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Modernizace zimního 
stadionu odstartuje 
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Přístavba školky 
v Nerudově 
se opět „rozjela“ 4, 5

Přebytek hospodaření 
umožní městu 
velké investice

Více než sedmnáct milionů korun 
si vyžádala rekonstrukce operačního 
sálu pro ortopedické a traumatologic-
ké operace v  šumperské nemocnici, 
která proběhla v rekordních jedenapa-
desáti dnech za  plného provozu sou-
sedních operačních sálů. Výsledkem je 
super aseptický operační sál vybavený 
nejmodernější technologií. První ope-
race v „novém“ se uskutečnila v rámci 
zkušebního provozu v  úterý 2. února 
krátce po osmé ranní.

Operační sály šumperské nemocnice 
v  chirurgickém pavilonu byly vybu-
dovány v roce 1993 a dnes již ne plně 
vyhovují nejmodernějším trendům. 
Přestože se nacházejí v budově, jejímž 
vlastníkem je město, rozhodl se majitel 
nemocnice Martin Polach do potřebné 

přestavby investovat vlastní finanční 
prostředky, neboť chce ortopedickou 
péči, která je dnes v nemocnici na špič-
kové úrovni, rozvíjet i do budoucna.

Nově zrekonstruovaný super asep-
tický operační sál je vybaven nejmo-
dernější technologií, která například 
díky nové regulaci vzduchu a  teploty 
pacienty maximálně ochrání před 
vznikem infekce během operací, čímž 
zabrání vzniku následných komplikací. 

„Pro operatéra představuje vybave-
ní nejvyšší standard nejen díky tomu, 
že ví, že během operace je ovzduší 
maximálně čisté, ale má k  dispozici 
i  čtyři počítače kryté sklem, na  kte-
rých vidí rentgenové snímky. Navíc 
jsou zde výrazně lepší operační světla, 
která nám značně usnadňují operace 

na  dlouhých kostech,“ uvedl primář 
ortopedického oddělení Nemocnice 
Šumperk Zdeněk Štěpán, který si nový 
sál jako první vyzkoušel. 

Právě pro operace umělých kloubů 
a těch, při nichž je třeba do těla vložit 
cizí materiál, by měl nový sál sloužit, 
stejně jako pro náročné traumatolo-
gické zákroky. Jen ortopedie jich loni 
na  dvou operačních sálech provedla 
dva tisíce osm set, z nichž kolem šesti 
set představovaly totální endoprotézy 
kyčlí, kolen a ramene. „Plusem je také 
dispoziční úprava předsálí, kde anes-
teziologové chystají pacienty na  sál. 
Přináší to nejen rychlejší přesun pa-
cientů, ale jsme díky tomu schopni 
provést i více operací denně,“ uzavřel 
primář Zdeněk Štěpán. -zk-

Nově zrekonstruovaný super aseptický operační sál je vybaven nejmodernější technologií, která je velkým přínosem nejen pro 
operatéry, ale především pro pacienty.  Foto: P. Kvapil

Super aseptický operační sál 
má za sebou premiérovou operaci

Radnice se účastní dražby zchátralých 
nemovitostí v centru města.   Strana 2

Nestora šumperského sportu Kvě-
toslava Vykydala ocenil Olomoucký 
kraj.   Strana 3

Šumperské muzeum otvřelo minulý 
pátek pro děti Zimní hernu.   Strana 3 

Preludium Aloise Motýla přivítá lau-
reátku soutěže Pražské jaro, klarine-
tistku Annu Paulovou.   Strana 5
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Letem zastupitelským světem

Dvaasedmdesát návrhů na  Ceny 
města za rok 2015 dorazilo do konce 
loňského prosince na  šumperskou 
radnici. Z návrhů, jež lidé mohli po-
sílat do  devíti kategorií se čtyřmi 
podkategoriemi, schválili zastupitelé  
28. ledna vítěze tří kategorií, v kategorii  
architektury - novostavba se rozhodli 
cenu neudělit. 

Ocenění ve  třech kategoriích vze-
šli z  prvního kola hlasování, kterého 
se zúčastnilo šestadvacet zastupitelů. 
V kategorii Architektura - novostavba 
se rozhodli cenu neudělit. V  katego-
rii Významný počin v  humanitární 
a  sociální oblasti udělili zastupitelé 
na  lednovém zasedání ocenění man-
želům Hoždorovým, Petře Slámo-
vé a  Markétě Smrčkové, kteří loni  
22. června zachránili mladou dívku, 
jež zkolabovala v  Lidické ulici. Cena 
v  kategorii Podnikání, podkategorii 
výrobní společnosti, letos poputuje 
do firmy Elzaco, spol. s r.o. a v kate-
gorii Přínos městu se dostane oce-
nění Petru Konupčíkovi, známému 
sportovci, trenérovi a  organizátorovi 
mnoha kulturních akcí v Šumperku.

O  dalších držitelích prestižního 
ocenění v dalších kategoriích rozhod-
nou zastupitelé ve druhém kole hlaso-
vání, jehož výsledky by měli schválit 
na svém jednání 25. února. Slavnostní 
večer Cen města Šumperka proběhne 
v  sobotu 16. dubna v  divadle. Šanci 
dostat se na  tuto slavnostní událost 
mají i zájemci z řad veřejnosti. Město 
totiž uvolní vstupenky, jež se budou 
za  padesát korun prodávat během 
března.

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 
roku 2016

* schválilo rozpočet města na  rok 
2016 s  částkami 483,378 milionu ko-
run na straně příjmů a 587,826 milionu 
korun na straně výdajů. Město do své-
ho hospodaření zapojí dále i přebytek 
z minulých let ve výši 87,448 milionu 
a dvacetimilionový kontokorentní úvěr 
od  Československé obchodní banky, 
který schválili zastupitelé v roce 2012. 
Na  úhradu splátek jistin úvěrů města 
pak půjdou tři miliony korun, což je 
o čtyři a půl milionu méně než loni.

Součástí schváleného materiálu jsou 
i  rozpočty Fondu životního prostředí, 
Sociálního fondu a  Fondu na  úpravu 
zevnějšku a  uvolnění finančních pro-
středků vyjmenovaným právnickým 
osobám, které jsou v letošním rozpoč-
tu uvedeny. Ke zveřejněnému rozpočtu 
přitom vzneslo dotaz sedm občanů. 
Kromě dotazu na Fond na úpravu ze-
vnějšku se připomínky týkaly možnos-
ti občanů starších sedmdesáti let jezdit 
městskou hromadnou dopravou zdar-
ma, vyčlenění financí na  vybudování 
další části chodníku v Bohdíkovské uli-
ci, zimní údržby komunikace vedoucí 
z  Bratrušovské ulice k  nemovitosti  
č. 2809/19, revitalizace sídliště v oblasti 
Javoříčka, navýšení rozpočtu městské 
policie o 1,1 milionu korun či forenzní-
ho auditu ve společnosti PMŠ a.s. a ŠSA 
s.r.o. Přímo na  jednání zastupitelstva 
pak zazněl od přítomného občana měs-
ta dotaz na  zastupitele, zda projednali 
rozpočet se členy svých stran a jak od-
ráží jejich volební program.

„Stejně jako v předchozích letech byl 
rozpočet podrobován několika kontro-
lám z  hlediska městského a  finančního 
úřadu a  občanů. A  podařilo se ho se-
stavit tak, jak byl prezentován na loňské 
prosincové poradě zastupitelů,“ uvedl 

Zchátralé ruiny objektů v  samém 
centru Šumperka naproti hlavní poš-
tě, které slouží jako útočiště pro bez-
domovce, narkomany a  squattery, by 
mohly v  blízké budoucnosti zmizet. 
Budovy spolu s nádvořími a pozemky 
patří firmě Deneta z  Karlových Varů, 
jež je od  loňského února v  konkurzu. 
Insolvenční správce zmíněné nemo-
vitosti loni v prosinci nabídl k prodeji 
obálkovou metodou. V této souvislosti 
zastupitelé schválili na svém lednovém 
jednání účast města ve  výběrovém ří-
zení. Nabídky mohli zájemci podávat 
do 29. ledna.

Město je ochotné investovat do  ná-
kupu zmíněných nemovitostí maximál-
ně 1,4 milionu korun, záchrana objektů 
totiž není možná a  jediným řešením 

je demolice. Hodnotu souboru všech 
pozemků a budov přitom znalec určil, 
vzhledem k  havarijnímu stavu a  stáří, 
na  1,31 milionu korun. V  případě, že 
bude nabídka šumperské radnice vy-
brána, uložilo zastupitelstvo radě města 
zapracovat částku uvedenou v  nabíd-
ce do  rozpočtového opatření. Poté by 
město pravděpodobně vyklizený poze-
mek nabídlo investorovi. 

Letošní držitel Ceny za přínos měs-
tu Petr Konupčík již řadu let orga-
nizuje cyklus Via Lucis. Na snímku 
s lanškrounským děkanem Z. Czen-
dlikem.                       Foto: -pk-

     Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
25. února

Po  necelém měsíci se ke  svému 
dalšímu jednání v roce 2016 sejdou 
ve  čtvrtek 25. února šumperští za-
stupitelé. Schválit by měli držitele 
Cen města Šumperka v  kategoriích 
Kultura, Sport, Vzdělávání, Podni-
kání - podkategorii drobné podni-
kání, Architektura - rekonstrukce, 
Životní prostředí a ekologie a Cena 
mladých. A chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a  také finančních 
záležitostí města. Jednání začíná po-
slední únorový čtvrtek v  15 hodin 
v  zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici.  -zk-

     Lidé mohou 
absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci, který se již několik let setká-
vá s  velkým ohlasem šumperské ve-
řejnosti, bude letos pokračovat. Jeho 
garantem je Střední zdravotnická 
škola, které opět „vypomůže“ místní 
radnice. Tři plánované bezplatné lek-
ce startují 25. února.

„Lidé mohou v  rámci kurzu, a  to 
již při jedné účasti, získat nebo si 
připomenout informace důležité pro 
chování při událostech, jež se stávají 
na pracovišti, doma nebo při relaxa-
ci,“ uvedl vedoucí oddělení Bezpeč-
nostní rady města Jiří Skrbek. Kurz 
probíhá stejně jako loni v  budově 
Střední zdravotnické školy v  Klad-
ské ulici a  každá lekce má program 
pro nově příchozí. První lekce je 
naplánována na  čtvrtek 25. února, 
další dvě dvouhodinovky proběhnou  
3. a 10. března vždy od 16 hodin. „Kurz 
sestává z přednášek, praktických uká-
zek a  nácviku. Je bezplatný a  určený 
pro všechny věkové kategorie. Nejvíce 
samozřejmě získá ten, který absolvu-
je všechny tři lekce,“ podotkl Skrbek 
a  dodal, že podrobné informace lze 
získat na www.szssumperk.cz -zk-

     Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na  zimním stadionu kaž-
dé úterý od 17 do 18 hodin, vstupné 
je třicet korun. V  neděli dopoledne 
pak mohou na stadion zamířit rodiče 
s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 
do  9.45 hodin. Další termíny brusle-
ní pro veřejnost budou zveřejněny 
na  stránkách PMŠ, a.s. www.pms- 
-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Zastupitelé udělili Cenu města ve třech kategoriích, 
o dalších rozhodnou ve druhém kole hlasování

Radnice se účastní dražby 
zchátralých nemovitostí v centru města

Zchátralé ruiny objektů v centru měs-
ta se prodávají v dražbě.       Foto: -pk

předložený materiál předseda finanč-
ního výboru František Merta. Vzápětí 
dodal, že zatímco v  minulosti město 
obdrželo jen velmi málo připomínek, 
k letošnímu rozpočtu se jich sešlo sedm. 
„Všemi se budou zabývat komise a výbo-
ry zastupitelstva města a poté rada a lze 
je řešit v  rámci rozpočtových opatření 
během roku. Výzvu od jednoho občana, 
abychom zastavili projednávání roz-
počtu z  důvodu nesprávného vyvěšení 
na deskách, jsme shledali jako neopod-
statněnou,“ dodal Merta. Podle tajem-

níka šumperské radnice Petra Holuba 
byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední 
i elektronické desce 8. ledna v osm ho-
din ráno a lidé se s ním mohli seznámit 
i v sekci Aktuality na městském webu. 

V následné diskuzi zazněly ze strany 
zastupitelů z hnutí PRO - REGION Petra 
Blažka a Zdeňky Dvořákové Kocourko-
vé připomínky k  financím vyčleněným 
v  rozpočtu pro soukromé společnosti, 
jako jsou Dům kultury, divadlo či Hokej 
Šumperk 2003. Rozpočet města na  le-
tošní rok nakonec zastupitelé dvaceti 
hlasy schválili. Více k rozpočtu v čísle.

* schválilo realizaci projektu „Rege-
nerace panelového sídliště Prievidzská 
v Šumperku - etapa 5“ v roce 2016, po-
dání žádosti o dotaci z programu Mini-
sterstva pro místní rozvoj v  maximální 
možné výši čtyř milionů korun a  také 
spolufinancování této etapy z  vlastních 
zdrojů města ve  výši minimálně šesti 
milionů korun. Více příště.

* schválilo Strategii prevence kri-
minality v  Šumperku na  období 2016 
- 2017, jež navazuje na  dlouhodobou 
koncepci města v  této oblasti. Do  Pro-
gramu prevence kriminality Minister-
stva vnitra České republiky na  místní 
úrovni se město zapojilo již v roce 1997 
a od té doby zrealizovalo celkem sto šest 
projektů v oblasti sociální a situační pre-
vence za  více než dvaadvacet milionů 
korun. Stát je přitom podpořil téměř 
patnácti miliony. Více v  příštím čísle.
 Zpracovala Z. Kvapilová
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Přístavba školky Pohádka 
se opět „rozjela“

Kraj ocenil Květoslava Vykydala

Přístavba mateřské školy Pohádka 
v  Nerudově ulici měla již od  začátku 
letošního roku sloužit dětem. Hotova 
však bude až koncem dubna. Město, 
které je investorem, přistoupilo k radi-
kálnímu kroku a z důvodu nedodržení 
termínu dokončení stavby do 30. listo-
padu a vzhledem k tomu, že k termínu 
dokončení byla zrealizována pouze 
hrubá stavba, odstoupilo od  smlouvy 
s dodavatelskou firmou. Koncem ledna 
pak vybralo nové dodavatele staveb-
ních prací.

Výběrové řízení na  přístavbu nové-
ho křídla a  na  úpravu části historické  
budovy „mateřinky“ vyhrála loni 
v  červnu šumperská firma Obchodní 

centrum SAN s.r.o., jež v  konkurenci 
šesti zájemců nabídla nejnižší cenu - 
10,758 milionu korun. Během letních 
prázdnin provedla úpravy v  původní 
budově, v  níž vznikla nová speciální 
učebna pro středně velké skupiny, kte-
rá slouží pro výuku cizích jazyků, vý-
tvarnou činnost, kroužky a  podobně. 
Součástí rekonstrukce bylo i odvlhčení 
a  výměna elektroinstalace, přemís-
tění vstupu a  vjezdu pro zásobování 
a  rozšíření přípravny a  výdejny stravy 
a zázemí personálu. V případě nového 
objektu však zvládla do  konce listo-
padu pouze hrubou stavbu. „Z tohoto 
důvodu jsme od  smlouvy odstoupili 
a  v  lednu jsme vypsali výběrové říze-
ní na další stavební práce. Firmy jsme 
přímo oslovili, protože je třeba novou 
přístavbu co nejdříve dokončit,“ uvedl 
šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný a dodal, že nové zhotovitele vybrala 
rada města koncem ledna.

Hlavním dodavatelem stavebních 
prací je místní firma Prumhor. Práce se 
„rozjely“ již minulý týden, kdy se ost-
ravská firma DUDA - obchodní a sta-
vební spol. pustila do  betonáže litých 
podlah.  Pokr. na str. 6

Podniky města Šumperka se chystají 
na  první etapu modernizace zimního 
stadionu. S výměnou technologie na vý-
robu ledu, jež podstatně sníží množství 
používaného čpavku, chtějí začít v dub-
nu. V  současnosti probíhá odborné 
posouzení nabídek specializovaných 
firem, které se přihlásily do výběrového 
řízení na  dodavatele. Do  konce března 
by navíc mělo být jasno, zda Podniky 
města uspějí se žádostí o dotaci na opra-
vu u Státního fondu životního prostředí.

„Poslední lednový týden proběhlo 
ve  spolupráci s  pražskou společností 
Otidea, která se zaměřuje na  admini-
straci zadávacích řízení u  veřejných 
zakázek, otevírání obálek. Celkem se 
přihlásili čtyři uchazeči, z nichž nejniž-
ší cenu nabídla firma, která se na  tuto 
oblast specializuje,“ uvedl předseda 
představenstva PMŠ a  místostarosta 
Tomáš Spurný. Vzápětí dodal, že v sou-
časné době probíhají jednání hodnotící 
komise za  účasti přizvaných poradců. 
„Jde o velmi složité řízení. Vyzvali jsme 
firmy, aby prokázaly kvalitu dodávané 
technologie a aby doplnily další potřeb-
né informace,“ popsal Spurný.

Nové chladicí zařízení na  výrobu 
umělého ledu výrazně sníží bezpečnost-
ní rizika spojená s používáním velkého 
množství jedovatého čpavku a  navíc 
zlevní dnešní nákladný provoz. „Z pěti 

tun čpavku se chceme díky moderní 
technologii dostat na  asi jednu tunu. 
Dochází tak k  výraznému snížení bez-
pečnostního rizika,“ zdůraznil předse-
da představenstva. Současně se podle 
něj sníží energetická náročnost výroby 
ledu, neboť se odstraní stávající dvě be-
tonové desky, na nichž se dnes led vyrá-
bí a  jež nejsou dostatečně odizolované. 
„Betonová deska je prasklá a nejsou pod 
ní dostatečné podkladové vrstvy. Po je-
jím odstranění by se podle provedeného 
geologického průzkumu mělo jít ještě 
do hloubky čtyř až pěti metrů. Poté se 
položí nové podkladní vrstvy, izolace, 
nové rozvody čpavku a glykolu a vybe-
tonuje deska nová,“ popsal Spurný.

Vybraná firma se musí do  zakázky 
pustit začátkem dubna, až ledaři rozpustí 
stávající plochu. Vše pak musí být hoto-
vo do konce července, aby na led vyrobe-
ný novou technologií mohli v srpnu vyjet 
hokejisté. „Termín dokončení 31. čer- 
vence je pro dodavatele klíčový, po-
kud by ho nedodržel, hrozí mu výrazné 
sankce,“ podotkl předseda představen-
stva. Součástí první etapy modernizace 
je přitom vedle nových rozvodů čpavku 
a rekonstrukce technologie chlazení také 
úprava zázemí pro rolbovnu a  časomí-
ru, instalace měření a  regulace systému 
a  osazení nových mantinelů s  plexiskly 
a střídaček pro hráče. Pokr. na str. 6

Nestora šumperského sportu Kvě-
toslava Vykydala ocenil předminulý 
týden Olomoucký kraj. V  rámci již 
patnáctého vyhlašování cen Spor-
tovec roku 2015 převzal tento devě-
tasedmdesátiletý neobyčejně vitální 
sportovec Čestnou cenu za celoživotní  
přínos v oblasti sportu. Slavnostní večer  
proběhl v  Prostějově, kde Květoslav 
Vykydal absolvoval gymnázium a  kde 
začínal se sportováním.

Do  Šumperka přišel Květoslav Vy-
kydal v  šedesátých letech po  studiu 
pražské Fakulty tělesné výchovy na tzv. 
„umístěnku“. Nastoupil na místní gym-
názium, zůstal mu věrný dvaapadesát 

let a i dnes zde občas „vypomáhá“. At-
letika, především běh přes překážky, je 
jeho celoživotní láskou a  jako trenér 
pro ni nadchl desítky mladých talentů. 
Za svou trenérskou práci získal v roce 
1999 cenu Fair play od Českého olym-
pijského výboru. A přestože brzy oslaví 
osmdesátiny, je stále aktivním spor-
tovcem a boduje na evropských i  svě-
tových veteránských závodech. Loni 
v říjnu se tak z European Masters Ga-
mes v Nice vrátil se čtyřmi medailemi, 
z nichž dvě byly zlaté. Letos na podzim 
by rád hájil barvy Šumperka na Mist-
rovství světa veteránů na  dráze v  aus-
tralském Perthu. -red-

Šumperské muzeum otevírá Galerii 
Šumperska a přilehlé prostory, v nichž 
donedávna sídlilo informační centrum, 
výhradně dětem, jejich rodičům i pra-
rodičům. Díky devadesátitisícovému 
příspěvku Nadace ČEZ je přetvořilo 
v  tzv. Muzejíčko. To přivítalo minulý 
pátek děti v  Zimní herně, na  kterou 
naváže 27. února výstava Svět kostiček 
LEGO. 

„Zimní herna je pokračováním loň-
ské úspěšné výstavy Pojďte, děti, bude-
me si hrát. Větší i menší děti se na ní 
formou hry, hlavolamů a  skládaček 
dozvědí více o exponátech našeho mu-
zea, například z  oboru archeologie či 

zoologie,“ uvedla ředitelka muzea Ma-
rie Gronychová a  dodala, že všechny 
vystavené „hračky“ vyrobili řemeslníci 
z  muzea. Především rodiče těch nej-
menších by pak podle ní mohli uvítat 
nejen bezbariérový přístup, ale také 
místnost vybavenou přebalovacím pul-
tem, mikrovlnnou troubou a  ohříva-
čem lahviček.

Zimní hernu, která bude otevře-
na i v prázdninové pondělí 15. února, 
vystřídá koncem měsíce výstava kos-
tiček LEGO, koncem  května ji obsadí 
autíčka, v  září pak herna podzimní 
a  před Vánocemi se mohou děti těšit 
na Krysáky. -zk-

Čestnou cenu za  celoživotní přínos v  oblasti sportu převzal Květoslav Vykydal 
ve čtvrtek 28. února v Prostějově.  Foto: archiv

Modernizace zimního 
stadionu odstartuje v dubnu

Galerie Šumperska se proměnila v Muzejíčko

Zimní herna nabízí větším i menším dětem spoustu zábavy.  Foto: -zk-

Přístavba školky v Nerudově by měla 
být hotova do konce dubna.  Foto: -pk-
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Rozpočet města 2016

Rozpočet města pro rok 2016 schválili na svém zase-
dání 28. února členové Zastupitelstva města Šumperka. 
Rozpočet počítá na straně příjmů s částkou 483,378 mi- 
lionu korun, výdaje pak činí 587,826 milionu. 
Vyšší výdaje jsou kryty především zapojením přebyt-
ku hospodaření z minulých let ve výši 87,448 milionu 
korun do  investiční části rozpočtu a  také zapojením 
dvacetimilionového kontokorentního úvěru, který 
město přijalo v roce 2012 a na nějž dosud „nesáhlo“. 
V  této souvislosti je třeba říci, že zadluženost města 
je velice nízká, na splátky jistin úvěrů má letos vyčle-
něny tři miliony, na  úrocích pak zaplatí osm set še-
desát tisíc. Zvětšuje se tak finanční prostor pro nové 
investice, ale také velmi výhodná pozice do budoucna 
pro případné přijetí dalších investičních úvěrů. Místní 
radnice přitom letos plánuje přímé investice v celkové 
výši 160,674 milionu korun, což je sedmadvacet pro-
cent celkových výdajů města. Tato částka se může ještě 
zvýšit, pokud se podaří získat další dotace z Evropské 
unie nebo ze státního rozpočtu.

„Letošní rozpočet je vyvážený a  je v něm opět za-
pracován přebytek hospodaření ve  výši sedmaosm-
desát milionů korun, které směřujeme do  investic, 
do rozvoje města. Oproti loňsku je pak téměř bez do-
tací,“ uvedl šumperský starosta Zdeněk Brož. K plá-
nování daňových příjmů podle něj přikročilo město 
konzervativně. „Ve  srovnání s  rozpočtem roku 2015 
dochází pouze k  navýšení příjmů ze sdílených a  vý-
lučných daní o pět milionů korun, což jsou necelá dvě 
procenta,“ podotkl starosta. 

Daňové příjmy, jejichž součástí jsou vedle zmíně-
ných sdílených a  výlučných daní i  správní a  místní 
poplatky a  také odvody z  loterií, přitom představu-
jí částku 352,060 milionu. „Příjmy z  loterií a  jiných 
podobných her rozpočtujeme stejně jako v roce 2015 
ve  výši dvaadvacet milionů, i  když loňská dosažená 
skutečnost byla vyšší. Je totiž velmi obtížné odhadnout 
vývoj v počtu provozovaných výherních automatů, jež 
jsou ve správě ministerstva financí,“ zdůraznil Brož. 

Provozní výdaje v mnohém kopírují ty loňské s tím, 
že se do nich promítlo navýšení prostředků na platy 
zaměstnanců o tři procenta v souvislosti s novelou na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a  správě. K  navýšení jednotlivých 
kapitol došlo pouze v několika případech. „Rozpočet 
odboru správního a  vnitřních věcí je vyšší o  538 ti- 
síc, neboť bude letos vybavovat interiér nového in-
formačního centra v  divadle a  pořizovat nová auta.  
Zbývající finance půjdou z  rezervy, kterou si odbor 
vytvořil. U odboru životní prostředí je pak navýšení 
o  198 tisíc určeno na  zajištění monitoringu ovzduší 
a  spolufinancování nákupu monitorovací stanice,“ 
objasnil Brož. Vzápětí dodal, že s obdobnými příspěv-
ky jako loni mohou počítat městští policisté, Armáda 
spásy, Charita, Dětský klíč či Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením. Částka 1,205 milionu je 
pak v rozpočtu vyčleněna na činnost temenické Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů a  na  provoz nové 
budovy hasičské zbrojnice. 

Příspěvkové organizace města mají v rozpočtu vy-
členěny opět provozní a  účelové příspěvky. Druhé 
jmenované jsou přitom určené na konkrétní nákupy 
a  opravy, které si tato zařízení zajišťují sama. „Ma-
teřinka“ Sluníčko sice vzhledem k  zateplení dostane 
o devětašedesát tisíc méně na provoz, může ale počítat 
s třísettisícovou účelovou dotací na první etapu opra-
vy plotů kolem zahrad svých objektů. Veselá školka 
má letos provozní příspěvek vyšší o 201 tisíc na zří-
zení jeslové třídy, „mateřinka“ Pohádka pak obdrží 
v souvislosti s otevřením nové přístavby v Nerudově 
ulici o padesát tisíc víc na její provoz a z dvousettisíco-
vého účelového příspěvku nové prostory vybaví. O sto 
jedenašedesát tisíc více než loni dostanou letos jesle 
Ječmínek, provozní příspěvek je totiž vyšší o 46 tisíc 
korun a sto patnáct tisíc představuje účelovou dotaci 
na obnovu nábytku a dalšího vybavení v jeslích.

Škola v  ulici Dr.  E. Beneše letos zrealizuje za  tři 
sta tisíc druhou etapu výměny nábytku v kabinetech 
a  za  sto tisíc vymění školní tabule. Na  správu hřiště 
dostane škola ve Sluneční ulici 146 tisíc a škola v ulici 
8. května devadesát tisíc, dalších třiatřicet tisíc je pak 
určeno na následnou péči o zahradu. Škola ve Vrch-
lického ulici chce účelový příspěvek ve výši 358 tisíc 
použít na nákup nového nábytku do kabinetů, na me-
zinárodní štafetové závody v Nyse a na spolufinanco-
vání projektu Příběhy našich sousedů. Sto sedmdesát 
šest tisíc korun obdrží na  správu hřiště škola v  Šu-
mavské ulici, jež plánuje i obnovu nábytku v kabine-
tech za tři sta tisíc a rekonstrukci sociálního zařízení 
ve školní družině a ve sborovně. 

O čtvrt milionu méně na provoz dostane letos Stře-
disko volného času Doris, neboť již nevyužívá budovu 
někdejšího DDM U radnice, v případě akcí Den Země 
a Via Lucis pak může počítat s účelovou dotací pade-
sát pět tisíc korun. Městská knihovna rozdělí celkem 
sto osmnáct tisíc „účelových“ korun mezi akce Měs-
to čte knihu, pořad a  besedu s  J. Burianem „Poezie 
a hudba“ a na setkávání se seniory. 

Na  podporu neziskových akcí a  na  celoroční čin-
nost organizací je letos v rozpočtu vyčleněno 4,12 mi-
lionu. „Částka je o něco nižší než loni, protože akce, 
které zajišťují příspěvkové organizace města, jsou za-
pracovány do  jejich účelových příspěvků,“ vysvětlil 
starosta a  dodal, že výkonnostní sport opět dostane 
dva a půl milionu korun. Na hokejový klub Mladí dra-
ci Šumperk o.s. je pamatováno částkou 1,531 milionu, 
na TJ Šumperk z.s. pak 1,4 milionu. Šumperští profe-
sionální hokejisté dostanou 3,86 milionu a Fotbalový 
klub Šumperk 370 tisíc. Půl milionu jde do Nadační-
ho fondu VŠB Ostrava, 104 tisíce do Unie nestátních 
neziskových organizací Olomouckého kraje, sto čtyři-
cet tisíc dostane Společnost česko-německého poro-

zumění, Kruh přátel Šumperského dětského sboru o.s. 
dvě stě tisíc a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky se 
může těšit na sto tisíc. 

Dům kultury letos dostane 2,881 milionu, společ-
nost Šumperské sportovní areály, která provozuje 
krytý bazén a  bratrušovské koupaliště, pak obdrží  
3,6 milionu a 3,4 milionu na provoz zimního stadionu. 
Na výkon správy majetku města pak dostanou Podni-
ky města Šumperka více než sedmatřicet milionů ko-
run. „Navýšení o  2,3 milionu oproti loňsku pokryje 
mimo jiné zvýšené náklady na čištění Bratrušovského 
potoka a  Temence a  na  opravu a  vyčištění hřbitova 
a jeho okolí,“ podotkl Zdeněk Brož.

Na místní divadlo je v letošním rozpočtu vyčleněna 
částka 12,65 milionu, dalších 920 tisíc pak představu-
je účelovou dotaci na  opravu tří výtahů v  divadelní 
budově.   

S  částkou 102,657 milionu korun hospodaří letos 
majetkoprávní odbor šumperské radnice, který má 
mimo jiné na  starosti i  správu městského bytového 
fondu a nebytových prostor. Právě náklady na zajištění 
správy a na údržbu tohoto majetku tvoří vedle peněz 
určených na úhradu nákladů městských úřadoven nej-
větší položky. Ve svém rozpočtu má tento odbor také 
výdaje na opravy v areálu místní nemocnice. Dvaade-
vadesát procent z třináctimilionového nájemného, kte-
ré město od provozovatele špitálu dostává, totiž radnice 
investuje zpět do tohoto majetku. Letos se přitom počí-
tá s opravami za téměř dvacet osm milionů korun - tato 
suma zahrnuje neprofinancovanou částku 13,64 mi- 
lionu z loňského roku. Do plánu oprav je zapracováno 
i 8,6 milionu jako spoluúčast města v případě, že uspěje 
se žádostí na zateplení pavilonu B, který vlastní.

Investiční výdaje jsou letos opět rozděleny na  tři 
díly. Kromě výdajů na investiční akce odboru rozvoje, 
územního plánování a investic, kde se počítá s částkou 
152,209 milionu korun, a výdajů majetkoprávního od-
boru na výkupy pozemků a příspěvky na kanalizační 
přípojky se zde již tradičně objevuje kapitola investič-
ních dotací. 

V  investičních dotacích, jež představují 6,48 mili-
onu, je zahrnuto 480 tisíc na pořízení konvektomatu 
do  školní jídelny ve  Sluneční ulici, milionový pří-
spěvek Střední škole železniční, technické a  služeb 
na opravu fasády, repasi oken a dveří a  restaurování 
architektonických prvků fasády na tzv. Zámečku, kte-
rý byl přesunut z loňského roku, a pětimilionová do-
tace divadlu na  projektovou dokumentaci a  výměnu 
osmi plynových kotlů, včetně regulace, a  na  rekon-
strukci prostor někdejší herny pro nové informační 
centrum města.

Na vlastní investiční akce je v  rozpočtu roku 2016 
plánováno 152,209 milionu korun. Nejvyšší částka, 
dvacet milionů korun, půjde na přeměnu někdejší Ma-
sarykovy školy v ulici 28. října pro potřeby knihovny, 
část zrekonstruovaných prostor přitom bude využívat 
ostravská Vysoká škola báňská, která v Šumperku před 
lety zřídila externí pracoviště fakulty strojní a ekono-
mické. Ta bude městu platit nájem a provozní náklady. 
S dokončením se počítá v příštím roce. 

Více než dvanáct milionů korun je v rozpočtu vy-
členěno na  opravu Vančurovy ulice. Loni prošel re-
konstrukcí úsek od  křižovatky s  ulicí Zábřežskou 
po křižovatku s ulicí B. Němcové.  Pokr. na str. 5

Přebytek hospodaření umožní městu velké investice

Město ze svého rozpočtu opět podpoří Den Země, 
který pořádá SVČ Doris.  Foto: -zk-

Příjmy plánuje město 
o něco nižší než loni

Provozní výdaje ve srovnání 
s loňskem vzrostly

Přímé investice tvoří sedmadvacet 
procent celkových výdajů
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Souboj čili rytířské klání je dávná his-
torie, napadne zvídavého čtenáře. A sou-
boj robotů? To je hudba budoucnosti. 
Nikoliv, na  šumperské průmyslovce re-
alita současných dnů. V úterý 25. ledna 
proběhlo na VOŠ a SPŠ Šumperk regio-
nální kolo soutěže ve stavbě a ovládání 
robotů vystavěných ze stavebnice LEGO 
Mindstorms, což je řada programova-
telných robotických stavebnic, jejichž 
základ tvoří programovatelné senzorové 
bloky kombinované s elektrickými mo-
tory a senzory s klasickými lego kostka-
mi a díly z řady LEGO Technic. 

Soutěž zorganizovala VOŠ a  SPŠ 
Šumperk společně s  Fakultou elektro-
techniky a  informatiky Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostrava 
a Základní školou Postřelmov. Zúčast-
nilo se jí devatenáct týmů žáků zá-
kladních škol ze Šumperska.  Ty měly 
za  úkol postavit a  oživit svého robota 
a naprogramovat ho tak, aby v co nej-
kratším čase projel nástrahy bludiště. 
Odborná porota dále hodnotila estetic-
kou stránku každého robota a  za „ro-

botí design“ udílela týmům další body. 
Žáci i jejich roboti se snažili a výsledky 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Soutěž 
vyhrál tým ZŠ Šumperk, Šumavská 21 
(Vojtěch Dobeš, Petr Komínek), 
na druhém místě skončil tým ZŠ Štíty 
(Jan Straka, Petr Jalůvka) a třetí místo 
vybojoval tým ZŠ Nový Malín (Michal 
Flanderka, Daniel Lešner). 

Hlavním sponzorem soutěže se stala 
firma PARS nova a.s. Soutěži byli pří-
tomni zástupci města Šumperka, Olo-
mouckého kraje, Okresní hospodářské 
komory Olomouc a další hosté z oblas-
ti školství i  regionální podnikatelské 
sféry. „Obrovské zaujetí žáků základ-
ních škol, touha vyniknout a předvést 
své dovednosti byla zřetelná po  celou 
dobu soutěže,“ uvedl jeden z  organi-
zátorů pozoruhodné soutěže Miroslav 
Haltmar, který je učitelem odborných 
předmětů na  VOŠ a  SPŠ Šumperk. 
Rozzářené oči soutěžících dětí tak snad 
jenom potvrdí, že jsme se na okamžik 
přiblížili ke Komenského škole hrou.

 P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

Třiačtyřicátý ročník festivalu „Preludium Aloise 
Motýla“ zahájil minulé pondělí společný projekt vy-
nikající české herečky Valérie Zawadské a Doležalova 
kvarteta, momentálně jednoho z nejlepších smyčco-
vých kvartet u nás. Na další hudební zážitek se veřej-
nost může těšit v pondělí 15. února, kdy v klášterním 
kostele vystoupí vokální kvintet Ensemble Frizzante, 
jenž interpretuje evropskou světskou hudbu všech 
epoch a staletí.  

„Soubor Ensemble Frizzante, jenž vznikl teprve 
nedávno na  půdě brněnského Národního divadla, 
se již nyní prezentuje mimořádným smyslem pro 
propojování hlasů a především interpretací skladeb 
různých období,“ říká organizátor Preludia Roman 
Janků a  dodává, že program nese název „Poezie 
ve vokální hudbě“ a nabídne nejen vokální skladby 
čtyř různých epoch, ale také umělecký přednes Ota-
kara Bláhy. 

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

Vyvrcholením festivalu bude ve středu 17. března 
pořad Gipsy Fire - „gejzír nespoutané energie a str-
hující virtuozity“ v  podání Pavla Šporcla a  Gipsy 
Way Ensemble. „Všechny koncerty se konají v šum-
perském klášterním kostele vždy od 19 hodin, pouze 
závěrečný koncert Pavla Šporcla se uskuteční ve vel-
kém 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 dvacetikorunovou slevu na nákup 
jedné vstupenky, či novinku letošního roku, tzv. 
„Otevřenou vstupenku Klasika Viva“, jež opravňuje 
k  návštěvě dvou libovolných koncertů s  výjimkou 
březnového vystoupení Pavla Šporcla.  -red-

  Pokr. ze str. 4
Letos přijde na řadu křižovatka s ulicí Zábřežskou 

až po  ulici Nerudovu. Zábřežská ulice se po  úpravě 
stane hlavní silnicí. 

Moderní sportoviště dostane škola ve Vrchlického 
ulici, v areálu nebudou chybět ani dvousetmetrová at-
letická dráha a multifunkční házenkářské hřiště s roz-
měry ligové házené. Investice se odhaduje na dvanáct 
milionů korun. Venkovní hřiště za pět milionů vyros-
te také ve dvoře školy v ulici Dr. E. Beneše. Město bude 
letos pokračovat rovněž v  sanacích vlhkosti ve  škole  
8. května, kde se počítá i s rekonstrukcí kuchyně a vý-
dejny stravy. Více než tři miliony jsou pak v rozpočtu 
vyčleněny na  dokončení zpevněné plochy pro herní 
prvky družiny u školy ve Sluneční ulici, na zpracování 
projektu nové gymnastické haly a na vybudování pro-
pojovací komunikace mezi ulicemi Sluneční a Školní.

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 více než šest milionů ko-
run či o úpravu prostoru před střediskem Sever za dva 
a půl milionu. Rybník v areálu na Benátkách letos ole-
muje in-line dráha, vybudují se zde toalety a město se 
chce pustit do budování několika hřišť. A v sídlišti při 

Finské ulici se místní letos dočkají nového hřiště s růz-
nými herními prvky pro děti v hodnotě kolem jednoho 
milionu korun. Nové sběrné místo s podzemními kon-
tejnery na komunální a tříděný odpad za půldruhého 
milionu pak vznikne v ulici Radniční.

Dokončit by se letos mělo i několik investičních akcí 
zahájených v  loňském roce, mezi nimi například vy-
budování altánu ve Smetanových sadech a dokončení  
jejich revitalizace. To vše za  sedm milionů korun. 
Vzhledem k  loňským komplikacím s  budováním pří-
stavby mateřské školy v Nerudově ulici, kdy město s do-
davatelskou firmou ukončilo v  prosinci spolupráci, se 
v rozpočtu města letos objevuje na tuto akci částka osm 
milionů korun. Určena je na financování nové přístav-
by, v níž vzniknou dvě oddělení pro osmadvacet dětí. 

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 chystá město stavební parcely, které chce 
ještě letos nabídnout občanům jako stavební pozemky. 

Připravený je také projekt zateplení a  revitaliza-
ce domu ČSA 22 v  hodnotě téměř osmi milionů ko-
run, kde by město rádo využilo dotačních prostředků. 
Na  úpravu potoka Temence půjdou letos tři miliony, 
pokud na  ni získá město dotaci z  Operačního pro-
gramu životní prostředí, a  na  vybudování veřejného 
osvětlení na Bělidlo půldruhého milionu. V kině Oko 
se zrekonstruuje vnitřní kanalizace, vodovod a rozvody 
elektřiny, v ulicích Sokolské, Západní, Sluneční a Pod 
Senovou se opraví komunikace, včetně vjezdů k  ne-
movitostem, a v úřadovně na náměstí Míru se dokončí 
sanace vlhkosti suterénu, jeho stavební úpravy a oprava 
venkovního vstupního schodiště. S více než pěti milio-
ny korun se pak počítá na opravu fasády úřadovny v Je-
senické ulici a na rekonstrukci rampy v tamním dvoře. 
Téměř deset milionů pak jde na  zpracování nových 
projektů. „Pokud se nám podaří získat další evropské či 
státní dotace, investiční rozpočet města se samozřejmě 
navýší,“ uzavřel starosta Brož. Zpracovala -zk-

„Průmyslovka“ hostila souboje robotů, 
 aneb Komenský by se radoval

Preludium Aloise Motýla 
nabídne další koncerty

Přebytek hospodaření umožní městu velké investice

Letos se vybuduje altán ve  Smetanových sadech 
a dokončí se jejich revitalizace.

Polorozbořená ruina kotelny v Temenické ulici ještě letos zmizí. Její majitel, de-
veloperská společnost JTH Group se sídlem v Teplicích, se v minulých týdnech 
pustil do demolice betonového skeletu a cihlového komína. Na místě zchátralého 
objektu by měl vyrůst obchodní dům s parkovištěm.  Foto: P. Kvapil

Mapová aplikace Zimní údržba je zveřejněna na adrese www.sumperk.cz a také 
na  stránkách Podniků města Šumperka www.pms-spk.cz v  sekci mapy. Přímo 
z  aplikace lze poslat e-mail s  dotazem či připomínkou, jež se vztahují ke  kon-
krétnímu místu. Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat i nepřetržité 

čtyřiadvacetihodinové dispečerské službě, která funguje ve dnech 
nepříznivého zimního počasí.
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   Pokr. ze str. 3
Poté přijde na řadu elektroinstalace, 

kterou provede firma ISFB z  Holešo-
va, a střecha, kterou dokončí Lubomír 
Hrdlovič z  Nemile. Okna dodá šum-
perská společnost Dols.

Investice přijde na  6,247 milionu 
a  hotova by měla být do  konce dubna. 
„S firmou Obchodní centrum SAN do-
jde samozřejmě k  finančnímu vypořá-
dání a po započtení sankcí - smluvních 
pokut budou uhrazeny pouze práce, kte-
ré zrealizovala,“ zdůraznil místostarosta.

V  přízemní bezbariérové dřevostav-
bě, jež je navržena ve stejném „duchu“ 
jako pavilon, který vyrostl u  školky 
v roce 2013 s pomocí evropských dotací, 
vzniknou dvě oddělení se samostatným 
vstupem a  zázemím pro šestapadesát 
dětí. Kapacita „mateřinky“ se tak zvýší 
o deset dětí, čímž si město vytváří „ces-
tu“ pro případ povinného předškolní-
ho ročníku či k budoucímu možnému 
přijímání dětí mladších tří let a  také 
dětí mimošumperských, jejichž rodiče 
ve městě pracují. -zk-

V  pátek 26. února se od  18 hodin 
uskuteční ve  foyer a  Zrcadlovém sále 
šumperského divadla slavnostní křest 
zbrusu nového CD a  zpěvníku autor-
ských písní (nejen) pro děti - Barevné 
písničky. Texty a hudba Barevných pís-
niček autorské dvojice Tereza Karlíko-
vá a Petr Vočka jsou pojaty jako projev 
tvůrčí radosti, který byl inspirovaný 
barvami kolem nás. Jsou tematicky i hu-
debně různorodé, zacílené především 
na  dětské posluchače. Výtěžek páteční 
benefiční akce bude věnován šumperské 
ZŠ a SŠ Pomněnka. 

Projekt se zrodil na půdě Spolku GA-
LIMATYÁŠ, který organizuje vzdělávací 
a  nekomerční volnočasové aktivity pro 
děti a  mládež. „Naším přáním je, aby 
se písně postupně etablovaly na školách 
coby materiál pro běžné „zazpívání si“ 
a  aby byly též používány k  veřejnému 
provozování ať už dětskými sbory nebo 
kýmkoli, kdo se našimi skladbami ne-
chá inspirovat,“ říká Petr Vočka, který 

mimo jiné působí jako klavírista Šum-
perského dětského sboru Motýli.  

Program koncertu bude opravdu 
pestrý. Kromě slavnostního křtu za-
zní vybrané písně v  podání žáků ZUŠ 
Šumperk za  instrumentálního dopro-
vodu samotných autorů písní a  jejich 
hostů. Hudební produkci doplní ver-
nisáž tematicky spřízněných obrázků, 
které pod vedením akademické malířky 
Hany Němcové namalovali pro tuto pří-
ležitost její žáci a  studenti. „Celý večer 
je koncipován jako benefiční akce. Rádi 
bychom výtěžkem z  prodejní výstavy 
přispěli Pomněnce na  projekt „Tablety 
do  lavic,“ které jsou potřebnou vzdě-
lávací pomůckou během výukového 
procesu žáků s mentálním postižením,“ 
doplňuje Tereza Karlíková. 

Nenechte si ujít tento mimořádně 
barevný zážitek! Udělejte sobě i nám ra-
dost a slaďte své oblečení do jedné barvy 
a přijďte. Děti jsou vítány. 

 J. Tichý, Spolek GALIMATYÁŠ  

   Pokr. ze str. 3
Na  nákladnou akci se Podniky 

města snaží získat dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. „Vyrozu-
mění bychom měli dostat nejpozději 
do  konce března. Pokud uspějeme, 
mohli bychom získat až dvacet čtyři 
miliony a  zbývající částka by se do-
financovala z vlastních zdrojů. To by 
nám otevřelo cestu k  realizaci druhé 
etapy, která zahrnuje opravu střešní 
konstrukce, osvětlení, úpravu hlav-
ních tribun a  zateplení haly a  při-

lehlého hotelu Sport,“ uvedl Spurný 
a  dodal, že v  případě neúspěchu se 
Podniky města do investice pustí i bez 
dotace s  využitím úvěrových peněz. 
Zároveň připustil, že i přes maximální 
úsilí, které je akci věnováno, je ve hře 
ještě spousta rizik, nejen s  ohledem 
na  možné námitky soutěžících, ale 
i na čas. „Jakýkoli časový posun v ter-
mínu zahájení stavby či délky realiza-
ce by měl závažné dopady na přípravu 
hokejového týmu,“ uzavřel předseda 
představenstva. -zk-

Přístavba školky Pohádka 
se opět „rozjela“

Povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních 
zdrojů (kotlů) na pevná paliva

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, upozorňuje na níže uvedené 
povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů) na pevná 

paliva dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Dle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel povinen provádět jednou za dva 

kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění. Termín provedení první kontroly 
je stanoven nejpozději do 31. 12. 2016.  Odborně způsobilá osoba je osoba 

proškolená výrobcem spalovacího zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho 
instalaci, provozu a údržbě. V případě, že výrobce zanikl nebo není zjistitelný, 
může kontrolu provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem 
stejného typu spalovacího zdroje.  Seznam odborně způsobilých osob někteří 

výrobci na svých webových stránkách již uvádějí. Seznam odborně způsobilých 
osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován 

na jejich webových stránkách (www.hkcr.cz).
Další povinností provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná pa-

liva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je od 1. 9. 2022 pro-

vozovat tento zdroj v souladu s minimálními emisními požadavky stanovenými 
v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší (tj. emisní třída dle EN 303-5:2012: 3 
a vyšší). R. Křížová, odbor ŽPR, MěÚ Šumperk

Městský úřad Šumperk, odbor ži-
votního prostředí, upozorňuje na Kot-
líkové dotace v  Olomouckém kraji I. 
vyhlášené Olomouckým krajem. Pří-
jem žádostí započne 22. 2. 2016 a bude 
ukončen 13. 5. 2016 ve 12 hodin. 

V níže uvedených dnech a časech je 
možné podat žádosti také v Šumperku 
na  podatelnu detašovaného pracovi-
ště Krajského úřadu OK v  prostorách 
Střední školy železniční, technické 
a služeb, Šumperk, Bulharská 8: 
Pondělí 22. 2. 2016 - od 8 do 17 hod. 
Úterý 23. 2. 2016 - od 8 do 17 hod. 
Středa 24. 2. 2016 - od 8 do 17 hod. 
Pondělí 29. 2. 2016 - od 8 do 17 hod. 
Středa 02. 3. 2016 - od 8 do 17 hod.

V  rámci dotačního programu Olo-
moucký kraj poskytuje finanční pro-
středky (dotace) fyzickým osobám 
(příjemcům dotace) na  realizaci tzv. 
dílčích projektů. V  rámci dílčího pro-
jektu fyzická osoba (příjemce dotace) 
realizuje výměnu zdroje tepla (kotle) 
na pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový zdroj tepla rodinného domu. 

Předmětem podpory dílčích pro-
jektů bude:  kotel na pevná paliva, te-
pelné čerpadlo, plynový kondenzační 
kotel, instalace solární termické sousta-
vy, technická opatření vedoucí ke  sní-
žení energetické náročnosti rodinného 
domu („mikro“ energetická opatření). 

Maximální výše dotace na jeden dílčí 
projekt (jednu žádost) činí 127 500 Kč. 
Maximální výše celkových způsobi-
lých výdajů na  jeden dílčí projekt je 
150 000 Kč (celkové výdaje dílčího pro-
jektu mohou být vyšší než 150 000 Kč) 
a výše dotace, resp. míra podpory bude 
stanovena procentem z celkových způ-
sobilých výdajů dle nového zdroje tepla 
pořízeného v  rámci dílčího projektu 
v souladu s níže uvedeným.

Míra podpory 
Výše dotace na jeden dílčí projekt se 

může lišit výběrem nového zdroje tep-
la, a to následovně: 
• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70% + 
5% z 150 000 Kč 
(tj. 105 000 Kč/112 500 Kč) 

• Kombinovaný kotel (uhlí + bio-
masa) - dotace nejvýše 75% + 5%  
z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč) 

• Plynový kondenzační kotel - dota-
ce nejvýše 75% + 5% z 150 000 Kč 
(tj. 112 500 Kč/120 000 Kč) 

• Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze 
na biomasu - dotace nejvýše 80% + 5% 
z 150 000 Kč 
(tj. 120 000 Kč/127 500 Kč) 

V  případě, že cílovou skupinou 
bude fyzická osoba z  prioritního úze-
mí, bude výše dotace fyzické osobě 
navýšena o  5% (město Šumperk patří 
do prioritního území). Dále do priorit-
ního území patří obce Bludov, Rapotín, 
Sudkov, Vikýřovice, Dolní Studénky, 
Libina, Nový Malín, Olšany, Petrov 
nad Desnou, Bohutín, Dlouhomilov, 
Hrabišín, Chromeč. 

Kontaktním místem je Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor strategické-
ho rozvoje kraje, územního plánování 
a  stavebního řádu, oddělení granto-
vých schémat, Jeremenkova 40 b), 
779  11 Olomouc (výšková budova 
RCO, 6. patro). 

Kontaktní osoby: Martin Hrubý, 
tel.č. 585  508  233, e-mail: m.hruby@
kr-olomoucky.cz; Hana Bezděková,  
tel.č. 585  508  393, e-mail: h.bezde-
kova@kr-olomoucky.cz; Jana Skou-
malová, tel.č. 585  508  441, e-mail: 
j.skoumalova@kr-olomoucky.cz; Aneta 
Havlíčková, tel.č.  585 508 382, e-mail: 
a.havlickova@kr-olomoucky.cz; Zden-
ka Valentová, tel.č. 585 508 439, e-mail: 
z.valentova@kr-olomoucky.cz; Martin 
Černocký, tel.č. 585  508  342, e-mail: 
m.cernocky@kr-olomoucky; Bohumi-
la Čechová, tel.č. 585 508 447, e-mail: 
b.cechova@kr-olomoucky.cz.

Veškeré informace, včetně žádostí 
o dotaci, jsou uvedeny na  www.kr-olo-
moucky.cz/kotlikovedotace. Dotazy se 
mohou posílat na  kotlikovedotace@
kr-olomoucky.cz, případně se může-
te obracet na  výše uvedené kontaktní 
osoby. 

 R. Křížová, 
odbor ŽPR, MěÚ Šumperk

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Modernizace zimního 
stadionu odstartuje v dubnu

Benefiční koncert a výstava pomohou Pomněnce
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Kulturní okénko

Kulturní okénko aneb kam za kulturou v únoru

10.2. - 28.2.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
Od 5.1.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokročilé 
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp.  
 telefonicky
13.2. v 8.30 hod. na autob. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Šumperk, 
 Staré Město, Paprsek, Ramzová
20.2. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: pěší trasa Šumperk,   
 Nové Losiny, Přemyslov, Kouty nad Desnou
27.2. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Staré 
 Město, Paprsek, Ramzová 
 Dle možností a sjízdnosti trasy
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 

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.

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

 

Besedu nazvanou „Ze srdce Evropy 
do Santiaga de Compostela, aneb pěšky 
z České republiky až k oceánu na západ 
Španělska“ chystají na středu 17. února 
šumperské knihovnice. Hostem setkání, 
které začíná v 18.30 hodin, bude Patrik 
Kotrba. Vstupné je padesát korun. -zd-

Knihu Jiřího Friedla „Generál Karel 
Lukas - Životní příběh severomorav-
ského rodáka“ představí šumperské  
knihovnice během besedy spojené 
s  promítáním ve  čtvrtek 18. února  
v  16 hodin. Součástí bude křest knihy, 
kterou si zde budou moci zájemci rov-
něž koupit. Vstup je volný. -red-

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 přitom 
ujal Petr Veselý, který pro šumperské 
divadlo již inscenoval Černou komedii. 
V inscenaci je použita působivá hudba 
Zdeňka Kluky a  pod choreografii šer-
mířských scén se podepsal Petr Nůsek. 
V  hlavní roli D´Artagnana diváci uvi-
dí hostujícího eléva Kryštofa Grygara, 
Mylady hraje Dana Růžičková a kardi-
nála Richelieu Matěj Kašík. V  dalších 
rolích se představí Jan Kroneisl, Patrik 
Francl, Vít Pištěcký, Roman Slovák, 
Petr Král, Jiří Konečný, Jiří Urban, To-
máš Wurst, Karolína Hýsková, Lucie 
Šmejkalová a Olga Kaštická. Po premi-
éře bude připraveno posezení s hudbou 
v Zrcadlovém sále a foyer. -red-

Šumperské publikum se může těšit 
na koncert Vladimíra Merty - všestran-
ného hudebníka, filmaře, publicisty 
a spisovatele. Ve čtvrtek 25. února totiž 
vystoupí od  sedmé večerní na  jevišti 
velkého sálu domu kultury. Společně 
s Ondřejem Fenclem, který je známým 
klavíristou a kytaristou, zahrají jak kul-
tovní písně ze 70. a  80. let, tak novou 
hudební tvorbu. -red-

Po  třech letech bude možné v  šum-
perském muzeu opět spatřit ruční vý-
robky šité starou textilní technikou 
spočívající ve skládání a sešívání různo-
barevných látkových dílů tak, aby vzni-
kl mozaikový vzor. Výstava patchworku 
bude zahájena ve výstavní síni ve čtvr-
tek 25. února.

Nejen šumperské, jesenické a mohel-

nické patchworkářky představí na  vý-
stavě svá díla. Kromě textilních výrobků 
mohou návštěvníci obdivovat i  tempe-
rové obrazy Aničky Navrátilové, která 
se při jejich tvorbě nechala inspirovat 
patchworkovými mozaikovými vzory. 
V rámci doprovodného programu bude 
během výstavy mimo jiné představena 
nová kniha o patchworku. Její autorka, 
Jana Harmachová z  Volyně, bude také 
mít pro zájemkyně jeden z plánovaných 
kurzů patchworku. Další kurz přislíbi-
la Zdenka Pěkná z  Jeseníku, Antonie 
Chalupná z Blanska a  svou zručnost si 
mohou vyzkoušet i děti v dílnách pro ně 
připravovaných. Další informace o kur-
zech patchworku pro děti i pro dospělé 
najdou zájemci na webových stránkách 
šumperského muzea.  M. Musilová

„Yoyování je zábava!“ - nejen o  tom 
se bude snažit přesvědčit Veronika Ka-
menská, mistryně Evropy v  „yoyová-
ní“. V Šumperku bude hostem v rámci 
akce Yoyoshow, kterou pořádá Spolek  
Jokes&Games. 

„Yoyerka“, jež pochází z  Břeclavi, 
ukáže své „fígle“ a  triky, které si sama 
vymýšlí, v  neděli 28. února na  místní 
„Dorisce“ v  ulici 17. listopadu. Show 
se mohou zúčastnit nejen zaběhnutí 
a zkušení „yoyeři“, ale i ti, kteří s yoyem 
teprve začínají, nebo ti, jež ho v životě 
nedrželi v  ruce. Na  všechny zvědavce 
i  milovníky této zábavné hračky čeká 
bohatá exhibice, ale také možnost vy-
zkoušet si „yoyovat“ nebo si pomě-
řit síly mezi ostatními. Akce začíná  
v  16 hodin. Otevřeno pro děti všeho 
věku, teenagery i  rodiče… Více infor-
mací na www.jokesgames.cz. -red-

Letos si připomínáme třicáté výročí  
1. neoficiálního Mistrovství ČSSR 
v  akrobatickém lyžování, jež proběh-
lo v  Kunčicích u  Starého Města pod 
Sněžníkem. Uspořádaly ho šumperská 
„průmyslovka“ společně s  lyžařským 
oddílem Lokomotivy Pramet Šumperk. 
Disciplíny balet a  akrobatické skoky 
se jely v Kunčicích a akrobatický sjezd 

(boule) na  Červenohorském 
sedle. Po  třiceti letech 

připomene tuto udá-
lost výstava na  VOŠ 
a SPŠ Šumperk. 

Vernisáž výstavy, 
která vyzvedne i  vyni-

kající výkon olympijského vítěze 
Aleše Valenty, jenž na jesenických sva-
zích vyrostl, proběhne v pátek 26. úno-
ra v 15 hodin v budově Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy v ulici 
Gen. Krátkého. Oslavy pak budou po-
kračovat v  rámci lyžařského střediska 
Kunčice exhibicí skoků a  jízdy v bou-
lích.  -red-

Knihovnice chystají besedu

Vladimír Merta 
se vrací do Šumperka

V Šumperku „zayoyuje“ 
Mistryně evropy z Břeclavi

30. výročí konání 
1. neoficiálního mistrovství 

v akrobatickém lyžování 
v Československu 
připomene výstava

Výstavní síň bude patřit 
patchworku 

V knihovně se pokřtí 
kniha o životě generála 

Karla Lukase

Hra D´Artagnan aneb 
Tři mušketýři má premiéru 

v sobotu 20. února

Mávání za Roses.  Foto: archiv
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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. 

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“
13.2. od 10 do 17 hod. na „K“   Srdíčková tvořivá dílna 
  Tvořivá dílna nejen pro zamilované
16.2. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého
24.2. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
27.2. od 15 hod. na „K“   Pohádková keramika  
  Inspirace pohádkou o perníkové 
  chaloupce
JARNÍ PRÁZDNINY S DORISKOU
15.2. od 9 do 15 hod. na „K“   Sever Asie  Celodenní vycházka
16.2. od 9 do 15 hod. na „K“   Severní Amerika  Sportovně laděný den
17.2. od 9 do 15 hod. na „K“   Evropa  Den ve víru tanečního nadšení
18.2. od 9 do 15 hod. na „K“   Afrika  Výtvarné aktivity 
19.2. od 9 do 15 hod. na „K“   Letem světem… Hry bez hranic…
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

SONS Šumperk

11.2. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - pletení na kruzích
13.2. od 9 hod. v „K“  Vzpomínkový turnaj v showdownu 
16.2. od 10 hod. na „Majáku“  Bowling na „Majáku“ 
 Sraz 9.50 hod. na Majáku 
16.2. od 14 hod. na „Majáku“  Solná jeskyně na „Majáku“ 
 Sraz 13.50 hod. na Majáku 
17.2. od 9.30 hod. v „K“  Klub vaření 
 „Prázdninové vaření“, nutné přihlásit se
18.2. v 9.25 hod. na vlak. nádr.  Návštěva termálního parku Velké Losiny 
 Nutné přihlásit se předem
22.2. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta s Lukášem Otáhalem 
 Beseda na téma dotykové telefony a my
23.2. v 13.35 hod.  Chůze na běžícím pásu v HEAT Centru 
v podchodu Slovanu  Nutné přihlásit se předem
25.2. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
26.2. od 9.30 hod. na Komíně  Hmatová keramika pro radost
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“
12.2. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
18.2. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
23.2. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
27.2. od 14 hod. v „S“  Ples seniorů
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.

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
14.2. od 16 hod. ve „FS“  Valentýnský podvečer pro manžele 
 S „ochutnávkou“ kurzu Manželské večery
17.2. od 9.30 hod. ve „FS“  Prázdninový program pro předškolní děti
18.2. od 16 hod. ve „FS“  Prázdninová tvořivá dílna pro školní děti
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod.  

