
První den v roce má v sobě, ať chce-
me nebo ne, něco zvláštního a  nabízí 
se řada možností, jak ho prožít. Jednou 
z  nich je pro Šumperany Novoroční 
výstup na Háj, který patří k nejstarším 
svého druhu v republice. Organizátory 
jubilejního čtyřicátého setkání z Klubu 
českých turistů tak v pátek 1. ledna již 
kolem osmé ranní vítali u  rozhledny 
první nadšenci, kteří na  vrchol Háje 
vyrazili jen krátce po rozednění.

Zatímco prvního ročníku Novoroč-
ního výstupu na Háj, který v roce 1976 
pro své členy uspořádal odbor turisti-
ky TJ Lokomotiva - Pramet Šumperk, 
se zúčastnily asi dvě desítky nadšenců, 
letos si pamětní list s  příležitostným 
razítkem koupilo za  desetikorunu de-
vět set čtyřicet pět lidí. Koupit si mohli 
i výroční turistickou známku 40. Novo-

ročního výstupu na Háj a výroční turis-
tickou nálepku.

Dorazivších na  kopec však bylo 
mnohem více. „Odhadujeme, že na vr-
chol Háje vystoupalo po nejrůznějších 
přístupových cestách na  dvanáct set 
lidí ze Šumperka i širokého okolí. Byli 

mezi nimi i mnozí pamětníci, z nichž 
někteří tradici tohoto výstupu zakláda-
li. Řada dalších se pak všech výstupů 
účastnila,“ uvedla Zdeňka Daňková 
z místního Klubu českých turistů. Vzá-
pětí dodala, že na Háj zamířili lidé také 
poslední den loňského roku. Za téměř 
ukázkového počasí jich na něj vystou-
palo na dvě stě padesát.

Výstup na Háj je pro všechny nejen 
příjemnou procházkou, ale také mož-
ností pozdravit se s řadou přátel a zná-
mých. Vystoupat mohou na rozhlednu, 
kterou v roce 1997 postavila ve spolu-
práci s Bludovem, Rudou nad Moravou 
a  firmami Eurotel a  Telecom šumper-
ská radnice a  jež je replikou původní 
Štefánikovy rozhledny z předválečných 
let, a rozhlédnout se po širokém okolí. 

 -zk-
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Výstup na Háj je nejen příjemnou procházkou, ale také možností pozdravit se s řadou přátel a známých.  Foto: -pk-

Nový rok přivítali Šumperané počtyřicáté výstupem na Háj

Pamětní list s  příležitostným razít-
kem si letos koupilo devět set čtyřicet 
pět lidí.

Rozsáhlou renovaci městské úřadov-
ny v Jesenické ulici uzavřela v prosinci 
slavnostní prohlídka zrekonstruova-
ných prostor.   Strana 2

Nové městské informační centrum 
se bude od  května nacházet v  mís-
tech někdejší herny v  divadelní bu-
dově.  Strana 5

Kino Oko chystá vernisáž exkluzivní 
výstavy Ilustrace a  storyboard art pro 
film, uvede ji osobně Kurt van der  
Basch.   Strana 5
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Zpravodajství/Novoroční slovo

Úřadovna v Jesenické ulici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci
Rozsáhlou renovaci městské úřadovny v  Jesenic-

ké ulici uzavřela ve  čtvrtek 17. prosince slavnostní  
prohlídka zrekonstruovaných prostor, na  niž byli 
pozváni všichni šumperští zastupitelé. Investice, jež 
zahrnovala především výměnu všech oken a proskle-
ných schodišťových stěn ve staré budově a také úpra-
vu společných vnitřních prostor, přišla na  dvanáct 
milionů korun a město ji realizovalo ve třech etapách 
za plného provozu. 

Rekonstrukce odstartovala 5. června a  skončila  
20. listopadu. Během ní se stěhovali pracovníci všech 
odborů, sídlících ve  „staré“ budově, rokování měst-
ských zastupitelů se pak na dvě zasedání přesunula do  
G-klubu v Sadech 1. máje. „Šlo o logisticky poměrně 
náročnou akci, která probíhala za  plného provozu. 
Především hlučné práce se realizovaly o  víkendech. 
V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout přístup do-
davatelské firmy Experior s.r.o. ze Štítů, která předala 
hotové dílo ještě před termínem dokončení,“ zdůraz-
nil tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Renovace staré úřadovny zahrnovala přede-
vším výměnu všech oken ve  staré budově do  ulice 
a do dvora a rovněž prosklených schodišťových stěn 
a vstupních dveří do dvorního traktu. „Jsem rád, že 

se podařilo naplnit původní vizi. Všechna okna mají 
stejný tvar a  proporce, evokují tak původní vzhled 
z historických fotografií,“ uvedl architekt Petr Dole-
žal, jenž je podepsán pod návrhem stavebních úprav. 

Ty podle něj spolu s novým barevným konceptem vy-
tvářejí sjednocený a reprezentativní vzhled veřejných 
prostor, v nichž se vyměnily osvětlení a rozvody vody, 
elektřiny i odpadů. 

V rámci rozsáhlé renovace městské úřadovny v Jesenické ulici prošly úpravou také společné vnitřní prostory. 
Prohlédli si je i zastupitelé před svým prosincovým zasedáním.  Foto: -zk-

Vážení a milí přátelé!
V  těchto dnech vstupujeme do  začátku nového 

roku jako vždy s  očekáváním a  otázkou, jaký bude 
rok 2016? Je lidskou přirozeností, že většinou hod-
notíme budoucnost podle současnosti. Když je zima 
bez sněhu, myslíme si, že už nikdy sníh padat nebude. 
Když je horké léto, tvrdíme, že to další bude ještě tep-
lejší, když je ráno teplo a slunečno, vyjdeme v tričku 
a bez deštníku. Pak se divíme, že je všechno úplně ji-
nak. Sníh padá a  mrzne, léto klidně může propršet 
a po slunečném ránu se vracíme odpoledne promoklí 
a zmrzlí. 

A  protože si myslím, že uplynulý rok se vyda-
řil z  mnoha hledisek, tak v  duchu obsahu prvního 
odstavce věřím, že i  většina z  nás hledí i  do  toho 
nadcházejícího s  optimismem. Jsem přesvědčen, že 
s důvodným optimismem, neboť rok 2015 byl rokem 
pozitivního obratu v  ekonomice, což má vždy příz-
nivý vliv na  naši náladu. Snížení nezaměstnanosti, 
nově přicházející investice, očekáváný nárůst platů 
patří jistě k  těm příjemnějším momentům v ekono-
mice. 

Myslím, že také městu Šumperku se dařilo velmi 
dobře. Hospodaření skončilo opět přebytkem, který 
bude použit na investice v roce 2016. Byly ukončeny 
velké rekonstrukce kanalizace a následné úpravy vo-
zovek, které byly jistě velkou zátěží pro obyvatele měs-

ta, ale myslím, že výsledek je skutečně dobrý. Zvláště 
nová kruhová křižovatka v Temenici, včetně záchrany 
všem dobře známé borovice, je povedené dílo. Mlad-
ší generaci určitě udělal radost nový skatepark, kde 
mohou účelně trávit svůj volný čas. Jezdíme po nové 
cyklostezce již také do Dolních Studének, žáci dalších 
dvou základních škol mohou cvičit na  zcela nových 
hřištích, důstojného zázemí v  podobě nové hasičské 
zbrojnice se konečně dočkala jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů v  Šumperku - Temenici. Zcela se 
změnila tvář zelených ploch mezi sídlišti Prievidzská 
a Temenická.

Ne všechno se podařilo zcela podle představ. Díky 
nezodpovědnému přístupu ze strany stavební firmy 
nebyla dokončena přístavba mateřské školy Nerudo-
va. S firmou jsme museli dokonce ukončit spolupráci 
a práci dokončí po novém výběrovém řízení jiná sta-
vební společnost. Rád bych se touto cestou omluvil  
dětem i rodičům a ujistil je, že uděláme vše pro to, aby-
chom co nejrychleji dokončili stavbu v rámci zákona. 

