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Nejlepším sportovcem roku se stala Dana Wiedermannová
Dana Wiedermannová (na snímku
uprostřed), Vít Nosálek a Alena Bajerová byli v pátek 12. ledna vyhlášeni na
sportovním plese nejlepšími sportovci
města za uplynulý rok. Prvenství u odborné poroty Wiedermannová získala
díky svým úspěchům na kuželkářské
dráze. Zdárně reprezentuje Českou republiku a loni byla vyhlášena nejlepší
juniorskou hráčkou republiky. Na mistrovství světa obsadila v kategorii dvojic
druhé místo, prvenství jí patřilo v kategorii jednotlivkyň na MČR juniorek.
Stříbrnou příčku přisoudili porotci
dvacetiletému Vítu Nosálkovi, který na
mistrovství Evropy v autokrosu obsadil
třetí místo a na mistrovství republiky
skončil druhý. Třetí nejúspěšnější
sportovkyní se stala karatistka Alena
Bajerová. Z mistrovství Evropy v Itálii
přivezla loni bronzovou medaili, kterou
vybojovala v kategorii žen do 60 kg.
Vítězem čtenářské ankety se stal bezkonkurenčně Jaroslav Sitta, legenda
zábřežského automobilového sportu.
Starší si jistě vzpomenou na závody probíhající na dolním náměstí a v ulicích
města, jichž se Sitta aktivně účastnil.

V loňském roce obsadil druhé místo
v mistrovství ČR do vrchu v kategorii E
2C do 1300 cm3.
Na sportovním plese byla přiznána také
dvě mimořádná ocenění. Za sportovní
výkon si jej odnesl šachista Vít Valenta, trojnásobný mistr republiky tělesně
postižených, který splnil normu pro
udělení titulu mezinárodní mistr. Za re-

Výtěžek sbírky přesáhl milionovou hranici
O dva tisíce korun přesáhl milionovou hranici výtěžek letošní Tříkrálové
sbírky na Zábřežsku. Místní charitě,
která sbírku pravidelně organizuje, se
podařilo do ulic vyslat 259 tříkrálových skupinek. Ty koledovaly celkem
v 94 městech a obcích zábřežského
děkanátu.
Nejčastějším platidlem nalezeným
v pokladničkách byly dvacetikorunové
mince a padesátikorunové bankovky
společně s mincí stejné hodnoty. Průměrná částka na jednu pokladničku
činila 3 725 korun. Ta nejplnější,
kterou odevzdali koledníci z Loštic,
obsahovala 18 988 korun. „Pokud
výtěžek porovnáváme s předcházejícím
rokem, můžeme být spokojeni a také
velice vděčni dárcům za projevenou
důvěru a finanční podporu,“ říká ředitel charity Jiří Karger, „zvláště když si
uvědomíme, že nemalá část vedoucích
skupinek se potýkala s nemocí, která
právě v tuto dobu zasáhla Zábřežsko,
a i přesto jim jejich obětavost a silná
vůle nezabránila v koledování.“
Kromě již spočteného výtěžku
z koledování čeká zábřežská charita
ještě na stanovení podílu z darů, jež
přišly složenkou, z bankomatů České
spořitelny či dárcovskou SMS. Právě
dárcovské zprávy byly pro Tříkrálovou

sbírku letos použity vůbec poprvé.
Díky nim bylo možné přispět i tam, kde
se lidé tříkrálové návštěvy nedočkali.
K 11. lednu se tímto způsobem v celé
republice shromáždilo téměř půl milionu korun.
Záměry na využití sbírkou získaných
peněz bude zábřežská charita sestavovat v měsíci březnu. „Deset procent
z částky bude odesláno na projekty
pomoci válkou zbídačenému Súdánu.
Další záměry charita sestavuje za spoluúčasti veřejnosti,“ přiblížil způsob
rozdělení peněz Mirek Krejčí, asistent
Tříkrálové sbírky.
(red)
Výtěžek sbírky ve vybraných
obcích děkanátu Zábřeh:

Zábřeh
Mohelnice
Loštice
Postřelmov
Moravičany
Červená Voda
Leština
Jedlí
Dubicko
Štíty
Rovensko
Úsov

139 311 Kč
75 104 Kč
66 919 Kč
56 286 Kč
37 923 Kč
31 800 Kč
27 926 Kč
23 721 Kč
23 431 Kč
22 767 Kč
18 820 Kč
18 613 Kč

