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Jména držitelů 
Cen města za loňský 
rok jsou již známa

Novorozencům 
vyšetřují sluch 
speciálním přístrojem2 3 5

Blues Alive je světovou 
událostí roku, 
míní Poláci 7

Jubilejní Preludium 
vstupuje do druhé 
poloviny

Dva mladší sourozenci věhlasného podzimního festi-
valu Blues Alive spojí své síly. Po mnoha letech již nebude 
zvlášť jarní Echo Blues Alive a červnový Blues Aperitiv. 
Letos poprvé se obě akce uskuteční během jednoho břez-
nového víkendu.

„Na naše bluesové přehlídky přijíždějí fanoušci z celé 
republiky. Hlavně kvůli nim jsme dvě jednodenní akce 
spojili do jednoho víkendu, aby se i návštěvníkům zda-
leka vyplatilo do Šumperka přijet,“ říká ředitel Blues 
Alive Vladimír Rybička. Zatímco Echo Blues Alive je 
podle něj retrospektivní přehlídkou úspěšných účast-
níků Blues Alive, kteří se takto vracejí do Šumperka 
za bluesovými fanoušky, mezinárodní soutěžní festival 
Blues Aperitiv hledá talenty mezi českými i zahraniční-
mi kapelami.

Už podesáté budou v březnu šumperským Domem 
kultury znít „ozvěny“, tedy jednodenní přehlídka Echo 
Blues Alive. Ta je mladším bratříčkem listopadového me-
zinárodního festivalu Blues Alive. A na koho se mohou 
vyznavači blues těšit? Na massachusettského rodáka Fran-
ka Moreyho, maďarskou bluesovou kapelu Jack Cannon 
Blues Band, jež ale na Echo přijede poněkud jiná. „Ačkoli 
se tři muzikanti v čele s Györgyem Zoltaiem zdáli jako 
stvořeni pro své akustické nástroje, Šumperk letos obsadí 
pod tímto názvem plně elektrifi kovaný band. Což bude 
pro jejich fanoušky jistě velké překvapení,“ míní Rybička.

Zatím z nejvzdálenějších koutů této planety, a to z ji-
hoafrického Johannesburgu, dorazí kytarista, zpěvák 
a písničkář Gerald Clark, označovaný za nejnaléhavější 
hlas tamní hudební scény „Na bezmála měsíčním česko-
slovenském turné jej doprovodí kapela sestavená z prvo-
ligových českých hudebníků, kytaristy Lukáše Martinka, 
baskytaristy Lukáše Kytnara a bubeníka Romana Víchy,“ 
prozrazuje ředitel festivalu. Vzápětí dodává, že posled-
ním účinkujícím letošního Echa bude kapela Krausber-
ry Martina Krause. Více informací o akci, jež proběhne 
v pátek 22. března od 18 hodin ve velkém sále Domu 
kultury, lze získat na www.bluesalive.cz. Vstupné je dvě 
stě čtyřicet korun.

Stejně jako v uplynulých letech také letos dá meziná-
rodní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, 
aby si „vyhráli“ účast na podzimním Blues Alive. Ten pro-
běhne v Šumperku od 14. do 16. listopadu. 

Do čtrnáctého ročníku soutěže Blues Aperitiv se při-
hlásilo jedenadvacet kapel z Polska, Slovenska a České 
republiky. Začátkem února vybrala odborná porota, 
složená s hudebních publicistů, aktivních muzikantů 
a festivalových promotérů, sedm skupin, jež se mohou 
„naživo“ představit v rámci koncertu v sobotu 23. břez-
na ve velkém sále Domu kultury. Kromě českých ka-
pel Bluesberg, Many More Experience Band, Rubiano 
a Seventh Weapon to jsou slovenští Bluesraiders a Juraj 
Schweigert & Th e Groove Time a polská formace Los 
Agentos. Z těchto kapel vzejdou dva vítězové, kterým 
pořadatelé garantují místa v hlavním programu renomo-
vaného festivalu Blues Alive. 

„Zkušenost z minulých ročníků dává naději více než 
pouze dvěma souborům! I další účinkující, kteří na pře-
hlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu či uspějí v diváckém 
hlasování, mohou dostat pozvánku k účinkování na ved-
lejších scénách Blues Alive či na přehlídkách v Polsku,“ 
ujišťuje ředitel festivalu a připomíná, že fi nálový koncert 
soutěže Blues Aperitiv se uskuteční v sobotu 23. března 
od 19 hodin. Vstupné je devadesát korun.  -op, zk-
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Jack Cannon Blues Band je u nás zřejmě nejzná-
mější maďarskou bluesovou kapelou.  Foto: archiv

 Dobové foto: archiv

Aperitiv a Echo spojí v březnu své síly Po čtvrt století 
se jede Jesenická 70

Závod v běhu na lyžích klasickou technikou Jesenic-
ká 70 se po pětadvaceti letech vrací mezi lyžařské ma-
ratony. Pořadatelé z XC Sport Karlov tak chtějí v neděli 
10. března založit novodobou tradici a opět uspořádat 
nejtěžší lyžařský maraton, jenž se kdy v republice jezdil. 
Závod bude ojedinělý nejen délkou a převýšením, ale 
i tím, že povede po hlavním hřebenu Jeseníků s mnohdy 
drsnými klimatickými podmínkami. Závodit se bude na 
tratích 70 km a 40 km ve všech věkových kategoriích.

Tradice závodu sahá do roku 1966, kdy se uskutečnil 
první ročník. Celkem jich proběhlo čtyřiadvacet, napo-
sledy v roce 1988. Novodobá premiéra se sice nepobě-
ží po úplně původní trase, neboť se změnily zákony na 
ochranu přírody, přesto se trať někdejší Jesenické 70 blíží. 
Startovat se bude na Skřítku a pojede se přes Alfrédku, 
Ovčárnu, Švýcárnu a Červenohorské sedlo zpět na Skří-
tek. Sedmdesátikilometrový závod přitom odstartuje 
v 8:30 hodin, čtyřicetikilometrový pak v deset dopoled-
ne. Zájemci se mohou přihlásit do 6. března z on-line 
formuláře na www.jesenicka70.cz nebo při prezentaci 
v sobotu 9. března či přímo v den závodu, který se jede za 
každého počasí. Ojedinělý bude i tím, že v duchu návratu 
k tradici budou na trati úseky upravené jako v minulosti 
ušlapáním. Půjde hlavně o krátké spojovací úseky, kde 
z důvodu ochrany přírody nelze použít techniku. -red-

Kupte si KŽŠ a získejte 
kupon na slevu

Právě vyšlo březnové číslo KŽŠ! Jeho 
součástí je slevový kupon, po jehož před-
ložení získáte bezplatnou registraci na 
jeden rok do šumperské Městské knihov-
ny. V dalších číslech pak budou otištěny 
slevové kupony, které věnují Divadlo, 
kino Oko, Vlastivědné muzeum a měs-
to Šumperk. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, v di-
vadle, v Informačním centru, v informa-
cích městských úřadoven a v novinových 
stáncích. Předplatné: tel.č. 583 214 193, 
724 521 552.

VELKÁ KOTLINA
Velká kotlina – květin rodina. Posvátně našlapujte po stezkách kotle pod Vysokou holí.
Zavichřená, zamokvavá, zaoblačná zahrada jesenických hor.
Poslouchejte fi stule pramenů Moravice.
V zeleni trávy a šedivosti kamenů hnízdí li lie zlatohlávek, hořec tečkovaný, upolín, hvozdík,
zvonek vousatý, čarovník alpský.
Květnatá kotlina od jara čaruje, až srdce vhání do květu.

KULLTTURRRNÍÍ ŽIIVOOT
ŠUMPERKA
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Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Tato cesta byla velmi přínosná, 
zhodnotil nový hejtman návštěvu Šumperka

Na svoji první návštěvu přijel minu-
lou středu do Šumperka nový hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Zavítal 
nejen na místní Střední odbornou školu 
a Střední odborné učiliště železniční 
a stavební, jež sídlí v tzv. „Zámečku“, 
a na šumperskou radnici, ale prohlédl 
si rovněž požární stanici Hasičského 
záchranného sboru v Nemocniční ulici 
a stávající „garážové útočiště“ temenic-
kých dobrovolných hasičů.

„V rámci návštěv obcí s rozšířenou 
působností se snažím mapovat jejich 
slasti a strasti a současně hledat cestu, 
jak by jim mohl kraj pomoci,“ uvedl 
hejtman Jiří Rozbořil, který svoji ná-
vštěvu zahájil v prostorách někdejší-

ho šumperského zámku, jenž je státní 
nemovitou památkou a který dnes 
obývá Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště železniční a staveb-
ní. Přestože se podařilo jejímu vedení                                     
zrealizovat v posledních letech s pod-
porou Olomouckého kraje, svého 
zřizovatele, rozsáhlé stavební úpravy 
a provést modernizaci celého podkro-
ví, je nutné dokončit v areálu opravy, 
jež se odhadují na 14,5 milionu a na 
něž by měl kraj přispět. Kromě výměny 
oken a dveří by se měla obnovit fasáda 
v duchu klasicistní podoby z konce de-
vatenáctého století a počítá se i s reno-
vací vystupujících kamenných prvků. 

