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Otázka altánu ve Smetanových 
sadech se opět vrací 
na jednání zastupitelstva

Preludium vstoupilo 
do druhé poloviny, 
přijede Pavel Šporcl2 3, 5 5

Hned několika zchátralým 
objektům se blýská 
na lepší časy 7

Finalisté Blues Aperitivu 
se představí 
19. března

Dvě nové výstavy se otevřou začát-
kem března v  šumperském muzeu. 
První z nich nabídne v Rytířském sále 
výběr fotografií loveckých chat Hru-
bého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských 
hor, Králického Sněžníku, Hanušovické 
a Zlatohorské vrchoviny, jak je zachytila 
svým fotoaparátem Zdeňka Jordanová. 
Kromě ní bude hostem vernisáže, jež se 
odehraje ve čtvrtek 3. března v 17 ho-
din, Ota Bouzek z  Karlovy Studánky, 
autor knih o přírodě, zvěři, myslivosti, 
lovech i horalech.

O  týden později, ve čtvrtek 
10. března, bude v Hollarově galerii za-
hájena výstava nazvaná „Svetom, moje, 
svetom“ ze sbírek Slovenského národ-
ného múzea v  Martine, jež podává 
stručný přehled o historii slovenského 
drátenictví.
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Bluesový aperitiv se podává 
v sobotu 19. března

V rámci společného turné 
přijedou Xindl X, UDG a Voxel

LiStOVáNí.cz přiveze  
Kafe a cigárko Marie Doležalové

Preludium nabídne Pavla Šporcla s Gipsy Way Ensemble

Muzeum chystá dvě 
nové výstavy

V Jílkově galerii vystaví své 
„mapy myšlenek“ Dushan

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v březnu

Pavel Šporcl přijede na Preludium s Gipsy Way Ensemble.               Foto: archiv

Mlýnská chata.    Foto: Z. Jordanová

Bez názvu, tuš, dřevo, 2015/č. 449

2013 podepisuje své práce nové a úplně 
jiné povahy. K  anonymitě nemá sebe-
menší důvod, ale plně respektuji jeho 
přání. Výstava za takový souhlas stojí. 
Soubor, který pro ni v počtu devadesáti 
barevných kreseb, například na rubu 
krabiček od léků nebo jiných odpado-
vých obalů či na nevelkých dřevech, vy-
bral a po vzoru Jaroslava Diviše daroval 
návštěvníkům k  rozebrání, mluví sám 
za sebe. Už od prvních ukázek mi bylo 
jasné, že půjde o výstavu skvělou a na-
prosto jedinečnou,“ říká kurátor galerie 
Miroslav Koval. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 2. března od 18 hodin.

Na závěrečném koncertě 43. roč-
níku festivalu Preludium Aloise Motýla 
ve čtvrtek 17. března vystoupí jeden 
z nejžádanějších českých umělců Pavel 
Šporcl, který slaví úspěchy u všech ge-
nerací posluchačů díky svému umění, 
výrazné osobnosti i  nekonvenčnímu 
vystupování. Tentokrát se představí 
v  rámci pořadu Gipsy Fire s  cimbá-
lovou kapelou Gipsy Way Ensemble, 
spojující velké mistrovství s  tempera-
mentem a cikánskou vroucí krví. 

Projekt Gipsy Fire sází na nevšední 
technickou vybavenost a  osobitost pri-
máše Pavla Šporcla. Posluchači se tak 
mohou těšit na gejzír nespoutané ener-
gie a  strhující virtuozity. Během kon-
certu, který začíná o sedmé podvečerní 
ve velkém sále domu kultury, zazní jak 
skladby lidové, tak vlastní tvorba Pavla 
Šporcla či skladby J. S. Bacha. Více infor-
mací a on-line rezervace lístků na www.
dksumperk.cz a www.klasikaviva.cz.

Zpracovala –zk-

Výstava nazvaná „Mapy myšlenek“ 
autora s  pseudonymem Dushan bude 
od 2. března do 3. dubna k vidění v Ga-
lerii J. Jílka. „Březnový autor se skrývá 
za pseudonymem, kterým od roku 

Také letos se mohli bluesmani při-
hlásit do mezinárodní soutěže Blues 
Aperitiv, jež zaručuje minimálně 
dvěma vítězným kapelám účast na 
prestižním podzimním Blues Alive. 
Odborná porota již vybrala sedm sku-
pin a  dva náhradníky, kteří se naživo 
představí v  rámci finálového koncertu 
Blues Aperitiv v  sobotu 19. března od 
19 hodin ve velkém sále domu kultury.

Společné turné Xindla X a  kapely 
UDG se pojede už podruhé! Tentokrát 
se k  nim přidá ještě známý písničkář 
Voxel.

Příznivci si tak během jednoho ve-
čera užijí koncerty tří skvělých for-
mací, které odehrají nejen vlastní 
koncertní set, ale i  skladby navzájem 
či spolu. A  při této příležitosti zavítá 
úspěšný hudební trojlístek ve čtvrtek 
24. března i do Šumperka. Ve velkém 
sále domu kultury zahraje od sedmé 
podvečerní.

Kafe a  cigárko je hit a  jeho autorka 
Marie Doležalová, herečka, moderá-
torka, vítězka taneční soutěže StarDance 
a  vášnivá bloggerka, tak přitažlivě 
vtipná! S  její knihou vyrazilo LiStO-
VáNí.cz do více než padesáti českých 
měst. A  nechybí v  nich ani Šumperk, 
kam zavítá ve čtvrtek 31. března od šesté 
podvečerní s  Bárou Jánovou a  Gusta-
vem Haškem. Marií podepsanou knihu 
navíc bude mít s  sebou ke koupi. Stojí 
320 korun, z nichž dvacetikoruna jde na 
fond ohrožených dětí Kuře.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Nezapomenutelnou cestu všemi 
kontinenty plnou sportování, netradič-
ních aktivit, her a soutěží, nabídlo mi-
nulý týden školákům Středisko volného 
času Doris. Volný čas o jarních prázd-
ninách strávily v centru na Komíně de-
sítky dětí.

Jarní prázdniny s Doriskou odstarto-
vala minulé pondělí celodenní výprava 
do daleké severské Tajgy v Asii, o den 
později se sportovní centrum Komín 
stalo dějištěm sportovních klání týmů 
z  celých Spojených států amerických, 
nechyběly florbal, stolní tenis či vy-
bíjená, děvčata se pak mohla zavrtět 
v rytmu latinskoamerických tanců. In-
spirace evropským uměním a  řemesly 
čekala na školáky ve středu, jež se nesla 
ve znamení Dne ve víru tanečního nad-
šení. Výtvarné aktivity nejen s  náde-
chem Afriky nabídla Doriska ve čtvrtek 
a celotýdenní pestrý program uzavřely 
v pátek Hry bez hranic. -zk-

Během jarních prázdnin nabídla Doriska dětem nejen výtvarné aktivity s nádechem černé Afriky.  Foto: Z. Kvapilová

Děti cestovaly s Doriskou napříč všemi kontinenty

Děti si vyzkoušely kreslit barvami ty-
pickými pro africký kontinent. 
 Foto: -zk-

Svoz objemného 
bioodpadu

Objemný bioodpad budou moci 
Šumperané odkládat do  speciál-
ních kontejnerů. Svozová firma 
je bude postupně rozmisťovat 
od  pátku 4. března do  konce lis-
topadu do  sto šestnácti lokalit. 
Mapka s  jejich přesným umístě-
ním a daty je součástí tohoto čísla 
Zpravodaje, zájemci ji najdou rov-
něž na www.sumperk.cz v odkazu 
Občan, sekci Komunální služby 
a  podsekci Komunální odpad. 
Lidé ale mohou využít i  novou 
bezplatnou službu a vypůjčit si pro 
vlastní potřebu hnědou nádobu 
na bioodpad s týdenním svozem.

Hlídkám strážníků budou pomáhat 
asistenti.   Strana 3, 6

Zdeňka Daňková odchází po  jedena-
čtyřiceti letech strávených mezi kniha-
mi do důchodu.   Strana 4

Dětem po obrně a seniorům po mrtvi-
ci nabídne Pontis speciální rehabilita-
ci.    Strana 5
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Otázka altánu ve Smetanových sadech 
se opět vrací na jednání zastupitelstva

Po osmi měsících se zastupitelé budou opět zabývat 
otázkou realizace altánu ve Smetanových sadech. Ač-
koli loni v červnu rozhodli o jeho podobě a původní 
altán šel koncem loňského roku k zemi, letošní sou-
těž na dodavatele stavby ukázala, že finanční náklady 
převyšují původně proklamovanou částku 1,75 mili-
onu korun. 

