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Ve vydávání 
„občanek“ a pasů 
došlo ke změně

Rád vyhrávám a neúspěch 
mě spíš nakopne, říká mladý 
závodník Milan Vaněk2 3, 5 4

Do zítřka se lze vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu, město 
plánuje další investice 6

Akademie J.A. Komenského 
nabízí seniorům zajímavé 
přednášky

Exkluzivní výstava ilustrací a  story-
boardů pro film, jež byly inspirací pro 
režiséry světového formátu, je od  mi-
nulého týdne k  vidění v  šumperském 
kině Oko. Zahájil ji osobně jejich autor, 
výtvarník Kurt van der Basch, který týž 
den dopoledne vedl v ateliéru na míst-
ní „průmyslovce“ workshop tvůrčího 
kreslení.

„Když jsem s  Kurtem o  výstavě jed-
nal, měl hned zpočátku jednu pod-
mínku, kterou bylo, že musíme udělat 
workshop pro školu,“ řekl v úvodu ver-
nisáže výstavy ředitel kina Oko Kamil 
Navrátil a dodal, že během workshopu 
na  „průmyslovce“ si mohli maturan-
ti v  oboru grafický design vyzkoušet  
navrhnout jednotlivé filmové scény, tak-
zvané storyboardy. Na těch před natáče-
ním pracuje režisér společně s kreslířem 
a štáb je poté používá jako předlohu pro 

lepší představu, jak by mělo ve filmu vše 
vypadat. „Kurt odvedl velký kus práce. 
Všichni, kteří tam byli, dostali možnost 
naučit se něco užitečného ze světa fil-
mu,“ zdůraznil Navrátil.

Kurt van der Basch je Kanaďan 
s  holandskými předky, který se před 
šestnácti lety usadil v  Praze. Zde za-
čínal jako asistent zahraničních filmo-
vých štábů, jež si jako destinaci pro 
natáčení zvolily právě Prahu. „Zpo-
čátku jsem nosil kávu a čaj a vyráběl 
kopie. Vědělo se ale o mně, že umím 
kreslit, a  tak se objevila první mož-
nost nakreslit storyboard,“ popsal 
začátky své kariéry Kurt van der Ba-
sch, jehož profesní reputace postupně 
rostla a  dnes se může pochlubit ne-
uvěřitelným pracovním portfoliem. 
Spolupracoval například s  Tomem 
Tykwerem, sourozenci Wachovskými 

nebo oscarovou režisérkou Suzanne 
Bierovou. Jeho storyboardy pomáhaly 
při vzniku takových filmů, jako jsou 
Atlas mraků, Wanted, Alien vs. Pre-
dator, Vikingové, nebo při natáčení 
historického seriálu Borgiové. Podílel 
se rovněž na Madonnině koncertním 
turné Sticky & Sweet Tour a jeho po-
sledním velkým počinem byly loňské 
Star Wars: Síla se probouzí.

K práci na hollywoodském velkofilmu 
se přitom dostal šťastnou náhodou. Pro-
dukce totiž původně sháněla výtvarníky 
v Anglii, ale všichni byli v té době zane-
prázdnění. „Storyboardistů je v  Evropě 
málo, navzájem se známe a pomáháme 
si. Kolegové v Anglii tak na mě dali pro-
dukci tip,“ podotkl van der Basch. Práce 
na  Hvězdných válkách byla podle něj 
zajímavá hlavně tím, že šlo o velký ná-
ročný projekt. Pokr. na str. 4

Výtvarník Kurt van der Basch během vernisáže ochotně odpovídal na otázky návštěvníků výstavy.  Foto: P. Kvapil

Své ilustrace a  storyboardy představuje 
Kurt van der Basch v kině Oko

Nemocnice bude mít v únoru nový su-
per aseptický operační sál.   Strana 2

Tříkráloví koledníci letos opět vybrali 
rekordní sumu.   Strana 3

Kultovní kapela Michala Pavlíčka 
Stromboli, pojmenovaná podle stále 
činné sopky nedaleko Itálie a složená ze 
špičkových hudebních umělců, zavítá 
v pátek 19. února do Šumperka. Dorazí 
přitom celá původní sestava, tedy ky-
tarista Michal Pavlíček, zpěvačka Bára 
Basiková, bubeník Klaudius Kryšpín, 
baskytarista Jiří Veselý, klávesistka Ven-
dula Kašpárková a hostující zpěvák Vi-
lém Čok. Koncertovat začnou v domě 
kultury úderem půl osmé večerní.
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D´Artagnan s mušketýry vtrhne 
do divadla 20. února

Švandovo divadlo přiveze 
komedii CRY BABY CRY

Vladimír Merta a Ondřej Fencl 
zahrají kultovní písně 

i novou tvorbu

Výstavní síň bude patřit 
patchworku

Rockoví fanoušci přivítají 
Stromboli

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v únoru

Vladimír Merta vystoupí spolu 
s Ondřejem Fenclem.  Foto: archiv

Stromboli s  Bárou Basikovou vy-
stoupí v Šumperku 19. února.

 Foto: archiv

Výstava představí techniku patch-
worku.  Foto: VM Šumperk

Její autorka, Jana Harmachová z  Vo-
lyně, navíc nabídne zájemkyním jeden 
z plánovaných kurzů patchworku.

Po třech letech budou moci návštěv-
níci šumperského muzea opět spatřit 
ruční výrobky šité starou textilní tech-
nikou spočívající ve skládání a sešívání 
různobarevných látkových dílů tak, 
aby vznikl mozaikový vzor. Ve čtvrtek 
25.  února bude ve  výstavní síni zahá-
jena výstava patchworku.

Svá díla, jako jsou deky a  dečky, 
polštáře, prostírání, tašky, hračky, pe-
něženky, jehelníčky, obaly na  knihy, 
textilní obrazy a  další výrobky, před-
staví na  výstavě nejen šumperské, je-
senické a  mohelnické patchworkářky. 
Návštěvníci budou moci obdivovat 
i temperové obrazy Aničky Navrátilové, 
která se při jejich tvorbě nechala inspi-
rovat patchworkovými mozaikovými 
vzory, a  v  rámci doprovodného pro-
gramu bude během výstavy mimo jiné 
představena nová kniha o patchworku. 

Šumperské divadlo uvede v  sobotu 
20. února premiéru inscenace D´Ar-
tagnan aneb Tři mušketýři. Autory 
jsou Jean-Loup Dabadie a  Jérôme Sa-
vary. Slavný příběh mušketýrů bude 
tentokrát podán z  pohledu životního 
příběhu d´Artagnana. Režie se ujal 
Petr Veselý, který již pro šumperské 
divadlo inscenoval Černou komedii. 
Po premiéře, která začíná v 19 hodin, 
bude připraveno posezení s  hudbou 
v Zrcadlovém sále a foyer.

Šumperské publikum se může 
těšit na  koncert Vladimíra Merty, 
všestranného hudebníka, filmaře, 

publicisty a  spisovatele. Společně 
s  Ondřejem Fenclem, který je zná-
mým klavíristou a kytaristou, zahrají 
jak kultovní písně ze 70. a  80. let 
Astrolog, Omamná květina pravdy, 
Chtít chytit vítr a  Praha magická, 
tak novou hudební tvorbu. Koncert 
se uskuteční ve  čtvrtek 25.  února 
od  sedmé večerní na  jevišti velkého 
sálu domu kultury.

S  komedií CRY BABY CRY pojed-
návající o  tom, jak pět žen hledá ná-
vod na  štěstí, přijede do  Šumperka 

Švandovo divadlo na Smíchově. Diváci 
v  ní uvidí i  někdejší členku šumper-
ského divadelního souboru Bohdanu 
Pavlíkovou.

Pět žen se v dnes populárním kurzu 
life coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
změnit svůj život. Může nás ale vůbec 
někdo naučit, jak žít a  jak být šťastný? 
To je otázka. Divadelně zrychlený kurz 
pod vedením kouče Michala Dlou-
hého se o to pokusí v sobotu 27. února 
od  sedmé večerní v  šumperském di-
vadle. Změnit svůj život přijdou Klára 
Cibulková, Réka Derzsi či Eva Vrbková, 
Kristýna Frejová, Bohdana Pavlíková 
a Blanka Popková pod režijním dohle-
dem Martiny Krátké.

