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Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v únoru 

Festival Preludium Aloise Motýla 
oslaví letos již dvaačtyřicet let od svého 
založení. Při tvorbě jeho dramaturgie 
se pořadatelé každoročně snaží, aby 
byla zajímavá a pokud možno re� ekto-
vala původní myšlenku festivalu, tedy 
pomoci v počátku kariéry mladým 
a začínajícím umělcům.

„Z těchto námětů vznikl dramatur-
gický nápad pozvat na koncerty v rám-

ci festivalu zralé umělecké osobnosti 
a současně jejich potomky, kteří jsou 
na prahu umělecké kariéry,“ říká jeden 
z pořadatelů Preludia Roman Janků 
z Agentury J+D. Takové „rodinné kon-
certy dvou generací“ mohou být podle 
něj posluchačsky velice vděčné. 

Letošní ročník Preludia tak zahájí 
v pondělí 16. února hudební rod Klán-
ských. Pozvání do Šumperka totiž přijali 
profesor Ivan Klánský, jeden z nejlepších 
českých klavíristů současnosti, a jeho 
syn Daniel, zpěvák - barytonista, který 
v současnosti studuje pražskou Akade-
mii múzických umění. 

Druhý festivalový koncert bude 
v pondělí 2. března patřit další muzi-
kantské rodině - violoncellistům Jiřímu 
a Dominice Weiss Hoškovým. O dva 
týdny později se na Preludiu představí 
klavírista Jiří Kollert se synem Eduar-
dem, velmi nadaným hráčem na klavír 
a housle. Závěrečný koncert pak nabíd-
ne v pondělí 31. března šumperskému 
publiku společný koncert kytaristů Ště-
pána a Jana Matěje Rakových.

Stejně jako v uplynulých ročnících 
také letos se bude koncertovat v kláš-
terním kostele, a to vždy od sedmé 
večerní. Vstupenky lze koupit v obvyk-
lých předprodejích s tím, že na koncer-
ty Preludia je možné využít všechny 
předplacené karty Klasiky Viva. -zk-

Preludium Aloise Motýla 
nabídne rodinné koncerty dvou generací

Třiadvacetiletý barytonista Daniel 
Klánský je laureátem několika pě-
veckých soutěží.  Foto: archiv

„Kulturák“ nabídne bluesové 
hv zdy v televizním záznamu 

Dům kultury zve všechny příznivce 
bluesové muziky na veřejnou premié-
ru hodinového záznamu České televize 
z festivalu Blues Alive 2014. Na progra-
mu je ve středu 4. února od 19 hodin 
v G-klubu a ti, kteří přijdou, si budou 
moci vychutnat zblízka koncerty světo-
vých bluesových hvězd, jež v Šumperku 
na 19. festivalovém ročníku zazářily. 

Jílkova Galerie p edstaví 
tvorbu Ji ího Diviše

Od 4. února do 1. března se v Galerii 
Jiřího Jílka v jižním křídle Domu kul-
tury představí výtvarník Jaroslav Diviš. 
S tímto mladým autorem není téměř 

možné se setkat, uzavřen sám do sebe ve 
svém domě, přesto je jeho tvorba velmi 
různorodá a inspirující. Svobodně stří-
dá techniky, barvy, vrstvení… na ničem 
neulpívá a vše nechává plynout. Vernisáž 
výstavy nazvané „Já v mikrosvětě“ (kom-

binované techniky) proběhne ve středu 
4. února od 18 hodin.

Žalman zavítá do Šumperka 
s prom n nou kapelou

Folkový klasik Pavel Žalman Lohonka 
zavítá v únoru do Šumperka, aby zde po 
šestnácti letech představil novou sestavu 
své kapely, které říká „Spol.“. Doplňuje 
ji kytarista Pavel Malina, jenž léta účin-
koval v Křesťanově Druhé trávě, a bas-
kytarista Petr Novotný, který jako jediný 
„přežil“ personální zemětřesení v Žalma-
nově kapele. A na pódium se k Pavlovi 
Lohonkovi vrátila i zpěvačka Michaela 
Krmíčková. Koncert nabitý zlidovělými 
hity se uskuteční ve čtvrtek 12. února 
o půl osmé večer ve velkém sále Domu 
kultury.  Zpracovala Z. Kvapilová

Své kombinované techniky před-
staví na výstavě „Já v mikrosvětě“ 
výtvarník Jaroslav Diviš. Právě vychází únorové číslo Kul-

turního života Šumperka s kresba-
mi Anežky Kovalové. K dostání je 
za 12 Kč v knihkupectvích, knihov-
ně, kině Oko, Informačním centru 
a novinových stáncích. Zájemci 
o předplatné mohou kontaktovat 
tel.č. 724 521 552.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Závěr minulého týdne: „Česká 
kapela snů“, vyprodané Kočičí jazýčky

Fanoušci poctivé rockové muziky si 
přišli minulý týden v Šumperku na své. 
Do místního „kulturáku“ totiž zavítala 
Supergroup CZ. „Česká kapela snů“, 
kterou hlasováním sestavili posluchači 
rádia Beat a čtenáři časopisu Rock&Pop, 
odehrála koncert nabitý „old schoolo-
vými“ hity tuzemských i zahraničních 
autorů. Úžasná atmosféra vygradovala 
při závěrečné „vypalovačce“ Highway 
to Hell australské legendy AC/DC. 

Skvělou zábavu zažili i ti, kteří o dny 
později zamířili do divadelního Hrád-
ku. V něm místní ochotníci z Diva-
delního studia D123 uvedli premiéru  
komedie Kočičí jazýčky, jež je vrátila do 
období Vánoc. Režisérsky jsou pod ní 
podepsáni šumperští profesionální her-
ci Lucie Šmejkalová a Milan Cimerák. 
O představení ochotníků je ve městě 
již tradičně velký zájem. Premiéra byla 
zcela vyprodaná a „na dračku“ už jdou 
i lístky na únorové reprízy.        -zk, on-

Šumperské Divadelní studio D123 nastudovalo pod vedením herců Lucie Šmejkalové a Milana Cimeráka komedii Kočičí 
jazýčky. Premiéru, která byla již dlouho vyprodaná, měla v sobotu 24. ledna.  Foto: D. Holý

Špičkové muzikantské výkony „České kapely snů“, jež přijela do Šumperka 
minulý čtvrtek, odměnil zcela zaplněný velký sál Domu kultury skvělou at-
mosférou.  Foto: -ok-

Ondřej Bank opět změnil sjezdařskou 
historii, ve Wengenu a v Kitzbühelu zajel   
životní závody.    Strana 3

Šumperští policisté zadrželi dva pytlá-
ky.     Strana 6

Filoména Krobotová je nejstarší Šum-
perankou.    Strana 7



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace ze zastupitelstva

Dvaašedesát návrhů na Ceny města za rok 2014 
dorazilo do konce loňského prosince na šumperskou 
radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posílat do devíti ka-
tegorií se čtyřmi podkategoriemi, schválili zastupitelé 
22. ledna vítěze čtyř kategorií. Ti vzešli z prvního kola 
hlasování, kterého se zúčastnilo třiadvacet zastupitelů. 
V kategorii Životní prostředí a ekologie se pak rozhodli 
cenu neudělit. O dalších držitelích prestižního ocenění 
rozhodnou zastupitelé ve druhém kole hlasování, jehož 
výsledky by měli schválit na svém jednání 19. února.

V kategorii kultury udělili zastupitelé na lednovém 
zasedání ocenění výtvarnici Věře Kovářové, cena v ka-
tegorii Podnikání, podkategorii výrobní společnosti, 
letos poputuje do firmy Urdiamant, s.r.o. a v kategorii 
Architektura - novostavba se dostane ocenění rodin-
nému domu v ulici Pod Vyhlídkou 42, který projek-
toval architekt Vít Janků. Cenu za přínos městu pak 
obdrží geolog a někdejší pracovník místního muzea 
Zdeněk Gába.

Slavnostní večer Cen města Šumperka proběhne 
v sobotu 11. dubna v divadle. Šanci dostat se na tuto 
slavnostní událost mají i zájemci z řad veřejnosti. Měs-
to totiž uvolní vstupenky, jež se budou za padesát ko-
run prodávat během března.

Čtyři miliony a tři sta tisíc, tedy o dvě stě tisíc méně 
než loni, vyčlenili letos zastupitelé v rozpočtu města na 
granty a dotace. Peníze podpoří pořádání neziskových 
akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného času, a také or-
ganizací zaměřených na zdravotně sociální oblast.

Zmíněnou sumu zastupitelé opět „rozkrojili“ na tři 
díly s tím, že o dva miliony se podělí jednotliví žadate-
lé, 2,15 milionu půjde na konkrétní vyjmenované akce 
a činnosti, jejichž seznam schválili jejich předchůdci 
na loňském říjnovém zasedání a na němž se kromě or-
ganizací pracujících s mládeží objevují kulturní akce, 
které se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. 
Zbývajících sto padesát tisíc pak zůstane jako finanční 
rezerva. 

„Částka na granty a dotace je oproti loňsku o dvě 
stě tisíc nižší. O tuto sumu je totiž navýšen rozpočet 
TJ Šumperk. Současně je navrženo snížení finančních 
prostředků na granty a dotace na činnost celkem o tři 
sta tisíc s tím, že se o padesát tisíc navýší suma na vy-

jmenované akce a činnosti a o stejnou částku finanč-
ní rezerva,“ uvedl předseda komise pro přidělování 
grantů a dotací Milan Polášek a dodal, že komise do-
poručuje využít stopadesátitisícovou rezervu k řešení 
žádostí v rámci poskytování veřejné finanční podpory 
v těch případech, které se charakterem činnosti neve-
jdou do podmínek grantů a dotací, ale jejichž činnost 
ve městě je prospěšná.