„Přihlásilo se pět firem, nejlevnější nabídka přitom 
činila 2,412 milionu korun a  ta nejdražší přesáhla 
čtyři miliony. Rada města tak soutěž zrušila,“ uve-
dl tajemník šumperské radnice Petr Holub. Vzápětí 
připomněl, že loni schválený koncept architekta Ji-
řího Valerta z místního Stavoprojektu, který počítal 
se stavbou ve  tvaru lastury, předpokládal náklady 
na stavbu ve výši 1,75 milionu. 

O  tom, jak bude místo, na  kterém původní altán 
stával, vypadat, budou na svém zítřejším jednání ro-
kovat zastupitelé. V úvahu přichází například rozší-
ření sportovišť či dětského hřiště, případně realizace 
altánu Martina Königa z  Uherského Hradiště, jenž 

je podepsán pod celým projektem revitalizace Sme-
tanových sadů a  který loni odhadl náklady na  jeho 
výstavbu na dva miliony. Padnout může samozřejmě 
i úplně jiné řešení.

Revitalizaci parku „rozjela“ šumperská radnice 
před třemi lety. V rámci první etapy musely jít k zemi 
desítky starých a  nemocných stromů, jež nahradila 
nová zeleň. Přibyly také cesty, květinové záhony, ve-
řejné osvětlení, nové lavičky i odpadkové koše. Loni 
na podzim pak odstartovala druhá etapa obnovy zele-
ně. Skácely se lípy tvořící alej podél potoka a rostoucí 
okolo altánu, jež byly postiženy houbovitým kořeno-
vým morem, a další staré a nemocné stromy. Vnitřní 
část nové aleje se přitom již vysadila, další desítky 
stromů a dřevin „vyrostou“ v sadech během letošního 
roku, kdy budou Podniky města Šumperka pokračo-
vat ve zpevnění břehů Bratrušovského potoka. Dru-
há etapa obnovy parku zahrnuje rovněž vybudování 
cestní sítě, veřejného osvětlení, hřišť a  mobiliáře. 
V této souvislosti vypsala rada města v únoru výbě-
rové řízení na dodavatele. -zk-

Výběrové šetření „Životní podmínky 2016“ probí-
há až do 5. června ve vybraných městech republiky. 
Do projektu, který organizuje Český statistický úřad 
a jenž navazuje na předchozí ročníky, byl zařazen také 
Šumperk. Během necelých pěti měsíců navštíví vy-
školení tazatelé vybrané domácnosti, aby získali nej-
novější údaje o jejich sociální a ekonomické situaci.

Cílem šetření, jež se dotkne 10  916 domácností 
náhodně vybraných počítačem, je shromáždit úda-
je potřebné pro usměrňování a  hodnocení sociální 
politiky státu, pro výzkumné účely a  také pro srov-
nání v  rámci evropských zemí. Dalším cílem pak je 
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materi-
ální chudoby. Šetření je anonymní a údaje se budou 
zpracovávat hromadně. Tazatelé, kteří jsou vázáni 
mlčenlivostí, se musejí prokázat pověřením vydaným 
ČSÚ v Olomouci, průkazem zaměstnance ČSÚ nebo 
průkazem tazatele a  na  požádání také občanským 
průkazem. -zk-

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci, který 
se již několik let setkává s velkým ohlasem šumper-
ské veřejnosti, bude letos pokračovat. Jeho garantem 
je Střední zdravotnická škola, které opět „vypomůže“ 
místní radnice. Tři plánované bezplatné lekce startují 
zítra, tedy ve čtvrtek 25. února.

„Lidé mohou v rámci kurzu, a to již při jedné účas-
ti, získat nebo si připomenout informace důležité pro 
chování při událostech, jež se stávají na  pracovišti, 
doma nebo při relaxaci,“ uvedl vedoucí oddělení Bez-
pečnostní rady města Jiří Skrbek. Vzápětí připomněl, 
že kurz probíhá stejně jako loni v  budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici a každá lekce má 
program pro nově příchozí. První lekce je napláno-
vána na čtvrtek 25. února, další dvě dvouhodinovky 
proběhnou 3. a 10. března vždy od 16 hodin. „Kurz 
sestává z přednášek, praktických ukázek a nácviku. Je 
bezplatný a určený pro všechny věkové kategorie, pro 
ty, kteří se chtějí naučit první pomoc. Nejvíce samo-
zřejmě získá ten, který absolvuje všechny tři lekce,“ 
podotkl Skrbek a  dodal, že podrobné informace lze 
získat na www.szssumperk.cz -zk-

Domácnosti navštěvují 
zástupci statistiky

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Martin König navrhl altán jako bezbariérovou mon-
tovanou dřevostavbu z lepených nosníků s centrál-
ním molem na betonovém soklu.           Návrh: -mk-

Původní altán se zboural loni v listopadu.  Foto: -zk-

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. 
Brno, bezplatná poradna Šumperk, každou středu 

14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206

Kurzy zdravotnické 1. pomoci: 
25. února, 3. března, 10. března vždy od 16 hodin

      Zastupitelé 
se sejdou zítra

Po necelém měsíci se ke svému dalšímu jedná-
ní v  roce 2016 sejdou zítra šumperští zastupitelé. 
Schválit by měli pojmenování nových ulic v loka-
litě za  Hniličkou a  držitele Cen města Šumperka 
v  kategoriích Kultura, Sport, Vzdělávání, Podni-
kání - podkategorii drobné podnikání, Architek-
tura - rekonstrukce, Životní prostředí a  ekologie 
a Cena mladých. Projednávat budou také dopravu 
cestujících starších sedmdesáti let v  MHD zdar-
ma, poskytnutí veřejné finanční podpory divadlu 
na opravu výtahů, vybudování informačního cen-
tra města a  výměnu technologie plynové kotelny 
a  elektrického protipožárního systému a  otázku 
altánu ve  Smetanových sadech. Chybět nebude 
ani řada majetkoprávních a  finančních záležitostí 
města. Jednání začíná poslední únorový čtvrtek 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v březnu pokračují. Na pro-
gramu 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 2. března se výjimečně relace nekoná. 
V pátek 4. března se budou probírat informace o čin-
nosti dobrovolných hasičů a z průběhu akcí civilní 
ochrany na základně Luže. A v sobotu 5. března za-
zní různé informace ze života v Šumperku a okolí. 
Bližší informace lze nalézt na www.sumperk.cz.  -zk-

      Přijďte si zabruslit  
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá 
na  zimním stadionu až do  konce března každé 
úterý od 17 do 18 hodin. A bruslit se bude i v ne-
děli 28. února, zamířit na stadion mohou zájemci 
od 16.30 do 18 hodin. Další termíny bruslení bu-
dou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. www.pms-
-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

      Školky zapíší děti  
v polovině března

Zápis dětí do  šumperských mateřských škol 
na  školní rok 2016/2017 proběhne v  úterý  
15. a ve středu 16. března vždy od 8 do 16 hodin. 
Děti přitom budou přijímány na  základě kritérií 
stanovených ředitelkami „mateřinek“. Žádosti si 
lze vyzvednout v jednotlivých školkách.

V Šumperku si mohou rodiče vybrat ze tří měst-
ských mateřských škol, jež se nacházejí v celkem 
deseti lokalitách, a ze dvou „mateřinek“ při míst-
ních „speciálkách“. Během zápisu musí zákonný 
zástupce dítěte předložit k žádosti svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte a průkaz o jeho očkování.
 -red-



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Svoz bioodpadu 
odstartuje 
v pondělí 7. března

Již několik let pomáhá šumperská 
radnice lidem zbavit se tzv. zeleného 
bioodpadu ze zahrad a  domácností. 
Ukládat ho mohou nejen do  speci-
álních velkoobjemových kontejnerů 
označených tabulí „Zelený odpad“, jež 
se letos na  veřejných prostranstvích 
poprvé objeví v  pátek 4. března, ale 
také do hnědých dvou set čtyřicetilit-
rových nádob, které radnice občanům 
bezplatně půjčuje. Jejich svoz odstar-
tuje v pondělí 7. března.