Ze „Zámečku“ zamířil olomoucký 

hejtman v doprovodu vedení města na 
šumperskou radnici. Během krátkého 
posezení seznámil ředitel nově vznik-
lého Střediska volného času Doris Jaro-
slav Ondráček přítomné s možnostmi 
a využíváním právě dokončovaného 
Střediska ekologické výchovy ve Švag-
rově. V této souvislosti by město podle 
starosty Zdeňka Brože uvítalo jakouko-
liv podporu provozu tohoto zařízení ze 
strany kraje. Díky spojení městského 
DDM U Radnice a krajského DDM-
Vily Doris totiž přišlo o část příspěvku 
od Olomouckého kraje. „Domnívám 
se, že je třeba najít v této oblasti určitý 
balanc a systém,“ podotkl starosta.

 Pokračování na str. 3

Biologicky rozložitelný odpad budou 
moci Šumperané odkládat postupně 
během roku do speciálních kontejnerů. 
Svozová firma je od pátku 1. března do 
pondělí 16. prosince rozmístí do osma-
osmdesáti lokalit ve městě. Do kontejne-
rů nepatří odpad objemný či komunální, 
pouze „zelený“ odpad ze zahrad, sadů, 
zelených ploch a domácností! Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty je 
součástí tohoto zpravodaje, zájemci 
ji najdou i na stránkách města www.
sumperk.cz, v odkazu Občan, sekci 
Komunální služby a podsekci Komu-
nální odpad.  -red-

Ve středu 20. února zavítal do Šumperka hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (třetí zprava), spolu se zástupci města 
si prohlédl areál požární stanice v Nemocniční ulici, kterým ho provedl Martin Žaitlik (první zprava).  Foto: -zk-

Kontejnery na biologicky rozloži-
telný odpad se ve městě opět objeví 
v pátek 1. března.               Foto: -vh-

Dnešní příloha: 
Svoz „zeleného“ odpadu
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Informace ze zastupitelstva/Prodej bytu

Své držitele mají Ceny města Šumperka, jež jsou 
od roku 1999 vyhlašovány v několika kategoriích. Již 
druhým rokem přitom o vítězných nominacích roz-
hodli přímo zastupitelé. Výsledky hlasování schválili 
na svém únorovém zasedání. Vítězové jednotlivých 
kategorií převezmou ocenění během slavnostního ve-
čera v sobotu 13. dubna v šumperském divadle.

Celkem dorazilo na místní radnici čtyřiasedmdesát 
návrhů na udělení Ceny města, deset vylosovaných 
navrhovatelů přitom opět obdrží po dvou vstupen-
kách na slavnostní večer. Během něj bude promítnuto 
devět filmových medailonů, věnovaných oceněným 
za rok 2012. Vítěze nebude mít letos pouze katego-
rie Životní prostředí a ekologie, v níž zastupitelé cenu 
neudělili. 

V kategorii Kultury u poroty nejvíc „bodoval“ fes-
tival Džemfest, jenž loni proběhl již potřinácté a na-
vštívilo ho na šestnáct set lidí. Osmnáct nominací ve 
druhém kole pak „vystřelilo“ do čela sportovní kate-
gorie šumperského dobrodruha, extrémního sportov-
ce a účastníka mnoha tuzemských i světových závodů 
Pavla Paloncýho. 

V kategorii Významný počin v humanitární a so-
ciální oblasti se zastupitelé rozhodovali mezi šesti 
nominovanými. Ve druhém kole pak vybrali dvojici 
policistů Jakuba Rybičku a Ondřeje Bajaníka, kteří 
loni zachránili život desetiletému tonoucímu chlap-
ci. V kategorii Vzdělávání ocenili zastupitelé Zdeňku 
Brandejskou, zakladatelku a dlouholetou trenérku ta-
nečního klubu Tornádo.

Cena v kategorii Podnikání, podkategorii Výrobní 
společnosti, putuje letos do firmy PIVOT a.s., která se 
zabývá vývojem nových povlakovacích technologií. 
Podkategorie Drobné podnikání, jež měla letos pre-
miéru, zůstala bez vítěze.

Remízou třináct na třináct skončilo letos ve dru-

hém kole rozhodování zastupitelů v případě Ceny 
mladých. Na svém jednání 21. února nakonec dali 
přednost Kláře Navarové a Adamu Chytilovi, kteří 
tvoří úspěšný dětský taneční pár, před vítězem České-
ho slavíka v kategorii Objev roku skupinou Koblížci.

V kategorii Architektura – novostavba udělilo 
zastupitelstvo cenu za přístavbu a stavební úpravy 
ve Slovanské ulici 17. Jako nejlépe zrekonstruovaný 
objekt v loňském roce pak vybralo Kavárnu U Bílého 
psa na náměstí Míru.  

Pět návrhů na ocenění za rok 2012 se sešlo v kate-
gorii nejprestižnější. Cenu za přínos městu obdržela 
in memoriam za své celoživotní dílo dlouholetá ředi-
telka kina Oko Zdena Holubářová.

Ocenění se budou předávat během slavnostního 
večera, který proběhne v sobotu 13. dubna v místním 
divadle. V prodeji bude více než padesát vstupenek. 
Za rovnou stokorunu si je mohou zájemci koupit 
v pokladně divadla od poloviny března. Od tohoto 
termínu si mohou vyzvednout vstupenky také vylo-
sovaní výherci, a to v historické budově radnice na 
náměstí Míru na oddělení kultury a vnějších vztahů 
u Aleny Sidorové. Zpracovala Z. Kvapilová

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 21. února 2013:

* schválilo prodej dvou nebytových prostor v domě 
v ulici 8. května 22 stávajícím nájemcům. Navázalo tak 
na prodej pěti prostor, jemuž dalo „zelenou“ v lednu.

* schválilo změnu svého usnesení z dubna ro-               
ku 2010, jež se týkalo poskytnutí finančního pří-
spěvku do fondu oprav nově vzniklému společenství 
vlastníků bytů v domě v Kmochově ulici 2. Podmín-
kou tehdy bylo, že příspěvek ve výši 350 tisíc poskytne 
město až po prodeji posledního bytu a zápisu vkladu 
práva do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že 
na tento byt podalo město výpověď z nájmu a žalobu 
na vyklizení, které soud vyhověl, a čeká se pouze na 
výkon rozhodnutí a následnou dražbu, schválili zastu-
pitelé vypuštění podmínky a vyplacení příspěvku.

* schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné 
finanční podpory ve výši 350 tisíc korun z rozpočtu 
města místnímu Vlastivědnému muzeu, a to na pro-
voz Informačního centra. Zmíněnou částku muzeum 
obdrží ve dvou splátkách v březnu a červenci. 

* vzalo na vědomí zprávu o turistické sezoně v loň-
ském roce. Více v příštím čísle.

* ve jménu místního divadla se nesl závěr únorové-
ho zasedání zastupitelstva města. Na adresu současné-
ho vedení a uměleckého šéfa souboru Ondřeje Elbela 
zde zazněly ostré výtky. „Diskuze vedená o divadle 
v Šumperku již překračuje veškerý rámec. Měli by-
chom se zaměřit na to, jak se divadlo prezentuje, neboť 
nic hroznějšího než premiérové představení V pátek 
v 7 u Řeka, jsem na této scéně ještě neviděl. Kdyby 
byla přestávka, ve druhé polovině by nebyla v sále ani 
noha,“ řekl zastupitel Oldřich Svozil a dodal, že i di-
vadelní kritik a publicista J.P. Kříž, který šumperské 
divadlo dobře zná, mimo jiné napsal, že diváci, kteří 
přišli na komedii, postupně koprní, a ti otrlí usínají. 
„Myslím, že tato situace nevěstí do budoucna nic dob-
rého a že by se jí měly zabývat dozorčí rada s valnou 
hromadou,“ zdůraznil Svozil. 