V  roce 2016 nás čeká opět několik významných 
a  mnoho menších investičních akcí. Zahájíme re-
konstrukci bývalé školy T. G. Masaryka na knihovnu 
a sídlo vysoké školy. Podniky města Šumperka zahájí 
rekonstrukci technické části zimního stadionu. Bude-
me pokračovat v  budování sportovišť u  škol a  v  re-
vitalizaci dalších sídlišť, tentokrát v  ulici Fibichově. 
Pokračovat také budeme ve  výstavbě rekreačního 
areálu na Benátkách. Zcela se změní také nebezpečná 
křižovatka Vančurova - Zábřežská. Další podrobnosti 
bude možné najít po zveřejnění schváleného rozpočtu 
na webových stránkách města. 

Chceme však také dobře udržovat svůj vlastní  
majetek, proto byly akceptovány rovněž návrhy ma-
jetkoprávního odboru, PMŠ, divadla, mateřských 
i základních škol na mnohé technické zásahy různého 
rozsahu v  jejich nebo jimi spravovaných objektech. 
Nezapomínáme ani na  podporu života ve  městě, 
a proto budeme opět podporovat sportovní, kulturní 
a  volnočasové aktivity. To vše ku prospěchu dalšího 
rozvoje života v našem městě

Dobrý rok 2016 a mnoho lidí s dobrými úmysly ko-
lem Vám přeje Zdeněk Brož

Výraznou proměnou prošly nejen chodby, scho-
diště a vstupní vestibul, ale také informační systém 
a mobiliář. „Barevné řešení zdůrazňuje funkci staré 
budovy i  přístavby a  podporuje snadnější orienta-
ci. Výraznou roli přitom sehrávají zejména použité 
materiály a grafika na stěnách,“ zdůraznil architekt. 
Současně dodal, že dlouhé úzké chodby opticky 
rozšířily jednotné povrchy a  čistící zóny, typ kla-
dení nové dlažby a podhledy s osvětlením. Kombi-
nace tmavě a  světle šedé dlažby, která je položena 
„na koso“ a jež navazuje svým formátem na podlahu 
v přístavbě, připomíná v chodbách a na podestách 
původní historickou skladbu. „Výtvarně nevyhovu-
jící byl kamenný obklad soklu v hlavním vestibulu, 
neboť šedý mramor splýval s barvou schodiště a čis-
tící zóny. Celý prostor působil i přes štukovou výzdo-
bu ve vyšších partiích stísněně a chladně,“ podotkl 
Doležal. Mramor tak nahradil leštěný obklad z pří-
rodního travertinu v  medové barvě. Ten se použil 
i  na  okenní parapety a  jako spodní deska historic-
kých nik na podestách hlavního schodiště.

Novými podhledy se zapuštěnými LED svítidly se 
sjednotila výška stropů, původní klenby zůstaly za-
chovány pouze ve vestibulu a na podestách, kde se 
osadila přisazená liniová svítidla. Na první pohled 
pak prostory upoutají návštěvníky svou barevností. 
„Při barevném řešení stěn jsem vycházel ze záměru 
odlišit a zvýraznit jednotlivé odbory. Chodby jsou 
vymalovány bíle a každé dveře do kanceláře rámuje 
pasparta v barvě příslušného odboru. V širší stra-
ně rámu je umístěna orientační tabulka z plexiskla, 
na  níž je uvedeno číslo místnosti, název odboru, 
jména pracovníků a  další doplňující informace,“ 
popsal architekt. Vzápětí podotkl, že do šedých stěn 
centrálního schodiště jsou „orazítkována“ červená 
a bílá loga města. Ta se ve variantě šedé a červené 
objevují rovněž na světle vymalovaných stěnách ve-
dlejších schodišť a také na stěnách a stropu v cent-
rálním vestibulu.

Nový je také informační systém a mobiliář, které 
dostala i úřadovna v přístavbě v Rooseveltově ulici. 
Letos chce přitom město dokončit opravu budovy 
novou fasádou, kterou by měly dostat i rotunda a ga-
ráže ve dvoře, a rekonstrukcí projde i rampa.

 Z. Kvapilová
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Zpravodajství/Informace

V Temenické ulici vyrostl nový rondel
Zájemci o  vysokoškolské studium 

v  Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mohou 
využít nabídky Fakulty strojní a v rámci 
tzv. Informačního dne přijít v  pondělí 
25. ledna do  místního Centra baka-
lářských 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  možnos-
tech studia na  detašovaném pracovišti 
této fakulty v Šumperku. 

V  rámci tříletého bakalářského 
studijního programu strojírenství si 
mohou zájemci zvolit prezenční nebo 
kombinovanou formu studia oboru 
Strojírenská technologie. Ve  školním 
roce 2016/2017 chce fakulta přijmout 
na  prezenční formu studia maximál-
ně šedesát zájemců, o deset méně pak 
na  formu kombinovanou. Termín pro 
podání přihlášek pro první kolo vyprší 
29. dubna. Bližší informace lze získat 
na www.fs.vsb.cz.

V  Šumperku působí rovněž Ekono-
mická fakulta, jež zde otevřela obor 
nazvaný Veřejná ekonomika a  správa. 
K  jeho studiu se mohou zájemci hlá-
sit až do  20. května. Více informací 
na www.ekf.vsb.cz. -zk-

Po více než ročním „strádání“ v pra-
chu, blátě a  hluku si lidé bydlící při 
Temenické ulici mohli loni v  prosinci 
oddechnout. Skončila zde rekonstruk-
ce kanalizačního řadu a 15. prosince se 
„úředně“ otevřela nová okružní křižo-
vatka.

Investice, na  niž se Olomouckému 
kraji podařilo získat dotaci z  Regio-
nálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava ve  výši 
7,231 milionu korun, přišla na  13,895 
milionu. Kraj zaplatil samotnou stavbu 
okružní křižovatky a  úpravy komuni-
kace, kterou vlastní. Na ní vznikly pru-
hy pro cyklisty. Šumperská radnice pak 
investovala do úprav částku 5,223 mili-
onu. Peníze šly na položení chodníků, 
opravu místních komunikací a  jejich 
dopravní napojení, veřejné osvětlení, 
přístřešky na autobusových zastávkách, 
dopravní značení a zeleň. 

Přebudování někdejší průsečné 
křižovatky ulic Temenické, Šumav-
ské a Prievidzské na kruhový objezd 
zvýšilo v této lokalitě především bez-
pečnost silničního provozu. „Tento 
rok byl v  Olomouckém kraji rokem 
investic do  silnic a  byl náročný jak 
pro dodavatele, tak pro obyvatele 

měst a obcí. Jsem rád, že se ve spolu-
práci s městem podařilo v Šumperku 
zajistit lepší technický stav stávající 
komunikace, vytvořit novou okružní 
křižovatku a  vyhradit jízdní pruhy 
pro cyklistiky v každém směru. Mělo 
by to přispět k výraznému zklidnění 
dopravní situace a k větší bezpečnosti 
pro všechny účastníky silničního pro-

vozu,“ uvedl během otevření ronde-
lu hejtman Jiří Rozbořil. „Rád bych 
poděkoval nejen lidem za  trpělivost, 
ale také dodavateli, firmě Strabag, že 
celou stavbu zvládl za provozu a lidé 
nemuseli tuto část objíždět přes Hra-
benov, což v počátku hrozilo,“ doplnil 
hejtmana šumperský starosta Zdeněk 
Brož. -zk-

Spolupráce města s Vlastivědným muzeem na pro-
vozování turistického informačního centra v Pavlínině 
dvoře posledním dnem loňského roku skončila. Letos 
plánuje místní radnice otevřít nové městské informač-
ní centrum v místech někdejší herny v divadelní bu-
dově. Tuto koncepci schválili zastupitelé již v červnu, 
v prosinci pak uložili radním zapracovat do rozpočtu 
města na rok 2016 dotaci divadlu určenou na rekon-
strukci zmíněných nebytových prostor pro potřeby 
informačního centra. Jeho podoba vychází z již hoto-
vého projektu a studie designu interiéru.