Zpracovala –zk-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Preludium Aloise Motýla startuje první 
únorový den.     Strana 5
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Ve vydávání „občanek“ a pasů došlo ke změně
Plánujete výměnu cestovního pasu či „občanky“? 

Pak zpozorněte. Novely zákonů o občanských průka-
zech a  cestovních dokladech totiž přinesly význam-
né změny ve vydávání těchto dokladů s účinností od  
1. ledna 2016.

„Zásadní změnou při vydávání cestovního pasu je 
zrušení místní příslušnosti, což znamená, že podá-
ní žádosti o vydání cestovního pasu už není vázáno 
na trvalý pobyt občana, ale ten si může žádost podat 
u  kteréhokoliv úřadu obce s  rozšířenou působností. 
Tento úřad však je i  úřadem vydávajícím, u  něhož 
si občan musí již vyhotovený cestovní pas převzít,“ 
říká vedoucí správního oddělení odboru správního 
a  vnitřních věcí MěÚ Šumperk Olga Breitzetelová. 
Vzápětí dodává, že pokud občan v  žádosti proje-
ví přání převzít si cestovní pas u  jiného úřadu obce 
s  rozšířenou působností, bude mu to umožněno, 
avšak po úhradě správního poplatku ve výši sto korun

Od  letošního roku také zákon nově řeší vydávání 
cestovních pasů ve  zkrácené lhůtě, tzv. „rychlovek“. 
Dosavadní právní úprava umožnila vydat občanovi 
na jeho žádost cestovní pas ve zkrácené lhůtě do pat-
nácti dnů, který vyhotovil místně příslušný úřad obce 
s  rozšířenou působností. Tento pas byl bez strojově 
čitelných údajů a  nosiče dat s  biometrickými údaji, 
jeho doba platnosti byla šest měsíců. „Mnozí občané 
spoléhali na skutečnost, že v případě potřeby jim byl 
uvedený pas vydán i do týdne nebo dokonce do dru-
hého dne, či na  počkání. Toto už od  letošního led-
na není možné,“ zdůrazňuje Breitzetelová. Cestovní 
pasy ve zkrácené lhůtě, tedy kratší než třicet dnů, tak 
jsou vydávány ve lhůtě šesti pracovních dnů a vyrábě-
ny Státní tiskárnou cenin. Jde tedy už o plnohodnot-
né cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosiči 
s  biometrickými údaji s  dobou platnosti deseti let 
u občana staršího patnácti let a pět let u občana mlad-
šího patnácti let. Tomu odpovídá i zvýšení správního 
poplatku za  vydání „rychlovky“, a  to na  čtyři tisíce 

pro občana staršího patnácti let a  dva tisíce korun 
u občana mladšího patnácti let. „Doporučujeme tedy, 
aby si každý v dostatečném předstihu před plánova-
nou cestou do zahraničí zkontroloval platnost svého 
cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně překvapen 
nebo dokonce nemusel rušit svou už zaplacenou za-
hraniční dovolenou,“ připomíná vedoucí správního 
oddělení.

Žádost o  vydání občanského průkazu lze podat 
u  kteréhokoliv úřadu obce s  rozšířenou působností 
bez ohledu na místo trvalého pobytu občana. Od le-
tošního ledna je však tento úřad i úřadem vydávají-
cím, u něhož si musí občan svůj vyhotovený občanský 
průkaz převzít. I zde je však možnost v žádosti o „ob-
čanku“ uvést jiný úřad obce s rozšířenou působnos-
tí pro převzetí občanského průkazu, a  to po úhradě 
stokorunového správního poplatku. Velmi důleži-
tou změnou ve vydávání občanských průkazů, která 
uleví starším spoluobčanům, je změna platnosti ob-
čanských průkazů u  občanů starších sedmdesáti let 
z deseti roků na třicet pět let.  -red-

Nemocnice Šumperk zahájila loni v prosinci rekon-
strukci nového operačního sálu pro ortopedické a trau-
matologické operace. Kompletní přestavba sálu se  
odhaduje zhruba na dva měsíce a přijde na miliony 
korun.

Více než sedmnáct milionů korun se rozhodl inves-
tovat majitel nemocnice Martin Polach do přestavby 
operačního sálu, přestože se nachází v budově, jejímž 
vlastníkem je město. „Ortopedická péče je v Nemoc-
nici Šumperk na  špičkové úrovni. Tento druh péče 
hodláme rozvíjet i do budoucna, a proto tuto inves-
tici vnímám jako jednu z nejvýznamnějších,“ vysvět-
lil majitel nemocnice Martin Polach důvody, proč se 

rozhodl investovat do  majetku města své vlastní fi-
nanční prostředky.

Operační sály šumperské nemocnice byly vybudo-
vány při výstavbě chirurgického komplexu a otevřeny 
v roce 1993. Vzhledem k rychlému technologickému 
pokroku na nich musely být již několikrát provede-
ny dílčí úpravy tak, aby odpovídaly moderním me-
dicínským trendům. I  nově zrekonstruovaný super 
aseptický operační sál bude vybaven nejmodernější 
technologií, která bude například pacienty maximál-
ně chránit před vznikem infekce během operací, čímž 
zabrání vzniku následných komplikací. „Pro pacienty 
znamená rekonstrukce sálu větší bezpečí a pro ope-
ratéry nejvyšší standard vybavenosti,“ uvedl ředitel 
nemocnice Radan Volnohradský. 

Nedílnou součástí přestavby nového sálu je kom-
pletní rekonstrukce inženýrských sítí, instalace no-
vých klimatizačních jednotek i dispoziční úprava sálu 
a přísálí. „Celá rekonstrukce probíhá tak, aby neome-
zila zásadním způsobem chod nemocnice ani opera-
tivu,“ upřesnil Volnohradský.

Nemocnice Šumperk se snaží trvale investovat 
do  svého rozvoje. Jen loni investoval nový majitel 
nemocnice Martin Polach do  jejího rozvoje víc než 
padesát milionů korun. Nemocnice již například  
započala přípravy na stavbu nového pracoviště mag-
netické rezonance, dokončila rekonstrukci plicních 
ambulancí nebo zakoupila dvě nová C-ramena za de-
set milionů korun.                                                     -hs, zk-

Nemocnice bude mít super aseptický operační sál

Žádost o vydání „občanky“ lze podat u kteréhoko-
liv úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu 
na místo trvalého pobytu.                             Foto: -pk-

Ortopedi ještě operují v  původních operačních 
sálech z 90. let, od února už ale budou provádět 
výkony v novém super aseptickém sále. 
 Foto: Nemocnice Šumperk

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke  svému letošnímu prvnímu zasedání se se-
jdou šumperští zastupitelé zítra, tedy ve  čtvrtek 
28. ledna. Schválit by měli rozpočet města na rok 
2016, realizaci páté etapy regenerace panelového 
sídliště při Prievidzské ulici, strategii prevence 
kriminality ve  městě na  léta 2016 - 2017 a  také 
udělení Cen města, prozatím ve  čtyřech katego-
riích. Chybět nebude ani řada majetkoprávních 
a také finančních záležitostí, mimo jiné například 
účast města ve výběrovém řízení na prodej zchát-
ralých nemovitostí společnosti Deneta při ulici 
Gen.  Svobody za  budovou pošty. První letošní 
zasedání Zastupitelstva města Šumperka začíná 
zítra v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. Další jednání je pak 
na  programu o  necelý měsíc později, ve  čtvrtek 
25. února.  -zk-