Také podle jeho kolegy a herce Petra Krále je nezbyt-
ně nutné, aby se otázka Divadla Šumperk s.r.o. řešila. 
„Divadlo by mělo fungovat jako oblastní. Mě jako her-
ce spíš než statistiky zajímá, co produkujeme,“ uvedl 
Král a připomněl,že při otevření divadla po požáru se 
mluvilo o tom, že půjde o víceúčelovou budovu a cent-
rum dovozové kultury. „Říkalo se, že bude dvacet čtyři 
hodin svítit. Je tam ale zhasnuto, je tam tma. Není jed-
noduché to říci, ale jednou bych se sám za sebe styděl, 
že jsem zůstal sedět za bukem,“ přiznal Petr Král, který 
je s místním stánkem Thálie spojen již pětadvacet let, 
a vyzval starostu Zdeňka Brože ke svolání mimořádné 
porady zastupitelů. „Vůbec se tomu nebráním, jen si 
sám netroufám posuzovat uměleckou úroveň, v tom 
by nám mohli pomoci lidé z odborné branže,“ řekl 
starosta. „Nejde jen o uměleckou stránku, ale o celko-
vé fungování budovy. K tomu jsem ochoten zpracovat 
pro kolegy zprávu,“ reagoval Petr Král, jehož návrh 
pracovního zasedání podpořili i Tomáš Potěšil a Ale-
na Hlavešová, jež na úroveň repertoáru upozorňovala 
již v minulosti. „Stoprocentně stojím za svými kolegy 
Králem a Svozilem. S námi nikdo nekonzultuje, co se 
bude hrát, nikdo se neptá, zda se to publiku líbí. Měli 
bychom stanovit termín jednání, neboť se již dává do-
hromady dramaturgický plán na příští sezonu, takže to 
opravdu hoří,“ připojila se k návrhu zastupitelka a he-
rečka Olga Kaštická. Po delší diskuzi se pak zastupitelé 
shodli, že se sejdou ve čtvrtek 28. února po zasedání 
Rady města. Nejprve přitom chtějí zhlédnout zmíněné 
představení a poté se budou zabývat situací v divadle.

Městský byt bez nájemního vztahu nabídne v draž-
bě šumperská radnice. Byt číslo 1763/4 v domě v Jese-
nické ulici 55 má výměru 51,88 m2 a vyvolávací cena 
je 418 497 Kč. 

„V ceně bytu jsou zahrnuty také ceny za příslušný 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
a na pozemku pod domem,“ uvedla vedoucí majetko-
právního odboru šumperské radnice Hana Répalová. 
Vzápětí dodala, že byt si mohou zájemci prohlédnout 
ve středu 27. února v 16 hodin a také v pátek 1. března 
ve 14 hodin. Dějištěm vlastního veřejného výběrového 
řízení bude v pondělí 4. března od 15.30 hodin ob-
řadní síň 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 místě, se vrátí. 

„Při převodu z účtu je kauci třeba zaplatit nejpozději 
tři pracovní dny před dnem dražby na účet města, ji-

nak samozřejmě v den konání aukce přímo v pokladně 
na radnici,“ upozorňuje Répalová a připomíná, že vy-
dražitel musí uhradit celou kupní cenu do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním návrhu 
na vklad práva do katastru nemovitostí. Pokud tak ne-
učiní nebo pokud od záměru koupě odstoupí, právo 
na uzavření kupní smlouvy zanikne, kauce vrácena 
nebude a město byt nabídne dražiteli, jenž skončil ve 
výběrovém řízení na druhém místě.  -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Radnice prodává byt v Jesenické ulici

Jména držitelů Cen města za loňský rok jsou již známa

Jména výherců vstupenek na slavnostní večer měs-
ta vylosovaly poslední lednový den děti z místních 
„mateřinek“.                                                      Foto: -zk-

        Byt číslo 1763/4 v domě 
v Jesenické ulici 55
Vyvolávací cena 418 497 Kč
Veřejná dražba v pondělí 4. března 
od 15:30 hodin v obřadní síni 
v budově radnice na nám. Míru 1

Vylosovaní výherci dvou volných vstupenek
Edita Walderová, Kamila Šeligová, 

Erika Matějková, Eva Pálková, Kamil Navrátil, 
František Pavelka, Daniel Španihel, 

Jaroslav Kučera, Martin Lysák, 
Klub vojenských důchodců
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Blues Alive je světovou 
událostí roku, míní Poláci

Pořadatelé festivalu Blues Alive slaví 
obrovský úspěch. Šumperská přehlídka 
zvítězila v prestižní anketě TOP Blues, 
kterou vyhlašuje nejčtenější středoev-
ropský časopis věnovaný bluesové mu-
zice Twój Blues. 

Festival Blues Alive vyhrál v katego-
rii Světová událost roku 2012. Se znač-

ným odstupem za ním skončily takové 
akce, jako jsou festivaly v Chicagu či 
Memphisu. „Zpráva z Polska nás vel-
mi překvapila a potěšila, zvláště pro-
to, že o výsledcích ankety TOP Blues 
rozhodují sami čtenáři časopisu Twój 
Blues a o Polácích je známo, že blue-
sové muzice rozumějí,“ říká viditelně 
potěšený ředitel festivalu Vladimír 
Rybička. Sedmnáctý ročník festivalu                         
Blues Alive proběhl v polovině listopa-
du loňského roku a zahrály na něm ta-
kové hvězdy, jako jsou Lucky Peterson 
nebo Shemekia Copelandová, a stejně 
jako v uplynulých letech bylo hlediště 
zcela vyprodané.

Výsledky ankety TOP Blues vyhlásil 
časopis o prvním únorovém víkendu, 
slavnostní předávání cen se pak odehraje 
v dubnu v kulturním domě v Chorzówě. 
Festival Blues Alive se přitom objevoval 
na předních příčkách prestižní polské 
ankety Top Blues také v minulých le-
tech, některou z kategorií ale letos vy-
hrál poprvé. Více o festivalu lze nalézt na                                                                                  
www.bluesalive.cz.                       -op, zk-

Několik zajímavých akcí přichystala Městská 
knihovna v Šumperku na měsíc březen, jenž se již tra-
dičně nese ve znamení knihy. Letos jsou určené přede-
vším seniorům. 

Ve čtvrtek 7. března zahájí knihovna v 16 hodin 
vernisáží kreseb a obrazů výtvarnice Aleny Pecákové 
a přednáškou Zbyslava Šmída o cestě po Kavkazu cyk-
lus akcí, během nichž ve spolupráci s místní Charitou, 
společností Pontis a dalšími partnery představí služby, 
které tyto organizace poskytují starším spoluobčanům. 
Zároveň upozorní na aktivní seniory a jejich koníčky.  

Úderem čtvrté odpolední bude zahájena výstava 
výtvarných prací Aleny Pecákové, která pracovala 
jako návrhářka designu v Moravolenu, a také výstava 
přibližující činnosti Charity Šumperk a společnos-
ti Pontis o.p.s. v oblasti služeb pro seniory. Na ver-
nisáž naváže v 16.45 hodin cestovatelská přednáška 
Zbyslava Šmída o Kavkazu spojená s promítáním 
diapozitivů. Turistika a příroda je celoživotním ko-
níčkem jedenaosmdesátiletého Zbyslava Šmída, rád 
cestuje a pořádá zájezdy pro seniory Klubu důchodců 
Šumperk.

Akce zaměřené na seniory chystá knihovna i na 
další březnové dny - ve čtvrtek 21. března proběhne 
setkání nejstarších čtenářů, naplánovány jsou i před-
nášky na téma péče o ležící seniory či trénování pa-
měti. V rámci projektu Setkávání se seniory připravuje 
knihovna akce i v dalších měsících. V dubnu tak jsou 
na programu přednáška o Alzheimerově nemoci, fil-
mové představení pro seniory v kině Oko a zahradní 
slavnost za knihovnou, v květnu sportovní hry pro 
seniory a v červnu seminář knihovníků seniorů SKIP, 
výlet na Štolnavu a do Pekařova a setkání u příležitosti 
Pradědových letokruhů. -zd, zk-

   Pokračování ze str. 1
Podpořit by mohl kraj podle Zdeňka Brože 

i vysokoškolské vzdělávání ve městě, které zde ve 
spolupráci s Vysokou školou báňskou „běží“ již 
od roku 2002. Právě o Centru bakalářských stu-
dií v Šumperku a jeho Nadačním fondu, do něhož 
kromě města finančně přispívají firmy z regionu, in-
formovala hejtmana během setkání na radnici zástup-
kyně fondu Hana Kolaříková. V této souvislosti zmí-
nila i plánované využití části někdejší školní budovy 
v ulici 28. října pro potřeby Fakulty strojní ostravské 
Vysoké školy báňské. Vzniknout by zde měly učebny 
a přednáškové sály. „Chtěli jsme v Šumperku technic-

ké vzdělávání, neboť si o to řekly místní firmy, které 
byly ochotné na něj i finančně přispět. To je, mys-
lím, v republice rarita,“ zdůraznil starosta, jenž cítí 
jako nepříliš fér, že kraj jiné vysoké školy podporuje 
a Šumperk opomíjí. „I když jde o ostravskou univer-
zitu, Centrum je vysloveně šumperská záležitost. My 
to samozřejmě budeme dělat dál, ale bylo by dobré, 
kdyby se kraj zapojil formou příspěvku do Nadační-
ho fondu,“ obrátil se Zdeněk Brož na hejtmana. Ten 
přislíbil, že celou záležitost projedná, neboť zapadá do 
dlouhodobé koncepce krajského školství.

