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O zimní údržbě 
ve městě
s ředitelem PMŠ

Do knihovny přijedou 
Markéta Pilátová a Dolores 
Baťa Arambašič2, 4 3 5

Regenerace 
sídliště Prievidzská 
pokračuje 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí a akcí

Broňa Šnajdrová a Daniela Mikuláš-
ková jsou spolužačky ze studií, které 
spojuje čirá radost z  tvoření a  svo-
bodný prostor projevu. Obě již v Šum-
perku vystavovaly, Broňa se nyní vrací 
replikami, snad základními pocity ze 
známých pláten českých malířů Vác-
lava Špály, Josefa Čapka nebo Emila 
Filly, jindy Paula Cézanna a  někdy 
i z prvků barokní malby. Daniela pak 
přiveze do  galerie své nitěné obrazy, 
kterým se začala věnovat před více než 
deseti lety, kdy opustila malbu a  její 
barevnou hmotu nahradila bavlněnou 
nití. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v  Galerii J.  Jílka ve  středu 1. února 
od 18 hodin.
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Jílkovu galerii obsadí malby 
a nitěné obrazy

Radka Fišarová zazpívá 
v šumperském divadle

V Hollarově galerii se představí 
čínští exiloví umělci

Divadlo chystá premiéru 
Mučedníka

 Pokr. na poslední straně

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v únoru

Radka Fišarová nabídne česko-
-francouzský šansonový program. 

Foto: archiv

V  galerii vystaví své malby Broňa 
Šnajdrová.

Po  delší době se v  pátek 3. února 
od 19 hodin opět představí v šumper-
ském divadle Radka Fišarová. Kon-
certní česko-francouzský šansonový 
program je věnovaný především jejímu 
novému repertoáru. 

Výstavu Umění pravdivosti, sou-
citu a snášenlivosti chystají šumperští 
muzejníci. Zahrnuje tři desítky repro-
dukcí obrazů od  převážně čínských 
exilových umělců vyznávajících me-
todu Falun Gong, založenou na  kul-
tivaci těla i  mysli a  vystavenou ze 
strany čínských úřadů mnohdy velice 
tvrdé perzekuci. Někteří umělci byli 
tímto pronásledováním sami postiženi 
a na obrazech zachytili vlastní životní 
příběhy. Vernisáž výstavy proběhne 
ve čtvrtek 9. února v 17 hodin v Holla-
rově galerii.

ovčáček
čtveráček
nekorektní kabaret

Petr Michálek 
Městské divadlo Zlín

7. února 2017 
v 17:15

přímý přenos

z Divadla za plotem 
v Bohnicích

PreludiumXXXXIV. 

ROČNÍK FESTIVALU

www.dksumperk.cz

Divadlo Šumperk v  současné době 
připravuje další premiéru stávající se-
zony. Hra „Mučedník“ je od  součas-
ného německého dramatika Marii von 
Mayenburga a zabývá se aktuální otáz-
kou náboženského fanatizmu. 

Hra měla premiéru 29. února 2012 
v  berlínském divadle Schaubühne am 
Lehniner Platz v  autorově režii. Šum-
perští diváci tuto tragikomedii o do-
spívání, lásce, náboženství, fanatizmu 
v  režii Petra Štindla poprvé zhlédnou 
v sobotu 11. února od sedmé večerní.

V programu zazní kromě vlastní au-
torské tvorby také slavné písně z reper-
toáru šansoniérky Edith Piaf, skladby 
Charlese Aznavoura, Mireille Mathieu, 
zhudebněné básně Jacka Preverta, ale 
i několik melodií ze slavných francouz-
ských filmů Zvíře, Osm žen či Četník ze 
Saint Tropez. Zpěvačku Radku Fišaro-
vou doprovodí na akordeon Aliaksandr 
Yasinski a rovněž jazzový kvartet Jazz4.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Magnetická rezonance je prvním pracovištěm, které nemocnice otevřela v nově budovaném pavilonu R, s jehož výstavbou 
začala loni v březnu.  Foto: T. Bulková, Nemocnice Šumperk

Nemocnice zahájila provoz nové magnetické rezonance

Město vybuduje na Lužích domov pro 
osoby bez přístřeší.    Strana 2

Majitel nemocnice koupí od  města 
nevyužívané budovy, zřídí zde ošet-
řovatelská, sociální a  rehabilitační 
lůžka.   Strana 3

Preludium Aloise Motýla zahájí vokál-
ní soubor TimbreTone.    Strana 4

Nemocnice Šumperk zahájila s  pří-
chodem roku 2017 provoz nového 
pracoviště magnetické rezonance. Je-
den z nejmodernějších diagnostických 
přístrojů v  hodnotě dvaatřiceti milio-
nů korun dokáže díky svým kvalitním 
zobrazovacím schopnostem odhalit 
například poškozené vazy v koleni, vy-
hřezlou ploténku nebo upřesnit rozsah 
nádorového onemocnění. Magnetická 
rezonance je prvním pracovištěm, kte-
ré nemocnice otevřela v nově budova-
ném pavilonu R, jehož stavba si vyžádá 
celkové náklady ve výši sto šedesát mi-
lionů korun.

