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Lidé mohou 
získat zdarma nádoby 
na bioodpad

Zářijové téma: 
třídění odpadů 
ve městě2 5 7, 8

O příspěvek 
„na památky“ 
lze žádat do 30. října 9

Týden knihoven 
se zaměří 
zejména na děti

Říjnové tipy Živé brány

Muzejníci připomenou Kurta Halleggera

Šumperští muzejníci připravili k 50. výročí úmrtí 
Kurta Halleggera výstavu, která připomíná tvorbu 
světoznámého malíře a scénografa, jehož umělecká 
dráha započala v Šumperku. Výstavu zahájí vernisáž 
ve čtvrtek 3. října v 17 hodin a v Hollarově galerii 
bude k vidění do 1. prosince.

David Rotter nabídne na Hrádku poetický 
pořad s poezií a hudbou

Poetický pořad šumperského rodáka, hudebního 
skladatele Davida Rottera věnovaný poezii Jana Ská-
cela a dalších předních básníků bude v pátek 18. říj-
na od 18.30 hodin hostit divadelní Hrádek. Společně 
s Antonínem Bukovským zahrají několik zhudebně-
ných básní z připravovaného CD Amulet a o cestě za 
Amuletem promluví se speciálním hostem, rovněž 
šumperským rodákem, režisérem Zdeňkem Novot-
ným – Bričkovským.

Do města se slétnou bubeníci

Už podvanácté proletí Českem špičkoví bubeníci 
a hudebníci, kteří představí rytmické styly z různých 
koutů světa. Slet bubeníků má každoročně zastávku 
také v Šumperku, letos v pátek 25. října ve 20 hodin 
ve velkém sále Domu kultury. 

Marsyas se Zuzanou Michnovou 
zavítá do Šumperka

Ve chvíli, kdy na plátna kin vstupuje dokumentární 
fi lm „Jsem slavná tak akorát“ o hudební skladatelce, 
textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, přijíždí „krá-
lovna českého undergroundu“ do šumperského Domu 
kultury, aby zde uvedla celovečerní koncert se svou 
kapelou Marsyas. Vedle známých muzikantů vystoupí 
na koncertě v pátek 4. října od osmé večerní také se-
skupení Petr Kalandra memory band, jež zavzpomíná 
na tvorbu někdejšího člena skupiny Marsyas.

 Z. Kvapilová

Hlavní program Džemfestu zahájí kapela Tři 
sestry, která má za sebou třicet let úspěšné kari-
éry.  Foto: archiv
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Festival s kosočtvercem ve znaku láká 
na známá jména a zajímavý doprovodný program
Typické plakáty s kosočtvercem, které zaplavily re-

gion, avizují program 14. ročníku festivalu Džemfest. 
Zřejmě největší rockový festival v Česku vypukne 
v říjnu.

Úvod festivalu bude v pátek 11. října od 20 hodin 
patřit členům kultovní skupiny Priessnitz. Ve speci-
álních úpravách pro akustické nástroje uvedou nejen 
skladby své domovské kapely z Jeseníku. Zpěvák Ja-
romír Švejdík zahraje se svými spoluhráči vedle písní 
Priessnitz také skladby kapely Umakart, kterou Švej-
dík založil v roce 2004 se známými umělci Dušanem 
Neuwerthem a Janem P. Muchovem. „Během koncer-
tu uslyšíme zajímavý průřez repertoárem všech tří hu-
debních projektů, kterým se za poslední roky Jaromír 
Švejdík věnoval, takže zazní i písně z nové desky Vác-
lava Neckáře Dobrý časy, na níž se Jaromír autorsky 
podílel,“ prozradil pořadatel festivalu Ondřej Polák.

Zpěvák skupiny Priessnitz je společně se spisovate-
lem Jaroslavem Rudišem otcem populárního komiksu 
Alois Nebel, na němž se podílí jako kreslíř a ilustrátor 
pod značkou Jaromír 99. A právě s komiksem, jehož 
fi lmová adaptace z roku 2011 sklízí dodnes uznání po 
celém světě, bude spojena tématic-
ky výstava fotografi í, kterou těsně 
před koncertem zahájí v H-clubu 
Dušan Tománek. „Dušan Tománek 
je renomovaný umělec, letošní dr-
žitel ceny Anděl za videoklip k pís-
ni Půlnoční, který se jako fotograf 
podílel i na fi lmu Alois Nebel. Pro 
výstavu v rámci Džemfestu jsme 
vybrali kolekci snímků z Jeseníků,“ 
upřesnil Polák.

Hlavní program Džemfestu vy-
pukne o týden později, v pátek 
18. října, v místním Domě kultury. Zde zahraje kapela 
Tři sestry, která má za sebou třicet let úspěšné kariéry 
a na festival přiveze zbrusu nové album Líná hudba 
holý neštěstí. Dalšími hvězdami programu budou 
Děda Mládek illegal band, Toxique s Klárou Vytis-

kovou, Th e Prostitutes, Dead Popes Company a Lola 
běží. „Program Džemfestu bude letos především o zá-
bavě a legraci,“ zdůrazňuje pořadatel festivalu.

Pořadatelé festivalu se letos opravdu „rozšoupli“ 
při tvorbě doprovodného programu. V pátek 18. říj-
na proběhne v horním patře Domu kultury premiéra 

prvního českého fi lmu o wakeboar-
dingu za přítomnosti režiséra Jaku-
ba Machaly a v divadle na Hrádku 
představí skladatel a šumperský rodák 
David Rotter autorský projekt Amulet 
věnovaný poezii Jana Skácela. Večer 
po festivalu se mohou majitelé vstu-
penky zdarma vydat na šumperskou 
radniční věž. Lákavá bude i fi lmo-
vá scéna Džemfestu, která uvede ve 
středu 16. října kultovní český snímek 
Šeptej s výjimečnou muzikou Jana 
P. Muchowa.

Podrobnější informace k celému festivalovému 
programu a on-line rezervaci lístků najdou zájemci 
na www.dzemfest.cz. Vstupenky lze koupit v poklad-
ně Domu kultury a v prodejně hudebnin Akord v uli-
ci Gen. Svobody. -zk-

Turisté se podvacáté vydají po šumperském psaníčku

Příznivci turistiky se mohou vydat v sobotu 5. října 
na Pochod po šumperském psaníčku spojený s výstu-
pem na Háj. Dvacátý ročník pochodu, který se jde 
jako Memoriál Josefa Janků a je zařazen do celore-
publikové aktivity KČT Vystup na svůj vrchol, startu-
je mezi sedmou a desátou hodinou od Vily Doris. 

Trasy měří jedenáct, patnáct, pětadvacet, pětatřicet 
a padesát kilometrů, na cyklisty pak čeká kilo metrů 
pětačtyřicet. Novinkou je sedmikilometrová trasa 
od hrabenovské hájenky pro děti a jejich doprovod, 
spojená s plněním úkolů. Ke zmíněné hájovně je 
v 9.30 hodin odveze od Vily Doris autobus.

Startovné stojí pětatřicet korun, děti nad pět let 
a členové Klubu českých turistů zaplatí o deset korun 
méně. Všem účastníkům pochodu bude odměnou 
pamětní list s příležitostným razítkem, jež obdrží na 
rozhledně na Háji, na kterou mohou vystoupat zdar-
ma, nebo ho dostanou „u Kostelíčku“. Koupit si bu-
dou moci i jubilejní tričko. A pokud bude přát počasí, 
bude „u Kostelíčku“ připraveno také opékání špekáč-
ků v rámci startovného, jízdy na koních, pohybové 
aktivity a celodenní happening nazvaný Tvoříme 
obraz nejen ze šišek aneb Přineste příspěvek z cesty 
- houbu, list, šišku či jinou přírodninu. -zk-

Marsyas se Zuzanou Michnovou zavítá do Šum-
perka 4. října.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Dny evropského dědictví 
odstartoval křest Proměn

Otevřené památky, kostely, budo-
va radnice, muzeum, archiv, divadlo 
i hřbitovy a také večerní prohlídky měs-
ta s průvodcem v historickém kostýmu 
– to byly letošní Dny evropského dě-
dictví, jež proběhly o prvním zářijovém 
víkendu. Letos je přitom netradičně 
zahájil křest publikace, jež má s památ-
kami mnoho společného. Nese název 
Šumperské proměny na přelomu tisí-
ciletí a jejím autorem je známý místní 
fotograf Josef Pavlíček, jenž před dvaa-
dvaceti lety připravil spolu s historikem 
Františkem Spurným knihu Šumperské 
proměny.

„Byla to první kniha, kterou jsem 
vydal. V posledních letech se mě lidé 
ptali, zda nechystám něco podobného. 
Věděl jsem, že archiv pana Pavlíčka je 
velmi bohatý a že stále fotí a napadlo 
mě, že bychom nemuseli jít do vzdálené 
minulosti, ale spíš připomenout, jak vy-
padalo město před dvaceti až čtyřiceti 
lety,“ řekl během slavnostního křtu na-
kladatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty. 
Zatímco tedy první „Proměny“ před-
stavily změny urbanistické tváře měs-
ta mezi koncem 19. století a končícím 
20. stoletím, ty nově vydané, v nichž se 
o textový doprovod postarala kunsthis-

torička Milena Filipová, zobrazují 
proměny Šumperka od šedesátých let 
minulého století po současnost. Na sto 
třiceti pěti stranách tak najde čtenář sto 
čtyřiadvacet dnes už historických čer-
nobílých fotografií, které pro srovnání 
doplňuje sto dvacet jedna barevných 
snímků současných. „Za posledních 
dvacet let se Šumperk výrazně změ-
nil co do pestrosti, což se samozřejmě 
v publikaci promítlo,“ podotkl autor 
fotografií Josef Pavlíček a připomněl, že 
název Proměny vznikl před třiceti lety 
v souvislosti se seriálem vycházejícím 
v Kulturním životě Šumperka. -zk-

Publikaci nazvanou Šumperské proměny na přelomu tisíciletí pokřtili starosta města Zdeněk Brož, vydavatel Pavel Šev-
čík, autor fotografií Josef Pavlíček a kunsthistorička Milena Filipová, jež se postarala o textový doprovod.  Foto: P. Kvapil

Zemřel Alois Motýl, zakladatel Šum-
perského dětského sboru.     Strana 3

„Ochutnávku“ z filmu Krásno Ondřeje 
Sokola přivezli do Šumperka jeho pro-
ducenti.     Strana 3

Do konce letošního roku si musejí 
řidiči vyměnit průkazy vydané před              
30. dubnem 2004.     Strana 6
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Dvě stě padesát devět tisíc korun da-
roval místní Římskokatolické farnosti 
a Katedře germanistiky olomoucké Fi-
lozofické fakulty Univerzity Palackého 
vídeňský univerzitní profesor a šum-
perský rodák Viktor Dostal. Finanční 
dar a pamětní medaile převzali obdaro-
vaní z rukou synovce profesora Dostala 
Viktora.

Příležitostí pro předání daru a pa-
mětních medailí bylo posezení se členy 
Společnosti česko-německého porozu-
mění v Geschaderově domě. Synovec 
Viktor Dostal se zde setkal s profesory 
Ingeborg Fialovou a Ludvíkem Václav-
kem z Katedry germanistiky Univerzi-
ty Palackého a s děkanem Slawomirem 
Sulowskim, jenž zastupoval místní Řím-
skokatolickou farnost. První z obdaro-
vaných využijí dar na překlad románu 
Goneril autora Karla Romana Scholze. 
Tohoto šumperského rodáka, organizá-
tora protinacistického odboje, básníka 
a kněze připomíná od loňského roku 
pamětní deska umístěná na budově 
Obchodní akademie. Na překlad knihy 

přitom finančně přispělo i partnerské 
město Bad Hersfeld. 