Během své návštěvy Šumperka se Jiří Rozbořil na 
vlastní oči přesvědčil o tom, že stav budovy požární 
stanice Hasičského záchranného sboru v Nemocniční 
ulici je opravdu tristní. „Podle studie zpracované před 
pěti lety je objekt nevyhovující pro rekonstrukci a měl 
by se zbourat,“ popsal ředitel šumperského územního 
odboru Martin Žaitlik. Generální ředitelství HZS chce 
podle něj začít s výstavbou nové budovy příští rok 
a hotova by měla být během tří let. Náklady se odhadu-
jí na devadesát milionů, tři miliony na projekt by měl 
přitom již letos uvolnit kraj. „Rád tyto peníze uvolním, 
ale chtěl bych mít jistotu, že se skutečně bude stavět,“ 
podotkl hejtman, který poté spolu se svým náměstkem 
Michaelem Fischerem a Zuzanou Němcovou z nově 
vznikajícího oddělení koordinátora, zamířil do „ga-
rážového útočiště“ temenické  Jednotky dobrovolných 
hasičů. „Tato cesta byla velmi přínosná. Z poznatků, 
které jsem získal, mohu vycházet například při pláno-
vání financí krajského rozpočtu,“ zhodnotil svoji ná-
vštěvu Jiří Rozbořil, jenž pak během pracovního oběda 
projednal s prezidentkou Mezinárodního folklorního 
festivalu Libuší Drtilovou záležitosti týkající se této 
věhlasné srpnové akce. -zk-

Mezi hlavní hvězdy loňského Blues 
Alive patřila Shemekia Copelandová. 
 Foto: -pk-

Úspěšné dětské tanečníky ze šumperského klubu sportovního tance Next spolu 
s jejich trenérem Jiřím Burdou přijal začátkem února na šumperské radnici sta-
rosta Zdeněk Brož, jenž jim poblahopřál k loňským i letošním vynikajícím výsled-
kům. Nejúspěšnějším párem, jenž klub reprezentuje, je Klára Navarová s Adamem 
Chytilem, kteří z loňských čtyřiceti soutěží přivezli pět bronzových, šestnáct stří-
brných a patnáct zlatých medailí. Postoupili tak letos do vyšší věkové i výkonnost-
ní třídy. Za jejich loňské úspěchy se jim letos rozhodli zastupitelé udělit ocenění 
města v kategorii Cena mladých. Nejaktivnějším párem pak byli Natálie Dirová 
a Vít Řezník, jež absolvovali devětačtyřicet soutěží, z nichž přivezli cenné kovy. 
Více informací přineseme v příštím čísle.  Foto: Z. Kvapilová

Hejtman Jiří Rozbořil se spolu s dalšími zastavil pří-
mo ve třídách, v nichž pozdravil žáky a jejich učitele. 
Ředitel školy Luboš Mátych mu současně představil 
zpracovaný záměr dalších stavebních úprav „Zámeč-
ku“, které jsou pro záchranu této kulturní památky 
a další rozvoj školy velmi významné.  Foto: S. Juga

Tato cesta byla velmi přínosná, zhodnotil 
nový hejtman návštěvu Šumperka

Měsíc čtenářů je v knihovně 
ve znamení seniorů
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Hudební skupina O5 a Radeček vy-
razí na jaře na koncertní šňůru, kte-
rou pojmenovala Opičí turné podle 
své nové desky Pozdrav z Opičích hor. 
Autoři několika známých hitů odehrají 
osm samostatných koncertů a poté se 
s novými písněmi přesunou na pódia 
festivalů, jako jsou Votvírák, Benátská 
noc nebo Jamrock.

Šumperští muzikanti zahájí Opičí 
turné 13. března koncertem v přímém 
přenosu Českého rozhlasu, který od-
vysílají naživo všechny regionální sta-
nice po celé republice. Koncert mohou 
fanoušci sledovat buď přímo ve studiu 
Českého rozhlasu Olomouc nebo také 
na Youtube, kam bude on-line přenášen. 
Před svým domácím publikem v Šum-
perku pak Radečci zahrají a zároveň 
pokřtí nové cédéčko v pátek 29. března 
v H-clubu v Rooseveltově ulici. 

„Na turné vyrazíme s novým kon-
certem, chceme nazkoušet staré pecky, 
ale samozřejmě také věci z nové des-
ky,“ říká zpěvák Tomáš Polák. Vzápětí 

prozrazuje, že na letošních koncertech 
O5 a Radeček bude znít zcela určitě 
píseň Dokud vítr fouká z nového alba 
Pozdrav z Opičích hor, která v těchto 

dnech míří do rádií jako druhý singl. 
Tím prvním byla skladba Ripápá. Více 
informací a seznam koncertů Opičího 
turné na www.o5.cz.  -op-

Domov důchodců Šumperk je poby-
tové zařízení sociálních služeb s nepřetr-
žitým provozem, které je příspěvkovou 
organizací zřízenou Olomouckým kra-
jem. Jeho historie sahá do roku 1985 
a 1989, kdy byly postupně otevřeny dva 
obytné pavilony, které v současné době 
poskytují ubytování 230 seniorům. Oba 
pavilony jsou postupně modernizová-
ny za významného přispění zřizovatele 
tak, aby se prostory přizpůsobily mění-
cím se potřebám uživatelů.

Posláním Domova je poskytovat so-
ciální služby seniorům ve věku od 60 let 
(u služby Domov se zvláštním režimem 
od 50 let), kteří nemohou žít ve svém 
domácím prostředí a kteří v důsledku 
svého věku mají sníženou soběstačnost 
- ocitli se v nepříznivé sociální situaci. 
Usilujeme o zachování jejich samostat-
nosti a podporujeme udržení stávajících 
dovedností v péči o sebe sama. Pomoc 
vychází z individuálně určených potřeb. 
Usilujeme o zachování funkčních soci-
álních vazeb - rodina, přátelé, vrstevní-
ci. Naše podpora je vedena se záměrem 
podpořit sociální začleňování, zamezit 
sociálnímu vyloučení a podporovat ak-
tivní trávení volného času.

Zařízení má registrovány dvě sociál-
ní služby. Domov pro seniory je určen 
těm osobám, které jsou závislé na po-
moci druhé osoby. Domov se zvláštním 
režimem je pak určen osobám trpícím 
stařeckou demencí. Služby nejsou urče-

ny pro osoby vyžadující ústavní péči ve 
zdravotnickém zařízení. Cíl práce spo-
čívá v zachování soběstačnosti.

Seniorům je aktivně nabízena se-
berealizace, např. v tvořivé dílně. Ob-
líbené jsou programy jako zooterapie, 
muzikoterapie nebo ergoterapie. K dis-
pozici je rehabilitace, mohou si zacvi-
čit v tělocvičně. V péči jsou aplikovány 
prvky bazální stimulace. V roce 2011 
byla zřízena vzpomínková místnost 
pro reminiscenční programy a aktivi-
zační místnost. Od roku 2011 probíhají 
hodiny trénování paměti, zatímco vě-
domostní soutěže a sportovní hry mají 
letitou tradici.  

V nabídce poskytovaných služeb je 
celoroční ubytování, včetně úklidu, pra-
ní a žehlení prádla. Dále poskytujeme 
celodenní stravování s možností zajiště-
ní dietní a diabetické stravy, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, ošet-
řovatelské služby a zprostředkování 
lékařské péče, základní sociální pora-
denství a podobně. Domov navenek 
reprezentuje i hudební skupina KIKS, 
která v loňském roce oslavila 10. výročí 
založení. Koncem minulého a začát-
kem letošního roku proběhly oslavy 
dvou významných životních jubileí kli-
entek Domova. Obě se dožily krásných                
101 let. V dobrovolnickém programu 
máme 21 dobrovolníků.        

 Anna Podhrázská, ředitelka

Opičí turné začne koncertem v přímém přenosu

Během Opičího turné odehraje šumperská skupina O5 a Radeček osm samostat-
ných koncertů.                                                                                                      Foto: -zn-

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 zá-
vazné vyhlášce č. 5/2012 o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořád-
ku, kterou loni vydalo Zastupitelstvo 
města. Současně musejí respektovat 
ustanovení OZV č. 2/2009 o záka-
zu konzumace alkoholických nápo-
jů na veřejném prostranství a OZV                                                                                    
č. 8/2007 k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku na vyme-
zených 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 
Miterková. Žádosti o udělení výjim-
ky by podle ní měli pořadatelé zaslat 
na odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů nejpozději do úterý 2. dubna. 
„Termín je nutné dodržet, abychom 
mohli zpracovaný materiál předložit 
Radě města ke schválení. Těm, kteří 
si žádost nepodají, hrozí, že jim již 
nebude mimořádná výjimka během 
roku poskytnuta,“ zdůrazňuje vedou-
cí odboru a připomíná, že tiskopisy 
pro podání žádosti jsou ke stažení na 
www.sumperk.cz v sekci formuláře 
a tiskopisy - odbor školství, kultura 
a vnější vztahy. -zk-

      Kupte si KŽŠ 
a získejte na rok 
registraci do 
knihovny zdarma

Městská knihovna Šumperk nabízí 
bezplatnou registraci v půjčovně v ulici 
17. listopadu 6 a v pobočce Sever v Te-
menické ulici pro čtenáře Kulturního 
života Šumperka. Každý, kdo předloží 
v knihovně během března kupon, kte-
rý je otištěn na vnitřní straně obálky 
březnového čísla tohoto kulturního 
měsíčníku, bude na jeden rok zdarma 
zaregistrován.Pokud již vlastní legiti-
maci, bude mu registrace o jeden rok 
prodloužena. KŽŠ je k dostání pouze 
za 12 Kč v knihkupectvích, v knihov-
ně, v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřadov-
ny a v novinových stáncích. -red-