Centrum pro rodinu

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.  
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Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., sídlem Jílová 6, 787 01 
Šumperk (dále jen „zaměstnavatel“),

vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Specialista správy majetku“.

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 12.2. 2016 do 25.2. 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
Rohlík vícezrnný 60 g ........................................................................................................................ 3,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Mu�  n světlý 100 g.............................................................................................................................. 11,- Kč
Mu�  n tmavý 100 g ............................................................................................................................. 11,- 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
Chlebíčková šunka ........................................................................................................................................99,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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

Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk (dále jen „zaměstnavatel“),
vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Specialista správy majetku“.

Požadavky na výkon pracovní činnosti:                
- min. SŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru zakončené státní maturitní zkouškou;
- znalost odborné problematiky v rozsahu působnosti zastávané pozice v oblasti 

vodohospodářského majetku;
- orientace ve stavební, daňové a účetní legislativě;
- komunikační a analytické schopnosti a schopnost pracovat v týmu;
- řidičské oprávnění skupiny B;
- nadprůměrné znalosti práce v programu Excel, zkušenosti s podnikovými informačními systémy.
- prokazatelná praxe v obdobné pozici výhodou;

Povinné přílohy k přihlášce:
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- životopis s uvedenými  údaji o dosavadních  zaměstnáních a o odborných  znalostech

v návaznosti na požadavky na výkon funkce, kde bude dále uvedeno jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní  příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo  občanského  průkazu,
kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis;

- scan výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- motivační dopis.

Další informace:
Přihlášky k výběrovému řízení, které budou obsahovat všechny požadované
informace a přílohy je možno zasílat na email: budis@vhz.cz, a to nejpozději do
29. 2. 2016 do 12:00 hod. K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu
doručené přihlášky.

VHZ Šumperk, a.s. si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové
řízení kdykoliv bez udání důvodu zrušit.

Požadovaný datum nástupu do práce: dle dohody.
Druh pracovního poměru: Hlavní pracovní poměr na    dobu určitou (1 rok)
s možností následného prodloužení.
Benefity poskytované zaměstnavatelem: příspěvek na volnočasové aktivity,
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na  stravování,
5 dní dovolené navíc.

V Šumperku dne 2.2.2016                                       

JUDr. Martin Budiš, v. r.
            Výkonný ředitel VHZ Šumperk, a.s.

Obsahová náplň pracovní činnosti:
- vedení účetních a daňových odpisů v podnikovém informačním systému;
- zařazování a vyřazování majetku (zatřídění majetku do odpisových skupin);
- administrace podkladů pro nakládání s majetkem;
- práce s GIS;
- inventarizace majetku.

Informace o zaměstnavateli:
Posláním Vodohospodářských zařízení Šumperk a.s. je zajišťování komplexních
služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Cílem
naší činnosti je dlouhodobě  udržitelné    provozování        vodovodního
a  kanalizačního   řadu včetně zařízení na   čištění vod, jejich systematické
a  průběžné   rozšiřování  a  modernizování.
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50|10 Mbit/s - 303 Kč
NA OPTICE SI NEJLÉPE VYCHUTNÁTE

583 221 200    INTERNET@SELECTSYSTEM.CZ
WWW.SELECTSYSTEM.CZ

OPTICKÝ INTERNET

DIGITÁLNÍ TELEVIZI V HD
KVALITĚ S PVR SLUŽBAMI
. ARCHIV AŽ 7 DNÍ ZPĚT
. NAHRÁVÁNÍ
. TIMESHIFT

zpravodaj_10022016.indd   1 03.02.16   11:08

Zem ědělská  3Š
U M P E R K

inzerce 10,4 x 7 cm.indd   1 29. 4. 2014   14:17:06

 školník - údržbář
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrou pracovní morálku
- zručnost při provádění 
  drobných oprav
- řidičský průkaz skupina B

Bližší informace na telefonním čísle 583 301 057 - Milena Muroňová

Jedná se o hlavní pracovní poměr s platovým 

zařazením dle  Nařízení vlády č.564/2006 Sb. 

o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě.

Uchazeči o zaměstnání mohou zaslat životopis 

na e-mailovou adresu sos@edusum.cz 

nebo jej předat osobně na sekretariát školy 

v termínu do 29.2.2016

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

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

1 brýlové čočky

čiré uvnitř

rychle se přiZpŮsobují

tmavé venku

- 20% sleva

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

M Ě Ř E N Í  Z R A K U  P Ř Í M O  V  O P T I C E
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

Nyní 
se SLEVOU 20% 

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
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Co nabízí Schola Viva o.p.s. 
dětem, žákům a rodičům

Schola Viva se stala od roku 2015 fakultní školou Univerzity 
Palackého v Olomouci. O naši školu projevují velký zájem stu-
denti této univerzity, kteří zde tráví svůj čas povinných praxí. 
Zároveň tak dochází i k užšímu kontaktu s odborníky z této 
univerzity.

Schola Viva se zaměřuje v mateřské škole zejména na děti 
s vadami řeči, ale v rámci inkluze mohou být přijímány i děti 
s jiným zdravotním postižením. Školní program u dětí rozvíjí 
vnímání, motoriku, řeč a koordinaci pohybu. Děti se vzdělá-
vají podle školního vzdělávacího programu „Rok s moudrou 
sovou“.  Po absolvování mateřské školy odcházejí děti na zá-

kladní školy podle výběru svých rodičů. Některé děti pokra-
čují na naší základní škole.

Zde se žáci vzdělávají podle ŠVP „Škola pro život“. Velký 
důraz je kladen na rozvoj řeči. Prioritou naší práce je vytvo-
ření příznivé atmosféry ve škole a respektování individuální-
ho pracovního tempa každého žáka a akceptování problémů 
jedinců. Motivačními prvky chceme zvýšit pocit sebedůvěry 
u každého dítěte. Máme kladnou zpětnou vazbu na kombinaci 
slovního hodnocení se známkou. Na rozdíl od jiných zaříze-
ní nižší počet dětí a  žáků ve  třídách (v  MŠ i  ZŠ maximální 
počet 14) umožňuje navodit důvěrnější vztah mezi učitelem 
a žákem. Odbornými metodami práce a  terapiemi se učitelé 
i odborní pracovníci speciálně pedagogického centra, které je 
součástí našeho zařízení, snaží rozvíjet duševní kapacitu dětí 
a žáků, kterou doposud nedokázali využít.

Po absolvování školní docházky přecházejí žáci na vybrané 
učňovské či maturitní obory.  V. Bican

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

Prodám SNOWBOARD 
RIDE CONTROL 

vel. 184W, barva 
bílo-černo-červená 
s převažující bílou,  
odježděny 4 sezony, 
včetně vázání Drake 
King - vel. L, rok staré. 
Cena 4000 Kč. 
Kontakt: 
tel. č. 722 142 730 
e-mail: kvapa123@gmail.com

SNOWBOARD 

King - vel. L, rok staré. 

e-mail: kvapa123@gmail.com

Dne 13.2. 2016 
uplyne 1 rok úmrtí 
našeho milovaného 
manžela, otce a dědečka 
pana 

Jiřího NedělNíka 
ze Šumperka. 

S láskou v srdci nikdy nezapomenou manželka 
Dana, dcera Dana s rodinou, syn Jan a Petra.
Nikdy nezapomeneme.

KONTAKT:

NABÍZÍME UCHAZEČŮM 0 STUDIUM 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
TYTO STUDIJNÍ OBORY:
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Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST K PRODEJI
RÁD VÁM POMOHU PRODAT 
VAŠI NEMOVITOST
STÁLA POPTÁVKA PO BYTECH 2+1, 3+1 
V ŠUMPERKU
VÁŠ TYP ČI DOPORUČENÍ RÁD 
FINANČNĚ ODMĚNÍM Zdeněk Šupina

V extrémních podmínkách mistrovství světa 
WRC jsme systém pohonu všech kol Volkswagen 
4Motion podrobili nejnáročnějšímu testování. 
Tuto technologii používají v každodenním 
provozu i modely Golf, Tiguan, Passat, Sharan  
a Touareg. Vždy se tak můžete spolehnout  
na lepší trakci a tím i větší bezpečnost.  
Přijďte se přesvědčit o výhodách pohonu  
mistrů světa v rallye 4Motion k nejbližšímu 
autorizovanému prodejci.

Prověřte schopnosti pohonu  
všech kol na vw4motion.cz.

4MOTION. 
POHON VŠECH KOL 
PROVĚŘENÝ MISTRY SVĚTA.

* Zvýhodnění 287 000 Kč s DPH se vztahuje pouze na linii Touareg Masaj.  
Vyobrazení vozu je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 6,6 - 6,9 l/100 km a 173 - 180 g/km. 

NYNÍ AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ  

AŽ 287 000 KČ.*

Volkswagen Touareg Masaj 
s pohonem 4MOTION.

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

 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

• 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