      V Muzeu silnic 
proběhne školení řidičů, 
chodců a cyklistů

V sobotu 30. ledna proběhne od 9 do 13 hodin 
v Muzeu silnic ve Vikýřovicích zdarma „školení“ 
pro všechny účastníky silničního provozu. Cí-
lem je připomenout veřejnosti, řidičům, chod-
cům a  cyklistům, pravidla společného užívání 
silnic. Přítomné seznámí zástupce Správy silnic 
Olomouckého kraje se zásadami a s prováděním 
údržby silnic, zejména vzhledem k zimnímu ob-
dobí. -red-

      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 An-
glické nebo Příčné. -red-

      Školy zapíší budoucí 
prvňáčky 

Měsíc únor se na  šumperských základních 
i speciálních školách již tradičně nese ve zname-
ní zápisu budoucích prvňáčků. Do prvního roč-
níku budou moci rodiče nechat zapsat své děti 
ve čtvrtek 11. února od 12 do 17 hodin a v pátek  
12. února od 8 do 15 hodin. S sebou musejí vzít 
rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dětí naroze-
ných do 31. srpna 2010 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 Scho-
la Viva, o.p.s., Erbenova 16, ZŠ a  SŠ Pomněnka 
o.p.s., Šumavská 13.  -zk-
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Tříkrálová sbírka skončila letos 
na  území děkanátu Šumperk rekord-
ním výsledkem. Sto sedmdesát devět 
skupinek koledníků vybralo ve  třia-
dvaceti městech a  obcích do  kasiček 
s  logem Charity 725  317 korun, což 
je oproti loňsku o  více než pětatřicet 
tisíc. V  samotném Šumperku vynesla 
Tříkrálová sbírka více než pětadevade-
sát tisíc. Výtěžek podpoří především 
projekty místní Charity.

„Tato suma zatím není konečná, 
ještě se připočítají finance z  dárcov-
ských DMS zpráv a také peníze, které 
lidé zaslali složenkou,“ uvedla Marie 
Vychopeňová, ředitelka šumperské 
Charity. Ta zahájila Tříkrálovou sbírku 
v úterý 5. ledna na Točáku. Zde nabí-
zeli pracovníci Charity kolemjdoucím 
výbornou zelňačku, které nechali na-
vařit 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 kolední-
ků. V  dalších dnech je pak vystřídali 
místní farníci a gymnazisté.

Během několikadenního putová-
ní ulicemi Šumperka vykoledovaly 
trojice v  převlecích biblických mu-
drců Kašpara, Melichara a  Baltazara 
do  dvaatřiceti kasiček 95  313 korun, 
což je o  téměř dva a  půl tisíce více 

než v  loňském roce. „Velmi mě těší, 
že jsme opět veřejnost oslovili. Všem 
koledníkům a především dárcům chci 
poděkovat,“ zdůraznila Vychopeňová. 
Vzápětí připomněla, že výtěžek sbír-
ky každoročně podporuje především 
projekty Charity v jednotlivých regio-
nech, pomáhá však také rodinám a li-
dem v nouzi u nás i v zahraničí.

„Osmapadesát procent z celkové vy-
koledované částky se vrací zpět na úze-
mí, kde byly peníze vybrány. Po schvá-
lení návrhu jejich využití Tříkrálovou 
komisí Arcidiecézní charity Olomouc 
se tato částka rozdělí na  jednotlivé 

projekty,“ vysvětlila Vychopeňová. 
Částí vykoledovaných peněz chce po-
dle ní Charita přispět na  zvýšení do-
stupnosti a kvality svých služeb a také 
na činnost místního Centra pro rodinu 
a  Poradny pro ženy dívky - ochranu 
nenarozeného života. Další darované 
peníze pomohou rozšířit sortiment 
rehabilitačních a  kompenzačních po-
můcek v  půjčovně. Pravidelně je pak 
část výtěžku určena na přímou pomoc 
lidem, kteří se ocitnou v hmotné nou-
zi. Podrobné informace získají zájemci 
na  internetové adrese www.sumperk.
charita.cz. -zk-

Zpravodajství/Investice

Tříkráloví koledníci opět vybrali rekordní sumu

Dotace na  podporu neziskových 
akcí a  na  celoroční činnost nezisko-
vých organizací letos opět rozdělí 
šumperská radnice. Několik let tak již 
tímto způsobem podporuje ze svého 
rozpočtu pořádání neziskových akcí 
a  činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kul-
tury a volného času a ve zdravotně so-
ciální oblasti. Ty se pohybují od třiceti 
tisíc do  půl milionu korun. Celkem 
chce město na tuto oblast vyčlenit více 
než čtyři miliony korun. V případě vý-
konnostního sportu, na který je v ná-
vrhu rozpočtu vyčleněno dva a  půl 
milionu korun, se pak žádosti začnou 
přijímat 18. dubna.

Šanci získat dotaci mají všichni ža-
datelé, kteří splní konkrétní podmínky, 
jež v  loni v  listopadu schválili zastupi-
telé. Podrobné znění podmínek a  také 
formuláře žádostí najdou zájemci 
na  stránkách města http://www.sum-
perk.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  Jese-
nické ulici 31. Termín pro podávání 
žádostí vyprší v  pondělí 1. února ve   
12 hodin.  -zk-

K  návrhu rozpočtu města Šumperka na  rok 2016 
se mohou do  zítřka, tedy do  čtvrtku 28. ledna, do   
12 hodin vyjadřovat všichni šumperští občané. Se-
známit se s  tímto dokumentem mohou na  obecní 
desce nebo na  internetových stranách města www.
sumperk.cz v sekci aktuality nebo v sekci správa měs-
ta a podsekci rozpočet města. S připomínkami a ná-
vrhy se mohou vyjádřit i přímo na zítřejším jednání 
zastupitelstva města. To bude rozpočet projednávat 
a schvalovat. 

A které významné investice by se měly v letošním 
roce realizovat? Investiční výdaje, spojené s  akcemi 
odboru rozvoje města, územního plánování a investic 
a  se správou městského majetku, přesahují více než 
sto šedesát milionů korun. Nejvyšší částka, dvacet mi-
lionů korun, by měla jít na přeměnu někdejší Masary-
kovy školy v ulici 28. října pro potřeby knihovny, část 
zrekonstruovaných prostor přitom bude využívat os-
travská Vysoká škola báňská, která v Šumperku před 

lety zřídila externí pracoviště fakulty strojní a ekono-
mické. Ta bude městu platit nájem a provozní nákla-
dy. V suterénu by se měly nacházet rozlehlý depozitář, 
technické zázemí, dvě klubovny a hudební zkušebna 
se sociálním zázemím. Polovinu prvního podlaží ob-
sadí půjčovna pro děti a mládež, v části pak vyroste 
kromě kanceláří také menší literární kavárna se záze-
mím a v bočním křídle bude oddělená učebna Vyso-
ké školy báňské, která ji bude moci využívat nezávisle 
na knihovně. Další podlaží bude patřit půjčovně pro 
dospělé čtenáře s kultivovanou čítárnou, vzniknou tu 
i  zvláštní sektor s  naučnou a  studijní pedagogickou 
literaturou, čtenářský koutek s velmi cennou sbírkou 
knih z pozůstalosti šumperského stavitele a památká-
ře Karla Čunderleho a menší sál pro sedmdesát osob, 
který knihovna nyní velmi postrádá. V  posledním 
třetím nadzemním podlaží pak budou umístěny dvě 
učebny VŠB TU Ostrava, počítačová učebna a zázemí 
pro pedagogy. Vznikne zde také víceúčelový sál s ka-
pacitou sto padesáti míst se zázemím pro účinkující 
a prostorem pro občerstvení formou cateringu, jenž 
by mohly kromě vysokoškoláků využívat i jiné insti-
tuce, školy či zájmové spolky. S dokončením rekon-
strukce budovy se počítá v příštím roce. 

Více než dvanáct milionů korun je v  rozpočtu vy-
členěno na  dokončení oprav Vančurovy ulice. Loni 
prošel rekonstrukcí, jejíž součástí byla i  výměna 
podkladních vrstev, úsek od  křižovatky s  ulicí Zá-
břežskou po křižovatku s ulicí B. Němcové. Letos při-
jde na řadu křižovatka s ulicí Zábřežskou až po ulici 
Nerudovu. Zábřežská ulice se po úpravě stane hlavní 
silnicí. Příští rok se pak dokončí křižovatka s  ulicí  
B. Němcové a na ni navazující část po Havlíčkovu ulici.