      

      Město vyvěsí 
tibetskou vlajku

Na čtyři dny nahradí vlajku Evrop-
ské unie, jež zdobí průčelí šumperské 
radnice, žlutočervenomodrá vlajka 
dalekého Tibetu. Město se tak od 8. do 
11. března přidá k bezmála třem stov-
kám českých radnic a krajských úřadů 
a vyjádří solidaritu se zemí okupova-
nou čínskými komunisty. -zk-

      Kurz dovedností 
na počítači začíná 
již 12. března

Základní škola ve Vrchlického 
ulici 22 pořádá kurz základních do-
vedností na počítači pro veřejnost. 
Kurz patnácti dvouhodinových lekcí 
stojí sedm set korun a bude probíhat 
každé úterý od 17 hodin. Zájemci se 
mohou do pátku 1. března přihlásit 
u Adély Ondráčkové v přízemí bu-
dovy od 7.30 do 15.30 hodin. Více 
informací na tel. čísle 583 212 705 
nebo 608 744 144.  -red-

      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. Každou neděli dopo-
ledne mohou na stadion zamířit také 
rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas 
od 8:30 do 9:45 hodin. Dospělí zapla-
tí dvacet korun a stejnou částku i dítě 
v doprovodu rodiče bez průkazky HK 
Mladí draci, dítě vlastnící zmíněný 
průkaz má v doprovodu rodiče brus-
lení zdarma. Vstupné je 40 Kč. -red-

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

Večerní venkovní 
produkce musí 
odsouhlasit radnice
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Speciální přístroj k vyšetření sluchu novorozenců 
získalo díky penězům od Nadace Agel dětské a no-
vorozenecké oddělení šumperské nemocnice. Šek 
v hodnotě sto šestnácti tisíc korun předaly primáři 
oddělení Miroslavu Musílkovi a řediteli nemocnice 
Radanu Volnohradskému předsedkyně správní rady 
Nadace Agel Iveta Ostruszková a členka dozorčí rady 
Dana Polachová. 

Přístroj Oticon snímá otoakustické emise a slouží 
ke screeningovému vyšetření vrozených poruch slu-
chu. Dítě přitom vyšetřují zdravotníci vždy třetí až 
pátý den po porodu. „Vyšetření novorozence nijak 
neobtěžuje, pro optimální výsledek je důležité pou-
ze to, aby zůstalo v klidu,“ uvedl primář Miroslav 
Musílek. Samotné vyšetření je podle něj nebolestivé 
a spočívá v umístění malé sondy do zevního zvuko-
vodu, kde se měří takzvané otoakustické emise. Jejich 

přítomnost znamená dobrou funkci vnitřního ucha. 
Vyšetření vyžaduje tiché prostředí a klidné dítě - za 
takových podmínek trvá u jednoho ucha necelou mi-
nutu. „Ne všechny děti se narodí se zdravým sluchem. 
Toto vyšetření odhalí naprostou většinu závažných 
vrozených poruch sluchu,“ zdůraznil Musílek. Vel-
kým přínosem je fakt, že vyšetření umožňuje včasnou 
diagnostiku sluchových vad a případné zahájení slu-
chové rehabilitace, která je důležitá pro komunikační 
dovednosti dítěte a rozvoj řeči.

Podle členky dozorčí rady nadace a dětské lékařky 
Dany Polachové bylo cílem daru přispět ke zkvalit-
nění péče na novorozeneckém oddělení nemocnice, 
které patří svými výsledky mezi nejlepší na Moravě. 
„Jsme rádi, že jsme mohli přispět na nákup právě to-
hoto důležitého přístroje,“ uvedla při předání šeku 
Dana Polachová.

Podle statistik se sluchové vady objevují u šesti 
až dvanácti dětí z tisíce, přičemž jedno novorozeně 
z každé tisícovky dětí má velmi těžkou sluchovou 
vadu. Každý rok se v České republice narodí zhruba 
osmdesát neslyšících dětí. Díky včasné diagnostice 
mohou nedoslýchavé či neslyšící děti začít rozvíjet 
svou řeč. V dnešní době mají k dispozici širokou 
síť odborné péče a mnoho funkčních pomůcek pro 
usnadnění komunikace. -zk, hs-

Zpravodajství/Informace

Desítky předškoláků zamířily v závěru druhého 
únorového týdne k zápisu do prvních tříd šumper-
ských základních škol. Aby děti nebyly hned napopr-
vé příliš vyděšené, organizuje poslední roky většina 
škol zápis spíše jako zábavu než úřední akt. 

„V nadcházejícím školním roce bude zřejmě prv-
ňáčků méně, než tomu je nyní. K zápisu totiž přišlo 
méně dětí než loni a počet odkladů je zatím o čtyři 
vyšší,“ uvedla vedoucí oddělení školství šumper-
ské radnice Zdenka Brijarová. Současně dodala, že 
o jednu se na základních školách od letošního září 
sníží celkové množství prvních tříd. Jejich počet se 
tak zastaví na čísle třináct. O jednu méně budou mít 
ve škole v ulici Dr.E. Beneše. 

Během dvou únorových dnů zapsali učitelé do 
prvních tříd pěti šumperských základních škol tři sta 
třicet osm dětí, což je ve srovnání s loňskem o de-
set méně. V šestatřiceti případech již zároveň rodiče 
požádali o odklad zahájení školní docházky. „V září 
by tak měli pravděpodobně nastoupit tři sta dva 
prvňáčci, což je o čtrnáct méně než loni. Z nich pak 
bude jedenapadesát do Šumperka dojíždět z okol-
ních obcí. Tento počet ale není definitivní,“ podotkla 
Brijarová a připomněla, že rodiče mohou o odklad 
povinné školní docházky žádat až do konce letošní-
ho května. I z tohoto důvodu tak zatím nelze určit, 
kolik dětí do prvních tříd skutečně nastoupí.

Ve dnech 7. a 8. února zapisovaly děti i tři šum-
perské „speciálky“. Z třiapadesáti dětí, jež k zápisu 
dorazily, budou mít pravděpodobně odklad dvacet 
tři. Do první třídy by tak mělo nastoupit třicet dětí, 
z nichž třináct bude do města dojíždět.   -zk-

Školy zapisovaly budoucí prvňáčky

Novorozencům vyšetřují 
sluch speciálním přístrojem

Vyšetření jednoho ucha přístrojem Oticon trvá pri-
máři Miroslavu Musílkovi asi minutu.        Foto: -zk-

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 7. března

Potřetí v letošním roce se sejdou ve čtvrtek           
7. března ke svému zasedání šumperští zastupitelé. 
Rozhodnout by měli o rozdělení letošních grantů 
a dotací z rozpočtu města a také o osudu altánu ve 
Smetanových sadech. Chybět nebudou ani zpráva 
o inventarizaci městského majetku a blok finanč-
ních a majetkoprávních záležitostí města. Jednání 
odstartuje v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

     Knihovna Sever mění 
provozní dobu

Půjčovní hodiny knihovny Sever v Temenické 
ulici doznají od 1. března změny. V pondělí, úterý, 
středu a pátek bude otevřeno již od deváté ranní, 
zavírá se pak v pět odpoledne. Ve čtvrtek a v sobo-
tu je knihovna uzavřená. Bližší informace lze získat 
na tel.č. 583 215 530.  -red-

     Školky zapíší děti 
koncem března

Zápis dětí do šumperských mateřských škol na 
školní rok 2013/2014 proběhne koncem března, 
konkrétně v úterý 26. a ve středu 27. března vždy 
od 8 do 16 hodin. Děti přitom budou přijímány na 
základě kritérií stanovenými ředitelkami „mateři-
nek“. Bližší informace v příštím čísle. -red-

     Radnice chystá setkání 
k činnosti dobrovolníků CO

Chcete se stát dobrovolníkem civilní ochrany? 
Pak přijďte ve středu 6. března na šumperskou rad-
nici na náměstí Míru. Od 16 do 17 hodin zde bude 
v kanceláři č. 508 probíhat informativní setkání 
k činnosti dobrovolníků civilní ochrany. Bližší in-
formace lze získat u J. Skrbka, tel.č. 583 388 508, 
606 702 272, e-mail: jiri.skrbek@sumperk.cz. -red-

     Kurz první pomoci 
vstupuje do druhé poloviny

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci 
pro veřejnost nabízejí v těchto týdnech v rámci 
vzdělávání v oblasti civilní ochrany zájemcům 
ze Šumperka i okolí šumperská radnice a Střední 
zdravotnická škola. Na programu jsou ještě dvě 
bezplatné lekce.

