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Merta s Křesinou zavedou 
posluchače do Maroka

Vernisáž výstavy fotografi í nazvané 
„Maroko - příroda a krajina“ chystá 
na čtvrtek 6. března Městská knihov-
na v ulici 17. listopadu. Spojí ji přitom 
s besedou s autory snímků. Po své cestě 
Marokem provedou přítomné Lukáš 
Merta a Jiří Křesina. Cestopisný večer 
začíná v 17 hodin v půjčovně pro do-
spělé a vstup přijde na padesát korun.

Preludium vstupuje 
do druhé poloviny

Šumperský festival Preludium Aloi-
se Motýla vstupuje v březnu do své 
druhé poloviny. V pondělí 10. března 
se představí posluchačům jeden z nej-
zajímavějších českých mužských vo-
kálních souborů - Gentlemen Singers. 
Absolventi pěvecké školy Boni Pueri 
z Hradce Králové si pro svůj koncert 
v Šumperku připravili program nejen 
ze skladeb skupiny Beatles, ale i jiných 
autorů.

Závěrečný koncert Preludia Aloise 
Motýla nabídne v pondělí 24. března 
publiku jedno z nejzajímavějších ko-
morních těles u nás - violoncellové Duo 
Brikcius sourozenců Anny a Františka 

Brikciusových. Stejně jako v uplynu-
lých ročnících také letos se koncertuje 
v klášterním kostele, a to vždy od sed-
mé večerní. 

Na Divoký západ 
láká Studio D 123

Hned dvakrát se v březnu představí 
členové Studia D 123 s novou kome-
dií W. STERN, aneb Cesta do hlubin 
Vinnetouovy duše. Na Divoký západ 
se spolu s nimi mohou diváci přenést 
v pátek 7. a 28. března. Představení za-
čínají o půl osmé večer. V jednotlivých 
rolích se představí především místní 
ochotníci, režie se ujali Matěj Kašík 
a Vendula Nováková.

Radka Fišarová nabídne 
šansony i vlastní tvorbu

Komorně laděný koncertní program, 
věnovaný převážně francouzskému 
šansonu, nabídnou v sobotu 15. břez-
na šumperským posluchačům Radka 
Fišarová a její Jazz-trio. Posluchači se 
mohou těšit na slavné písně z repertoá-
ru Edith Piaf, ale také na známé i méně 
známé skladby Charlese Aznavoura, 
Mireille Mathieu či zhudebněné básně 

Jacka Preverta. Chybět nebudou ani 
melodie z francouzských fi lmů a vlast-
ní autorská tvorba Radky Fišarové. Pís-
ně zazní jak ve francouzském originále, 
tak s českými texty. Zpěvačku dopro-
vodí na akordeon Aliaksander Yasinski 
a samozřejmě Jazz-trio. Hudební večer 
začíná v 19.30 hodin v divadle.

Brněnská Frída přiveze příběh 
Jako Thelma & Louise

Divadelní spolek Frída zamíří v břez-
nu z Brna do Šumperka. Přiveze hru 
nazvanou Jako Th elma & Louise. Před-
lohou a inspirací divadelnímu předsta-
vení byl přitom slavný fi lm Ridleyho 
Scotta. Představení začíná v sobotu 
22. března o půl osmé večer v divadle 
a diváci v něm uvidí Báru Munzarovou, 
Mariku Procházkovou, Václava Trnav-
ského, v Šumperku dobře známého Ra-
dima Nováka a Martina Trnavského.

Výstava připomene 
Velkou válku

„Šumpersko za Velké války 1914-1918. 
Jeho obyvatelé na frontách a v zázemí.“ 
je název výstavy, která bude zahájena 
v Galerii Šumperska ve čtvrtek 20. března 
v 17 hodin. Připomene nejen sté výročí 
rozpoutání první světové války, ale také 
osudy vojáků 93. pěšího pluku a 13. ze-
měbraneckého pluku, v nichž sloužilo 
nejvíce mužů z našeho regionu. Rovno-
cenná pozornost je věnována životu v zá-
zemí, především v Šumperku. „Zlá léta“ 
našich předků přiblíží dobové fotografi e, 
zbraně, munice, vyhlášky, vyznamenání 
a další předměty a dokumenty. 

Zuzanu Lapčíkovou 
doprovodí syn Josef

Folklorní a folková zpěvačka, cimba-
listka a skladatelka Zuzana Lapčíková 
přijíždí po letech do Šumperka. V at-
mosféře klášterního kostela odehraje ve 
čtvrtek 27. března recitál za doprovodu 
svého syna kontrabasisty Josefa Mikulky. 
Její průzračně čistý hlas, stejně jako při-
rozená muzikalita slibují neopakovatelný 
hudební zážitek. Koncert začíná o půl 
osmé večer. Zpracovala -zk-
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Tipy Živé brány Jeseníků aneb Kam se v březnu v Šumperku vydat za kulturou 

Vystavené snímky zachycují pobřeží 
Atlantiku, pohoří Antiatlas, cedrové 
lesy i písečné duny...  Foto: -lm-

V Cestě do hlubin Vinnetouovy 
duše se diváci přenesou na Divoký 
západ.  Foto: -pv-

Radka Fišarová vystoupí v šum-
perském divadle v polovině břez-
na.  Foto: M. Pták

Ve hře Jako Th elma & Louise se 
představí Martin Trnavský a Bára 
Munzarová.  Foto: archiv Frída

Slibný mladý violoncellista Fran-
tišek Brikcius přijede se svou sest-
rou Annou do Šumperka poprvé. 
 Foto: archiv

Gentlemen Singers nabídnou ne-
jen skladby skupiny Beatles. 
 Foto: J. Hřebíček

První světovou válku připomenou 
na výstavě kromě jiného i dobové 
fotografi e.  Foto: archiv VM

V březnu se mohou Šumperané 
těšit na celovečerní recitál Zuzany 
Lapčíkové.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Ondřej Bank zajel nejlepší 
obří slalom v české historii

Přestože se vytoužené medaile nedo-
čkal, na olympijských hrách v Soči se 
třiatřicetiletý lyžař Ondřej Bank před-
vedl ve vrcholné formě. Šumperk se tak 
může pochlubit nejlepším sjezdařem 
v české historii.

Letošní olympiáda byla pro Ondřeje 
Banka, jehož olympijským maximem  
dosud bylo šesté místo z kombinace 
v Turíně před osmi lety, nepochybně 
tou nejlepší v kariéře. Odstartoval ji 
výborným dvacátým místem ve sjezdu, 
aby poté hned dvakrát sahal po medai-
li. Nejprve v superkombinaci, kdy byl 
v polovině závodu po sjezdu druhý a za 
sebou nechal taková jména jako Feuz, 
Baumann, Svindal, Innerhofer či Ma-

yer, a poté v obřím slalomu, v němž 
skvělou jízdou v prvním kole zasko-
čil téměř všechny favority a byl opět 
druhý. V obou ale nakonec cenný kov 
nezískal. Po slalomu skončil v super-
kombinaci sedmý a v obřím slalomu po 
druhém kole pátý. 

A zatímco v prvním případě neskrý-
val zklamání, protože do Soči odjížděl 
s ambicí uspět právě v této disciplíně, 
obří slalom si užíval. „V kombinaci 
jsem tu medaili chtěl a věřil jsem si na 
ni, ve slalomu to bylo navíc. A musím 
říct, že stát před Ligetym před druhým 
kolem v budce na olympiádě, to byl 
tedy super zážitek,“ řekl po středečním 
závodu Ondřej Bank, jehož páté místo 

je nejlepším českým olympijským vý-
sledkem v obřím slalomu. 

O tři dny dříve navíc bodoval i v super-
obřím slalomu, kterému se během sezony 
téměř nevěnoval a v němž sám sebe pře-
kvapil nečekanou devátou pozicí. A mís-
to aby si po třináctidenním zápřahu na 
lyžích oddechl, plánoval jet ještě v sobotu 
slalom. Do něj ale nakonec kvůli nata-
ženému přitahovači stehna nenastoupil. 
Velká medaile mu sice chybí, ale po Soči 
k ní má hodně nakročeno. Ve startovní 
listině pro závody Světového poháru totiž 
bude mít daleko lepší postavení. „Pokud 
by se mi to podařilo ve svěťáku, bylo by to 
super. Mám ještě minimálně rok na to si 
ty stupně splnit,“ prohlásil Bank. -zk-

Letošní olympiáda byla pro Ondřeje Banka nepochybně tou nejlepší v kariéře. Zajel v ní nejlepší obří slalom v české 
historii a má skvěle nakročeno do soutěží Světového poháru.  Foto: ČTK/AP

 Předškoláci zamířili v závěru druhého 
únorového týdne k zápisu do prvních 
tříd.     Strana 2

Pětačtyřicet let od upálení Jana Zajíce 
připomíná výstava.     Strana 5

Svoz bioodpadu 
biologicky rozložitelný odpad 

budou moci Šumperané odkládat 
postupně během roku do speciálních 

kontejnerů. Svozová firma je bude 
postupně rozmisťovat od pondělí 

10. března do třiadevadesáti lokalit. 
Mapka s jejich umístěním a daty je 

součástí tohoto zpravodaje.
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Informace/Prodej bytu

Domácnosti navštěvují 
zástupci statistiky

Město prodává byt 
v Kmochově ulici 2

Výběrové šetření „Životní podmín-
ky 2014“ probíhá až do neděle 11. květ-
na ve vybraných městech republiky. Do 
projektu, který organizuje Český statis-
tický úřad a jenž navazuje na předcho-
zí ročníky, byl zařazen také Šumperk. 
Během necelých tří měsíců navštíví 
vyškolení tazatelé vybrané domácnosti, 
aby získali nejnovější údaje o jejich so-
ciální a ekonomické situaci.