Ocenění převzal z rukou šumper-
ského starosty Zdeňka Brože rovněž 
vikýřovický rodák a amatérský historik 
Gerhard Wanitschek, a to za zásluhy 
v oblasti výzkumu historie židovství 
na Šumpersku. Gerhard Wanitschek 

se narodil v roce 1932 v českoněmec-
ké rodině, a přestože dlouhá léta žije 
v Německu, pravidelně se do Šumper-
ka vrací. Intenzivně se věnuje historii 
šumperských Židů a v minulosti stál 
mimo jiné i u zrodu partnerství mezi 
Šumperkem a německým Bad Hersfel-
dem.                                             -oh, zk-

Na oblast nakládání s komunálními 
odpady se šumperská radnice inten-
zivně zaměřuje již několik let. Ve měs-
tě tak nechybějí podzemní kontejnery, 
rozšiřují se místa pro sběr separované-
ho opadu a nově mohou občané získat 
zdarma nádoby na tzv. bioodpad. Na 
bližší podrobnosti se redakce Šumper-
ského zpravodaje zeptala pracovníka 
oddělení odpadů odboru životního pro-
středí Vladimíra Hoška.

Plánujete budování dalších pod-
zemních kontejnerů a rozšiřová-
ní sběrných míst pro separovaný     
odpad?

V současnosti se podzemní kontejne-
ry budují v sídlišti při Prievidzské ulici 
před objekty č. 7-11 a 12-24. Jejich celko-
vý počet již překročí šest desítek. Nedáv-
no jsme rozšířili i místa pro sběr oděvů. 
Oděvy, textil, obuv a hračky tak mohou 
obyvatelé Šumperka odkládat na sedm-
nácti stanovištích. Ještě letos pak chceme 
rozmístit další tři bílé kontejnery.

Naprostou novinkou, kterou v po-
sledních týdnech město občanům 
nabízí, je možnost získat zdarma 
nádoby na bioodpad. Můžete tento 
projekt lidem přiblížit?

V současné době probíhá průzkum zá-
jmu o nový svoz zeleného odpadu u ob-
čanů, jimž vzniká na zahradě bioodpad 
a kteří jej nechtějí kompostovat. To zna-
mená, že oslovujeme všechny, kteří mají 
u své nebo jimi užívané nemovitosti za-
hradu, trávník a zeleň a nevědí, kam po-
sečenou trávu, plevel a podobně uložit.

Ze zkušeností víme, že určitá část 
této hmoty končí v nádobě na směsný 
komunální odpad, což není z ekono-
mického ani ekologického hlediska 
příznivé a v budoucnu se situace ještě 
zhorší. Jen pro zajímavost – dnes platí 
město za každou tunu odpadu ulože-
nou na skládku pět set korun, v roce 
2015 má být tento poplatek dvojnásob-
ný. Chceme proto využít možnosti zís-
kání dotace na pořízení hnědých nádob 
o objemu 240 litrů, které by občané do-
stali zdarma. Je ale třeba, aby se přihlá-
silo nejméně sedm set zájemců, protože 
dotační titul je podmíněn minimální 
částkou půl milionu.

V této souvislosti doporučuji každé-
mu, kdo má zahradu, aby si o přiděle-
ní nádoby požádal. Stejně by se měli 
zachovat i spoluvlastníci nemovitostí, 
kteří by měli požádat o přidělení dosta-
tečné kapacity na bioodpad pro společ-
né zahrady. Nabídka je časově omezena 
a platí do poloviny října.

Co musejí lidé udělat pro to, aby ná-
dobu získali?

Nádoby lze získat vyplněním dotazní-
ku na webových stránkách města Šum-
perka www.sumperk.cz v reklamním 
baneru nebo v sekci Občan, podsekci 
Komunální služby. Každý zájemce od-
poví na tři otázky, které náš dotazník 
obsahuje a jež se týkají způsobu nabytí 
nádob. První dotaz je formální a do-
mnívám se, že na něj každý odpoví ano, 
neboť nabízí přidělení nádoby zdarma. 
Druhým dotazem chceme zjistit, zda 
by lidé měli zájem o svoz  bioodpadu 

i v případě zapůjčení nádoby jednorá-
zově za tři sta korun. Poslední dotaz je 
pak určen těm, kteří se v každém pří-
padě chtějí zapojit do nového systému 
svozu bioodpadu a není pro ně důleži-
té, zda město získá dotaci nebo ne. Ve 
druhém případě by je pořízení nádoby 
přišlo na osm set korun.

Lidé mohou také v pracovní době 
zavolat na telefonní číslo 602 752 440 
a odpovědět na zmíněné otázky pra-
covnici firmy SITA, která za ně žádost 
vyplní. Ti, kteří nechtějí využít žádný 
ze zmíněných způsobů, mohou vyplnit 
dotazník klasickým způsobem. Část 
dotazníků postupně distribuujeme do 
domácností předpokládaných zájem-
ců, část je k dispozici v podatelnách 
úřadu na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31, na odboru životního prostředí, 
který sídlí v úřadovně v Jesenické ulici, 
a v obou sběrných dvorech.

Budou muset lidé za svoz bioodpa-
du platit? Jak často se bude tento od-
pad vyvážet?

Svoz bioodpadu je zdrama, je totiž 
financován v rámci systému nakládání 
s komunálními odpady a hrazen v rám-
ci již placeného poplatku za odpad. 
Probíhat bude jednou týdně, zpravidla 
od 1. března do 30. listopadu, v podob-
ném režimu jako svoz nádob na směsný 
komunální odpad. Hnědé nádoby vyba-
vené čárovým kódem tak budou muset 
občané přistavit v den svozu na veřejné 
prostranství a bezprostředně po svozu je 
uklidit.  Děkuji za rozhovor,

Z. Kvapilová

Viktor Dostal finančně podpořil 
Římskokatolickou farnost a Univerzitu Palackého

Lidé mohou získat zdarma nádoby na bioodpad

     Pošta v Jesenické 
se na dva týdny uzavře

Pošta Šumperk 3, jež sídlí v Je-
senické ulici 61, bude od pondělí                                                                             
14. do čtvrtku 31. října z perso-
nálních důvodů uzavřena. Veškeré 
uložené zásilky budou převezeny 
a ukládány na poště Šumperk 1 v uli-
ci Gen. Svobody 13. Veřejnost bude 
o uzavření pošty informována plaká-
tem na vstupních dveřích. –red-

     Do města 
se letos naposledy 
sjedou farmáři

Posedmé a letos naposledy budou 
mít Šumperané a lidé z okolí mož-
nost nakupovat potraviny a další 
produkty přímo od výrobců. V pá-
tek 4. října obsadí prodejci dvě de-
sítky stánků rozesetých v prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci 
farmářských trhů, které připravila 
místní Okresní Agrární komora ve 
spolupráci s městem, si budou moci 
příchozí nakoupit od osmé ranní do 
čtvrté odpolední. -zk-

     Přijďte si zabruslit 
Pravidelné bruslení pro veřejnost 

probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hodin, vstupné je 
třicet korun. Každou neděli pak mo-
hou na stadion zamířit rodiče s dět-
mi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 
do 9:45 hodin. Dospělí zaplatí třicet 
korun a stejnou částku i dítě bez prů-
kazky HK Mladí draci v doprovodu 
rodiče. A bruslit se bude také v so-
botu 28. září od 15:30 do 17 hodin. 
Vstupné je čtyřicet korun. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují. Na progra-
mu jsou vždy první středu v měsíci 
v době od 8.30 do 10 hodin, prv-
ní pátek v měsíci v době od 18 do            
19 hodin a také první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 2. října dopoledne bude 
řeč o Národním památkovém ústa-
vu, v pátek 4. října se bude odpoled-
ne mluvit o kultuře a sportu v okolí 
Šumperka a v sobotu 5. října pak 
ovládne dopolední vysílací prostor 
Asociace technických činností, základ-
ní organizace  Šumperk - Temenice.
 -red-

Ingeborg Fialová z Univerzity Palackého převzala finanční dar, jenž umožní pře-
klad románu Goneril z němčiny do češtiny, z rukou Viktora Dostala (vpravo) a sta-
rosty Zdeňka Brože.                                                                                           Foto: -oh-
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Zpravodajství/Nekrolog

Odešel Alois Motýl, zakladatel 
Šumperského dětského sboru

Krajští radní 
navštívili Šumpersko
Beseda se studenty Vyšší odborné a střední prů-

myslové školy v Šumperku, návštěva Lázní Bludov, 
Domova Paprsek v Olšanech, Muzea silnic ve Vi-
kýřovicích i setkání se zástupci obcí, podnikatelů 
a neziskových organizací tvořily program výjezdního 
jednání členů krajské rady na Šumpersku. Hejtman 
Jiří Rozbořil se svými kolegy zavítal do regionu mi-
nulé pondělí.

Na besedě se studenty vyjádřil hejtman podporu 
kraje studiu technických oborů. Zdůraznil, že strojí-
renské a elektrotechnické obory, jež mimo jiné škola 
nabízí, jsou žádány na trhu práce, a absolventi tak na-
cházejí své uplatnění. Na setkání s představiteli obcí 
Šumperska se pak radní zabývali stavem komunikací 
i dopravní obslužností. Hejtman a příslušní náměstci 
informovali starosty o dotačních titulech z krajského 
rozpočtu na rok 2014.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje na 
Šumpersku bylo třetí akcí tohoto typu v letošním 
roce. Již v březnu radní zavítali na Zábřežsko, v květ-
nu na Prostějovsko.  -red-

V neděli 15. září odešel navždy pan Alois Motýl, 
sbormistr a zakladatel Šumperského dětského sboru, 
čestný občan města Šumperka, držitel mnohých oce-
nění, ale hlavně člověk, který celý svůj život věnoval 
krásné hudbě, výchově mladé generace a šíření kultu-
ry v nejširším a nejhlubším smyslu tohoto slova.

Bylo by třeba mnoho stran popsaného papíru ke 
zhodnocení jeho života a díla, všeho dobra, které 
v Šumperku způsobil a v lidech zanechal. Proto mi 
snad nebudete mít za zlé, když se s vámi v tuto chvíli 
jen podělím o několik myšlenek, kterými jsem se za 
nás za všechny s Aloisem Motýlem rozloučil ve far-
ním kostele ve středu 18. září.

„Vážení a milí!
Během svého života potkáme mnoho lidí. Některé 

jednoduše mineme, některých si jenom všimneme, ně-
kteří v nás ale zanechají hlubokou a nesmazatelnou sto-
pu. Jsou to ti, kteří přicházejí na svět s pověřením dělat 
lepšími lidi ve svém okolí, ve svém městě, a tedy na 
tomto světě. Alois Motýl naplnil své pozemské poslá-
ní vrchovatou měrou. Rozdal se nám prostřednictvím 
krásné hudby, ale také již samotnou svojí existencí. 
Díky němu v sobě my všichni a také naše město nosíme 
bohatství, vzácný dar, který se nedá koupit. 

Proto pevně věřím, že i v této nelehké chvíli v nás 
všech převládá radost, že jsme měli možnost s ním 
ujít kus společné cesty naplněné nejvyšší možnou 
lidskostí, se kterou vstoupil nejenom do mého srdce, 
ale také do srdcí všech dětí i dospělých, se kterými se 
během svého života setkal.“ Z. Brož, starosta města

Alois Motýl se narodil 3. září 1929 v Želechovicích 
u Zlína. V letech 1943–1948 studoval na brněnské 
konzervatoři hru na varhany, po studiích získával hu-
dební a pedagogické vzdělání u V. Petrželky, J. Kvapila 
a J. Blatného. Počátkem roku 1949 nastoupil na teh-
dejší hudební školu v Šumperku jako učitel klavírní 

hry. Do poloviny 60. let byl sbormistrem Pěveckého 
sdružení šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl Šumperský 
dětský sbor. Ten se pod jeho vedením v krátké době 
rozvinul do podoby mezinárodně respektovaného tě-
lesa. V roce 1989 obdržel od Unie českých pěveckých 
sborů Cenu Františka Lýska, v roce 2004 pak Cenu 
Bedřicha Smetany. 

Alois Motýl byl rovněž významným organizáto-
rem hudebního života v Šumperku i okolí. Od roku 
1968 každoročně probíhá přehlídka dětských pěvec-
kých sborů regionu Zlatá lyra. Od roku 1974 festival 
mladých umělců Šumperské Preludium. V letech 
1989–2001 proběhlo sedm ročníků mezinárodního 
festivalu dětských sborů Krajina zpěvu. 