Hnědé dvou set čtyřicetilitrové ná-
doby vybavené čipem se v  jižní části 
města vyvážejí v  pondělí a  v  severní 
části ve  středu. Podobně jako u  ná-
dob na  směsný komunální odpad je 
potřeba nádobu na bioodpad přistavit 
v  den svozu na  veřejné prostranství 
a  po  vyvezení ji uklidit. Mapka svo-
zu bioodpadu je zveřejněna na měst-
ských stranách www.sumperk.cz 
v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a Komunální odpad. Zde také 
další zájemci o tuto speciální nádobu 
najdou formuláře žádostí o její zapůj-
čení. Bližší informace podá Vladimír 
Hošek z  oddělení odpadu a  ovzduší 
odboru životního prostředí městské-
ho úřadu, tel.č. 583  388  226, e-mail 
vladimir.hosek@sumperk.cz. -red-

Hlídkám šumperských městských 
strážníků budou pomáhat asistenti 
prevence kriminality. Místní radnice 
tak reaguje na  výsledky průzkumu, 
který proběhl koncem loňského roku 
a v němž více než polovina oslovených 
občanů vyjádřila nespokojenost s prací 
městské policie. Dvě nové posily z řad 
klientů úřadu práce zaměstná radnice 
v  rámci projektu ministerstva vnitra, 
který je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu.

„Problematiku městské policie jsme 
dvakrát projednávali v radě města a do-
šlo již k  některým opatřením. Všichni 
policisté dnes mají osobní kameru, tak-
že jsou-li voláni k  nějakému případu, 
pořizuje se z řešení přestupku záznam, 
neboť v  minulosti se často jednalo 
o  tvrzení proti tvrzení. A  kamerový 
systém je i ve služebním vozidle,“ uvedl 
šumperský místostarosta Jan Přichystal. 
Nejčastější výtku respondentů, že stráž-
níci nejsou v  ulicích Šumperka vidět, 
chce radnice podle něj řešit rozšířením 
pěších hlídek o takzvané asistenty pre-
vence kriminality. Ti již fungují v řadě 
jiných měst. 

„V současnosti kontroluje město v te-
rénu jedna dvoučlenná hlídka ve vozi-
dle a  dvojice „pěších“ strážníků. Díky 
asistentům se v  ulicích budou pěšky 
pohybovat hlídky dvě, tvořené profesio-
nálním strážníkem a již zmíněným asi-

stentem,“ doplnil místostarostu ředitel 
městské policie Zdeněk Dočekal, který 
v  současné době jedná o  vytipování 
vhodných kandidátů z  řad nezaměst-
naných s vedením šumperského úřadu 
práce. Ten totiž bude na  zřízení místa 
asistenta přispívat po jeden rok částkou 
patnáct tisíc korun. „Půjde o pracovní 
poměr na  dobu určitou s  tříměsíční 
zkušební dobou,“ upřesnil Dočekal. 
Žádné zvláštní požadavky na  kvalifi-

kaci uchazečů přitom nejsou, podmín-
kou je samozřejmě čistý trestní rejstřík. 
Asistenti totiž nebudou mít stejné pra-
vomoci jako strážníci, ale budou jim 
pouze pomáhat. 

„Počítáme s  tím, že je budeme vy- 
užívat především při zastavování vozi-
del na  přechodech ve  frekventovaných 
ulicích u základních škol s tím, že pro-
jdou potřebným školením,“ uvedl Do-
čekal. Pokr. na str. 5

Hned několik lokalit v  centru a  dal-
ších částech Šumperka, jež hyzdí ob-
jekty v neutěšeném stavu, by se mohlo 
v  nejbližší době dočkat výrazné změ-
ny. Kromě areálu temenické kotelny 
a  zchátralých ruin tří objektů napro-
ti hlavní poště se blýská na  lepší časy 
i někdejší Klapperothově manufaktuře 
v ulici Generála Svobody.

Polorozbořená ruina kotelny v  Te-
menické ulici ještě letos zmizí. Její 
majitel, developerská společnost JTH 

Group se sídlem v Teplicích, se minulý 
měsíc pustil do  demolice betonového 
skeletu a  cihlového komína. Na  místě 
zchátralého objektu by měl do  konce 
roku vyrůst Penny market s  parkoviš-
těm. 

Zchátralé budovy spolu s nádvořími 
a pozemky v ulici Gen. Svobody napro-
ti šumperské hlavní poště, jež patřily 
firmě Deneta z Karlových Varů, která je 
v konkurzu, nabídl insolvenční správce 
loni v prosinci k prodeji obálkovou me-

todou. Z  osmi zájemců o  koupi, mezi 
nimiž bylo i  město Šumperk, nabídla 
nejvyšší cenu, 4,3 milionu korun, praž-
ská společnost PROJEKT ORANGE 
s.r.o. Po  schválení kupní ceny věřite-
lem, jímž je peněžní ústav, by mělo dojít 
k uzavření smlouvy o prodeji. „Dražby 
jsme se zúčastnili s nabídkovou cenou 
1,4 milionu, neboť jsme chtěli prodej 
podpořit svojí účastí jako důvěryhod-
ný a  solventní partner. Předpokládali 
jsme samozřejmě, že se mohou objevit 
i  jiní zájemci s  vyšší nabídkou, což se 

potvrdilo,“ uvedl šumperský místosta-
rosta Tomáš Spurný, který věří, že nový 
majitel ruiny v dohledné době odstraní 
a pozemek zhodnotí. 

Záchrany by se mohla dočkat rovněž 
někdejší Klapperothova manufaktu-
ra v  ulici Generála Svobody 53, která 
je památkově chráněným objektem. 
Nedávno totiž zemřel její majitel Ka-
rel Šašinka z Brna. Nemovitost je nyní 
předmětem dědického řízení a  podle 
předběžných informací ji pozůstalí 
chtějí prodat. Pokr. na str. 6

Dozorčí „úkoluje“ hlídky strážníků pohybující se v terénu a sleduje kamerový sys-
tém.  Foto: P. Kvapil

Strážníkům pomohou hlídat město asistenti

Hned několika zchátralým objektům se blýská na lepší časy

Město má o  památkově chráněný objekt někdejší Klapperothovy manufaktury 
v ulici Generála Svobody 53 zájem.  Foto: -zk-

Za zchátralé budovy spolu pozemky v ulici Gen. Svobody nabídl zájemce více než 
čtyři miliony.  Foto: -pk-
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Rozhovor

Po letech papírování se s radostí vrátím mezi 
knihy a čtenáře, říká „paní knihovna“ Zdeňka Daňková

Jedenačtyřicet let je dlouhá doba. 
Prozradíte, co pro Vás šumperská 
knihovna znamená, jaký k  ní máte 
vztah?

K  šumperské knihovně mám silné 
pouto. K současnému účelu ji zrekon-
struovala skupina pro obnovu památek, 
která v  sedmdesátých letech vznikla 
v šumperském muzeu. Velmi si vážím 
toho, že jsem jejího zakladatele pana 
Karla Čunderleho mohla poznat osob-
ně. Je to krásná budova, a  když jsem 
tam v roce 1975 nastoupila, ještě téměř 
voněla novotou. Bylo dostatek místa 
na knihy, pro čtenáře i pro kulturní po-
řady. To ale brzy skončilo a již od kon-
ce sedmdesátých let neustále zápasíme 
s nedostatkem prostor. S přibývajícími 
knihovními fondy se zmenšuje prostor 
na jejich ukládání i pro návštěvníky.  

Celá léta vymýšlíme, kam co ješ-
tě přidat a  jak ten malý prostor „na-
fouknout“, občas se nám i  podaří  
najít kousíček místa na  knihy tam, 
kde nás to dřív nenapadlo. Tato situa-
ce se stále zhoršuje, ale i přes zmíněné  
problémy má naše budova své výrazné 
genius loci. Cítím to při každém vstu-
pu do knihovny a vnímají to tak i naši 
návštěvníci.  

Ředitelkou knihovny jste se stala 
v  roce 1991. Když se ohlédnete, co 

bylo nejobtížnější a  co Vás naopak 
nejvíc potěšilo?

Na  to není jednoznačná odpověď. 
Uhájit názor, že knihy a čtení jsou po-
třeba i přes rozvoj videa, počítačů, in-
ternetu? Předat do správy obcí více než 
sedmdesát knihoven, které do té doby 
financoval z větší části státní rozpočet? 
Změnit pohled zřizovatelů, ale často 
i nás knihovníků na možnosti a úlohu 
knihoven? Těžko říci.  

Těší mne, že dnes je knihovna mís-
tem, kam lidé rádi chodí pro knihy, se-
tkávají se zde na pořadech, které se zde 
konají a mají neopakovatelnou atmosfé-
ru. A teď nemám na mysli jen knihovnu 
v Šumperku. Knihoven, které se ve svém 
okolí stávají  kulturním centrem a mís-
tem setkávání, neustále přibývá. 

Co považujete za  svůj největší 
úspěch ve  funkci ředitelky? Dá se vů-
bec jeden konkrétní krok vyzdvihnout? 

Nedá, leda spoustu drobností shr-
nout dohromady. Velkým úspěchem je 
fakt, že o významu knihovny dnes má-
lokdo pochybuje, knihovny bez váhání 
podporují i malé obce a oprávněně se 
jimi pyšní. V okolí Šumperka v posled-
ní době získalo výborné podmínky pro 
svoji činnost hned několik knihoven. 
Za  všechny bych mohla připomenout 
knihovnu ve  Vikýřovicích, která se 

předloni stala knihovnou roku Olo-
mouckého kraje, dále knihovny v  Ra-
potíně, Bludově a řadu dalších.

Knihovny se stávají tam, kde působí, 
významnými místy vzdělávání, mají 
elektronické katalogy na  internetu, 
z nichž si můžete objednat knihu, ob-
sluhovat svá čtenářská konta i na dál-
ku, dovedou spolupracovat, což ocení 
třeba ti, kterým seženou knihu odji-
nud. Jsou ale zároveň místy setkávání, 
odehrává se v nich spousta výborných 
kulturních pořadů. To samozřejmě 
není jenom moje zásluha, podílí se 
na tom spousta kolegů a kolegyň. 

Úspěchem je pro mne snad to, že je 
šumperská knihovna i přes problémy, se 
kterými se dlouhodobě potýká, vnímá-
na také tak a že jsme o tom přesvědčili 
zřizovatele, město Šumperk.  Společně 
se letos začne realizovat projekt rekon-
strukce bývalé Masarykovy školy, který 
by měl nedostatek prostor vyřešit.

Není Vám líto, že u  přestěhování 
do někdejší „Masaryčky“ nebudete?

Prosazení projektu rozšíření prostor 
pro knihovnu i  jeho přípravě jsem vě-
novala řadu let hodně energie. Je mi 
trochu smutno, že při tom nebudu. 
Nicméně s napětím budu čekat na za-
hájení prací a  ráda budu sledovat, jak 
vše probíhá i  zpovzdálí. Přeji knihov-
níkům i čtenářům a dalším uživatelům, 
aby po letech čekání věci dostaly spád 
a už to dlouho netrvalo.

Pokud byste měla srovnat dnešní 
knihovnu s  tou před čtyřiceti lety, 
v čem se nejvíc liší? 

Odlišností je mnoho, přinesla je 
nová doba. Katalogové lístky nahradily 
databáze, knihy nejsou jediným infor-
mačním pramenem, je jich dost v kla-
sické a teď už i v elektronické podobě. 

Můžete se rozhodnout, zda si knihu 
koupíte v  knihkupectví, či v  e-shopu, 
nebo zda si ji půjčíte z knihovny.

Já bych raději odpověděla na otázku, 
v čem se neliší. Do knihovny stále při-
cházejí čtenáři a hledají knihy dle svých 
zájmů. Setkávají se s  knihami, s  kni-
hovnicemi, mezi sebou navzájem…

Během těch čtyř desítek let prošly 
knihovnou stovky čtenářů. Přirostli 
Vám někteří z nich obzvlášť k srdci?

Těch čtenářů byly spíš tisíce. K  té 
druhé části otázky: Určitě ano a nebylo 
jich málo. Od těch nejmenších, kteří se 
na vás ve městě smějí nebo zdraví „paní 
knihovno“, až po  ty nejstarší. Někteří 
z nich k nám chodí několik desítek let. 
Jmenovat nebudu. Určitě bych na  ně-
koho zapomněla.  

Po  více než čtyřiceti letech strá-
vených mezi knihami odcházíte do   
důchodu. Lidé Vás znají jako velmi 
činorodého člověka, takže předpo-
kládám, že nehodláte jen odpočívat. 

Doufám, že budu mít víc času 
na  mých pět vnoučat, na  turistiku, 
na  zahrádku. A  ráda pomohu i  jako 
knihovnice. Začíná příprava dalšího 
ročníku festivalu Město čte knihu… 
Přátelé v  seniorském věku většinou 
hlásí, že nemají víc volného času, a už 
dnes vidím, že na tom budu podobně. 

Musím prozradit, že knihovnu úpl-
ně neopustíte, že?

Neopustím. Moje nástupkyně Ka-
mila Šeligová mě oslovila, zda bych 
nechtěla na půl úvazku působit v půj-
čovně ve středisku Sever. To nešlo od-
mítnout. Po  letech papírování se tak 
zase s radostí vrátím mezi knihy a čte-
náře. Děkuji za rozhovor,

 Zuzana Kvapilová

Řadu let neodmyslitelně patří k šumperské společenské scéně. Je výraznou po-
stavou řady kulturních akcí, ze všeho nejvíc ale miluje knihy a vše, co s nimi sou-
visí. Zdeňka Daňková patří ke knihovnickým „nezmarům“ Olomouckého kraje. 
Před šestadvaceti lety se stala ředitelkou někdejší šumperské okresní knihovny, 
o šest let později přetransformované v knihovnu městskou, předloni pak obdr-
žela titul Knihovník Olomouckého kraje. Letos, po jedenačtyřiceti letech stráve-
ných mezi knihami a pětadvaceti letech „ředitelování“, předá koncem února své 
„křeslo“ Kamile Šeligové, neboť odchází do důchodu. V této souvislosti požáda-
la redakce Zpravodaje Zdeňku Daňkovou o rozhovor.

Zdeňka Daňková patří ke knihovnickým „nezmarům“ Olomouckého kraje. Letos, 
po jedenačtyřiceti letech strávených mezi knihami a pětadvaceti letech „ředitelo-
vání“, předá koncem února své „křeslo“ Kamile Šeligové.                            Foto: -zk-

Knihovna pořádá řadu kulturních akcí. Mezi ty nejvýraznější patří festival Město 
čte knihu, u jehož zrodu Zdeňka Daňková stála.  Foto: -zk-
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Preludium/Zpravodajství

Třiačtyřicátý ročník festivalu „Preludium Aloi-
se Motýla“ se přehoupl do  druhé poloviny. Na  dal-
ší hudební zážitek se veřejnost může těšit v  pondělí  
29. února, kdy v klášterním kostele vystoupí Laureát-
ka soutěže Pražské jaro a vítězka mnoha dalších hu-
debních soutěží, klarinetistka Anna Paulová.  

„Za klavírní spolupráce Lukáše Klánského nabídne 
tato skvělá klarinetistka od sedmé podvečerní poslu-
chačům program z děl J. Brahmse, L. Bassiho, F. Cho-
pina, B. Martinů a K. Husy,“ říká organizátor Preludia 
Roman Janků. Vzápětí prozrazuje, že vyvrcholením 
festivalu bude ve středu 17. března pořad Gipsy Fire 
- „gejzír nespoutané energie a  strhující virtuozity“ 

v podání Pavla Šporcla a Gipsy Way Ensemble. Oje-
dinělý projekt spojující houslové mistrovství našeho 
nejlepšího a nejžádanějšího houslisty současnosti na-
bídne skladby lidové, tedy úpravy písní různých ná-
rodů, ale také vlastní tvorbu Pavla Šporcla či skladby  
J. S. Bacha. Dějištěm koncertu, který začíná v 19 ho-
din, bude tentokrát velký sál domu kultury.

Na  koncerty lze využít slevové „Karty Klubu přá-
tel Klasika Viva“, která nabízí dvacetikorunovou slevu 
na nákup jedné vstupenky, či novinku letošního roku, 
tzv. „Otevřenou vstupenku Klasika Viva“, jež opravňu-
je k návštěvě dvou libovolných koncertů s výjimkou 
březnového vystoupení Pavla Šporcla.  -red-

V České republice je jen několik málo 
míst, kde mohou hendikepovaní lidé 
rehabilitovat speciální a vysoce účinnou 
metodou Therasuit. Šumperská obecně 
prospěšná společnost Pontis ji už brzy 
nabídne svým klientům, a to díky šede-
sátitisícové podpoře Nadace Agel. 

Pohybová terapie Therasuit je rehabi-
litační metodou, která využívá poznatků 
z kosmického výzkumu a umožňuje vý-
razně zvýšit soběstačnost a  nezávislost 
klientů s  kombinovaným postižením, 
například s dětskou mozkovou obrnou 
či po  cévní mozkové příhodě. „Aby-
chom mohli tuto rehabilitační metodu 
provozovat, bylo nutné pořídit cvičící 
klec, v  níž klienti posilují svaly a  tré-
nují pohyby, a to ve speciálním obleku, 
pomocí něhož se zvyšuje terapeutický 
účinek,“ vysvětluje ředitel Pontisu Mi-
roslav Adámek a  dodává, že příspěvek 
od Nadace Agel použila společnost prá-
vě na nákup speciálního obleku. 

Nyní už zbývá pouze dokončit in-
stalaci veškerého vybavení a  proškolit 

zaměstnance, který bude mít rehabili-
taci pomocí terapie Therasuit s  klienty 
na  starosti. Se samotnou rehabilita-
cí chce přitom Pontis začít v  květnu 
a předpokládá, že terapii by zde mohlo 
absolvovat kolem dvou desítek hendike-
povaných klientů ročně. 