Na granty a dotace na činnost jde letos poprvé menší 
část z celkového balíku peněz, rovné dva miliony, o sto 
padesát tisíc více je pak určeno přímo na akce, které se 
těší velkému zájmu veřejnosti a město propagují, a také 
na činnost největších organizací, jež pracují s dětmi 
a mládeží v oblasti kultury a sportu. Z kulturních akcí 
chce místní radnice již tradičně podpořit dvaačtyřicá-
tý ročník únorového festivalu mladých umělců Šum-
perské Preludium, červnové Divadlo v parku a devátý 
ročník festivalu ŠpekFest. S podporou mohou počítat 
rovněž pořadatelé letních Klášterních hudebních slav-
ností, srpnového Mezinárodního folklorního festivalu, 
zářijového Mezinárodního festivalu duchovní vokální 
hudby, který se koná jednou za dva roky, podzimního 
Džemfestu, listopadového Blues Alive a rovněž celo-
ročního cyklu koncertů vážné hudby Klasika Viva. 
„Literární a filmový festival Město čte knihu, který 
býval pravidelně součástí grantového systému, je od 
letošního roku hrazen přímo z městského rozpočtu,“ 
upřesnil Polášek.

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

Termín pro přijímání žádostí o granty a dotace pro 
letošní rok vyprší v pátek 30. ledna ve 12 hodin. Gran-
tová komise jednotlivé žádosti projedná a své návrhy 
předloží 12. března radním a žádosti o částku přesahu-
jící padesát tisíc korun pak zastupitelům, kteří o nich 
rozhodnou 19. března.

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelé udělili Cenu města ve čtyřech kategoriích, 

o dalších rozhodnou ve druhém kole hlasování

V grantech a dotacích se letos rozdělí 4,3 milionu 

Ocenění v oblasti kultury se letos dostane výtvarnici 
Věře Kovářové (na snímku vpravo).  Foto: -zk-

Místní radnice v rámci grantového systému pravi-
delně podporuje podzimní Blues Alive.  Foto: -pk-

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 22. ledna 2015:

* schválilo realizaci projektu „Sportovně-rekre-
ační areál Benátky: skatepark, dětské hřiště a hřiště 
pro seniory“ v letech 2015-2016, podání žádosti o do-
taci z Národního programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem, 
Ministerstva pro místní rozvoj v maximální možné 
výši dva a půl milionu korun a také spolufinancování 
projektu z vlastních zdrojů města ve výši minimálně 
sedmi milionů korun. 

* schválilo realizaci projektu „Regenerace pane-
lového sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 6“ 
v roce 2015, podání žádosti o dotaci z programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj v maximální možné výši 
čtyř milionů korun a také spolufinancování této etapy 
z vlastních zdrojů města ve výši minimálně sedmi mi-
lionů korun. Více na str. 3.

* schválilo vystavení závazného prohlášení města 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, v němž bude de-
klarován závazek města k financování protihlukové  
stěny v délce 360 metrů u společnosti Epcos při plá-
novaného obchvatu města směrem od Bludova. Sou-
časně vzalo na vědomí stanovisko společnosti Epcos, 
s.r.o. ke stavbě obchvatu z letošního 15. ledna a uložilo 
radě města připravit návrh smlouvy o budoucí smlou-
vě mezi městem a společností Epcos o spolufinancová-
ní protihlukové stěny.

Při projednávání dokumentace pro územní řízení 
v souvislosti s plánovanou stavbou obchvatu vznesla 
společnost Epcos požadavek na vybudování protihlu-
kové stěny, jež by zmírnila negativní dopady z hlediska 

hlučnosti a zejména prašnosti, která by mohla mít vel-
mi nepříznivý vliv na její výrobní činnost. Vzhledem 
k tomu, že ŘSD nemůže financovat vybudování pro-
tihlukové stěny u průmyslových areálů, obrátilo se na 
místní radnici se žádostí o zaslání zmíněného závaz-
ného prohlášení s tím, že následně bude mezi oběma 
stranami podepsána dohoda o financování této stavby. 
Náklady na její realizaci se dnes pohybují kolem čtyř 
milionů korun. Polovinu by přitom uhradila firma Ep-
cos, zbytek pak město, které chce tímto krokem pod-
pořit významného zaměstnavatele v regionu. 

S návrhem na padesátiprocentní účast města na vy-
budování protihlukové stěny nesouhlasil zastupitel Jiří 
Vozda, který poukázal na to, že nejde o oblast bytové 
zástavby a že společnost Epcos věděla již v roce 1999 
o chystaném obchvatu. Navrhl proto snížit podíl města 
na stavbě na dvacet procent. Jeho návrh se ale nesetkal 
s potřebnou většinovou podporou.

* vzalo na vědomí dopis manželů Baksevaniso-
vých, kteří jsou nespokojeni se stavem v okolí domu 
v ulici Čsl. armády 24, v němž šestatřicet let bydlí. 
Vadí jim především velmi špatné chodníky, neudržo-
vané dětské hřiště, jež dnes slouží především venčení 
psů a bezdomovcům, porozpadlé zídky kolem domu 
a přerostlé borovice před okny, jež brání přístupu svět-
la. Zástupci Podniků města Šumperka se v této souvis-
losti sešli se zástupci domovní samosprávy a dohodli 
se na okamžitém zvýšení údržby ploch a prvků a na 
lepším rozmístění odpadkových košů v této lokalitě. 
Současně prodiskutovali budoucí řešení lokality z hle-
diska parkování a odstranění nadzemních kontejnerů 
za prodejnou Hruška. Na schůzce naplánované na du-
ben by pak měla zaznít informace k opravám chodníků 
a přístupových komunikací.

* uložilo zástupcům jednotlivých politických usku-
pení navrhnout do 17. února své zástupce do komisí 
podle zákona o veřejných zakázkách. V této souvislos-
ti upozornila vedoucí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová na skutečnost, že 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek musí výbě-
rovou komisi tvořit nejméně z jedné třetiny odborníci 
a že komise by se měla sejít ihned po vypršení lhůty pro 
podávání nabídek. Její členové by tedy měli být schopni 
účastnit se jednání kdykoliv během pracovní doby úřa-
du.  Pokr. na str. 4
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Ondřej Bank opět mění sjezdařskou historii, Lauberhorn 
projel devátý, z Kitzbühelu přivezl bronz za superkombinaci

Od pátku se mohou 
lidé vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu

K návrhu rozpočtu města Šumperka 
na rok 2015 se mohou od pátku 30. led- 
na až do čtvrtku 19. února do 12 ho-
din vyjadřovat všichni šumperští  
občané. Od přelomu ledna a února se 
mohou seznámit s tímto dokumentem 
na obecní desce nebo na interneto-
vých stranách města www.sumperk.cz 
v sekci aktuality a odkazu rozpočet 
nebo v sekci správa města a podsek-
ci rozpočet města. S připomínkami 
a návrhy se pak mohou obracet na ta-
jemníka místní radnice Petra Holuba,  
tel.č. 583 388 502, e-mail: pholub@
sumperk.cz, nebo se mohou vyjádřit 
přímo na jednání Zastupitelstva města 
ve čtvrtek 19. února. To by mělo roz-
počet, do něhož je zapracován přebytek 
hospodaření z roku 2014, schválit.

„Rozpočet pro rok 2015 je zpraco-
ván, s jeho návrhem se již seznámili 
členové finančního výboru a ten ho 
19. ledna doporučil ke schválení. Poté 
bude umístěn na úřední desce a na 
webových stránkách města,“ uvedla 
vedoucí odboru finančního a plánova-
cího místní radnice Milena Peluhová 
a dodala, že již dnes lze říci, že v pří-
jmové části dojde ke zvýšení daňových 
příjmů o skutečnost roku 2014. 

A které významné investice by se 
měly v letošním roce realizovat? Stej-
ně jako v minulých letech chce město 
uvolnit peníze na snižování energetické 
náročnosti mateřských škol. Konkrétně 
jde o „mateřinky“ v Evaldově ulici, kde 
se kromě zateplení opraví také terasy 
a rampy v přilehlé zahradě, a v ulici 
Třebízského.  Pokr. na str. 5

Za jeden ze životních závodů může 
označit lyžař Ondřej Bank svůj lednový 
premiérový sjezd ve švýcarském Wen-
genu. Čtyřiatřicetiletý rodák z Rudy 
nad Moravou, který v současnosti bydlí 
v Šumperku, se v neděli 18. ledna po-
prvé v kariéře postavil na start legen-
dárního Lauberhornu a v nejdelším 
sjezdu Světového poháru dojel pro 
senzační devátou pozici. Další skvělý 
den pak prožil v pátek 23. ledna během 
prestižní zastávky Světového poháru 
v rakouském Kitzbühelu. Nejdříve si 
vylepšil maximum v superobřím slalo-
mu dvanáctým místem, čímž zároveň 
položil základ k úspěchu v superkom-
binaci. V té skončil po slalomu třetí. 
O den později byl připraven na sjezd 
na legendárním Hanennkamu. V době 
uzávěrky Zpravodaje však vzhledem 
k velké mlze, jež trať zahalila, nebylo 
jasné, zda se závod pojede. 