Také na základě těchto skutečností byla jeho práce 
ohodnocena dalšími významnými oceněními: V roce 
1994 uděleno čestné občanství města Šumperka, roku 
2009 Cena ministra kultury za neprofesionální umění 
v oblasti dětský sborový zpěv a roku 2010 Cena osob-
nost roku Olomouckého kraje v oblasti kultury. -red-

Desetiminutovou „ochutnávku“ chystaného filmo-
vého debutu Ondřeje Sokola Krásno nabídli jeho tvůr-
ci Šumperanům první zářijový pátek v rámci festivalu 
Deadline. Uvedené scénky naznačily, že v této černé 
komedii, inspirované skutečnou událostí, jež se před 
lety odehrála ve městě a jeho okolí, zřejmě nebude nou-
ze o komické situace, při nichž ale občas zatrne. Krás-
no natáčeli filmaři v Šumperku letos v květnu, na jeho 
předpremiéru se mohou místní diváci těšit v lednu.

Snímek přijeli představit producenti filmu Vojtěch 
Frič a René Kořenář, hlavní protagonista a režisér fil-
mu Krásno Ondřej Sokol kvůli nemoci bohužel ne-

dorazil. Poslal alespoň vzkaz. „Neuměl jsem naprosto 
nijak odhadnout, jaké bude natáčení mého prvního fil-
mu v mém rodném městě. S Martinem Fingerem jsme 
společně napsali příběh, jehož první scény se v Šum-
perku opravdu udály a daly vzniknout scénáři, který, 
doufáme, vypovídá hodně o nás, hodně o tom, co jsme 
zažili a hlavně, doufejme, že také hodně o lidech obec-
ně, o tom, jak se mohou chovat v mezních situacích,“ 
napsal Ondřej Sokol. 

Krásno je především částečnou autobiografií nej-
lepšího kamaráda z dětství Ondřeje Sokola Martina 
Fingera. Oba hrají ve filmu hlavní roli. Tu třetí pak 
ztvárňuje samotné město, jež má v příběhu zásadní vý-
znam. „Lokace jsou reálná místa spjatá s historií v ži-
votě obou autorů, takže jinde by film ani natáčet nešel,“ 
uvedl producent filmu Vojtěch Frič. Na plátně se tak 
objeví šumperské ulice, náměstí Míru, hotel Grand, 
Kavárna Svět, krematorium, místní špitál i „Sana-
torka“, nechybí ani vodní nádrž Krásné, v níž našli 
utopenou maminku Michala, jedné z postav scénáře 
snímku. Ve filmu navíc hrají na dvě stovky místních 
komparsistů. Spolupráci s komparsisty i místními 
firmami si přitom padesátičlenný filmový štáb po-
chvaloval. „Šumperk se před kamerou předvedl jako 
nečekaně fotogenické město s výjimečnou atmosférou, 
stal se dalším hlavním hercem našeho filmu. A stal se 

jím i proto, že všichni, se kterými jsme se potkávali, 
obyvatelé, lidé pracující v hotelech, na místech, kde 
jsme točili, a v první řadě zastupitelé města, se chova-
li tak neskutečně a výjimečně vstřícně,“ zdůraznil ve 
svém vzkazu Ondřej Sokol.

Natáčení v Šumperku bylo podle filmařů velmi pří-
jemné a pohodové, mnozí členové štábu zde dokonce 
zůstávali i ve dnech, kdy se nenatáčelo. 

 Pokr. na str. 4

Alois Motýl vychoval několik generací sborových 
dětí. S mnoha z nich se sešel před čtyřmi lety na 
oslavě svých osmdesátin.  Foto: -zk-

Hejtmana Jiřího Rozbořila (vlevo) přivítal na „prů-
myslovce“ její ředitel Petr Vepřek.  Foto: -oh-

Michala, jednu z hlavních postav snímku, hraje 
šumperský rodák Martin Finger.

Krásno přijeli představit producenti René Kořenář 
(zleva) a Vojtěch Frič, na tiskové konferenci byli 
i šumperský starosta Zdeněk Brož a Jan Závěšický, 
ředitel organizace Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu.  Foto: -pk-

V kině Oko se „ochutnávalo“ Krásno Ondřeje Sokola
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Informace/Komunitní plánování

Začátkem září jsme se rozloučili 
s jednou ze šumperských osobností - 
s panem Svatoplukem Švábem, který 
letos v únoru oslavil pětaosmdesátiny. 
Jeho jméno je spojeno především s pla-
váním a sjezdovým lyžováním.

Svatopluk Šváb přišel do Šumperka 
po r. 1945 jako mladý hoch, sportov-
ně nadaný a nadšený sportovec. Začal 
kolem sebe soustřeďovat své vrstevníky 
i malé děti a nadchl je pro své sportovní 
lásky - plavání a sjezdové lyžování.

Založil v Šumperku plavecký oddíl, 

byl v něm trenérem, předsedou, hospo-
dářem a vším. Zasloužil se o získání tzv. 
„plivátka“ (později městské lázně v Li-
dické ulici), kde se odbýval oddílový 
život, včetně pořádání mnoha závodů. 
Celý oddíl věnoval spoustu hodin dob-
rovolné práce na zvelebení objektu.

Druhou láskou bylo sjezdové lyžo-
vání. Spolu se svou ženou Alenkou byli 
stále obklopeni houfem malých i vět-
ších dětí, naučili lyžovat desítky a de-
sítky chlapců a děvčat, naučili je mít 
rádi hory, přírodu a sport. Na výstavbě 
prvního „lana na slalomce“ a přestav-
bě chaty na Červenohorském sedle se 
značnou měrou podíleli s ostatními 
členy oddílu.

Z obou oddílů, jak plaveckého, tak 
lyžařského, vyšlo mnoho výborných 
závodníků, a to především zásluhou 
Svatíka Švába.

Celý jeho život byl plný práce s dět-
mi, práce pro ostatní. Všichni, kteří 
jsme prošli jeho „rukama“ , na něj moc 
vzpomínáme a děkujeme za vše, co nás 
naučil. H. Havlíčková

Ve čtvrtek 3. října startují ve Vile 
Doris v ulici 17. listopadu tradiční kur-
zy afrického a relaxačního bubnování. 
Vede je opět zkušený lektor a hudebník 
Karel Cvrk.

Kurz je určen dospělým, kteří mají 
rádi aktivní odpočinek, hudební zku-
šenosti nejsou potřeba. Zájemci od 15 
do 99 let budou během roku hrát jak 
doprovodné, tak africké rytmy na ori-
ginální bubny „djembe“ a „dunduny“. 
Kurz pro začátečníky bude probíhat 
vždy ve čtvrtek od 16 hodin a otevírá 
se pravděpodobně naposledy. Zájemci 
se mohou přihlásit na stránkách www.
doris.cz nebo na recepci „Komínu“ 
v Komenského ulici 9.    -red-

Pronájem osmi dřevěných domků, 
v nichž se během trhů nazvaných Vá-
noce na Točáku prodávají alkoholické 
nápoje a občerstvení, nabízí šumperská 
radnice. O letošních nájemcích roz-
hodne veřejné výběrové řízení. Dražba 
proběhne v pondělí 14. října v 15 ho-
din v obřadní síni ve druhém poschodí 
historické budovy šumperské radnice 
na nám. Míru 1. Prezenční listina pro 
zápis účastníků dražby bude připrave-
na již od 14 hodin.

Trhy Vánoce na Točáku budou letos 
probíhat od 29. listopadu do 24. pro-
since denně od 9 do 21 hodin s tím, 
že na Štědrý den skončí úderem druhé 
odpolední. „K dispozici je osm dřevě-
ných prodejních domků, z nichž jeden 
musí nájemce 13. a 14. prosince uvolnit 
pro prodej vánočních štol a svařeného 
vína z partnerského města Bad Her-
sfeldu. Vyvolávací cena za domek je                           
400 korun za den,“ říká referentka od-
dělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Eva Rutarová. Účastníci 
dražby musejí složit před jejím koná-
ním kauci ve výši patnáct tisíc korun 
v pokladně úřadovny na náměstí Míru. 
Kauce se vydražiteli započte do ceny 
nájmu, neúspěšným dražitelům pak 
bude vrácena po ukončení dražby. Kau-
ce se přitom vztahuje na každé vydra-
žené prodejní místo. „Nájemné je třeba 
zaplatit v plné výši do tří dnů od pod-
pisu nájemní smlouvy. Pokud nájemce 
odstoupí od svého záměru či neuhradí 
nájemné ve stanovené lhůtě, na jeho 
místo nastoupí dražitel z druhého po-
řadí a v těchto případech kauce nebude 
vrácena,“ upozorňuje Rutarová. 

Bližší informace a pravidla dražby 
jsou vyvěšeny na úředních deskách 
a na webových stránkách www.sum-
perk.cz. Bližší informace sdělí Eva                              
Rutarová, tel.č. 583 388 608, e-mail: 
eva.rutarova@sumperk.cz. -red-

Africké a relaxační 
bubnování proběhne 
naposledy

Vánoce na Točáku: 
radnice draží stánky

V kině Oko se 
„ochutnávalo“ Krásno 

Středisko rané péče v Olomouci 
vzniklo v lednu 1994. Funguje jako or-
ganizační složka Společnosti pro ranou 
péči a služby rané péče nabízí rodinám 
v Olomouckém, Zlínském a Pardubic-
kém kraji. V roce 2012 vzniklo deta-
šované pracoviště Střediska rané péče 
SPRP Olomouc ve Zlíně.

Středisko rané péče SPRP Olomouc 
poskytuje odbornou pomoc a poraden-
ství rodinám, které pečují o dítě s po-
stižením nebo s ohroženým vývojem.           
Provázíme rodiny v obtížné životní situ-
aci a usilujeme o to, aby mohly vychová-
vat dítě v jeho při-
rozeném prostředí. 
Služba je poskyto-
vána bezplatně.

Služba je určena rodinám s dítětem 
se zrakovým a kombinovaným postiže-
ním ve věku 0 až 7 let.

Hlavním cílem je podpora rodiny 
a podpora vývoje dítěte v jeho přiro-
zeném prostředí, s ohledem na jeho 
specifické potřeby. Poskytujeme pora-
denské služby rodinám s dětmi se zra-
kovým a kombinovaným postižením 
v Olomouckém kraji a části Zlínské-
ho a Pardubického kraje. Fungujeme 
zejména jako terénní služba - pravi-
delné návštěvy klientských rodin, od-
borné konzultace pro rodiče, podpora 
a provázení rodiny v jejím přirozeném 
prostředí. Ambulantně poskytujeme 

konzultace v prostorách střediska jako 
doplněk terénní formy. Klientským ro-
dinám poskytujeme bezplatné funkční 
vyšetření zraku prováděné instruktory 
stimulace zraku. Půjčujeme speciální 
pomůcky, hračky, literaturu. Pomáhá-
me při podpoře psychomotorického 
vývoje dítěte a výběru předškolního/
školního zařízení, poskytujeme kon-
takty na další odborníky.

Středisko rané péče SPRP Olomouc 
se účastní komunitního plánování 
Olomouckého kraje, města Olomouc, 
města Šumperk a města Šternberk. 

V září 2013 jsme 
pořádali Konfe-
renci pracovníků 
v rané péči v ČR, 

v letošním roce se konal již 3. ročník. 
Koncem listopadu proběhne celore-
publiková kampaň Týden rané péče 
a souběžně i Den otevřených dveří Stře-
diska. V průběhu roku je po domluvě 
možno provést placené konzultace ke 
zrakovému vývoji i pro neklientské 
rodiny. Provádíme osvětu, propagaci 
a depistáž v Olomouckém, Zlínském 
a Pardubickém kraji. Organizujeme 
pravidelná setkávání rodičů na různá 
témata, víkendový pobyt pro rodiny 
s odborným programem, semináře pro 
veřejnost, odborníky a pracovníky dal-
ších organizací.