Cílem šetření, jež se dotkne 9 962 do- 
mácností náhodně vybraných počíta-
čem, je shromáždit údaje potřebné pro 
usměrňování a hodnocení sociální po-
litiky státu, pro výzkumné účely a také 
pro srovnání v rámci evropských zemí. 
Dalším cílem pak je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. Šetření je anonymní a údaje 
se budou zpracovávat hromadně. Ta-
zatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se 
musejí prokázat pověřením vydaným 
ČSÚ v Olomouci, průkazem zaměst-
nance ČSÚ nebo průkazem tazatele 
a na požádání také občanským průka-
zem. Bližší informace poskytne Alice 
Smutná z olomoucké krajské správy 
ČSÚ, tel.č. 585 731 507. -zk-

Městský byt č. 2322/10 nacházející se v domě 
v Kmochově ulici 2 nabídne v dražbě šumperská rad-
nice. Jde přitom o poslední neprodaný byt v tomto 
objektu. Jeho výměra je 44,54 m2. Byt, který je bez ná-
jemního vztahu, se prodává včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu a na pozemku 
pod domem. Vyvolávací cena je 349.274 Kč.

„Pro dům v Kmochově ulici 2 byl zpracován prů-
kaz energetické náročnosti budovy. Ta spadá do 
energetické třídy D, přičemž měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 149 kWh/m2/rok,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Vzápětí dodala, že byt si mohou zájemci 
prohlédnout ve středu 12. března od 16 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného výběrového řízení 
bude v pondělí 17. března od 15.30 hodin obřadní síň 
v budově radnice na náměstí Míru 1. Každý účastník 
dražby přitom musí složit dvacetitisícovou kauci, kte-
rá se prvnímu z pořadí započte do kupní ceny a ostat-
ním zájemcům, s výjimkou dražitele, který skončí na 
druhém místě, se vrátí. „Kauci lze zaplatit v den ko-
nání aukce přímo v pokladně na radnici,“ upozorňuje 
Répalová a připomíná, že vydražitel musí uhradit ce-
lou kupní cenu do třiceti dnů ode dne podpisu kup-
ní smlouvy před podáním návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí. Pokud tak neučiní nebo pokud 
od záměru koupě odstoupí, právo na uzavření kupní 
smlouvy zanikne, kauce vrácena nebude a město byt 
nabídne dražiteli, jenž skončil ve výběrovém řízení na 
druhém místě. Bližší informace podá Romana Drása-
lová, tel.č. 583 388 561.   -zk-

Desítky předškoláků zamířily v závě-
ru druhého únorového týdne k zápisu 
do prvních tříd šumperských základ-
ních škol. Letos jich přišlo nejvíce za 
posledních osm let. Potvrdilo se tak, že 
ročník 2008 patří mezi ty nejsilnější.

„V nadcházejícím školním roce by 
mohlo být prvňáčků více, než je tomu 
nyní. K zápisu totiž přišly tři sta šedesát 
tři děti, z nichž má zažádáno o odklad 
sedmačtyřicet. Loni bylo u zápisu tři sta 
třicet osm dětí a žádostí o odklad jsme 
měli třicet šest,“ uvedla vedoucí oddě-
lení školství šumperské radnice Zdenka 
Brijarová. Současně dodala, že s větším 
počtem budoucích „prvňáčků“ se zvýší 
na základních školách od letošního září 
celkové množství prvních tříd. O jed-
nu více budou mít ve školách v ulicích 
Dr. E. Beneše a 8. května. Jejich počet se 
tak zastaví na čísle patnáct.

Nejvíce dětí, devadesát šest, zapsali 
učitelé do prvních tříd ve škole v Šu-
mavské ulici, nejméně pak bude mít 
prvňáčků škola ve Sluneční ulici, kde 
přišlo k zápisu osmačtyřicet předško-
láků. „V září by mělo pravděpodobně 
nastoupit tři sta šestnáct prvňáčků, což 
je o šestnáct více než loni. Z nich by pak 

mělo třiašedesát do Šumperka dojíždět 
z okolních obcí. Tento počet ale není 
definitivní, neboť dosud není ukončeno 
řízení ve věci odkladu povinné školní 
docházky,“ podotkla Brijarová a při-

pomněla, že rodiče mohou o odklad 
povinné školní docházky žádat až do 
31. května. I z tohoto důvodu tak zatím 
nelze určit, kolik dětí v září do prvních 
tříd skutečně nastoupí.   -zk-

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

„Město se ve spolupráci se společností Elektro- 
win, a.s. rozhodlo usnadnit občanům třídění vyslou-
žilých menších elektrozařízení a červené kontejnery  
rozmístilo v dalších sedmi lokalitách, což sníží docház-
kovou vzdálenost pro odložení tohoto odpadu,“ říká 
Vladimír Hošek z odboru ochrany životního prostředí 
šumperské radnice, podle něhož především staré mo-
bilní telefony, nepotřebné elektronické hračky a další 

malé spotřebiče velmi často končí v běžných popelni-
cích na směsný odpad. „Lidé totiž třídí, když je to pro 
ně jednoduché. Kvůli drobnému elektru ale obvykle 
nechtějí jezdit do sběrného dvora. Červené kontejnery 
jsou proto ideálním řešením,“ míní Hošek. Speciální 
nádoby jsou určeny výhradně na drobná elektrozaříze-
ní. Patří do nich například kalkulačky, rádia, mobilní 
telefony, CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače, walkma-
ny, hodinky, budíky, elektronické hračky, fotoaparáty, 
holicí strojky, ale i žehličky, mlýnky, mixéry, kávovary, 
váhy, fény, toustovače, vrtačky či drobné počítačové 
vybavení, jako jsou myši, klávesnice a reproduktory. 

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

A na kterých místech občané červené kontejnery 
najdou? Ty stávající se nacházejí v ulicích Gen. Svo-
body 23, Temenické 5 a 64, Čsl. armády 9 a na náměs-
tí Republiky. Nově pak mohou lidé vhazovat drobná 
elektrozařízení do nádob umístěných na Masarykově 
náměstí 8 a v ulicích Alšově 1, Čičákově 1, J. z Po-
děbrad 31, Bohdíkovské 2, Reissově 3087/4 a Prie-
vidzské 12.  -zk-

Školy zapisovaly budoucí „prvňáčky“

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůznější dovednosti. Foto: P. Kvapil

Do červených nádob patří drobná elektrozařízení. 
 Foto: V. Hošek

        Lidé třídí, když je to pro ně 
jednoduché. Červené kontejnery 
jsou ideálním řešením.

Vladimír Hošek,
odbor životního prostředí

         byt č. 10 v Kmochově ul. 2    
vyvolávací cena 349.274 Kč  

V ulicích přibyly červené kontejnery na drobná elektrozařízení
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Zpravodajství/Informace

Profesor Viktor Dostal oslavil devadesátinyRadnice prodává 
byt v centru města
Městský byt nacházející se v domě 

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

„Pro dům v ulici Gen. Svobody 10 byl 
zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy. Ta spadá do energetické třídy G, 
přičemž měrná vypočtená roční spotře-
ba energie je 265 kWh/m2/rok,“ uvedla 
vedoucí majetkoprávního odboru šum-
perské radnice Hana Répalová. Vzápětí 
dodala, že zájemci o koupi bytu, případně 
o jeho prohlídku, mohou kontaktovat Ro-
manu Drásalovou z majetkoprávního od-
boru, a to telefonicky na čísle 583 388 561 
nebo e-mailem na adrese romana.drasa-
lova@sumperk.cz. -zk-

Slavný šumperský rodák a významný 
vídeňský lékař profesor Viktor Dostal, 
s jehož jménem je spojeno mnoho svě-
tově uznávaných cen, oslavil ve Vídni 
devadesáté narozeniny. Ze Šumperka 
se na oslavu vypravila početná dele-
gace v čele se starostou Zdeňkem Bro-
žem, doprovázeným pěveckým sborem 
Schola od Sv. Jana Křtitele a tanečníky 
Klubu tanečního sportu Šumperk.

Oslavy začaly již v pátek 7. února 
večer ve starobylém kostele Heili-
genstädter Kirche St. Jakob ve Vídni 
koncertem Scholy od Svatého Jana  
Křtitele, jež pod vedením Víta Roze-
hnala a Aleny Havlíčkové přednesla 
průřez svého repertoáru. Na koncertě 
vystoupila také sopranistka Simona 
Eisinger, která zazářila v slavném Gou-
nodově Ave Maria a s doprovodem 
Scholy také v Mozartově Laudate Do-
minum. Atmosféru umocnily rovněž 
průvodní slovo místního duchovního 
správce a četná upřímná blahopřání 
profesoru Dostalovi.    

O den později oslavy pokračovaly 
v nádherném prostředí Kursalonu Hüb-
ner, kde během slavnostního programu 
vystoupili i tanečníci Klubu tanečního 

sportu Šumperk. Nejmladší generaci 
zastupovali Jindřich s Veronikou, na ně 
navazovali tanečníci nejvyšší juniorské 
třídy Rudolf s Viktorií. Svou taneční 
show získali srdce publika a pro zbytek 
dne byli pro hosty pouze Fred Astair 
a „unsere Miss Viky“. Jejich tanec, za-

vršený předáním květin, byl darem 
k narozeninám šumperského mecená-
še. „Viktorovi patří naše upřímné bla-
hopřání a poděkování za vše, co pro 
Šumperk udělal,“ uvedl lékař a rodinný 
přítel Viktora Dostala Pavel Brož.

 pokr. na str. 7

Oblíbený cyklus šumperského mu-
zea Člověk tvůrce pokračuje letos již 
pátým příběhem, jenž návštěvníkům 
dává příležitost nahlédnout do světa 
křehké krásy skla. Výstava, která je až 
do 1. června k vidění ve výstavní síni 
muzea, vypráví o historii sklářství na 
severní Moravě, sahající od 15. do  
20. století, a představuje sklářské ře-

meslo z pohledu jeho výroby a zušlech-
ťování. Nechybí zde tak například jed-
noduchá sklářská dílna, v níž zaujme 
pánvová pec s nářadím sklářů používa-
ným při výrobě foukaného skla. Kromě 
poučení se všichni návštěvníci mohou 
těšit na různé nápadité kreativní prvky 
vtipně umístěné v prostorách výstavní 
síně.  -red-

Jméno Jan Hudec není v Šumperku 
neznámé. Tento alpský lyžař, reprezentu-
jící Kanadu, se totiž v roce 1981 v Šum-
perku narodil. Pobyl zde sice jen prvních 
deset měsíců svého života, ale na rodné 
město nezapomněl a má k němu úzký 
vztah. V současnosti o to silnější, neboť 
jeho otec Jan Hudec starší, jenž má na 
svém kontě řadu „československých“ ví-
tězství ve sjezdovém lyžování, se do své-
ho rodiště předloni vrátil. Když v neděli  
16. února přebíral Jan Hudec mladší svo-
ji první olympijskou medaili, tak měli 
slzy na krajíčku nejen kanadští fanoušci, 
ale zřejmě i mnozí Šumperané.