„Ve  spolupráci s  majetkoprávním odborem jsme 
oslovili pět místních architektů a interiérových desig-
nérů. Ze tří dodaných nabídek byl vybrán návrh studia 
MDS - Miloslav Miszak, který nejvíc vyhovoval našim 

požadavkům na  kvalitu, termín vyhotovení studie 
a designovým vzhledem již realizovaných studií. Pro-
jekt stavebních prací nutných k  realizaci rekonstruk-
ce prostor v divadle je pak dílem projekční kanceláře 
Jiřího Fryse,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Helena Miterková a připomněla, že 
ideový návrh rekonstrukce v listopadu schválili radní 
a poté se s ním seznámili zastupitelé během pracovní 
schůzky. V prosinci pak divadlo vybralo ze tří nabídek 
zhotovitele stavebních prací. Vítězné firmě Prumhor 
spol. s.r.o. zaplatí za  rekonstrukci, která by měla být 
hotova do konce března, 2,4 milionu korun. 

„V lednu proběhnou výběrová řízení na dodavatele 
mobiliáře, IT techniky a technologie. S instalací veške-
rého vybavení, jehož pořízení odhadujeme na 1,3 mi-

lionu, počítáme v dubnu,“ podotkla Miterková, podle 
níž lze, vzhledem k  náročnosti rekonstrukce nebyto-
vých prostor, předpokládat, že provoz nového infor-
mačního centra bude zahájen 1. května. „Do té doby 
bude fungovat pro občany města a turisty Czech point 
v přízemí historické budovy radnice na náměstí Míru 1, 
kde jsou k prodeji suvenýry,“ upřesnila vedoucí odbo-
ru. Vzápětí podotkla, že v provozu jsou také webové 
stránky informačního centra www.infosumperk.cz, 
na  nichž se veřejnost dozví o  plánovaných akcích. 
Turistické informace pak pracovnice města poskytují 
na e-mailové adrese ic@sumperk.cz, na pevné telefon-
ní lince 583 214 000 a v kanceláři č. 610 městské úřa-
dovny na  nám. Míru 1. „Pro veřejnost je k  dispozici 
také Informační centrum u radnice a Informační cen-
trum pro mladé provozované Akademií Jana Amose 
Komenského na náměstí Míru 4,“ dodala Miterková.

 -red-

V polovině prosince byla otevřena nová okružní křižovatka v Temenici. Malého 
slavnostního aktu se zúčastnili i zástupci Olomouckého kraje v čele s hejtmanem 
Jiřím Rozbořilem.  Foto: -zk-

Informační centrum funguje na radnici, v květnu se přestěhuje do divadla

Hlavní prostor je koncipován ke  komunikaci, pre-
zentaci a informace pro návštěvníky.

Celková barevná koncepce informačního centra respektuje barevný manuál města.

Fakulta pořádá v Šumperku 
Informační den
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

S  účinností od  1. ledna 2016 schválili šumperští 
zastupitelé na svém prosincovém jednání rozpočtové 
provizorium. Podle něj město „pojede“ až do  doby 
schválení nového rozpočtu města, tedy nejméně 
do 28. ledna.

„Jde o tradiční metodu. Tento pragmatický postup 
volíme dlouhodobě a  osvědčil se,“ uvedl předseda 
finančního výboru František Merta. Druhým důvo-
dem provizoria je podle něj již tradiční záměr předlo-
žit návrh rozpočtu ke schválení v komplexní podobě, 
včetně zapracování přebytku hospodaření z minulých 
let. Takto připravený finanční plán města by totiž měl 
během roku vyžadovat méně změn.

Rozpočtové provizorium umožňuje uvolnit mě-
síčně na  provozní a  mzdové výdaje města, včetně 
příspěvkových organizací zřízených šumperskou 
radnicí, maximálně jednu dvanáctinu z  posledního 
schváleného rozpočtu k 31. prosinci 2015. „Výjimkou 
je společnost Pontis, které uvolníme v  lednu nikoli 
jednu dvanáctinu, ale jednu šestinu ze schváleného 
rozpočtu roku 2015,“ sdělil Merta. Prostředky město 
poskytne rovněž na  úhradu stavebních prací v  ne-
mocnici a  na  dotované akce. „Peníze by mohly být 
uvolněny také na  úhradu případných sankcí nebo 
penále uložených městu, jejichž nezaplacením by 
hrozily další finanční výdaje,“ upřesnil předseda fi-
nančního výboru. Další finance lze podle něj v rám-
ci provizoria uvolňovat na  rozpracované investiční 
akce. Nové investice pak mají červenou až do  doby 
schválení rozpočtu pro rok 2016. 

Návrh rozpočtu nyní projednávají členové finanč-
ního výboru, radní se jím budou zabývat zítra, tedy 
ve čtvrtek 14. ledna. Na pořad jednání zastupitelstva 

se pak dostane o dva týdny později, tedy ve čtvrtek 
28. ledna.

Investiční výdaje, spojené s akcemi odboru rozvoje 
města, územního plánování a investic, se přitom po-
hybují kolem sto šedesáti milionů korun. Jít by měly 
například na přeměnu Masarykovy školy v ulici 28. říj- 
na na knihovnu, na vybudování in-line dráhy kolem 
rybníku v  areálu na  Benátkách, na  revitalizaci par-
koviště při Fibichově ulici, na další etapu regenerace  
sídliště při Prievidzské ulici a úpravu prostoru před stře-
diskem Sever, na vybudování altánu ve Smetanových 
sadech a dokončení jejich revitalizace či vybudování 
sportovišť u škol v ulicích Vrchlického a Dr. E. Beneše. 
Další miliony korun jsou pak v  rozpočtu určeny 
na správu a údržbu městského majetku.

Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 
ve čtvrtek 17. prosince 2015

* schválilo rozpočtové provizorium města s účin-
ností od  1. ledna 2016 do  doby schválení rozpočtu 
města na rok 2016. Více v čísle.

* ZM zrušilo své usnesení ze září roku 2012, jež se 
týkalo vyhlášení moratoria na prodej souboru po-
zemků při ulici Javoříčko do konce roku 2015, a to 
z  důvodu budoucí investice města. Konkrétně šlo 
o rozšíření ulice, úpravu parkování a rekonstrukci ka-
nalizace, jež byla dokončena loni. Připraven je rovněž 
projekt na revitalizaci této lokality, od  této investice 
ale město prozatím odstoupilo. Důvodem byla složitá 
jednání s  tamními obyvateli, z  nichž mnozí nesou-
hlasili s úpravou komunikace, jež se měla stát obou-
směrnou, a  s  rozšířením parkovacích míst. Vzhle-

dem k tomu, že nelze s ohledem na zmíněný projekt 
určit hranice možného prodeje pozemků tak, aby 
se v případě jeho realizace město nedostalo do pro-
blémů, schválili zastupitelé platnost moratoria až do  
30. června 2018. 

* schválilo uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění činnosti, 
uzavřené loni v  březnu mezi městem a  společnos-
tí Pontis, o.p.s. na  částku 4,63 milionu korun, jenž 
spočívá v  částečné změně účelu částky poskytnuté 
dotace. 265 923 koruny z ní budou vyčleněny na ná-
kup osobního automobilu pro účely poskytování  
sociálních služeb. Současně schválilo navýšení dota-
ce Pontisu na rok 2016 o devět set tisíc korun, které  
společnost v  loňském roce uspořila na  provozních 
výdajích díky získání dotačních prostředků na posky-

tování sociálních služeb. Zmíněnou částku použije 
Pontis na rozšíření týmu pečovatelek o dvě pracovni-
ce, neboť o pečovatelskou službu je stále větší zájem, 
a  také na  rozšíření odlehčovací služby z pěti na de-
set lůžek. Během roku navíc společnost „rozjede“ 
novou službu sociální rehabilitace, která se zaměří 
na děti s postižením pohybového aparátu a na seni-
ory po cévní mozkové příhodě.

* jmenovalo Alenu Hlavešovou členkou kontrol-
ního výboru zastupitelstva města.

Pít alkohol v  některých lokalitách v  Šumperku 

Loni zaznamenala nemocnice babyboomLidé se mohou vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu

Letem šumperským zastupitelským světem

Přestože ve většině českých porodnic počet porodů 
klesá, v  šumperské nemocnici měli v  loňském roce 
zdravotníci plné ruce práce. Narodilo se zde totiž 
o třiatřicet dětí více než v roce 2014. Loňský rok byl 
přitom bohatý i na vícečetné porody, v nemocnici to-
tiž pomohli lékaři na svět hned dvanácti dvojčatům.  

V  šumperském špitále se narodilo v  uplynulém 
roce celkem 958 dětí. Přestože nakonec zvítězili 
chlapci, poměr byl jen velmi těsný. Zdravotníci zde 
přivedli na svět 480 chlapců a 478 děvčátek. 