 T. Vyskočil, vedoucí střediska  

    Pokr. ze str. 3
„Začínal jsem před třiceti lety na 

natáčení filmu Zdeňka Trošky Slun-
ce, seno, jahody v Hošticích, kde byla 
skvělá atmosféra. Od té doby jsem nic 
podobného nezažil až teď v Šumperku,“ 
pochvaloval si zdejší natáčení jeden 
z producentů filmu Krásno René Ko-
řenář. Ten se spolu s Vojtěchem Fričem 
ještě před uvedením ukázek v kině Oko 
setkal se šumperským starostou Zdeň-
kem Brožem a poděkoval mu za spo-
lupráci. Město totiž přispělo na výrobu 
Krásna rovným půlmilionem. Oplátkou 
za peněžní příspěvek bude propagace 
Šumperka v různých médiích, a pokud 
film uspěje, má město šanci stát se jed-
ním z cílů takzvané filmové turistiky. 
V této souvislosti již producenti předali 
Zdeňku Brožovi tištěnou verzi tzv. fil-
mové mapy. „Není úplně jednoduché 
rozhodnout o uvolnění takové částky. 
Myslím si ale, že jsme podpořili dobré 
dílo a nyní si počkáme na výsledek,“ 
řekl Zdeněk Brož.

Předpremiéra filmu Krásno, v němž 
kromě Ondřeje Sokola a Martina Fin-
gera hrají i Karel Roden, Jana Krausová 
a další populární herci, proběhne začát-
kem příštího roku v Šumperku. Ofici-
ální premiéra je plánována na druhou 
polovinu ledna. -zk-

Odbor životního prostředí 
MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci 
(v rámci zákona o posuzování vlivu 

na životní prostředí)
- o zahájení zjišťovacího řízení 

k záměru 
„Zařízení ke sběru, výkupu 

a zpracování autovraků“ 
na st.p. č. 4478 a p.č. 1346/12 

a 1346/16 v k.ú. Šumperk. 
- o zveřejnění závěru zjišťovacího 

řízení ke koncepci „Změna č.4 
Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti 
Střední Morava“.

Do textové části oznámení 
a do závěru zjišťovacího řízení je 

možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 

2. patro, kancelář č. 316 v úřední 
dny, tedy v pondělí a ve středu 

od 8 do 12 hod. a od 12.30 
do 17 hod., a v ostatních dnech 

nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě na tel. čísle 583 388 316. 

S obsahem oznámení se lze 
seznámit na adrese 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/
eia100_cr, kód záměru OLK668. 

Do závěru lze nahlédnout na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/

SEA_MZP153K.
M. Smyčková, 

odbor ŽP MěÚ Šumperk

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

Zemřel sportovec Svatopluk Šváb

Jméno Svatopluka Švába je spjato 
s plaváním a lyžováním.  Foto: archiv
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Informace/Řidičské průkazy

V současnosti to trvá maximálně pár 
desítek minut. Kdo to ale nechá na po-
slední chvíli, může v prosinci čekat na 
úřadu i několik hodin. Řeč je o povinné 
výměně řidičských průkazů vydaných 
před 30. dubnem 2004. Podle statistiky 
ministerstva dopravy si je do začátku 
září ve správním obvodu šumperského 
Městského úřadu stále ještě nevyměnila 
téměř polovina z těch, kteří tak musejí 
do konce roku učinit. Od ledna budou 
totiž neplatné.

„K 1. září jsme v našem správním 
obvodu evidovali 4891 průkazů, které 
přestanou 1.1. 2014 platit. Doporuču-
jeme proto řidičům, aby výměnu ne-
odkládali. Ke konci roku lze očekávat 
velký počet žadatelů, fronty a dlouhou 
dobu čekání,“ říká vedoucí odboru 
dopravy šumperské radnice Radek 
Novotný. Vzápětí připomíná, že po-
vinná výměna se týká řidičských prů-
kazů vydávaných od 1. ledna 2001 do                    

30. dubna 2004, a upozorňuje, že jejich 
výměna začala již před dvěma lety. Lidé 
tak měli na vyřízení nového dokladu 
celé tři roky. „Bohužel, stejně jako při 
obdobných výměnách v minulosti, to 
velká část z nich nechává na poslední 
chvíli. To pak samozřejmě na úřadu na 
konci roku značně komplikuje situaci,“ 
dodává Novotný.

Od 1. ledna příštího roku budou pla-
tit pouze řidičské průkazy podle vzoru                                                                                
Evropských společenství, které se vydá-
vají od května roku 2004 a jež mají až 
desetiletou platnost. Jde o polykarbo-
nátovou plastovou kartu velikosti běžné 
kreditní karty s nápisem „ŘIDIČSKÝ 
PRŮKAZ“ a označením vydávající země 
nahoře. Nápisy „MODEL EVROP-

SKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ a „ŘIDIČ-
SKÝ PRŮKAZ“ v jazycích států EU jsou 
vytištěné na pravé straně v podkladu 
karty. Rozeznávací značka vydávající-
ho státu („CZ“) v modrém obdélníku 
v kruhu dvanácti žlutých hvězd se na-
chází v levém horním rohu karty. Po-
drobné informace lze najít na stránkách 
www.vymentesiridicak.cz, které zřídilo 
ministerstvo dopravy. 

Pro úspěšné vyřízení nového „ři-
dičáku“ musejí lidé předložit občan-
ský průkaz, jednu fotografii a stávající 
řidičský průkaz. „Výměna je zdarma 
a provádí se v kanceláři číslo 122 v úřa-
dovně v Jesenické ulici. Vchod je z ulice 
Rooseveltovy,“ uzavírá vedoucí odboru 
dopravy. -zk-

S výměnou průkazu řada řidičů otálí Alena Kastnerová 
se začte do své 
líné babičky 

O příspěvek „na památky“ mohou 
jejich vlastníci žádat do středy 30. října

Hudební cyklus poslechových pořa-
dů nazvaný Církevní rok v hudbě po-
kračuje po prázdninách druhou částí. 
První říjnové úterý nabídne poslucha-
čům Vesperae Sancti Venceslai Pavla 
Josefa Vejvanovského.

„V září jsme mohli poslouchat dílo 
Adama Michny. Spolu s ním je za 
nejvýznamnějšího českého hudební-
ka 17. století považován Pavel Josef 
Vejvanovský, který působil na mnoha 
moravských místech,“ říká zakladatel 
cyklu Církevní rok v hudbě Vít Roze-
hnal a dodává, že kariéru končil Vejva-
novský jako dómský kapelník chrámu 
svatého Mořice v Olomouci a podílel 
se také na liturgické hudbě v katedrále 
sv. Václava. Nahrávka Vesperae Sanc-
ti Venceslai, tedy Nešpory ke svátku       
sv. Václava, je přitom světovou premi-
érou. „Dílo posluchače určitě překvapí 
jsou jasnou čistotou,“ podotýká Roze-
hnal a připomíná, že setkání s hudbou 
proběhne v úterý 1. října. Jeho dějištěm 
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.  -red-

Ministerstvo kultury České republi-
ky každoročně připravuje Program re-
generace městských památkových zón 
a městských památkových rezervací. 
Z tohoto programu mohou vlastníci zís-
kat dotaci na obnovu nemovité kultur-
ní památky, která stojí na území MPR 
nebo MPZ. O příspěvek je nutné žádat 
prostřednictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je především 
určena na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken, 
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 

fondu a zřizování nových bytových 
jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrova, 
Okružní, Slovanská a dále Hlavní třídu, 
Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu žada-
telů o příspěvek na rok 2014 se přijímají 
do 30. října 2013 na odboru RUI MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, Beata Fischero-
vá, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395. 

Žádost se píše volnou formou (jmé-

no, adresa, odhadovaná částka nákla-
dů) a dále musí obsahovat následující 
přílohy: závazné stanovisko orgánu 
státní péče, u akcí obnovy s celkovými 
ročními náklady 1 mil. a více doložit 
položkový propočet nákladů (odborný 
odhad nákladů od projektanta nebo 
stavební firmy). Všechny aktuální do-
kumenty týkající se Programu regene-
race naleznete na webových stránkách 
Ministerstva kultury: 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.
php?id=429. 

 B. Fischerová, 
odbor RUI MěÚ Šumperk

Besedu spojenou s autorským čte-
ním chystají na čtvrtek 10. října šum-
perské knihovnice. Hostem bude Alena 
Kastnerová, jež působí v Brně jako roz-
hlasová moderátorka a scénáristka. Za-
čte se do své pohádkové knihy O líné 
babičce.

Většina babiček jsou elegantní, 
upravené dámy, které mají vždy doma 
uklizeno, napečeno a kdykoli pohlídají 
vnoučata. Babička z knížky Aleny Kast-
nerové je ale úplně jiná: nevaří, nepere, 
neuklízí, nehlídá vnoučata, i když je 
má ráda. Místo toho si plní svá dávná 
přání jedno po druhém. Projede se 
v superrychlém autě, proletí v baloně, 
vyleze na osmitisícovku, naučí se lyžo-
vat a vždycky se jí přihodí ještě něco 
docela nečekaného! Pohádková kniha 
O líné babičce získala v roce 2011 vý-
roční cenu nakladatelství Mladá fronta 
za původní tvorbu pro děti a ocenili ji 
i malí čtenáři v prestižní anketě SUK 
Čteme všichni. Kniha je určena dětem, 
ale pobaví i dospělé. 

Druhý říjnový čtvrtek nabídne 
knihovna nejdříve besedy pro základní 
školy, a to v 9 a 10.15 hodin - přihláš-
ky se přijímají v půjčovně pro mládež 
nebo na tel.č. 583 283 138. Ve 14 ho-
din je pak připravena beseda s Alenou 
Kastnerovou pro „líné babičky“ a další 
veřejnost. -zd, zk-

Církevní rok v hudbě 
nabídne Vejvanovského

Závazné finanční podíly

Zdroje Finanční podíly 
podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40%

Příspěvek města
max. 50%

min. 10%

Prostředky z Programu max. 50%

Do konce letošního roku si musejí 
řidiči vyměnit průkazy vydané před              
30. dubnem 2004.
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Šumperský starosta Zdeněk Brož 
přijal na radnici skupinu mažoretek 
SANY pod vedením Marcely Kunča-
rové, a ocenil tak jejich úspěchy v re-
publikových i evropských soutěžích. 
Mažoretky ze souboru SANY III ze 
školy ve Sluneční ulici získaly na mi-
strovství Evropy mažoretek, jež letos 
proběhlo v Brně, titul mistryň Evropy.

Mistrovství se zúčastnilo na dva ti-
síce mažoretek z deseti států Evropy. 
Úspěšné byly i šumperské seniorky, 
které se v kategorii pompon SHOW 
staly mistryněmi Evropy a získaly rov-
něž 3. místo v kategorii pompon KLA-
SIK. Kadetky se v kategorii pompon 
KLASIK umístily na 4. místě, s náčiním 
baton (hůlka) na 8. místě. -oh-

Program prevence kriminality na rok 
2013 podpořil dotací MV ČR projekt 
„Pohovorová místnost“. V jeho rám-
ci byla zřízena speciální místnost pro 
pohovory na odboru sociálních věcí                          
v  Lautnerově ulici. Sloužit bude zejmé-
na při jednání s nezletilými klienty na 
oddělení sociálně–právní ochrany dětí.

„Sociální pracovníci a kurátoři or-
gánu sociálně–právní ochrany dětí 
hovořili s jejich zákonnými zástupci 
ve svých kancelářích. Tato někdy velmi 
citlivá jednání byla vedena v neosob-
ních, formálně zařízených kancelářích 
a často je narušoval každodenní chod 
oddělení,“ uvedla vedoucí odboru so-
ciálních věcí Pavla Skálová. Z tohoto 
důvodu místní radnice zřídila v rámci 
Programu prevence kriminality na rok 
2013 speciální místnost, která slouží 
k minimalizaci traumatizace dítěte při 
jednání na oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí. 