„Lidé mohou v rámci kurzu získat nebo si při-
pomenout informace důležité pro chování při udá-
lostech, jež se stávají na pracovišti, doma nebo při 
relaxaci. Účastníci přitom zdarma obdrží letáky 
s informacemi z civilní ochrany a dalších oblastí 
souvisejících s bezpečností života,“ uvedl vedou-
cí oddělení Bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
Kurz probíhá stejně jako loni v budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici a každá lekce má 
program pro nově příchozí. První dvě lekce již pro-
běhly, třetí dvouhodinovka je naplánována na zítra, 
tedy na čtvrtek 28. února, poslední pak na čtvrtek 
7. března. Začíná se vždy od 16 hodin.  -zk-

        Toto vyšetření odhalí 
naprostou většinu závažných 
vrozených poruch sluchu. 
 M. Musílek, 

primář dětského a novorozeneckého oddělení

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůz-
nější dovednosti. Do „speciálky“ Schola Viva v Er-
benově ulici jich přišlo čtyřiatřicet, což je ve srovnání 
s loňskem o dvanáct více.  Foto: -pk-
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Informace/Seriál šumperské firmy

Vaše firma je především známá jako významná 
regionální stavební firma. Předmět vašeho podni-
kání je však výrazně širší. Můžete svoji firmu blíže 
představit?

Naše společnost působí na trhu od roku 1996 
a k základnímu předmětu podnikání, kterým je kom-
plexní stavební výroba, patří i developerská činnost 
v oblasti bytové a komerční výstavby. Vedle stavební 
výroby rozvíjíme i strojírenskou výrobu v oblasti vý-
robků z nerezavějících a konstrukčních ocelí. Mimo to 
vyrábíme klasické ocelové konstrukční prvky pro sta-
vebnictví. Z dalších doplňkových činností zabezpeču-
jeme správu nemovitostí a služby cestovní kanceláře 
Fischer. Během své existence se firma stala váženým 
a respektovaným subjektem v oblasti průmyslové, 
bytové a občanské výstavby. Je držitelem certifikátů 
integrovaného systému řízení v oblasti jakosti, envi-
ronmentu a bezpečnosti práce. Firma je také  držite-
lem osvědčení k realizaci vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů ETICS a pro speciální stavby 
i osvědčením s přístupem k utajovaným informacím 
se stupněm utajení TAJNÉ. 

Převážnou většinu svých obchodních aktivit usku-
tečňuje firma SAN-JV, s.r.o. na celém území České 
republiky. V současné době zaměstnává 130 pracov-
níků s ročním obratem asi 200 mil. Kč a vedle členství 
v Hospodářské komoře ČR je členem profesní asocia-
ce Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

V dnešní tvrdé konkurenci by stavební firmy bez 
developerské činnosti neobstály. Jak se vám v této 
oblasti daří a jaké jsou největší problémy? 

Předpokladem úspěšné developerské činnosti je 
dokonalé spojení a provázanost investičního záměru, 
projektového zpracování, finančního a obchodního 

zajištění tak, aby realizace splnila developerský zá-
měr. A to je vlastně největší problém této činnosti. 
Vlastní realizace stavby je pak už ta kratší a relativně 
jednodušší etapa. První takovýto projekt jsme reali-
zovali v roce 2005 v Šumperku výstavbou obchodní-
ho centra na Hlavní třídě. Od té doby jsme již touto 
formou postavili a předali do užívání 314 bytových 
jednotek a 3 865 m2 podlahové plochy komerčních 
objektů. Z největších projektů, které jsme zrealizovali, 
je to komplex bytů a komercí ve Stránčicích u Prahy, 
jehož součástí bylo vytvoření náměstí Emila Kolbena. 
V Krnově na Říčním okruhu vyrostl komplex dvou 
bytových domů a v Šumperku pak ještě obytný dům 
v ulici Gen. Svobody a polyfunkční dům pod názvem 
Palác Schönberg v Langrově ulici, včetně propojova-
cího schodiště s ulicí Na Hradbách. Naše projekty se 
úspěšně zúčastnily soutěže o nejúspěšnější developer-
ské projekty v ČR, kterou organizují společnost Con-
ventia a Česká komora realitních kanceláří, ve které 
projekt Bytový dům Balcárkova Olomouc získal cenu 

veřejnosti v regionu Olomoucký kraj jako Realitní 
projekt roku 2012 a  cenu odborné poroty za 1. mís-
to získaly projekty Lázeňský dům s byty a apartmány 
Velké Losiny a bytový dům SAN Šternberk.

V jakém segmentu strojírenské výroby působíte? 
Strojírenskou výrobu zajišťujeme v závodě v Lošti-

cích, a to ve dvou oblastech. V oblasti strojního ob-
rábění, kde využíváme především  moderních CNC 
vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů, které 
umožňují obrábět rozměrné a těžké odlitky, svařence 
a výkovky ve vysoké přesnosti. Opracováváme polo-
tovary dodané zákazníkem, ale jsme schopni požado-
vané polotovary, ať již odlitky, výkovky nebo svařence, 
zajistit sami. Máme bohaté zkušenosti z výroby složi-
tých frém z nerezavějící oceli pro potravinářské stroje 
zahraničního odběratele, kdy jsme vyráběli svařence, 
včetně jejich kompletního obrábění. V oblasti zámeč-
nické výroby zabezpečujeme vedle  kompletních do-
dávek zámečnických prvků pro stavební výrobu také 
zakázkovou výrobu nejrůznějších výrobků z nerezové 
oceli a dalších ušlechtilých kovových materiálů, které 
jsou hlavní náplní zámečnické výroby. Jde například 
o různá schodiště, zábradlí, dopravní vozíky, kovový 
nábytek, nádrže, speciální nádoby a podobně. Tyto 
výrobky jsou určeny především pro potravinářský 
a chemický průmysl, zdravotnická a gastronomická 
zařízení.

Hlavním cílem strategie rozvoje naší společnosti 
SAN-JV s.r.o. je do budoucna  dále zintenzivnit efek-
tivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosa-
žení úrovně prosperující evropské firmy s trvalým 
růstem tržní hodnoty.

Děkuji za rozhovor,
Petr Krill

Představujeme: Firma SAN-JV, s.r.o. očima ředitele Josefa Vymazala

Dílem firmy SAN-JV je i polyfunkční dům nazva-
ný Palác Schönberg v Langrově ulici v Šumperku.                           
                                                                     Foto: -zk-

Církevní rok v hudbě 
nabídne sepolkra 
Jana Dismase Zelenky

V pondělí 28. ledna si šumperští gymnazisté připo-
mněli Den památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti. Za tímto účelem byla v pro-
storách školy již od poloviny ledna instalována výsta-
va Zmizelí sousedé, zapůjčená Židovským muzeem 
v Praze, ke které si studenti připravili průvodní slovo 
a představují ji svým spolužákům i základním a střed-
ním školám z regionu.

Také vlastní vzpomínková akce byla v režii studentů. 
Svým posluchačům přiblížili osudy židovských rodin 
na Šumpersku, kterým dala skutečný lidský rozměr 
beseda s pamětníky. Na svá dětská léta strávená v Te-
rezíně zavzpomínala Alžběta Dostálová z Mohelnice, 
hostem byl rovněž zástupce občanského sdružení Re-
spekt a tolerance Luděk Štipl. Studenti měli možnost 
zhlédnout zfilmovaný Deník Otty Wolfa, který natoči-
lo výše zmíněné sdružení. Tento snímek zvítězil v me-
zinárodní soutěži nekomerčních filmů a na naší škole 
měl svoji premiéru.

Druhá část programu byla věnována problematice 
holocaustu Romů. Prostřednictvím lektorky Heleny 
Danielové se studenti dozvěděli základní informace 
o historii tohoto etnika, jejich osudy za války přiblížila 
na příkladu své rodiny pamětnice Emílie Machálková.  

Pondělní dopoledne studentům nejen rozšířilo zna-
losti z moderních dějin, ale obohatilo je také o skuteč-
né lidské příběhy. Věříme, že vše, co se touto cestou 
dozvídají, jim nedovolí na největší tragédii v dějinách 
lidstva zapomenout. J. Lónová

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě pokračuje v březnu sedmou 
částí. Posluchačům nabídne Musica ad Sepulchrum 
Domini skladatele Jana Dismase Zelenky.

Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost 
českého hudebního baroka, dnes již není třeba před-
stavovat. Ovšem jeho tvorba spojená s Prahou stále 
uniká naší pozornosti. Neprávem. „Tři sepolkra, tedy 
kantáty určené k provozování na Velký pátek u Boží-
ho hrobu, obsahují Zelenkovu nejranější dochovanou 
hudbu. Jsou to však již osobitá díla vykazující všechny 
znaky skladatelova nanejvýš pozoruhodného kom-
pozičního stylu,“ říká zakladatel cyklu Církevní rok 
v hudbě Vít Rozehnal a podotýká, že skladby byly ur-
čeny pražskému Klementinu, nejstarší jezuitské koleji 
v Čechách. Jedinečným způsobem dokládají bohatý 
hudební provoz v kostele Nejsvětějšího Salvátora, 
který patřil k nejvýznamnějším místům na pomyslné 
„hudební mapě“ barokní Prahy. 