Až do neděle 18. ledna se žádný čes-
ký lyžař neumístil ve sjezdu Světového 
poháru v první desítce. Ondřej Bank 
ovšem opět přepsal historii. Navzdory 
poměrně vysokému číslu 43, odkláda-

nému startu a zhoršující se viditelnosti 
projel strastiplnou trať ve slavném Lau-
berhornu, dlouhou 4422 metry, v čase 
2:37:79 a vybojoval deváté místo. Za 
vítězným Hannesem Reicheltem z Ra-
kouska zaostal jen o vteřinu a pětaše-
desát setin. „Dole už to byl velký boj. 
Tak patnáct vteřin před cílem už jsem 
neměl žádnou energii. Dojel jsem to na 
morálku, takže deváté místo je úžasné,“ 
řekl po závodu Ondřej Bank, který po-
važuje Wengen za jedno z nejcenněj-
ších umístění. „Sjezd ve Wengenu je 
prostě klasika. Svojí délkou je neopa-
kovatelný, není děsivý, ale krásný. Je to 
pro mě lepší umístění než devátá příč-
ka na olympiádě v super-G,“ dodal.

Skvělou sjezdařskou formu prodal 

Ondřej Bank i na začátku minulého 
víkendu, kdy se jely další závody Svě-
tového poháru v alpských disciplínách 
v rakouském Kitzbühelu. Díky dvanác-
tému místu v super-G a skvělému času 
ve slalomu skončil v páteční superkom-
binaci třetí, což se mu ve Světovém po-
háru povedlo teprve podruhé v kariéře. 
O den později ho pak čekala s číslem 
pět zkouška ohněm ve slavném sjezdu 
na Hahnenkammu. Sjezdovku Streif 
dlouhou 3312 metrů, jež je nejtěžší na 
světě, však ještě v době uzávěrky Zpra-
vodaje, kolem jedné hodiny odpolední, 
halila velká mlha a jury start již třikrát 
odložila. Před blížícím se mistrovstvím 
světa v americkém Beaver Creeku je 
tak Ondřej Bank ve skvělé formě. -red-

Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská v Šumperku“ bude letos pokračovat další 
etapou. Označena je číslem 6 a zahrnuje prostor mezi 
domy v Prievidzské ulici 6-8 a 10-24, v Temenické 
ulici 7-23 a mezi domy v Temenické ulici 7-11 a stře-
diskem Sever. Investice se odhaduje na sedm milionů, 
více než polovinu chce přitom město získat jako dota-
ci z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, 
který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a jenž 
letos končí.

„Na tuto etapu revitalizace, která je již stavebně 
povolena, bychom rádi získali čtyřmilionovou dotaci. 
Celková cena vyplyne samozřejmě z výběrového říze-
ní,“ uvedl místostarosta Tomáš Spurný a dodal, že po-
kud by město se žádostí neuspělo, zaplatí ji ze svých 
prostředků. Zmíněná etapa zahrnuje rekonstrukci 
chodníků a veřejného osvětlení, vybudování dětského 
hřiště, osazení mobiliáře a revitalizaci zeleně. Vše by 
mělo být hotovo do konce letošního roku. Ještě před 
zahájením revitalizace zde společnost VHZ zrekon-
struuje splaškovou a dešťovou kanalizaci a Podniky 
města Šumperka část teplovodu. 

Zastupitelé tak na svém lednovém zasedání schválili 

realizaci etapy č. 6 zmíněného projektu, podání žádos-
ti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
v maximální možné výši čtyř milionů korun a také spo-
lufinancování této etapy ze zdrojů města ve výši mini-
málně sedm milionů korun. „Žádost o dotaci je třeba 
podat do 16. února. Zda s ní uspějeme, budeme vědět 
nejpozději do konce června,“ podotkl místostarosta.

Projekt regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici, který schválili zastupitelé již v roce 
2005, je rozdělen do osmi etap. První z nich, zahr-
nující oblast u křižovatky ulic Šumavské, Temenické 
a Prievidzské, zrealizovalo město v roce 2007 (etapa 
č. 1), o rok později pak etapu, jež se zaměřila na pro-
stor kolem dopravní smyčky na konci Prievidzské 
ulice (etapa č. 4), a v roce 2008 proběhla část dal-
ší etapy regenerace, zahrnující vybudování nového 
parkoviště na volné ploše u kotelny (etapa č. 2a). Tu 
město zrealizovalo z vlastních prostředků. V roce 
2012 pak místní radnice upravila úsek při Temenic-
ké ulici 7 až 23, v němž se o rok dříve zrekonstruo-
vala dešťová a splašková kanalizace (etapy č. 8 a 8b). 
V roce 2013 se podařilo uskutečnit etapu s číslem 3, 
která zahrnovala horní část sídliště u domů při Prie-
vidzské ulici 7 až 11 a 10 až 24, a loni etapu číslo 
2c, konkrétně příjezd do sídliště při Prievidzské ulici 
z ulice Temenické od prodejny Albert a prostor mezi 
panelovými domy v Prievidzské ulici 26-40. Celkem 
přitom místní radnice získala z programu Podpora 
regenerace panelových sídlišť dvaadvacet milionů 
korun. -zk-

V Kitzbühelu skončil Ondřej Bank v páteční superkombinaci třetí, což se mu po-
vedlo ve Světovém poháru teprve podruhé v kariéře.  Foto: archiv

V cíli legendárního Lauberhornu byl 
Ondřej Bank tak unavený, že se po-
roučel k zemi.  Foto: archiv

Na loňskou etapu s číslem 2c se radnici podařilo 
získat dotaci. Zda bude úspěšná i letos, se ukáže nej-
později do konce června.  Foto: -zk-

Radnice chce získat dotaci na další etapu regenerace sídliště Prievidzská
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Plánovaná rekonstrukce šumperské-
ho zimního stadionu letos neproběhne. 
Podnikům města Šumperka se totiž rý-
suje možnost získat na jeho opravu do-
taci. „Generálkou“ by tak měl „zimák“ 
projít v letech 2016 a 2017. 

Původně měla rekonstrukce stadi-
onu začít letos v březnu po ukončení 
hokejové sezony, aby se zásadní opravy 
stihly do začátku příští ligové soutěže. 
„Jednali jsme se Státním fondem život-
ního prostředí, který potvrdil, že v do-
hledné době budou vypsány nové tituly, 
z nichž by bylo možné získat dotační 
prostředky na podporu financování zá-
měru části připravované modernizace 
zimního stadionu. Výběrové řízení na 
dodavatele jsme proto pozdrželi,“ uve-
dl Luděk Šperlich, který je od začátku 
ledna pověřený řízením Podniků města 
Šumperka, a dodal, že podle pravidel 
poskytovatele dotace bude nutné za-
dávací podmínky soutěže předem pro-
jednat a odsouhlasit s poskytovatelem 
dotace. Nyní podle něj Podniky města 
čekají na podrobné znění podmínek 
pro přidělení dotace, aby mohly podle 
nich upravit projekt a zpracovat žádost. 
Současně zřejmě půjde rozšířit záměr 
o úpravy interiéru zimního stadionu, 

které by zvýšily komfort návštěvníků 
sportoviště. „Opravy se tak zřejmě pro-
vedou ve dvou etapách příští a následu-
jící rok,“ upřesnil Šperlich.

Modernizace zimního stadionu se 
odhaduje na více než šedesát milionů 
korun. Podniky města přitom byly při-
praveny vzít si na její financování úvěr 
a také využít vlastní prostředků, část 
peněz pak měla jít z rozpočtu města. 
Dosud totiž nebyly na tuto investici 
vypsány vhodné dotační tituly. Letos 
se ale situace změnila. „Dotace by nám 
mohla přinést desítky milionů korun, 
pokusíme se tedy na ni dosáhnout,“ 
zdůraznil Šperlich. -zk-

Tříkrálová sbírka skončila letos na 
území děkanátu Šumperk rekordním 
výsledkem. Sto devadesát pět skupinek 
koledníků vybralo ve třiadvaceti měs-
tech a obcích do kasiček s logem Charity 
690 260 korun, což je o téměř šestadva-
cet a půl tisíce více než loni. V samotném 
Šumperku vynesla Tříkrálová sbírka té-
měř třiadevadesát tisíc. Výtěžek podpoří 
především projekty místní Charity.

„Tato suma zatím není konečná, ještě 
se připočítají finance z dárcovských SMS 
zpráv a také peníze, které lidé zaslali slo-
ženkou,“ uvedla Marie Vychopeňová, 
ředitelka šumperské Charity. Ta zahájila 
Tříkrálovou sbírku v pondělí 5. ledna na 
Točáku. Zde nabízeli pracovníci Charity 
kolemjdoucím výbornou zelňačku, kte-
ré nechali navařit na pět desítek porcí. 
Přítomen byl i starosta Zdeněk Brož, 
nechyběli ani Tři králové a zpěváci ze 
Šumperského dětského sboru Motýli, 
kteří se první den již tradičně zhostili 
role koledníků. V dalších dnech je pak 
vystřídali místní farníci, gymnazisté 
a studenti Střední zdravotnické školy.

Během několikadenního putování 
ulicemi Šumperka vykoledovalo devě-
tadvacet trojic v převlecích biblických 
mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara  

92 907 korun, což je o tisícovku méně 
než v loňském roce. „Velmi mě těší, že 
jsme opět veřejnost oslovili. Všem ko-
ledníkům a především dárcům chci 
poděkovat,“ zdůraznila Vychopeňová. 
Vzápětí připomněla, že výtěžek sbírky 
každoročně podporuje především pro-
jekty Charity v jednotlivých regionech, 
pomáhá však také rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí.