Příjemné prostředí v nové pohovoro-
vé místnosti by mělo usnadnit pomocí 
vhodných pomůcek a hraček komuni-

kaci s dětmi, mělo by umožnit navázat 
bližší kontakt s dětmi, minimalizovat 
traumatizaci dítěte při jednání na úřa-
dě, případně umožnit lepší přípravu 
na výslech. Místnost je určena pro děti 
a mladistvé, kteří jsou vedeni v eviden-
ci oddělení sociálně-právní ochrany 
a prevence MěÚ Šumperk. Jde hlavně 
o děti a mladistvé, jejichž rodiče ne-
plní povinnosti plynoucí z rodičovské 
odpovědnosti, děti a mladistvé, kteří 
jsou pachateli trestné činnosti, na nichž 
byl spáchán trestný čin nebo byli jeho 
svědci, a děti a mládež s výchovnými 
problémy.                          O. Hajduková

V sobotu 17. srpna se obyvatelé šum-
perského Domova důchodců zúčastni-
li tradiční již desáté pouti v Pekařově. 
Výlet byl pořádán v rámci projektu Jar-
marečná putování, na který jsme získali 
grant od města Šumperka. 

V Pekařově senioři obdivovali flaši-
netáře v dobových kostýmech, vychut-
návali si nejen české, ale i francouzské, 
polské a německé písničky a zhlédli 
výstavu historických vozidel, která byla 
až v horní části Pekařova. Prohlédli si 
rovněž nově zrenovovanou kapli Nane-
bevzetí Pany Marie, v níž se konala mše 
svatá. I díky krásnému počasí a výbor-
nému občerstvení se výlet neobyčejně 
vydařil. Navzdory terénu, po němž se 
obtížně šlo, natož tlačilo invalidní vo-
zík, si všichni odváželi řadu krásných 
zážitků.  K. Bílková

Ještě donedávna poměrně netradiční 
způsob komunikace, dnes jsou sociál-
ní sítě jedním z nejběžnějších komu-
nikačních nástrojů. Skrze Facebook 
začala především se ženami nově ko-
munikovat také porodnice šumperské 
nemocnice. Stránky slouží nejen pro 
komunikaci, ale budoucí a novopečené 

maminky se zde dozvědí aktuální in-
formace o dění v porodnici, získají tipy 
z oblasti péče o novorozence či přípra-
vy na porod. Vítáni na stránkách jsou 
ale i tatínci.

Podle poslední zveřejněné studie 
jsou Češi nejaktivnějšími uživateli Fa-
cebooku v Evropě. „Tato sociální síť je 
dnes velice oblíbená zejména u mladší 
generace, včetně mladých žen. Naší 
snahou je být budoucím i současným 
maminkám maximálně na blízku, pro-
to jsme se rozhodli zřídit stránky také 
na Facebooku,“ vysvětluje primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení 
nemocnice Miloš Vysloužil. Vzápětí 
dodává, že k odběru informací z Fa-
cebooku se mohou zájemci přihlásit 
prostřednictvím odkazu na webu po-
rodnice na adrese nemocnicesumperk.
agel.cz či přímo přes adresu www.face-
book.com/porodnicesumperk.agel.

Nejde přitom o první počin z oblasti 
on-line komunikace. Už loni spustilo gy-
nekologicko-porodnické oddělení inter-
netovou poradnu, která vyvolala značný 
ohlas. „Každý měsíc zodpovím desítky 
dotazů, a to nejen od pacientek z naší 
nemocnice. Jsme rádi, že je o poradnu 
zájem. Takovouto službu ženám nabízí-
me jako jedno z mála oddělení v repub-
lice,“ dodává Vysloužil. Porodnice navíc 
letos na svých webových stránkách zve-
řejnila další zajímavou službu - virtuální 
3D prohlídku vybraných prostor.

Renovované webové stránky Šum-

perské nemocnice nemocnicesumperk.
agel.cz dnes slouží jako aktuální zdroj 
informací, zároveň se pacienti mohou 
jejich prostřednictvím objednat na 
některá vyšetření, například na ma-
mografický screening. Skrze webové 
stránky mohou pacienti také posílat 
svá poděkování personálu nemocnice, 
stížnosti či náměty ke zlepšení. -zk-

Zase po roce, v úterý 10. září odpo-
ledne, jsme mohli v ulicích města potkat 
„světlušky“. Stalo se už krásnou tradicí, 
že se studenti a studentky šumperského 
Gymnázia zúčastňují celostátní chari-
tativní sbírky Světluška, která je určena 
na pomoc nevidomým. Díky všem: jak 
dobrovolníkům, těm, kteří celou akci 
podpořili, a hlavně těm, kteří přispěli.

 H. Záchová

Šumperské mažoretky na letošním 
evropském šampionátu vybojovaly 
prvenství.  Foto: -oh-

Studentky šumperského Gymnázia 
se zúčastnily celostátní charitativní 
sbírky Světluška.  Foto: archiv

Obyvatelé šumperského Domova 
důchodců se letos vydali na tradiční 
pouť v Pekařově.  Foto: archiv

Jednička je „Jedničkou v přírodovědných předmětech“

Základní škola  v ulici Dr. E. Bene-
še 1 podala na podzim roku 2012 žá-
dost o dotaci z ROP Střední Morava na 
projekt „Jedničkou v přírodovědných 
předmětech“, jehož cílem je zkvalitnění 
výuky přírodovědných předmětů. Le-
tos v březnu byla schválena projektová 
žádost v rámci operačního programu 
ROP NUTS II Střední Morava. Celkové 
výdaje projektu činí 2,4 milionu korun 
(příspěvek společenství je 85%, vlastní 
zdroje příjemce jsou 15%). 

Hlavním cílem projektu je zvýšení 
atraktivity a kvality života ve městě 
Šumperku prostřednictvím investice 
do infrastruktury pro rozvoj vzdělává-
ní. Specifickým cílem pak je zkvalitně-
ní výuky přírodovědných předmětů na 
Základní škole v ulici Dr. E. Beneše 1. 
Realizace projektu se dotkne všech dětí 
na základní škole.

Projekt zahrnuje vybudování učeben 
přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu, 
ale i modernizaci chemie, přírodopi-
su a fyziky. Ve čtyřech učebnách bude 

provedena nová elektroinstalace, včet-
ně výměny osvětlení.

Realizace projektu je rozdělena na 
dvě etapy – 1. etapa probíhá od 1.7. do 
30.9. 2013, 2. etapa od 1.5. do 31.8. 2014.    
V 1. etapě již byla vybudována nová 
elektroinstalace v učebnách přírodopi-
su, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu, 
včetně výměny osvětlení. V učebnách 
přírodovědy a přírodopisu jsou nain-
stalovány interaktivní tabule s pojezdy 
a keramickými křídly pro popis fixem, 
nový nábytek, školní lavice se židlemi 
a učební pomůcky. 

Zrealizované aktivity přispějí k zlep-
šení materiálních podmínek školy,    
pracovních podmínek pro žáky a ke 
zkvalitnění výuky. Moderní technologie 
a moderní zázemí budou nesporným 
přínosem ve výuce přírodovědných 
předmětů. Samotná práce s moderní 
technikou je pro žáky zajímavá, atrak-
tivní a při výuce je jedním z důležitých 
motivačních prvků.

 M. Tichý, ředitel školy

Úspěšné mažoretky přijal 
šumperský starosta

Senioři z Domova důchodců 
zavítali na Pekařovskou pouť

Světlušky opět svítily

Klienti odboru sociálních 
věcí mají novou místnost 

pro pohovory

Porodnice začala
s budoucími i novopečenými 

maminkami komunikovat 
přes Facebook
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Zářijové téma: třídění odpadů ve městě Šumperku

Nerudovská otázka: Kam s ním? Známe odpověď
Každý ze Šumperanů vyhodil loni v průměru tři sta 

sedmapadesát kilogramů odpadu, z nichž dvě stě tři-
náct skončilo na skládce. Pokud však odpady třídíme 
už doma a ukládáme je pak do barevných kontejnerů, 
umožníme recyklaci více než třetiny tohoto množství. 
Loni tak obyvatelé města vytřídili průměrně na jednu 
osobu 144 kg odpadu, z toho 30 kg papíru, 29 kg kovů, 
37 kg bioodpadu, 11 kg skla, 8 kg plastů, 3 kg oděvů 
a 1 kg nápojových kartonů, ve sběrných dvorech  ode-
brali průměrně od jednoho Šumperana 25 kg dalších 
odpadů - nebezpečného odpadu, stavební suti, pne-
umatik a podobně. A jak odpady rozdělujeme? Čtěte 
následující řádky.

Rozdělení využitelných odpadů, 
které lze dále zpracovat

Papír, plasty, sklo, nápojový karton - pro ukládání 
těchto odpadů jsou v Šumperku rozmístěny barevně 
odlišené nadzemní i pozemní kontejnery.

Kovy - lze ukládat ve sběrnách nebo ve sběrných 
dvorech.

Kompostovatelný odpad (tráva, seno, rostliny, 
plevel, jehličí, piliny, třísky, prořez keřů, podestýlka 
drobného chovu zvířat, zbytky krmiva rostlinného 
původu, zbytky a odřezky ovoce a zeleniny, jiné ku-
chyňské zbytky rostlinného původu) - lze ukládat ve 
sběrných dvorech nebo do hnědých nádob a velkoob-
jemových kontejnerů.

Objemný odpad (starý nábytek - skříně, křesla, 
židle, pohovky, postele, matrace; podlahové krytiny 
- koberce, linolea; umyvadla, toalety, kuchyňské lin-
ky, kočárky apod.) - k ukládání slouží sběrné dvory 
a jarní a podzimní svozové dny, v jejichž rámci jsou 
přistaveny velkoobjemové kontejnery.

Nebezpečný odpad - tyto odpady mohou svými 
nebezpečnými vlastnostmi ohrozit životní prostředí 
a zdraví lidí, proto se nesmějí vyhazovat do popelnic 
a kontejnerů. Jde o zářivky, výbojky, akumulátory, ba-
terie a monočlánky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje, olejové fi ltry, obaly od sprejů, přípravky na ochra-
nu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly 
od barev, ředidel, olejů a čisticích prostředků a podob-
ně. Tyto odpady lze ukládat ve sběrných dvorech.

Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s pro-
šlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách.

Baterie a monočlánky - lze odložit v elektropro-
dejnách, vhodit do tzv. červených kontejnerů nebo do 
sběrného boxu umístěného v budovách Městského úřa-
du Šumperk na nám. Míru 1, v Lautnerově 1 a v Jese-
nické 31. Lze je rovněž odevzdat ve sběrných dvorech.

Oděvy, obuv, hračky - lze ukládat do speciálních 
bílých kontejnerů s polepem a ve sběrných dvorech.

Stavební suť, pneumatiky - lze ukládat ve sběr-
ných dvorech.

Směsný komunální odpad - to jsou odpady, které 
zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, tedy 
znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový papír, 
textil, porcelán, žárovky, popel a dále odpad z kuchyně, 
včetně zbytků z jídla (pokud není kompostován) a po-
dobně. Jde o jediný druh odpadů, jenž patří do popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad!

Postup při třídění odpadů

Odpady je vhodné třídit nejlépe přímo doma, aby-
chom zabránili jejich případnému smíchání a znečiš-
tění, neboť například zamaštěný papír už není možné 
dále zpracovat. Správným tříděním odpadů umožní-
me jejich další zpracování a využití. 

V Šumperku se nachází hned několik druhů nádob 
a kontejnerů na tříděný odpad. Rozhodující pro uklá-
daný odpad je barva víka.

Žlutá barva - sběr plastu - v průměrné české po-
pelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto 
je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či 
zmačkání před vyhozením. Patří do nich plastové 
obaly od potravin a drogistického zboží, tedy PET 
lahve od nápojů, čisté kelímky od jogurtů, másel, 
sáčky, fólie, igelitové tašky, výrobky a obaly z plastů, 
obaly od šamponů, pracích, čisticích a kosmetických 
přípravků, obaly od CD disků a další výrobky z plas-
tů, pěnový polystyren pouze v menších kusech. 

Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čisticích 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 vyprodukuje průměrná čes-
ká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Patří sem 
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, brožury, kartony, rozložené papírové 
krabice, lepenka, karton, čisté papírové obaly (např. 
sáčky). Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponka-
mi, bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plasto-
vého vnitřku!

Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 
papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hy-
gienické potřeby, vícevrstevné obaly s fólií.

Bílá a zelená barva - sběr skla (barevné a bílé). Do 
zeleného kontejneru lze vhazovat nejen barevné sklo, 
například lahve od vína, alkoholických i nealkoho-
lických nápojů, ale také veškeré tabulové sklo z oken 
a ze dveří. Bílý kontejner je pak určen na sklo čiré, tedy 
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité 
skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepa-
tří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla, obrazovky, zářivky a výbojky.

Oranžová barva - nápojové kartony je potřeba 
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Patří 
sem nápojové kartony (tetrapakové obaly) od mléka, 
mléčných výrobků, ovocných šťáv a vín.

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy 
a různých potravin v prášku, a ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin.

Červené kontejnery - určeny jsou pro sběr drob-
ného vysloužilého elektronického zboží, mají při-
hrádky na baterie a monočlánky. Nacházejí se na šesti 
místech ve městě. Tento odpad lze odevzdat ve sběr-
ných dvorech.

Sběrné boxy na drobnou elektroniku, baterie 
a monočlánky - padesátilitrové boxy jsou umístěny 
v budovách Městského úřadu na nám. Míru 1, v Laut-
nerově ul. 1 a v Jesenické ul. 31.

Možnost odevzdání odpadů 
ve sběrných dvorech

Oba šumperské sběrné dvory jsou místem, kde 
mohou občané bezplatně odevzdat odpady, které 
nepatří do běžných kontejnerů a popelnic. Do sběr-
ných 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 lin-
ky, kočárky, pneumatiky a podobně;

- nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumu-
látory, baterie a monočlánky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové fi ltry, obaly od sprejů, 
přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, zne-
čištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čisti-
cích prostředků a podobně;

- kovy - železný šrot, hliníkové předměty, plechov-
ky, hrnce a podobně;

- kompostovatelný odpad - větve, listí, tráva, zbyt-
ky jídel, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, slupky (ne-
patří sem maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně 
mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí 
zvířata);

- elektrotechnika v nekompletním stavu - televi-
zory, monitory, ledničky, pračky a podobně;

- stavební suť - cihly a beton z drobných rekon-
strukcí v bytě v maximálním množství 200 kg na oso-
bu 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 lidé ukládat 
i do velkoobjemových kontejnerů.  Foto: -vh-

Nádoby na odpad jsou barevně odlišené.  Foto: -pk-



8

Šumperský zpravodaj

Zářijové téma: třídění odpadů ve městě Šumperku

Kolik nás hospoda ení 
s odpady stojí?

V roce 2012 vynaložila šumperská radnice na hos-
podaření s komunálními odpady částku 19,3 milionu 
korun. Díky tomu, že občané třídí, získala od společ-
ností zabývajících se separovaným odpadem 3,4 mi-
lionu korun. Příjem z místního poplatku za odpad 
činil 12,1 milionu korun. Město tak v loňském roce 
„doplácelo“ na hospodaření s odpady 3,8 milionu 
korun.

„Pokud občané odpovědně třídí odpady, přispí-
vají ke snižování nákladů na jejich likvidaci,“ říká 
Vladimír ošek z odboru životního prostředí míst-
ní radnice. Nejdražší je přitom likvidace směsného 
a objemného komunálního odpadu. „Pokud lidé ne-
zatíží tyto dvě komodity odpady, jež se dají separovat, 
a odloží je na připravené místo určení, snižují nákla-
dy systému,“ podotýká ošek.

A jaké nejčastější chyby se při nakládání s odpa-
dem objevují? Stává se, že do vytříděné složky komu-
nálního odpadu je uložen směsný komunální odpad, 
do skla pak lidé občas odhodí keramiku, porcelán, 
autosklo, zářivky a speciální sklo, jako jsou ozdobné 
skleněné předměty, vázy, zrcadla a podobně, a mezi 
čirým sklem se někdy objeví sklo tabulové, jež patří 
do barevného skla.

Nešvarem je rovněž odkládání objemného odpadu 
na sběrná místa odpadu tříděného. „Není vhodné 
dělat na těchto místech charitu, tedy odkládat zde 
něco, co by se někomu mohlo ještě hodit. Velmi často 
to bývá šatstvo, boty, bedýnky a případně objemný 
odpad, jako jsou koberce, nábytek, elektrospotřebiče 
a podobně,“ vyjmenovává pracovník odboru životní-
ho prostředí nejčastější chyby. Ty ovšem značně na-
rušují logistiku svozu.

Pokud je například tříděný odpad znehodnocen 
směsným komunálním odpadem v nádobě na veřej-
ném prostranství, nelze ho vyvézt jako tříděný, ale pro 
nádobu musí přijet obsluha zajišťující svoz směsného 
komunálního odpadu. „Navíc je zničena snaha jiných 
občanů třídit,“ zdůrazňuje závěrem ošek. -red-

Město Šumperk se ve spolupráci se společností ASE-
KOL, s.r.o. rozhodlo usnadnit občanům třídění vyslou-
žilých menších elektrozařízení a baterií. Rozmístilo tak 
ve městě šest červených kontejnerů na drobné elektro.

Ty se nacházejí na náměstí Republiky, v ulicích Je-
remenkově, en. Svobody, Čsl. armády a dva v ulici 
Temenické. Tři menší sběrné boxy na baterie a drob-
nou elektroniku najdou lidé v městských úřadovnách 
na náměstí Míru a v ulicích Jesenické a Lautnerově.

Do červených kontejnerů může každý občan zdar-
ma odložit tato elektrozařízení: žehličky, mlýnky, 
mixéry, kávovary, váhy, fény, toustovače, holicí stroj-
ky, hodinky, budíky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, 
kalkulačky, mobilní telefony, CD, DVD, MP3 a jiné 
přehrávače, alkmany, počítačové periferie - myši, 
klávesnice, reproduktory. Nepatří sem ale velká elek-
trozařízení, například televizory, počítače, monito-

ry, myčky, sporáky, pračky a podobně, a také tonery, 
cartridge, žárovky, zářivky a autobaterie. -zk-

Drobné elektronické zboží a baterie patří 
do červených kontejnerů

Až třicet tisíc korun. Takovou pokutu můžete za-
platit v případě, že místo do sběrných dvorů odložíte 
objemný odpad, například nepotřebný nábytek, kober-
ce, matrace, televizor či pytle s oděvy, u kontejnerů na 
odpad komunální. S tímto nešvarem bojuje Šumperk 
již dlouho, bohužel ani hrozba vysoké pokuty některé 
Šumperany neodradí.

míněný problém se objevuje především v sídlišt-
ní zástavbě. Lidé se občas zbavují starého nábytku či 
jiného objemného odpadu tak, že je odloží v prostoru 
kontejnerů na komunální odpad. „S pocitem dobře vy-
konané práce, že mám doma nový nábytek a ten starý 
si od popelnic někdo odveze, je ani nenapadne, že mo-

hou být postihnutelní hned dvakrát. Jednak uhrazením 
nákladů za mimořádný odvoz, což představuje asi dva 
tisíce korun, a jednak zaplacením pokuty za porušování 
Obecně závazné vyhlášky města č. 7 2009 o odpadech 
až do výše třiceti tisíc korun,“ varuje Vladimír ošek 
z odboru životního prostředí.

Stačí přitom málo - zavézt objemný odpad zdarma do 
některého ze šumperských sběrných dvorů, případně si 
objednat odvoz u některého dopravce. „V tomto případě 
musí do sběrného dvora přijet i samotný občan, proto-
že musí předložit občanský průkaz,“ upozorňuje ošek 
a dodává, že sběrné dvory jsou otevřeny celoročně, ten 
v Příčné ulici dokonce i v neděli dopoledne. -zk-

Odložit nábytek a oděvy k popelnici? 
Rozhodně ne, pokuty jsou vysoké!

S drobným elektrem nemusejí lidé do sběrného 
dvora, mohou jej vhodit do červených kontejnerů. 
 Foto: -pk-

Správné třídění šetří peníze městu i občanům
Správné třídění odpadů zajišťuje 

čistší životní prostředí, šetří suroviny, 
redukuje množství odpadů ukládaných 
na skládky a umožňuje využití odpa-
dů. V neposlední řadě 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. 

Drobnou elektroniku a baterie mo-
hou vhazovat do červených kontejne-
rů, nacházejících se na šesti sběrných 
místech, a zejména do dvou sběrných 
dvorů. Textil, obuv a hračky pak do 
speciálních bílých kontejnerů, jež jsou 
rozmístěny již na patnácti místech, 
nově se objevily na usově náměstí, 
v ulicích J. z Poděbrad 31, Čičákově 
1, Bohdíkovské 7, Prividzské 5, Reis-
sově 4, 8. května 31 a na Masarykově 
náměstí. „Spolupráce se společností 
Revenge je vzájemně výhodná a obou-

stranně přínosná, neboť dochází k opě-
tovnému využití věcí, které by byly ulo-
ženy na skládku,“ říká Vladimír ošek 
z oddělení odpadů odboru životního 
prostředí. Přesto se podle něj ještě stále 
objevují lidé, kteří odkládají nepotřeb-
né svršky vedle kontejnerů na tříděný 
odpad a domnívají se, že najdou nějaké 
využití. „To se samozřejmě mýlí. K žád-
nému využití zpravidla nedojde a tyto 
věci pouze znečistí veřejné prostran-
ství,“ podotýká ošek.

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 shromaž ují 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-

Do bílých kontejnerů lze odkládat obnošené šatstvo, textil, obuv a hračky. 
 Foto: -pk-
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Týden knihoven/Seriál šumperské firmy

Týden knihoven se zaměří zejména na děti V knihovně bude řeč 
o Židech na Šumpersku

Představujeme: Firma ELZACO spol. s r.o. očima ředitele Jiřího Vénose

Především na děti se chce zaměřit 
v rámci Týdne knihoven, jež připadá 
na dny od 30. září do 4. října, šum-
perská Městská knihovna. Zahájí tak 
pravidelná setkávání nazvaná Zadáno 
pro nejmenší, prvňáčkům, kteří si do 
konce října přijdou vyřídit čtenářskou 
legitimaci, nabízí registraci do knihov-
ny na jeden rok zdarma a pokračovat 
bude i projekt Babičky a dědečkové 
čtou dětem. Zpestřením pak bude vý-
stava černobílých fotografií Jindřicha 
Buxbauma.

Městská knihovna Šumperk připra-
vila v novém školním roce prvňáčkům 
šumperských základních a speciálních 
škol mimořádnou nabídku. Pokud si 
přijdou vyřídit čtenářskou legitimaci do 
konce října, získají registraci do knihov-
ny na jeden rok zdarma. Mimořádná 
registrace probíhá ve stejném režimu 
jako běžné přihlašování, součástí je pí-
semný souhlas rodičů nebo zákonných 
zástupců na přihlášce. Prvňáčkům, kte-
ří již legitimaci vlastní, pak knihovnice 
na jeden rok registraci prodlouží. 

U příležitosti Týdne knihoven od-
startují v té šumperské pravidelná 
setkávání Klubu maminek nazvaná 
Zadáno pro nejmenší. Setkání, jež 
jsou určena těm, kteří chtějí pěstovat 
u svých dětí vztah ke knížce od nejra-
nějšího věku, budou probíhat jednou 
měsíčně vždy od 10 hodin v půjčovně 
pro mládež. První se uskuteční v pon-
dělí 30. září a tématem budou knihy 
s obrázky Heleny Zmatlíkové.

Ve stejný den, tedy v pondělí 30. září, 
bude zahájen i cyklus čtení nejmen-
ším posluchačům nazvaný Babičky 
a dědečkové čtou dětem, s nímž přišli 
pořadatelé festivalu Město čte knihu 
a do něhož se postupně zapojují také 
mateřské školy, školní družiny a veřej-
né knihovny v okolí Šumperka. Zahá-
jen bude u příležitosti Týdne knihoven 
a pokračovat bude až do 20. listopadu.