Zábřežská mise
míří na Haiti

Tento týden odletěla na Haiti
tříčlenná skupinka dobrovolníků ze
Zábřeha. Cílem mise do satelitní
farnosti Baie de Henne je jednání
se zástupci haitské vlády o navázání užší spolupráce. Ze Zábřeha se
měsíc trvající mise účastní Martin
Strouhal a ředitel arcidiecézní Charity Václav Keprt. Právě olomoucká
Charita rozjela na Haiti projekt
Adopce na dálku, který se snaží
zlepšit životní podmínky chudých
ostrovanů. Účastníci mise chtějí
také zdokumentovat situaci na
ostrově a vytipovat další lokality
a děti pro projekt adopce. O něco
později se do Karibiku vydá druhá
výprava. Jejím členem bude také
zábřežský děkan František Eliáš.
Smyslem cesty je především pomoc
při obnově satelitní farnosti. (red)

prezentaci města si mimořádné ocenění
odnesl Milan Kyselý. Uznání poroty si
zasloužil za uspořádání otevřeného mistrovství Evropy juniorů v distančních
dostizích, které se v Zábřeze uskutečnilo
v polovině září.
Text a foto: Radek Suchomel
Kompletní výsledkovou listinu
přinášíme na straně 2

Městská policie Zábřeh
tel.: 583 411 594
mobil na hlídku: 737 518 492

Přednádraží se vrací k původnímu řešení
Návrat k původnímu technickému
řešení zřejmě přinese jednání kolem
nedokončeného přednádraží. Rekonstrukce přednádraží měla být hotova
už na konci listopadu. Kvůli nedostatečně připravené projektové dokumentaci a dodatečným požadavkům
ze strany města nebyl termín dodržen.
Současně došlo k výraznému prodražení stavby, z původní částky 23 milionů se náklady na úpravy vyšplhaly
na více než 37 milionů korun. Radnice
má nyní pochybnosti, zda veškeré vícepráce vykazované dodavatelem jsou
oprávněné a odmítá podepsat dodatek
smlouvy zvyšující cenu díla. O uznání dodatečných nákladů se tak mezi
městem a stavební firmou Stavby
silnic a železnic rozhořel spor. Situací
se zabývá kontrolní výbor, který má
na únorovém jednání zastupitelstva
předložit závěrečnou zprávu. Začátkem ledna proběhlo jednání výboru
s projektantem, dodavatelem stavebních prací a firmou zajišťující stavební dozor ve snaze odhalit pochybení
konkrétních osob. „Vícepráce chceme
nechat posoudit ještě odbornou firmou. Zvažujeme, zda to bude znalecký
ústav stavební fakulty ČVUT nebo
někdo jiný,“ sdělil místostarosta
Lubomír Sommer. Znalci by měli

odpovědět zejména na otázku, zda
práce vykazované dodavatelem byly
skutečně provedeny. Do případu se
vloží také policie, na níž se s trestním
oznámením kvůli přednádraží obrátil
starosta města.
Zcela jasno není ani v konečné
podobě přednádraží. Současnému
vedení města vadí stávající dispozice
ploch a požaduje návrat k řešení podle původní studie architekta Miloslava
Tempíra. Ta předpokládala umístění
autobusových stání přímo před odbavovací halou. V místech dnešního
autobusového nádraží mělo vzniknout
záchytné parkoviště pro osobní automobily. Při přípravě projektové dokumentace v roce 2003 ale město po
dohodě s dopravcem prosadilo změnu
a stanoviště autobusů zůstalo na svém
původním místě. To se nyní radnici
nelíbí, především kvůli nedostatečnému množství parkovacích míst pro
osobní automobily. Radní tak na své
poslední schůzi uložili starostovi, aby
zahájil jednání o dokončení přednádražního prostoru v duchu původní
studie. „S největší pravděpodobností
dojde na jaře k prohození autobusového stanoviště a parkoviště pro
automobily,“ potvrdil místostarosta
Sommer.
(rs)