Osud Jana Hudce je více než zajíma-
vý. Když měl pouhých deset měsíců, 
učinili jeho rodiče během dovolené 
v Jugoslávii osudové rozhodnutí a ze své 
vlasti emigrovali. Na palubě plachetni-
ce se podél pobřeží dostali do Itálie, aby 
poté na čtyři roky zakotvili v Německu. 
V roce 1986 přišel poslední přesun 
a rodina se usadila v kanadském Calga-
ry. Zde začala Janova sportovní kariéra, 
o jejíž specializaci bylo u syna běžkyně 
na lyžích a mistra Československa ve 
sjezdu poměrně brzy rozhodnuto. Hu-
dec se časem vypracoval až do kanad-
ského národního týmu, jehož členem je 
od roku 1999.

Před sedmi lety vybojoval tento spe-
cialista na rychlostní disciplíny stříbro 
na mistrovství světa, první olympijskou 

šanci pak dostal před čtyřmi lety na do-
mácí oplympiádě v Kanadě. Na druhý 
cenný kov si ale musel počkat až do 
letošní olympiády v Soči, kde pro svo-
ji současnou domovinu vybojoval po 
dlouhých dvaceti letech bronz v super-
obřím slalomu. Cesta za touto medailí 
byla nejen dlouhá, ale i plná bolesti. 
Šumperského rodáka totiž po sedmi 
operacích chronicky trápí bolest nohou 
a start na olympiádě ohrozilo i nedávné 
zranění zad. V Soči se ale na něj usmá-
lo štěstí a do cíle superobřího slalomu 
dojel na setinu sekundy ve stejném 
čase jako legendární Američan Bode 
Miller, oba se tak nakonec společně 
podělili o třetí příčku. Jen šest míst za 
ním skončil jeho velký kamarád Ond-
řej Bank, který původně tuto disciplínu 
vůbec jet nechtěl. -zk-

Šumperský rodák profesor Viktor Dostal oslavil ve Vídni devadesáté narozeniny. 
Na snímku s manželkou Elisabeth a s mladými tanečníky Klubu tanečního sportu 
Šumperk.  Foto: P. Brož

Výstava vypráví o sklu nejen pro jeho obdivuhodnou krásu, ale také proto, že 
jeho výroba byla pro náš region typická a proslavila ho daleko za hranicemi 
okresu.  Foto: P. Kvapil

Jan Hudec mladší vybojoval pro Ka-
nadu bronz v olympijském superob-
řím slalomu.  Foto: Reuters

Muzejníci přibližují příběh skla Rodák ze Šumperka dojel 
pro olympijský bronz

        prodej bytu 
v ulici Gen. Svobody 10
Cena 770 916 Kč 
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Informace/Komunitní plánování

Předposlední lednový čtvrtek pro-
běhlo v informačním centru šumperské 
Vyšší odborné školy a Střední průmys-
lové školy setkání absolventů a jejich 
příbuzných, kteří tuto školu vystudo-
vali. Loni v říjnu totiž „průmyslovka“ 
vyzvala své absolventy, aby se přihlásili 
ti, v jejichž rodinách školu vystudovaly 
alespoň dvě generace. Zareagovalo cel-
kem šestatřicet rodin a výsledkem bylo 
mnoho zajímavých zjištění. 

Nejpočetnější rodina má ve třech ge-
neracích deset absolventů, další tříge-
nerační rodina po sedmi absolventech. 
Dvě třígenerační rodiny mají rodiny 
po šesti členech a další tři třígenerační 
rodiny po pěti členech absolventů. Nej-
starší uvedený žijící účastník této akce 
se narodil v roce 1928. Tři rodiny mají 
navíc ve svých řadách bývalého či sou-
časného učitele. Jen jedna rodina dolo-
žila zastoupení ve čtyřech generacích 
a navíc se dvěma učiteli.

Účastníci setkání potvrdili, že jejich 
život a zejména profesní uplatnění 
tato škola bezesporu výrazně ovlivnila. 

Uplatněním svého technického vzdělání 
spoluvytvářeli průmyslovou tradici ze-
jména našeho regionu. Důležitost tech-
nických profesí v současnosti potvrzuje 
i to, že většina účastníků setkání dopo-
ručila svým potomkům právě technické 
vzdělání. Jestliže se v současnosti ho-
voří o podpoře především technického 
vzdělávání, je užitečné a záslužné hovo-
řit i o tradicích a jedna z cest je i v jejich 
oživení. VOŠ a SPŠ Šumperk děkuje 
všem svým absolventům, kteří se do 
této akce zapojili. P. Mareš

Hned dva obecní byty nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. První z nich, 
byt č. 14 v domě v Zahradní ulici 35, 
č.p. 2707, se nachází v 5. nadzemním 
podlaží a sestává ze tří pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plo-
cha činí 66,78 m². Součástí jsou i bal-
kon o ploše 2.87 m² a sklep o výměře 
1,24 m². Způsob vytápění - ústřední, 
způsob ohřevu vody - ústřední. Měsíční 
nájemné je 3235 Kč + měsíční nájem-
né za zařizovací předměty asi 150 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vod-
né/stočné, společná elektřina, výtah, 
STA) na jednu osobu činí 2500 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Zájem-
ci si mohou byt prohlédnout v pondělí 
4. listopadu v 15.30 hodin (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen). 

Druhý byt č. 12 v domě v Banskobyst-
rické ulici 43, č.p. 1275, se nachází ve  
3. nadzemním podlaží a sestává z poko-
je, kuchyně, předsíně a koupelny s WC. 
Celková plocha činí 38,43 m². Součástí 
je i sklep o výměře 5,48 m². Způsob vy-
tápění - plynové, lokální, způsob ohřevu 
vody - elektrický ohřívač. Měsíční ná-
jemné je 2094 Kč + měsíční nájemné za 
zařizovací předměty asi 200 Kč a měsíč-
ní zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vodné/stočné, společná elektřina, 
vynášení a zanášení nádob na odpad, 
STA) na jednu osobu činí 350 Kč (každá 
další osoba asi 250 Kč).

Zájemci si mohou oba byty prohléd-
nout v pondělí 10. března. Byt č. 12 
v Banskobystrické ulici 43 v 15.30 hodin 
(po tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen) a byt č. 14 v Zahrad-
ní ulici 35 v 16 hodin (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře  
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasíla-
jí, a to nejpozději do středy 19. března do 
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší 
informace (Kateřina Bezdíčková, telefon 
583 388 410, e-mail: katerina.bezdicko-
va@sumperk.cz). Podmínky pro přidě-
lování bytů v majetku města Šumperka 
se přitom řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schvá-
lení v Radě města od 14. dubna. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí majetkoprávního odboru 
MěÚ Šumperk

Ve škole se sešly generace „průmyslováků“Město pronajme 
dva obecní byty

Generace „průmyslováků“ se sešly 
v informačním centru této šum-
perské školy.                  Foto: -pm-

      Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické prv-
ní pomoci pro veřejnost nabízejí zá-
jemcům ze Šumperka i okolí místní 
radnice a Střední zdravotnická škola, 
v jejíž budově v Kladské ulici kurz 
probíhá. První dvě lekce již proběh-
ly, další dvě pak jsou na programu ve 
čtvrtek 27. února a ve čtvrtek 6. břez-
na vždy od 16 hodin. Každá dvouho-
dinová lekce má program pro nově 
příchozí. -zk-

      Přijďte 
si zabruslit 
na zimní stadion

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

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují i v březnu. Na 
programu jsou ve středu 5. března 
v době od 8.30 do 10 hodin, v pátek 
7. března v době od 18 do 19 ho-
din a v sobotu 8. března od 8.30 do  
10 hodin. Bližší informace lze nalézt 
na www.sumperk.cz.  -red-

     Nominujte 
významný strom

Šumperská radnice vyzývá obča-
ny, aby posílali návrhy na významné 
stromy, které se nacházejí na po-
zemcích ve vlastnictví města. Jde 
o takové, jež mají například význam 
historický, etnografický a mytolo-
gický, geografický a krajinotvorný, 
ekologický, dendrologický či rekre-
ační. Návrhy je možné posílat do  
31. května prostřednictvím we-
bových stránek www.sumperk.cz. 
 -red-

Centrum pro rodinu Šumperk 
je pastorační středisko pro děkanát 
Šumperk, při kterém bylo zřízeno za-
registrováním u MV 18.12. 2008 ob-
čanské sdružení. Zřizovatelem orga-
nizace je arcibiskupství olomoucké.

Posláním organizace je podporovat 
rodinu ve všech stádiích jejího vývo-
je, nabízet různorodé volnočasové, 
výchovné i vzdělávací aktivity a služ-
by pro všechny cílové skupiny, a to 
v souladu s morálními a křesťanskými 
principy. Programy Centra pro rodinu 
Šumperk jsou určeny pro děti, mládež, 
partnerské a snoubenecké páry, man-
žele, rodiny, osoby v tíživých životních 
situacích, seniory.  

Hlavním cílem organizace je pod-
pora rodinného soužití - rodinné 
soudržnosti, rodinné adaptability, 
komunikace, dále pak posílení posta-
vení rodiny ve společnosti. Prioritou 
je pozornost věnovat i všem, kteří se 
ocitli v obtížných životních situacích 
- osamělým, rozvedeným, handica-
povaným. Důležité je rovněž hájit 
zájmy rodin na místní úrovni, posky-
tovat prostor pro vzájemné setkávání 
a zprostředkovávat volnočasové, vý-
chovné, vzdělávací a poradenské akti-
vity pro všechny cílové skupiny.

Nabízíme vzdělávací programy: jazy-
kové kurzy, manželské kurzy, rodičov-
ské kurzy, kurzy pro snoubence, různo-
rodé odborné přednášky a semináře.

Nabízíme programy pro děti: tvoři-
vé dílny, prázdninové programy, vol-
nočasové aktivity.

Nabízíme programy pro rodiče 
s dětmi: pravidelná setkávání pro ro-
diče na RD a předškolní děti Sedmi-
krásek, společné programy - maškarní 
bál, společná posezení se zábavným 
programem, Mikuláš pro nejmenší aj., 
tvořivé dílny.

Nabízíme pastorační a prožitkové 
programy: celodenní semináře pro 
ženy, programy pro matku s dcerou, 
programy duchovní obnovy.

Nabízíme rovněž programy pro se-
niory a osoby v obtížných životních 
situacích: přednášky, společné výlety, 
společné činnosti.

Součástí nabídky Centra pro rodi-
nu Šumperk jsou rovněž programy 
pro školy. Nabízíme školám programy 
akreditované MŠK nazvané Vstupy 
do škol s náboženskými tématy - pro-
gram Vánoce a Velikonoce. Od školní-
ho roku 2013/2014 chce Centrum pro 
rodinu Šumperk o.s. nabídnout ško-
lám cyklus preventivních programů 
„Etické otázky všedního dne“. Tento 
program budou na školách zprostřed-
kovávat vyškolení lektoři s pedagogic-
kým vzděláním. Program je akredito-
ván MŠMT.

Více informací získáte na http://
www.cprsumperk.estranky.cz/.

 L. Špatná

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby
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Výročí upálení Jana Zajíce

Před pětačtyřiceti lety, 25. února 1969, se na pro-
test proti pasivitě lidí v Československu a začátku 
normalizace v Praze upálil šumperský student Jan 
Zajíc. Jedenadvacet let poté, co moc v zemi převzali 
komunisté, tak symbolicky následoval Jana Palacha, 
který stejným zoufalým činem upozornil na nesnesi-
telné podmínky režimu o měsíc dříve, 16. ledna 1969. 
Památku Jana Zajíce si minulý pátek připomněli stu-
denti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 
v Šumperku spolu se zástupci města a vedení školy. 
Právě někdejší železniční „průmyslovku“ devate-
náctiletý rodák z Vítkova studoval. Jeho tragický čin 
přibližuje putovní výstava nazvaná Příběh Jana Za-
jíce, jejíž vernisáž proběhne zítra v Galerii mladých 
v místním muzeu.

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 ve Vítkově 
u Opavy a po absolvování základní školy začal v roce 
1965 navštěvovat šumperskou Střední železniční 
a průmyslovou školu. Bydlel zde v domově mláde-
že, který stejně jako škola sousedil s kasárnami, jež 
v srpnu 1968 obsadili sovětští vojáci. Postupně začalo 
docházet k vzájemným konfliktům, jež vyvrcholily 
v lednu 1969 napadením učitele, který chtěl zabránit 
strhnutí visící černé vlajky za Jana Palacha, sovětským 
vojákem.

Zajícem Palachův čin hluboce otřásl a rozhodl se, 
že se stane „živou pochodní číslo 2“. Aktem veřejné 
sebevraždy, která pramenila z rozhořčení z veřejných 
poměrů, jež nezměnila ani smrt Jana Palacha, se roz-
hodl manifestovat proti stranickému totalitarismu 
a nastupující normalizaci.

Na sebeupálení se začal připravovat od středy  
19. února. Pro svůj čin si vybral 25. únor, který byl 
dnem oslav výročí komunistické nadvlády. Ráno odjel 
s kamarádem Janem Nyklem do Prahy a v průchodu 
domu číslo 39 mezi hotely Jalta a Evropa na Václav-
ském náměstí se namazal pastou na parkety, polil se 
benzínovým čistidlem a zapálil. Plameny však byly 
rychlejší než on sám, na náměstí už vyběhnout ne-
stačil. Zemřel v osamění beze svědků na odpočívadle 
v prvním poschodí zmíněného domu. Na zdi zůstal 
černý stín a na zemi torzo uhořelého. V dopise, který 
Jan Zajíc předal před upálením Janu Nyklovi, napsal: 
„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už 
vážně vzchopili a nedali s sebou vláčet několika dik-
tátory! Pamatujte: „Když někomu vystoupí voda nad 
hlavu, je už jedno o kolik.“ Nemáme se čeho bát - jedi-
ně smrti. Ale: „Smrt není zlá, strašné je jenom umírá-
ní.“ A toto je pomalé umírání národní svobody.“

S úmyslem se upálit se Zajíc nijak netajil, věděli 
o něm jeho spolužáci, kteří se mu snažili sebevraždu 

rozmluvit, i vyučující. Jednou z těch, kterým byly jeho 
pohnutky dobře známy, byla Eva Vavrečková. Sice ne-
byla Janovou spolužačkou, ale kamarádkou a slíbila 
mu, že bude „pochodní číslo 3“. Palach jí před svým 
činem napsal dopis, aby se upálila přímo v pražském 
Muzeu na očích veřejnosti. Sama Eva tak podle svého 
pozdějšího rozhovoru pro měsíčník MY 69 hodlala 
učinit 8. března, v den oslav MDŽ. Zajícův dopis se 
k ní však nedostal.

Přestože si Zajíc přál být pohřben v Praze za dopro-
vodu podobných manifestací, jako tomu bylo u Pa-
lacha, úřady pohřeb zakázaly, a byl proto 2. března 
1969 pochován v rodném Vítkově. Jménem tamního 
národního výboru promluvil na pohřbu Jindřich Du-
šek a z jeho projevu se přítomným vtiskla do paměti 
tato slova: „Jenda Zajíc byl mladý muž čistého a be-
zelstného charakteru, který neznal faleš a přetvářku. 
Svobodu chápal v ideálním pojetí, a proto tak těžce 
snášel současnou dobu a nedovedl se s ní vyrovnat.“

45. výročí od sebeupálení Jana Zajíce připomíná 
putovní výstava, jež bude od zítřka k vidění v Galerii 
mladých šumperského muzea. Vytvořili ji ve spolu-
práci s ostravským Občanským sdružením PANT 
studenti šumperského Gymnázia pod vedením učite-
le dějepisu Tomáše Hlavsy v rámci grantového pro-
jektu Moderní dějiny do škol, který je financován ze 
státních a evropských peněz. 

„Výstava Příběh Jana Zajíce je výsledkem půlroč-
ní práce osmnácti studentů, jež představovala sběr 
pramenů, často unikátních fotografií a rozhovorů 
s pamětníky,“ vysvětlil Jiří Sovadina z Občanského 
sdružení PANT. Putovní výstava tak přináší autentic-
ký pohled na čin Jana Zajíce v širších souvislostech. 
Šumperští gymnazisté se pokusili svou perspektivou 
zachytit a pochopit podstatné okolnosti této událos-
ti a životní příběh Jana Zajíce srozumitelně předložit 
svým vrstevníkům. „Základním motivem výstavy je 
snaha přiblížit osobnost a myšlenkový svět Jana Zají-
ce. Vykresluje rodinné zázemí a nabízí podstatnou část 

jeho básnické tvorby, odhalující autorovo nitro a oso-
bitý duchovní rozměr,“ uvedl učitel Tomáš Hlavsa. 

Výstava se zabývá i činem samotným, cituje dopisy 
na rozloučenou, zrcadlí atmosféru pohřbu a sleduje 
mediální odezvu na Janův akt nejvyššího sebeoběto-
vání. Opomenuty nejsou ani informace o následcích 
události pro celou rodinu. „Například Janova matka 
nesměla dále pracovat jako učitelka a jeho sestře bylo 
znemožněno vysokoškolské studium, přestože na 
střední škole patřila k premiantům,“ dodal Hlavsa. 

Vernisáž výstavy, na níž bude k vidění rovněž Za-
jícova busta z dílny Olbrama Zoubka, proběhne zítra 
ve 14 hodin. Přítomni na ní budou i sourozenci Jana 
Zajíce, Marta a Jaroslav. „Na vernisáži představíme 
také elektronickou formu výstavy v podobě speciálně 
vytvořeného webu. Na něj se návštěvník výstavy do-
stane přes QR kód vytištěný na jednom z panelů expo-
zice či přímo zadáním příslušné adresy v prohlížeči,“ 
popsal zajímavou možnost učitel dějepisu. Zmíněný 
web přitom obsahuje edici materiálů rozšířenou o ty, 
jež se na výstavní panely nevešly, aktuální informace 
o místech putování výstavy, různé novinky a dokonce 
i audio verzi všech použitých textů namluvenou stu-
denty. „Za spolupráci na webu a dalších souvisejících 
aktivitách chci poděkovat týmu studentů z místní 
„průmyslovky“ a jejich vyučujícím Květě Pecháčko-
vé a Petru Kobylkovi,“ zdůraznil Hlavsa a podotkl, že 
výstava v muzeu potrvá do 23. března. 

Vernisáži bude ve čtvrtek 27. února předcházet 
dopolední program na Gymnáziu - proběhne zde 
studentská tematická minikonference, na níž vystou-
pí historik Petr Blažek, bude promítnut film z cyklu 
Sami proti zlu: Jan Zajíc - Pochodeň č. 2 a uskuteční 
se workshopy zaměřené na práci s primárními doku-
menty vztahujícími se k tématu expozice. -zk-

Putovní výstava Příběh Jana Zajíce 
je dílem šumperských gymnazistů

Pětačtyřicet let od upálení Jana Zajíce připomíná výstava

Památku Jana Zajíce si minulý pátek připomněli  
studenti „průmyslovky“ spolu se zástupci města 
a vedení školy již potřiadvacáté.                   Foto: -pk-

Jan Zajíc zemřel v necelých devatenácti letech.
  Foto: archiv

Na šumperské „průmyslovce“ proběhla tryzna za 
Jana Zajíce.  Foto: archiv

Náhrobek Jana Zajíce na hřbitově v rodném Vítkově, 
rok 1990.  Foto: archiv
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Informace/Seriál šumperské firmy

představíte nám firmu, její historii 
a postavení ve skupině CeramTec? 

Naše firma patří do skupiny CeramTec 
se sídlem v Německu a závody po celém 
světě, která se svými více než třemi ti-
síci zaměstnanci a stoletou tradicí vyvíjí 
a vyrábí výrobky vyspělé technické ke-
ramiky pro řadu oborů. Nejde v žádném 
případě o užitkovou či sanitární kera-
miku, ale o výrobky ze speciálních ke-
ramických materiálů. CeramTec Czech 
Republik vznikl v roce 1995, kdy společ-
ný podnik CerPram s.r.o. a CerTec s.r.o. 
koupil majitel skupiny CeramTec. Tato 
skupina představuje desetitisíce různých 
výrobků od endoprotéz kloubů, piezo-
elektrických materiálů až po součástky 
kosmického programu.

Co hrálo hlavní roli při rozhodová-
ní o umístění firmy v Šumperku?

Byla to již existence společného pod-
niku CerPram a CerTec, který vznikl 
při transformaci podniku Pramet a zce-
la určitě i existence pracovníků se zna-
lostmi a zkušenostmi z oboru práškové 
metalurgie v Šumperku.

Jaké vlastnosti upřednostňují tech-
nickou keramiku v různých aplika-
cích před klasickými materiály? Jak 
velký je sortiment vašich výrobků 
a kdo patří k nejvýznamnějším ob-
chodním partnerům?

K vlastnostem, které vedou k jejich 
aplikacím, je především jejich vyso-

ká odolnost na chemickou korozi od 
louhů a kyselin, velmi vysoká tvrdost, 
teplotní odolnost až do 1800 stupňů, 
vysoká otěruvzdornost, velmi dobré 
kluzné vlastnosti a nízká měrná hmot-
nost. Samozřejmě, že existuje celá škála 
vyspělých keramik. Zásadě ji lze rozdě-
lit na oxidickou keramiku, neoxidickou 
keramiku a kompozitní materiály. 

V Šumperku se s týmem asi tří set 
spolupracovníků věnujeme především 
neoxidické keramice, kterou je karbid 
křemíku ať již v sintrované či infiltro-
vané podobě. Naše produkce je zakáz-
ková, protože reagujeme na potřeby  
potenciálních odběratelů, se kterými 
pak spolupracujeme na zajištění jejich 
požadavků, ať se již jedná o speciální 
výrobky nebo opakující se výrobu. Naše 
výrobky se uplatňují v oblasti strojí-
renského, elektrotechnického, che- 
mického, automobilového loďařského, 
energetického i speciálního průmyslu. 

Jsme schopni upravit i vlastnosti 
materiálu dle požadavku zákazníka. 
Vyrábíme dle požadavků různé kulové 
ventily, kluzné kroužky pro dynamické 
těsnění, vřetena, vodící válce, kluzná 
ložiska, trysky hořáků, vyložení potru-
bí i součásti pro balistickou ochranu 
a řadu dalších součástí. Trhy ve střední 
a východní Evropě jsou komplexně ob-
sluhovány naší firmou.

Materiálový a technologický vý-
zkum a vývoj je zajišťován pro celou 

skupinu CeramTec centrálně nebo si 
ho každý člen skupiny zajišťuje sám? 
Máte dostatek potřebných odborníků?

Zatím je materiálový výzkum zajišťo-
ván centrálně v německých laboratořích 
a my vyvíjíme jen technologii vlastní 
výroby. Připravujeme se i materiálový 
vývoj dělat sami a za tím účelem máme 
již jednoho pracovníka na zaškolení 
v oddělení výzkumu u firmy v Němec-
ku. Doškolení je nutné, protože v ČR 
není možnost studia tohoto oboru. 
Další odborníky potřebujeme, a i proto 
podporujeme Nadační fond Centra ba-
kalářských studií v Šumperku.

Můžete se pochlubit nějakým spe-
cifickým výrobkem, který považujete 
technicky za jedinečný? 

Během takřka dvacetiletého půso-

bení naší firmy na tomto trhu jsme vy-
robili řadu jedinečných výrobků. Jako 
příklad naší vysoké technické úrovně 
a konkurenceschopnosti bych uvedl 
výrobu a osazení těsnících kroužků hří-
dele lodního šroubu o průměru jeden 
metr na největší dopravní lodi na světě, 
Queen Mary 2. Rovněž unikátní těsnící 
kroužky jsou použity na důležitých cir-
kulačních čerpadlech hlavního okruhu 
v jaderných elektrárnách ČEZu.

 
Má vaše firma nějaké motto, které 

vyjadřuje filozofii a cíl její činnosti?
Ano, v angličtině „The Ceramics 

Experts“ - volně přeloženo „experti na 
keramiku“, je zřejmá orientace na špič-
kové produkty od profesionálů.

Jakou vidíte budoucnost oboru tech-
nické keramiky a jaká je vize firmy?

Tak jako v ostatních průmyslových 
oborech i my pociťujeme tlak od vý-
robců z východu, především z Číny. 
Mohou díky nízkým výrobním nákla-
dům zatím konkurovat jen v oblasti 
běžné výroby, ne v oblasti materiálově 
i technologicky náročnějších výrobků. 
Zatím máme v této oblasti technolo-
gický náskok, který však musíme ne-
jen dále udržovat, ale i zvyšovat. Proto 
budujeme také vývojové oddělení, aby-
chom nabízeli výrobky a služby té nej-
vyšší technické úrovně, která umožní 
tuto výrobu v Šumperku dále rozvíjet. 

 Děkuji za rozhovor, Petr Krill

Firma CeramTec Czech Republic, s.r.o. očima ředitele  Lubomíra Mikláše

Nemocnice nabídne zdarma 
vyšetření zraku a ledvin

Město Šumperk spravuje agen-
du ztrát a nálezů. Ta je od 1. ledna 
letošního roku vedena na odboru 
finančním a plánovacím, jenž sídlí  
v historické budově radnice na náměstí 
Míru. Na starosti ji má referentka Eva 
Krmelová, kancelář v přízemí č. 408,  
tel.č. 583 388 458. 

Nálezy je možné doručit osobně, 
mimo pracovní dobu úřadu je lze vhodit 
do schránek umístěných na budovách 
úřadoven na nám. Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31. S nálezy přitom město nakládá 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník. Pokud se nikdo o věc do jedno-
ho roku od vyhlášení nálezu nepřihlásí, 
může město, kterému byla věc svěřena, 
nakládat s věcí jako poctivý držitel. 
Nálezy jsou zveřejňovány na webových 
stránkách města na adrese http://www.
sumperk.cz/cs/obcan/ztraty-a-nalezy.
html. Pro snadnější orientaci bude je-
jich seznam během března rozdělen do 
tří skupin - kola, klíče a ostatní. Nále-
zy, o které se nikdo nepřihlásí, radnice 
vydraží. Konání dražby je zveřejněno 
vždy na úřední desce.

M. Peluhová, odbor finanční 
a plánovací MěÚ Šumperk

S mimořádnou nabídkou přichází 
v těchto dnech šumperská nemoc-
nice.  Na očním oddělení šumper-
ské nemocnice si mohou lidé v úterý  
11. března od 13 do 17 hodin nechat 
bezplatně změřit nitrooční tlak, který 
je hlavním ukazatelem zvýšeného ri-
zika zeleného zákalu. Další bezplatná 
vyšetření pak nabídne sousedící Di-
alýza ve čtvrtek 13. března. Ve zdejší 
nefrologické ambulanci zájemci od  
9 do 17 hodin orientačně zjistí, zda 
jim ledviny fungují správně. Zmíněná 
vyšetření se uskuteční v rámci Světo-
vého týdne glaukomu a Světového dne 
ledvin.

Glaukomové onemocnění neboli 
zelený zákal může vést k vážnému po-
škození i ztrátě zraku. Jeho zákeřnost 
spočívá v tom, že v počátcích o něm 
nemocný člověk vůbec neví. Hlavní 
příčinou zeleného zákalu je zvýšený 
nitrooční tlak. „Pokud není nemocný 
včas vyšetřen, všimne si onemocnění 
až ve chvíli, kdy již přichází o zrak. A to 
je pozdě, protože degenerativní změ-
ny na očním nervu jsou nezvratné,“ 
zdůrazňuje důležitost prevence primář 

očního oddělení Ivan Schlemmer a po-
dotýká, že vyšetření nitroočního tlaku 
bezkontaktním tonometrem je rychlé 
a bezbolestné. Výsledek měření má 
přitom lékař k dispozici ihned. „Vy-
šetření doporučujeme zejména lidem 
starším čtyřiceti let. Lidé s podezře-
ním na zelený zákal budou okamžitě 
objednáni k odborným vyšetřením,“ 
dodává primář.

Další vyšetření mohou lidé podstou-
pit také v nefrologické ambulanci Dia-
lýzy Šumperk. Ledviny patří v lidském 
těle k těm nejdůležitějším orgánům. 
Pokud člověk onemocní a ledviny mu 
selžou, život se mu promění v sérii ná-
vštěv nemocnice. Snížit riziko selhání 
ledvin může pomoci pouze včasná di-
agnóza. „Všem zájemcům nabídneme 
zdarma v rámci Dne ledvin základní 
skríningové vyšetření, na jehož zá-
kladě posoudíme riziko onemocnění 
ledvin,“ říká primář Dialýzy Šumperk 
Petr Schlemmer. Součástí vyšetření 
bude i základní anamnéza. Výsledky 
sdělí lékaři pacientům přímo na místě 
a v případě pozitivního nálezu dopo-
ručí další vyšetření. -red-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje 
informaci (v rámci zákona o posuzo-
vání vlivu na životní prostředí) o za-
hájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - polská republika 

v období 2014 -2020“.
Do oznámení koncepce je mož-
né nahlížet na odboru ŽP MěÚ 

Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kan-
celář č. 316 v úřední dny, tedy v pon-

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

po předchozí telefonické domluvě 
na tel.č. 583 388 316. Do oznámení 

koncepce je také možno nahlédnout 
v Informačním systému SEA (http://
eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.

php), kód koncepce MZP175K. 
Každý může zaslat své písemné 

vyjádření k oznámení koncepce na 
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP 

a IP (Vršovická 65, Praha 10, PSČ 
100 10) nejpozději do 20 dnů ode dne 

zveřejnění informace o oznámení 
koncepce na úřední desce posledního 
z krajů (viz datum zveřejnění na výše 

uvedené internetové stránce).
R. Křížová, odbor životního 

prostředí MěÚ Šumperk

Nálezy jsou zveřejňovány 
na stránkách města

Ilustrační foto: archiv
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Zpravodajství/Kulturní okénko

Profesor Viktor Dostal oslavil devadesátiny

Šumperští senioři odpromovali v Praze
Šumperská pobočka Virtuální Univerzity třetího 

věku má své první absolventy. Osmnáct seniorek a se-
niorů letos v lednu odpromovalo v Praze. Po tří a půl-
letém studiu obdrželi na České zemědělské univerzitě 
v Praze „Osvědčení o absolutoriu“. Zájem o vzdělávání 
u seniorů přitom stále roste. Podle vedoucí konzultač-
ního střediska Šumperk Emilie Průšové se v letošním 
roce přihlásilo ke studiu už třiačtyřicet seniorů.

První absolventi se během sedmi semestrů vzdě-
lávali v astronomii, lesnictví, myslivosti a houbách, 
geometrii a tradiční čínské medicíně. Tématem po-
sledního semestru byl italský renesanční umělec Mi-
chelangelo Buonarroti. V nadcházejícím semestru je 
pak na programu etika.

„Posluchači vyslechnou předtočenou přednášku 
k danému tématu a kolektivně vypracovávají závěreč-
ný test. Doma pak rozšiřují své znalosti přes internet. 
Po prostudování všech šesti přednášek vypracovává 
student závěrečný test a na základě úspěšného absol-

vování získává certifikát. Ke studovanému tématu píší 
studenti také esej,“ popsala systém studia Emilie Prů-
šová. Eseje se přitom v rámci všech středisek hodnotí 
a ty nejlepší jsou oceněny na závěrečném semináři. 
„Při psaní esejí se tak senioři zároveň učí i pracovat 
s osobním počítačem,“ podotkla Emilie Průšová a do-
dala, že přednášky probíhají jednou za dva týdny.

Na slavnostním zakončení studia v Praze se šum-
perští senioři potkali se studenty z dalších sto jedena-
třiceti středisek z celé České republiky. Osvědčení jim 
předal děkan provozně ekonomické fakulty Martin 
Pelikán. Studium zde velmi chválil nejstarší promují-
cí šumperský senior Bohumil Šopík. „Jsem velice rád, 
že můžeme něco užitečného dělat nejen pro sebe, ale 
i pro společnost. Dnešní slavnostní promoční shro-
máždění je velkým zážitkem. O kvalitě seniorského 
vzdělávání svědčí i to, že všichni šumperští studenti 
budou ve studiu dále pokračovat,“ zdůraznil Bohumil 
Šopík.

Univerzita třetího věku není jen o akademické 
znalosti, cílem je aktivizovat lidi v důchodovém věku 
a přimět je přemýšlet a pracovat hlavou. „Senioři jsou 
velmi dobrý kolektiv, na setkávání v rámci studia se 
vždy těší,“ prozradila Emilie Průšová. Výuka probíhá 
na Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku, 
kde senioři sledují přednášky akademiků České země-
dělské univerzity. Virtuální univerzita tak umožňuje 
studium i lidem, kteří by jinak měli problémy s dojíž-
děním na přednášky do univerzitních velkých měst. 

V celé republice studuje více než osmatřicet tisíc se-
niorů. Věk ani vzdělání přitom při studiu nehrají roli. 
„Věkový průměr našich studentů je sedmdesát roků, 
nejstarší má osmdesát osm let. Někteří ale začnou se 
studiem ještě před šedesátkou,“ uvedla Emilie Průšo-
vá a dodala, že mezi studenty jsou středoškoláci a vy-
sokoškoláci. Asi tři čtvrtiny studujících pak tvoří ženy, 
které nejen, že se dožívají v průměru vyššího věku než 
muži, ale bývají také aktivnější. -zk-

   pokr. ze str. 3
Univerzitní profesor a doktor medicíny Viktor Do-

stal se narodil v Šumperku v roce 1924 v rodině zná-
mého lékaře. V roce 1942 maturoval na šumperském 
státním reálném gymnáziu. O rok později odešel do 
zahraničí, kde studoval a posléze vědecky působil. 
Získal věhlas svými pracemi v mikrobiologii a imu-
nologii. Zvláště významný byl jeho přínos vývoji oč-
kovacích látek a rozvoji dárcovství krve v Rakousku. 
Jeho laboratoř ve Vídni, kterou dnes vede manželka 
Elisabeth Dostalová, představovala vždy technickou 
i odbornou špičku.

Listopad 1989 otevřel Viktoru Dostalovi volnou 
cestu k pravidelným návštěvám Šumperka. V roce 
1991 nabídl všestrannou pomoc transformující se 
šumperské nemocnici a uspořádal pro místní lékaře 
odborný seminář o imunodeficitech. Stál tak u zrodu 
každoročního imunologického semináře Šumperský 
den alergologie a klinické imunologie, který dnes 
v České republice představuje regionální akci s nejdel-
ší tradicí. Dokud síly stačily, pravidelně se semináře 
aktivně účastnil i se svojí manželkou Elisabeth Dosta-
lovou. Za jeho zásluhy o rozvoj české imunologie mu 
bylo uděleno významné čestné členství České společ-
nosti pro alergologii a klinickou imunologii. O rok 
později vznikla Dostalova nadace pro vybudování 
a provozování imunologické laboratoře v Šumperku, 
na jejíž podporu se konal první sponzorský ples. Na 

třetím plese pak Viktor Dostal poprvé předal stipendi-
um mladému šumperskému lékaři na zahraniční stáž. 
V roce 1993 byl vyhlášen osobností a jmenován čest-
ným občanem města. Od té doby finančně podpořil 
mnoho dalších organizací i jednotlivců ze Šumperka. 
Dnes žije Viktor Dostal ve Vídni, ale jeho vazby s rod-
ným městem jsou pevné a obnovované.           -pb, zk-

Výstava a přednášky přibližují 
lišejníky a mechorosty

Až do 20. dubna je v Hollarově galerii šumperského 
muzea k vidění výstava nazvaná Lišejníky a mecho-
rosty CHKO Jeseníky. Výstava fotografií a keramic-
kých modelů lišejníků a mechorostů je uspořádána 
k 45. výročí založení CHKO Jeseníky. 

Cílem výstavy je ukázat široké veřejnosti, jak se 
od sebe lišejníky a mechorosty liší, kde všude rostou, 
jakou roli hrají v přírodě, jaký mají pro nás význam 
a jak lze při troše pozornosti vnímat jejich druhovou 
pestrost. V souvislosti s výstavou chystá muzeum dvě 
přednášky. Během první, 
jež proběhne ve čtvrtek  
6. března v 17 hodin 
v přednáškovém sále 
muzea, pohovoří Magda 
Zmrhalová o mechoros-
tech Hrubého Jeseníku. 
Lišejníky Hrubého Jesení-
ku pak přiblíží ve čtvrtek 
13. března v 17 hodin Jo-
sef Halda, autor vystave-
ných fotografií lišejníků 
a modelů lišejníků a me-
chorostů. -zk-

Církevní rok v hudbě nabídne 
Haydnovu Stabat Mater

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje další částí. V úterý 4. břez-
na nabídne Stabat Mater skladatele Josepha Haydna.

Text Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) 
je některými křesťany považován za jednu ze sedmi 
největších latinských sekvencí všech dob. „Je založen 
na Simeonově proroctví, podle něhož meč probod-
ne srdce matky Ježíše Krista. Pochází již ze 13. sto-
letí a nejpravděpodobněji jej napsal básník a právník 
Jacopone da Todi,“ říká zakladatel cyklu Církevní 
rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že text obsahem 
a hloubkou inspiroval mnoho skladatelů. V březno-
vém pořadu tak budou přítomní poslouchat dílo Jo-
sepha Haydna, který je považován za otce symfonie 
či za otce smyčcového kvarteta. „Byl také hluboce 
věřící a své skladby často končil slovním dovětkem 
Laus Deo - Chvála Bohu. Všechny jeho skladby jsou 
naplněné hloubkou a opravdovostí,“ zdůrazňuje Ro-
zehnal. Vzápětí připomíná, že setkání s hudbou pro-
běhne v úterý 4. března od 19 hodin zkušebna Scholy 
od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4.  -zk-

Výstava ukáže, 
jak se žije s hendikepem 

Interaktivní výstava nazvaná Jak se žije s handica-
pem přibližuje zdravým svět postižených. Zahájena 
bude ve čtvrtek 13. března v 17 hodin v předsálí Ry-
tířského sálu místního muzea. 