Jindřich Buxbaum má dva životní 
koníčky, fotografování a cestování. Oba 
uplatnil při cestách do Izraele, kde už 
byl sedmkrát. Přivedlo ho tam vyrov-
návání se s osudem otce, který přežil 
věznění v koncentračních táborech 
Terezín a Osvětim-Birkenau, a pro-
buzený zájem o židovské náboženství, 
kulturu a způsob života. Své fotografie 
vystavuje Jindřich Buxbaum na klubo-
vých výstavách. A v říjnu budou k vi-
dění i v šumperské knihovně v ulici              
17. listopadu. Výstavu nazvanou Kyjev-
ská Ješiva – černobílé fotografie uvede 
za přítomnosti autora ve čtvrtek 3. října 
v 17 hodin Miroslav Koval. -red-

V cyklu besed pokračuje šumper-
ská Městská knihovna. Nabídne poví-
dání s Luďkem Štiplem na téma Židé 
na Šumpersku. Proběhne v knihovně 
v ulici 17. listopadu ve středu 9. října 
od 18.30 hodin.

Beseda Židé na Šumpersku se zaměří 
na stručnou historii židovského osídlení 
v Lošticích a Úsově. Představena bude 
publikace „Ti, kterým bylo vráceno jmé-
no, nebudou zapomenuti: Šumperské 
židovské vypovídaní“, jež je dílem členů 
sdružení Respekt a tolerance a Gerhar-
da Wanitscheka, a v případě zájmu bude 
promítnut dokument Deník Otty Wolfa. 
Ten vychází z deníku, jež si Otto, rodák 
z Mohelnice, psal v letech 1942-1945, 
když se s rodiči a sestrou ukrýval před 
nacisty. Vstup je zdarma. -red-

Již druhý rok představujeme ob-
čanům našeho města místní firmy. 
Můžete nám dnes otevřít dveře vaší 
firmy a zmínit se krátce o její historii 
a předmětu podnikání?

Děkuji za projevený zájem, žijeme 
a pracujeme ve městě, kde se téměř 
všichni navzájem znají, a proto bych 
rád poukázal na něco, čím se odlišuje-
me od většiny firem a v čem jsou někte-
rá naše specifika. Především se lišíme 
způsobem řízení společnosti, které je 
založeno na vysoké míře svobody za-
městnanců.

Do změny klasického organizač-
ního řízení firmy jsme se pustili před 
třinácti lety a výsledky ukázaly, že jde 
o efektivní způsob organizace, i když 
stále je ještě co vylepšovat. S nadšením 
jsme začínali po revoluci jako klasic-
ká elektrikářská firma orientovaná 
na průmyslové instalace. Původní za-
měření společnosti jsme pak rozšířili 
na spektrum služeb především pro 
průmyslové podniky našeho regionu, 
zejména o automatizaci a řízení výrob-
ních procesů, vývoj jednoúčelových 
strojů, řízení vodního hospodářství 
a obnovitelné zdroje elektrické energie. 
V současnosti jsme například schopni 
zajistit dodávku malé vodní elektrárny 
„na klíč“, včetně zpracování projektu 
a pomoci při zajištění dotací. 

Z toho, co jste řekl, je patrný neo-
byčejně široký záběr činností. V čem 
je tajemství organizace práce ve vaší 
firmě, když celkový počet pracovníků 
na takový rozsah činnosti není až tak 
vysoký?

Široký záběr firmy umožňuje vyso-
ká flexibilita a iniciativa zaměstnan-
ců, docílená dlouhodobou podporou 
jejich rozvoje. Zaměstnanci využili 
svobodného tvůrčího prostředí firmy 
a z větší části se proměnili z vyučených 
elektrikářů pracujících podle příkazu 
v samostatné techniky se zaměřením 
na průmyslové inženýrství. Necelé tři 
desítky spolupracovníků se z větší části 
starají sami o sebe, dokáží bez příkazů 
a kontroly manažerů získat zakázky, 
zkonstruovat, smontovat a zprovoznit 
výrobní linku, vodní elektrárnu nebo 
čistírnu odpadních vod.

Každý z techniků se tedy sám stará 
o zakázku, snaží se získat kolegy do své-
ho týmu a samozřejmě je zainteresován 
podílem na hospodářském výsledku. 
Snažíme se tedy o zavedení řady prv-
ků ze známého a odzkoušeného Baťova 
systému řízení.  

Významně se realizujete v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, převáž-
ně malých vodních elektráren. Oblast 
solárních a větrných vás nezaujala?

Malé vodní elektrárny představovaly 
vždy fortel a cit našich předků pro vy-
váženou možnost  získat mechanickou 
či elektrickou energii z obnovitelných 
zdrojů s respektem pro přírodu.

To je i pro nás závazek, abychom 
v tomto trendu pokračovali a tyto vý-
robky dodávali v co nejvyšší technické 
kvalitě. I zde se dá načerpat obrovské 
množství zkušeností z elektrotechniky, 
automatizace, strojírenství, hydrauliky 
a také stavařiny. Naproti tomu solární 
boom je za současných podmínek spíše 

možno považovat hlavně za výhodný 
finanční produkt, který je provázen 
jen nenáročnou technickou úrovní 
a v mnoha případech naprosto necitli-
vým zásahem do přírody.

Vybudovali jste zajímavé akre-
ditované školicí středisko v oblasti 
aplikované elektroniky a průmyslové 
automatizace. Co vás k tomu vedlo 
a jaké je jeho využití?

Oblasti podnikání, ve kterých naše 
společnost působí, vyžadují neustále 
prohlubování a rozšiřování odborných 
znalostí a dovedností. Naše mechatro-
nické laboratoře slouží především pro 
rozvoj a experimenty spolupracovníků 

a také pro rozvoj zaměstnanců našich 
partnerů a praktikujících studentů. 
Schopnost učit se a učit jiné nám po-
skytuje konkurenční výhodu na trhu. 
Proto jsme se také stali členy Regionál-
ního centra elektrotechniky při VOŠ 
a SPŠ v Šumperku, která má pomoci 
k tolik potřebné inovaci výuky tohoto 
oboru, a my máme co nabídnout. 

Jsou vašimi zákazníky nebo spo-
lupracujícími firmami také firmy za-
hraniční?

Snažíme se uplatnit alespoň čtvrtinu 
obratu na zahraničních trzích a věřím, 
že nám export vzhledem k našim akti-
vitám a vysoké kvalitě výrobků a služeb 
bude narůstat. Víme, že nám bude prá-
ce v tuzemsku během 10-15 let ubývat, 
a proto vyvážet budeme muset stále 
více a této činnosti se maximálně již 
dnes věnovat.

Vaše firma má vysokou technickou 
úroveň. Robotika, mechatronika - běž-
né pojmy, moderní výrobní 3D tiskár-
na je samozřejmostí při každodenní 
činnosti. Jaká je vize vaší firmy?

Chceme více rozvinout spolupráci 
s odbornými školami a získávat talen-
ty již během studia. K tomu účelu jsem 
založil Nadaci Elzaco a převedl jsem 
svůj obchodní  podíl do nově založe-
né Nadace. Věřím, že nové vlastnické 
uspořádání tandemu Nadace Elzaco 
a Elzaco spol. s r.o. do budoucna ješ-
tě pevněji ukotví pozici firmy na trhu            
a přinese jistotu a stabilitu našim za-
městnancům.    Děkuji za rozhovor 

a zajímavé informace, P. Krill

Křesťanské společenství žen Aglow zve
k setkání s Davidem Loulou na téma: 

Zvol si život
5. října v 15.30 hod. v sídle BJB 

v ul. M.R. Štefánika 10

Elektrická ohýbačka plechu XOCR 
2000/4EK šumperské společnosti Je-
san Kovo.  Foto: archiv
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk
Pontis Šumperk

Od 3.10. do 28.11. každý čtvrtek  Setkávání u počítače pro seniory a osoby se 
od 9 do 11 hod. v počítačové  zdravotním postižením (začátečníci)
učebně v „P“  
3.10. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
8.10. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
11.10. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček  1.10. Zábavné 
vždy od 9 do 12 hod.  poznávání, 4.10. Tvořeníčko – lodička plující  
 na moři, 7.10. Podzimní tvoření s listy, 
 8.10. Pohybová aktivita – překážková dráha,   
 11.10. Poznáváme říkanky s ukazováním
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.  Cvičení s flexibary
a každý 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
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
Od 30.9. do 18.11. každé pondělí   Kurz Manželské večery 
vždy od 19 hod.   Inf. a přihl. na tel. 731 402 395
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
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.

26.9. ve 20 hodin  Swing Q Šumperk
11.10. ve 20 hodin  Džem UP - PRIESSNITZ               Zahajovací
  večer 14. ročníku festivalu Džemfest.
Bližší informace:  www.h-club.eu, Rooseveltova 17.

3.10. v 18 hod. v kavárně  Vystoupení souboru Grazioso pod vedením 
U Bílého psa na nám. Míru  A. Mináře
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, v sobotu 28.9. zavřeno - státní svátek. 

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září
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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
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Centrum pro rodinu

H-club
ZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.  Laktační poradna
 v MC na „K“ 
25.9. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
26.9. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Wad Ben Naga - město 
  nubijských faraonů Setkání s P. Onderkou
28.9. od 10 do 17 hodin v parku   Medový den Den plný her a výtvarných 
u Vily Doris   aktivit o včelách a rostlinách
28.9. od 9 do 14 hod. ve Středisku   Václavkové slavnosti Sobotní ráno plné 
ekologické výchovy ve Švagrově   hub, inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410,   
  cechova@doris.cz
5.10. od 9 do 14 hod. v keramické   Keramika pro každého
dílně U Radnice ve 2. patře
5.10. od 9 do 14 hod. v ateliéru  Šperkování – Šité trojúhelníkové náušnice 
U Radnice ve 3. patře   (kombinace peyote a herringbone stehu)  
  S sebou alespoň 3 barvy pravidelného   
  rokajlu vel. 11, 1 pár náušnicových háčků,  
  jehlu a nit na šití korálek, příp. vlasec. 
5.10. od 10 hodin   Střítežský divočák - závody v orientačním  
  běhu Inf. Z. Janů, tel.č. 777 655 223,   
  http://www.ksu.cz/zavody/13/10.05./.
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP 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.

Nábor do moderní gymnastiky
v úterý 1. října v 16.30 hod. ve sportovní basketbalové hale na Tyršově stadionu

Info na tel.č. 723 375 887 (trenérka p. Zajícová)

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Bolí Vás záda?
Máte skoliózu, lordózu či kyfózu?

Jedna z nejúčinnějších metod, 
která všechny tyto problémy řeší, 

je tu pro Vás. Pilates je pohyb, 
který Vám přinese radost a energii

pro celý den i život.
Šumperk - ul. Komenského 9 (Komín)

Pondělí - 09:00 - 10:00
Středa - 09:00 - 10:00; 16:30 - 17:30

Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Možnost individuálních lekcí.

775 164 752 pilates4you@email.cz

www.akademie.rps.cz
Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 213 013, +420 775 618 144, e-mail: ajak.sumperk@rps.cz

aupair
Nabízíme možnost pobytu Au-pair,

Au-Pair+ a Mother ś Help ve Velké Británii
pro zájemkyne a zájemce, kterí:

• Mají kladný vztah a zkušenosti s péčí o děti
• Jsou přátelští, flexibilní a otevření novým zkušenostem
• Mají zájem o pobyt v délce alespoň 6 měsíců
• Jsou ve věku 18–30 let
• Jsou svobodní a bezdětní
• Nemají záznam v trestním rejstříku

Kontaktujte nás emailem nebo na telefonních číslech, uvedených níže,
a dohodněte si s námi termín schůzky!
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NOVINKA!  Ve školním roce 2013/2014 nově otevřen jazykový kurz 
ITALŠTINY pro začátečníky. 
Více informací na:

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 27.9. 2013 do 10.10. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ............................................................................................... 99,- Kč

ČERSTVÉ PEČIVO
Bageta sypaná 90 g................................................................................................................... 4,90 Kč 
Rohlík sladký 46 g ...................................................................................................................... 2,50 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Gothajský salám ............................................................................................................................... ....78,- Kč/1 kg
Ostravské klobásy ............................................................................................................................. 108,- Kč/1 kg
Vídeňské párky ............................................................................................................................... ....108,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Kuře 1,20 mražené  .............................................................................................................................. 66,- Kč/1 kg
Uzená vepřová krkovice ................................................................................................................ 124,- Kč/1 kg
Naše zahrádka - Čínská směs 300 g  .................................................................................................. 14,50 Kč
Naše zahrádka - Pod maso směs 300 g  ........................................................................................... 14,50 Kč
Salám výrobní chlazený  ................................................................................................................... 35,- Kč/1 kg
Pizza šunková 300 g  ............................................................................................................................... ...19,90 Kč

!!!!!!!!