„Rádi bychom dotáhli ideu, že každá škola bude mít 
své sportoviště. Loni jsme vybudovali hřiště u  školy 
v  ulici 8. května, letos bychom rádi zrealizovali hřiš-
tě u školy ve Vrchlického ulici, kde počítáme s větším 
areálem, v němž bude i dvousetmetrová atletická dráha 
a  plnohodnotné házenkářské hřiště s  rozměry ligové 
házené, které bude multifunkční,“ uvedl šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný a  dodal, že investice se 
odhaduje na dvanáct milionů korun. „Chceme rovněž 
splatit dluh škole Dr.  E. Beneše, kde mělo být hřiště 
ve  dvoře hotovo už letos, ale kvůli nákladné přeložce 
kabelu ČEZ k  realizaci nedošlo. V  letošním rozpočtu 
tak na  toto hřiště pamatujeme pěti miliony,“ podotkl 
Spurný. Vzápětí zdůraznil, že město bude letos pokra-
čovat v sanacích vlhkosti ve škole 8. května, kde se po-
čítá i s rekonstrukcí kuchyně a výdejny stravy. Více než 
tři miliony jsou pak v  rozpočtu vyčleněny na dokon-
čení zpevněné plochy pro herní prvky družiny u školy 
ve Sluneční ulici, na zpracování projektu nové gymnas-
tické haly a  na  vybudování propojovací komunikace 
mezi ulicemi Sluneční a Školní. Pokr. na str. 5

Tříkrálovou sbírku již tradičně zahájili nepřehlédnutelní šumperští Motýli a opět 
nechyběla ani novoroční zelňačka.  Foto: -pk-

Do zítřka se lze vyjadřovat k návrhu rozpočtu, město plánuje další investice

Pokračovat by měla letos regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici.  Foto: -zk-

Dvacet milionů korun by mělo letos jít na přeměnu 
někdejší Masarykovy školy v ulici 28. října pro po-
třeby knihovny.

Žádosti o dotace neziskovým 
organizacím se přijímají 
do pondělí 1. února



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Zpravodajství

Autokros patří u nás mezi divácky velmi atraktiv-
ní sporty. Učaroval i šestnáctiletému Milanu Vaňko-
vi, který do „bugyny“, jež dokáže jezdit i sto padesát 
kilometrů v  hodině, poprvé usedl v  necelých pěti 
letech, kdy se poprvé účastnil závodů republikového 
mistrovství. V roce 2012 se pak poprvé objevil mezi 
jezdci divize junior buggy. Jezdí s motorem Yamaha 
600 ccm o síle sto čtyřiceti koní, který mu staví a při-
pravuje známý konstruktér Ladislav Hanák z přerov-
ské firmy Alfa Racing, jehož speciály jsou považovány 
za ty nejlepší v současném autokrosovém sportu. 

Za svou závodní činnost dosáhl Milan Vaněk, kte-
rý jezdí pod hlavičkou Autoklubu ČR, řady úspěchů 
a nenechal se odradit ani předloňským vážným zra-
něním krční páteře. Po uzdravení se vydal na závodní 
trať a loni opět bodoval. Ve všech závodech, jež v re-
publice jel, zvítězil a  z  osmi evropských jich vyhrál 
pět. Loňského juniorského mistra republiky a Evropy 
Milana Vaňka požádala redakce Šumperského zpra-
vodaje o odpověď na následující otázky.

Jak se ani ne pětiletý kluk dostane k autokrosu?
Jeden známý mého táty závodil na bugynách, jednu 

nám prodal a tak jsme začali. Zpočátku mě k závodě-
ní vedl taťka, ale pak mě to opravdu chytilo.

Můžeš zmínit hlavní zlomové okamžiky v jezdec-
ké kariéře?

Neřekl bych, že šlo o  zlomové okamžiky. Všech-
no probíhalo tak nějak postupně. Ze začátku jsem se 
spíš od starších kluků učil, jezdit dobře jsem začal asi 
od  devíti a  postupně se mi dařilo. Nejdřív jsem zís-
kal titul mistra republiky, pak vicemistra. Potom jsem 
přešel na Evropu, kde jsem byl první rok devátý, druhý 
rok osmý a loni první. 

Kolik závodů ročně odjezdíš? Máš nějakou oblí-
benou trať a naopak takovou, která Ti nesedne?

V republice se jede devět závodů a v Evropě osm. 
Délka trati na bugyně se přitom pohybuje kolem ki-
lometru, jezdí se většinou čtyři kola a ve finále osm. 
Jsou samozřejmě tratě, na kterých se občas trápím, ale 
jsou i takové, které mi absolutně vyhovují.

Předloni jsi po nárazu do betonové koleje utrpěl 
úraz krční páteře. Neodradilo Tě to?

Mě to naopak víc nakoplo, protože když jsem nemo-
hl závodit a díval se na ostatní, tak tím víc jsem se chtěl 
vrátit. Takže když mě z nemocnice propustili a odložil 
jsem límec, jel jsem hned závody.

 
Kdo Ti do techniky jízdy nejvíc mluví?
Nejvíc asi táta, ale loni jsem se hodně radil s La-

dislavem Hanákem, který také závodí a  je několika-
násobný mistr Evropy. Probírali jsme spolu záznamy 
z kamery, kterou mám v autě, a to mi hodně pomohlo.

Kde trénuješ?
U  autokrosu je problém, že není kde trénovat. 

Nejblíž přichází v úvahu přerovská rokle, kde se jede 
mistrovství republiky i  Evropy. Bugyna je ale navíc 
upravená tak, že vzhledem k nastaveným „motohodi-
nám“ provozu se trénovat nevyplatí. Takže já vlastně 
netrénuju, ale na závodech sednu a jedu. První závod 
je samozřejmě obtížný, protože mě bolí ruce. Pak se 
to ale srovná.

Co Tě na závodění nejvíc přitahuje?
Asi ten adrenalin během závodu a  rychlost. Mou 

výhodou je, že když jezdím se staršími, kteří mají vět-
ší pud sebezáchovy, tak já do  toho jdu naplno. Rád 
vyhrávám a neúspěch mě spíš nakopne.

A co je pro Tebe největší odměnou?
Asi to, že mi závodění taťka financuje. Za to bych 

mu chtěl poděkovat. Sezona přijde asi na půldruhého 
milionu a umístěním na bedně bych si na ni absolut-
ně nevydělal. Za  první místo totiž dostanete tři sta, 
za druhé dvě stě padesát eur a do desáté příčky sto.

Bude pro Tebe „řidičská praxe“ výhodou, až si 
budeš dělat „řidičák“ na auto? 

Myslím si, že i zkušený závodník, který umí dob-
ře jezdit na trati, nemusí umět dobře jezdit na silnici 
v provozu. Potvrzuje to moje vlastní zkušenost, kdy 
jsem se svým malým autem, které jede maximálně 

sedmdesátkou a  má papíry jako čtyřkolka, boural. 
Od té doby mám k silnici respekt. 

Jak se Ti daří skloubit závodění se školou?
Studuji učňovku, obor mechanik s maturitou. Při-

znávám, že na učení jsem trochu líný, ale snažím se 
během roku zameškané hodiny dohnat. Hlavní závo-
dy jsou naštěstí během prázdnin.

Co Tě letos čeká?
Chci jet závody evropského šampionátu s  junior-

kou a českého mistrovství v kategorii dospělých s vět-
ší bugynou s motorem 1600 ccm.

Bugynu berou někteří závodníci jako start pro 
další kariéru v  rallye či podobně. Máš představu, 
kam dál?