„Osmapadesát procent z celkové  
vykoledované částky se vrací zpět na 
území, kde byly peníze vybrány. Po 
schválení návrhu jejich využití Tříkrá-
lovou komisí Arcidiecézní charity Olo-
mouc se tato částka rozdělí na jednotlivé 
projekty,“ vysvětlila Vychopeňová. Částí 
vykoledovaných peněz chce podle ní 
Charita přispět na zvýšení dostupnosti 
a kvality svých služeb a také na činnost 
místního Centra pro rodinu a Poradny 
pro ženy dívky - ochranu nenarozeného 
života. Další darované peníze pomo-
hou rozšířit sortiment rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek v půjčovně. 
Pravidelně je pak část výtěžku určena na 
přímou pomoc lidem, kteří se ocitnou 
v hmotné nouzi. Podrobné informace 
získají zájemci na internetové adrese 
www.sumperk.charita.cz. -zk-

   Pokr. ze str. 2
* ZM uložilo kontrolnímu výbo-

ru, aby provedl kontrolu uzavřených 
smluv na dodávku energií, včetně veške-
rých platných dodatků, kontrolu smluv 
za zprostředkování služeb dohodce,  
včetně veškerých platných dodatků, 
a kontrolu smluv s Českomoravskou 
komoditní burzou Kladno, včetně 
veškerých platných dodatků, na měst-
ském úřadu a ve všech příspěvkových 
organizacích města a v městských spo-
lečnostech. Materiál předložila zastupi-
telka Zdeňka Dvořáková Kocourková. 
Původně přitom její návrh usnesení 
zněl na provedení kontroly hospoda-
ření s energiemi, tedy jak město hos-
podárně nakládá s elektřinou, plynem 
a vodou. Po upozornění svých kolegů 
Michaela Kohajdy a Ireny Jonové, že 
návrh usnesení je zcela jiný než důvo-
dová zpráva, v níž se hovořilo výhradně 
o kontrole zmíněných smluv a nikoliv 
o hospodárnosti, návrh usnesení změ-
nila. Zpráva z kontroly bude předlože-
na zastupitelstvu.

* ZM schválilo realizaci projektu 
„Klášterní kostel v Šumperku - elek-
trická požární signalizace“ v roce 
2015, podání žádosti o dotaci z pro-

gramu Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví Minis-
terstva kultury a spolufinancování  
tohoto projektu v letošním roce z vlast-
ních zdrojů města ve výši čtyři sta tisíc 
korun. Náklady na pořízení automa-
tických a manuálních hlásičů požáru 
a doplňujících zařízení se odhadují asi 
na sedm set tisíc korun, město by na 
projekt mohlo získat padesátiprocent-
ní dotaci.

* ZM schválilo delegování zástupců 
města Šumperka na valné hromady, 
do představenstva a dozorčí rady spo-
lečnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s. Na řádných i náhradních 
valných hromadách společnosti tak od 
23. ledna letošního roku bude město 
zastupovat jeho starosta Zdeněk Brož, 
případně jeho náhradníci - místosta-
rostové Jan Přichystal a Tomáš Spurný, 
do představenstva pak zastupitelé na-
vrhli Petra Suchomela a do dozorčí rady 
zastupitele Martina Janíčka. Současně 
navrhli představenstvu VHZ jmenovat 
Petra Suchomela jako náhradního člena 
představenstva společnosti VZH Šum-
perk, a to za odstoupivšího zástupce 
města v tomto představenstvu. Valná 
hromada společnosti VHZ, na jejímž 
programu je mimo jiné volba nových 
členů orgánů této společnosti, přitom 
proběhne v březnu.

Materiál navrhující pořizovat au-
diovizuální záznamy z jednání zastu-
pitelstva a zveřejňovat je následně na  
webových stránkách města předložila 
na lednovém zasedání zastupitelstva 
jeho členka Zdeňka Dvořáková Ko-
courková. S obdobným požadavkem 
vysílat on-line přenosy či je zveřejňo-
vat na internetovém kanálu Youtube již 
vystoupila na listopadovém i prosin-
covém jednání. Ani tentokrát se jí ale 
nepodařilo pro návrh získat potřebnou 
většinu hlasů. V současné době se při-
tom na jednáních zastupitelstva poři-
zují pouze audiozáznamy pro potřeby 
vyhotovení zápisu.

„Vzhledem k předvolebním dekla-
racím většiny koaličních i opozičních  
zastupitelů předpokládám, že zpřístup-
nění audiovizuálních záznamů z ve-
řejných zasedání zastupitelstva bude 
schváleno potřebnou většinou hlasů. 
Proces zveřejňování těchto záznamů je 
v zájmu šumperské veřejnosti i trans-
parentnosti městského úřadu, což od-
povídá moderní veřejné správě,“ řekla 
během svého úvodního vystoupení 
k předloženému materiálu „opoziční“ 

zastupitelka Zdeňka Dvořáková Ko-
courková, jež do materiálu zařadila cita-
ce z předvolebních programů některých 
politických stran, které mají v zastupi-
telstvu zastoupení. „Z tohoto důvodu se 
domnívám, že můj návrh je akceptova-
telný pro většinu zastupitelů,“ podotkla 
Zdeňka Dvořáková Kocourková. 

Vzápětí dodala, že variantu zveřejňo-
vání záznamů na kanálu Youtube navrhla 
loni v prosinci jako nejlevnější možnou, 
kterou navíc využívají i další města v re-
publice. „Kolega Michael Kohajda nás 
tehdy upozornil na nebezpečí zneužití 
autorských práv k pořízenému záznamu, 
toto riziko by ale při zveřejňování na 
městském webu, jež nyní navrhuji, mělo 
být minimalizováno,“ zdůraznila zastu-
pitelka, podle níž by nemělo jít o přímé 
přenosy z jednání, ale pouze o záznamy, 
které by mohli šumperští občané zhléd-
nout zpětně minimálně po dobu daného 
volebního období. „Ideální by samozřej-
mě byla trvalá archivace na dobu neome-
zenou, což ale v případě ukládání dat na 
serveru města pravděpodobně nebude 
z kapacitních důvodů možné,“ uzavřela 
Dvořáková. V hlasování, které následo-
valo po vystoupení zástupkyně přítom-
ných občanů, se pro návrh vyslovilo  
deset zastupitelů, jedenáct se zdrželo 
a tři nehlasovali.  

 Zpracovala Z. Kvapilová

Zimní stadion projde rekonstrukcí 
zřejmě až v následujících dvou letech

Tříkráloví koledníci opět 
vybrali rekordní sumu

„Generálka“ zimního stadionu se 
o rok odkládá.  Foto: -pk-

Z majetkoprávního světa

Návrh na zveřejňování 
záznamů ze zastupitelského 

rokování opět neprošel

Letem šumperským zastupitelským světem
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Loňský podzim a současná zima jsou v Šumperku 
spojeny s obnovou stokové sítě v rámci druhé fáze 
evropského projektu Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy. Nově se zde pokládají dva kilo-
metry kanalizace a rekonstruuje 2,23 kilometru stáva-
jícího vedení ve čtrnácti ulicích. Investice představuje 
pětaosmdesát milionů korun.

Asi půlkilometrový úsek Temenické ulice od svě-
telné křižovatky u Koruny po křižovatku s ulicí Šu-
mavskou a také ulice Vančurova jsou uzavřeny pro 
dopravu již téměř tři měsíce. Rekonstrukce pokračuje 
v druhém úseku Temenické ulice od výjezdu ze síd-
liště Prievidzská u střediska Sever a bude pokračo-
vat dalšími etapami až do konce června. A kope se 
i v ulicích Školní, Sluneční a Pod Senovou. Ve Van-
čurově ulici, kde stavebníky zdrželo přeložení plynu, 
by pak měla rekonstrukce druhého úseku skončit do  
30. března. Jasné zatím není, kdy odstartují práce v uli-
cích Zábřežské a Alšově. „Dokud nebude průjezdná 
Vančurova ulice, není možné rozkopat Zábřežskou, 
protože autobusy by neměly kudy projíždět,“ uvedl 
zástupce správce stavby Martin Wywial.

Tento týden se začíná pracovat na stoce i v ulicích 
Majakovského a Kosmonautů. „Rekonstrukce v ulici 
Kosmonautů by měla trvat asi do poloviny března, 
v Majakovského ulici pak pravděpodobně do konce 
března,“ upřesnil Wywial. Poté se podle něj staveb-
níci přesunou do Gagarinovy ulice, kde položí novou 
kanalizaci v délce šedesát metrů a provedou přeložku 
vody. Následovat bude vybudování nové stoky v Ma-

jakovského ulici a rekonstrukce kanalizace a šachet  
v ulici Dobrovského. Pro dopravu budou zmíněné uli-
ce uzavřené. „Stavební práce bohužel znepříjemňují 
život, ale jsou nezbytné. Věřím, že to lidé pochopí,“ 
uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný a do-
dal, že nového povrchu by se měly tyto komunikace 
dočkat v letních měsících.  -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. Wywia-
la, tel.č. 602 141 367, či zástupce zhotovitele stavby  
Fr. Rauschera, tel.č. 733 623 829.

Práce na kanalizaci pokračují

Od pátku se mohou lidé vyjadřovat k návrhu rozpočtu

Rekonstrukce Temenické ulice pokračuje nyní 
v druhém úseku.  Foto: -pk-

   Pokr. ze str. 3
Na obě investice přitom již získala místní radnice 

dotace z Regionálního operačního programu Střední 
Morava v celkové výši 7,3 milionu korun, zbývajících 
6,7 milionu by pak mělo jít z městského rozpočtu. „Le-
tos počítáme také s významnými stavebními úpravami 
v mateřské škole v Nerudově ulici. Vznikne zde nová 
přístavba, v níž budou zřízena dvě oddělení pro osma- 
dvacet dětí. Ve stávajícím objektu tak zůstane místo 
současných tří pouze jedno oddělení, neboť stav bu-
dovy již nevyhovuje dnešním hygienickým normám,“ 
sdělil Tomáš Spurný, šumperský místostarosta zodpo-
vědný za investice. Vzápětí upřesnil, že součástí projek-
tu jsou rovněž úpravy stávající „mateřinky“, související 
s nezbytným spojením obou budov, a také vybudování 
bezbariérového přístupu do objektu. Celková investice 
se odhaduje na jedenadvacet milionů korun. 

Oprav za šest milionů korun by se měla dočkat 
i místní Základní umělecká škola. Kromě rekonstruk-
ce rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, včetně osvět-
lení, jež jsou v havarijním stavu, počítá projekt také 

s odvětráním koncertního a tanečního sálu. Více než 
osm milionů je v návrhu rozpočtu vyčleněno na stav-
bu skateparku ve venkovním areálu na Benátkách, 
na niž se město pokusí získat dotaci, a sedm milionů 
pak na vybudování hřiště při Základní škole v ulici  
Dr. E. Beneše. 

Dokončit by se letos mělo i několik investičních 
akcí zahájených v loňském roce, mezi nimi například 
výstavba nové hasičské zbrojnice v Temenici či pro-
jekt revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí, 
který je dotován z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava. V jeho rámci se loni kompletně 
vyměnily inženýrské sítě v ulicích Terezínské, Kozi-
nově a v části ulice Puškinovy. „V roce 2015 počítá-
me s dokončením tohoto projektu, který zahrnuje 
rekonstrukci povrchů zmíněných ulic. Současně bude 
provedeno jejich odvodnění, vybuduje se nové veřej-
né osvětlení a osadí podzemní kontejnery na směsný 
i separovaný komunální odpad,“ popsal Spurný. Re-
vitalizace samotného parku bude podle něj zahrno-
vat vybudování sítě cest, obnovu veřejného osvětlení, 
výměnu mobiliáře a zprovoznění kašny zrekonstru-
ované v loňském roce. Kompletní revitalizací projde 
rovněž zeleň. Letošní náklady na celou akci by nemě-
ly přesáhnout osmnáct milionů.

V návaznosti na rekonstrukci kanalizace v rám-
ci druhé fáze projektu Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy se letos dočkají nových povrchů 
ulice Pod Senovou, Sokolská, Západní a Vančurova. 
Město nechá rovněž zpracovat projektovou doku-
mentaci rekonstrukce povrchů a nových parkovacích 
míst v lokalitě Javoříčko, kde se počítá se zahájením 
rekonstrukce povrchů některých komunikací. A do-
končit by se měla i nová komunikace v Evaldově ulici, 
na niž je v návrhu rozpočtu vyčleněno dvanáct milio-
nů korun.  -zk-

      Školy zapíší budoucí 
prvňáčky 

Měsíc únor se na šumperských základních i spe-
ciálních školách již tradičně nese ve znamení zápisu 
budoucích prvňáčků. Do prvního ročníku budou 
moci rodiče nechat zapsat své děti ve čtvrtek 5. února 
od 12 do 17 hodin a v pátek 6. února od 8 do 15 ho- 
din. S sebou musejí vzít rodiče (pěstouni, zákonní 
zástupci) dětí narozených do 31. srpna 2009 a těch, 
jimž byla v loňském školním roce odložena školní 
docházka, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na následují-
cích školách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63,  
ZŠ Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 
21, SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, ZŠ pro žáky se speci-
fickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola 
Viva, o.p.s., Erbenova 16, Základní a střední škola 
Pomněnka o.p.s., Šumavská 13.  -zk

     Pošta v Jesenické ulici 61 
se na týden uzavře

V týdnu od pondělí 9. do pátku 13. února bude 
z personálních důvodů uzavřena pošta Šumperk 3, 
jež se nachází v Jesenické ulici 61. Veškeré zásilky ur-
čené k vyzvednutí budou v těchto dnech uloženy na 
poště Šumperk 1 v ulici Gen. Svobody 13. Doručo-
vání zásilek zůstává beze změny. O uzavření pošty 3 
bude veřejnost informována v dostatečném předsti-
hu plakátem na vstupních dveřích pošty. -red-

     Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií 
CB a PMR na kanále č. 3, v únoru pokračují. Na 
programu jsou vždy první středu v měsíci v době  
od 8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci od 
8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 4. února se bude hovořit o šumper-
ském Centru sociálních inovací. V pátek 6. úno-
ra bude řeč o Obecní knihovně ve Vikýřovicích 
a v sobotu 7. února se bude besedovat na téma 
Rapotínské sklárny. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zim-
ním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, vstup-
né je třicet korun. V neděli dopoledne pak mohou 
na stadion zamířit rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8.30 do 9.45 hodin. A zabruslit si mohou zá-
jemci i v pátek 30. ledna od 13 do 14.30 hodin a také 
v neděli 1. února od 14 do 16.30 hodin, za vstup 
zaplatí čtyřicet korun. Další termíny bruslení pro 
veřejnost budou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s.  
www.pms-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání 
s A. Malachem: Životní cesta důstojníka Armády 
spásy v sobotu 14. února v 15 hod. v sídle Bratrské 

jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika 10.
Dokončit by se letos měla výstavba nové hasičské 
zbrojnice v Temenici.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Dovolte mi představit jednoho z nich, 
pana Aloise Hodinu ze Šumperka, jehož 
jméno se víc než dvě desítky let objevu-
je na startovních listinách dálkových 
lyžařských běhů seriálu Worldloppet 
a Euroloppet. Na jeho lyžařském účtu 
je nekonečné množství kilometrů v bílé 
stopě jak při tréninku, tak ve vlastním 
závodě. Jeho začátky byly samozřejmě 
v Jeseníkách na Jesenické 70, Krkonoš-
ské 70 a legendární Jizerské padesátce, 
v níž má již dvacet pět startů. 

Dolomity, Rakouské, Švýcarské, 
Francouzské Alpy zdolal několikrát 
v různých závodech (Dolomitenlauf, 
Marcialonga, Engadin Skimarathon, 
v Estonsku Tartu Maraton a v Polsku 
Bieg Piastov). Jeden z nejkrásnějších zá-
vodů ze série dálkových běhů na lyžích 
Birkebeinerrennet, který se dle tradice 
běhá se zátěží na zádech v okolí nor-
ského Lillehammeru, má na výsledkové 
listině jméno Alois Hodina.

Nejslavnější běžkařský závod světa, 
Vasův běh (Vassalopet), měří 90 km a je 
to magnet pro lyžařské nadšence. Popr-
vé jej zdolal s partou horolezců z Olo-
mouce, podruhé své nadšení přenesl na 
kamarády Václava a Petra Riedla, Rad-
ka Vepřka ze Šumperka a pro všechny 

to byl neopakovatelný zážitek. Do tře-
tice si závod zopakoval, trasu přírodní 
švédské krásy v délce devadesát kilome-
trů ujel ve výborném čase. K nedávné-
mu životnímu jubileu 65 let obdržel od 
lyžařského svazu poděkování a ocenění 
za sportovní nadšení a příkladnou ak-
tivitu. Toto ocenění obdrželi i jeho ka-
marádi, Jan Hanuš ze Zábřehu (70 let) 
a Václav Riedl ze Šumperka (75 let), 
opravdu Veteráni bílé stopy. 

Václav Riedl také stál u samých za-
čátků lyžařského nadšení, zúčastnil se 
většiny závodů, jeho sportovní aktivi-
ty a fotografie by naplnily jistě stránky 
velké knihy. Postupem času vznikla 
velká lyžařská parta, která stále nechybí 

v bílé stopě lyžařských dálkových běhů 
a k půlkulatému jubileu přeje svému 
kamarádovi Lojzovi pevné zdraví, štěstí 
a hodně energie. K. Vykydal 

V neděli 4. ledna se ve Ski parku Čer-
vená Voda uskutečnil první ze seriálu 
závodů Poháru Orlických hor. Zúčast-
nilo se ho dvě stě deset startujících, 
kteří soutěžili v kategoriích přípravka, 
předžactvo, mladší a starší žactvo. Kate-
gorie myšáků, tedy nejmenších závod-
níků, jela jako předjezdci. 

Trať byla vytyčena na stejné části He-
roltické sjezdovky jako loni. V sobotu 
se uskutečnil trénink na závodní trati, 
kterého se zúčastnila většina závodníků 
z oddílu a jenž byl dobrou přípravou na 
nedělní závod, protože sněhové pod-
mínky neumožnily v letošní sezoně tré-
novat v brankách. Nedělního závodu se 
zúčastnilo sedm našich mladých lyžařů 
a svým umístěním si vytvořili dobrý 
start do celého seriálu, který bude mít 
ještě pět dalších závodů. 