AUTOŠKOLA PAVEL LENHART

Tel.: 602 515 666, 
lenhartp@seznam.cz
Lidická 2657/56, Šumperk

Řidičák na skupinu B - os. automobil

Cena od 5.700,-
Platí pro prvních 10 přihlášek

 Do šumperského okresu přichází noVá služBa pro seniory, matky 
s dětmi, hendikepoVané a ostatní zájemce, kteří nemají 
nárok na klasickou přepraVu sanitním Vozem, ale potřebují se 
dopravit k lékaři, do nebo z nemocnice, na rehabilitaci, do lázní a podobně.

Pro tyto případy vznikl v roce 2011 v Ostravě projekt „noVodoBá sanitka“. Nyní máte 
možnost využít našich služeb i v okrese Šumperk. Fungujeme podobně jako taxi, tedy 18 kč za 

ujetý kilometr a v případě trasy do 5 km účtujeme 80 kč. platíte pouze za samotnou přepravu a cenu 
vám můžeme sdělit i před jízdou. Navíc u nás máte zcela zdarma služby na: bezpečné vyzvednutí u vás doma 
a doprovod k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné 
čekání do 30 min. a jiné. Po dohodě vám rovněž přepravíme děti v našich sedačkách, kočárky a invalidní vozíky.

projekt  „noVodoBá sanitka“ získal první místo v národní soutěži rozjezdy 2012.

noVodoBá sanitka je už i v šumperském okrese

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.č. 732 301 647 
nebo na e-mail sumperk@novodobasanitka.cz

www.novodobasanitka.cz

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com
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tel.: 583 301 515, mob.: 606 666 191, matula@fortex-ags.cz
Autorizovanný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk

ANO – na vozy 
Škoda starší 5 let350,- Kč

/1hod ?
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ 

DÍLY levnější než 
REPLIKY?

ANO – economy
VW a Škoda díly!!!
např. autobaterie, výfuky, 
tlumiče, brzdové destičky …

Značkový servis se vyplatí
Věci, které umíme
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www.fortexauto.cz

 

bez DPH

Akční zvýhodněné ceny náhradních dílů:
Originální VW autobaterie  44 Ah  1 582 Kč
 61 Ah  2 199 Kč
 74 Ah  2 543 Kč
Kvalitní zimní pneu Yokohama  
195 / 65 R15 (Golf, Octavia)   1 266 Kč

Zimní kompletní kolo s ocelovým diskem
Barum Polaris 
3 185 / 60 R15 (Polo)   2 311 Kč
Continental 
TS850 195 / 65 R15 (Golf, Octavia)  2 745 Kč

Informace a nabídka 
ostatních zvýhodněných 

autodílů na 
tel.: 583 301 516

602 507 375
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Při zakoupení 
MULTIFOKÁLNÍCH skel 
BRÝLOVÁ OBRUBA 
v hodnotě až 3000,-Kč 
ZDARMA*

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

*bližší informace 
  přímo v optice

MULTIFOKÁLNÍ 
BRÝLOVÉ ČOČKY

= 
JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

Uzavírá se projekt INTEGRA-CE, podporované zaměstnávání v okrese Šumperk.

Projekt určený pro šumperský region INTEGRA-CE, hra-
zený z prostředků Evropské unie a Ministerstva práce 
a sociálních věcí,  vstoupil do své závěrečné fáze. Mladí 
nezaměstnaní dostali možnost se do něj zapojit pro-
střednictvím Úřadu práce Šumperk. Realizátor projektu 
je nezisková organizace RES-SEF, o. s., která od října 2011 
do září 2013 fungovala v roli prostředníka v programu na 
podporu zaměstnanosti.  Do projektu se během dvou let 
zapojilo více než 64 účastníků, jednalo se o mladé lidi ve 
věku od 18 do 26 let, kteří jsou znevýhodněni na trhu prá-
ce. Většina z nich absolvovala stáže  u  různých zaměst-
navatelů, kteří jim tak umožnili získat potřebnou praxi. 
Zmíněnému projektu vyšlo vstříc dvaadvacet společensky 
odpovědných firem, institucí i OSVČ z okresu Šumperk, 
jednalo se například o Fortex, Domov důchodců Šumperk, 
podnik Siemens a mnoho dalších. 
Podporované zaměstnávání je efektivní metoda pro osvo-
jení nebo znovuzískání pracovních návyků.  „Pro mladé 

lidi často může znamenat nový start, který jim zároveň 
umožní získat nové dovednosti. Ty je pak mohou motivo-
vat k odpoutání od života závislého na podpoře v neza-
městnanosti, případně na sociálních dávkách,“ vysvětlil 
předseda šumperského občanského sdružení RES-SEF              
Bc. Miloslav Kubíček. 
 Účastníci zařazení do projektu nejdříve absolvovali teo-
retickou část, následovala ta praktická ve výše zmíněných 
podnicích. Celkem se podařilo vytvořit dvě desítky pra-
covních míst.
 „Jsem velmi rád, že se nám podařilo dosáhnout cíle v ne-
lehkých podmínkách. Rád bych touto cestou poděkoval 
všem účastníkům a podpořeným zaměstnavatelům za 
ochotu a pochopení,“  zhodnotil projekt Miloslav Kubíček. 

OBTížně hLedáTe PráCi? ZkusTe ZačíT POdnikaT! 
MáTe ZajíMavé náPady a ChCeTe je naPLniT? 

neBO ChCeTe najíT PráCi POdLe svýCh PŘedsTav?
 Potom využijte možnosti zapojit se do projektu Centra pro komunitní práci!

Nabízíme všem zájemcům o rozvoj podnikatelských vizí či zájemcům o změnu pracovního uplatnění projekt 
nazvaný „Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti“. 

„Náš přístup umožňuje lidem ověřit si své podnikatelské nápady v reálném tržním prostředí 
nebo získat pracovní poměr až na dobu 12 měsíců.

V rámci první části projektu jsme již podpořili 15 osob. Dalších 15 volných míst čeká právě na Vás! 
Každému účastníkovi projektu nabízíme zdarma pracovní diagnostiku a kurz Základy podnikání. 

Po celou dobu poskytujeme odborné poradenství a podporu“, uvádí Mgr. Ivo Škrabal, 
ředitel Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj.

Hlavní myšlenkou realizace projektu je snaha o snížení nezaměstnanosti a podpora rozvoje 
podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru, je založený na uplatnění metodiky 
vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative Initiatives (BECs). Jedná se o systém 
podpory a spolupráce, který je vhodný pro vznik sociálně podnikatelských subjektů. Metoda vede 
skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za 
svá rozhodnutí a prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucímu ke 

stabilizaci a dlouhodobému rozvoji sebezaměstnávání.
Podpora projektu je určena pro okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál, které jsou nejvíce postiženy 
vysokou nezaměstnaností. Pokud tedy pocházíte z tohoto regionu, a máte chuť zkusit něco nového, 
a hlavně chcete řešit Vaši situaci na trhu práce, pak neváhejte a zapojte se do projektu.  V rámci všech 

projektových aktivit má každý účastník nárok na proplacení cestovného a stravného.
Nábor zájemců bude ukončen 7. 10. 2013. Předpokládané zahájení vzdělávání a pracovní diagnostiky 

je plánováno na 2. polovinu října 2013.

POkud vás PrOjekT ZaujaL, Tak nás neváhejTe kOnTakTOvaT!

Pošlete motivační dopis a životopis na adresu: Více informací Vám sdělí:

 Bc. Zdeněk Zívala
                                                                                                  Mob. +420 775 760 348

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - GP 2.1 - Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti. Celý projekt je realizován od března 2013 do konce listopadu 2014.

CpKP Moravskoslezský kraj 
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
E-mail: sumperk@cpkp.cz

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNĚTE S PRŮVODCEM
 - JDE TO SNÁZ!

Podniky města Šumperka a.s.
Slovanská 21 Šumperk 787 01
nabízíme pronájem nebytových 

prostor v centru města 
Šumperka na pěší zóně 

v Šumperku na ulici Hlavní 
třída 2 (Točák) o velikosti 102 m2 

s příslušenstvím - volný 
od 01.01. 2014

Informace: ing. Luděk Šperlich
Tel. č.: 583212262

Email: sperlich@pms-spk.cz  
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❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
dílů a autodoplňků v naší prodejně.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!

AUTOSERVIS

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov
Tel.  +420 583 238 406 • +420 602 738 677
citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz
www.agrega.cz

RYCHLÁ
PROHLÍDKA
ZA 99,– Kč
(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.) 

Komlexní služby pro vaše vozidlo

V BLUDOVĚ

AUTOSERVIS
komplexní služby pro vaše vozidlo

Firstname Surname
Job Title

TEL: +00 (0) 0 00 00 00 00
FAX: +00 (0) 0 00 00 00 00
MOBILE: +00 (0) 0 00 00 00 00
firstname.surname@citroen.country

DEALERSHIP NAME
ADRESS
ZIP CODE AND TOWN

Rychlá prohlídka 

Rychlá diagnostika

(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.)

• Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s originálním
 diagnostickým programem BOSCH ESItronic.
• Jsme schopni diagnostikovat a následně
 opravit téměř všechna osobní a užitková
 vozidla.
• Je Vám také k dispozici stanice měření
 emisí včetně přípravy a zajištění STK.
• Možnost nákupu kvalitních náhradních
 dílů a autodoplňků v naší prodejně.

(načtení závad vozidla diagnostickým 
přístrojem BOSCH)

za 89 Kč

za 139 Kč

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov • www.agrega.cz
Tel.: +420 583 238 406 • +420 602 738 677 • citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz
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Bloc-marque couleur
Colour brand block

Le bloc-marque couleur Peugeot sur fond blanc 
est à privilégier. Il est composé de 2 éléments 
indissociables : 
– le symbole lion en noir,
– le logotype représenté par un dessin du lettrage 
PEUGEOT en lettres capitales bleues. 
Cette version du bloc-marque doit être reproduite 
exclusivement à partir des fi chiers informatiques 
originaux ci-joint.
N.B. : le bloc-marque est développé sous tracé vectoriel
afi n d’être reproduit sans risque d’altération.                    

The Peugeot colour brand block on a white 
background should be given priority. It is made 
up of 2 inseparable elements:
– the black lion symbol,
– the logo represented by the PEUGEOT lettering 
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exclusively from the original electronic fi les enclosed.
N.B.: The brand block is designed in vector image format 
to be reproduced without risk of alteration.
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VÝMĚNA OLEJE 
A FILTRŮ

PRÁCE - 99,-
+ MATERIÁL

Nechte si vyměnit olej a � ltry VČAS!!!

VÝRAZNĚ NIŽŠÍ HODINOVÁ SAZBA 
U VOZIDEL STARŠÍCH 5 LET

Profesionální RENOVACE FAP/DPF FILTRŮ
za velmi příznivé ceny

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA

ETHANOL      E85ETHANOL      E85

Žerotínova 845/8 Šumperk, Tel.: 602 766 127
Email: entes@entes.cz, www.entes.cz

Prodej a pronájem nových bytů 
v klidné části 
v centru města

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a

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

NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ ČESKÉ 

KUCHYNĚ A NÁBYTEK V REGIONU

Návrhy ve 3D 
ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
TATO AKCE končí 30.11 2013

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní
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www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 
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a manžel nemá čas?
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Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK






