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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Radnice opět rozdělí granty 
a dotace, žádosti se přijímají 
do 30. ledna2 3, 4 4

Ředitel Podniků města na svou  
funkci rezignoval v souvislosti  
s hotelem Sport 5

Svaz knihovníků 
ocenil 
Zdeňku Daňkovou

Minulý týden se město 
dočkalo první sněhové nadílky

První větší sněhové nadílky se do-
čkal Šumperk začátkem minulého 
týdne, v jeho závěru však přišlo opět 
oteplení. Zimní údržbu všech místních 
komunikací má přitom na starosti spo-
lečnost Podniky města Šumperka. Pro-
střednictvím mapových aplikací, jež 
jsou přístupné na webových stránkách 
města a zmíněné společnosti, mohou 
lidé vyznačit místo, kde jsou problémy 
s úklidem, a zaslat správci komunikace 
připomínku.

Podniky města Šumperka, stejně 
jako v minulých letech, sestavily se-

znam pořadí důležitosti místních ko-
munikací a lhůty pro zajištění jejich 
sjízdnosti a schůdnosti, technologii 
údržby a následný odvoz sněhu. Cyk-
lostezky se přitom i nadále sypou drtí 
jako chodníky, s výjimkou stezky na 
Bludoveček, jež se neudržuje. Stejně 
tak se neudržují cyklopruhy, které jsou 
součástí komunikace.

Úklidová firma letos opět zajišťuje 
nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou 
dispečerskou službu. Všechny pod-
něty, které budou na telefonním čísle 
604 920 123 nahlášeny, pak musí odpo-

vědný pracovník zaznamenat do dispe-
čerské knihy s poznámkou o způsobu 
řešení. Plán zimní údržby a jeho gra-
fická část zobrazující zařazení komuni-
kací a chodníků jsou zpřístupněny na 
stránkách města www.sumperk.cz/cs/
obcan/mapovy-portal.html a na strán-
kách PMŠ www.pms-spk.cz v sekci 
mapy. Prostřednictvím těchto aplikací 
mohou lidé vyznačit problematické 
místo a zaslat správci komunikace při-
pomínku. -zk-

Ze sněžení se minulý týden radovaly především děti. Ty z mateřské školy v Nerudově ulici si ho hned první den, v pon-
dělí 5. ledna, užívaly v zahradě „mateřinky“.  Foto: P. Kvapil

Nový skatepark vyroste letos v areálu 
na Benátkách, v sousedství krytého ba-
zénu.     Strana 2

Více než patnáct tisíc korun z prodeje 
hersfeldských vánočních pochoutek ob-
držel Šumperský dětský sbor.    Strana 3

Jakub Gloza sedm let baví školáky na 
„Jedničce“, jeho Smíchoviny jsou Škol-
ním časopisem roku.     Strany 5, 7

Během adventního koncertování se  
v Šumperku vybralo téměř pětatřicet 
tisíc korun.     Strana 6

V novém roce 2015 
hodně dobrých zpráv, 
pohody a zdraví přejí 
všem svým čtenářům

redakční rada a redakce 
Šumperského zpravodaje

Asociace Sport pro všechny při Obchodní akademii Šumperk
pořádá 16. ročník soutěže

ODYSSEA
Běh na lyžích: neděle 25. ledna, Skřítek, Šumperk, podle sněhu

Tratě - 0,7 km nejmenší děti až 9,5 km dospělí, informace na www.odyssea-spk.cz
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Informace ze zastupitelstva

Šumperští vyznavači skateboardingu 
se po letech „strádání“ dočkají vlastní-
ho sportoviště. Nový skatepark vyros-
te v areálu na Benátkách, v sousedství 
krytého bazénu. Jeho výstavbě dali po 
delší diskuzi „zelenou“ šumperští za-
stupitelé na svém jednání ve čtvrtek  
11. prosince. Současně uložili radě 
města, aby zapracovala do rozpočtu na  
rok 2015 osm milionů korun na výstav-
bu skateparku a přístupového chodníku. 

„Jde o investiční akci, kterou město 
připravuje od roku 2009 a jež řeší zá-
zemí pro pohybové aktivity i rekreační 
zónu pro obyvatele města u rybníka 
na Benátkách,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Tomáš Spurný a připomněl, 
že místní skateboardisté v současnosti 
nemají ve městě žádné zázemí a musejí 
jezdit do obdobných areálů v Lošticích 
a Olomouci. Místní radnice tak loni 
oslovila firmu Mystic Constructions, 
s níž už v minulosti jednala a která má 
s podobnými projekty zkušenosti, aby 
navrhla varianty řešení skateparku, 
jež budou odpovídat potřebám města 
a komunitě zdejších „prkýnkářů“. Na 
podzim pak vypsala soutěž na zhotovi-
tele skateparku. „Podařilo se nám zís-
kat renomovanou firmu s referencemi 
a tradicí,“ podotkl Spurný a dodal, že 
vybraný dodavatel nabídl nejnižší cenu 
7,236 milionu korun.

A právě výše ceny vzbudila u někte-

rých zastupitelů pochyby. „Zajímalo 
by mě, kolik lidí bude skatepark vyu-
žívat, zda tím neznevýhodníme ostatní 
zájmové skupiny. A také to, zda město 
využilo všechny možnosti k získání 
dotace na jeho realizaci,“ otázal se za-
stupitel Tomáš Menšík. „Když posky-
tujete finanční podporu nějaké skupině 
sportovců, tak ji samozřejmě určitým 
způsobem zvýhodňujete. Stalo se tak 
už v minulosti u baseballistů, fotbalis-
tů, atletů, hokejistů a dalších,“ reagoval 
starosta Zdeněk Brož. „Naším handi-
capem je, že nemáme podmínky pro 
in-line či skate sporty. Jde především 
o mladé lidi, kteří tak mohou smyslupl-
ně trávit čas,“ doplnit starostu Michael 
Kohajda. Po asi hodinové diskuzi tak 
nakonec zastupitelé dvaceti hlasy osm 
milionů na sportoviště odsouhlasili. 

Na realizaci nejen skateparku, ale 
také dětského hřiště a hřiště pro seniory, 
s nimiž projekt tzv. Sportovně rekrea- 
čního centra Benátky počítá, se město 
podle vedoucí odboru rozvoje města 
Ireny Bittnerové pokusí získat dotaci 
z Národního programu podpory ces-
tovního ruchu pro rok 2015, podpro-
gramu Cestování dostupné všem, který 
loni v prosinci vypsalo Ministerstvo 
pro místní rozvoj. To, zda bude úspěš-
né, by se mělo vědět letos v červenci.

Se stavbou skateparku v areálu Be-
nátek by se mělo začít již letos v dub-

nu, s dokončením se počítá ještě před 
prázdninami. 

V části stávající zelené plochy vy-
roste monolitický betonový skatepark,  
vystupující asi metr nad terén, jehož ná-
sep bude pozvolna navazovat na okolní 
terén. Firma Mystic Constructions zde 
navrhla skateboardový bazén s rozma-
nitými výškovými úrovněmi a různými 
druhy hran, včetně tzv. wallride, jehož 
součástí bude i tzv. streetová sekce pro 
ty, kteří jezdí „pouliční“ styl. Díky varia- 
bilitě by si tak zde měli zajezdit nejen 
skateboardisté, ale také lidé na kolech, 
bruslích nebo koloběžce. Kromě vlast-
ního monolitického skateparku by zde 
měla vzniknout i tzv. streetová cvičná 
plocha, sestávající z drobnějších překá-
žek do třiceti centimetrů pro začínající 
skatery, na kterou by bylo možné skákat 
z vyvýšeného skateparku přes travnatý 
pruh s keříky. Přístupový chodník by 
pak měl být hotov do konce srpna.

V dalších letech chce město v budo-
vání tzv. Sportovně rekreačního centra 
Benátky pokračovat. V případě, že zís-
ká zmíněnou dotaci, vznikne zde příští 
rok venkovní fitness hřiště pro seniory 
a hřiště pro děti, v budoucnu se pak 
počítá s realizací umělého sportovního 
povrchu pro míčové hry či asfaltového 
oválu pro bruslaře, který povede kolem 
tamního rybníka. Součástí projektu 
jsou i chodníky, osvětlení a WC.

Letem šumperským zastupitelským světem

„Prkýnkáři“ se mohou radovat, zastupitelé schválili vybudování skateparku

Do nového roku 
„vstoupilo“ město 

s rozpočtovým provizoriem

Návrh šumperského skateparku od designéra Lukáše Dubovského z pražské firmy Mystic Constructions. Ta je známá svým Mys-
tic parkem na Letné.

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 11. prosince 
roku 2014

* schválilo časový a obsahový pro-
gram svých zasedání v první polovině 
roku 2015. V ní se zastupitelé poprvé 
sejdou ve čtvrtek 22. ledna.

* schválilo rozpočtové provizorium 
města s účinností od 1. ledna 2015 do 
doby schválení rozpočtu města na rok 
2015. Více v čísle.

* zvolilo Zdeňku Dvořákovou  
Kocourkovou, Martinu Nimmrichtero-
vou, Martu Novotnou, Martina Janíčka, 
Pavla Vilímka, Lucii Novákovou, Lu-
boše Cekra, Ladislava Seböka, Jakuba 
Jirgla a Josefa Kopu členy kontrolního 
výboru zastupitelstva města s účinností 
od 11.12. 2014. Současně stanovilo, že 
členům kontrolního výboru, kteří ne-
jsou zastupitelé, bude finanční odměna 
náležet s účinností od 11.12. 2014. Při 

personální změně v obsazení bude od-
měna náležet ode dne účinnosti zvole-
ní do této funkce.

* schválilo jednací řád finančního 
výboru města Šumperka s účinností od 
11.12. 2014.

* vzalo na vědomí stanovisko před-
stavenstva PMŠ, a.s., k věci „Neplnění 
nájemní smlouvy hotel Sport“. Více 
na straně 3.

 Zpracovala Z. Kvapilová

S účinností od 1. ledna 2015 
schválili šumperští zastupitelé na 
svém prosincovém jednání rozpoč-
tové provizorium. Podle něj město 
„pojede“ až do doby schválení nové-
ho rozpočtu města, tedy nejméně do 
19. února.

„Nejde o žádnou novinku. Tento 
pragmatický postup volíme dlouho-
době a osvědčil se,“ uvedl předseda 
finančního výboru František Mer-
ta. Druhým důvodem provizoria je 
podle něj již tradiční záměr předložit 
návrh rozpočtu ke schválení v kom-
plexní podobě, včetně zapracování 
přebytku hospodaření z minulých 
let. Takto připravený finanční plán 
města by totiž měl během roku vyža-
dovat méně změn.

Rozpočtové provizorium umož-
ňuje uvolnit měsíčně na provozní 
a mzdové výdaje města, včetně pří-
spěvkových organizací zřízených 
šumperskou radnicí, maximálně 
jednu dvanáctinu z posledního 
schváleného rozpočtu k 31. prosinci 
2014. „Výjimkou je společnost Pon-
tis, které uvolníme v lednu nikoli 
jednu dvanáctinu, ale jednu šestinu 
ze schváleného rozpočtu roku 2014,“ 
sdělil Merta. Prostředky město po-
skytne rovněž na úhradu stavebních 
prací v nemocnici a na dotované 
akce. „Peníze by mohly být uvolněny 
také na úhradu případných sankcí 
nebo penále uložených městu, je-
jichž nezaplacením by hrozily další 
finanční výdaje,“ upřesnil předseda 
finančního výboru. Další finance lze 
podle něj v rámci provizoria uvolňo-
vat na rozpracované investiční akce. 
Nové investice pak mají červenou 
až do doby schválení rozpočtu pro  
rok 2015. 

Návrh rozpočtu nyní projednávají 
členové finančního výboru, radní se 
jím budou zabývat ve čtvrtek 5. úno-
ra. Na pořad jednání zastupitelstva 
se pak dostane o dva týdny později, 
tedy ve čtvrtek 19. února.

Investiční výdaje by se přitom 
měly pohybovat kolem sto padesáti 
milionů korun. Jít by měly například 
na modernizaci zimního stadionu, 
vybudování hasičské zbrojnice v Te-
menici a skateparku na Benátkách, 
na rekonstrukci Základní umělecké 
školy, na dokončení revitalizace Ji-
ráskových sadů a přilehlého okolí, 
zateplení dvou „mateřinek“, přístav-
bu mateřské školy v Nerudově ulici či 
položení nových povrchů v ulicích, 
v nichž se rekonstruuje kanalizace.
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Hersfeldské pochoutky osladí život 
Šumperskému dětskému sboru

Na sto čtyřicet malých a čtyřicet vel-
kých tradičních vánočních štol z ně-
meckého Bad Hersfeldu a také desítky 
lahví speciálního vína určeného ke 
svaření se v sobotu 6. prosince prodalo 
během šumperských Vánočních trhů 
na tzv. Točáku. Po hersfeldských dob-
rotách se doslova zaprášilo, během čtyř 
hodin se všechny vyprodaly. Zajímavý 
projekt Karl-Ernsta Wiecherse, hers-
feldského radního a současně předsedy 
Společnosti česko-německého porozu-
mění, proběhl již podvanácté. Výtěžek 
z dobročinné akce, necelých šestnáct 
tisíc korun, obdržel Šumperský dětský 
sbor. Tento šumperský fenomén založil 
před třiapadesáti lety Alois Motýl a vy-
tvořil z něj jedno z našich nejlepších 
dětských sborových těles.

Patnáct tisíc pět set padesát korun 
z prodeje vánočních pochoutek předal 
v úterý 30. prosince na místní radnici 
starosta Zdeněk Brož Tomáši Motýlo-
vi, sbormistru Šumperského dětského 
sboru. „Peníze nám přijdou vhod, pou-
žijeme je na částečnou úhradu nákladů 

na zájezd sboru na Slovensko koncem 
letošního června,“ řekl sbormistr To-
máš Motýl. Vzápětí prozradil, že do 
čtyř oddělení Šumperského dětského 
sboru v současnosti dochází dvě stě 
devatenáct Růžových dětí, Barevných 
dětí, Plameňáků a Motýlů. 

Obdobnou akci přitom zorganizova-
la v Bad Hersfeldu i šumperská radnice. 
Její zástupci prodávali v polovině pro-
since na vánočním trhu v historickém 
centru tohoto lázeňského města české 
vánoční cukroví. „Přivezli jsme sto dva-
cet krabiček, v nichž bylo několik dru-
hů cukroví. Zatímco v minulosti mezi 
nimi bylo i to plněné krémem, letos 
jsme od něj upustili a zvolili „sušší“ tr-
vanlivější, které je v Německu obvyklé. 
Zájem o něj nás mile překvapil,“ uved-
la Vlasta Vitásková, jež má spolupráci 
s Bad Hersfeldem na starosti. Výnos 
z prodeje, který se pohyboval kolem 
čtyř set eur, věnoval Šumperk tamnímu 
Stiftung Hospital v rámci projektu pro 
seniory zaměřenému proti chudobě 
a samotě. -zk-

K poslednímu dni loňského roku 
skončil ve své funkci ředitel akciové 
společnosti Podniky města Šumper-
ka Luděk Šperlich. Svou pozici nabídl 
představenstvu loni v srpnu poté, kdy 
se objevily informace o dluzích v ho-
telu Sport. Poslední provozovatel ho-
telu totiž nezaplatil Podnikům města 
během několika let za energie asi pět 
milionů korun. 

Hotel Sport byl v 90. letech minulé-
ho století vydražen v malé privatizaci. 
Vlastník ho ale vzápětí přestal provo-
zovat, což ohrožovalo funkčnost i bu-
doucnost zimního stadionu, neboť jeho 
stávající dispozice neumožňovala řád-
né fungování profesionálního hokeje 
podle požadavků organizátora druhé 
nejvyšší hokejové soutěže. V roce 1997 
schválili zastupitelé odkoupení hotelu 
prostřednictvím Podniků města, jejichž 
majetkem se stal. V přízemí objektu se 
tak mohlo obnovit a rozšířit potřebné 
zázemí, odstartovala jeho postupná 

modernizace, byla zprovozněna pivni-
ce přístupná pro návštěvníky zimního 
stadionu, včetně potřebného sociální-
ho zázemí, a zahájena rekonstrukce re-
staurace a modernizace pokojů. Během 
dvou let se přitom v hotelu vystřídali tři 
nájemci, tím posledním a dlouholetým 
byla společnost Jirdos, jejímž jediným 
jednatelem je od roku 2010 Jiří Dosko-
čil mladší.

Problém ze strany provozovatele na-
stal již po několika letech. Firma totiž 
nebyla schopná platit část provozních 
nákladů. V roce 2000 předchozí před-
stavenstvo vyhovělo její žádosti a ome-
zilo celkovou výši ročního vyúčtování 
služeb za tento rok na šest set tisíc ko-
run bez DPH. V následujících letech 
pak byla účtována za spotřebované 
služby v pronajatých prostorech vždy 
plná výše. Společnost Jirdos sice hradila 
nájem a občas nějaké faktury za energie 
zaplatila, nicméně dluh se stále zvyšo-
val.  Pokr. na str. 4 

Motýli zahájili minulé pondělí v Šumperku již tradičně Tříkrálovou sbírku. 
 Foto: -pk-

Ředitel Podniků města na svou funkci 
rezignoval v souvislosti s kauzou hotelu Sport

Vážení a milí spoluobčané!
Nejdříve mi dovolte, abych vás všechny na prahu roku 2015 srdečně pozdravil 

a popřál všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů v práci i osobním životě 
a pohodu ve vašich rodinách. Rád bych vám také popřál optimizmus a chuť do 
života, protože jsou to důležité faktory nejen spokojeného života, ale i rozvoje celé 
společnosti. Vztah člověk - společnost totiž nefunguje jednostranně, jak bychom si 
mohli myslet, ale ovlivňování je oboustranné. 

V posledních letech zřejmě všichni pociťujeme velký tlak z okolního světa. Neda-
řilo se ekonomice, jak bychom chtěli, vznikla nová ohniska napětí, rostou aktivity 
teroristů v oblastech, kde bychom si je před pár lety ještě nedovedli představit. Tyto 
a podobné zprávy se na nás řítí stokrát denně dobrovolně i nedobrovolně z novin, 
televize, ale i z rádia při obědě v restauraci, v čekárnách, v podstatě všude. To pak 
navozuje pocit, že žijeme snad v nejhorším období dějin, že se hroutí civilizace, že 
lidé se k sobě už přestali chovat jako lidé a vracíme se někam do zvířecí říše.

Jenže když si vzpomenu na své mládí, tak podobný pocit měli můj dědeček a ba-
bička už v letech šedesátých, která dnes považujeme za tu zlatou idylickou retro 
dobu. „Kam se ten svět žene?“ byla častá otázka. A také konstatování „jak se ti 
dnešní mladí chovají, to je hrůza, samá mánička“ a „hudba už přestala být hud-
bou, je to samé takové drc drc a jenom kravál“. A následovaly vzpomínky, které 
začínaly „to za první republiky“ a nebo „tohle by se za starého Rakouska nemohlo 
stát“. A to zdaleka nebyly v šedesátých letech zprávy tak agresivní a svoboda slova 
taková, jako je dnes. 

Myslím, že se v těch stescích skrývalo zklamání z poválečného vývoje světa, ale 
také vzpomínky na mládí, které se nám vždy zdá idylické, ať jsme ho prožili v ja-
kékoliv době. V našem mládí přece bylo vše lepší, lidé naší generace vychovaní 
a ohleduplnější a vůbec si nezáviděli, stromů bylo víc a zelenější, všude byl pořá-
dek, uklizené ulice a žádný prach, tráva se sekala častěji, i ta zima byla lepší, více 
sněhu i ledu, a léto bylo teplé a slunné. Věřte mi, že to tak nebylo. Když si otevřete 
statistiky, zjistíte, jak málo si pamatujeme a jak si minulost idealizujeme proto, že 
se nedokážeme srovnat se současností. Léta šedesátá rozhodně nebyla horší než 
život za Rakouska a za první republiky. Samozřejmě až na výjimky jednotlivců, 
ale určitě ne celkově ve smyslu mít se dobře nebo špatně.

A tak i při dnešním stýskání po minulosti bychom neměli podléhat stejnému 
klamu. Doba, ve které žijeme, je těžká. Stejně těžká jako byla všechna období 
před námi a budou i všechna po nás. Žít na tomto světě, není nijak lehký úkol. 
Svět bude takový, jací budeme my, lidé, kteří v něm žijí. Bude tedy takový, jaký si 
ho uděláme, bude naším obrazem. Na začátku jsem napsal, že nejen společnost 
ovlivňuje nás, ale také my ovlivňujeme společnost. Pokud se budeme všichni dí-
vat na svět trochu lepším pohledem, pokud ubereme pesimizmu a přidáme něco 
málo pozitivních očekávání a hlavně konání, můžeme již jenom tím udělat svět 
a naši budoucnost lepší. Když k tomu přidáme lepší orientaci ve zprávách, do-
kážeme odlišit podstatné od nesmyslů, hloupostí a drbů (které ale vždy tak rádi 
slyšíme…), ale hlavně dokážeme rozlišit dobré od špatného, bude se nám dýchat 
lépe. A pokud k pozitivnímu očekávání přidáme i vlastní nasazení, můžeme své 
okolí a svět o mnoho zlepšit. Tenhle pokus jistě stojí za to v zájmu našich dalších 
generací. Aby jednou nevzpomínaly hlavně na to, jak jejich předkové nadávali na 
svět v roce 2015.

 Zdeněk Brož, starosta města

Zdeněk Brož.  Foto: P. Kvapil
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Granty a dotace/Zpravodajství

Granty a dotace letos opět rozdělí 
šumperská radnice. Několik let tak již 
tímto způsobem podporuje ze svého 
rozpočtu pořádání neziskových akcí 
a činnost organizací, které pracují s dět-
mi a mládeží v oblasti sportu, kultury 
a volného času a ve zdravotně sociální 
oblasti. Ty mohou získat v rámci grantů 
až třicet tisíc korun, v rámci dotací na 
činnost pak až dvojnásobek, tedy šede-
sát tisíc korun. 

„Stejně jako v předchozích letech 
také letos se celková suma rozdělí na 
dvě části,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnějších vztahů Helena 
Miterková a dodala, že větší část z cel-
kového balíku peněz přímo podporuje 
akce, které se těší velkému zájmu veřej-
nosti a město propagují, a také činnost 
největších organizací, jež pracují s dět-
mi a mládeží v oblasti kultury a sportu. 
„Letos se na seznamu objevuje devět 
akcí a čtyři organizace,“ podotkla Mi-
terková.

Z kulturních akcí chce místní radnice 
již tradičně podpořit dvaačtyřicátý roč-

ník únorového festivalu mladých uměl-
ců Šumperské Preludium, červnové Di-
vadlo v parku a devátý ročník festivalu 
ŠpekFest. S podporou mohou počítat 
rovněž pořadatelé letních Klášterních 
hudebních slavností, srpnového Mezi-
národního folklorního festivalu, zářijo-
vého Mezinárodního festivalu duchovní 
vokální hudby, který se koná jednou za 
dva roky, podzimního Džemfestu, listo-
padového Blues Alive a rovněž celoroč-

ního cyklu koncertů vážné hudby Kla-
sika Viva. „Literární a filmový festival 
Město čte knihu, který býval pravidelně 
součástí grantového systému, bude od 
letošního roku hrazen přímo z měst-
ského rozpočtu,“ upřesnila vedoucí 
odboru.

Finanční injekce v podobě dotace na 
činnost by se pak letos měly opět do-
čkat TJ Šumperk, TJ Sokol Šumperk, 
Fotbalový klub Šumperk, o.s. a HK 
Mladí draci Šumperk, o.s. 

Šanci získat až třicet tisíc korun 
v rámci grantů a až šedesát tisíc v rám-
ci dotací mají všichni žadatelé, kteří 
splní konkrétní podmínky, jež v loni 
v říjnu schválili zastupitelé. „Podmín-
ky veřejné finanční podpory prošly 
v uplynulých letech určitými změnami. 
Loni jsme stáli před rozhodnutím, zda 
do nich nějak dramaticky zasáhnout či 
zda provést jen změny, které vyplynuly 
z praxe a požadavků organizací,“ řekl 
zastupitel a předseda komise pro udě-
lování grantů a dotací Milan Polášek 
a podotkl, že loni zvolené zastupitel-

stvo bude muset systém grantů a dotací 
řešit vzhledem k připravované nove-
le zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 

Podrobné znění podmínek a také for-
muláře žádostí najdou zájemci na strán-
kách města www.sumperk.cz/cs/obcan/
granty-a-dotace.html. Žádost se přitom 
podává nejprve v elektronické podobě, 
je shodná se žádostí písemnou, odesílá 
se bez příloh a bez podpisů a je přístup-
ná na zmíněné internetové adrese. Sou-
časně je třeba podat žádost i v písemné 
podobě poštou nebo přímo v podatel-
nách městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. „V jedné 
obálce musí být pouze jedna žádost, 
která musí mít číslo jednací,“ vysvětlila 
vedoucí odboru a zdůraznila, že žádosti, 
včetně příloh, by neměly být sešité, ne-
boť procházejí skenovací linkou.

Žádosti začaly podatelny šumperské 
radnice přijímat v pondělí 5. ledna. Ter-
mín pro jejich podávání vyprší v pátek 
30. ledna ve 12 hodin. Grantová komise 
jednotlivé žádosti projedná a své návr-
hy předloží 12. března radním a žádosti 
o částku přesahující padesát tisíc korun 
pak zastupitelům, kteří o nich rozhod-
nou 19. března. Z. Kvapilová

   Pokr. ze str. 3 
Tento stav se během let zhoršoval, zejména v dů-

sledku nárůstu cen energií, které tvořily největší část 
platby. 

„V roce 2009 nájemce na problém upozornil, žádal 
snížení plateb za energie a upozornil na vadu v systé-
mu rozúčtování nákladů za teplou vodu,“ uvedl šum-
perský starosta Zdeněk Brož. Vzápětí dodal, že po 
úpravě rozúčtování nájemce slíbil, že dluhy doplatí, 
takže nájemní smlouva mu byla o pět let prodlouže-
na. „V dalších letech ale náklady opět rostly a dlužné 
částky se dále zvyšovaly. V roce 2013 ředitel Podniků 
města na požadavek auditora předložil k podpisu jed-
nateli společnosti Jirdos uznání závazku provozovate-
li a ten jej podepsal s tím, že má zájem dluhy uhradit 
a hotel provozovat nadále,“ popsal starosta.

Celou situaci po léta komplikoval fakt, že provoz 
hotelu a zimního stadionu je těsně propojen. „Oddě-
lení poskytovaných služeb či zajištění měření všech 
dodávek energií pro jednotlivé provozovatele v hote-
lu Sport je nemožné,“ konstatoval starosta. Například 
v době, kdy bufet provozovala firma Jirdos, použí-
vala toalety během hokejových utkání veřejnost, ale 
náklady se účtovaly provozovateli hotelu. Při havárii 
vodovodu se voda z hotelu používala pro provoz zim-
ního stadionu. Nevýhodou pro hotel je i to, že zimní 
stadion ochlazuje celou jeho zadní stěnu a spočítat 
přímý vliv není možné. Na komplikace v rozúčtování 
upozornil  nedávný energetický audit. Na doporučení 
energetického auditora Podniky města provedly oka-
mžitě dílčí opatření pro zkvalitnění rozúčtování ener-
gií instalací dalších měřidel energií.

Loni v srpnu smlouva s nájemcem, jenž chtěl evi-
dentně hotel provozovat dál, vypršela. Představenstvo 
se poté, kdy bylo seznámeno s celým rozsahem pro-
blému, rozhodlo smlouvu neprodloužit. Od 2. září 

tak provozují hotel vlastními silami Podniky města, 
které se právní cestou snaží pohledávku získat. Pivni-
ci a stánek na zimním stadionu má od loňského října 
do letošního března pronajaté soukromá osoba.

Provoz hotelu v režii Podniků města již během září 
a října ukázal, že ztráta je zhruba stejná, nebo dokon-
ce vyšší, než jakou vykazoval bývalý provozovatel. 
„Vzniká tak otázka, zda je vůbec možné provozovat 
tento komplex s jakýmkoliv ziskem,“ podotkl Zdeněk 
Brož. Podniky města Šumperka přitom nyní hledají 
nového nájemce hotelu. Do prvního kola výběrové 
řízení se nikdo nepřihlásil, vypsáno tak bylo kolo 
druhé s mírnějšími podmínkami, do něhož se přihlá-
sil jediný zájemce, jehož nabídku ale představenstvo 
vyhodnotilo jako nevyhovující. V současnosti je tak 
vypsáno třetí kolo, jehož uzávěrka je do konce února.

O odstoupení ředitele Podniků města Šumperka 
Luďka Šperlicha se zastupitelé dozvěděli na svém za-
sedání ve čtvrtek 11. prosince. „Ředitel PMŠ nabídl 
svou pozici s tím, že si je vědom shovívavosti v jed-
nání s nájemcem. Věřil, že dluhy uhradí, což se přes 
veškerá ujišťování nestalo,“ řekl starosta a dodal, že 
svou rezignaci nabízel Luděk Šperlich představenstvu 
PMŠ už v srpnu. „Představenstvo vzalo jeho stanovis-
ko na vědomí s tím, že mu uložilo provést kroky, které 
by vedly k tomu, aby byly minimalizovány škody. Pri-
oritou bylo zachování provozu hotelu, minimalizace 
ztrát v následujících měsících a také vypsání nového 
výběrového řízení na provozovatele. Představenstvo 
vyhodnotilo kroky ředitele v posledních třech mě-
sících jako pozitivní. Podařilo se zajistit majetek ve 
výši 1,3 milionu korun, první kolo výběrového řízení 
ukázalo, že hotel není za současných podmínek při  
veškerém úsilí možné provozovat se ziskem. Další 
možnosti provozování ukáže budoucnost,“ uzavřel 
Brož. Vzápětí dodal, že Luděk Šperlich je od nové-
ho roku pověřen vedením Podniků města do nástu-
pu nového ředitele. Na toto místo bude během ledna 
vypsáno výběrové řízení. Personální změny zřejmě 
proběhnou i ve správní a dozorčí radě PMŠ, což je 
v kompetenci valné hromady - tu tvoří rada města.

Aktuální výše dluhu po započtení kupní ceny movi-
tých věcí pořízených odkoupením do vlastnictví PMŠ 
od společnosti Jirdos ve výši 1.302.154 korun činí 
5.070.162 korun. Do 12. prosince měl bývalý nájem-
ce uhradit vyúčtování za loňský rok ve výši 846 a půl 
tisíce korun. Dosud tak neučinil, neboť provedené 
vyúčtování rozporuje. Odhad nákladů za služby spo-
jené s užíváním prostor v objektu hotelu za období od 
ledna do srpna loňského roku, které Podniky města 
vyúčtují společnosti Jirdos nejpozději letos v květnu, 
se pohybuje kolem čtyř set tisíc korun. -zk-

Radnice opět rozdělí granty a dotace, žádosti se přijímají do 30. ledna

Mezi pravidelně podporované akce 
patří Mezinárodní folklorní festival. 
 Foto: archiv

Poslední provozovatel hotelu Sport nezaplatil Podni-
kům města během několika let za energie asi pět mi-
lionů. Celou situaci komplikuje fakt, že provoz hotelu 
a zimního stadionu je těsně propojen.         Foto: -pk-

Ředitel Podniků města na svou funkci rezignoval v souvislosti s kauzou hotelu Sport

Granty a dotace se opět 
rozdělí na části Žádosti se přijímají 

do konce ledna
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Zpravodajství/Informace

Zdeňka Daňková patří ke knihovnickým „nezma-
rům“ Olomouckého kraje. Před čtyřiadvaceti lety se 
stala ředitelkou někdejší šumperské okresní knihov-
ny, o šest let později přetransformované v knihovnu 
městskou, jež ovšem nepřestala nadále plnit svoji re-
gionální funkci. A právě za dlouhodobě velmi dobré 
výsledky činnosti nejen ve městě, ale i v oblasti regi-
onálního působení, obdržela loni v listopadu Zdeňka 
Daňková titul Knihovník Olomouckého kraje.

Ocenění, jež už čtvrtým rokem udělil Svaz knihovní-
ků a informačních pracovníků ČR nejlepším kolegům 
a kolegyním, kteří dosáhli nepřehlédnutelných výsled-
ků ve své práci, převzala ředitelka šumperské městské 
knihovny poslední listopadovou středu v Olomouci 
u příležitosti Dne knihovníků. Hodnotící komisi zau-
jala nejen jako neúnavná realizátorka projektu Město 
čte knihu, jenž je nedílnou součástí kulturního života 
města, ale také jako vynikající organizátorka předloň-
ského republikového setkání seniorů. Těm se věnuje 
rovněž v rámci své práce v regionálním výboru. Svým 
osobním příkladem, nadšením i pracovním nasazením 
tato šumperská knihovnice vychovala i ovlivnila celou 
řadu kolegů, bez nichž, jak sama říká, by se nemohla 
realizovat žádná z „knihovních“ akcí. „Zdeňka Daň-
ková je neúnavnou propagátorkou regionu, zaměřuje 
se na regionální literaturu, vytvořila jedinečný a origi-
nální grafický rukopis knihovny, v zahradě knihovny 

pořádá hudební akce. Šumperská knihovna se výrazně 
zapojuje do života celého města, i když by mohla být li-
mitována nevyhovujícími prostorovými podmínkami. 
Nová knihovna je pro Zdeňku Daňkovou prioritou, 
proto jí všichni přejeme, aby se realizace svého snu, 
který se zatím zdárně rozvíjí, brzy dočkala,“ zaznělo 
během předávání ocenění. -red-

Svaz knihovníků ocenil Zdeňku Daňkovou

Sedm let baví školáky na Jedničce, 
Smíchoviny jsou Školním časopisem roku

Zdeňka Daňková obdržela loni v listopadu titul Kni-
hovník Olomouckého kraje.  Foto: archiv

Patnáctiletý Jakub Gloza je neobyčejně aktivní 
mladý muž. A také cílevědomý. Nebýt této vlastnosti, 
děti ze Základní školy v ulici Dr. E. Beneše by byly 
ochuzeny o spoustu zábavy a legrace. Už sedmým ro-
kem je totiž baví J&G Společnost, kterou Jakub coby 
„třeťák“ založil. Na svém kontě má dnes celou řadu 
akcí a projektů. Seznámit se s nimi mohli nejen školá-
ci z „Jedničky“ a jejich rodiče, ale i široká veřejnost na 
loňské listopadové výstavě uspořádané u příležitosti 
sedmých narozenin společnosti.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří za sedm let 
nenechali J&G Společnost na holičkách a pomáhali 
ji budovat,“ řekl Jakub Gloza v úvodu slavnostního 
zahájení výstavy 7 divů J&G Společnosti, kterou od  
18. do 20. listopadu hostil vestibul „Jedničky“. Neleh-
ké začátky společnosti vzápětí připomněl ředitel školy 
Milan Tichý. „Akce pro děti, které pořádala, zpočát-
ku nepřijímali všichni. Pak si ale zvykli a dnes jsou 
rádi, že Kuba s kamarády organizují různé hry a zá-
bavy. Nebyla to lehká cesta, ale výsledkem je solidní 

úspěšná firma,“ zdůraznil Milan Tichý, který věří, že 
se J&G Společnost bude rozvíjet i poté, co Jakub letos 
v červnu opustí brány školy.

Zábavné akce pro děti zbožňoval Jakub Gloza 
od malička. Ovšem nikoliv kvůli vlastnímu plnění  
nejrůznějších úkolů, ale proto, že mohl sledovat „do-
spěláky“, jak s dětmi pracují. Šanci vyzkoušet si or-
ganizaci první z nich dostal ve třetí třídě. „Požádal 
jsem paní učitelku, zda bych mohl pro své spolužáky 
ze třídy uspořádat před Vánocemi menší překvapení. 
Rodiče mi pomohli s převlekem Ježíška, který paní 
učitelku tak uchvátil, že jsem nakonec vystupoval 
i v dalších třídách. Ohromně mě to bavilo a řekl jsem 
si, že založím svůj vlastní spolek, který bude pořádat 
zábavná vystoupení, akce a soutěže pro děti z prvního 
stupně,“ popisuje skromné začátky svého „podniká-
ní“ Jakub Gloza, který od té doby předvánoční akci 
pojmenovanou Český Ježíšek pořádá pravidelně. 
„Vadilo mi, že všude byl Santa Klaus a Ježíšek jako 
by neexistoval. Chtěl jsem ho opět dostat do pově-
domí dětí,“ podotýká zakladatel J&G Společnosti, jež 
vznikla zanedlouho po „premiérové“ akci. K ní Jakub 
přidal po dvou letech Den dětí se stanovišti a soutěže-
mi zaměřenými na rozvoj malých školáků.

Nalákat děti na něco nového ale mnohdy nebylo 
snadné. Když chtěl na druhém stupni oslavit čtvrté 
narozeniny své J&G Společnosti, především spolužá-
ci z vyšších ročníků se mu smáli. „Říkali, to jako váž-
ně? Na co si ten malý kluk hraje? S otevřenou pusou 
jsem sledoval, jak se vysmívají mně i mé společnos-
ti,“ vzpomíná mladý organizátor zábavy na Jedničce 
na nelehké období. To překonal díky svému „zapále-
ní“ pro věc i s pomocí učitelů. Časem se tak aktivity 
společnosti rozšířily o Vycházku za čarodějnicemi, 
během níž se čtvrťáci z „Jedničky“ seznamují zábav-
nou formou s čarodějnickými procesy na Šumpersku 
v 17. století, a o Veselého Valentýna. 
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      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 22. ledna

Ke svému prvnímu zasedání v roce 2015 se 
sejdou šumperští zastupitelé ve čtvrtek 22. led-
na. Schválit by měli rozdělení částky na granty  
a dotace na tři díly, z nichž část půjde na granty 
a dotace na činnost, část na vyjmenované akce 
a činnosti a nejmenší část by měla zůstat jako 
finanční rezerva. Chybět nebude ani řada ma-
jetkoprávních a také finančních záležitostí měs-
ta. První letošní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná předposlední lednový čtvrtek  
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. Další jednání je pak 
na programu o necelý měsíc později, ve čtvrtek  
19. února. Na něm by měli zastupitelé schválit 
rozpočet na letošní rok. -zk-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánočního stromku? 
Odložte ho ke kontejnerům na sběrných místech 
tříděného odpadu. Tímto způsobem se mohou 
Šumperané zbavit stromku do 20. února, poté ho 
již musejí odvézt do sběrného dvora v ulicích An-
glické nebo Příčné. -red-

      V domech v centru 
města nepůjde elektřina

Některé objekty v centru města se v sobotu  
24. ledna ocitnou na několik hodin bez elektřiny. 
Jde o skupinu domů, jež se nacházejí v trojúhelní-
ku ulic Krátké, Hlavní třídy a Slovanské. Důvodem 
jsou nezbytné práce na zařízení distribuční sousta-
vy ČEZ. Dodávka elektřiny zde bude přerušena od 
8 do 15 hodin. -red-

      Čítárna pořádá Koloběh 
vánočních dárků

Se zajímavým projektem přichází Čítárna Cen-
tra pro rodinu při místním farním středisku. Spo-
čívá v tzv. „Koloběhu vánočních dárků“. V praxi 
to znamená, že pokud mají lidé doma dárek, který 
nechtěli nebo jenž se nehodí, a mají rádi překva-
pení, mohou jej přinést do Čítárny v ulici M.R. 
Štefánika 26 (objekt na rohu s Lautnerovou ulicí) 
a odnesou si jakoukoliv knihu zdarma. V sobotu 
31. ledna si zde navíc od třetí odpolední mohou 
„nepadnoucí“ dárek vyměnit za jiný, odpovídající 
původním představám. Bližší informace lze získat 
na tel.č. 731 402 395. -red-

      Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na 
zimním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin. 
V neděli dopoledne pak mohou na stadion zamířit 
rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 do 
9.45 hodin. Další termíny bruslení pro veřejnost 
budou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. www.
pms-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red- Narozeniny J&G Společnosti připomněl loni Jakub 

Gloza výstavou ve vestibulu školy.  Foto: -zk-
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Základní škola a střední škola Pomněnka pro děti 
s mentálním a kombinovaným postižením v Šumper-
ku oslavila v prvním prosincovém týdnu dvacetileté 
jubileum. V rámci týdenních oslav proběhly každý 
den akce, které prezentovaly organizaci ve všech je-
jích aktivitách. Vyvrcholením se stal společenský 
večer v Divadle Šumperk, kterým provázela herečka 
Olga Kaštická.

Pomněnka si dala k narozeninám také nové logo. 
To je spojené s novou publikací, která představuje 
Pomněnku jako organizaci se širokou paletou služeb. 
Vznikl i kalendář Pomněnky na rok 2015 s fotogra-
fiemi Kateřiny Kašparové.  Základní škola a speciální 
škola Pomněnka funguje jako obecně prospěšná spo-
lečnost v Šumperku od roku 1994. Již o dva roky dří-
ve vznikla Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením (SPMP) v České republice, o. s., okresní 
organizace Šumperk. V objektu v Šumavské ulici 11 
nyní poskytuje Pomněnka řadu služeb. Kromě školy 
zde sídlí centrum pro osoby s mentálním postižením, 
poskytují se zde odlehčovací služby, vzniklo chráněné 
bydlení. Pomněnka poskytuje službu podporovaného 
bydlení v Temenici a provozuje vlastní ranč jako další 
možnost terapeutických služeb pro své žáky a klienty.

Do oslav se zapojila celá Pomněnka i se spřáte-
lenými organizacemi a lidmi, kteří podporují tuto 
organizaci. „Na slavnostním večeru vystoupili žáci  
VI. Základní školy v Šumperku, taneční skupina Folí 
de la Fúl, prostory zdarma na bowlingový turnaj po-

skytli majitelé Majáku,“ uvedla ředitelka Pomněnky 
Nataša Strakošová Vykydalová. Oslavy byly spojené 
také s beneficí, kterou podpořila Nadace Divoké husy, 
a to na dvou akcích. První z nich byla vernisáž dřevě-
ných plastik Dagmar Koverdynské. Druhá akce, jejíž 
výtěžek Divoké husy zdvojnásobily, se stal slavnostní 
večer v Divadle Šumperk. „Celkově vybraná částka 
dosáhla 60 434 koruny. Všem moc děkujeme,“ zdů-
raznila ředitelka Pomněnky. Do 31. ledna si mohou 
lidé prohlédnout práce žáků Pomněnky v Městské 
knihovně v Šumperku. Veškeré aktivity a služby Po-
mněnky se nacházejí na webových stránkách www.
spmp-sumperk.cz a www.pomnenka.net. 

 B. Haušková

Výborná návštěvnost, úžasná atmosféra, tak hod-
notí loňský ročník adventních koncertů jejich orga-
nizátorka Hana Havlíčková. Adventní koncertování 
patří již šestnáct let neodmyslitelně k prožívání před-
vánoční doby v Šumperku. 

„Všechny koncerty byly hojně navštívené. Brixiho 
akademický soubor i Dómský komorní sbor Brno 
předvedly skvělou sborovou práci a zaujaly i náročné 
šumperské posluchače. A ti byli nejen výborným pu-
blikem, ale byli také štědří,“ uvedla Hana Havlíčková 
z místního Centra pro rodinu, jež je hlavním organi-
zátorem adventního koncertování. Výtěžek z první-
ho koncertu, jenž činil 8 803 koruny, podpoří místní 
pobočku Sjednocené organizace nevidomých a sla-
bozrakých. Dalších 10 182 korun, jež vyneslo druhé 
koncertování, dostane obecně prospěšná společnost 
Pontis na tzv. Odlehčovací službu pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením a 7 454 koruny, vybrané 
během třetího koncertu, obdrží Základní speciální 
škola Pomněnka. 8 194 koruny vybrané během před-
vánočního zpívání koled u radnice, které se každo-
ročně odehrává v režii Šumperského dětského sboru, 
již tradičně připadnou malým obyvatelům místního 
Dětského centra Pavučinka. „S touto krásnou tradicí 
přišel Šumperský dětský sbor již v prosinci roku 1989. 
Ráda bych jim a všem dalším účinkujícím, sponzorům 
a pomocníkům poděkovala,“ zdůraznila organizátor-
ka adventních koncertů a dodala, že během šestnácti-
letého adventního koncertování se do zlaté adventní 
ryby vybralo celkem 604 290 korun.  -zk-

V úterý  9. prosince proběhlo v Jih-
lavě republikové finále odborné eko-
nomické soutěže Ekonomický tým 
2014, kterého se zúčastnily dvě desítky 
obchodních akademií z celé repub-
liky. Studentky Obchodní akademie 
a Jazykové školy v Šumperku Martina 
Horáčková, Nicola Lužíková a Marie 
Hanušová ze třídy 4. A reprezentova-

ly naši školu a obsadily titul nejvyšší  
- 1. místo.

Odbornými garanty byly Asociace 
obchodních akademií, Vysoká škola 
ekonomická Praha a Obchodní akade-
mie v Praze 10, Heroldovy sady. Tato 
soutěž má více než desetiletou tradici 
a jejím záměrem je podpořit podnika-
vost studentů, schopnost prezentovat 

své nápady a myšlenky, využít poznatky 
získané studiem ve škole a v neposled-
ní řadě rozvíjet týmovou spolupráci. 
První finálovou disciplínou byla tvorba 
projektové práce, již ohodnotila odbor-
ná komise z VŠE Praha. Dalšími disci-
plínami byly test o osmdesáti otázkách 
z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva 
a informačních technologií a dále pre-

zentace tématu z oblasti ekonomiky. 
Téma finalisté předem neznali, vyloso-
vali si ho a na jeho přípravu měli třicet 
minut. Poté jej před odbornou komisí 
po dobu deset minut prezentovali.

Absolutními vítězi se naši studenti 
stali již podruhé, první vítězství si od-
vezli z Hodonína již v roce 2005. 

 L. Serafínová, OA a JŠ Šumperk

Adventní koncerty 
byly úspěšné

Studentky Obchodní akademie bodovaly v ekonomické soutěži

Vyvrcholením narozeninových oslav Pomněnky byl 
společenský večer v divadle.  Foto: archiv

Práce na kanalizaci pokračují Křesadlo obdržela lékařka Jiřina Koutná
Loňský podzim a současná zima jsou 

v Šumperku spojeny s obnovou stokové 
sítě v rámci druhé fáze evropského pro-
jektu Zlepšení kvality vod horního po-
vodí řeky Moravy. Nově se zde pokládají 
dva kilometry kanalizace a rekonstruuje 
2,23 kilometru stávajícího vedení ve čtr-
nácti ulicích. Práce přitom již koncem 
října uzavřely ulice Temenickou a Van-
čurovu a opravy pokračují i mezi uli-
cemi Čičákovou a Blanickou. V období 
vánočních svátků v nich stavební ruch 
utichl, pracovat se opět začalo v pondělí 
5. ledna.

Asi půlkilometrový úsek Temenické 
ulice od světelné křižovatky u Koruny 
po křižovatku s ulicí Šumavskou a také 
ulice Vančurova jsou uzavřeny pro  
dopravu již více než dva měsíce. Re-
konstrukce v prvním úseku v části od 
křižovatky u Koruny po jednosměrný 

výjezd ze sídliště Prievidzská u střediska 
Sever je již hotova. Dopravní značení se 
zákazem vjezdu se tak přesunulo ke zmí-
něnému výjezdu ze sídliště a práce zde  
budou probíhat po etapách až do června. 

Ve Vančurově ulici finišují práce 
v prvním úseku kanalizace, rekonstruk-
ce druhého úseku by pak měla skončit 
do 30. března. Na kanalizaci se pracuje 
rovněž v ulici Sluneční a koncem ledna 
vjede technika také do ulic Kosmonau-
tů, Gagarinovy a Majakovského. -zk-

Poznámka na závěr: V případě 
problémů, jež souvisejí s rekonstrukcí 
kanalizace v Šumperku, se lze obrátit 
na manažera projektu A. Miketu, tel.č. 
606 755 447, zástupce správce stavby  
M. Wywiala, tel.č. 602 141 367, či zá-
stupce zhotovitele stavby Fr. Rauschera, 
tel.č. 733 623 829.

Šest žen a dva muži převzali v polo-
vině prosince v arcibiskupském paláci 
v Olomouci ocenění Křesadlo za dob-
rovolnickou činnost v sociální oblasti, 
ekologii, zdravotnictví a práci s mláde-
ží. V oblasti zdravotnictví byla oceněna 
zakladatelka šumperské pobočky Ligy 
proti rakovině Jiřina Koutná.

Již počtvrté mohli loni organizace 
a jednotlivci nominovat dobrovolníky 
v několika kategoriích na „Cenu pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci“, kterou vyhlašuje dobrovolnic-
ká sekce Unie nestátních neziskových  
organizací Olomouckého kraje. „Obdr-
želi jsme osmatřicet návrhů na nomi-
novanované, z nichž bylo dvacet sedm 
žen a jedenáct mužů,“ uvedl Michal 
Umlauf, vedoucí olomouckého centra 
Maltézské pomoci. Křesadlo za činnost 
v oblasti zdravotnictví přitom získala 
lékařka Jiřina Koutná, jež v loňském 

roce oslavila osmdesátiny. „Na Křesa-
dlo mě nominovaly členky klubu Eva. 
Té ceny si nesmírně vážím a musím 
říct, že v Arcibiskupském paláci to byla 
krásná slavnost a hezký zážitek. Při 
převzetí ceny jsem měla možnost při-
pomenout své životní motto: Tím, že 
se staráme o druhé, nacházíme sebe,“ 
řekla lékařka Jiřina Koutná. Ta celý svůj 
profesní život zasvětila boji proti rako-
vině. V roce 1991 bylo z její iniciativy 
založeno občanské sdružení Liga pro-
ti rakovině (LPR) Šumperk a později 
i celorepublikové organizace Ligy proti 
rakovině Praha.

Pod záštitou Ligy proti rakovině 
Šumperk byl v roce 1993 založen klub 
EVA pro ženy, které onemocněly ra-
kovinou prsu. Ten Jiřina Koutná, jež 
za činnost v oblasti sociálních služeb 
v roce 2004 získala Cenu města Šum-
perka, stále aktivně vede.  -red-

Pomněnka pomáhá mentálně
postiženým již dvacet let
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    Pokr. ze str. 5
„Během něj vytváříme se spolužáky papírové srdce 

plné básniček a citátů, které mohou posloužit jako in-
spirace pro valentýnská přání,“ vysvětluje Jakub, kte-
rý se svým týmem loni poprvé „rozjel“ i Jarní tvůrčí 
dílnu. „Každý rok se snažíme vymyslet něco nového. 
Ani jsem nečekal, že se Jarní dílna setká s takovým 
úspěchem, nadšení z ní byli i učitelé,“ říká zakladatel 
společnosti, kterému s aktivitami pomáhá především 
jeho kamarád z 9. A Jan Šefl, ale i další ochotní spo-
lužáci. „Na bedrech obou kluků je vymýšlení a veške-
rá organizace. A i když se něco nepodařilo, Kuba se 
z chyb poučil. Přála bych mu, aby za pár let organi-
zoval akce pro děti ve velkém a spolupracoval třeba 
i s naší školou,“ uvedla učitelka Marcela Macečková.

J&G Společnost, která měla loni dokonce vlastní 
stánek na Bambiriádě, oslovuje spolužáky i prostřed-
nictvím Nástěnky, časopisu Smíchoviny, Rozhlasu na 
Jedničce, Jedničkovského Ekoprogramu zaměřeného 
na třídění plastů a papíru či veřejnou sbírkou Psí tlap-
ka, která pomáhá zábřežskému útulku pro psy a jež se 
loni mimořádně vydařila. „Podařilo se nashromáždit 
množství psích granulí, piškotů, salámů i konzerv, 
míčků a nejrůznějších hraček,“ hodnotí sbírku její 
organizátor.

S veškerými aktivitami společnosti, ale také s jejími 
maskoty a logy, se mohli zájemci seznámit právě na 
zmíněné listopadové výstavě, během níž na děti če-
kaly nejrůznější hry v podobě lovení rybiček, pexesa, 
kvízů či puzzle. „Děti byly nadšené, že mohly rodi-
čům na vystavených fotkách ukázat, kolika akcí se zú-
častnily, nebo se pochlubit svými výtvory ze soutěží 
umístěnými na jednom z několika panelů,“ ohlíží se 
za akcí Jakub, kterého příjemně překvapilo, že výstavu 
zhlédlo hned několik stovek lidí, včetně šumperské-
ho starosty Zdeňka Brože. „Myslím, že lepší způsob, 
jak se ohlédnout za aktivní prací společnosti pro děti, 

jsme vymyslet nemohli. Rád bych poděkoval vedení 
školy, které mě ani tentokrát nenechalo na „holič-
kách“ a tuto akci podpořilo,“ zdůrazňuje Jakub Gloza, 
jenž v pondělí 1. prosince slavil další úspěch. Smícho-
viny, které pod hlavičkou J&G Společnosti vycházejí 
už třetím rokem, byly v Brně vyhlášeny Školním ča-
sopisem roku 2014.

„Opravdu mě překvapilo, když se Smíchoviny v ka-
tegorii Oddílové časopisy ve velké konkurenci objevi-
ly na prvním místě. Kromě ocenění a diplomu jsme 
domů přivezli i mnoho nápadů, jimiž jsme se inspi-
rovali u ostatních časopisů vystavených u příležitosti  
vyhlášení výsledků celostátního kola této soutěže,“ 
prozrazuje Jakub, jenž je autorem většiny článků 
a také grafikem listu. Vzápětí dodává, že v Brně se 
i mnohé naučil. Proběhly zde totiž workshopy na 
téma jak být správným žurnalistou, bezpečnost na 
internetu či internetový marketing. On sám ale šéf-
redaktorskou a vydavatelskou činnost považuje jen za 
určité doplnění svého hlavního zaměření, jímž je pro-
dukování zábavných programů pro děti. „Kdybych se 
těmto aktivitám jednou mohl věnovat profesionálně, 
byl bych nejšťastnějším člověkem na světě,“ uzavírá 
Jakub. Z. Kvapilová

Ocenění Školní časopis roku 2014 převzali v Brně 
Jakub Gloza (vpravo) s Honzou Šeflem.  Foto: archiv

Zpravodajství/Kulturní okénko

Fakulta pořádá v Šumperku Informační den

Sedm let baví školáky na Jedničce, 
Smíchoviny jsou Školním časopisem roku

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou,  
mohou využít nabídky Fakulty strojní a v rámci tzv. 
Informačního dne přijít v pondělí 26. ledna do míst-
ního Centra bakalářských studií, jež sídlí v samostatné 
budově v areálu Střední odborné školy v Zemědělské 
ulici 3. Od 15 do 17 hodin se zde mohou informovat 
o možnostech studia na detašovaném pracovišti této 
fakulty v Šumperku. 

V rámci tříletého bakalářského studijního progra-
mu strojírenství si mohou zájemci zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia oborů Strojíren-

ská technologie a Dopravní technika a technologie. 
Ve školním roce 2015/2016 chce fakulta přijmout na 
prezenční formu studia maximálně šedesát zájemců, 
o deset méně pak na formu kombinovanou. Termín 
pro podání přihlášek pro první kolo vyprší 30. dubna. 
Bližší informace lze získat na www.fs.vsb.cz.

V Šumperku působí rovněž Ekonomická fakulta, 
jež zde otevřela obor nazvaný Veřejná ekonomika 
a správa. K jeho studiu se mohou zájemci hlásit až do 
15. května. V nadcházejícím školním roce zde škola 
přijme maximálně devadesát studentů. Více informa-
cí na www.ekf.vsb.cz. -zk-

Máte poslední možnost 
zhlédnout jedinečnou výstavu

Už jen do 1. února budou v prostorách Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku umístěna význačná díla 
církevního umění. Výstava Ave Maria aneb Příběh 
nejslavnější ženy světa představuje Pannu Marii ne-
jen jako ženu uctívanou miliony lidí na všech světa-
dílech, ale také jako symbol ženství, mateřství a lásky 
prostřednictvím uměleckých předmětů pocházejících 
z našeho regionu. -mb-

„Doriska“ láká na Ptačí dílnu   
Chcete se dozvědět zajímavosti z ptačí říše, jak 

a čím krmit ptáky v zimě? Pak si nenechte ujít Pta-
čí dílnu, kterou chystají na pátek 23. ledna ekologové 
ze SVČ Doris. Otevřena bude od 8.30 do 17 hodin 
ve Vile Doris v ulici 17. listopadu a její součástí bude 
odborná diskuze s ornitologem a také výroba budky, 
krmítka... Akce je určena pro školní kolektivy i širo-
kou veřejnost. Kolektivy se musejí nahlásit předem. 
Informace podá Lenka Kampova, tel.č. 733 712 901, 
kampova@doris.cz. -zk-

V Šumperku konečně 
zahraje česká „kapela snů“

Časopis Rock&Pop společně s rádiem Beat uspo-
řádal v průběhu loňského roku anketu, jejímž cílem 
bylo sestavit první českou kapelu snů. Čtenáři a po-
sluchači si skutečně dali záležet a formace s názvem 
Supergroup CZ spatřila světlo světa. 

Koncert české „kapely snů“ ve složení Michal 
Pavlíček (kytara), Kamil Střihavka (zpěv), Roman 
Dragoun (klávesy), Vladimír Kulhánek (basa), Jan 
Hrubý (housle) a Miloš Meir (bicí) se uskuteční ve 
velkém sále Domu kultury ve čtvrtek 22. ledna od půl 
osmé večer. Jedná se o náhradní termín za říjnový 
kvůli nemoci zrušený pořad. Vstupenky zůstávají 
v platnosti. -op-

V Hollarově galerii 
se usadí včely

Výstavu nazvanou O včelách a lidech chystají na 
konec ledna šumperští muzejníci ve spolupráci se 
Střediskem volného času Doris. Představí včely nejen 
z pohledu entomologa, ale zároveň přiblíží v Evropě 
velmi rozšířený fenomén včelařství a jeho produk-
ty. Etnografické a zoologické sbírky Vlastivědného 
muzea v Šumperku doplní exponáty ze soukromého 
Muzea včelařství v Dubicku. Součástí výstavy budou 
i výtvarné dílny a doprovodné programy pro děti. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna v 17 hodin 
a výstava potrvá do 26. dubna. -red-

Kulturní okénko

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci (v rámci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí) 
o zahájení zjišťovacích řízení ke koncepcím „Národní plán povodí Dunaje“ (kód koncepce MZP196K), 
„Národní plán povodí Odry“ (kód koncepce MZP195K), „Národní plán povodí Labe“ (kód koncepce 

MZP194K) „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ (kód koncepce MZP199K), 
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ (kód koncepce  MZP198K) 

a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ (kód koncepce  MZP200K).
Do oznámení koncepcí (v elektronické podobě) 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 ostat-
ních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 316. Do oznámení koncepcí je také možno 

nahlédnout v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce - kódy koncepcí 
viz výše). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepcí 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 pří-

slušné koncepce na úřední desce posledního z krajů (viz datum zveřejnění na výše uvedené internetové stránce).

SVČ Doris uvádí z cyklu komorních 
pořadů Via Lucis

Kostel, hospoda a postel  
ve středu 4. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris 

Host: Zbigniew Czendlik, děkan lanškrounský
Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně 

rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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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
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
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

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Do 31.1. vždy od 9 do 15 hod.   45 let CHKO Jeseníky 
v „SEV“ Švagrov  Výstava, www.svagrov.cz. 
17.1. od 9 a od 10.30 hod.   FIT SOBOTA pro všechny + posilování 
v domě U Radnice  celého těla  Rezervace nutná předem, 
  inf. V. Formánková, tel.č. 725 465 419
21.1. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
23.1. od 8.30 do 17 hod. ve Vile Doris  Ptačí dílna  Akce pro školní kolektivy 
  i veřejnost, inf. Kampova, tel.č. 733 712 901
27.1. od 17 hod. v „SEV“ Švagrov   Filmový večer 
  Promítání filmů zaměřených na globální 
  problémy planety, inf. www.svagrov.cz.
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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI! 
21.1. od 18 hod. v G-klubu v DK  Získejte zpět své zdraví - O přírodních 
 terapiích  K. Konrádová, 
 přihl. na Marcela.Zavodna@seznam.cz 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

15.1. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna  Pletení z vlny bez jehlic
20.1. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
22.1. od 9.30 hod. v „K“  Kurz sebeobsluhy 
 Vaření pro zrakově postižené
22.1.  Pobyt v solné jeskyni na Majáku 
 Sraz ve 13.50 hod. před budovou „Majáku“
26.1. od 13.30 hod. v „K“  Křeslo pro hosta s Jolanou Keprtovou 
 Zdravé stravovací návyky 
29.1. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz – zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

ZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk

21.1. v 18 hod. v Divadle Šumperk   Přehlídka tanečního oboru ZUŠ 
27.1. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert smyčcového oddělení ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

15.1. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory  
  Hraje Mirox
27.1. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
29.1. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
Každé pondělí, úterý a pátek   Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od   Cvičení s flexibary
8.30 hod.,každý čtvrtek od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod.   Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 hod. a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.  Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.dag-
mar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pon-
tis, Gen. Svobody 68

Centrum pro rodinu

SONS Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Programy motivované knihou pro rodiče 
 na RD a jejich děti do 6 let Lektorka P. Čer-  
 máková, 20.1. Hrajeme maňáskové divadlo,   
 27.1. Pohádky a říkadla o zimě
Každou středu od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti  
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
30.1. od 19 hod. v „Č“  Večer v Čítárně  Spojeno s předčítáním 

P. Čermákové a s hudebním vystoupením 
vokálního kvartetu ve složení Fr. Soukup,  
E. Maturová, V. Schlemmer, A. Dubská, sou-
částí bude vernisáž výstavy fotografií J. Veselé 
„Fotomžiky“ a I. Benešové „Doteky přírody“.  

Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.
cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevře-
na pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 
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8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

 ZHUBNOUT 
JE SNADNÉ! Přijďte.

KDO JE BŮH?
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

MÁ CENU VĚŘIT?
CO TĚ ČEKÁ PO ŽIVOTĚ?
CÍRKEV VÍRY ŠUMPERK
GALERIE-KLUB, FIALOVA 3

18,00 - 20,00 hod. 
každé pondělí

 

 
a  

 

15. prosince 2014 byl zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    

Předpoklady pro podání přihlášky:
Ukončené minimálně SŠ vzdělání s maturitou
Výborná orientace v oblasti  současné hudby, divadla a příbuzných žánrech
Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti 
Schopnost komunikace s médii
Dobrá práce s PC, MS O�ce, Internet, Facebook
Znalost AJ výhodou
Časová �exibilita podmínkou

Bližší informace: Mgr. Vladimír Rybička, ředitel DK Šumperk, e-mail: rybicka@dksumperk.cz, 
tel.: 775 652 074. Písemné přihlášky včetně profesního životopisu, dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání a aktuální civilní fotogra�e zasílejte v obálce označené ,,VŘ produkční“ na adresu: 
Dům kultury Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk. Uzávěrka přihlášek: 31.1. 2015 

PRODUKČNÍ/DRAMATURG 
pro oblast tzv. dovážených pořadů

Dům kultury Šumperk, s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Jde o zkrácený pracovní 
úvazek – 6 hodin denně
Nástup dle dohody

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÉHO 
PROSTORU PŘÍMO NA PĚŠÍ ZÓNĚ V CENTRU 

Šumperka na ulici Hlavní Třída 2, volný od 01.02.2015
Nebytový prostor je využíván jako obchodní jednotka 

o velikosti cca 102 m2 vč. příslušenství 

Informace: Ing. Luděk Šperlich, tel.č. 583 212 262, sperlich@pms-spk.cz

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 16.1. 2015 do 29.1. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová plec ............................................................................................................ 85,- Kč/1 kg
Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 83,- Kč/1 kg
Slovenský točený .................................................................................................. 39,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek žitný 60 g ....................................................................................................................................3,90 Kč 
Kobliha s nápl. ovocnou 60 g ......................................................................................................................4,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Závin makový 400 g ........................................................................................................................................21,- Kč
Závin tvarohový 400 g ....................................................................................................................................21,- Kč
Závin jablkový 400 g .......................................................................................................................................21,- Kč
Závin ořechový 400 g......................................................................................................................................21,- Kč
Zrněnka slunečnicová 60 g ..........................................................................................................................3,50 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Tlačenka světlá ..............................................................................................................................................................97,- Kč/1 kg
Hájecká pečeně ......................................................................................................................................................... 137,- Kč/1 kg
Hájecká kýta s kůží ................................................................................................................................................... 120,- Kč/1 kg

!!!!!!!!
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
ODKLAD DAŇOVÉHO 

PŘIZNÁNÍ DO 30.6. 2015
ZPRACOVÁNÍ 

DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
DIRECT ECONOMY a.s., auditorská společnost, daňový poradce 

Jesenická 65, 787 01 Šumperk, tel. 725 564 485, www.deconomy.cz

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

Certi� kovaný makléř 
pro Šumpersko

Zdeněk ŠUPINA

BEZPEČNÝ PRODEJ A NÁKUP 
NEMOVITOSTI
OVĚŘENÝ A KVALITNÍ PRÁVNÍ SERVIS
VÝKUP NEMOVITOSTÍ, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ

POTŘEBUJETE 
ŘEŠIT VAŠE 
BYDLENÍ,
JSEM TU PRO VÁS.

AQUATLANTIS

AKVA ZOO
RATAJ
Sadová 13, Šumperk

WWW.RATAJ-SPK.CZ

583 215 047
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PLAKÁT-operátor sledování-tisk.pdf   1   16.12.14   15:41

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny rodiče a zájemce 
o studium na střední průmyslové škole na

 SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY 
ve dnech 20.1. nebo 21.1. 2015 

vždy v 16,00  hodin
                

Termín účasti potvrďte do 19.1. 2015:  sircova@vsps-su.cz, 
tel.: 583326211. Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, 

telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Program setkání:
informace o škole a jejím programu vzdělání
seznámení s přijímacím řízením a kritérii pro 
přijetí ke studiu 
informace o možnosti absolvovat přípravný kurz 
na testy z matematiky a českého jazyka 
vyhodnocení internetové soutěže „Putování za 
grálem průmyslovky“
diskuse

TECHNOLOG 
Náplň práce:  návrh technického řešení montážních strojů a za-
řízení  * rozpočty, prezentace a garance technického řešení strojů 
a zařízení  * příprava technické dokumentace * vedení realizace 
svěřených projektů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru  * technické myšlení, sa-
mostatnost * kreativita * praxe v oboru průmyslové automatizace 
výhodou * znalost AJ výhodou 
Nabízíme:  práce v dynamické a perspektivní �rmě 

MECHATRONIK:
Náplň práce: provádění technické údržby a oprav a úprav řídících 
systémů * realizace změn, úprav a inovací systémů při provozu 
a náběhu nových projektů * diagnostika a předcházení poruchám 
* komunikace se zákazníky a dodavateli technologií
Požadavky:  středoškolské vzdělání ideálně v oboru mechanik 
- elektronik, elektrotechnik, mechatronik * praktické zkušenos-
ti s údržbou, opravami a seřizováním PLC systémů * vyhláška 
50/1978 Sb. výhodou

PROGRAMÁTOR PLC/ROBOTŮ 

Náplň práce:  úpravy programů a programování PLC - Mitsubishi  
* úpravy programů a programování robotů - ABB * nastavování 
parametrů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru * technické myšlení, sa-
mostatnost * znalost programování  * praxe v oboru průmyslové 
automatizace výhodou * znalost AJ výhodou 
Nabízíme:  vhodné i pro absolventy  * práce v dynamické a per-
spektivní �rmě 

MECHANIK 
Náplň práce:  mechanické úpravy existujících montážních příprav-
ků * výroba a montáž nových stroj ů a přípravků * opravy strojů 

Požadavky:  vyučení, nebo SOŠ strojírenského zaměření * znalost 
práce na obráběcích strojích * zručnost, spolehlivost, pečlivost, kre-
ativní myšlení  * výhodou znalost práce na CNC, a řídících systémů 

ELEKTROMECHANIK 
Náplň práce:  montáž, osazování a zapojování elektrických roz-
vaděčů * montáž a zapojení elektropneumatických komponentů 
na montážních přípravcích * asistence při oživování 
Požadavky:  vzdělání v oboru elektro * vyhláška č. 50/1978 Sb.  
* znalost práce s technickou dokumentací  * samostatnost, zod-
povědnost, pečlivost 
Nabízíme:  vhodné pro absolventy  * možnost pracovního postupu 

ELEKTRIKÁŘ 

Náplň práce:  elektrické opravy, a úpravy na elektropneumatic-
kých rozvodech * Instalace elektropneumatických komponentů 
Požadavky:  vzdělání v oboru elektro  * vyhláška č. 50/1978 Sb.

PROCESNÍ INŽENÝR
Požadavky:  min. SŠ technického směru * zkušenosti v automo-
bilovém průmyslu výhodou * pokročilá znalost NJ nebo AJ pod-
mínkou * logické myšlení * velmi dobré PC schopnosti (znalost 
práce v HOC, EDI výhodou) * velmi dobré PC schopnosti (excel, 
word, pover point) * schopnost číst výkresovou dokumentaci 
* komunikační a organizační schopnosti, aktivní vystupování, 
schopnost samostatně se rozhodovat a řešit problémy * časová 
�exibilita, ochota cestovat a vzdělávat se * schopnost číst výkre-
sovou dokumentaci * ŘP skup. B
Pracovní náplň: řízení technologických a strojních náběhů 
nových projektů * zdokonalování stávajících technologických 
projektů a procesů, neustálé zlepšování, optimalizace linek * 
efektivita a optimalizace procesů, normování, analýzy * vytváření 
a udržování procesní dokumentace, pracovní návody * spolupráce 
s útvary údržby, výroby a kvality

Firma Logaritma a.s. Uničovská 444/1, Mohelnice, 
hledá pro nově vybudované prostory v Moravičanech tyto pozice:

REFERENT KVALITY
Požadavky:  znalost práce v programech Word, Excel, Outlook Ex-
pres, internet * řidičský průkaz skupina A, B * středoškolské/vysoko-
školské vzdělání strojního směru, minimálně 3 roky praxe * základní 
znalosti anglického/německého jazyka  * znalost mezinárodních 
standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Pracovní náplň: dohled nad realizaci zakázky po kvalitativní stránce 
a dekorativních vadách v průběhu pracovní doby * řešení kvalitativních/
dekorativních problémů sériové výroby ve spolupráci s VK * dodržová-
ní systému FIFO * dodržování požadavků zákazníka a udržování jeho 
dokumentace * správné nakládání s neshodnými díly a jejich evidencí, 
kterou předkládá každý pátek DV, pokud nebude dle potřeby stanoveno 
jinak  * kontrola Kontrolních listů dle varianty sériové výroby

Kontaktujte tel. č. 775 584 422, email: logaritma@logaritma.eu

 V případě zájmu o výše uvedené pozice kontaktujte tel. č. 733 534 848
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• vizitky
• reklamní tabule
• reklamní letáky
• grafické návrhy
• plachtoviny s potiskem
• reklamní předměty
• polepy aut a vitrín 
• billboardy 
• autoplachty

• digitální tisk
• samolepky
• fotopráce

jena.sumperk@cbox.cz    www.jenasumperk.cz    

y

m
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REKLAMNÍ AGENTURA U
Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk
tel.: 583 211 432, 602 769 707

604 250 881

vizitky

60666 4 250 88111reklama • gra�ka • tisk • full service

záruka až 

25 let
Nejlevnější lakované kuchyně v regionu

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

Bezplatný servis 