Na své první dítko roku 2016 si nemocnice muse-
la počkat více než jedenáct hodin. Přesně sedmnáct 

minut po jedenácté se zde narodil Kubík Novák. Vá-
žil 3045 gramů a měřil 48 centimetrů. Jeho mamin-
ka Hana Nováková žije v Olomouci a do Šumperka 
přijela slavit Silvestra. Oslavy však nabraly nečekaný 
spád a s Novým rokem přivítala na svět i svého ma-
lého chlapce.

V šumperském regionu volí rodiče pro své ratolesti 
stále tradiční česká jména. Nejvíc se zde v  loňském 
roce rodily Natálie, Elišky a  Nely. U  chlapců vítězil 
jednoznačně Matyáš, Ondřej a Jan. Za pár let ale bu-
dou učitelé vyvolávat ve  školních lavicích například 
i Taisiju, Abigail, Dieaga nebo Joshua. -red-

K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2016 se 
mohou až do čtvrtku 28. ledna do 12 hodin vyjadřovat 
všichni šumperští občané. Seznámit se s  tímto doku-
mentem mohou na obecní desce nebo na internetových 
stranách města www.sumperk.cz v sekci aktuality nebo 
v sekci správa města a podsekci rozpočet města. S při-
pomínkami a  návrhy se mohou obrátit na  tajemníka 
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 28. led- 
na. To bude rozpočet projednávat a schvalovat.  -zk-

Jednou z největších investic bude letos rekonstruk-
ce bývalé Masarykovy školy pro potřeby knihovny 
a vysoké školy. Budovu si mohli lidé naposledy pro-
hlédnout loni v říjnu v rámci Dne otevřených dveří. 
 Foto: -zk-

Do nového roku „vstoupilo“ město s rozpočtovým provizoriem

Město omezilo pití alkoholu 
v dalších dvou lokalitách

není možné od roku 2008. Tehdy zastupitelé schválili 
vyhlášku zakazující konzumaci alkoholických nápo-
jů na  veřejném prostranství, konkrétně ve  dvanácti 
vyjmenovaných lokalitách, o rok později pak přidali 
další dvě a v roce 2013 jednu lokalitu. A loni v pro-
sinci došlo k  další změně. Na  základě připomínek 
ministerstva vnitra, zákonu o drahách, byla z vyhláš-
ky vyjmuta plocha vlakového nádraží, včetně vlastní 
budovy. A  přibyly další dvě lokality - areál nového 
skateparku na Benátkách spolu s budovou přilehlého 
krytého bazénu a část ulice Husitské v místě, kde se 
nacházejí diskotéky.

Nová vyhláška o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na  veřejném prostranství, kterou schválili 
zastupitelé 17. prosince, začala platit 10. ledna. Kon-
zumaci alkoholu zakazuje v Sadech 1. máje, ve Sme-
tanových a Jiráskových sadech a Sadech B. Martinů, 
dále v centru města, na Dvořákově náměstí, v prosto-
ru při náměstí Republiky, v okolí panelového domu 
v Čajkovského ulici, v prostoru ohraničeném ulicemi 
8. května, Zborovskou, Bezejmennou a Bachmačskou 
a v prostoru ohraničeném ulicemi Lidickou, 8. květ-
na, Šmeralovou a Revoluční, na autobusovém nádraží 
a v prostoru před ním, včetně areálu Penny marketu, 
a také před supermarkety Kaufland, Albert, Plus, Lidl 
a  v  areálu Obchodního korza. Zákaz pití alkoholu 
se vztahuje rovněž na  sedmnáct krytých autobuso-
vých zastávek na Husově náměstí, náměstí Republi-
ky a v ulicích Zábřežské, M.R. Štefánika, Žerotínově, 
Temenické, Reissově, Bratrušovské, Husitské a Lidic-
ké. Nově přibyly již zmíněné lokality v Husitské ulici 
a v areálu na Benátkách. 

Zákaz neplatí na povolených předzahrádkách a al-
kohol mohou lidé popíjet i během kulturních a spole-
čenských akcí na veřejném prostranství, které místní 
radnice předem povolí. Výjimka platí rovněž pro prv-
ní a poslední den v roce.  Zpracovala Z. Kvapilová
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Informace/Dotace

Neutěšený stav Vančurovy ulice je od  druhé po-
loviny prosince minulostí. Rekonstrukcí, jejíž sou-
částí byla i  výměna podkladních vrstev, prošel úsek 
od křižovatky s ulicí Zábřežskou po křižovatku s ulicí  
B. Němcové. Letos na jaře pak přijde na řadu křižo-
vatka s ulicí Zábřežskou.

„Město vyvinulo maximální snahu, aby realiza-
ce první etapy proběhla v  loňském roce tak, aby 
se odstranily nepříznivé dopady, které byly způ-
sobeny stavem komunikace po  provedených re-
konstrukcích podzemních sítí,“ uvedl šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný. Kromě nové komu-
nikace, jejíž součástí je parkovací pruh v šířce dvou 
a  půl metru, se tak ve  zmíněné části Vančurovy 
ulice vybudoval osvětlený přechod nedaleko křižo-
vatky s  ulicí B. Němcové. Opravou prošly rovněž 
chodníky. Celkem přišla rekonstrukce, kterou měla 
„na  triku“ firma Swietelsky stavební s.r.o., v  této 
etapě na 6,171 milionu korun.

Ve druhé etapě, jež proběhne letos, přijde na řadu 
křižovatka s ulicí Zábřežskou až po ulici Nerudovu. 
Zábřežská ulice se po úpravě stane hlavní silnicí. Pří-

ští rok se pak dokončí křižovatka s ulicí B. Němcové 
a na ni navazující část po Havlíčkovu ulici -zk-

Část Vančurovy ulice prošla rekonstrukcí, 
letos bude oprava pokračovat

Radnice pronajme obecní byt

Město opět rozdělí dotace neziskovým organizacím, 
žádosti se přijímají do pondělí 1. února

      Zastupitelé se sejdou  
ve čtvrtek 28. ledna

Ke  svému prvnímu zasedání v  roce 2016 se 
sejdou šumperští zastupitelé ve  čtvrtek 28. led-
na. Schválit by měli rozpočet města na  rok 2016 
a také rozdělení částky na dotace na podporu ne-
ziskových akcí a na celoroční činnost neziskových  
organizací ve městě. Chybět nebude ani řada ma-
jetkoprávních a  také finančních záležitostí města. 
První letošní zasedání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roosevel-
tově ulici. Další jednání je pak na programu o ne-
celý měsíc později, ve čtvrtek 25. února.  -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 19. února, poté ho 
již musejí odvézt do sběrného dvora v ulicích Ang-
lické nebo Příčné. -red-

      Na webu je mapová 
aplikace zimní údržby, 
lze volat i na dispečerskou 
službu

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, 
v  níž lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu 
jednotlivých komunikací ve městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené, najdou zájemci na  
adrese www.sumperk.cz a také na stránkách Pod-
niků města Šumperka www.pms-spk.cz v  sekci 
mapy. Přímo z aplikace lze poslat e-mail s dotazem 
či připomínkou, jež se vztahují ke  konkrétnímu 
místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělo-
vat i  nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečer-
ské službě, která funguje ve  dnech nepříznivého  
zimního počasí. Všechny podněty, jež budou na te-
lefonním čísle 604 920 123 nahlášeny, musí odpo-
vědný pracovník zaznamenat do dispečerské knihy 
s poznámkou o způsobu řešení. -zk-

      V muzeu bude řeč 
o Moravě na sklonku 
třicetileté války

Po  prosincové přednášce bude v  lednu věno-
vána pozornost především otázce Valdštejnova 
pádu, následným válečným událostem a  osudům 
obyvatel Moravy za  švédské okupace s  přihléd-
nutím k  dějům na  Šumpersku. Politickým a  eko-
nomickým důsledkům této jedné z  nejničivějších 
válek bude patřit závěr přednášky. Přednáší Zde-
něk Doubravský. Přednáška nazvaná „Až k totální 
válce. Morava na sklonku třicetileté války“ se usku-
teční v úterý 26. ledna v 17 hodin v přednáškovém 
sále šumperského muzea. -red-

Rekonstrukce Vančurovy ulice v úseku mezi křižo-
vatkami s ulicemi B. Němcové a Zábřežskou je ho-
tova. Letos se upraví křižovatka s ulicí Zábřežskou, 
která se stane hlavní silnicí.                          Foto: -pk-

Obecní byt nabízí k  pronájmu šumperská rad-
nice. Nachází se v  domě v  ulici 17. listopadu č. 3,  
č.p. 1326/5, ve 3. NP a sestává z jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC a spíže. Celková plo-
cha činí 45,92 m². Součástí je půda (8,78 m²). Zp. vytá-
pění a ohřevu vody - plynové lokální. Měs. nájemné je 
2364 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 300 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). Předpoklá-
daný počátek nájmu je od 1.3. 2016. 