MUDr. Stanislav Ševčík
praktický lékař pro děti a dorost

Zábřeh, Školská 13, poliklinika „C“, I. patro, tel.: 583 411 948, 731 113 233

oznamuje změnu ordinačních hodin pro nemocné
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:45 – 12:00
7:45 – 12:00
7:45 – 10:00
7:45 – 12:00
7:45 – 12:00

poradna pro kojence
úterý
13:00 – 14:00

14:00 – 15:30
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Zábřeh na veletrhu
představil turistické
možnosti
S nabídkou turistických možností
v regionu odjeli na brněnské výstaviště pracovníci zábřežského informačního centra. Ve dnech 11. až 14. ledna
zde na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour představili město Zábřeh
a jeho okolí.
Stejně jako v předchozích letech se
Zábřeh prezentoval v rámci společného stánku Olomouckého kraje. Potenciálním návštěvníkům regionu nabízel
možnosti aktivního vyžití v blížící se
letní turistické sezóně. „Prostřednictvím nových propagačních materiálů
se snažíme mikroregion Zábřežsko nabídnout jako místo zajímavé především
pro cykloturistiku, turistiku a pobyt ve
zdravé přírodě,“ přiblížil prezentaci
vedoucí informačního centra Radek
Suchomel. V nabízených materiálech
našli zájemci také tipy na výlety po
turistických zajímavostech, možnosti
stravování a ubytování a pozvánky na
akce pořádané ve městě. „Nabídka je
připravena také pro vyznavače aktivní
dovolené. Za nejatraktivnějším programem, který návštěvníkům regionu
nabízíme, ale musí zamířit do nedalekého štíteckého Acrobat Parku,“
dodal Suchomel.
Ani v letošním roce nezapomněli
organizátoři na prezentaci slavného
zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla. Lidé si tak ze stánku mohli odnést perníkový kufr, pohlednici s polárníkovým vlastnoručním věnováním
nebo pozvánku na právě probíhající
festival Welzlování.
(red)

Foto: Radek Suchomel

KRÁTCE Z MĚSTA
Jílek se vrací do čela Eko servisu
Karel Jílek se od února vrátí zpět do
vedení Eko servisu. Rozhodla o tom
výběrová komise, která bývalého ředitele v konkurzu upřednostnila před
ostatními třemi uchazeči. Postu jednatele a ředitele městské společnosti
se Jílek vzdal v červnu loňského roku,
ve funkci jej následně nahradila ekonomka společnosti Hana Hejralová.
Rada města, ve funkci valné hromady
společnosti Eko servis, již uložila
starostovi podniknout nutné kroky
k odvolání Hejralové a jmenování
Jílka jednatelem na schůzi konané
31. ledna.
Notářka úřaduje na zámku
Kancelář notářky Jitky Heinzové byla
z organizačních důvodů přemístěna
z budovy náměstí Osvobození 15 do
budovy Městského úřadu na Masarykově náměstí 6 – přízemí, kancelář č.
08 (původně kancelář pro vydávání
občanských průkazů a pasů). Úřední
hodiny: úterý od 8:30 do 12:00 hodin,
tel.: 583 418 094.

Televize má za sebou čtyři měsíce vysílání

Čtyři měsíce, které uběhly od
premiérového vysílání zábřežského
infokanálu, využila redakce televize
k ohlédnutí za svojí činností. „Za
tuto dobu jsme připravili sedmnáct
vysílacích bloků, což představovalo
celkem 1778 minut vysílání,“ říká
Martin Strouhal odpovědný za přípravu vysílání. Délka pořadů tak
několikanásobně převyšuje minimum
vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi
městem a firmou MS video. Podle ní
musí týdenní vysílací blok trvat alespoň dvacet minut.
Co televize v uplynulých týdnech
nabídla? „Bylo to 775 minut zpravodajství, 648 minut studiových pořadů
a 355 minut televizních záznamů,“
popisuje dosavadní strukturu vysílání
Strouhal. V rámci studiových programů zařadila televize například besedy
s řediteli zábřežských škol, předvolební debaty lídrů kandidujících
stran nebo diskuzní cyklus Na dlani.
Redaktoři připravili také záznamy
z jednání městského zastupitelstva,
z mistrovství Evropy v distančních
dostizích nebo z vojenské rekonstrukce na Cihelně.
Kromě technických problémů vznikajících při přenosu vysílání trápí
redakci televize především dostupnost
vysílání. Na svých obrazovkách jej

zatím mohou sledovat pouze majitelé
kabelové televize, což ve městě představuje přibližně dva tisíce domácností. „Společnost Aqua má zájem kabelovou síť ve městě rozšířit, zatím jsou
však možnosti kabelu omezené. Proto
jdeme cestou vysílání na internetu,“
vysvětluje Martin Strouhal. Místní
infokanál je možné sledovat na webových stránkách http://tv.zabreh.cz,
kde je k dispozici i archiv starších
vysílacích bloků. Přestože kvalita
vysílání na internetu nedosahuje standardu televizního vysílání, podstatně
rozšiřuje okruh možných diváků. Za
čtyři měsíce tak televize na internetu
zaznamenala přes dvacet tisíc přístupů.
„V letošním roce se chceme soustředit na vylepšení formátu zpráv.
První drobnou změnou je grafická
úprava pozadí zpravodajské relace.
Současně bychom se chtěli začít více
věnovat dění v okolí Zábřeha a v sousedních mikroregionech,“ přibližuje
plány na nadcházející týdny Martin
Strouhal. Ve větším rozsahu chce redakce přinést zprávy z festivalu Welzlování a do zpravodajství zařadit více
sportu. „Uvítali bychom, kdyby lidé
sami přicházeli s náměty, čemu by se
televize měla v budoucnu věnovat,“
dodal závěrem Strouhal.
(rs)