„Premiérové nahrávky tří kantát se o tři století poz-
ději, v kostele nacházejícím se na opačném konci Kar-
lova mostu, společně se čtveřicí vynikajících sólistů 
ujal soubor Collegium Marianum, jeden z nejlepších 
českých i evropských barokních ansámblů,“ popisuje 
Rozehnal. Vzápětí připomíná, že sedmé pokračová-
ní hudebního cyklu proběhne ve středu 6. března od    
19 hodin ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 
Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují i v březnu. Na pro-
gramu jsou vždy první středu v měsíci v době od 8.30 
do 10 hodin, první pátek v měsíci v době od 18 do                                          
19 hodin a také první sobotu v měsíci od 8.30 do 
10 hodin. V pátek 1. března tak bude řeč o životě 
v Dolních Studénkách a dalších obcích v okolí Šum-
perka, o den později se bude mluvit o Českém sva-
zu ochránců přírody Šumperk a ve středu 6. března 
bude hlavním tématem Okresní hospodářská komora 
Šumperk. Bližší informace týkající se jak občanských 
rádií CB, tak vlastních relací mohou zájemci nalézt na 
městském webu www.sumperk.cz.  -red-

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve 
k setkání s Renatou Rokůskovou 

na téma „Bože, pošli mě“
v sobotu 9. března ve 14:30 hodin 

v sále BJB v ulici M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti obch. domu Albert)

O Božím volání a povolání, které může zavést 
hodně daleko, třeba až do služby potřebným ve 

východní Africe. Renata Rokůsková se podělí o své 
svědectví doplněné fotkami z Keni. Její službu 

a hlavně šikovné keňské řemeslníky lze podpořit 
zakoupením rukodělných výrobků z Keni.

Pokračují relace CO 
na občanských rádiích

Na Gymnáziu uctili 
památku obětí holocaustu
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Informace/Kulturní okénko

Dva tituly Euroloppet 
Champion pro Vaška Riedla

Po úspěšné kariéře motokrosového závodníka, kte-
rou předčasně ukončil těžký úraz, po němž se mohl 
půldruhého roku pohybovat jen o berlích, se Vašek 
Riedl nechal zlákat partou kamarádů ke svému dru-
hému koníčku. Tím je dálkový lyžařský běh.

V roce 1987, ve svých čtyřiceti osmi letech, se po-
prvé postavil na start slavné Jizerské padesátky a do 
letošního roku vynechal kvůli nemoci jen jednu. Do 
sedmdesáti let jel osmnáctkrát padesát kilometrů a po 
sedmdesátce čtyřikrát poloviční pětadvacítku. A vedl 
si velmi úspěšně, když ve své kategorii skončil něko-
likrát čtvrtý. Velmi cenné je také třetí místo v závodě 
pětičlenných družstev na Krkonošské sedmdesátce. 
Těchto závodů družstev absolvoval víc než dvacet. 
Dvakrát zdolal 90 km na slavném Vasově běhu v so-
lidním čase 7:28,0.

Nejvíce si však Vašek Riedl cení dvou titulů Eu-
roloppet Champion, které závodník získá za zdolání 
osmi vypsaných známých evropských „laufů“. Na 
slavné Marcialonga v Itálii v roce 2009 dokázal v ka-
tegorii M-70 pokořit všechny soupeře a vyhrát! Na 
bedně byl ještě třikrát (Tiroler Kuasalauf, Bielá stopa, 
Bieg Piastow). Za všemi úspěchy je však dlouhá řada 
kamarádů podobného ražení a v posledních letech 
excelentní dvorní „mazač“ Bohuš Mazák. Velké podě-
kování patří i lékařům a fyzioterapeutům šumperské 
nemocnice a z Bludova za úspěšnou léčbu a rehabili-
taci při různých zraněních. K. Vykydal

Festival mladých umělců Šumperské Preludium, 
který v roce 1974 založil Alois Motýl, vstupuje v břez-
nu do druhé poloviny. A protože letos slaví kulaté ju-
bileum v podobě čtyřicátin, připravili jeho pořadatelé 
ve spolupráci s cyklem Klasika Viva mimořádnou 
dramaturgii koncertů. Na festivalu se tak představují 
umělci, kteří zde již v minulosti vystoupili a pro něž 
byl festival odrazovým můstkem v kariéře. Dokladem 
jsou první dva únorové koncerty. Ten zahajovací pa-
třil Motýlům a světoznámé harfistce Janě Bouškové, 
na druhém se pak představil jeden z nejznámějších 
českých kytaristů současnosti Lubomír Brabec.

Třetí koncert Preludia, jenž je naplánovaný na pon-
dělí 11. března, přivítá v Šumperku mezzosopranist-
ku Janu Wallingerovou. „Zasvěcení budou znát tuto 
sólistku Národního divadla v Brně jako Janu Štefáč-
kovou. Umělkyně je odchovankyní Šumperského 
dětského sboru, vystudovala Pražskou konzervatoř 
a v současnosti je vyhledávanou pěvkyní,“ říká za-
kladatel a organizátor cyklu Klasika Viva Roman Jan-
ků. Na programu koncertu, který nese podtitul „Na 
křídlech zpěvu,… na křídlech vášně“, zazní skladby 
barokních skladatelů Cacciniho, Lottiho, Carissimiho 
či Händela a také výběr z písňových cyklů Antonína 
Dvořáka, Bohuslava Martinů, P.I. Čajkovského nebo 
vášnivá hudba z opery Carmen G. Bizeta. Na cembalo 
a klavír zahraje Martin Hroch. 

Závěrečný koncert festivalu pak nabídne v pondělí 
25. března šumperskému publiku jedno z nejlepších 
českých smyčcových kvartet, Panochovo kvarteto. 
Soubor, který byl založen již v roce 1968 studenty 
Pražské konzervatoře, začal záhy koncertovat po ce-
lém světě. „Kvarteto je laureátem mezinárodní soutěže 
Pražské jaro a držitelem zlaté medaile soutěže v Bor-
deaux, zlaté desky Supraphonu, Grand Prix akademie 
Charlese Crose v Paříži a velkého ocenění prestižní 

ceny Midem Classical Awards za nahrávku Dvořá-
kových Cypřišů a Slovanského kvartetu,“ vypočítává 
úspěchy ansámblu Janků a dodává, že také Panochovo 
kvarteto má v historii festivalu Šumperské Preludium 
svůj profilový koncert. Na závěrečném koncertě čty-
řicátého ročníku přitom zazní kvartety W.A. Mozarta, 
L. van Beethovena, Antonína Dvořáka. 

Stejně jako v uplynulých ročnících také letos se 
koncertuje v klášterním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyklých předpro-
dejích s tím, že na koncerty Preludia je možné využít 
všechny předplacené karty Klasiky Viva, tedy Abo-
nentní karty i karty Klubu přátel Klasiky Viva.  -zk-

Via Lucis zve na setkání 
s Gabrielou Vránovou
Další setkání z cyklu komorních pořadů Via Lu-

cis chystá na začátek března Středisko volného času 
Doris. Na programu je poetický večer s herečkou 
Divadla na Vinohradech, pedagožkou a recitátor-
kou Gabrielou Vránovou, nazvaný „Mít oči živé od 
lásky…“. Začíná ve čtvrtek 7. března o půl sedmé 
večer v sále Vily Doris.

Gabriela Vránová patří k našim nejvýznamnějším 
herečkám především díky svému smyslu pro cha-
rakterní a dramatické herectví. Vedle účinkování 
v divadle ji diváci znají také z úspěšných televizních 
inscenací, seriálů a filmů. V rozhlase pak natočila 
celou řadu pohádek, rozhlasových her, večerníčků. 
Celý život se rovněž věnuje recitaci, a tak se bez 
nadsázky dá nazvat královnou české poezie - získala 
Křišťálovou růži, nejvyšší ocenění v oblasti umělec-
kého přednesu. Vstupenky za 60 Kč lze zakoupit, 
případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037. -zk-

V knihovně se bude hovořit 
o Azorských ostrovech 

V letošním cyklu zajímavých besed pokračuje 
v březnu šumperská Městská knihovna. Povídání s Ivo 
Müllerem je v knihovně v ulici 17. listopadu napláno-
váno na čtvrtek 14. března od 18 hodin v půjčovně 
pro dospělé. Nese název Azorské ostrovy 2012 a při-
blíží devět drobných lávových ostrůvků ztracených ve 
vodách Atlantiku. Součástí povídání bude promítání 
fotografií. Vstupné je čtyřicet korun. -red-

Na Hrádku vyroste 
jazzová džungle

V pátek 15. března se od půl osmé večer na Hrád-
ku v šumperském divadle uskuteční již 18. jazzová 
pocta, kterou tradičně pořádá Teens Jazzband Velké 
Losiny. Tentokrát si prostřednictvím koncertu této 
kapely posluchači připomenou dvě slavné trumpeto-
vé osobnosti - Bubberyho Mileye, známého zejména 
z orchestru Duka Ellingtona jako spolutvůrce tzv. 
„jungle stylu“, a Williama Christophera Handyho, 
označovaného za „otce blues“. Hostem večera bude 
Bob Zajíček, jedna z nejvýraznějších osobností 
českého i světového kornetu. Posluchači ho uslyší 
i v duetech s trumpetistou Teens Jazzbandu Micha-
elem Chomiszakem. -ich-