Zajímavý projekt upozorňuje na rozdílné možnosti 
handicapovaných - nevidomých, neslyšících nebo lidí 
se ztrátou či omezením hybnosti. Návštěvníci si zde 
na vlastní kůži vyzkouší projet na invalidním vozíč-
ku připravenou dráhu, se slepeckou holí a speciálně 
upravenými brýlemi se projdou výstavou, vyzkouší se 
domluvit pouze pomocí znakové řeči, psát na Pichto-
vě psacím stroji či číst Braillovo písmo.  -red-

Kulturní okénko

Osmnáct seniorek a seniorů letos v lednu odpromo-
valo v Praze.  Foto: archiv

Viktor Dostal pravidelně finančně podporuje orga-
nizace i jednotlivce ze Šumperka.  Foto: K. Bruder

Měřík tečkovaný.
  Foto: archiv VM
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Městská knihovna

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

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

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

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

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  volná herna
(s výjimkou 14.3.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každé pondělí   Keramický ateliér pro každého 
od 16 do 18 hodin v AT na „K“  s výtvarnicí věrou Kovářovou 
Každé úterý   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“ 
Každou středu    Moje montessori Výroba montessori 
od 16 do 17 hod. v MC na „K“  pomůcky, kterou si odnesete domů.
27.-28.2. vždy od 9.30 do 11.30 hod.  Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC na „K“   Inf. a př. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz
1.3. od 9 do 20 hod. v „SEV“   Masopustní sobota  Akce pro veřejnost, 
ve Švagrově  inf. M. Kantorek, tel.č. 725 082 503, 
  kantorek@doris.cz
1.3. od 9.15 hod. v keramické dílně   Keramika pro každého 
U Radnice ve 2. patře  Volná tvorba z keramické hlíny
7.3. od 15 do 18 hod. v AD na „K“   Tvořivý ateliér - Hadráčci 3  Hadráčci

s knoflíkovými klouby - tvorba jednodu-
chých látkových skřítků, postaviček a pa-
nenek, dle vlastní fantazie, zapojit se lze 
kdykoliv v uvedeném čase. 

6.-7.3. vždy od 9.30 do 11.30 hod.   Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz
12.3. v 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert ŠdS  Zpívají Plameňáci, 
  Motýli a hosté z italské Perugie
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
6.3. od 14 hod. v „KD“  zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
11.3. od 16 do 17.30 hod.  Klub filatelistů 
14.3. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum brouček  
vždy od 9 do 12 hod.  28.2. Cvičeníčko, 3.3. Tvořeníčko - Kuřátko, 

4.3. Poznáváme barvičky, 7.3. Pohybová akti-
vita   Překážková dráha, 10.3. Vyrábíme slu-
níčko na špejli, 11.3. Zpíváme a hrajeme na 
hudební nástroje

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 pro seniory
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
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory
 - začátečníci
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
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
Dle domluvy   Kurz příprava snoubenců na manželství
8.3. od 9.30 hod. ve „FS“   dopoledne s pohádkou   Setkání určené  
   pro předškolní a mladší školní děti (4-8),  
   lektorka H. Heiserová.
9.3. od 14.30 hod. ve „FS“   den pro vaše manželství  Postní duchovní 

obnova pro manželské páry (14:30-16:00 
„Ohromné maličkosti aneb O malých 
krocích k velkým vztahům“ – přednáš-
ka, 16:00-17:00 práce s pracovními listy 
ve skupině, 17:00-17:45 adorace v kapli, 
18:00 mše svatá)

15.3. od 15.30 hod. ve „FS“   Tvořivá dílna pro školní děti
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.

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

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/

ŠDS chystá dva jarní koncerty
Březen v Šumperském dětském sbo-

ru proběhne ve znamení dvou jarních 
koncertů. První z nich připravujeme 
na středu 12. března, další pak o týden 
později.

První z koncertů proběhne 12. břez-
na v 18 hodin v klášterním kostele a po-
dílet se na něm budou Motýli Šumperk, 
nejstarší přípravné oddělení sboru 
Plameňáci a také zahraniční host. Ten-
tokrát je jím Choir of Liceo Mariotti 
z Perugie v Itálii. Smíšený sbor italských 

středoškoláků stráví v péči Šumperské-
ho dětského sboru pět dní, naše děti 
svým hostům oplatí návštěvu během 
zářijového koncertního turné.

Druhý koncert patří našim nej-
mladším. Ve středu 19. března v 18 ho- 
din se v divadle představí skupina 
dětí předškolního věku, které si říkají 
Zpívánky. Koncert bude pokračovat 
vystoupením Růžových dětí a jeho zá-
věru se ujmou Barevné děti ŠDŠ. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS
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Firma KOVMAR  Brníčko 1564 78391 Uničov 
přijme do stálého pracovního poměru

Horizontkář

Obsluha obráběcích center, 
praxe v obrábění, znalost 

řídících systémů Heidenhain. 
Specifikace obsluha 

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

možnost přeškolení.

Plat dle dohody. Je zde možnost ubytování.

Volejte 724 596 281

zámečník

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

kurz svařování, pálení. 
Specifikace - Stehování 
ocelových konstrukcí .

SVářeč

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

vítáno. Specifikace 
Svařování 
ocelových 

konstrukcí .

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Ve středu 2.4.2014 zahajujeme rekvali� kační kurz osobního asistenta s názvem 

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

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

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

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28.2. 2014 do 13.3. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová plec 4D ........................................................................................................................89 Kč/1 kg 
NOVINKA!!!          NOVINKA!!!          NOVINKA!!!

Kinder párky (bez „Éček“, 85% masa, snížený obsah soli) ................................................ 126,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH  Bageta sypaná 90 g ....................................................................................................... 4,90 Kč
 Taštička s bezinkami 65 g............................................................................................ 5,50 Kč
Slezská pekárna Opava  Hřeben listový ořechový 90 g.................................................................................... 6,50 Kč
- NOVĚ ZAŘAZENO Chléb otický - půlka 430 g ........................................................................................14,50 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Šunkové klobásy ............................................................................................................................................................................106,- Kč/1 kg
Slovenský točený salám ................................................................................................................................................................61,- Kč/1 kg 
Mražené výrobky z Everestu
Zel. svíčková nudličky AG 350 g .......................................................................................................................................................13,50 Kč
Wok Chinese Mochov 350 g ..............................................................................................................................................................26,50 Kč
Zel. směs Dino 350 g .................................................................................................................................................................................17,- Kč
Naše zahrádka - Kukuřice 300 g .......................................................................................................................................................14,50 Kč
Kuřecí křídla TC, mr. jak. A  ..........................................................................................................................................................56,- Kč /1 kg
Kuřecí pol. směs kalibr., jak. A ....................................................................................................................................................25,- Kč /1 kg
Pizza šunková 300 g ...............................................................................................................................................................................19,90 Kč

!!!!!!!!

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk

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

 studium na vyšší odborné škole – denní studium 

obor vzdělání:

26-47/N..  Informační technologie 

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

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

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

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

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

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

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

 Služby pro seniory, matky s dětmi, hendikepované a ostatní spoluobčany, 
jenž nemají nárok na klasickou přepravu sanitním vozem.
Nově vás přepravíme nejen k lékaři, do nebo z nemocnice, na rehabilitace, 

do lázní, ale také na nákupy, úřady, poštu, do kadeřnictví, do kostela, do 
společnosti a za kulturou, na výlety nebo jiné akce, za rodinou, přáteli a podobně.

služby zcela zdarma: přistavení vozidla, bezpečné vyzvednutí u Vás doma a doprovod 
k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se 
zavazadly či nákupy, SMS info Vaší rodině, občerstvení na dálkových trasách, bezplatné 
čekání do 30min. a jiné. Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti v našich sedačkách, kočárky 
a invalidní vozíky. Nově: Slevy na jízdném a bonusy

Novodobá saNitka přeprava NemocNých,
seNior taxi, seNior servis

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

www.novodobasanitka.cz
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Gagarinova   760.000 Kč 

Rod. dům Nový Malín   1.600.000 Kč Rod. dům Květín 1.600.000 Kč

Šumperk, Lužickosrbská    670.000 KčŠumperk, J. z Poděbrad   1.050.000 Kč Rod. dům Rapotín    1.890.000 Kč  

Šumperk, Lidická    830.000 Kč Rod.dům Bludov     1.390.000 Kč 
• rod. dům 5+1
• cihlový RD s garáží, CP 2.103m2

• samost. stojící, podsklepený
• původ. stav, ihned volný

• byt 1+1
• cihlový byt po rekonstrukci
• OV,38m2, 2. NP, plyn. kotel
• vestav. skříně, podiové postele

• byt 2+1  Šumperk, panel, OV
• 2.patro, 56m2, neprůchozí pokoje
• celková rekonstrukce vč. zděného jádra
• sklep, komora v mezipatře, lodžie

• 2+1, CP 1.800m2, samostat.stojící
• garáž, částečná rekonstrukce,
• venkovní posezení, vytápění plyn. kotel
• 4km od Mohelnice

• 5+1, cihlový, podsklepený RD, garáž
• plast.okna, plyn. kotel, studna
• CP 1.053m2, samost. stojící

• byt 3+1
• OV, 2. patro, 64m2, balkon
• plast. okna, nové podlahy
• ihned volný, sklep

