a to 
k rukám Evy Rutarové, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk. „Termín je nutné 
dodržet, abychom mohli zpracova-
ný materiál předložit Radě města ke 
schválení. Těm, kteří si žádost nepoda-
jí, hrozí, že jim již nebude mimořád-
ná výjimka během roku poskytnuta,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru a připo-
míná, že nové formuláře pro podání 
žádosti jsou ke stažení na www.sum-
perk.cz v sekci Správa města, podsekci 
formuláře a tiskopisy - odbor školství, 
kultura a vnějších vztahů. Na stejné 
adrese lze najít i úplná znění jednot-
livých OZV. „Všem pořadatelům také 
doporučujeme, aby se před podáním 
žádostí seznámili s kalendářem plá-
novaných akcí na webových stránkách 
šumperského informačního centra 
http://www.sumperk.cz/cs/turista/
ziva-brana-jeseniku.html. Předejdou 
tak současnému konání více větších 
akcí v jednom termínu,“ upozorňuje 
Miterková. -zk-

Titul Škola udržitelného rozvoje  
1. stupně získala Střední odborná škola 
v Zemědělské ulici. Ředitelka školy Sta-
nislava Beštová ho 11. února převzala 
v prostorách ministerstva školství od 
předsedkyně Klubu ekologické výcho-
vy, jehož činnost zaštiťuje Česká komi-
se pro UNESCO. 

Klub ekologické výchovy ocenil 
především soustavnost a pravidelnost, 
s jakou se škola problematice ekologie 
a udržitelného rozvoje věnuje. K pri-
oritním aktivitám patří především  
spolupráce se základními školami 
v Šumperku a Hanušovicích, se SVČ 
Doris a s Lesy ČR. Pedagogové školy 
zajistili i náročné specializační studium 
Školní koordinátor EVVO pro pedago-
gické pracovníky Olomouckého kraje.

Zodpovědnost za životní prostředí 
a udržitelný rozvoj dokládají i konkrét-
ní akce a projekty, jako jsou každoroč-
ní spoluúčast na mykologické výstavě 

v místním muzeu, projekt Jelení stu-
dánka, pomoc při organizování Ptačího 
festivalu, výchovný program Bylinkové 
vyučování, pilotní projekt pro školy Pa-
pír za papír nebo Recyklohraní pod zá-
štitou ministerstva školství. Vyučování 
v přírodě, jeden z posledních projektů, 
byl pak spojen s vybudováním učebny 
na výuku ekologie ve školním arboretu. 
 J. Sýkora

Ocenění převzala ředitelka školy Sta-
nislava Beštová.  Foto: archiv

Dětské centrum Pavučinka 
Šumperk, p.o. (dále jen DCP) je jako 
nástupnická organizace Kojeneckého 
ústavu a dětského domova zvláštním 
dětským zdravotnickým zařízením. 
Od roku 2003 se zřizovatelem stal 
Krajský úřad OK. V průběhu posled-
ních deseti let DCP rozšiřuje svoji 
činnost tak, aby sloužilo jako mul-
tifunkční centrum, které poskytuje 
zdravotní, sociální, psychologickou 
i výchovnou péči dětem s problémem 
od prvních dnů života především do 
školního věku. 

Vedle péče poskytované přijatým 
dětem (z důvodu zdravotních či soci-
álních), poskytuje DCP i služby am-
bulantní a poradenské, péči v dětském 
stacionáři a péči o dítě do tří let věku 
v denním režimu (jesle). Spádovou ob-
lastí je zejména okres Šumperk a Jese-
ník. Zařízení má v Šumperku k dispo-
zici dvě budovy - v ulicích Dr. E. Beneše 
a Dolnomlýnské, další pracoviště pro 
RHB je v Zábřehu. 

Poskytované služby:
Zdravotní a výchovná péče o při-

jaté děti: novorozenci s nízkou po-
rodní hmotností; děti s chronickým 
onemocněním, vrozenou vývojovou 
vadou, s dětskou mozkovou obrnou, 
s psychomotorickou retardací; děti 
s poruchou příjmu potravy (technika 
kojení, krmení ze speciální lahvičky, 
sondování); děti s potřebou intenzivní 
RHB, zácvik rodičů; děti přijaté ze so-
ciální indikace; respitní služby. 

Ve většině případů je preferováno 
přijetí dítěte s rodičem, umožňuje-
me i zácvik matek v péči o dítě. Tyto 
služby DCP zajišťuje v režimu zdra-
votnického zařízení podle zákona 
o zdravotních službách  

DCP je jako zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc krajským 
úřadem pověřeno vykonávat sociálně 
právní ochranu dětí. Cílem je vytvořit 
dětem prostředí co nejbližší rodinné-
mu prostředí a co nejrychlejší umístění 
dítěte zpět do rodiny - ať již sanované 
biologické nebo náhradní. Děti mají 
během pobytu zajištěnou komplexní 
zdravotnickou, psychologickou a spe-
ciálně pedagogickou péči. DCP dále 
spolupracuje na přípravě dětí v pře-
chodné pěstounské péči do náhradní 
rodinné péče.

Služby ambulantní: RHB, zejmé-
na technikou dle Vojty; ambulance 
PLDD; vývojová poradna pro ko-
jence (hodnocení úrovně a kvality 
psychomotorického vývoje); laktační 
poradna; zapůjčení zdravotnických 
pomůcek; sociální, psychologické 
a speciálně-pedagogické poradenství.

Dětský stacionář - včetně speciálně 
pedagogické a rehabilitační péče.

Péče o dítě do 3 let v denním reži-
mu - k využití momentálně volné ka-
pacity zařízení.

Péči v DCP zajišťuje tým odborníků 
pediatr, neonatolog, psycholog, dětské 
sestry, speciální pedagog pro raný věk 
a sociální pracovník. M. Nováková

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

     Město prodává 
byt v centru 

Městský byt nacházející se v domě 
v ulici Gen. Svobody 10 nabízí k pro-
deji šumperská radnice. Jde přitom 
o byt, jehož výměra včetně příslušen-
ství dosahuje 122,71 m2. Z nich tvoří 
47 m2 byt, 19 m2 dva sklepy a 56 m2 
půda, kterou lze využít pro vestavbu. 
Cena je 770.916 Kč.