Chtěl bych jít dál, ale uvidím, jak to půjde. Od osm-
nácti bych rád jezdil nejvyšší kategorii buggy od ku-
batury do čtyř litrů. Rallye je samozřejmě lákavá, ale 
je hodně o financích, které musíte investovat, než si 
někdo všimne, že jste dobrý. Navíc mě baví terén, ne 
asfalt, takže někdy možná rallye cross. 

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Rád vyhrávám a neúspěch mě spíš nakopne, říká mladý závodník Milan Vaněk

Své ilustrace a storyboardy představuje Kurt van der Basch v kině Oko
     Pokr. ze str. 1
„Rád dělám i na malých nezávislých filmech, které 

nemají příliš vysoký rozpočet. A minulý týden jsem 
nakreslil storyboard pro jednoho švédského režisé-
ra. Jde o bláznivý surrealistický příběh, který se ani 
nedá popsat. To mě hodně bavilo,“ prozradil kres-
líř, který původně vystudoval hru na klasické piano 
a  jako výtvarník je samouk. Vzorem mu byli starší 
kolegové, z nichž s některými měl to štěstí pracovat. 
„Koukal jsem jim přes rameno a hodně se od nich 
naučil. Každý máme svou techniku, ale občas se 
i  trošku navzájem kopírujeme,“ přiznal s úsměvem 
van der Basch, který běžně nakreslí během až dva-
náctihodinového pracovního dne pro jednu filmo-
vou scénu kolem tří desítek obrázků, výjimkou jich 
ale není ani sedmdesát. Ještě před třemi lety používal 
při kreslení výhradně tužku, šedý fix a papír, pak po-

dle vlastních slov překročil hranici do počítačového 
světa. 

„Výhodou photoshopu je, že skicu nakreslenou tuž-
kou naskenuji a pak ji mohu v počítači podle požadav-
ků produkce upravovat. Někteří kluci to ale nepřijíma-
jí, říkají, že to už není ono,“ podotkl výtvarník, kterého 
velmi láká svět komiksu. „Storyboardy se po natáčení 
vyhodí a po mně vlastně nic nezůstane. A co když mě 
třeba zítra zasáhne meteorit? Bude mi čtyřicet, takže 
bych chtěl udělat nějaký svůj projekt. Najít scénáris-
tu nebo spisovatele, který píše krátké příběhy, a zkusit 
nakreslit komiks. Muselo by ale jít o  něco menšího, 
protože nikdy nevím, kdy mi zavolají a nabídnou další 
práci,“ pousmál se Kurt van der Basch.

Výstava Ilustrace a storyboard art pro film, na níž 
je k vidění i jeden nerealizovaný scénář, potrvá v kině 
Oko do konce dubna.   -zk-

Kurt van der Basch zavítal na místní „průmyslovku“, 
kde vedl workshop tvůrčího kreslení.  Foto: P. Válek

Milan Vaněk si loni v květnu dojel v německém See-
lowě v kategorii Junior Buggy pro cenné zlato. 
 Foto: archiv

„Bugyna“ dokáže jezdit i sto padesát kilometrů v ho-
dině.  Foto: archiv
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Preludium/Investice

Třiačtyřicátý ročník festivalu „Pre-
ludium Aloise Motýla“, který „startuje“ 
první únorový den, bude přehlídkou 
rozmanitosti klasické hudby a  zároveň 
poctou duchovnímu otci šumperské-
ho dětského sboru, dnešních Motýlů 
Šumperk, Aloisi Motýlovi. Jeho láska 
k  hudbě a  laskavý humor totiž zane-
chaly v duších mnoha dětí i dospělých 
nesmazatelnou stopu. 

„Věříme, že se nezapomenutelnými 
stanou také výjimečné koncerty připra-
vené pro letošní rok. Jejich společným 

jmenovatelem je barvitost a  rozmani-
tost sahající od  sólového vystoupení 
talentované laureátky Pražského jara 
přes vynikající výkon nejlepšího kvar-
teta v Čechách ve spojení s uměleckým 
přednesem, krásu lidského hlasu v  pě-
tinásobném podání až po  virtuózní 
houslový koncert plný vášně a  emocí,“ 
říká jeden z pořadatelů Preludia Roman 
Janků z Agentury R+J. Vzápětí prozra-
zuje, že festival zahájí v pondělí 1. února 
společný projekt vynikající české hereč-
ky Valérie Zawadské a momentálně jed-
noho z  nejlepších českých smyčcových 
kvartet -  Doležalova kvarteta. „Po-
sluchači se mohou těšit na  díla Josefa 
Haydna, který byl velkou inspirací pro 
českého hudebního velikána Antonína 
Dvořáka, a  na  úryvky ze smyčcových 
kvartetů Antonína Dvořáka „Slovan-
ský“ a  „Americký“,“ láká na  koncert 
Janků a dodává, že během večera zazní 
také výňatky z korespondence a životo-
pisu Antonína Dvořáka v podání hereč-
ky Valérie Zawadské.  

Během druhého festivalového kon-
certu, který je na  programu v  pondělí 
15. února, si posluchači budou moci 
„vychutnat“ souhru lidských hlasů 
v podání vokálního kvintetu Ensemble 
Frizzante, který interpretuje evropskou 
světskou hudbu všech epoch a  staletí. 
„Soubor, jenž vznikl teprve nedávno 
na  půdě brněnského Národního diva-
dla, se již nyní prezentuje mimořádným 
smyslem pro propojování hlasů a  pře-
devším interpretací skladeb různých 
období,“ podotýká organizátor Prelu-
dia. Program druhého koncertu nese 
název „Poezie ve vokální hudbě“ a na-
bídne nejen vokální skladby čtyř růz-

ných epoch, ale také umělecký přednes 
Otakara Bláhy. 

Laureátka soutěže Pražské jaro 
a  vítězka mnoha dalších hudebních 
soutěží, klarinetistka Anna Paulová, 
se v  Šumperku představí v  pondělí  
29. února. Za  klavírní spolupráce Lu-
káše Klánského nabídne posluchačům 
program z  děl J. Brahmse, L. Bassiho,  
F. Chopina, B. Martinů a K. Husy.

Vyvrcholením festivalu se stane 
ve  středu 17. března pořad Gipsy Fire 
- „gejzír nespoutané energie a  strhu-
jící virtuozity“ v  podání Pavla Šporc-
la a  Gipsy Way Ensemble. Ojedinělý 
projekt spojující houslové mistrovství 
našeho nejlepšího a  nejžádanějšího 
houslisty současnosti nabídne skladby 
lidové, tedy úpravy písní různých náro-
dů, ale také vlastní tvorbu Pavla Šporcla 
či skladby J. S. Bacha.

„Všechny koncerty Preludia Aloise 
Motýla se konají v  šumperském kláš-
terním kostele vždy od 19 hodin, pou-
ze závěrečný koncert Pavla Šporcla se 
uskuteční ve velkém sále domu kultury 
rovněž od  sedmé večerní,“ zdůrazňuje 
Janků. Současně připomíná, že na kon-
certy lze využít slevové „Karty Klubu 
přátel Klasika Viva“, která nabízí dvace-
tikorunovou slevu na nákup jedné vstu-
penky, či novinku letošního roku, tzv. 
„Otevřenou vstupenku Klasika Viva“, 
jež opravňuje k návštěvě dvou libovol-
ných koncertů s výjimkou březnového 
vystoupení Pavla Šporcla. Vstupenky 
si lze koupit v  pokladně Domu kultu-
ry Šumperk v  pracovní dny od  14 do   
18 hodin nebo on-line na www.klasika-
viva.cz. -red-

   Pokr. ze str. 3
V plánu má město rovněž revitalizaci dalších ulic 

a míst v návaznosti na zpracovanou dopravní studii. 
Jde například o  revitalizaci parkoviště při Fibichově 
ulici za deset milionů korun, o další etapu regenerace 
sídliště při Prievidzské ulici za deset milionů korun  
s využitím dotace či o  úpravu prostoru před stře-
diskem Sever za dva a půl milionu. Rybník v areálu 
na Benátkách by měla letos olemovat in-line dráha, 
vyrůst by zde měly toalety a  město se chce pustit 
do  budování několika hřišť. A  v  sídlišti při Finské 
ulici by se měli místní letos dočkat nového hřiště 
s  různými herními prvky pro děti v hodnotě kolem 
jednoho milionu korun. Nové sběrné místo s  pod-
zemními kontejnery na  komunální a  tříděný odpad 
by pak mělo vzniknout v ulici Radniční.