Bude to velké teatro, 
slibují Slováci

Svérázná slovenská formace Horkýže Slíže vyráží 
na turné ke 20. výročí kapely a jednou ze zastávek je 
i Šumperk. Fanoušci se mohou těšit nejen na největší 
hity kapely, ale také na písně z nového alba St. Mary 
Huana Ganja. Koncert se uskuteční v Domě kultury 
v pátek 15. března. Začátek je plánován už na sedmou 
večerní, kdy fanoušky rozehřejí předkapely Dilemma 
a Gygy. Vstupné je v předprodeji 220 korun a v den 
akce podraží o sedmdesát korun. Lístky lze on-line 
rezervovat na www.dksumperk.cz, kde jsou i bližší 
informace.  -red-

Kulturní okénko

Na slavné Marcialonga v Itálii v roce 2009 dokázal 
Vašek Riedl v kategorii M-70 pokořit všechny sou-
peře.  Foto: archiv

Během zahajovacího koncertu čtyřicátého ročníku 
Šumperského Preludia se před téměř zaplněným 
klášterním kostelem představil Šumperský dětský 
sbor a světoznámá harfistka Jana Boušková. Účin-
kující, pořadatelé a zástupci města z tohoto kon-
certu zaslali dopis zakladateli festivalu Aloisovi 
Motýlovi.                                             Foto: -muskle-

Jubilejní Preludium 
vstupuje do druhé poloviny 
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Kulturní servis

Výstava papírových modelů 
hrady, zámky, vojenská technika, vesmírné stanice, veteráni
v Kavárničce „nejen“ pro seniory, Temenická 35, každé úterý, středu a pátek 

od 14 do 18 hod., každou sobotu od 14 do 17 hod.Výstava trvá do 31. března.
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Městská knihovna Pontis Šumperk

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Středisko volného času Doris

7.3. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
12.3. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
Každý čtvrtek od 9 hodin  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pon-
tis.cz, „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 
Gen. Svobody 68.  

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

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Po, Út, St 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

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

5.3. v 18 hodin   Absoventský koncert žáků ze třídy  
v kapli klášterního kostela  A. Mináře a P. Vočky 
6.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert učitelů - tentokrát trochu jinak 
8.3. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert žáků ze třídy 
  J. Valentové a H. Johnové 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hod. Otevřená herna pro děti
Každé úterý od 10 do 12 hod.   Kreslení pravou mozkovou hemisférou  
  na pokračování  M. Opravilová
Každé úterý od 16 do 17 hod.   Výtvarná dílna pro děti od 5 let 
  M. Opravilová
Každou středu od 16 do 17 hod.   Logohrátky  V. Marková
Každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod.  Tancuj, cvič a zpívej  J. Žouželová
Každý čtvrtek od 15.30 do 17 hod.   Výtvarná dílna pro děti od 10 let 
  M. Opravilová
Každý čtvrtek od 16.30 do 17.15 hod.  Angličtina pro děti  Y. Chytková
1.3.   Noc pro děti - spaní v Zahradě srdce
6.3. od 18.30 hod.   Přednáška s meditací  Z. Kotvan
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

Každé pondělí, každou středu,   Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
(mimo 11.3., 13. - 15.3.)
Každé úterý (mimo 12.3.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu (mimo 13.3.)    Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“
2.3. od 9 hodin v keramické dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
2.3. od 9 hodin v ateliéru   Šperkování Šití náramků z korálků; 
U Radnice ve 3. patře  inf. H. Rotterová, tel.č. 728 335 854
2.3. od 14 hodin v AT na „K“   Keramika pro veřejnost 
  (volná tvorba)
5.3. od 15 hodin v dílně U Radnice   Modelářství od A do Z 
  Inf. F. Dvořák, tel.č. 583 215 395
6.3. od 17 hodin v herně   Pojď si pinknout! 
  Od 8 let, nutná sálová obuv! 
7.3. od 18.30 hodin v sále Vily Doris   Via Lucis – „Mít oči živé od lásky…“ 
  Poetický večer s G. Vránovou, herečkou 
  Divadla na Vinohradech
11.3. od 10 do 12 hodin   Keramika pro veřejnost (volná tvorba)
a od 14 do 16 hodin v AT na „K“
12.3. od 9 do 12 hodin   Zábavné stolní hry
a od 13 do 16 hodin v herně Vily Doris
12.3. od 9 do 12 hodin v AD na „K“   Keramická socha
13.3. od 9 do 12 hodin v AD na „K“   Keramický květník
Bližší informace k akcím SVČ Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 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.

Pontis ŠumperkPontis Šumperk

Každou středu od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek
13.3. od 9.30 do 17 hod. ve „FS“  Prázdniny trochu jinak
 Celodenní program pro školní děti
15.3. od 9 do 11.30 hod.  Společná vycházka do okolí se zábavnými 
 úkoly  Sraz i návrat u „FS“
2.3. a 16.3. vždy od 9, 10.45, 13.45  Kurz efektivního rodičovství Podrobnosti 
a 15 hodin ve „FS“ na www.cprsumperk. estranky.cz
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, FS = Farní středis-
ko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/



Citace - § 47 zákona o přestupcích 

Přestupku se dopustí ten, kdo ...

i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa

Za přestupek  lze uložit pokutu do 50 000 Kč

Nejčastější prohřešky 
-  občané odloží objemný odpad vedle nádob na tříděný nebo směsný odpad 

-  občané odloží výrobky, o kterých si myslí, že je může ještě někdo využít, 

 k nádobám na tříděný nebo směsný odpad 

-  občané odloží směsný komunální odpad k nádobám na tříděný odpad 

odpad se ukládá do určených nádob, 
ne mimo nádoby 
 

ODKLÁDÁNÍ 

NA SPRÁVNÁ

MÍSTA 

Anglická 1

tel.: 583 214 319

Provozní doba:

Příčná

tel.: 724 804 869

Provozní doba:

celoročně 

bezplatně

objemný odpad (vyřazený nábytek, koberce apod.) a bioodpad 

drobný stavební odpad z domácnosti (jen do 200 kg) 

nebezpečný odpad (znehodnocené baterie, léky, chemikálie a jejich obaly) 

vyřazená elektrozařízení (vyřazené pračky, lednice, elektronika, drobná elektrotechnika apod.) 

Po - Pá 8:00 - 12:00  13.00 - 17:00

So 8:00 - 12:00

Po - Pá 8:00 - 11:00  12.00 - 17:00

So - Ne 8:00 - 12:00

SBĚRNÉ 
DVORY



SKLO PAPÍR

PLASTY NÁPOJOVÝ KARTON

láhve od nápojů, 

skleněné nádoby, 

tabulové sklo

zrcadla, porcelán a keramika se netřídí, patří do směsného odpadu

zářivky patří do elektroprodejen nebo na sběrné dvory

čiré tabulové sklo patří do barevného skla

použitý hygienický papír patří do směsného odpadu

porcelán, 

keramika, 

zrcadlo, 

autosklo, 

drátěné sklo 

plastové

trubky

a podlahové

krytiny

krabice 

se zbytkem 

nápojů

mokrý, 

mastný 

nebo jinak 

znečištěný 

papír

noviny, časopisy,

krabice, lepenka, karton,

 kancelářský papír a sešity

plastové nádoby a láhve,

výrobky z plastů, 

sáčky a fólie

krabice od džusů, 

mléčných výrobků, vín apod.

Sešlápnout,
GɶNXMHPH�

RADY 

PRO TŘÍDĚNÍ

RADY 
PRO TŘÍDĚNÍ

zahradní odpad

drobný dřevní odpad

odpad z drobného chovu

odpad z potravin rostlinného původu

DO NÁDOBY JE MOŽNÉ UKLÁDAT

TRÁVU, SENO, ROSTLINY, PLEVEL,

JEHLIČÍ, PILINY, TŘÍSKY, PROŘEZ Z KEŘŮ,

PODESTÝLKU Z DROBNÉHO CHOVU,

ZBYTKY A ODŘEZKY OVOCE A ZELENINY,

ZBYTKY KRMIVA ČI JINÉ KUCHYŇSKÉ 

ZBYTKY ROSTLINNÉHO PŮVODU

DO NÁDOBY NELZE UKLÁDAT

KOSTI, KŮŽE,

ZBYTKY MASA, ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ,

ODPAD Z POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO 

PŮVODU, TEKUTÉ NEBO KAŠOVITÉ 

ODPADY, ODPAD V OBALECH, 

JINÉ ODPADY:

 sklo, kovy, plasty, stavební odpad,

 jiné předměty apod.

ODKLÁDAT 

VOLNĚ

NEODKLÁDAT 

V OBALU

BIOODPAD