„Pro dům v ulici Gen. Svobody 10 
byl zpracován průkaz energetic-
ké náročnosti budovy. Ta spadá do 
energetické třídy G, přičemž měrná 
vypočtená roční spotřeba energie je 
265 kWh/m2/rok,“ uvedla vedoucí 
majetkoprávního odboru šumper-
ské radnice Hana Répalová. Vzápě-
tí dodala, že zájemci o koupi bytu, 
případně o jeho prohlídku, mohou 
kontaktovat Romanu Drásalovou 
z majetkoprávního odboru, a to te-
lefonicky na čísle 583 388 561 nebo 
e-mailem na adrese romana.drasalo-
va@sumperk.cz. -zk-

      Přijďte si 
zabruslit na zimní 
stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstup přijde 
na třicet korun. V neděli dopoledne 
pak mohou na stadion zamířit ro-
diče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas 
od 8:30 do 9:45 hod. Dospělí zaplatí 
třicet korun a stejnou částku i dítě 
v doprovodu rodiče bez průkazky 
HK Mladí draci, dítě vlastnící zmí-
něný průkaz má v doprovodu rodiče 
bruslení zdarma. Další termíny brus-
lení pro veřejnost jsou zveřejněny na 
stránkách PMŠ, a.s. www.pms-spk.
cz v sekci Zimní stadion. -red-

      V knihovně bude 
řeč o extrémních 
vytrvalostních
závodech

Extrémní vytrvalostní závody 
jsou nejen velmi dlouhé, ale konají 
se i v nádherných podmínkách. Své 
o tom ví Šumperan Pavel Paloncý, 
vítěz lednového extrémního závodu 
Montane Spine Race ve Velké Britá-
nii, dlouhého 430 kilometrů. V šum-
perské knihovně se o své zážitky 
podělí během besedy doplněné foto-
grafiemi a nazvané Extrémní vytrva-
lostní závody. Na programu je v úterý 
25. března od 18.30 hodin v půjčovně 
pro dospělé. Vstup je volný. -red-

Nominujte 
významný strom

Škola v Zemědělské ulici získala cenný titul 
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B eznové téma: t íd ní odpad  ve m st  Šumperku

Nerudovská otázka: Kam s ním? Známe odpov
Každý ze Šumperanů vyhodil loni 

v průměru tři sta jedenačtyřicet kilogra-
mů odpadu, z nichž dvě stě tři skončily 
na skládce. Pokud však odpady třídíme 
už doma a ukládáme je pak do barevných 
kontejnerů, umožníme jejich recyklaci 
z více než třetiny tohoto množství. Loni 
tak obyvatelé města vytřídili průměrně 
na jednu osobu 138 kg odpadu, z toho 
23 kg papíru, 23 kg kovů, 40 kg biood-
padu, 11 kg skla, 7 kg plastů, 4 kg oděvů 
a 1 kg nápojových kartonů. Ve sběrných 
dvorech pak odebrali průměrně od jed-
noho Šumperana 52 kg dalších odpadů 
- nebezpečného odpadu, stavební suti, 
pneumatik apod. A jak odpady rozdělu-
jeme? Čtěte následující řádky.

Rozd lení využitelných 
odpad , které je možné 

dále zpracovat
▶ Papír, plasty, sklo, nápojový kar-
ton - pro ukládání těchto odpadů jsou 
v Šumperku rozmístěny barevně odliše-
né nadzemní i pozemní kontejnery.
▶ Kovy - lze ukládat ve sběrnách nebo 
ve sběrných dvorech.
▶ Kompostovatelný odpad - patří 
sem tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, 
piliny, třísky, prořez keřů, podestýlka 
drobného chovu zvířat, zbytky krmiva 
rostlinného původu, zbytky a odřezky 
ovoce a zeleniny, jiné kuchyňské zbyt-
ky rostlinného původu. Lze ukládat ve 
sběrných dvorech nebo do hnědých ná-
dob a velkoobjemových kontejnerů.
▶ Objemný odpad - sem patří od-
pady, které se nevejdou do popelnic 
a kontejnerů, jako jsou starý nábytek 
(skříně, křesla, židle, pohovky, postele, 
matrace), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, kočárky a podobně. K ukládání 
slouží sběrné dvory a jarní a podzimní 
svozové dny, v jejichž rámci jsou přista-
veny velkoobjemové kontejnery.
▶ Nebezpečný odpad - tyto odpady 
mohou svými nebezpečnými vlastnost-
mi ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, 
proto se nesmějí vyhazovat do popelnic 
a kontejnerů. Jde o následující komodi-
ty: zářivky, výbojky, akumulátory, bate-
rie a monočlánky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové fi ltry, obaly 
od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, 

znečištěné textilie, znečištěné nádoby 
a obaly od barev, ředidel, olejů a čistí-
cích prostředků a podobně. Tyto odpa-
dy lze ukládat ve sběrných dvorech.
▶ Léky, které nebyly spotřebovány 
nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je 
třeba odevzdat v lékárnách.
▶ Baterie a monočlánky - lze odložit 
v elektroprodejnách, vhodit do červe-
ných kontejnerů fi rmy ASEKOL nebo 
do sběrného boxu umístěného v bu-
dovách Městského úřadu Šumperk na 
nám. Míru 1, v Lautnerově 1 a v Je-
senické 31. Lze je rovněž odevzdat ve 
sběrných dvorech.
▶ Oděvy, obuv, hračky - pro ukládání 
jsou určeny speciální bílé kontejnery 
s polepem, lze je ukládat ve sběrných 
dvorech.
▶ Stavební suť, pneumatiky - lze uklá-
dat ve sběrných dvorech.
▶ Směsný komunální odpad - to jsou 
odpady, které zbudou po vytřídění všeho, 
co je možné dále využít, tedy znečištěné 
a mastné obaly od potravin, voskový pa-
pír, textil, porcelán, žárovky, popel a dále 
odpad z kuchyně, včetně zbytků z jídla 
(pokud není kompostován) a podobně. 
Jde o jediný druh odpadů, jenž patří do 
popelnic a kontejnerů na směsný komu-
nální odpad!

Postup p i t íd ní odpad

Odpady je vhodné třídit nejlépe pří-
mo doma, abychom zabránili jejich 
případnému smíchání a znečištění, ne-
boť například zamaštěný papír už není 
možné dále zpracovat. Správným tří-
děním odpadů umožníme jejich další 
zpracování a využití.

V Šumperku se nachází hned několik 
druhů nádob a kontejnerů na tříděný 
odpad. Rozhodující pro ukládaný od-
pad je barva víka.
▶ Žlutá barva - sběr plastu - v průměr-
né české popelnici zabírají nejvíc mís-
ta ze všech odpadů, proto je nejenom 
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či 
zmačkání před vyhozením. 

Patří do nich plastové obaly od po-
travin a drogistického zboží, tedy PET 
lahve od nápojů, čisté kelímky od jo-
gurtů, másel, sáčky, fólie, igelitové tašky, 
výrobky a obaly z plastů, obaly od šam-
ponů, pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, obaly od CD disků a další vý-
robky z plastů, pěnový polystyren pouze 
v menších kusech. 

Nepatří sem mastné obaly se zbytky 
potravin nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny, autoplasty či 
novodurové trubky. 
▶ Modrá barva - sběr papíru - ze všech 
tříděných odpadů právě papíru vypro-
dukuje průměrná česká domácnost za 
rok hmotnostně nejvíc.

Patří sem noviny, časopisy, kance-
lářský papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, brožury, kartony, rozložené pa-
pírové krabice, lepenka, karton, čisté 
papírové obaly (např. sáčky). Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, nevadí ani papír s kance-
lářskými sponkami, bublinkové obál-
ky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku!

Nepatří sem mokrý, mastný nebo ji-
nak znečištěný papír, uhlový a voskový 
papír, použité plenky a hygienické po-
třeby, vícevrstevné obaly s fólií.
▶ Bílá a zelená barva - sběr skla (ba-
revné a bílé).

Do zeleného kontejneru lze vhazo-
vat nejen barevné sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholic-
kýc nápojů, ale také veškeré tabulové 
sklo z oken a ze dveří. Bílý kontejner 
je pak určen na sklo čiré, tedy skleni-
ce od kečupů, marmelád či zavařenin 
a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani autosk-
lo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla, obrazovky, 
zářivky a výbojky.
▶ Oranžová barva - nápojové karto-
ny je potřeba před vhozením do kon-
tejneru řádně sešlápnout.

Patří sem nápojové kartony (tetra-
pakové obaly) od mléka, mléčných vý-
robků, ovocných šťáv a vín.

Nepatří sem „měkké“ sáčky, na-
příklad od kávy a různých potravin 
v prášku, a ani nápojové kartony obsa-
hující zbytky nápojů a potravin.
▶ Červené kontejnery - určeny jsou 
pro sběr drobného vyřazeného elek-
trozařízení. Nacházejí se na dvanácti 
místech ve městě. Tento odpad lze 
odevzdat ve sběrných dvorech.

▶ Bílé kontejnery - určeny jsou pro 
sběr textilu, obuvi a hraček.
▶ Sběrné boxy na drobnou elektro-
niku, baterie a monočlánky - padesá-
tilitrové boxy jsou umístěny v budovách 
Městského úřadu na nám. Míru 1, v Laut-
nerově ulici č. 1 a v Jesenické ulici č. 31.

Možnost odevzdání odpad  
ve sb rných dvorech

Oba šumperské sběrné dvory jsou 
místem, kde mohou občané bezplatně 
odevzdat odpady, které nepatří do běž-
ných kontejnerů a popelnic. Do sběrných 
dvorů se mohou odvážet především tyto 
druhy odpadů:
- objemné odpady - starý nábytek 
(skříně, křesla, židle, pohovky, postele, 
matrace), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, kočárky, pneumatiky a podobně;
- nebezpečné odpady - zářivky, výboj-
ky, akumulátory, baterie a monočlánky, 
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje, olejové fi ltry, obaly od sprejů, 
přípravky na ochranu rostlin, znečiš-
těné textilie, znečištěné nádoby a obaly 
od barev, ředidel, olejů a čistících pro-
středků a podobně;
- kovy - železný šrot, hliníkové předmě-
ty, plechovky, hrnce a podobně;
- kompostovatelný odpad - větve, listí, 
tráva, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, čajo-
vé sáčky, slupky (nepatří sem maso, kos-
ti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné 
potraviny, obaly od potravin, uhynulá 
domácí zvířata);
- elektrotechnika v nekompletním 
stavu - televizory, monitory, ledničky, 
pračky a podobně;
- stavební suť - cihly a beton z drobných 
rekonstrukcí v bytě v maximálním množ-
ství 200 kg na osobu měsíčně.  -red-

PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ

Anglická 4
▶ Po-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 
▶ So 8:00-12:00; 
telefon: 583 214 319
Příčná 23
▶ Po-Pá 8:00-11:00, 12:00-17:00 
▶ So a Ne 8:00-12:00 hod.; 
telefon: 724 804 869

Biologicky rozložitelný odpad mohou Šumperané odkládat postupně během roku 
do speciálních kontejnerů. Svozová fi rma je postupně rozmisťuje do třiadevadesáti 
lokalit.  Foto: -vh-
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Šumperský zpravodaj

B eznové téma: t íd ní odpad  ve m st  Šumperku

Nerudovská otázka: Kam s ním? Známe odpov
Každý ze Šumperanů vyhodil loni 

v průměru tři sta jedenačtyřicet kilogra-
mů odpadu, z nichž dvě stě tři skončily 
na skládce. Pokud však odpady třídíme 
už doma a ukládáme je pak do barevných 
kontejnerů, umožníme jejich recyklaci 
z více než třetiny tohoto množství. Loni 
tak obyvatelé města vytřídili průměrně 
na jednu osobu 138 kg odpadu, z toho 
23 kg papíru, 23 kg kovů, 40 kg biood-
padu, 11 kg skla, 7 kg plastů, 4 kg oděvů 
a 1 kg nápojových kartonů. Ve sběrných 
dvorech pak odebrali průměrně od jed-
noho Šumperana 52 kg dalších odpadů 
- nebezpečného odpadu, stavební suti, 
pneumatik apod. A jak odpady rozdělu-
jeme? Čtěte následující řádky.

Rozd lení využitelných 
odpad , které je možné 

dále zpracovat
▶ Papír, plasty, sklo, nápojový kar-
ton - pro ukládání těchto odpadů jsou 
v Šumperku rozmístěny barevně odliše-
né nadzemní i pozemní kontejnery.
▶ Kovy - lze ukládat ve sběrnách nebo 
ve sběrných dvorech.
▶ Kompostovatelný odpad - patří 
sem tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, 
piliny, třísky, prořez keřů, podestýlka 
drobného chovu zvířat, zbytky krmiva 
rostlinného původu, zbytky a odřezky 
ovoce a zeleniny, jiné kuchyňské zbyt-
ky rostlinného původu. Lze ukládat ve 
sběrných dvorech nebo do hnědých ná-
dob a velkoobjemových kontejnerů.
▶ Objemný odpad - sem patří od-
pady, které se nevejdou do popelnic 
a kontejnerů, jako jsou starý nábytek 
(skříně, křesla, židle, pohovky, postele, 
matrace), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, kočárky a podobně. K ukládání 
slouží sběrné dvory a jarní a podzimní 
svozové dny, v jejichž rámci jsou přista-
veny velkoobjemové kontejnery.
▶ Nebezpečný odpad - tyto odpady 
mohou svými nebezpečnými vlastnost-
mi ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, 
proto se nesmějí vyhazovat do popelnic 
a kontejnerů. Jde o následující komodi-
ty: zářivky, výbojky, akumulátory, bate-
rie a monočlánky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové fi ltry, obaly 
od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, 

znečištěné textilie, znečištěné nádoby 
a obaly od barev, ředidel, olejů a čistí-
cích prostředků a podobně. Tyto odpa-
dy lze ukládat ve sběrných dvorech.
▶ Léky, které nebyly spotřebovány 
nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je 
třeba odevzdat v lékárnách.
▶ Baterie a monočlánky - lze odložit 
v elektroprodejnách, vhodit do červe-
ných kontejnerů fi rmy ASEKOL nebo 
do sběrného boxu umístěného v bu-
dovách Městského úřadu Šumperk na 
nám. Míru 1, v Lautnerově 1 a v Je-
senické 31. Lze je rovněž odevzdat ve 
sběrných dvorech.
▶ Oděvy, obuv, hračky - pro ukládání 
jsou určeny speciální bílé kontejnery 
s polepem, lze je ukládat ve sběrných 
dvorech.
▶ Stavební suť, pneumatiky - lze uklá-
dat ve sběrných dvorech.
▶ Směsný komunální odpad - to jsou 
odpady, které zbudou po vytřídění všeho, 
co je možné dále využít, tedy znečištěné 
a mastné obaly od potravin, voskový pa-
pír, textil, porcelán, žárovky, popel a dále 
odpad z kuchyně, včetně zbytků z jídla 
(pokud není kompostován) a podobně. 
Jde o jediný druh odpadů, jenž patří do 
popelnic a kontejnerů na směsný komu-
nální odpad!