• 6+1
• řadový RD, celopodsklepený
• vytápění plyn. kotel, garáž
• CP 266m2, ihned volný

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Sobotín     700.000 Kč

Rod. dům Rapotín   1.040.000 Kč

Rod. dům Vikýřovice   1.690.000 Kč

Šumperk  1.400 Kč/m2

• byt 3+1
• panel, 4.patro, 76m2, neprůchozí pokoje
• DB s možností převodu do OV
• plast.okna, nové podlahy, vlast. kotelna

• 3+1, byt v RD, zvýš. přízemí
• zahrada u domu 540m2

• garáž, byt po částečné rekonstrukci
• 0V, 90m2, 2 sklepy, dílna

• 3+1
• samost. stojící, garáž, chatka v zahradě
• CP 660m2, patrový dům, pergola
• plyn. kotel, ihned volný

• lokalita Panorama
• stavební parcela v atraktivní lokalitě
• sítě dokončeny a zkolaudovány
• celková výměra 935m2

Hraběšice   1.949.000 Kč

Šumperk, Temenice   900Kč/m2 Rod. dům Šumperk  1.900.000 Kč  

• rod.dům 5+kk
• CP 1. 500m2, po rekonstrukci
• samost. stojící, patrový
• vytápění TP, krb, ihned volný

• nové stav. parcely
• veškeré IS na hranici pozemku

• rod. dům Šumperk, Temenice   
• celková výměra 3. 231m2

• dům určen k demolici
• veškeré IS na pozemku (stav. parcely)

Šumperk, Pod lesem   1.240.000 Kč
• byt 3+1
• cihlový byt se zahrádkou, OV, 70m2

• celková rekonstrukce
• vytápění plyn + krbová kamna

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

Tel. č.: 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

k nastěhování ihned
4+kk s garáží, šatnou, dvěma 
lodžiemi a terasou, zahrádka

družstevní byty pro seniory  
1+kk, 2+kk
bezbariérové, s balkony nebo terasami 
možnost využití služeb 
(dovoz obědů, praní apod.)
výtah, společenská místnost, zahrada
poslední dva apartmány k dispozici 
(1x1+kk, 1x2+kk)
zahájení stavby v březnu 2014
připravované lokality: Hrabová, Úsov, Ruda nad Moravou, 
Mírov, Šumvald.
Nově také bydlení pro seniory v Šumperku!!!

• byt 2+1, OV, 3.patro, 56m2, sklep 
• plast.okna,zděné jádro, podlahy
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

www.seniorskeapartmany.cz

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.optomedic.cz
www.varilux.cz

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

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

Každodenní používání

PRO POHODLÍ NOHOU  
MÁME VÍCE PÁRŮ BOT...

Řízení auta?

Práce s počítačem?

Pobyt na slunci?

 

Každodenní používání

PRO POHODLÍ NOHOU  
MÁME VÍCE PÁRŮ BOT...

Řízení auta?

Práce s počítačem?

Pobyt na slunci?

 

Multifokální brýlové čočky 
pro pohodlí  Vašich očí 

PRÁVĚ TEĎ!

Vše v JEDNOM 
(dálka, práce s PC, blízko)

NEVÁHEJTE! 
VEZMĚTE 
SI OBOJE.

Akce platí do 31.3.2014

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště
Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

Ve školním roce 2014/2015 nabízíme denní formu nástavbového studia:

PROVOZNÍ TECHNIKA  
23-43-L/51 pro absolventy učebních oborů:

23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-68-H/01 Mechanik a opravář pro kolejová vozidla
36-52-H/01 Instalatér
23-55-H/01 Klempíř – stavební výroba
Případně pro obsahově podobné obory.

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA  
33-42-L/51 pro absolventy učebních oborů:

33-56-H/01 Truhlář
33-59-H/01 Čalouník
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva

Kontakty: Tel.: +420 583 320 111, fax: +420 583 215 264 
E-mail:  sossou@sossou-spk.cz, 

www.sossou-spk.cz
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8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

 


  


ZHUBNĚTE VYVÁŽENÝM 
A PESTRÝM JÍDELNÍČKEM

Pomoc Pro vás! 
Pokud máte finanční 

Problémy, nutně potřebujete 
nebankovní úvěr, 
máme pro vás rychlé 

seriózní řešení, bez 
rizika a náhledu do registru 

dlužníků. 
Volejte kdykoliv na 

tel.č. 602 457 765!

Jaro se nezadržitelně blíží a s ním 
i první jarní grilování na solné desce!

už se nemůžete dočkat, až ucítíte 
nezaměnitelnou vůni grilovaného 
steaku?  Grilování nad rozžhaveným 
dřevěným uhlím, lávovými kameny 
nebo na moderních plynových gri-
lech je prostě něco úžasného. Často 
se vám ale může stát, že je grilované 
maso vysušené. S himálajskou solnou 
deskou vám to už nikdy nehrozí!  

Možná může toto slovní spojení znít 
pro někoho jako protimluv, ale nemusí 
to být tak docela pravda. Zdravěji může-
me grilovat v tom smyslu, že pracujeme 
s kvalitními surovinami a inovativními 
postupy za využití himálajské solné 
desky. Tím, co grilujeme, to jen začí-
ná. Potřebujeme také kvalitní zeleninu 
a pečivo. Důležité je rovněž to správné 
„palivo“ – ideální je dřevěné uhlí,  gril 
s lávovými kameny, plynový nebo elek-
trický gril. Kvalitní suroviny tedy máme, 
co teď s nimi?

Představu, že grilovat se dá pouze kus 
masa, má dnes už jen málokdo. V dnešní 

době, která přeje nejrůznějším kulinář-
ským novinkám, si můžeme ugrilovat 
téměř cokoli. Výborné jsou např. ryby 
připravené na grilu. Upravovat na gri-
lu maso je stará známá klasika – i když 
i tady je stále se čemu učit. 

Velmi chutná je však také grilova-
ná zelenina, ta se dá použít třeba jako 
příloha právě k masu. Grilovat může-
me zeleninu podle naší chuti, dobře se 
hodí papriky, rajčata, lilky, cukety, ci-

bule, česnek pórek, ale i méně obvyklé 
druhy jako třeba čekanka či chřest. Zá-
kladem je zeleninu umýt a očistit, poté 
ji  nakrájíme na menší kousky a dáme 
na gril, buď samostatně nebo můžeme 
vytvořit špízy. Ačkoli se to nezdá, skvě-
lou delikatesou může být také grilova-
né ovoce – asi nejznámější je grilovaný 
ananas, výborné je ale také jablko nebo 
třeba hruška, které získají  touto úpra-
vou lahodnou chuť. Speciálním tipem 

pro vegetariány (ale nejen pro ně) pak 
může být grilování zeleniny společně 
s houbami a sýrem. To vše se dá grilo-
vat zdravě na himálajské solné desce!

Grilování rozhodně nepatří k těm 
nejzdravějším způsobům přípravy 
pokrmů. Při využití solné desky z ka-
menné himálajské soli staré 500 tisíc let 
a dodržení několika málo zásad se však 
dá mnohé vylepšit. Opékat bychom 
měli libové kousky masa. Grilovaný tuk 
se totiž stává dost nebezpečným, může 
být i karcinogenní. Velký problém 
představuje samotné odkapávání tuku 
do ohniště, což při využití solné desky 
odpadá.  Pokud grilujeme na klasickém 
grilu, je důležité správně vystihnout 
dobu, kdy je vhodné dát potraviny na 
solnou desku. Pro dostatečné rozehřátí 
uhlíků a zahřátí himálajské solné des-
ky  je potřeba alespoň 40 minut, je dů-
ležité nic neuspěchat.

ZDRAVÉ GRILOVÁNÍ

PÁR TIPŮ NA GRILOVÁNÍ

CO VŠECHNO GRILOVAT? Himálajskou solnou desku 
objednávejte na 

www.huberttv.cz!

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

Víte, proč se stále opakují  inzeráty 
V Šumperském zpraVodaJi?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 

HLEDÁM pro syna LEKTORA pro 
PRAVIDELNÉ DOuČOVÁNÍ 
MATEMATIKY a FYZIKY. 

Studuje 1. ročník  gymnázia. 
Zkušenosti vítány. Možné i o víkendech 

- zajímavá možnost výdělku např. 
pro VŠ studenty oborů MAT-FYZ.

VOLEJTE 724 521 552
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 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče

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

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)

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

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

LK
É 

SL
EV

Y

www.interiery-centrum.cz

LYŽOVÁNÍ V ITALSKÝCH DOLOMITECH 
     A SAVOJSKÝCH ALPÁCH S DOSTATKEM SNĚHU 
     včetně SKIPASSU, dopravy, ubytování, pojištění -  březen 2014
TERMÁLNÍ LÁZNĚ  – Maďarsko, Slovensko 
     relax pro Vás od března do listopadu   
POZNÁVACÍ  A POBYTOVÉ   zájezdy od USA, 
     Dubaje, známé i nové evropské destinace + nově ČR      

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!

INFORMACE, KATALOGY kancelář CK, Šumperk, Lidická 18 (Po-Pá 14- 18) nebo
STAČÍ SI JEN VYBRAT …                      

INFORMACE, KATALOGY  kancelář 
CK,
Lidická 18 (Po - Pá 14 - 18)

VYBRANÉ 
ZÁJEZDY 

SE SLEVOU 4% 
DO 31.3.2014!

Od 1.990,-

Od 1.850,-

Od 12.550,-Od 12.550,-

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
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 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
HRNEČKY S FOTKOU

NEREZOVÉ PLACATKY

SKLENICE S MOTIVEM

NEREZOVÉ TERMOSKY

DŘEVĚNÁ PRKÉNKA

GRAVÍROVANÉ ŠPERKY

NOVĚ OTEVŘENO

www.foto-darek.cz

Rytectví, Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

www.foto-darek.cz | obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947