Byt si lze prohlédnout v  pondělí 25. ledna od   
16 hod., po  tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-

těném formuláři, který je k  dispozici na  interneto-
vých stránkách města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy majetku,  
dv. č. 410. Na toto oddělení se žádosti rovněž zasílají, 
a to nejpozději do úterý 2. února do 16 hodin, a zde 
také získají zájemci bližší informace (K. Bezdíčková, 
telefon 583  388  410, e-mail: katerina.bezdickova@
sumperk.cz). Podmínky pro přidělování bytů v majet-
ku Šumperka se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k  dispozici na  MěÚ Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schválení v radě města 
15. února. Město si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu s žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Dotace na podporu neziskových akcí a na celoroč-
ní činnost neziskových organizací letos opět rozdělí 
šumperská radnice. Několik let tak již tímto způso-
bem podporuje ze svého rozpočtu pořádání nezisko-
vých akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi 
a  mládeží v  oblasti sportu, kultury a  volného času 
a ve zdravotně sociální oblasti. Ty se pohybují od tři-
ceti tisíc do půl milionu korun. Celkem chce město 
na tuto oblast vyčlenit více než čtyři miliony korun, 
konkrétní výši schválí zastupitelé na  svém zasedání 
28. ledna. V případě výkonnostního sportu, na který 
je v návrhu rozpočtu vyčleněno dva a půl milionu ko-
run, se pak žádosti začnou přijímat 18. dubna.

Problematiku poskytování dotací z  rozpočtu 
územně samosprávných celků řeší novela zákona 
č. 250/2000 Sb. o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů, která 
nabyla účinnosti 20. února 2015. Podle této novely 
zákona lze dotace z rozpočtu obce poskytnout třemi 
způsoby. Buď jako dotace poskytnuté na  účel urče-
ný poskytovatelem v programu (programové), nebo 

jiný individuální účel (žadatel požádá formou indi-
viduální žádosti  - individuální), či na účel stanovený 
zvláštním právním předpisem (průtokové). Šumperk 
se v  této souvislosti rozhodl pro dotační programy 
„Podpora neziskových akcí“ a  „Podpora celoroční 
činnosti“.

Šanci získat dotaci mají všichni žadatelé, kteří splní 
konkrétní podmínky, jež loni v listopadu schválili za-
stupitelé. Podrobné znění podmínek a také formulá-
ře žádostí najdou zájemci na stránkách města http://
www.sumperk.cz/cs/obcan/dotacni-programy.html. 
Žádosti se podávají v písemné podobě, včetně příloh, 
ve  formátu A4, nesešité, na  podatelnách městských 
úřadoven na náměstí Míru 1 a v  Jesenické ulici 31. 
Ty je začaly přijímat v pondělí 11. ledna. Termín pro 
podávání žádostí pak vyprší v  pondělí 1. února ve   
12 hodin. Komise pro přidělování grantů a  dotací 
jednotlivé žádosti projedná a  své návrhy předloží  
17. března radním a žádosti o částku přesahující pa-
desát tisíc korun pak zastupitelům, kteří o nich roz-
hodnou 31. března. -zk-
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Stavební realizace projektu „Horní Pomoraví II.“ 
byla oficiálně ukončena převzetím celého díla k 17. 12. 
2015, a  to v  souladu s  uzavřenými smlouvami o  dílo 
s oběma zhotoviteli - IMOS Brno, a.s. pro část „Sever“ 
(Zábřeh, Šumperk, Hanušovice) a OHL ŽS, a.s. (Mo-
helnice, Loštice).

Do února letošního roku proběhnou kolaudace no-
vých a rekonstruovaných kanalizačních stok v jednotli-
vých městech tak, aby se následně mohli k nové stokové 
síti připojovat noví uživatelé. Současně budou zhotovi-
telé v jednotlivých městech postupně odstraňovat vady 
díla, které nebrání provozu, ale které jsou zaznamenány 
a podrobně evidovány, včetně termínů jejich odstraně-
ní. Časový harmonogram odstraňování závad v  jed-
notlivých městech bude koordinován s vedením měst 
tak, aby nedocházelo ke  kolizím s  jejich investičními 
záměry a  aby byla zajištěna dopravní obslužnost jed-
notlivých lokalit. Největší problémy v závěrečné etapě 
výstavby - opravách povrchů komunikací - bylo nut-
no řešit v Zábřehu, kde se dodavatel stavby po dohodě 
odsouhlasené radou města mj. zavázal k úhradě zimní 
údržby dotčených komunikací a k odstranění všech zá-
vad na komunikacích ve městě do 30. 6. 2016.

Celkově bylo na  této stavbě ze strany společnosti 
VHZ proinvestováno 1,617 miliardy Kč, z toho dotace 
z EU a ze státního rozpočtu činí 1,169 miliardy korun. 
Doposud bylo ze strany SFŽP z  této částky uhrazeno  
1, 067 miliardy Kč, poslední platba dotace v předpoklá-
dané výši asi 95 mil. Kč bude uhrazena společnosti VHZ 
až letos nejpozději do konce měsíce dubna. Veškeré fi-
nanční závazky vůči dodavatelům však byly ze strany 
společnosti VHZ uhrazeny do konce minulého roku.

Společnost VHZ splnila ke konci roku 2015 všechny 
podmínky poskytnuté dotace, včetně úspěšného ukon-
čení koncesního řízení na  provozovatele kanalizační 
složky. Jako první společnost v rámci celé ČR završila 
VHZ úspěšně proces periodického přezkoumání pro-
vozních nákladů svého provozovatele vodovodní slož-
ky. Z výsledků tohoto procesu, z výsledků koncesního 
řízení, z  požadavku SFŽP na  navýšení cen vodného 
a stočného minimálně o 2% nad inflaci a z projednání 
s akcionáři - zástupci obcí - vzešel návrh ceny vodné-
ho a stočného na rok 2016 v celkové výši 81,- Kč/m3, 
který byl odsouhlasen představenstvem VHZ i  SFŽP. 
V polovině prosince byla tato cena oficiálně vyhlášena. 
Po třech letech, kdy se cena vodného a stočného v na-
šem regionu nezměnila, tedy dochází s  účinností od   
1. ledna 2016 k celkovému mírnému cenovému nárůs-
tu o  2,20  Kč/m3, tj. o  2,7%. VHZ tím mj. prokázala 
SFŽP zajištění dostatečných finančních zdrojů na bu-
doucí obnovu své infrastruktury z nájemného od pro-
vozní společnosti ŠPVS, a.s. (nájemné na rok 2016 činí 
celkem asi 72 milionů korun). 

Rekonstruovaná ČOV v  Mohelnici byla v  souladu 
s harmonogramem výstavby oficiálně uvedena do zku-
šebního provozu již 20. 10. 2015. Zkušební provoz 
potrvá do  30. 6. 2016, následně proběhne kolaudace 
v termínu do 31. 8. 2016. Závěrečné vyhodnocení akce 
proběhne v souladu s podmínkami poskytnutí dotace 
do 30. 11. 2016.