Nejlepšího výsledku dosáhl v ka-
tegorii předžáků Matěj Bank, který se 
umístil na 1. místě. V kategorii příprav-
ka dívky skončila na 2. místě Michaela 
Mazáková. V kategorii přípravka chlap-
ci obsadil David Novák 3. místo, Jakub 
Babor 18. místo a Jiří Březina 36. místo. 
V kategorii předžákyň se na 3. místě 
umístila Petra Nováková a na 11. místě 
Nicol Křenková. Závod se jel z důvodu 
velkého počtu závodníků na jedno kolo. 
Krásné ceny předávali úspěšným závod-
níkům (od desátého místa) majitelé Ski 
parku Červená Voda, hejtman pardu-
bického kraje, trenér české reprezenta-
ce Tomáš Bank, kanadský reprezentant 
s českými kořeny Jan Hudec a hlavní 
organizátor Vašek Brynda.

 M. Mazák, Ski klub Šumperk

Dva muže, kteří v loňském roce 
pytlačili na Šumpersku, zadrželi v polo-
vině ledna šumperští policisté. Během 
domovní prohlídky u nich kriminalisté 
zabavili čtyři lovecké zbraně a devě-
tapadesát trofejí, jejichž původ zatím 
není zřejmý. Nyní se prověřuje, zda je 
koupili nebo zda trofeje pocházejí ze 
zvěře, kterou sami ulovili.

Třicetiletý muž vyrazil ve středu  
7. ledna do lesa u Vernířovic spolu 
s pětapadesátiletým „kolegou“, nabi-
tou kulovnicí a dvěma loveckými psy. 
Jejich „vycházka“ ale neušla pozornosti 

zástupkyni mysliveckého sdružení Pec, 
která se vzápětí telefonicky obrátila na 
policii. Hlídka s psovodem je dostihla 
asi po dvou a půl kilometrech směrem 
na Čertovu stěnu a vrchol Břidličná 
a převezla je k výslechu. 

„Mladší muž měl u sebe kulovnici 
CZ 550 a lovecké psy. Druhý muž byl 
neozbrojen. V den zadržení nic neu-
lovili, byl to pouze pokus o pytláctví,“ 
uvedl vedoucí oddělení hospodářské 
kriminality Radomil Cikryt. Vzápětí 
dodal, že prověrkami bylo zjištěno, že 
loni v červenci a srpnu upytlačili dva 
srnce u Nového Malína a Horních Stu-
dének a že jsou podezřelí i z toho, že 
později společně ulovili dva kamzíky 
na hřebenu hory Břidličná a v Kou-
tech nad Desnou. Mladší z mužů se 
při výslechu k zastřelení zvěře přiznal. 
Policisté poté zjistili, že s jiným společ-
níkem ulovil v oboře u Frýdku-Místku 
také daňka a muflona. Tyto případy 
prověřují frýdeckomístečtí kriminalis-
té. „Jako důvod svého počínání pytlák 
uváděl loveckou vášeň a touhu po tro-
fejích,“ podotkl Cikryt.

Třicetiletý „lovec“ tak způsobil mys-
livcům škody odhadem za osmdesát 
tisíc korun. Vyslechl si za to obvinění 
z trestného činu pytláctví a hrozí mu 
šest měsíců až pět let za mřížemi. Jeho 
starší komplic byl obviněn z pytláctví 
ve stadiu pokusu s trestní sazbou až 
dva roky vězení. „V minulosti nebyl 
ani jeden z nich stíhán. Oba jsou drži-
teli zbrojních průkazů a mají za sebou 
myslivecké zkoušky,“ uvedl Rostislav 
Brückner, vrchní komisař územního 
odboru policie v Šumperku. Vzápětí 
zdůraznil, že zbraně obviněných jsou 
řádně evidovány, oni sami ale nejsou 
členy žádného mysliveckého sdružení 
a nemají ani lovecké povolenky.

Při domovní prohlídce v bytě třiceti-
letého pytláka policisté zajistili na šest 
desítek trofejí, fotoaparát a kameru se 
záběry uloveného kamzíka i další zvě-
ře a dvě legálně držené zbraně. Další 
dvě řádně evidované zbraně měl druhý  
obviněný. „Zadržené trofeje jsou před-
mětem šetření. Musíme zjistit, zda nepo-
cházejí z další trestné činnosti,“ doplnil 
vedoucí územního odboru policie Libor 
Giesel, podle něhož není jednoduché 
zmíněnou trestnou činnost objasňovat. 
Nelegální lovci totiž pytlačí převážně 
v noci na odlehlých místech a používají 
vyspělou techniku, včetně přístrojů pro 
noční vidění i terénních aut s reflektory, 
kterými zvěř oslní. Ta zůstane stát na 
místě a oni ji bez sebemenších skrupulí 
zastřelí. „Postupy jsou poměrně sofisti-
kované, takže objasňování pytláctví není 
jednoduché. Na odhalování těchto pří-
padů se snažíme spolupracovat s orgány 
státní správy, mysliveckými sdruženími 
i majiteli lesů,“ uzavřel Giesel. -red-

S velkým zájmem veřejnosti se loni 
setkaly besedy debatního kroužku Věda 
a její filozofie, které nabídla šumperská 
Městská knihovna. Další dvě setkání 
s vysokoškolským vědecko-pedago-
gickým pracovníkem v nukleárních 
vědách Jaromírem Bárem tak chystá 
na únor. Na programu jsou ve čtvrtek  
12. a 26. února v půjčovně knihovny 
v ulici 17. listopadu.

Tématem první besedy ve čtvrtek  
12. února bude od 14 hodin otázka 
„Co nám říká EINSTEINŮV VZTAH  
E = mc2?“. Odpověď zní: „NEBOJTE SE 
tohoto tématu! Pochopí vše každý, kdo 
má SKUTEČNÝ ZÁJEM.“ Beseda na 
stejné téma proběhla již loni v listopa-
du, ta únorová je určena všem zájem-
cům, kteří se zmíněné loňské nemohli 
zúčastnit.

O dva týdny později, ve čtvrtek  
26. února, se v knihovně v ulici 17. lis-
topadu bude mluvit o záhadě ruského 
pokladu v bitvě u Slavkova roku 1805. 
Beseda začíná v 17 hodin.

Obě besedy povede vysokoškol-
ský vědecko-pedagogický pracovník 
v nukleárních vědách Jaromír Bár, kte-
rý působil v Brně, Moskvě a v Káhiře. 
Pro nesouhlas s okupací Českosloven-
ska sovětskými vojsky byl od roku 1971 
do své rehabilitace v roce 1990 postižen 
zákazem pedagogické činnosti. Je auto-
rem více než dvou set odborných pra-
cí, v důchodu se zabývá filozofií vědy. 
Dovede vysvětlit i velmi obtížné otázky 
tak, aby jim porozuměl každý, kdo má 
o věc zájem. -zk-

Václav Riedl (vlevo) na snímku 
s Aloisem Hodinou.  Foto: archiv

Mluvčí policie Josef Bednařík ukazu-
je trofeje, které u třicetiletého pytláka 
našli kriminalisté při domovní pro-
hlídce.  Foto: -pk-

Veteráni bílé stopy oslavili 
životní jubilea

Mladí lyžaři 
ze Ski klubu bodovali 

v Poháru Orlických hor

Policisté zadrželi 
dva pytláky

V knihovně bude řeč 
o nejslavnější rovnici 
vědy E = mc2 a také 

o záhadě ruského pokladu 
v bitvě u Slavkova
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Informace/Pronájem bytů

Nejstarší Šumperanka stále drží 
páteční půst a každé ráno cvičí

Medulka v muzeu 
představí svou včelí rodinu

Radnice pronajme čtyři obecní byty

Sté třetí narozeniny oslavila minulý týden v míst-
ním Domově důchodců paní Filoména Krobotová. 
Vitalita a chuť do života této nejstarší Šumperanky 
je obdivuhodná a ani se nechce věřit, kolik drama-
tických událostí překonala. Narodila se za Rakous-
ko-Uherska, s manželem vedla před válkou úspěšné 
řeznictví a uzenářství, zažila pocit bezmoci, když jim 
v roce 1946 majetek zkonfiskovali, přežila manžela 
i stoletou vodu v roce 1997. Jak to vše zvládala? Podle 
vlastních slov jí v těžkých chvílích pomohla přede-
vším víra v Boha.

Paní Filoména se narodila 22. ledna roku 1912 
manželům Noskovým v Raškově, kteří vlastnili pe-
kárnu a obchod se smíšeným zbožím. Byla nejmladší 
ze sedmi sourozenců. Kromě německé pětileté obec-
né školy absolvovala i německou „měšťanku“ a poté 
obchodní školu v Šumperku, a aby toho nebylo málo, 
studovala ještě rok českou obchodní školu v Hodoní-
ně. V osmnácti letech se provdala za o deset let star-
šího Františka Krobota, řezníka a uzenáře z Raškova. 
„Manžel byl dva roky na praxi v Praze, ve velkém 
řeznictví a uzenářství, kde se naučil dělat kvalitní 
výrobky. A protože byl podnikavý, vypůjčil si peníze 
a koupil stroje, později i auto a rozvážel uzeniny po 
celém okolí. Postavil také chladírnu, zvětšil udírnu 
s dílnami a později začal vyrábět konzervy, paštiky 
a polévky,“ prozradila Filoména Krobotová, která se 
starala o filiálku v Šumperku a o všechny zaměstnan-
ce. Plány na další rozvoj ovšem překazila manželům 
nejprve válka a poté konfiskace majetku.

V šumperském domově důchodců žije paní Filo-

ména již deset let. Letos v lednu tu oslavila spolu se 
svými spolubydlícími sté třetí narozeniny. Popřát jí 
přišli k významnému jubileu i zástupci místní radni-
ce. A jaký má vitální seniorka recept na dlouhověkost? 
Stejný jako loni. „Hodně času trávím v modlitbách, 
v pátek jím jen chleba a zapíjím ho vodou nebo čajem 
a každé ráno cvičím,“ podotkla paní Filoména. -zk-

Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt hos-
podáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To 
je pouze několik otázek, které návštěvníkům šumper-
ského muzea zodpoví včelí průvodkyně Medulka na 
výstavě O včelách a lidech.  

O životě včel se návštěvníci dozvědí nejen z tex-
tů, tentokrát zpracovaných komiksovou formou, 
ale i prostřednictvím interaktivních prvků z dílny 
šumperského muzea a střediska ekologické výchovy 
Doris. „Na výstavě se snažím postihnou i to, co mám 
na včelaření, ale i na celé kultuře nejradši. To, jak se 
do něj promítají představy, vědomosti a znalosti člo-
věka,“ říká o výstavě její autorka Mária Kudelová. 
„Takže tady nechybějí pranostiky jako například včelí 
kalendář, stará moudrá lidová přísloví o včelách i vče-
lařích a krásná pověst o vzniku bludovského kostelíč-
ku, za který také můžou včely,“ doplňuje etnografka 
šumperského muzea.

Práci člověka ve včelíně představují sbírkové předmě-
ty používané od dávné minulosti až dodnes. Nejstarším 
datovaným předmětem na výstavě je hliněná vosková 
nádoba z roku 1752. V interaktivní části si pak zájemci 
z řad dětí i dospělých mohou vyzkoušet, jak včela sbírá 
med a pyl nebo jak staví své voskové obydlí. 

Etnografické a zoologické sbírky Vlastivědného 
muzea v Šumperku doplňují exponáty zapůjčené od 
občanského sdružení Dubická včela Františka Vlčka. 
Součástí výstavy budou i výtvarné dílny a doprovod-
né programy pro děti. Vernisáž výstavy proběhne  
29. ledna v 17 hodin v Hollarově galerii. Zájemci ji 
budou moci navštívit až do 26. dubna.

 M. Buchtová, VM Šumperk

Hned čtyři obecní byty nabízí k pronájmu šumper-
ská radnice. První z nich, byt č. 9 v domě v Zahradní 
ulici 37, č.p. 2708, se nachází ve 4. NP a sestává ze 
3 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny a WC. Celko-
vá plocha činí 66,78 m². Součástí je sklep (2,24 m²) 
a balkon (2,87 m²). Zp. vytápění - ústřední, zp. ohřevu 
vody - ústřední. Měs. nájemné je 3258 Kč + měs. ná-
jemné za zařiz. předměty asi 150 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vytápění, TUV, vod-
né/stočné, společná elektřina, výtah, STA) na 1 osobu 
činí asi 2500 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Před-
pokládaný počátek nájmu je od 1.4. 2015. Byt si lze 
prohlédnout ve středu 11. února od 15 hod. (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Druhý byt č. 36 v domě v ulici Čsl. armády 22,  
č.p. 445, se nachází v 9. NP a sestává ze 2 pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 53,97 m². 
Součástí je sklep (1,39 m²) a dva balkony (8 m²).  
Zp. vytápění - ústřední, zp. ohřevu vody - ústřední. 
Měs. nájemné je 2757 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 189 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA) na 1 osobu činí 2500 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Předpokládaný po-
čátek nájmu je od 1.4. 2015. Byt si lze prohlédnout 
v pondělí 9. února od 15 hod. (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Třetí byt č. 2 v domě v ulici 17. listopadu 5, č.p. 1326, 
se nachází ve 2. NP a sestává ze 3 pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 85,50 m². 
Součástí je balkon (2,50 m²). Zp. vytápění - plynové lo-
kální, zp. ohřevu vody - plynové lokální. Měs. nájemné 
je 4077 Kč + měs. nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč 

a měs. zálohy na služby spojené s užíváním bytu (vod-
né/stočné, společná elektřina, komíny) na 1 osobu činí 
450 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). Předpokládaný 
počátek nájmu je od 1.4. 2015. Byt si lze prohlédnout 
v pondělí 9. února od 15.30 hod. (po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen).

Čtvrtý byt č. 2 v domě v Banskobystrické ulici 44, 
č.p. 1276, se nachází v 1. NP a sestává z 1 pokoje s ku-
chyňským koutem, předsíně, spíže a WC (mimo byt). 
Celková plocha činí 22,31 m². Zp. vytápění - plynové 
lokální, zp. ohřevu vody - plynové lokální. Měs. ná-
jemné je 1048 Kč + měs. nájemné za zařiz. předměty 
asi 55 Kč a měs. zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vodné/stočné, společná elektřina, komíny) na 
1 osobu činí 500 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od 1.4. 2015. 

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a na majetkopráv-
ním odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. sprá-
vy majetku, dv. č. 410. Na toto oddělení se žádosti 
rovněž zasílají, a to nejpozději do středy 18. února do 
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší informace 
(K. Bezdíčková, telefon 583 388 410, e-mail: kateri-
na.bezdickova@sumperk.cz). Podmínky pro přidě-
lování bytů v majetku Šumperka se řídí Opatřením  
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílány 
poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, na 
majetkoprávním odboru po schválení v Radě města 
16. března. Město si vyhrazuje právo neuzavřít nájem-
ní smlouvu s žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Filoméně Krobotové popřál kromě spolubydlících 
a personálu domova také místostarosta Jan Přichys-
tal.                                                         Foto: E. Rutarová

Upozornění Městského úřadu Šumperk, 
odboru životního prostředí, 
na oznamovací povinnosti

● Povinnost původců odpadů a oprávněných 
osob zaslat Hlášení o produkci a nakládání s od-
pady za rok 2014 do 15. února 2015 v případě, 
že produkovali nebo nakládali s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostat-
ních odpadů. Hlášení není možné zasílat přímo na 
Městský úřad Šumperk. Uvedená povinnost se plní 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění 
oznamovacích povinností v oblasti životního pro-
středí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 
● Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzdu-
ší podat poplatkové přiznání do 31. března 2015 
a povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní 

evidence za rok 2014 do 31. března 2015. Poplatko-
vé přiznání není povinen podat poplatník, u něhož 
celková výše poplatku za provozovnu za poplatko-
vé období činí méně než 50 000 Kč. Hlášení není 

možné zasílat přímo na Krajský úřad Olomouckého 
kraje. Uvedené povinnosti se plní prostřednictvím 

Integrovaného systému plnění oznamovacích 
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

Ohlašovatel musí být registrován. 
Podrobnější informace a odkazy: http://hlaseni. 

inisoft.cz; http://odpady.inisoft.cz; www.ispop.cz 
a zákony č. 25/2008 Sb., č. 201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. 

 v platném znění a předpisy související.  
R. Křížová, 

odbor životního prostředí MěÚ Šumperk
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.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, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek a každý pátek (s výjimkou 
jarních prázdnin) od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 11.2.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC Komínkov
Do 31.1. vždy od 9 do 15 hod. v „SEV“  Švagrov 45 let CHKO Jeseníky 
1.2. od 17 hod. ve Vile Doris   Setkání s rysem  Povídání o rysech 
4.2. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Kostel, hospoda a postel  
  Host večera - Zbigniew Czendlik, děkan 
  lanškrounský
7.2. od 9 do 14 hod. v keramické   Keramika pro každého dílně 
U Radnice ve 2. patře
9.-13.2. vždy od 9 do 15 hod. na „K“  Jarní prázdniny u babičky Dorisky 
  Inf. J. Kamp, tel.č. 774 908 122, 
  kamp@doris.cz
9.2. od 9 hod.-13.2. do 13 hod.  S námi vás baví svět  Zimní pobytový 
v „SEV“ Švagrov   tábor pro děti 6-12 let, inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz,   
  www.svagrov.cz. 
15.2. od 9.30 do 16.30 hod.   Tajemství ženského pánevního dna 
v MC na „K“   Kurz L. Komanické
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! 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

29.1. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pletení z pediku
6.2. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
9.2. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování
10.2. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
12.2. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna 
 Pletení rukama - dokončujeme šálu
13.2. v 10 hod. a ve 13 hod. Relaxační den na Majáku  (bowling, bazén)
na Majáku
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.

Pontis Šumperk
29.1. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
7.2. od 13 hod. v „KD“   Ples seniorů  Hraje Mirox
10.2. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
13.2. 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. 
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. Čermáková
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“. 