Postup p i t íd ní odpad

Odpady je vhodné třídit nejlépe pří-
mo doma, abychom zabránili jejich 
případnému smíchání a znečištění, ne-
boť například zamaštěný papír už není 
možné dále zpracovat. Správným tří-
děním odpadů umožníme jejich další 
zpracování a využití.

V Šumperku se nachází hned několik 
druhů nádob a kontejnerů na tříděný 
odpad. Rozhodující pro ukládaný od-
pad je barva víka.
▶ Žlutá barva - sběr plastu - v průměr-
né české popelnici zabírají nejvíc mís-
ta ze všech odpadů, proto je nejenom 
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či 
zmačkání před vyhozením. 

Patří do nich plastové obaly od po-
travin a drogistického zboží, tedy PET 
lahve od nápojů, čisté kelímky od jo-
gurtů, másel, sáčky, fólie, igelitové tašky, 
výrobky a obaly z plastů, obaly od šam-
ponů, pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, obaly od CD disků a další vý-
robky z plastů, pěnový polystyren pouze 
v menších kusech. 

Nepatří sem mastné obaly se zbytky 
potravin nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny, autoplasty či 
novodurové trubky. 
▶ Modrá barva - sběr papíru - ze všech 
tříděných odpadů právě papíru vypro-
dukuje průměrná česká domácnost za 
rok hmotnostně nejvíc.

Patří sem noviny, časopisy, kance-
lářský papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, brožury, kartony, rozložené pa-
pírové krabice, lepenka, karton, čisté 
papírové obaly (např. sáčky). Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, nevadí ani papír s kance-
lářskými sponkami, bublinkové obál-
ky vhazujeme pouze bez plastového 
vnitřku!

Nepatří sem mokrý, mastný nebo ji-
nak znečištěný papír, uhlový a voskový 
papír, použité plenky a hygienické po-
třeby, vícevrstevné obaly s fólií.
▶ Bílá a zelená barva - sběr skla (ba-
revné a bílé).

Do zeleného kontejneru lze vhazo-
vat nejen barevné sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholic-
kýc nápojů, ale také veškeré tabulové 
sklo z oken a ze dveří. Bílý kontejner 
je pak určen na sklo čiré, tedy skleni-
ce od kečupů, marmelád či zavařenin 
a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani autosk-
lo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla, obrazovky, 
zářivky a výbojky.
▶ Oranžová barva - nápojové karto-
ny je potřeba před vhozením do kon-
tejneru řádně sešlápnout.

Patří sem nápojové kartony (tetra-
pakové obaly) od mléka, mléčných vý-
robků, ovocných šťáv a vín.

Nepatří sem „měkké“ sáčky, na-
příklad od kávy a různých potravin 
v prášku, a ani nápojové kartony obsa-
hující zbytky nápojů a potravin.
▶ Červené kontejnery - určeny jsou 
pro sběr drobného vyřazeného elek-
trozařízení. Nacházejí se na dvanácti 
místech ve městě. Tento odpad lze 
odevzdat ve sběrných dvorech.

▶ Bílé kontejnery - určeny jsou pro 
sběr textilu, obuvi a hraček.
▶ Sběrné boxy na drobnou elektro-
niku, baterie a monočlánky - padesá-
tilitrové boxy jsou umístěny v budovách 
Městského úřadu na nám. Míru 1, v Laut-
nerově ulici č. 1 a v Jesenické ulici č. 31.

Možnost odevzdání odpad  
ve sb rných dvorech

Oba šumperské sběrné dvory jsou 
místem, kde mohou občané bezplatně 
odevzdat odpady, které nepatří do běž-
ných kontejnerů a popelnic. Do sběrných 
dvorů se mohou odvážet především tyto 
druhy odpadů:
- objemné odpady - starý nábytek 
(skříně, křesla, židle, pohovky, postele, 
matrace), podlahové krytiny (koberce, 
linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, kočárky, pneumatiky a podobně;
- nebezpečné odpady - zářivky, výboj-
ky, akumulátory, baterie a monočlánky, 
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje, olejové fi ltry, obaly od sprejů, 
přípravky na ochranu rostlin, znečiš-
těné textilie, znečištěné nádoby a obaly 
od barev, ředidel, olejů a čistících pro-
středků a podobně;
- kovy - železný šrot, hliníkové předmě-
ty, plechovky, hrnce a podobně;
- kompostovatelný odpad - větve, listí, 
tráva, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, čajo-
vé sáčky, slupky (nepatří sem maso, kos-
ti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné 
potraviny, obaly od potravin, uhynulá 
domácí zvířata);
- elektrotechnika v nekompletním 
stavu - televizory, monitory, ledničky, 
pračky a podobně;
- stavební suť - cihly a beton z drobných 
rekonstrukcí v bytě v maximálním množ-
ství 200 kg na osobu měsíčně.  -red-

PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ

Anglická 4
▶ Po-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00 
▶ So 8:00-12:00; 
telefon: 583 214 319
Příčná 23
▶ Po-Pá 8:00-11:00, 12:00-17:00 
▶ So a Ne 8:00-12:00 hod.; 
telefon: 724 804 869

Biologicky rozložitelný odpad mohou Šumperané odkládat postupně během roku 
do speciálních kontejnerů. Svozová fi rma je postupně rozmisťuje do třiadevadesáti 
lokalit.  Foto: -vh-
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Šumperský zpravodaj

B eznové téma: t íd ní odpad  ve m st  Šumperku

Zajímavou možnost v oblasti systému třídění papíru, plastů a skla nabízí ob-
čanům šumperská radnice. Na třídění zmíněných komodit zakoupila pět tisíc 
kusů speciálních tašek ve dvou sadách. Ta větší obsahuje tři tašky o rozměru 
35 x 25 x 50 centimetrů, z nichž každá má objem kolem 40 litrů. Menší sadu pak 
tvoří tašky o velikosti 25 x 25 x 40 centimetrů, což představuje objem asi pěta-
dvacet litrů. Tašky získají šumperští občané bezplatně v podatelnách v historické 
budově radnice na náměstí Míru 1 a v úřadovně v Jesenické ulici 31, v kanceláři 
odboru životního prostředí č. 226 v Jesenické ulici 31 a ve sběrných dvorech 
v ulicích Anglické a Příčné. Ti, kteří o tašky mají zájem, by si je měli vyzvednout 
co nejdříve. Nabídka je totiž omezená časově i počtem kusů.  Foto: archiv

V ulicích p ibyly ervené kontejnery 
na drobná elektroza ízení 

Speciální kontejnery na drobná elektrozařízení se 
v šumperských ulicích objevily před dvěma lety. Nedávno 
ke stávajícím pěti přibylo dalších sedm. Do moderních 
červených nádob se přitom mohou odhazovat nepotřeb-
né počítačové klávesnice či myši nebo staré audiopřehrá-
vače, rádia či mobilní telefony. 

„Město se ve spolupráci se společností Elektrowin, a.s. 
rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých men-
ších elektrozařízení a červené kontejnery rozmístilo 
v dalších sedmi lokalitách,“ říká Vladimír Hošek z odbo-
ru ochrany životního prostředí šumperské radnice, podle 
něhož především staré mobilní telefony, nepotřebné elek-
tronické hračky a další malé spotřebiče velmi často končí 
v běžných popelnicích na směsný odpad. Speciální ná-
doby jsou přitom určeny výhradně na drobná elektroza-
řízení. Patří do nich například kalkulačky, rádia, mobilní 
telefony, CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače, walkmany, 
hodinky, budíky, elektronické hračky, fotoaparáty, holicí 

strojky, ale i žehličky, mlýnky, mixéry, kávovary, váhy, 
fény, toustovače, vrtačky či drobné počítačové vybavení, 
jako jsou myši, klávesnice a reproduktory. 

Červený kontejner naopak není určen pro sběr te-
levizorů, počítačů, monitorů, tonerů, kartriží, zářivek, 
úsporných žárovek, autobaterií a samozřejmě velkých 
domácích spotřebičů, jako jsou třeba myčky, sporáky, 
ledničky, pračky a chladničky. „Větší předměty mohou 
občané nadále odevzdávat ve sběrných dvorech nebo 
u prodejců elektroniky, kde si kupují nový spotřebič,“ 
zdůrazňuje Hošek.

A na kterých místech občané červené kontejnery na-
jdou? Kromě ulic Gen. Svobody 23, Temenické 5 a 64, 
Čsl. armády 9 a na náměstí Republiky mohou lidé vha-
zovat drobná elektrozařízení do nádob umístěných na 
Masarykově náměstí 8 a v ulicích Alšově 1, Čičákově 1, 
J. z Poděbrad 31, Bohdíkovské 2, Reissově 3087/4 a Prie-
vidzské 12.  -zk-

Správné třídění odpadů nám zajišťu-
je čistší životní prostředí, šetří suroviny, 
redukuje množství odpadů ukládaných 
na skládky a umožňuje využití odpa-
dů. V neposlední řadě se šetří fi nanční 
prostředky, které město vynakládá na 
systém odpadového hospodářství. Po-
čet kontejnerů na tříděný odpad na ve-
řejném prostranství v Šumperku rok od 
roku roste. Občané tak mají ke třídění 
odpadu stále kratší cestu. 

Drobné elektrozařízení mohou vha-
zovat do červených kontejnerů, nachá-
zejících se na dvanácti sběrných místech 
a zejména do dvou sběrných dvorů. 
Textil, obuv a hračky do speciálních bí-
lých kontejnerů, jež jsou rozmístěny již 
na šestnácti místech - Husovo nám., 
J. z Poděbrad 31, Čičákova 1, Bohdíkov-
ská 7, Prividzská 5, Reissova 4, 8. května 
31 a Masarykovo nám., Jeremenkova 21, 

Čsl. armády 9, Gen. Svobody 23, nám. Re-
publiky, Temenická 5 a 64, B. Němcové 13 
a Alšova 1. 

S odpadem mohou lidé zamířit rov-
něž do dvou sběrných dvorů, kde se 
shromaždují a odděleně ukládají násle-
dující komodity - bioodpad, stavební 
odpad, nebezpečný odpad, objemný 
odpad, pneumatiky, elektronika, zářiv-
ky, elektrospotřebiče, televizory a mo-
nitory, domácí chlazení a oděvy. Kovy, 
papír a tabulové sklo z oken se pak ode-
bírají a shromažďují ve výkupnách. Vy-
sloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat 
také v prodejnách elektro a každá pro-
dejna baterií a akumulátorů je povin-
na zmíněné nefunkční zboží odebírat. 
Stejně tak musejí lékárny převzít ne-
využité léky a prodejci pneumatik jsou 
povinni bezplatně přijmout při nákupu 
nových pneumatik ty ojeté.  -red-

Správné t íd ní šet í peníze všem

Až třicet tisíc korun. Takovou pokutu 
můžete zaplatit v případě, že místo do 
sběrných dvorů odložíte objemný odpad, 
například nepotřebný nábytek, koberce, 
matrace, televizor či pytle s oděvy, u kon-
tejnerů na odpad komunální. S tímto 
nešvarem bojuje Šumperk již dlouho, 
bohužel ani hrozba vysoké pokuty někte-
ré Šumperany neodradí.

Zmíněný problém se objevuje přede-
vším v sídlištní zástavbě. Lidé se občas 
zbavují starého nábytku či jiného objem-
ného odpadu tak, že je odloží v prostoru 
kontejnerů na komunální odpad. „S poci-
tem dobře vykonané práce, že mám doma 
nový nábytek a ten starý si od popelnic ně-
kdo odveze, je ani nenapadne, že mohou 

být postihnutelní hned dvakrát. Jednak 
uhrazením nákladů za mimořádný od-
voz, což představuje asi dva tisíce korun, 
a jednak zaplacením pokuty za porušová-
ní obecně závazné vyhlášky města až do 
výše třiceti tisíc korun,“ varuje Vladimír 
Hošek z odboru životního prostředí.

Stačí přitom podle něj málo - zavézt 
objemný odpad zdarma do některého ze 
šumperských sběrných dvorů, případně 
si objednat odvoz u některého doprav-
ce. „V tomto případě musí do sběrného 
dvora přijet i samotný občan, protože 
musí předložit občanský průkaz,“ upo-
zorňuje Hošek a dodává, že sběrné dvo-
ry jsou otevřeny celoročně, ten v Příčné 
ulici dokonce i v neděli dopoledne. -zk-

Novinkou posledních let jsou podzemní kontejne-
ry na směsný komunální odpad a také na separovaný 
odpad. Šumperk jich má v současnosti celkem šesta-
šedesát.

„Zmíněný způsob skladování komunálního odpadu 
je z hlediska hygienického, estetického a prostorového 
mnohem sofi stikovanější než tradiční odkládání odpa-
du do kontejnerů nadzemních,“ říká Vladimír Hošek 
z odboru životního prostředí šumperské radnice. Lidé 
by však podle něj měli do kontejneru na směsný ko-
munální odpad dávat odpad v pytli či obalu o objemu 
maximálně šedesát litrů. Větší obal totiž může způsobit 
zaseknutí odpadu ve vhozové klapce. „Vsypávat odpad 
z koše přímo do kontejneru je zcela nevhodné, pokud 
se tak někdo chová, tak znečistí kontejner, jeho povrch 
i okolí,“ podotýká Vladimír Hošek.  -red-

Podzemní kontejnery 
jsou již na n kterých 
místech standardem

Odložit nábytek a od vy k popelnici? 
Rozhodn  ne, pokuty jsou vysoké!

Do bílých kontejnerů lze odkládat obnošené šatstvo, textil, obuv a hračky. 
 Foto: -pk-
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Informace ze zastupitelstva/Kulturní okénko

Old Time Jazzband chystá Memoriál Boba Steinera

Letem zastupitelským světem

Old Time Jazzband Loučná nad Desnou a obec 
Loučná pořádají v sobotu 22. března tradiční Memo-
riál Boba Steinera. Odehraje se v loučenském kultur-
ním domě - Skleníku od 18 hodin.

Také letos se sejdou na pódiu dva orchestry tra-
dičního jazzu. Hostem Old Time Jazzbandu Loučná 
nad Desnou bude tentokrát olomoucký HB band. 
Tato kapela se zformovala počátkem devadesátých let 
na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Byla složena ze 
studentů i jejich pedagogů. V otevřené porevoluční 

době bylo prvním angažmá muzicírování v ulicích 
evropských měst. Společné cestování a zážitky polo-
žily základ výborné party, z níž kapela těží dodnes, 
i když se muzikantské obsazení v průběhu let částeč-
ně obměnilo. V současné době většina hráčů bydlí či 
pracuje v Olomouci. 

Vstupenky na Memoriál stojí sto třicet korun. 
Koupit si je lze na Obecním úřadu v Loučné, tel.č. 
583 235 222, nebo v Informačním centru Šumperk, 
tel.č. 583 214 000. -zd-

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 27. února 2014:

* vzalo na vědomí Zprávu o návštěvnosti turistic-
kých cílů v Šumperku za loňský rok. Více v příštím 
čísle.

* schválilo udělení Cen města Šumperka za  
rok 2013 v deseti kategoriích. Více níže.

* schválilo navýšení veřejné finanční podpory Armá-
dě spásy o sto třicet tisíc korun. Jde v podstatě o návrat 
ke stavu v roce 2009, kdy město poskytovalo Armádě 
spásy příspěvek 1,3 milionu, jenž byl v témže roce snížen 
o sto třicet tisíc korun. Armáda spásy přitom poskytuje 
v Šumperku azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové 

denní centrum, provozuje rovněž humanitární sklad 
a nabízí stravování formou rozvážky obědů. 

* schválilo pravidlo určování kupních cen u pozem-
ků pro letošní rok. Kupní ceny přitom zůstanou stejné 
jako dosud. U pozemků pod „šumperskými“ obytnými 
domy je cena stanovena na 1869 Kč/m2, pod domy „te-
menickými“ na 1323 Kč/m2. V případě pozemků pod 
garážemi nebo pozemků určených k jejich výstavbě 
za ně zaplatí zájemce v katastrálním území Šumperka 
1725 Kč/m2, v Horní a Dolní Temenici pak 1221 Kč/m2. 
U zahrad stanoví vyhláška částku 300 korun za metr 
čtvereční v Horní a Dolní Temenici a 400 korun v ka-
tastrálním území Šumperka. 

Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež jsou od 
roku 1999 vyhlašovány v několika kategoriích. Již tře-
tím rokem přitom o vítězných nominacích rozhodli 
přímo zastupitelé. Výsledky hlasování schválili na 
svém únorovém zasedání. Vítězové jednotlivých kate-
gorií převezmou ocenění během slavnostního večera 
v sobotu 12. dubna v šumperském divadle.

Celkem přišlo na místní radnici pětasedmdesát ná-
vrhů na udělení Ceny města, deset vylosovaných na-
vrhovatelů přitom opět obdrží po dvou vstupenkách 
na slavnostní večer. Během něj budou promítnuty 
filmové medailony, věnované oceněným za rok 2013. 
Vítěze nebude mít letos pouze kategorie Architektura 
- novostavba, v níž zastupitelé cenu neudělili. 

„V kategorii Kultura udělilo zastupitelstvo cenu 
Mileně Filipové, dlouholeté pracovnici Vlastivědné-
ho muzea Šumperk, která se výrazným způsobem 
zasloužila o zřízení a obnovu městské památkové 
zóny,“ uvedla tisková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková. V kategorii Sport získal ocenění mladý 
střelec Vladimír Štěpán, vítěz Českého poháru v kate-
gorii Junioři pro rok 2012, člen družstva, které získalo 

na mistrovství světa v Peru zlatou medaili. Ocenění 
za významný počin v humanitární a sociální oblasti 
převezme trojice mužů - David Císař, Fratišek Mace-
nauer a Petr Janda, kteří zachránili život třem vodá-
kům, jež loni na jaře nezvládli splutí řeky Desné. 

„Ocenění v kategorii Vzdělávání si letos odnese 
akademická malířka Anežka Kovalová, jež dlouhá 
léta vedla výtvarný obor na ZUŠ Šumperk,“ prozradi-
la Hajduková. V kategorii Životní prostředí a ekologie 
pak získal cenu Bořivoj Malec, dlouholetý pedagog, 
vedoucí kroužků chovatelských, entomologických, te-
raristických i botanických při DDM u Radnice. 

Cena v kategorii Podnikání - drobné podnikání 
putuje do firmy Verner Motor, kterou řídí Pravoslav 
Verner, jenž po dlouholetém úsilí vyvinul hvězdicový 
motor pro historická letadla, jednoplošníky a dvou-
plošníky. V kategorii Podnikání - výrobní společnosti 
získala ocenění společnost SUMTEX CZ s.r.o., která 
se během své dvacetileté existence stala významnou 
textilní firmou v republice a jako jedna z mála firem 
udržuje více než stoletou tradici této výroby v Šum-
perku. 

Udělovala se i cena v kategorii Architektura - re-
konstrukce. Získala ji za stavební úpravy adminis-
trativní budovy, jejíž nová fasáda vkusně kombinuje 
moderní materiály, jako jsou sklo a kov ve formě per-
forovaného plechu, firma Pramet Tools, s.r.o. 

Cenu mladých obdrží mladý literární talent Jaro-
slav Žváček, jenž získal díky svému románu Lístek 
na cestu z pekla cenu Magnesia Litera za rok 2013 
v kategorii objev roku a byl nominován na cenu Jiří-
ho Ortena. Nejprestižnější ocenění v kategorii Přínos 
městu si pak ze šumperského divadla odnese básník 
Miroslav Kubíček, a to za celoživotní literární práci, 
kterou zviditelnil celou oblast Šumperska a Jesenicka.   
„Slavnostní večer s udílením prestižních ocenění pro-
běhne v šumperském divadle. Vstupenky za padesát 
korun si mohou zájemci koupit v pokladně divadla 
od poloviny března,“ uzavřela tisková mluvčí.

 Zpracovala –zk-

Zpívánky se představí v divadle
Druhý jarní koncert Šumperského dětského sboru 

patří ve středu 19. března těm nejmladším. Představí 
se na něm v 18 hodin v šumperském divadle skupina 
dětí předškolního věku, které si říkají Zpívánky. Kon-
cert bude pokračovat vystoupením Růžových dětí 
a jeho závěru se ujmou Barevné děti Šumperského 
dětského sboru. Vstupenky se již prodávají za padesát 
korun v recepci „Komína“ v Komenského ulici, a to 
od 14 do 18 hodin. -red-

Velkou válku připomenou 
muzejníci v Galerii Šumperska

„Šumpersko za Velké války 1914-1918. Jeho oby-
vatelé na frontách a v zázemí.“ je název výstavy, která 
připomíná sté výročí rozpoutání první světové vál-
ky. Výstava přibližuje osudy vojáků 93. pěšího pluku 
a 13. zeměbraneckého pluku, v nichž sloužilo nejvíce 
mužů z našeho regionu. Rovnocenná pozornost je 
věnována životu v zázemí, především v Šumperku. 
Dobové fotografie, zbraně, munice, vyhlášky, vyzna-
menání a další připomenou „zlá léta“ našich před-
ků. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 20. března  
v 17 hodin. Výstava potrvá do 1. června. -red-

Knihovna přivítá nejstarší 
čtenáře, babičky a dědečkové 
budou číst dětem

Tradiční setkání nejstarších čtenářů šumperských 
knihoven, tedy těch, kterým je více než pětaosmdesát 
let, proběhne letos ve čtvrtek 20. března od 9.30 ho-
din v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu. Účast 
je třeba ohlásit telefonicky na čísle 583 283 138.

Ve stejný den odpoledne pak budou tytéž prostory 
hostit setkání nazvané Babičky a dědečkové čtou dě-
tem. „Již dva roky čtou v mateřských školách a škol-
ních družinách babičky a dědečkové v rámci akce 
Město čte knihu. U příležitosti Března, měsíce čtenářů 
tak zveme babičky a dědečky, kteří rádi čtou dětem, 
a jejich vnuky na setkání v knihovně,“ říká ředitelka 
šumperské Městské knihovny Zdena Daňková a do-
dává, že společně se bude číst kniha Aloise Mikulky 
O vynálezci dětských snů. Přítomní si v této souvislosti 
budou moci prohlédnout i obrázky, které ke zmíněné 
knize nakreslily děti z místní Základní umělecké školy. 
Setkání začíná ve čtvrtek 20. března v 15 hodin.  -zk-

Kulturní okénko

Držitelé Cen města za loňský rok jsou již známi

Ocenění v kategorii Sport obdržel loni šachista Vít 
Valenta, cenu převzal od olympioničky Věry Čáslav-
ské.                                                                     Foto: -hk-

První světovou válku připomenou na výstavě kromě 
jiného i dobové fotografie.  Foto: archiv VM
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete 
na www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

ZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
(s výjimkou 14.3.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé pondělí   Keramický ateliér pro každého 
od 16 do 18 hodin v AT na „K“  s výtvarnicí Věrou Kovářovou 
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu od 16 do 17 hod.   Moje montessori  Výroba montessori 
v MC na „K“  pomůcky, kterou si odnesete domů.
12.3. v 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert ŠDS       Zpívají Plameňáci,  
  Motýli a hosté z italské Perugie
19.3. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné tvoření 
  pro ženy každého věku
19.3. v 18 hod. v divadle   Koncert v Divadle  Zpívají Zpívánky, 
  Růžové děti, Barevné děti
26.3. v 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Století žen    Hostem večera je  
  Jaroslav Zvěřina
29.3. od 9 hod. v sále    FIT SOBOTA pro všechny, co se chtějí 
U Radnice v 1. patře   hýbat  Od 9:00 jumping (trampolínky),

od 10:30 T-BOW (novinka v ČR), NUT-
NO se přihlásit předem, tel.č. 583 214 076.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

14.3. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
20.3. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
25.3. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček 14.3. Posloucháme 
vždy od 9 do 12 hod.  pohádky, 17.3. Malujeme se štětcem, 18.3. Opičí

dráha, 21.3. Tvořivá dílna - Korálkování,  
24.3. Hádáme hádanky, 25.3. Malujeme si, 
28.3. Tvořeníčko - Pilná včelka, 31.3. Cvičeníčko

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory:     
 Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
a od 15 hod. v „KS“  – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod. a každý  Cvičení s flexibary
čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory 
 - začátečníci
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
15.3. od 15.30 hod. ve „FS“   Tvořivá dílna pro školní děti
26.3. v 9 hod. u „FS“   Společná dopolední vycházka rodičů   
  na RD a dětí na Bludoveček
5.4. od 9.30 hod. ve „FS“   Radost být ženou  Celodenní program 

pro ženy s Fr. Böhmovou na téma                             
„O laskavosti a něze“ a „O hněvu“, při-
hlášky předem.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

20.3. v 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ZUŠ ze třídy Petra  
 Juřičky a Antonína Mináře
28.3. v 18 hod.  Kulturní vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Jiřího 
v Kavárně U Bílého psa  Hlocha a Jany Valentové 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: Století žen

ve středu 26. března v 18.30 hodin v sále Vily Doris
Hostem večera bude přední český sexuolog Jaroslav Zvěřina. 

Jaroslav Zvěřina (*1942 Třebíč) je český lékař – sexuolog, politik. Vystudoval 
Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a působil jako vědecký pracovník, 

odborný lékař, psychiatr a sexuolog v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 1989 byl přednostou 

Sexuologického ústavu a předsedou Sexuologické společnosti 
České lékařské společnosti. Je autorem více než 120 vědeckých prací, 

autorem či spoluautorem několika monografií.  
Vstupenky v ceně 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež ) si lze zakoupit, případně 

rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.
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Firma KOVMAR  Brníčko 1564 78391 Uničov 
přijme do stálého pracovního poměru

HORIZONTKÁŘ

Obsluha obráběcích center, 
praxe v obrábění, znalost 

řídících systémů Heidenhain. 
Speci�kace obsluha 

CNC 130 a CNC 110. V případě 
znalostí jiných systémů nebo 
dobré znalosti na klasikách 

možnost přeškolení.

Plat dle dohody. Je zde možnost ubytování.