U  společnosti VHZ proběhl v  roce 2015 ze strany 
ministerstva financí audit první operace, resp. použití 

první platby dotace na akci Horní Pomoraví II. z roku 
2014 ve výši asi 400 mil. Kč. Tento audit se však zabý-
val zejména výběrem dodavatelů ve  výběrových říze-
ních a  konstatoval poměrně závažná zjištění zejména 
z průběhu zadávacích řízení na dodavatele stavebních 
prací a na správce stavby s návrhy na korekce poskyt-
nuté dotace v rozmezí 5% - 25% dle závažnosti zjištění 
u jednotlivých kontraktů. Tato výběrová řízení proběh-
la již v letech 2008 až 2009. V současné době probíhají 
jednání na úrovní SFŽP, MŽP a MF o dalším postupu 
v této věci. Současné vedení VHZ se snaží ve spoluprá-
ci s  renomovanými advokátními kancelářemi, SFŽP 
a  MŽP minimalizovat možné dopady těchto zjištění 
na společnost, odpovědnost za jejich vznik však nesou 
tehdejší odpovědní zástupci vedení společnosti VHZ.

 Valná hromada společnosti VHZ konaná 7. října 2015 
rozhodla zejména o zvýšení základního kapitálu spo-
lečnosti z částky 853.215 tis. Kč o částku 81.500 tis. Kč. 
Základní kapitál společnosti se tak zvýšil na  částku 
934.715 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu společ-
nosti bylo provedeno úpisem nových akcií společnosti, 
které byly splaceny peněžitými vklady města Zábřehu 
ve výši 75 000 tis. Kč (spolufinancování projektu Horní 
Pomoraví II.) a města Staré Město ve výši 6 500 tis. Kč 
(spolufinancování projektu Horní Pomoraví I.)

Celý proces úpisu nových akcií byl posléze završen 
úpravou stanov společnosti, kde byla aktuálně navýše-
na hodnota základního kapitálu společnosti a následně 
jsou postupně všem akcionářům vydávány nové hro-
madné listiny akcií.

Hlavním bodem jednání valné hromady společ-
nosti VHZ Šumperk 14. 12. 2015 bylo schválení 
výsledků koncesního řízení na  provozovatele kana-
lizační složky na  období 2016 - 2020, tj. schválení 
koncesní smlouvy s vítězem tohoto koncesního říze-
ní, společností ŠPVS, a.s.

Obě valné hromady proběhly v  Šumperku, velmi 
kvalitní zázemí oběma jednáním poskytla městská spo-
lečnost PMŠ, a.s. v  prostorách hotelu Sport. Všechny 
návrhy na usnesení valných hromad předložené před-
stavenstvem VHZ byly schváleny velkou většinou akci-
onářů, což svědčí o tom, že se nám společně podařilo 
společnost VHZ stabilizovat.

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. 
iniciovalo v  průběhu měsíce října u  ministerstva ze-
mědělství provedení technického auditu u  provozní 
společnosti ŠPVS, a.s. podle § 38 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to z titulu vlastníka vodovodní a kanalizač-
ní infrastruktury. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 
provedení technického auditu u  provozní společnosti  
ŠPVS, a.s. 5. 11. 2015. Na  návrh společnosti VHZ 
Šumperk, a.s. je cílem tohoto auditu prověření výše ná-
kladů zahrnovaných do ceny vody pitné a vody odpad-
ní a prověření oprávněnosti vynakládaných provozních 
nákladů ze strany provozní společnosti ŠPVS, a.s. v le-
tech 2013 a 2014. V současné době se tento audit do-
končuje, jeho výsledky budou známy do konce měsíce 
ledna. P. Suchomel, 

předseda představenstva VHZ Šumperk, a.s.

Informace o činnosti společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.sKnihovnice chystají besedu 

o šumperském zámku
Besedu nazvanou „Šumperský zámek, historie 

a současnost“ chystají na čtvrtek 21. ledna šumperské 
knihovnice. Hostem bude architektka Jitka Štáblová, 
která pohovoří o založení a stavebním vývoji tzv. Zá-
mečku v Šumperku v kontextu s historií celého města. 
Přiblíží dobu, rozvoj a  podmínky vzniku Šumperka 
a jedné z jeho nejvýznamnějších památek - původně 
městského hradu a později výstavného renesančního 
zámku, který postavil známý šlechtický rod Žerotínů. 
Zabývat se bude rovněž postupným vývojem a využi-
tím zámeckého objektu v průběhu doby až do dneš-
ních dnů a charakterem probíhající současné stavební 
památkové obnovy. Přednáška začíná v půjčovně pro 
dospělé v ulici 17. listopadu 6 v 17 hodin. -red-

LiStOVáNí nabídne velkou oslavu 
celého projektu

Další z řady oblíbeného cyklu pořadů Čtení na je-
višti za oponou chystá na pátek 22. ledna šumperské 
divadlo. A bude výjimečné. Zúčastní se ho totiž všich-
ni herci ze souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer 
čas. Od  18 hodin nabídnou čtení z  knihy Dušana 
Taragela a  Josefa „Danglára“ Gertliho Pohádky pro 
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče. 

Legendární slovenský bestseller uvede projekt LiS-
tOVáNí jako svou jubilejní stou premiéru, tedy stý ti-
tul. Těšit se můžete na Lukáše Hejlíka jako profesora 
Hermana Kostižera, který vám představí neposluchy 
jako například Věrku Hollou, co se neustále dloubala 
v  nose, zapomnětlivého Pavlíka Oubrama, žravého 
Alánka Novotného nebo například Leničku Janíko-
vou, která neustále žalovala. A klidně vezměte i  své 
neposedné děti, na místě totiž proběhne test posluš-
nosti. Kromě Lukáše Hejlíka účinkují všichni herci ze 
souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer čas.  -zk-

Chantal Poullain přiveze vlastní 
písně i šansony

Pro šansony Chantal Poullain je typický hluboce 
posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzo-
vě laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče 
a  atmosféra sladké Francie. Ve  čtvrtek 28. ledna se 
od  19.30 hodin můžete těšit ve  velkém sále domu 
kultury jak na její vlastní písně, tak na tradiční fran-
couzské šansony se  šarmem jí vlastním. Koncertem 
provází v  češtině a  díky svému charismatu okouzlí 
publikum, jak to umí jen ona. -red-

Kulturní okénko

O založení a stavebním vývoji tzv. Zámečku pohovo-
ří architektka Jitka Štáblová.  Foto: archiv

Velký vodohospodářský projekt 
„Horní Pomoraví II.“, cena vodného 

a stočného na rok 2016

Valné hromady společnosti VHZ 
7. 10. 2015 a 14. 12. 2015

Technický audit společnosti ŠPVS, a.s.
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Pracuje pro Hollywood, v lednu bude vystavovat v Oku

Během adventních koncertů vhodili 
lidé do zlaté ryby téměř pětatřicet tisíc

Vernisáž exkluzivní výstavy Ilustra-
ce a  storyboard art pro film nabídne 
šumperské Oko v  úterý 19. ledna od  
17 hodin. Výstavu osobně uvede Kurt 
van der Basch.

„V  lednu se šumperští diváci do-
čkají výjimečné události. Kino poctí 
svojí návštěvou tvůrce, který se podí-
lel na  filmových hitech Atlas mraků 
nebo Star Wars: Síla se probouzí. Jeho 
ilustrace a storyboardy posloužily jako 
předloha pro režiséry a  architekty, 
aby měli lepší představu, jak by mělo 
ve  filmu vše vypadat,“ přibližuje vý-
stavu ředitel šumperského kina Oko 
Kamil Navrátil. Vzápětí prozrazuje, že 
pro výstavu jsou připraveny ilustrace 
k filmům Jupiter vychází, Serena, Atlas 
mraků nebo Dítě číslo 44. V souvislosti 
s výstavou bude do lednového progra-
mu zařazeno několik filmů, na kterých 
se Kurt podílel.

„V  úterý 19. ledna určitě promítne-
me filmy Serena a Dítě číslo 44. U Se-

reny s  Bradley Cooperem a  Jennifer 
Lawrence navíc půjde o  jedinou kino-
premiéru v  ČR. Z  filmu Serena, který 
se natáčel v České republice, bude vy-
stavena například ilustrace Národního 
muzea, které se na  ilustraci a ve filmu 

změnilo na  hotel. Pro studenty šum-
perské „průmyslovky“ chystá Kurt 
workshop tvůrčího kreslení,“ upřesňuje 
Navrátil a dodává, že diváci se mohou 
rovněž těšit na virtuálně strhující podí-
vanou od tvůrců trilogie Matrix Jupiter 

vychází, filmovou adaptaci románu 
Davida Mitchella Atlas mraků a  sci-fi 
Star Wars: Síla se probouzí. Vstupenky 
na filmy jsou v prodeji v pokladně kina 
a on-line na webu www.kinosumperk.
cz, na vernisáž je vstup volný. -zk-

Výjimečné hudební zážitky i  spo-
lečná setkání navzdory pošmournému 
a  zamračenému počasí, tak hodnotí 
loňský ročník adventních koncertů je-
jich organizátorka Hana Havlíčková. 
Adventní koncertování patří již sedm-
náct let neodmyslitelně k  prožívání 
předvánoční doby v Šumperku. 