15.2. od 15 hod. ve „FS“  Maškarní bál pro děti 
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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TECHNOLOG 
Náplň práce:  návrh technického řešení montážních strojů 
a  zařízení  * rozpočty, prezentace a  garance technického 
řešení strojů a zařízení  * příprava technické dokumentace * 
vedení realizace svěřených projektů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru  * technické myšlení, 
samostatnost * kreativita * praxe v oboru průmyslové auto-
matizace 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 před-
cházení poruchám * komunikace se zákazníky a  dodavateli 
technologií
Požadavky:  středoškolské vzdělání ideálně v  oboru me-
chanik - elektronik, elektrotechnik, mechatronik * praktické 
zkušenosti s údržbou, opravami a seřizováním PLC systémů * 
vyhláška 50/1978 Sb. výhodou

PROGRAMÁTOR PLC/ROBOTŮ 
Náplň práce:  úpravy programů a  programování PLC - Mi-
tsubishi  * úpravy programů a programování robotů - ABB * 
nastavování parametrů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru * technické myšlení, 
samostatnost * znalost programování  * praxe v oboru prů-
myslové automatizace výhodou * znalost AJ výhodou 
Nabízíme:  vhodné i  pro absolventy  * práce v  dynamické 
a perspektivní �rmě 

MECHANIK 
Náplň práce:  mechanické úpravy existujících montážních 
přípravků * výroba a  montáž nových stroj ů a  přípravků * 
opravy strojů 
Požadavky:  vyučení, nebo SOŠ strojírenského zaměření * 

znalost práce na obráběcích strojích * zručnost, spolehlivost, 
pečlivost, kreativní myšlení  * výhodou znalost práce na CNC, 
a řídících systémů 

ELEKTROMECHANIK 
Náplň práce:  montáž, osazování a zapojování elektrických 
rozvaděčů * montáž a zapojení elektropneumatických kom-
ponentů na montážních přípravcích * asistence při oživování 
Požadavky:  vzdělání v oboru elektro * vyhláška č. 50/1978 
Sb.  * znalost práce s technickou dokumentací  * samostat-
nost, zodpovědnost, pečlivost 
Nabízíme:  vhodné pro absolventy  * možnost pracovního 
postupu 

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

PROCESNÍ INŽENÝR
Požadavky:  min. SŠ technického směru * zkušenosti v au-
tomobilovém průmyslu výhodou * pokročilá znalost NJ nebo 
AJ podmínkou * logické myšlení * velmi dobré PC schopnosti 
(znalost práce v HOC, EDI výhodou) * velmi dobré PC schop-
nosti (excel, word, pover point) * schopnost číst výkresovou 
dokumentaci * komunikační a organizační schopnosti, aktiv-
ní vystupování, schopnost samostatně se rozhodovat a řešit 
problémy * časová �exibilita, ochota cestovat a vzdělávat se 
* schopnost číst výkresovou 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 
Expres, internet * řidičský průkaz skupina A, B * středoškolské/
vysokoškolské vzdělání strojního směru, minimálně 3 roky pra-
xe * 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 spolu-
práci s  VK * dodržování 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 Kont-
rolních 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

Kontaktní osoba o výše uvedené pozice: 
pavel.kozelouzek@logaritma.eu, 
tel.číslo: 777 756 757

Kontaktní osoba o výše uvedené pozice: 
roman.hohn@logaritma.eu

ŘIDIČ              

Požadavky:  vyučen * Ř.P. sk C, profesní průkaz * praxe v řízení 
nákladních vozidel * spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, 
�exibilita * směnný provoz

SKLADNÍK      

Požadavky:  vyučen s maturitou nebo SŠ vzdělání s maturitou  
* znalost práce s PC * Ř.P. sk. B * zodpovědnost, samostatnost, 
spolehlivost, �exibilita * práce v týmu * průkaz VZV * směnný 
provoz
Popis práce: příjem, výdej, zaskladnění a vyskladnění materi-
álu pro výrobu *  zodpovědnost za svěřený úsek

SEŘIZOVAČ     
Požadavky:   vyučen nebo USO vzdělání technického směru, 
SŠ s maturitou * Ř.P.  sk. B * zodpovědný přístup k práci * zod-
povědnost, spolehlivost, �exibilita * práce v týmu * orientace  
v technické dokumentaci * směnný provoz
Popis práce: obsluha montážních linek a technologií * seřizo-
vání montážních přípravků a pracovišť * péče o svěřené zařízení

DĚLNÍK MONTÁŽNÍCH 
ZAŘÍZENÍ (pozice vhodná pro ženy)

Požadavky:   vyučena * zručnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost, �exibilita * směnný provoz, práce v týmu

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 30.1. 2015 do 12.2. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Vepřová plec ...................................................................................... 79,90 Kč/1 kg
Vepřová krkovice s kostí ...................................................................... 78,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb sedlácký 500 g ...........................................................................................................20,90 Kč 
Šáteček s náplní tvarohovou 56 g .....................................................................................5,50 Kč 
Šáteček s náplní makovou 56 g ..........................................................................................5,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb komisárek BK 400 g ..................................................................................................13,90 Kč
Chléb královský BK 300 g ...................................................................................................15,90 Kč
Chléb kyjevský BK 480 g .....................................................................................................15,50 Kč
Hřeben listový ořechový 90 g .............................................................................................6,50 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.
Slovenský točený ........................................................................................................ 39,90 Kč/1 kg
Hájecká klobása .......................................................................................................... 131,-  Kč/1 kg

!!!!!!!!

KARTY 
VYSTAVÍME NA POČKÁNÍ
 na Akademii J. A.Komenského, nám. Míru 4, Šumperk
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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

AQUATLANTIS

AKVA ZOO
RATAJ
Sadová 13, Šumperk

WWW.RATAJ-SPK.CZ

583 215 047

Šumperk, Zahradní     790.000 Kč

Šumperk, Prievidzská   760.000 Kč  Šumperk, nám. Republiky  930.000 Kč  

Dolní Studénky   2.300.000 KčŠumperk, Revoluční  890.000 Kč   Šumperk, Lidická     740 000 Kč 

Šumperk, Jeremenkova   1.850.000 KčŠumperk, nám. J. Zajíce   530.000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, J. z Poděbrad   735.000 Kč

Zábřeh, Klotzmanka  3.450.000 Kč 

Rapotín    550 Kč/m2

Šumperk, Temenice   900 Kč/m2  

Sobotín  1.300.000 Kč

Šumperk   1.400 Kč/m2

Šumperk, Finská    669.000 Kč  

FORTEX REALIT Y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

POTŘEBUJETE TAKÉ 
PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 

Garantujeme Vám, 
že čas, který  

investujete do první 
schůzky s námi, se Vám 

MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ!

!
!

POSLEDNÍ 
VOLNÝ BYT

VÝHODNÁ INVESTICE PRO RODINU

POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM

MOŽNÁ KOUPĚ I NA SPLÁTKY

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

 ZHUBNOUT 
JE SNADNÉ! Přijďte.

Mgr. Jolana 
Keprtová

PRODÁM 
ŠTÍPANÉ 

DŘÍVÍ – BŘÍZA 
Do krbů, délka 30 cm, 

baleno na paletách 
po 1,15 m3

CENA 1.500 Kč 
za paletu 

Možné topit již letos
Volejte 

602 251 783
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

AKCE NA ÚNOR Nyní 
NOVĚ 

i na 
HLAVNÍ 
TŘÍDĚ

Kupony a další slevy se nesčítají. 
Platí při zakoupení obruby nad 1500,- Kč 

a zakoupení brýlových čoček

KUPON  300,- Kč 
na nákup obruby

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

Požadavky:

Nabízíme:

hledá zaměstnance na pracovní pozici: 

ASISTENTKA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ANGLIČTINA (začátečníci) - pondělí 16.00 - 17.30 hod.
ANGLIČTINA (mírně pokročilí) - středa 17.15 - 18.45 hod.
ANGLICKÁ konverzace - úterý 17.00 - 18.30 hod.
NĚMČINA (začátečníci)  - čtvrtek 16.30 - 18.00 hod.
NĚMČINA (pokročilí)  - úterý 17.00 - 18.30 hod.

PŘIHLÁŠKY DO KURZU:  Dům Kultury Šumperk, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel. 583 363 038, 
mob. 777 652 073, e-mail: kurzy@dksumperk.cz. ONLINE PŘIHLÁŠKY NA WWW.DKSUMPERK.CZ. 

Bližší informace o kurzech přímo u lektorů na tel.: 723 505 905, 723 506 906

ANGLIČTINA
NĚMČINA AKTIVNĚ

Od února 2015 Cena: 2 000,- Kč / 20 lekcí

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

PRODÁM BYT 2+1, 
49 m2 V ŠUMPERKU 

DŮM JE PO CELKOVÉ 
REVITALIZACI. 

Nízké náklady díky 
vlastní plynové kotelně 

v domě. Zděné jádro 
a zasklená lodžie, parkety 

v obou pokojích. 
Cena 750.000 Kč
Informace na tel. č.: 
777 608 547
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PLAKÁT-operátor sledování-tisk.pdf   1   16.12.14   15:41

NABÍDKA PRONÁJMU Hotel Sport
!  n o v é   p o d m í n k y   p r o n á j m u  !

Nabízíme pronájem plně vybaveného Hotelu Sport v Šumperku na ulici Žerotínova 59 u zimního 
stadionu v Šumperku , hotel je součástí hlavního sportovního areálu ve městě. Hotel je v současné 

době v provozu, celkem 18 pokojů s kapacitou 48 lůžek, restaurační část se 3 salonky a stylová 
pivnice-celkem cca 210 míst.Součástí nabídky je i prodejní stánek uvnitř zimního stadionu (I.liga ČR)

Uzávěrka nabídek do 02.03.2015
podrobné informace, prohlídka : Ing.Luděk Šperlich, tel.č.583212262 , pms@pms-spk.cz

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Akce potrvá od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015.

Sleva 15 %
  na potisk tri ek

inzerce 10 x 6 cm trička barevné varianty.indd   2 22. 1. 2015   8:44:39

.....děkujeme že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE A JEDINÉ 
ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

Nové řady laku se 
speciální perletí na 
kuchyňská dvířka...
využijte AKCI nejlepší 
ceny nábytku v historii 
naší společnosti

Zdarma návrhy ve 3D
do 31.3.2015 ke všem 
kuchyním pojezdy a panty 
BLUM zdarma

až 25 let záruka
WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ
WWW.DREZY.CZ

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc : Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel:775 575 820, tel. 777575870 mail info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk : Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel:775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

Nová pobočka Praha, Bubenské nábřeži, Praha 8, tel. 777575870
Nova pobočka Praha 1 Kozí 3, tel. 777575870