Upozornění pro znečišťovatele ovzduší
a původce odpadů
Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh upozorňuje na termín
15. února 2007, do kdy provozovatelé malých a středních zdrojů znečišťujících
ovzduší podávají oznámení a zároveň původci odpadů zasílají roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok.
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 podávají:
• původci a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok
• původci a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok
• provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, ke sběru a v
kupu odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona
• obce – evidence komunálních odpadů včetně odděleně sbíraných složek těchto
odpadů
• provozovatelé skládek odpadů
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:
Malé zdroje znečištění – typy:
1. malý zdroj spalující tuhá nebo kapalná paliva, který má tepelný výkon do
200 kW
2. ostatní – poskytuje se přehled o spotřebě
a) malý zdroj vypouštějící těkavé organické látky – poskytuje se přehled
o spotřebě dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity
a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu
b) malý zdroj emitující tuhé látky do ovzduší – přehled o množství tuhých
látek vypouštěných do ovzduší
Malé spalovací zdroje o jmenovitém výkonu do 50 kW a malé spalovací zdroje
s nulovou sazbou poplatku nejsou předmětem poplatku a nevztahuje se na ně
tato oznamovací povinnost.

Zábřeh 02/2007

Informace k výměně
řidičských průkazů
Dne 1. července loňského roku nabyl účinnosti zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, kterým byly prodlouženy lhůty
pro povinnou výměnu řidičských
průkazů.
Řidičské průkazy vydané:
• od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
povinná výměna do 31. 12. 2007
• od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
povinná výměna do 31. 12. 2010
• od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
povinná výměna do 31. 12. 2013
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně
je smyslem této informace dosažení
stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění
stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu
řidičských průkazů před koncem lhůt
výměn jednotlivých typů řidičských
průkazů, jak tomu bylo v nedávné minulosti při kampani vyvolané některými médii. Tohoto stavu není možné
dosáhnout bez základní znalosti uvedené problematiky a aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.
Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských
průkazů, které byly vydány před
1. květnem 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy
ve frontách na konci termínovaného
období při výměně řidičského průkazu.
(měú)

Přehled oceněných
sportovců města za rok 2006
1. Wiedermannová Dana (1983)
– kuželky
2. Nosálek Vít (1987) – autokros
3. Bajerová Alena (1984)
– sportovní karate
4. Goláň Tomáš (1991) – cyklistika
5. Keprtová Pavlína (1979) – kuželky
6. Pelikán Pavel (1986) – stolní hokej
7. Bednářová Markéta (1990)
– plavání
8. Penková Petra (1988) a Penková
Pavla (1985) – volejbal
9. Sitta Jaroslav (1940) – motorismus
10. Doubrava Radek (1991) – atletika
Vítěz čtenářské ankety:
Sitta Jaroslav (1940) – motorismus
Mimořádné ocenění za sportovní
výkon:
Valenta Vít (1978) – šachy
Mimořádné ocenění za reprezentaci
města:
Kyselý Milan – pořadatelství ME
Open v distančních dostizích

Střední zdroje znečištění (tepelný výkon: 200 kW – 5 MW včetně)
Provozovatel středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek za
znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro které má
zdroj znečišťování stanoven emisní limit. Poplatek se počítá za každý zpoplatněný zdroj.
Formulář oznámení středního zdroje lze stáhnout ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu – www.chmi.cz. Do formuláře středního zdroje doplňte
datum posledního měření (lhůty uvedeny v zákoně).
K oznámení malého i středního zdroje přidávejte kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku. Formuláře a další informace poskytne Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh, Bc. Květoslava
Hýblová, tel: 583 468 254, e-mail: khyblova@muzabreh.cz.
(měú)

Jednatel společnosti Sulko Libor
Suchánek blahopřeje Vítu Valentovi, který v loňském roce získal titul
mezinárodního šachového mistra.
Foto: Radek Suchomel