„Velmi rádi jsme tento projekt pod-
pořili, protože víme, jak je pro jistý typ 
hendikepovaných osob důležité reha-
bilitovat. Stále se na nás obracejí nejen 
sdružení, ale i  jednotlivci. Pokud nám 
následně pošlou poděkování a  popis 
svých pokroků týkajících se zdravotní-
ho stavu, není důvod, proč váhat, což 
byl i případ Pontisu,“ uvedla Denisa Rí-
sová, výkonná ředitelka Nadace Agel. 
Ta sídlí v Prostějově a fyzickým a práv-
nickým osobám pomáhá od roku 2011. 
Jen loni rozdala téměř 2,9 milionu 
korun a podpořila sto sedmnáct žada-
telů. Více informací, včetně formuláře 
žádosti o  nadační příspěvek, najdou 
zájemci na  webu www.nadace.agel.cz
 -rm, zk-

Preludium vstoupilo do druhé 
poloviny, přijede Pavel Šporcl

Dětem po obrně a seniorům po mrtvici nabídne Pontis speciální rehabilitaci

Hned několika 
zchátralým objektům 
se blýská na lepší časy

   Pokr. ze str. 3
Město již v minulosti projevilo o koupi bývalé man-

šestrovny zájem a  chtělo v  ní zřídit muzeum trippu 
a  manšestru, jednání však ztroskotala na  neochotě 
nedávno zemřelého vlastníka objekt prodat. O  mož-
ném prodeji je místní radnice připravena jednat i nyní. 
„Záleží samozřejmě na tom, za jakou cenu budou dě-
dici nemovitost ochotni prodat. Pokud bude pro město 
přijatelná, bude třeba prověřit stavební a statický stav 
budovy. Poté by o možné koupi rozhodovali zastupite-
lé,“ zdůraznil místostarosta Spurný.

Památkově chráněný objekt někdejší Klappero-
thovy manufaktury v  ulici Generála Svobody 53, 
jež představuje v  jádru barokní architekturu z  let  
1730 - 1735, je upomínkou na časy, kdy Šumperk pa-
třil k centrům textilní výroby. V roce 1786 zde vídeň-
ský velkoobchodník Johann Ernst Klapperoth založil 
první manufakturu na výrobu manšestru v habsbur-
ské monarchii. Ta se brzy stala kvalitou svých výrob-
ků vyhlášenou. V době největšího rozkvětu počátkem 
devatenáctého století vyráběla manšestr, tripp a plyš-
samt. V té době za vedení odborníka pro barvení látek 
Josefa Pohla bylo zdokonaleno barvení a kolorování 
výrobků a  továrna zaměstnávala na  dvě stě tkalců 
a stejný počet žen na přípravu bavlny.  

V roce 1822 přešel nový vlastník manufaktury na vý-
robu plátna, o deset let později ale při krizi plátenictví 
na severní Moravě tato textilní továrna zanikla. Rodina 
Šašinkových nemovitost získala krátce po válce, kdy se 
v Šumperku osídlovaly domy po odsunutých Němcích. 

Objekt je v současnosti v dezolátním stavu, zemřelý 
vlastník totiž neměl i  přes četné urgence památkářů 
prostředky na opravy. Zchátralá budova tak vyžaduje 
celkovou rekonstrukci. Budoucí kupující ovšem musí 
počítat s tím, že pokud není objekt výrazně statisticky 
narušený, památkáři ho nepovolí zbourat a budou rov-
něž schvalovat postup při jeho obnově. -zk-

Minulé pondělí vystoupil v rámci Preludia Aloise Motýla v klášterním kostele vokální kvintet Ensemble Frizzan-
te.  Foto: P. Kvapil

Ředitel Pontisu Miroslav Adámek ukazuje speciální oblek.  Foto: archiv
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Obecní byt nabízí k pronájmu šumperská radnice. 
Nachází se v domě v ulici Čsl. armády č. 55, č.p. 445/22, 
ve  12. NP a  sestává ze tří pokojů, kuchyně, předsí-
ně, koupelny a  WC. Celková plocha činí 59,90 m². 
Součástí je sklep (2,10 m²) a dva balkony. Zp. vytápě-
ní a ohřevu vody - ústřední. Měs. nájemné je 3156 Kč 
+ měs. nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektřina, výtah, STA, 
úklid) na 1 osobu činí 2500 Kč (každá další osoba asi 
600 Kč). Pro dům Čsl. armády 445/22, byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy D, měrná roční spotřeba energie 
je 129 MWH/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu je od  1.5. 2016. 
Byt si lze prohlédnout v pondělí 14. března od 15.30 
hod., po tomto termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Žádosti o přidělení bytu je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na interneto-
vých stránkách města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy majetku, 
dv. č. 410. Na toto oddělení se žádosti rovněž zasíla-
jí, a to od středy 2. března do středy 23. března do  
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší informace 
(K. Bezdíčková, telefon 583 388 410, e-mail: kateri-
na.bezdickova@sumperk.cz). Podmínky pro přidě-
lování bytů v majetku Šumperka se řídí Opatřením  
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schválení v radě měs-
ta 18. dubna. Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu s žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

 H. Répalová, 
 vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Projekt nazvaný „Regenerace panelového sídliště 
Prievidzská v  Šumperku“ by mohl letos pokračovat 
další etapou. Označena je číslem 5 a zahrnuje prostor 
směrem k  ulicím Langrově, Zábřežské a  Bludovské. 
Investice se odhaduje na  deset milionů, část peněz 
chce přitom město získat jako dotaci z  programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť, který vyhla-
šuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Na  tuto etapu revitalizace bychom rádi získali 
čtyřmilionovou dotaci. Celková cena vyplyne sa-
mozřejmě z  výběrového řízení,“ uvedl místostaros-
ta Tomáš Spurný. Zmíněná etapa zahrnuje úpravu 
křižovatky s ulicemi Langrovou, Zábřežskou a Blu-
dovskou, rekonstrukci komunikací ve  vnitrobloku, 
chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení, 
vybudování relaxační zóny a sběrných míst pro od-

pad, osazení mobiliáře a  revitalizaci zeleně. Vše by 
mělo být hotovo do konce letošního roku. Ještě před 
zahájením revitalizace zde společnost VHZ zrekon-
struuje splaškovou a dešťovou kanalizaci a Podniky 
města Šumperka část teplovodu. 

Zastupitelé na  svém lednovém zasedání schválili 
realizaci etapy 5 zmíněného projektu, podání žádosti 
o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
v  maximální možné výši čtyř milionů korun a  také 
spolufinancování této etapy ze zdrojů města ve  výši 
minimálně šest milionů korun. „Žádost o dotaci bylo 
třeba podat do 15. února. Zda s ní uspějeme, bude-
me vědět nejpozději do konce června,“ podotkl mís-
tostarosta. Vzápětí připomněl, že projekt regenerace 
panelového sídliště při Prievidzské ulici schválili za-
stupitelé již v roce 2005. -zk-

  Pokr. ze str. 3
„Jinak nebudou mít žádné specifické oprávnění,  

nebudou moci zakročovat u  případů a  samozřejmě 
nebudou mít zbraň,“ podotkl ředitel městské policie 
a  dodal, že stejnokroj asistentů bude obdobný, jako 
mají strážníci. Nebude však mít odznak, číslo a ruká-
vovou nášivku a na zádech bude výrazně označena pra-
covní pozice asistenta. Pokud se tato novinka osvědčí, 
radnice by příští rok vyslala do ulic ještě jednu hlídku.

Šumperská městská policie má v  současnosti se-
dmadvacet zaměstnanců, včetně ředitele. Strážníci se 
střídají v nepřetržité službě. Ty dvanáctihodinové drží 
ve služebně dozorčí, kteří „úkolují“ hlídky pohybující 
se v terénu a sledují kamerový systém. Osm otočných 
kamer přitom monitoruje centrum města, další dvě 
pevné přibyly v roce 2013 u Základní školy v Šumav-
ské ulici. Jedna snímá víceúčelové hřiště, jež v minu-
losti několikrát poškodili vandalové. Druhá pak hlídá 
prostor před hlavním vchodem do školní budovy, kde 
se často scházejí party výrostků a  nechávají po  sobě 
nepořádek.

„V  radě města jsme projednávali i  problematiku 
kamerového systému. V  nejbližších měsících dodá 
ředitel městské policie další vyhodnocení a  návrhy 
na  možné pořízení kamerového systému, který sám 
vyhodnocuje rizikové případy a  dá světelný či zvu-

kový signál operačnímu důstojníkovi. Je to samozřej-
mě otázka peněz, stejně jako rozšíření počtu kamer. 
Monitory by v tomto případě museli sledovat dva lidé 
v  jedné směně, což by představovalo další náklady,“ 
uzavřel místostarosta Přichystal. -zk-

Radnice pronajme obecní byt

Radnice chce získat dotaci na další 
etapu regenerace sídliště Prievidzská

Strážníkům pomohou hlídat město asistenti

Asistenti by měli pomáhat strážníkům především 
při zastavování vozidel na přechodech nedaleko zá-
kladních škol.                                                    Foto: -zk-

Výstava zavede čtenáře 
do Himálají

Výstavu výtvarných prací Martiny Trchové chystají 
na  březen šumperské knihovnice. Nese název Ces-
ta do Himálají a zahájena bude ve čtvrtek 3. března  
v  17 hodin. Martina Trchová vystavuje v  galeri-
ích po  celé republice, příležitostně vede výtvarné 
workshopy pro děti a  zúčastňuje se zahraničních 
projektů. V  knihovně představí své grafiky a  kresby 
z deníku o cestě do Himalájí.  -red-

Výstavu patchworku 
doplňují kurzy

Od 25. února probíhá v šumperském muzeu výsta-
va patchworku, na níž mohou návštěvníci obdivovat 
výtvory patchworkářek ze Šumperska, Mohelnicka, 
Jesenicka, Českotřebovicka, Litomyšle, ale také ze 
vzdálenějších míst. Textilní díla více než třiceti žen 
jsou doplněna temperovými obrazy s patchworkový-
mi motivy, jejichž autorkou je Anička Navrátilová.

Výstava patchworku je doplněna bohatým dopro-
vodným programem pro děti i  dospělé. Děti růz-
ných věkových kategorií si svou zručnost mohou 
vyzkoušet v dílnách pro ně připravovaných. V rámci 
doprovodného programu navíc proběhne šest kur-
zů patchworku. V  sobotu 27. února to bude „Crazy 
srub“ s Renatou Edlmanovou z Litomyšle, 5. března 
Kurz patchworku pro začátečníky s „domácí“ Hanou 
Nezhybovou a  19. března „Chrámová okna“, což je 
speciální technika šití polštáře, kterou přiblíží Lenka 
Janáková z  Jeseníku. Další kurzy pak jsou napláno-
vány na duben a květen. Bližší informace o kurzech 
patchworku a  dílnách pro děti zjistí zájemci na  re-
cepci Vlastivědného muzea a na webových stránkách 
www.muzeum-sumperk.cz. -red-

Knihovna pořádá sbírku dětských 
knih pro ukrajinské krajany

Sbírku dětské literatury pro naše krajany na Ukraji-
ně pořádají Městská knihovna Šumperk ve spolupráci 
se Sdružením Čechů z Volyně, jejich přátel a s kultur-
ní komisí obce Nový Malín. Zájem je především o po-
hádkové knížky českých klasických autorů, učebnice 
češtiny, čítanky a zpěvníky. Knihy pro sbírku přijímají 
po celý měsíc březen knihovny v ulicích 17. listopadu 6 
a Temenické 5. -zd-

Kulturní okénko

Martina Trchová představí v  knihovně grafiky 
a kresby z deníku o cestě do Himalájí.  Foto: archiv
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Také letos se mohli bluesmani při-
hlásit do  mezinárodní soutěže Blues 
Aperitiv, která zaručuje minimálně 
dvěma vítězným kapelám účast v pro-
gramu největší středoevropské pře-
hlídky bluesové muziky Blues Alive. 
Ta se letos uskuteční v  Šumperku od   
17. do 19. listopadu. Na začátku února 
vybrala odborná porota složená z  hu-
debních publicistů, aktivních muzi-
kantů a festivalových promotérů sedm 
skupin, které se mohou naživo předsta-
vit v  rámci finálového koncertu Blues 
Aperitiv v sobotu 19. března ve velkém 
sále domu kultury. 

„Součástí Blues Alive se neodluči-
telně stal soutěžní festival, který hle-
dá nové talenty v  oblasti blues mezi 
kapelami po  celé Evropě. Těší nás, že 
z  původně ryze českého festivalu je 
akce mezinárodní. Dvěma souborům 
garantujeme postup na podzimní Blues 
Alive, kde dostanou tradičně příležitost 
uvítat posluchače koncertem ve  foyer 
domu kultury,“ vysvětlil ředitel šum-
perského Domu kultury Vladimír Ry-
bička a dodal, že i další účinkující, kteří 
na  přehlídce Blues Aperitiv zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hlasování, 
mohou dostat pozvánku k účinkování 
na  vedlejších scénách Blues Alive či 
na přehlídkách v Polsku. 

Do  letošního sedmnáctého roční-
ku soutěže Blues Aperitiv se přihlásilo 
čtyřiadvacet kapel z Česka, Slovenska, 
Polska, Nizozemska a  Velké Británie. 
„Ze všech přihlášených kapel byla vy-

brána sedmička postupujících a  dva 
náhradníci. Teď už je vše na kapelách, 
jak se budou naživo prezentovat před 
odbornou mezinárodní porotou sesta-
venou z hudebních publicistů a hudeb-
níků a před návštěvníky akce,“ uzavřel 
Rybička. 

Finálový koncert soutěže Blues Ape-
ritiv se uskuteční v  sobotu 19. března 
v  Domě kultury Šumperk od  19 ho-
din. Představí se na něm polská kapela 
Cheap Tobacco, slovenští Slovak Blues 
Project a  Tammy & The Youniverse,  
britsko-polské uskupení Gerr Jablonski 
and The Electric Band a české forma-
ce Martin Ketner & Trouble Heroes, 
Bužma a  Filip Vítů Trio Feat.Markéta 
Vodičková. Role náhradníků připadla 
českým kapelám Bluesberg a  Banda-
band. -red-

Od 1. března do 20. dubna se knihov-
ny v  ulicích 17. listopadu 6 a  Temeni- 
cké 5 připojí k  soutěži Šumperského 
a  jesenického deníku o  nejlepší foto-
galerii knihoven regionu vyzdobených 
skládankami z papíru. Soutěž proběhne 
na  www.sumperskydenik.cz začátkem 
května.

Během března a  dubna budou mít 
čtenáři, návštěvníci a  příznivci kniho-
ven příležitost naučit se jednoduché 
tvary origami pod vedením lektorů, 
přispět k  výzdobě knihoven výrobky 
z  papíru složených ve  škole, nebo pre-

zentovat origami, které sami vytvořili. 
Skládanky z  papíru v  souladu s  dáv-
nou legendou pomohly dětem z  knihy 
Markéty Pilátové Kiko a tajemství papí-
rového motýla. Ve  druhém dílu knihy 
o Kiko, který vyjde letos v květnu, při-
jíždí hlavní hrdinka na  zámek do  Vel-
kých Losin a zažije tam dobrodružství, 
při kterých hrají origami opět důležitou 
roli. Novou knihu přivítají knihovny, 
vyzdobené papírovými výrobky čtenářů 
a přátel. Křest knihy se uskuteční v rám-
ci kávového festivalu koncem května. 
Více na www.knihovnaspk.cz. -zd-

Letos si připomínáme třicáté výro-
čí 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 událost 
výstava na VOŠ a SPŠ Šumperk. Zahá-
jena bude tento pátek, tedy 26. února, 
v 15 hodin. 

„Tehdy se u  nás začal tento nový 
atraktivní sport rozvíjet díky převáž-
ně západním zkušenostem. S  myšlen-
kou uspořádat závody přišel Ladislav 
Lettovský, který pracoval v  centru teh-
dejšího dění jako funkcionář. Na  naší 
škole navíc byla skupina podnikavých 
studentů, kteří se pokoušeli závodit,“ 
říká Miloslav Svatoň, jeden z organizá-
torů výstavy, který na  „průmyslovce“ 
učil. Výstava podle něj připomene nejen 
vlastní mistrovství, ale přiblíží také krá-
su staroměstské krajiny, převážně okolí 
Kunčic. 

„Právě zde jsme 6. září 1973 našli 
optimální svah konkávního profilu pro 
náš první zvratkový vlek a  postupně 
jsme vybudovali další dva, které poz-
ději nahradily dva vleky teleskopické,“ 
vzpomíná Svatoň a dodává, že pedago-
gický sbor „průmyslovky“ a její studenti 
odpracovali během pouhých šesti neděl 
tisíce hodin na  ukotvení zmíněných 
teleskopických vleků, což tehdy výrob-
ci vleků prohlásili za  československý 
rekord. 7. prosince 1984 pak proběhla 
v  kunčickém kulturním domě kolau-
dační oslava. „Nejaktivnější skupina 
studentů a absolventů školy, kteří si ří-
kali Hužvorádi, ovšem v pracovním úsi-
lí nepolevila a vybudovala první pevný 
můstek na  akrobatické skoky v  Česko-

slovensku. To už byl jen krůček k uspo-
řádání slavného mistrovství a prvenství 
Kunčic v republice,“ popisuje Svatoň. 

Mistrovství, jež se jelo ve čtyřech dis-
ciplínách, se v roce 1987 zúčastnilo sto 
dvaašedesát závodníků. V  akrobatic-
kém sjezdu (boule) devětačtyřicet, v ba-
letu na  lyžích padesát, v akrobatických 
skocích jedenačtyřicet a v trojkombina-
ci dvaadvacet. Barvy Šumperka tehdy 
hájili Ondřej Semjan, Roman Langer, 
Petr Hasman, Pavel Vilímek a  Luděk 
Šmoldas. Za  Olomouc závodila Elen 
Georgiasová z  Kunčic a  nechyběli ani 
Jiří Bejdák a  Dušan Zapalač z  Vrbna 
pod Pradědem.

Vernisáž výstavy, která vyzvedne 
i  vynikající 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. „V  jednání je i  „veteraniáda“, tak-
že možná uvidíme průkopníky tohoto 
krásného sportu u nás,“ prozrazuje zá-
věrem Svatoň. -red-

Finalisté Blues Aperitivu 
se představí 19. března

Šumperské knihovny zvou 
k účasti na akci origami

30. výročí prvního neoficiálního 
mistrovství v akrobatickém lyžování 
v Československu připomene výstava

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

SONS Šumperk
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“
8.3. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
10.3. 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.

7.3. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ   Hudební podvečer 
9.3. od 18 hod.   Absolventský koncert 
v kapli klášterního kostela
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

Zpravodajství/Kulturní servis

Během finálového koncertu se před-
staví i slovenští Slovak Blues Project. 
 Foto: archiv

Mistrovství ČSSR v akrobatickém ly-
žování proběhlo v Kunčicích u Staré-
ho Města pod Sněžníkem. 
 Foto: archiv







Tabulka svozů objemného bioodpadu dle dat
4.3. 2016 1 11 21 41 3.6. 2016 2 16 21 46 2.9. 2016 3 14 21 51
7.3. 2016 2 12 22 42 6.6. 2016 3 17 22 47 5.9. 2016 4 15 22 52

11.3. 2016 3 13 23 43 10.6. 2016 4 11 23 48 9.9. 2016 5 16 23 53
14.3. 2016 4 14 24 44 13.6. 2016 5 12 24 49 12.9. 2016 1 17 24 54
18.3. 2016 5 15 25 45 17.6. 2016 1 13 25 50 16.9. 2016 2 11 25 55
21.3. 2016 1 16 26 46 20.6. 2016 2 14 26 51 19.9. 2016 3 12 26 56
25.3. 2016 2 17 27 47 24.6. 2016 3 15 27 52 23.9. 2016 4 13 27 57
28.3. 2016 3 11 28 48 27.6. 2016 4 16 28 53 26.9. 2016 5 14 28 58

1.4. 2016 4 12 29 49 1.7. 2016 5 17 29 54 30.9. 2016 1 15 29 59
4.4. 2016 5 13 30 50 4.7. 2016 1 11 30 55 3.10. 2016 2 16 30 60
8.4. 2016 1 14 31 51 8.7. 2016 2 12 31 56 7.10. 2016 3 17 31 61

11.4. 2016 2 15 32 52 11.7. 2016 3 13 32 57 10.10. 2016 4 11 32 41
15.4. 2016 3 16 33 53 15.7. 2016 4 14 33 58 14.10. 2016 5 12 33 42
18.4. 2016 4 17 21 54 18.7. 2016 5 15 21 59 17.10. 2016 1 13 21 43
22.4. 2016 5 11 22 55 22.7. 2016 1 16 22 60 21.10. 2016 2 14 22 44
25.4. 2016 1 12 23 56 25.7. 2016 2 17 23 61 24.10. 2016 3 15 23 45
29.4. 2016 2 13 24 57 29.7. 2016 3 11 24 41 28.10. 2016 4 16 24 46

2.5. 2016 3 14 25 58 1.8. 2016 4 12 25 42 31.10. 2016 5 17 25 47
6.5. 2016 4 15 26 59 5.8. 2016 5 13 26 43 4.11. 2016 1 11 26 48
9.5. 2016 5 16 27 60 8.8. 2016 1 14 27 44 7.11. 2016 2 12 27 49

13.5. 2016 1 17 28 61 12.8. 2016 2 15 28 45 11.11. 2016 3 13 28 50
16.5. 2016 2 11 29 41 15.8. 2016 3 16 29 46 14.11. 2016 4 14 29 51
20.5. 2016 3 12 30 42 19.8. 2016 4 17 30 47 18.11. 2016 5 15 30 52
23.5. 2016 4 13 31 43 22.8. 2016 5 11 31 48 21.11. 2016 1 16 31 53
27.5. 2016 5 14 32 44 26.8. 2016 1 12 32 49 25.11. 2016 2 17 32 54
30.5. 2016 1 15 33 45 29.8. 2016 2 13 33 50 28.11. 2016 3 11 33 55

Na každý svoz je na veřejné prostranství přistavováno 11 kontejnerů o objemu 16 m3

3 kontejnery pod čísly 1-5 2 kontejnery pod čísly 21-33
4 kontejnery pod čísly 11-17 2 kontejnery pod čísly 51-71
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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“
1.3. od 18 hod. ve Vile Doris   Bushcraft - Umění přežít v přírodě 
  Inf. S. Vávrová, tel.č. 725 005 783, 
  vavrova@doris.cz
5. března v Bratrušově   Strašidelný ples Tornáda 

Inf. Z. Brandejská, tel.č. 725  071  558, 
brandejska@doris.cz

8.3. od 18 hod. ve Vile Doris   Causa Carnivora  Promítání + diskuze 
  na téma „velké šelmy“
12.3. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého
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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
Každý čtvrtek   Počítačový kurz 
vždy od 8 hod. v „P“
27.2. od 14 hod. v „S“  Ples seniorů
3.3. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
3.3. od 13.30 hod. v „S“  Sdělujeme pocity malbou 
8.3. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
11.3. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají 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.

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let

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
4.3. od 9 hod. ve „FS“  Postní duchovní obnova pro maminky na RD
  inspirovaná příběhy žen z Bible 
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.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
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25.2. - 28.2.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
25.2.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokročilé 
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp. 
 telefonicky
27.2. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Staré Město,

Paprsek, Ramzová Dle možností a sjízdnosti 
trasy, příp. pěší turistika

5.3. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Hoštejn, Lázek, chráněná
 oblast bledulí a zpět 
12.3. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Litovelské Pomoraví 
 a zpět
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

Centrum sociálně orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 8 do 12 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE 
a od 13 do 16 hod.  JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz.
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Irena Jonová: „Rekvalifikační vzdělávání dalo práci 87 % absolventů“
Téměř devadesát procent absolventů 

rekvalifikačních kurzů obsluhy CNC 
strojů našlo stálé zaměstnání. Touto 
mimořádně úspěšnou bilancí se může 
chlubit Střední škola železniční, tech-
nická a  služeb v  Šumperku, jednodu-
šeji také „učnák“ v ulici Gen. Krátkého, 
která na  jaře otevře nové kurzy čás-
tečné rekvalifikace ve  třiceti různých 
oborech. Další podrobnosti prozradi-
la v  následujícím rozhovoru ředitelka 
školy IRENA JONOVÁ.

Komu jsou určeny vaše rekvalifi-
kační kurzy?

Dospělým lidem, kteří hledají novou 
práci. Podle posledních údajů úřadu 
práce chybí v našem regionu 731 kva-
lifikovaných dělníků. Částečné kvalifi-
kace umožňují zájemcům, kteří chtějí 
získat zaměstnání v nejrůznějších pro-

fesích, stát se plnohodnotným odbor-
níkem, aniž by strávili nekonečné dny 
a roky ve školních lavicích.

Co přesně znamená, když uchazeč 
získá „částečnou“ rekvalifikaci?

V  našem regionu funguje množství 
velkých i  malých strojírenských firem 
a  ty hledají i  částečně vzdělané dělní-
ky. Abych byla konkrétní: Chcete získat 
práci jako obráběč kovů? Toto povolání 
v sobě zahrnuje pět částečných profes-
ních kvalifikací, mezi nimi například 
obsluhu CNC strojů. Pokud se u  nás 
naučíte pouze tuto jednu dílčí čin-
nost, už to vám umožní získat dobrou 
pracovní pozici. Stačí se pak podívat 
na nabídky práce, všude se setkáte s na-
bídkou volných míst této pozice. 

Co je potřeba udělat, aby se zájemci 
zapojili do vašich kurzů?

Nejjednodušší je obrátit se na  úřad 
práce, který v  Šumperku nově sídlí 
naproti soudu. Zprostředkovatelé prá-
ce sdělí zájemcům veškeré náležitosti. 
Kurzy budeme letos realizovat v břez-
nu, dubnu i květnu.

Jak je to pak s reálným uplatněním 
absolventů vašich kurzů v praxi?

Za  poslední rok  jsme v  kurzech 
na  obsluhu CNC obráběcích strojů 
vzdělali 28 rekvalifikantů a 87% z nich 
má práci v novém oboru, k jehož zvlád-

nutí získali kompetence právě na  naší 
škole. To znamená, že devět z  deseti 
absolventů těchto našich kurzů získá 
zaměstnání a většinou jsou velmi dobře 
platově ohodnoceni.

Jaké další kurzy částečné rekvalifi-
kace nabízíte?

Jsme schopni umožnit vzdělání 
v  oborech prodavač, obráběč kovů, 
operátor skladování, zámečník, truhlář 
a  v  rámci nich poskytovat  jednotlivé 
profesní kvalifikace.

Nabízíte nějaké atraktivní rekvali-
fikační kurzy také pro ženy?

Ze statistiky úřadu práce vyplývá, že 
v regionu chybí 300 prodavaček a pro-
davačů. I  v  tomto oboru poskytujeme 
v  rámci národní soustavy kvalifikací 
potřebné vzdělání. Obor prodavačka 
se skládá z  pěti částečných kvalifikací 
a každou z nich jsme již ke spokojenos-
ti zájemců o studium i zaměstnavatelů 
umožnili absolvovat na naší škole. 

Jakým způsobem hlídáte, aby vaše 
kurzy byly kvalitní a nabízely smyslu-
plné vzdělání?

Ve  vzdělávání dospělých má naše 
škola několikaleté zkušenosti. To, že 
vzděláváme v rekvalifikačních kurzech 
velmi kvalitně, víme nejen od  absol-
ventů, ale také od  firem, do  kterých 
naši absolventi míří. Zájemci u nás mo-

hou získat například také svářecí prů-
kaz nejen pro metodu 135 CO2, nerez, 
hliník, pájení mědi, ale i pro polyfúzní 
svařování plastů. Se  žádostí o  proško-
lení zaměstnanců se na nás opakovaně 
obracejí strojírenské firmy z Rýmařov-
ska, Olomoucka Prostějovska. Takže 
kvalitu naše kurzy určitě mají.

Z  vašeho vzdělávacího programu 
mě zaujala nabídka dalšího vzdělávání 
pro maturanty strojírenských oborů.

Ano. Chlapci, ale i dívky, kteří získali 
maturitní vysvědčení ve strojírenských 
oborech, se mohou přihlásit na  naší 
škole do 3. ročníku oboru obráběč kovů 
a  pokud budou úspěšní, mohou se už 
za jediný školní rok pochlubit výučním 
listem. Takový absolvent obohatí své 
portfolio kompetencí o  tolik potřebné 
praktické dovednosti, například právě 
o obsluhu obráběcích CNC strojů.

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 26.2. 2016 do 10.3. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ..................................................................................... 89,- Kč/1 kg    
Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 77,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
České buchtičky s tvarohovou náplní 360 g ....................................................................................... 24,50 Kč 
České buchtičky s makovou náplní 360 g ........................................................................................... 24,50 Kč 
České buchtičky s povidlovou náplní 360 g ....................................................................................... 24,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Chléb žitný se slunečnicí 500 g ............................................................................................................... 18,50 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Chlebíčková šunka ......................................................................................................................................................94,- Kč/1 kg
Slovenský točený ..................................................................................................................................................... 39,90 Kč/1 kg

Drůbežárna AGH
Vejce M volná .................................................................................................................................................................2,20 Kč/1 ks

!!!!!!!!

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017
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Kuchyňská studia: Zábřežská 41, Šumperk     I     Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz

25 let
1991 – 2016

25. VÝROČÍ 
NAROZENINOVÁ AKCE

25 MYČEK 
KE KUCHYNÍM 
ZDARMA

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2
• IS na pozemku,plyn.připojka v dosahu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• dvougenerační dům
• 2x 3+1, 4x garáž, bazén
- CP 952m2, celopodsklepený
- celková rekonstrukce bytu v 1. p.

Volejte: 733 734 435

Šumperk  4.500.000 Kč
• rodinný dům
• samostatně stojící, patrový,CP 890m2

• dva byty 2+1 a 3+1, sklep
• garáž, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Bratrušov   1 500 000 Kč 

• byt 4+1 se zahradou 
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380 m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády  2.350.000 Kč

• byt 4+1 se zahradou
• cihlový byt, OV, 112m2, zvýšené přízemí
• nová koupelna a kuch.linka, plyn. kotel
 • ve dvoře zahrádka s chatkou

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Krapkova  1.550.000 Kč   

• rod. dům 4+kk
• patrový, cihlový dům s garáží
• po kom. rekonstrukci, podsklepený
• bazén, letní kuchyně, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.400.000 Kč   

• byt 3+1
• cihlový, OV, 90m2, 2.patro
• kompl. rekonstrukce, zahrada u domu
• vlast. kotel a krb. kamna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova    1.850.000 Kč 

•  byt 3+1
•  OV, 2.p., 73m2, balkon
•  po komplet. rekonstrukci, šatna v bytě
•  super lokalita, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického    1.350.000 Kč

• byt 3+1      
• prostor. cihlový byt, 2 balkony, zahrada
• OV, 100m2, 3.patro
• byt po kompletní nákladné 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vančurova  2.650.000 Kč
• byt 2+1      
• OV, 57m2, 4. patro, lodžie
• kompl. rekonstrukce, vybavení v ceně
• vlastní kotelna v domě

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kosmonautů   1.190. 000 Kč 

• byt 3+1  
• DB, 7.p., 76m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v chodbě
• ihned volný, část. rekonstrukce   

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenická  1 040 000 Kč

• byt 2+1  
• 0V, 57m2, 6.p., lodžie
• kompletní rekonstrukce
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Gagarinova    970.000 Kč

• novostavba, řadový, patrový RD  
   4+kk, šatna
• CP 185m2, oplocený pozemek
• 2 x lodžie, terasa, garáž, garáž. stání

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bojnická ul.  3.769.000 Kč

• byt 2+1 
• OV, 2.p., 56m2, balkon
• v pokojích plastová okna a parkety
• původní stav, sklep, ihned volný 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční    850.000 Kč

• dvougenerační dům
• CP 1288m2, garáž, dílna, udírna
• 2x byt se samostatným vchodem
• kotel plyn i TP,rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Sobotín    3.600.000 Kč 

• rodinný dům    
• cihlový, patrový, dvougenerační
• CP 1186m2,garáž, dílna
• veškeré IS v domě, původní stav

Volejte: 733 734 435

Nový Malín    2.250.000 Kč

NOVINKA

SLEVA

SLEVA
NOVINKA

NOVINKA

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

Kontakt: Černocký Ivo, tel.: 583310369, 
725007139, e-mail: cernocky@fortex-ags.cz

hledá zájemce na pozice: 

STAVBYVEDOUCÍ

AUTOMECHANIK

ŘIDIČ A OBSLUHA AUTOJEŘÁBU

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

Požadavky:
  ŘP sk.C, E, profesní průkaz řidiče, 
     jeřábnický průkaz  

  praxe s tímto typem vozidla 
      min. 2 roky.

Nabízíme:
 odpovídající fi nanční ohodnocení
 perspektivní dlouhodobé zaměstnání 
 zázemí stabilní společnosti 
    s dlouholetou tradicí
 týden dovolené navíc

 možnost dalšího osobního 
    rozvoje - vzdělávání
 zaměstnanecké benefi ty: příspěvky 
    na živ. pojištění, kulturní akce, wellnes 
    lázeňské pobyty

autorizovaného servisu VW a Škoda 
(nástup od 1.4.2016)

typ vozidla: AD 28 (Tatra 815)

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

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

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

OBJEVTE PERFEKTNÍ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI - BEZ NÁMAHY.Dej sílu svému vidění 

           NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

50|10 Mbit/s - 303 Kč
NA OPTICE SI NEJLÉPE VYCHUTNÁTE

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

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

OPTICKÝ INTERNET

zpravodaj_24022016.indd   2 17.02.16   18:26
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 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

• 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

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ 
A NATRVALO

Mgr. Jolana 
Keprtová

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