„Všechny čtyři různorodé koncerty 
se opět setkaly s velkým zájmem veřej-
nosti. Po několika letech se do Šumper-
ka vrátila pražská zpěvačka, skladatelka 
a folkloristka Kateryna Kolcová s velmi 
komorně laděným pořadem židov-
ských, ruských a  ukrajinských písní 
a šansonů. Druhou neděli adventní pak 
klášterní kostel zcela zaplnili poslucha-
či a  fanoušci šumperského muzikanta 
a skladatele Jana Horníčka. Jeho cyklus 
pro housle a klavír, ve kterém spolu s au-
torem zazněly i  líbezné housle Heleny 
Kocůrkové, se setkal s vřelým ohlasem 
publika,“ říká Hana Havlíčková z míst-
ního Centra pro rodinu, jež je hlavním 
organizátorem adventního koncertová-
ní. K němu také již po mnoho let patří 
vystoupení souboru Avonotaj, na jehož 
nové písně i zajímavé hosty se poslucha-
či každoročně těší. „Letošním hostem 
byl pražský hudebník Jakub Šefl, který 
svou jásavou trubkou vykouzlil radost-
nou atmosféru v zaplněném kostele sv. 
Jana Křtitele na  třetí tzv. „radostnou“ 
adventní neděli. A hned následující den 
jsme se mnozí opět mohli potkat na již 
tradičním zpívání koled s  dětmi Šum-
perského dětského sboru u  vánočního 
stromu,“ připomíná Havlíčková. 

Zlatá adventní ryba si tak letos ve svém 
břiše potěžkala celkem 34 602 koruny.  

5 503 koruny přitom připadly Základní 
speciální škole Pomněnka, 8  649 ko- 
run místní pobočce Armády spásy, 
8  790 korun Dětskému centru Ostrů-
vek a 11 660 korunami posluchači pod-
pořili Odlehčovací službu pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením o.p.s. 
Pontis Šumperk. „Všem posluchačům 
bych jménem šumperského Centra 
pro rodinu, které koncerty připravuje, 
chtěla poděkovat za krásnou atmosféru 
adventních koncertů a také za peněžní 
dary, kterými každý rok před Vánoce-
mi přispívají neziskovým organizacím 
v  našem městě,“ zdůraznila organizá-
torka adventních koncertů a  dodala, 
že během sedmnáctiletého adventní-
ho koncertování se do  zlaté advent-
ní ryby vybralo celkem 638  892 ko- 
runy.  -zk-

Na výstavě Kurta van der Basche bude k vidění ilustrace Národního muzea, které je ve snímku Serena ztvárněno jako hotel.  

Do zlaté adventní ryby letos návštěv-
níci koncertů vhodili více než čtyřia-
třicet tisíc korun.                       Foto: -pk-

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
14.1., 21.1. a 28.1.  Počítačový kurz 
vždy od 8 hod. v „P“
21.1. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V + H Retro
26.1. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingarto-
va.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ = 
sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Bližší informace na www.pontis.cz.
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
22.1. od 8.30 do 15 hod. ve Vile Doris  Ptačí dílna  Dílna zaměřená na výrobu 

ptačích budek a  krmítek, zajímavosti  
z ptačího života a rady, jak pomáhat ptá-
kům v zimě a neublížit jim

23.1. od 8 hod.   Lezecká soutěž pro děti a mládež 
v SOŠ v Zemědělské ul. 3   Závod především pro začínající a mírně

pokročilé lezce z řad dětí a mládeže, inf.  
J. Sýkora, tel.č. 731  561, 043, sykora.uci-
tel@edusum.cz

29.1. od 10 do 17 hod. na „K“   Zima v teple  Prázdninová výtvarná 
  dílna pro děti, zimní tvoření
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris

ZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

18.1. od 18 hod.  Koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk
v kapli klášterního kostela 
20.1. od 18 hod. v divadle  Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.cz. 

14.1. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna 
 Náramky a náhrdelníky z fima a korálků 
15.1. od 9.30 hod. na Komíně  „Hmatová keramika pro radost“
14.1. od 9.30 hod. v „K“  Klub vaření - „odtučňovací jídla“ 
25.1. od 9.30 hod. v „K“  Právní poradna s JUDr. Lubošem Zajícem 
25.1. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta s JUDr. Lubošem Zajícem 
 Beseda na téma změny v legislativě
26.1. ve 13.50 hod. před „Majákem“  Bowling na „Majáku“ 
28.1. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme 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.

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v dom. prostř. zaměřené na vzájemné sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Charita Šumperk

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Umělá inteligence - hrozba nebo naděje?

Host: Prof. Ivan Zelinka
ve středu 3. února od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Cílem přednášky je diskuze a představení relativně „nové“ a populární vědecké 
disciplíny - „umělé inteligence“. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris,  
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

13.1. - 30.1.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
Od 5.1.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokročilé 
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp.  
 telefonicky
16.1. v 6.50 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Ramzová  
 - Paprsek a zpět 
23.1. v 6.40 hod. na autob. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Skřítek,   
 Rabštejn, Nový Malín 
30.1. v 8.30 hod. u rest. Koruna  Turistika Batůžkáři: Bludovská rozhledna   
 + lázně Bludov a zpět 
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, celý leden mo-
tivovaný pohádkami o Krtečkovi  

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“ Čítárna pro veřejnost  

Tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 
vyměnit za jiné či si je odnést domů

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory  - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení
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, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod.  

Centrum pro rodinu

Centrum sociálně orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 8 do 12 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE 
a od 13 do 16 hod.  JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz.
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V pondělí 21.3.2016 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

osobního asistenta „PEčoVAtElkA - AsistEnt HAndicAPoVAnýcH osob“ 
Rk bude probíhat 3x týdně - pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. 

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

Ve čtvrtek 31.3.2016 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

„PodVoJné účEtnictVí“ pro začátečníky
Rk bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace.

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

Akademie J. A. komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

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 19.1. nebo 20.1. 2016
vždy v 16,00  hodin

                

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 kritérii pro přijetí ke studiu 
- informace o přijímací zkoušce
vyhodnocení internetové soutěže
„Putování za grálem průmyslovky“ 
diskuse

Tel. prodejna Jeremenkova 
ul. 583 283 212

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 15.1. 2016 do 28.1. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ...................................................................................... 74,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb slunečnicový 300 g BK ................................................................................................................... 17,90 Kč 
Rohlík graham 60 g .........................................................................................................................................2,50 Kč
Slezská pekárna Opava 
Croissant s vanilkovou náplní 60 g ............................................................................................................7,30 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.
Vepřová plec ...................................................................................................................................................................75,- Kč/1 kg
Zabijačková paštika ................................................................................................................................................. 106,- Kč/1 kg
Dršťková polévka .........................................................................................................................................................86,- Kč/1 kg
Zabijačková polévka ..................................................................................................................................................33,- Kč/1 kg
Nabízíme chlazené kuřecí a krůtí maso
Kuřecí prsní řízky ....................................................................................................................................................... 105,- Kč/1 kg
Kuřecí čtvrtky ............................................................................................................................................................. 39,90 Kč/1 kg

!!!!!!!!

Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a hodně štěstí, zdraví v roce 2016

Šumperští rockoví fanoušci se mohou těšit 

na kultovní skupinu Stromboli
Kultovní artrocková kapela Strom-

boli, která je pojmenovaná podle stá-
le činné sopky nedaleko Itálie, byla 
ve druhé polovině osmdesátých let oz-
dobou tehdejší československé scény. 
Sešel se v ní zejména talent skvělého 
kytaristy Michala Pavlíčka a výjimeč-
ný zpěv Báry Basikové. Skupina v  té 
době vydala 2 alba, která patří mezi 
milníky české hudební historie.