Dokončit by se letos mělo i  několik investičních 
akcí zahájených v loňském roce, mezi nimi například 
vybudování altánu ve  Smetanových sadech a  do-
končení jejich revitalizace. To vše za  sedm milionů 
korun. Vzhledem k loňským komplikacím s budová-
ním přístavby mateřské školy v Nerudově ulici, kdy 
město s  dodavatelskou firmou ukončilo v  prosinci 
spolupráci, se v rozpočtu města letos objevuje na tuto 
akci částka osm milionů korun. Určena je na finan-

cování nové přístavby, v  níž vzniknou dvě oddělení 
pro osmadvacet dětí. Ve  stávajícím objektu zůstane 
místo současných tří pouze jedno oddělení, neboť 
stav budovy již nevyhovovuje dnešním hygienickým 
normám. Vše by mělo být hotovo do konce dubna.

Radnice chce rovněž „dotáhnout“ ve  spolupráci 
s PMŠ chodník v Bohdíkovské ulici směrem od domu 
s  pečovatelskou službou po  restauraci U  Hniličků. 
A  v  této lokalitě připravuje město stavební parcely, 
které chce ještě letos nabídnout občanům jako sta-
vební pozemky. 

Připravený je také projekt zateplení a  revitalizace 
domu ČSA 22 v  hodnotě téměř osmi milionů ko-
run, kde chce město využít dotačních prostředků. 
Na úpravu potoka Temence by měly letos jít tři milio-
ny, pokud na ni získá město dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí, a na vybudování veřejného 
osvětlení na Bělidlo půldruhého milionu. V kině Oko 
by se měla zrekonstruovat vnitřní kanalizace, vodo-
vod a rozvody elektřiny, v ulicích Sokolské, Západní, 
Sluneční a Pod Senovou opravit komunikace, včetně 
vjezdů k  nemovitostem, a  v  úřadovně na  náměstí 
Míru by se měla dokončit sanace vlhkosti suterénu, 
jeho stavební úpravy a oprava venkovního vstupního 
schodiště. S více než pěti miliony korun se pak počítá 
na opravu fasády úřadovny v Jesenické ulici a rekon-
strukci rampy v tamním dvoře.

Další miliony korun jsou pak v  rozpočtu určeny 
na  správu a  údržbu městského majetku. Jde třeba 
o  sanaci vlhkosti v  úřadovně v  Lautnerově ulici či 
o investice do majetku v areálu nemocnice. Prostřed-
nictvím Podniků města Šumperka pak chce měs-
to například pořídit novou technologii pro výrobu 
ledu na zimním stadionu za asi padesát milionů ko-
run, posílit údržbu hřbitovů a věnovat se po etapách 
i městským hradbám. -zk-

Preludium Aloise Motýla je přehlídkou rozmanitosti klasické hudby

Do zítřka se lze vyjadřovat k návrhu rozpočtu, město plánuje další investice

Během večera zazní také výňat-
ky z  korespondence a  životopisu  
A. Dvořáka v podání Valérie Zawad-
ské.  Foto: M. Votavová

Klarinetistka Anna Paulová je laure-
átkou Pražského jara.  Foto: archiv

Letošní Preludium zahájí Doležalovo 
kvarteto.  Foto: archiv

Oprava Vančurovy ulice bude letos pokračovat. 
 Foto: -pk-
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Přestože krásné období vánočních 
svátků je již nenávratně za námi, ještě 
stále nám zůstaly v paměti nezapome-
nutelné vzpomínky z  těchto dnů. Ze-
jména společné aktivity s dětmi s tímto 
časem spojené zanechaly v  nás všech 
příjemné pocity.

MŠ Sluníčko Šumperk se již několik 
let prezentuje dětským „sborečkem“, 
pod názvem „Sluníčka“, který je tvořen 
dětmi MŠ Evaldova ve  věku od  tří do   
šesti let. Postupem času se z  dětí nej-
mladších stávají budoucí školáci, kte-
ří nám odejdou do  ZŠ. A  tak dochází 
k  obnovování ve  složení „sborečku“, 
tak jak tomu bylo i  v  letošním škol-
ním roce. A  že i  nejmladší děti, pod 
trpělivým vedením zkušených pedago-
gů, dovedou zvládnout v  tak krátkém 
čase náročný repertoár písní, dokazují 
úspěšná vystoupení.

Již tradičně vystoupily děti s vánoč-
ním koncertem ve  starokatolickém 
kostele. Díky vstřícnosti a ochotě pana 
faráře Cepka, který nám zajišťuje pro-

story pro tato veřejná vystoupení, se 
tak „sboreček“ může rodičům a veřej-
nosti prezentovat v  plné kráse! Když 
se kostelem rozléhaly dětské hlasy vá-
nočních koled a recitace básní, v někte-
rých očích z řad veřejnosti jsme mohli 
zahlédnout slzičku. Bouřlivým potles-
kem pak byla odměněna trpělivá a dů-
sledná práce učitelek P.  Šalamounové 
a  V. Schusterové s  dětmi při přípravě 
koncertu. 

Dalším vystoupením „sborečku“ pro 

veřejnost bylo již tradiční zpívání ko-
led u vánočního stromečku šumperské 
radnice. I tato vystoupení pro veřejnost 
mají své vánoční kouzlo.

 Závěrečné vystoupení „sborečku“ 
proběhlo v Pontisu, v zařízení pro seni-
ory. Dojetí seniorů, ale i personálu bylo 
velmi silné. Tato setkání považujeme 
za mimořádně důležitá, neboť díky nim 
názorně prohlubujeme morální a este-
tické hodnoty dětí ve  vztahu ke  stá-
ří. Po  koncertě proběhla mezi dětmi 
a  seniory neformální, zcela spontánní 
a  bezprostřední diskuze. Nadšení se-
niorů z přítomnosti dětí nešlo přehléd-
nout z  jejich rozzářených očí a  šťast-
ných výrazů.

Za  své vystoupení pak byly děti 
i  paní učitelky odměněny personálem 
Pontisu formou pohoštění a  dárečky. 
Závěrem si všichni společně zazpívali 
známé vánoční koledy. Již teď se všich-
ni těšíme na naše další společné setká-
ní, které se uskuteční v  jarních měsí-
cích. P. Šalamounová, V. Schusterová

V  roce 2010 zahájila Akademie 
Jana Amose Komenského v  Šumperku 
ve  spolupráci s  Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univerzity 
v Praze nový projekt vedoucí ke zvyšo-
vání kvality života seniorů prostřednic-
tvím studia Virtuální univerzity třetího 
věku. V  minulých letech tak úspěšně 
proběhly studijní programy na  téma 
Astronomie, Lesnictví, Myslivost, Pěs-
tování jedlých a  léčivých hub, Čínská 
medicína v  naší zahrádce, Etika jako 
východisko z krize společnosti, Kouzel-
ná geometrie, Život a dílo Michalangela 
Buonarottiho či Dějiny oděvní kultury. 
Letos cyklus přednášek pokračuje a na-
bízí velmi zajímavá zaměření.

„Studenti nejen že docházejí pra-

videlně na  přednášky, ale účastní se 
i akcí, které jsou v rámci projektu orga-
nizovány. Zmíním například návštěvu 
Planetária v  Praze, zájezd do  Itálie, vy-
cházky do  přírody v  rámci spolupráce 
Informačního centra se studenty SOŠ, 
kteří studují obor Cestovní ruch, a dal-
ší akce v rámci seznamování se s místní 
architekturou a kulturou,“ říká Jiří Průša 
z  Akademie J.A. Komenského. Vzápětí 
dodává, že v  únoru se rozjíždí semestr 
s dalšími tématy zaměřenými na barokní 
architekturu v Čechách a na myslivost. 