Volejte 724 596 281

ZÁMEČNÍK

Čtení výkres , praxe, 
schopnost samostatně 
sestavovat konstrukce 
dle výkresů, základní 

kurz svařování, pálení. 
Speci�kace - Stehování 
ocelových konstrukcí .

SVÁŘEČ

Svářečský průkaz 
ČSN EN 287,  
směsný plyn, 
metoda TIG - 

vítáno. Speci�kace 
Svařování 
ocelových 

konstrukcí .

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz
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Ve středu 2.4.2014 zahajujeme rekvali� kační kurz osobního asistenta s názvem 

„Pečovatelka - Asistent handicapovaných osob“. 
Kurz je akreditován MPSV a splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Využijte možnosti úhrady rekvali� kačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvali� kace. 

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na 
adrese http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifi kace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 14.3. 2014 do 27.3. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ..................................................................... 84,90 Kč/1 kg 
Vysočina ................................................................................................ 118,- Kč/1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH  
Chléb žitný tmavý 500 g BK .................................................................................................17,90 Kč
Šáteček ořechový 56 g ............................................................................................................. 5,50 Kč
Slezská pekárna Opava - NOVĚ ZAŘAZENO
Šáteček listový povidlový 90 g ............................................................................................. 6,50 Kč
Chléb královský BK 300 g .....................................................................................................14,90 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Inovecký salám......................................................................................................................................97,- Kč/1 kg
Anglická slanina klasik - bez kůže .............................................................................................118,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka (krk + kotleta) ..........................................................................................................28,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk 

nabízí ve školním roce 2014/2015
všem absolventům středních škol s maturitní zkouškou 

 studium na vyšší odborné škole – denní studium 

obor vzdělání:

26-47/N..  Informační technologie  

Vzdělávací program: 
26-47-N/02  Aplikace výpočetní techniky 
zaměření: počítačové sítě        webovské aplikace        informační 
systémy         ekonomické aplikace        technické aplikace

a nově 
Vzdělávací program:  
26-47-N/18  Multimediální internetové služby

Den otevřených dveří: 19.3.2014  od 9,00 do 17,00 hod.

Přihlášky ke studiu (I.kolo) do 30.5.2014
Přijímací řízení (I.kolo) 23.6.2014

tel.: 583 326 240, fax: 583 213 265
e-mail: opatovska@vsps-su.cz,  http://www.vsps-su.cz

Ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet.

počítačové sítě        webovské aplikace        informační
        ekonomické aplikace        technické aplikace        ekonomické aplikace        technické aplikace

počítačové sítě        webovské aplikace        informační
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DrMax_Sumpersko_Inzerce_e-recept_210x140_ZRCADLO_FINAL.indd   1 14.2.2014   10:31:53

• Označení provozovny, polep výloh • Firemní
štíty, reklamní tabule • Orientační systém 
v budově • POS materiály (áčka, stojany, 
roll-upy) • Plachty, bannery, billboardy • PVC 
samolepky s ořezem • Fotoobrazy, tisk 
na plátno • Letáky, plakáty, katalogy, vizitky
atd. • 3D nápisy • Realizace včetně montáže

REKLAM NEÍ ÁKL D,   INVESTCÍ!

N CHYBÍ ?

Á PO ÁS B !

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 540 411, 602 248 097
e-mail: printima@printima.cz | www.printima.cz

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!

AKCE na polepy aut*

*Akce platí pro uskutečněné polepy vozů do konce března 2014.
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, tel.: 583 280 184, mobil: 774 959 531
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, tel.: 583 280 185, mobil: 773 670 680

www.varilux.cz
www.optomedic.cz

S nákupem jednoho páru multifokálních brýlových čoček 
Varilux CRIZAL získáte druhý pár pouze za 999 Kč!*

* Podmínkou pro získání druhého páru za aktuálně uvedenou cenu je,  že musejí být oba páry 
objednány současně a se stejnými dioptriemi.

Multifokální brýlové čočky 
pro pohodlí  Vašich očí 

PRÁVĚ TEĎ!
Vše v JEDNOM (dálka, práce s PC, blízko)

NEVÁHEJTE!  VEZMĚTE SI OBOJE.

Akce platí do 31.3.2014

S nákupem jednoho páru multifokálních brýlových čoček 
Varilux CRIZAL získáte druhý pár pouze za 999 Kč!*

* Podmínkou pro získání druhého páru za aktuálně uvedenou cenu je,  že musejí být oba páry 
objednány současně a se stejnými dioptriemi.

Multifokální brýlové čočky Multifokální brýlové čočky 
pro pohodlí  Vašich očí

PRÁVĚ TEĎ!
 JEDNOM (dálka, práce s PC, blízko)

NEVÁHEJTE!  VEZMĚTE SI OBOJE.NEVÁHEJTE!  VEZMĚTE SI OBOJE.

Akce platí do 31.3.2014

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

Požadavky:

Hlavní náplň práce:

Požadavky:

hledá zájemce na pozici: 

Referent právního oddělení

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

 


  


ZHUBNĚTE VYVÁŽENÝM 
A PESTRÝM JÍDELNÍČKEM

POMOC PRO VÁS! 
Pokud máte FINANČNÍ 

PROBLÉMY, nutně potřebujete 
NEBANKOVNÍ ÚVĚR, 
máme pro vás rychlé 

SERIÓZNÍ ŘEŠENÍ, bez 
rizika a náhledu do registru 

dlužníků. 
Volejte kdykoliv na 

tel.č. 602 457 765!
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Věci, které umíme

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Plnokrevná nabídka. Volkswagen Comfort Edition.

 

150 500

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče

INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)

telefon: 775 575 820, 
info@interiery-centrum.cz

Výprodej vzorků kuchyní, 
nábytku, spotřebičů, dřezů 
a baterií na prodejně v Šumperku VE

LK
É 

SL
EV

Y

www.interiery-centrum.cz

Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

Certi� kovaný makléř 
pro Šumpersko

Zdeněk Šupina

UVAŽUJETE O PRODEJI  NEBO NÁKUPU NEMOVITOSTI ?
CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE KOUPÍTE ČI PRODÁTE KVALITNĚ A BEZPEČNĚ?
Nabízím vám svůj individuální realitní servis:
1. Nezávislá konzultace ZDARMA
2. Správné nastavení tržní ceny
3. Kvalitní prezentace a propagace vaší nemovitostí
4. Spolupráce se všemi makléři RE/MAX i ostatními RK v rámci jedné odměny.
5. Právní servis v průběhu celého obchodu

Vyhotovení kupní smlouvy
Úschova � nančních prostředků, listin/advokát-notář/
Návrh na vklad vlastnického práva 
Zajištění a vyhotovení odhadu nemovitosti k daňovému přiznání pro příslušný � nanční úřad 
Zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí

6. Předání nemovitosti novému majiteli

Inzerujte 
v Šumperském 
zpravodajI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

volejte 724 521 552