Při příležitosti 30. výročí od vzniku 
kapely se v roce 2014 konal vzpomín-
kový koncert v pražské O2 Areně, kde 
bylo pokřtěno nové album Fiat Lux 
(Budiž světlo), které otextoval Vlasti-
mil Třešňák a Tomáš Kolečko. Proto-
že se ale vyprodal závratnou rychlostí, 
hudebníci se poté rozhodli uspořádat 
i  exkluzivní turné jen na  pár vybra-
ných místech v ČR. 

„Do svých diářů byste si proto měli 

poznačit datum pátek 19. února, kdy 
od  půl osmé večer vypukne koncert 
i  v  Šumperku,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

„Rockoví fanoušci a  novináři se 
společně shodovali v tom, že vidět ale-
spoň jednou Stromboli na pódiu, pro 
ně bylo splněním snu,“ říká manažer 
skupiny Michal Pavlíček mladší.

Do Šumperka navíc dorazí celá pů-
vodní sestava, tedy kytarista Michal 
Pavlíček, zpěvačka Bára Basiková, 
bubeník Klaudius Kryšpín, baskyta-
rista Jiří Veselý, klávesistka Vendula 
Kašpárková nebo hostující Vilém 
Čok.

Vstupné je v předprodeji za 390 Kč, 
v  den akce 450 Kč, balkon po  celou 
dobu za 400 Kč.

Více informací a  online rezervace 
na www.dksumperk.cz.
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Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

PRODEJ, NÁKUP I VÝKUP 
NEMOVITOSTI
TRŽNÍ ANALÝZA 
PRO NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ
ZAJIŠTĚNÍ PRŮKAZU 
ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
PRÁVNÍ SERVIS - ADVOKÁTNÍ 
ÚSCHOVA 
SLUŽBA HLÍDÁNÍ 
NEMOVITOSTI 365 DNÍ V ROCE
KVALITNÍ DATABÁZE 
POPTÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ

    RÁD VÁM POMOHU
PRODAT ČI NAKOUPIT VAŠI NEMOVITOST

Zdeněk Šupina

Přeji Vám štěstí 

a zdraví v ro
ce 2016

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

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

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

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

VÍTE, proč se stále opakují  INZERÁTY 
V ŠUMPERSKÉM ZPRAVODAJI?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 

Nové DVD 

STAROMĚSTSKO,
které Vás provede tímto 

kouzelným koutem 
šumperského okresu

lze zakoupit 
v knihkupectví DUHA v ulici 
Čsl. armády 7 v Šumperku
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KONTAKT:

NABÍZÍME UCHAZEČŮM 0 STUDIUM 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
TYTO STUDIJNI OBORY:

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Štíhlost nemusí 
být Vaše nesplněné 

předsevzetí

Mgr. Jolana 
Keprtová

Učňovské i studijní obory lákají na stipendia, kapesné, 
a především perspektivu

Stipendia, kapesné, a hlavně zájem zaměstnavatelů, 
to vše dělá atraktivními řadu učňovských i studijních 
oborů, které nabízí Střední škola železniční, technic-
ká a služeb v Šumperku. Žákům základních škol, je-
jich rodičům i široké veřejnosti je představila na Dni 
otevřených dveří.

Návštěvníci získali informace o  dvou desítkách 
oborů. Dozvěděli se, kteří žáci mohou získat stipen-
dium a jakou šanci na budoucí uplatnění mají.

„Nově se chystáme otevřít učební obor elektrome-
chanik pro zařízení a přístroje, o který je mezi zaměst-
navateli mimořádný zájem. Ačkoliv první absolventi 
školu opustí až v roce 2019, firmy je už teď nedočkavě 
vyhlížejí,“ přiblížila ředitelka Irena Jonová.

Učení je podle ní vhodné jak pro chlapce, tak pro 
dívky. „Důležitá je dobrá jemná motorika a pečlivost. 
Citlivé ženské ruce jsou pro tuto práci jako dělané, 

zaměstnavatelé je proto chtějí,“ vysvětlila Jonová.
Absolventi získají obornou způsobilost v  elektro-

technice podle vyhlášky číslo 50. Za  zvýhodněných 
finančních podmínek budou moci obdržet řidičský 
průkaz. Další novinkou, která zahájila na základě po-
ptávky zaměstnavatelů už v letošním školním roce, je 
obor operátor skladování. V rámci studia se žáci nau-
čí obsluhovat vysokozdvižný vozík, procvičí se v cizí 
řeči, aby mohli komunikovat se zahraničními zákaz-
níky, a budou schopni vést skladovou administrativu.

Zaměstnavatelé mají zájem také o  obory mecha-
nik-opravář kolejových vozidel, obráběč kovů, strojní 
mechanik, zedník či klempíř. Uplatnění naleznou i ši-
kovní absolventi dřevozpracujících oborů. „Aktuálně 
jedna šumperská firma potřebuje několik truhlářů 
a nabízí mzdu od dvaceti do třiceti tisíc korun,“ in-
formovala ředitelka.

„Také prodavačky budou potřeba vždy a  zaměst-
navatelé dávají přednost těm kvalifikovaným. Připra-
vujeme je co nejvšestranněji. Naši žáci a žákyně letos 
obsadili první dvě místa v soutěži balení a aranžová-
ní v  Odrách a  také bodovali ve  vědomostní soutěži 
v  Ústí nad Labem,“ uvedla Vilma Johnová, vedoucí 
učitelka odborného výcviku.

Krajské stipendium od 1500 do 2500 korun za po-
loletí a jednorázový příspěvek v obdobné výši za vy-
znamenání mohou získat žáci učebních oborů strojní 
mechanik, obráběč kovů, truhlář, tesař, klempíř, zed-
ník, mechanik-opravář kolejových vozidel, elektrikář 
a  zednické práce. Stipendium od  patnácti set do  tří 
tisíc za  pololetí obdrží studenti oborů strojírenství, 
stavebnictví i  mechanik strojů a  zařízení. Někteří 

mohou dostat i  firemní stipendium. Další peníze si 
vydělají na praxi.

„Šikovní žáci a  žákyně oboru prodavač dostávají 
v hypermarketech ve třetím ročníku kapesné až dva 
tisíce korun měsíčně. Jedna z našich učnic letos ob-
držela ocenění Talent Olomouckého kraje s  odmě-
nou tři tisíce korun. Dalších pět tisíc získala na konci 
školního roku jako nejlepší žačka oboru,“ přiblížila 
Johnová.

Den otevřených dveří na  šumperském „učňáku“ 
vzbudil zaslouženou pozornost veřejnosti. „Přišla 
jsem se podívat s dcerou. Babička moc stojí o to, aby 
studovala, dceři by se však líbilo stát prodavačkou. 
Po třech letech získá výuční list, a pokud bude chtít, 
může pokračovat ve  dvouletém studijním oboru 
a  složit maturitní zkoušku. Pak snad bude konečně 
spokojená i babička,“ usmívala se jedna z návštěvnic.

Bližší informace o  učebních a  studijních obo-
rech: http://www.sszts.cz/.

Prodám 
DŘEVĚNOU POSTEL 

opatřenou bílým  
lakem, včetně matrace.  
Rozměr 190 x 85 cm. 
Součástí je mobilní  
zásuvka, kterou lze 

pod postel zasunout. 
Velmi zachovalá. 
Cena 1.500 Kč

Volejte 602 251 783
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

Prodej mírně ojetých vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí původu 
a ujetých kilometrů

PŮLROČNÍ VOZY

Věci, které umíme
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Věci, které umíme www.fortexauto.cz

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 
 Zedník  Zednické práce  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru Strojní mechanik) 
Nábytkářská a dřevařská výroba  Stavebnictví 

 Podnikání  Provozní technika  Nábytkářská a dřevařská výroba

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí

Jesenická 10, Šumperk (vedle prodejny K-technik)

obchod@edeco.cz | tel. 608 712 947

FOTO      DÁREK.cz
www.foto-darek.cz

přívěsky
hodinky
náramky
nože 
psí známky
zapalovače

rytí textů a fotografií do předmětů:

.. a další ..

RYTECTVÍ

Redakce 
ŠUMPERSKÉHO 

ZPRAVODAJE 
děkuje všem 
inzerentům 

za přízeň v loňském 
roce a těší se 
na spolupráci 
v roce 2016.