V  prvním případě jde o  přednášky 
Martina Pavlíčka na téma Barokní archi-
tektura 17. a 18. století v Čechách (4.2.)
Carlo Lurago a přísný styl raného baro-
ka (18.2.), Jan Baptiste Mathey a  řím-

ský barokní klasicismus (3.3.), Kryštof 
Dientzenhofer a  skupina radikálních 
staveb kolem r. 1700 (17.3.), Jan Blažej 
Santini-Aichel a  fenomén barokní go-
tiky (31.3.) a  Kilián Ignác Dientzenho-
fer a bravurní variace pozdního baroka 
(14.4.). O tématech z oblasti myslivosti, 
nazvaných Od tradic k současnosti, Co 
je to zvěř, Prase divoké, horký brambor 
naší myslivosti, Chlouba české mysli-
vosti - obornictví, Velké šelmy a  Kam 
kráčí myslivecký výzkum, pak pohovoří 
J. Červený, P. Koubek a V. Hart.

Zájemci o studium se mohou přihlásit 
na  Akademii J.A. Komenského v  Šum-
perku nebo elektronickou přihláškou na  
www.ajak-sumperk.cz, odkaz Univerzita 
3. věku. -red-

Sluníčka potěšila seniory v Pontisu

Akademie J.A. Komenského nabízí seniorům zajímavé přednášky

Sbor „Sluníčka“ zavítal před Vánocemi 
za seniory do Pontisu.  Foto: archiv

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

● Povinnost původců odpadů a oprávněných osob zaslat Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady za rok 2015 do 15. února 2016 v případě, že produkova-
li nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t 
ostatních odpadů. Hlášení není možné zasílat přímo na Městský úřad Šumperk. 
Uvedená povinnost se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění ozna-
movacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být 
registrován. 
● Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování uvedených v příloze č. 2 zákona 

o ochraně ovzduší podat poplatkové přiznání do  31. března 2016 a povinnost 
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za rok 2015 do 31. března 2016. 
Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplat-
ku za provozovnu za poplatkové 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: https://www.odpady.cz; www.ispop.cz a zákony 

č. 25/2008 Sb., č. 201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy souvi-
sející.   R. Křížová, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Mladí včelaři působící na Střední od-
borné škole v Zemědělské ulici získali 
na  podzim finanční podporu v  rámci 
programu SmartUpi na  výsadbu včelí 
pastvy. Studenti, kteří na škole navště-
vují včelařský kroužek mladých, vy-
budují ve  školním areálu nový sad za   
účelem zpestření včelí pastvy.

V plánu mají vysadit ovocné stromy, 
založit bylinkovou zahradu a  v  blíz-
kosti včelnice vysadit stromy a  rost-
liny, jež včelám nabídnou pestřejší  
potravu v  měsících, kdy je jí nedo-
statek. V  rámci projektu proběhnou 
na škole tři přednášky učitelů včelařství 
pro veřejnost. Spolupracujeme rovněž 
se ZO Českého svazu včelařů a na pod-
zim plánujeme uspořádat Šumperský 
medový den. V. Sochora, SOŠ Šumperk

Včelí pastva 
na „Zemědělce“

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím 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 3. února se výjimečně 
relace nekoná. V pátek 5. února zazní 
směs informací, mimo jiné z probíha-
jících výročních valných hromad sbo-
rů dobrovolných hasičů, a  v  sobotu  
6. února bude řeč o  probíhajících 
informačních akcích civilní ochra-
ny pro žáky a  studenty základních 
a  středních škol na  základně civilní 
ochrany Luže. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -zk-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od  17 do  18 hodin, vstupné 
je třicet korun. V  neděli dopoled-
ne pak mohou na  stadion zamířit 
rodiče s  dětmi. Pro ně je vyhrazen 
čas od 8.30 do 9.45 hodin. Další ter-
míny bruslení pro veřejnost budou 
zveřejněny na  stránkách Podniků 
města Šumperka www.pms-spk.cz 
v sekci Zimní stadion. -red-

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

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

Připomínky k  zimnímu úkli-
du je možné sdělovat i  nepřetržité 
čtyřiadvacetihodinové dispečerské 
službě, která funguje ve  dnech ne-
příznivého zimního počasí. Všechny 
podněty, jež budou na  telefonním 
čísle 604  920  123 nahlášeny, musí 
odpovědný pracovník zaznamenat 
do  dispečerské knihy s  poznámkou 
o způsobu řešení. -zk-
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Kulturní servis/Soutěž

Kulturní okénko aneb Kam za kulturou v únoru

U  příležitosti letošního 120. výročí 
založení muzea a  konání výstavy Mu-
zejní NEJ-Muzejní nejstarší, nejmenší, 
nejslavnější, nejfenomenálnější i nejne-
bezpečnější exponát pořádá muzeum 
v úterý 2. února od 9 do 15 hodin pro-
gram nazvaný Staň se na chvíli muzej-
níkem. Seznámíme návštěvníky nejen 
s  historií muzea a  jeho expozic, pro-
hlédneme si společně nejzajímavější 
exponáty na  výstavě Muzejní NEJ, ale 
také si podrobněji představíme práci 
muzejníka. Povíme si, co tato práce ob-
náší, a hlavně si ji vyzkoušíme na vlast-
ní kůži. K vidění budou i ukázky práce 
muzejního konzervátora. -mm-

Další setkání z cyklu autorského čte-
ní chystá na středu 3. února šumperská 
knihovna. Představí se na něm Martin 
Fahrner, který bude číst ze své knihy 
Bláznův kabát. Autorské čtení začíná 
v 18.30 hodin a vstup je zdarma.

Martin Fahrner je živým důkazem 
toho, že autor, jenž neustále nepubli-
kuje, je mrtvý. Ale zároveň i  důkazem 
toho, že když napíše knihu, která se 
čtenářům usadí v  povědomí, není to 
tak docela pravda… To se Fahrnerovi 

povedlo hned „prvotinou“ Steiner aneb 
Co jsme dělali z roku 2001. Na ni o tři 
roky později navázal ještě útlou Pošeti-
lostí doktora vinnetouologie, načež se 
na dlouhých deset let odmlčel. 

Nyní se vrací prózou, která zachycuje 
Evropu po pádu železné opony. -zd-

Pokračování úspěšné výstavy Pojďte, 
děti, budeme si hrát nabízí od  pátku 
5. února šumperské muzeum. Nejen 
všechny děti, ale i dospělí se o  jarních 
prázdninách mohou přijít společně po-
bavit luštěním originálních kvizů, háda-
nek a hlavolamů nebo si jen tak pohrát. 
Zimní herna Muzejíčko se otevře v pátek  
5. února v 11 hodin za účasti dětí z „ma-
teřinky“ Sluníčko v ulici Gen. Krátkého 
a  potrvá do  21. února. V  prázdninové 
pondělí 15. února bude výjimečně Mu-
zejíčko otevřeno! -mm-

Nenechte si ujít neobvyklou výsta-
vu, která bude k vidění i  v Šumperku. 
Konkrétně v  G-klubu Domu kultury 
v  Sadech 1. máje. Voskové figuríny, 
pocházející z Petrohradského antropo-
logického muzea v  Rusku, znázorňují 
skutečné lidi, které příroda krutě po-
znamenala, protože se už od  narození 
odlišovali od  ostatních kvůli nejrůz-
nějším genetickým vadám. Odborníci 
zachytili tyto hříčky přírody opravdu 
věrně. Nejmladší figurína je stará dva-
cet let, ta nejstarší pak přes osmdesát. 
Výstava bude k vidění od 8. do 14. úno-
ra vždy od 10 do 18 hodin. -mh-

Šumperský ochotnický soubor D 123 
představí v pátek 12. února novou hru 

„Já to tedy zkusím…“, kterou napsala 
vnučka Miroslava Tiedla - Leontýna. 
Tato komedie je z  ochotnického pro-
středí. Premiéra je již vyprodaná. Další 
představení je na  programu v  sobotu  
5. března v 19 hodin.

Herci zde v  roli herců zkoušejí pod 
vedením režiséra Zdislawa Bieleckého 
(Alexandra Stankuše) konverzační ko-
medii. Ač je den před premiérou, po-
slední zkouška ani zdaleka neprobíhá 
podle režisérových představ. Diváci tak 
budou moci nahlédnout, jakým způ-
sobem může probíhat příprava ochot-

nického představení, a  dokonce uvidí, 
co se děje v  zákulisí, zatímco se před 
fiktivními diváky odvíjí premiérové 
představení.   

Stejně jako minulý rok také letos 
ochotníky režírovala Lucie Šmejkalová 
s  pomocí Alexanda Stankuše. Na  je-
višti se objeví stálí herci studia D123 
- Svatava Niečová, Markéta Jurková, 
Kamil Navrátil, Tomáš Wurst. Posilou 
z  profesionální scény je Jan Kroneisl. 
A do souboru letos přibyly i zcela nové 
tváře - Pavla Kučerová, Michaela Janíč-
ková a Dan Holý. L. Šmejkalová

27.1. - 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
30.1. v 8.30 hod. u rest. Koruna  Turistika Batůžkáři: Bludovská rozhledna 
 + lázně Bludov a zpět 
6.2. v 6.40 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Červeno-
 horské Sedlo, Švýcárna, Kouty nad Desnou 
13.2. v 8.30 hod. na autob. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Šumperk, 
 Staré Město, Paprsek, Ramzová
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 31.1. od 15 hod. ve „FS“  Maškarní bál pro děti. 

 Atrakce, Divadélko S Radostí
14.2. od 16 hod. ve „FS“  Valentýnský podvečer pro manžele 
 S „ochutnávkou“ kurzu Manželské večery
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

Staň se na chvíli muzejníkem

Hostem autorského čtení 
bude Martin Fahrner

Muzeum otevře zimní hernu pro děti

G-klub obsadí voskové figuríny 
na výstavě Katastrofy lidského těla 

Blíží se nová premiéra „ochotníků“

Na výstavě Muzejní NEJ je k vidění 
i nejchlupatější exponát muzea bobr 
evropský.  Foto: sbírky VM
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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 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“
29.1. od 10 do 17 hod. na „K“   Zima v teple  Prázdninová výtvarná 
  dílna pro děti, zimní tvoření
3.2. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   VIA LUCIS: Umělá inteligence - hrozba 

nebo naděje? Host: profesor Ivan Zelin-
ka, odborník na  robotiku, umělou inte-
ligenci

6.2. od 8.30 hod. na „K“   Pohyb srdcem pro všechny s Věrou 
Formánkovou 1. Dumping na  malých 
trampolínách a  posilování celého těla.  
2. Dance aerobik s  posilováním celého 
těla. Dle počtu přihlášených do  lekce se 
rozjede nejvíce obsazená lekce. 

13.2. od 10 do 17 hod. na „K“   Srdíčková tvořivá dílna 
  Tvořivá dílna nejen pro zamilované
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
8.2. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.cz. 

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

Centrum sociálně orientovaných inovací

SONS Šumperk

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.

28.1. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
5.2. od 9.30 hod. na Komíně  „Hmatová keramika pro radost“
9.2. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
11.2. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - pletení na kruzích
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 - Univerzita volného času
Každý čtvrtek   Počítačový kurz 
vždy od 8 hod. v „P“
4.2. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V + H Retro
9.2. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů 
12.2. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
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. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
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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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 29.1. 2016 do 11.2. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ...................................................................... 79,- Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Taštička s nápl. ovocnou s bezinkami 65 g.....................................................................5,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb žitný se slunečnicí 500 g ........................................................................................19,90 Kč
Rustikální pečivo 70 g ............................................................................................................4,90 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 ....................................................................................................................................79,90 Kč/1 kg
Uzené koleno s kostí ........................................................................................................................91,- Kč/1 kg
Uzené žebro páteř ............................................................................................................................28,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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

hledá zájemce na pozice: 

STAVBYVEDOUCÍ

AUTOMECHANIK

Požadavky:
 VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 praxe s řízením staveb (VŠ  3 roky / SŠ 5 let praxe)         
 znalost stavebního zákona a základních předpisů ve stavebnictví
zkušenosti v oblasti rozpočtování, smluv a dodavatelských vztahů
autorizace v oboru (nebo možné získání do roku od nástupu)

 znalost práce na PC (EXCEL, WORD, OUTLOOK)
řidičský průkaz sk. B

Požadavky:
 vyučen - automechanik
 min. praxe v oboru 2 roky 
praxe na voz. VW a Škoda výhodou

 řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
 odpovídající � nanční ohodnocení
 perspektivní dlouhodobé zaměstnání 
 zázemí stabilní společnosti s dlouholetou 

     tradicí

 týden dovolené navíc
možnost dalšího osobního rozvoje - vzdělávání

 zaměstnanecké bene� ty: příspěvky na živ. 
     pojištění, kulturní akce, wellnes lázeňské pobyty

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem 
zasílejte emailem: cernocky@fortex-ags.cz., tel: 725007139.

autorizovaného servisu VW a Škoda 
(nástup od 1.4.2016)

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
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Nabízí superprémiovéc prémiové a základní 
granule FIRSTMATEc ARDEN GRANGEc 

BELCANDO

Z kvalitní a za rozumnou cenu
Z vysoký obsah masa
Z hypoalergenní
Z bez dochucovadel a konzervantů

Z bez sóji. pšenice a kukuřice
ZAlikvidujíAkožníAonemocnění a alergii
Z nízké krmné dávky. vysoká stravitelnost
Z všechny suroviny jsou jasně deklarované

Pročmnašemgranule?

 

Věrnostní program
Z jKZj ZDARMA
Z prasečí ucho ke granulím ZDARMA
Z ROZVOZ granulí po ŠPK a okolí ZDARMA 

AKVAZOO RATAJ    Šumperk. Sadová 43    tel8 583 745 047

Referencemnašichmspokojenýchmzákazníkůmnajdetemna:m
akvazoo-rataj.commmm

Akvazoo Rataj
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.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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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

©
 S

CA
RO

N
, s

.r.
o.

 |  
sc

 9
/2

01
2

Věci, které umíme www.fortexauto.cz
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50|10 Mb/s - 303 Kč

ke každému připojení zdarma
10 GB prostoru pro vaše data

 na cloud.spk.cz 

583 221 200    INTERNET@SELECTSYSTEM.CZ

OPTICKÝ INTERNET

KONTAKT:

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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen.Svobody 19A, tel: 774959531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr.Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

Vyzkoušejte brýlové 
samozabarvovací čočky
TRANSITIONS CRIZAL

velmi rychlé reakce barvení
nejodolnější povrch CRIZAL 
proti oděru a škrábancům
100% UV
možné i v prohlé variantě 
do sportovních slunečních brýlí

Nyní s 
SLEVOU 20% 
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NĚMČINA (mírně pokročilí)  
- středa 16:30 - 18:00 hod.
ANGLIČTINA (začátečníci) 
- středa 16:30 - 18:00 hod.

FIREMNÍ a další kurzy 
na míru pro vaši skupinu...
ANGLIČTINA PRO MATURANTY 
(certifikovaný lektor) 
- více informací na telefonu

Přihlášky a bližší informace:  
Mgr. Přemysl David, Mgr. Jan David - tel.: 723 505 905

ANGLIČTINA
NĚMČINA AKTIVNĚ

Od února 2016 Cena: 2 400,- Kč 
             20 lekcí

... a další program

KAŽDOROČNÍ PŘEHLÍDKA 

KOSTÝMŮ

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH

MASEK

VSTUPENKY JSOU JIŽ V PRODEJI!
Obchodní oddělení – mobil: 736 627 692,
tel.: 583 214 061 kl. 45, obchod@divadlosumperk.cz

2 KAPELY
TOMBOLA

• 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

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

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 přání

Mgr. Jolana 
Keprtová

 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