Diagnostika pomocí magnetic-
ké rezonance je v  současné medicíně 
v některých případech metodou první 
volby ke  stanovení diagnózy. Opro-
ti CT má lepší schopnost zobrazení 
měkkých tkání a pacient zároveň není 
vystaven radiační zátěži. „Vyšetření 

na magnetické rezonanci se také využí-
vá jako doplnění CT nebo ultrazvuko-
vého vyšetření. Díky tomu tak budeme 
schopni výrazně rozšířit možnosti dia-
gnostiky v naší nemocnici,“ vysvětluje 
výhody pořízení nového přístroje pri-
mář radiodiagnostického oddělení Jiří 
Gerold. 

Na  novém přístroji jsou vyšetřová-
ni převážně pacienti s neurologickými 
onemocněními, zejména mozku a  pá-
teře, a pacienti s onemocněním kloubů. 
„Plánujeme vyšetřovat rovněž pacienty 
s onemocněními v dutině břišní a malé 
pánvi, zejména s  onkologickými dia-
gnózami. Díky speciálnímu injektoru 
budeme schopni vyšetřovat i  cévní 
systém, například tepny dolních kon-
četin,“ doplňuje primář.

Magnetická rezonance, kterou šum-
perská nemocnice pořídila, patří mezi 
nejmodernější přístroje současné doby. 

Ve srovnání se staršími typy magnetic-
kých rezonancí má větší otvor o  šířce 
sedmdesát centimetrů, takže vyšetře-
ní je nejen komfortnější, ale lékařům 
umožňuje vyšetřit i  silnější pacienty. 
„Díky krátké délce tunelu a  systému 
potlačení hluku se snižuje i možný po-
cit klaustrofobie. Ve srovnání se starší-
mi stroji jsou zde i  výrazné technické 
inovace v  konstrukci přístroje, ať už 
v převodu signálu nebo v cívkách po-
užívaných při vyšetření. To vše zajiš-
ťuje vyšší kvalitu a rychlost zobrazení. 
Nové zobrazovací sekvence nám navíc 
umožní upřesnit diagnózu některých 
onemocnění,“ přibližuje další výhody 
nového přístroje Gerold.

Magnetická rezonance je prvním 
pracovištěm, které nemocnice otevřela 
v nově budovaném pavilonu R, s jehož 
výstavbou začala loni v březnu. 

 Pokr. na str. 3
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Zpravodajství/Zimní údržba ve městě

O zimní údržbě ve městě s ředitelem PMŠ

Město vybuduje na Lužích 
domov pro osoby bez přístřeší

Žádosti o dotace se 
přijímají do 2. února

Domov se zvláštním režimem pro 
osoby bez přístřeší vznikne letos v are-
álu Luží, který provozuje ve Vikýřovic-
ké ulici Armáda spásy ČR. Pro tento 
účel využije město jeden z objektů, jenž 
zde vlastní. Na  rekonstrukci získala 
místní radnice dotaci z  Programu re-
produkce majetku ministerstva práce 
a sociálních věcí ve výši 17,34 milionu. 

Dnes téměř nevyužívaný objekt bude 
po  opravě sloužit pro poskytování so-
ciálních služeb, konkrétně pro cílovou 
skupinu „bez přístřeší“, jejichž zdravot-
ní stav se zhoršil od fáze plné závislos-
ti na  pomoci jiné osoby a  zde budou 
moci dožít. „Hlavním kritériem bude 
zdravotní stav, takže se zde budou zo-
tavovat lidé, kteří sice již nemusejí být 

v nemocnici, ale ještě potřebují pomoc 
zdravotnického personálu,“ vysvětlil 
šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný.

Celková kapacita se odhaduje na čty-
řiatřicet osob. Oprava a  vybavení ob-
jektu si vyžádají náklady odhadem 
kolem pětadvaceti milionů korun, vel-
kou část ale pokryje schválená dotace 
z  ministerstva práce a  sociálních věcí. 
Šumperská radnice se na  financování 
rekonstrukce bude podílet přibližně 
osmi a  půl miliony korun. Město již 
vypsalo soutěž na  dodavatele, která 
by mohla cenu přestavby ještě snížit. 
Do rekonstrukce se chce pustit koncem 
března a vše by mělo být hotovo do po-
loviny prosince. -zk-

Dotace na podporu neziskových akcí 
a na celoroční činnost neziskových or-
ganizací letos opět rozdělí šumperská 
radnice. Několik let tak již tímto způ-
sobem podporuje ze svého rozpočtu 
pořádání neziskových akcí a  činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času a ve zdravotně sociální oblasti. Ty 
se pohybují od  třiceti tisíc do půl mi-
lionu korun. Celkem vyčlenilo město 
ve svém letošním rozpočtu na tuto ob-
last 4,04 milionu korun s tím, že žádosti 
se přijímají do čtvrtku 2. února. V pří-
padě výkonnostního sportu, na  který 
je v rozpočtu pamatováno částkou dva 
a  půl milionu, se pak žádosti začnou 
přijímat od 10. dubna.

Šanci získat „dotační“ peníze mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrét-
ní podmínky, jež v  loni v  listopadu 
schválili zastupitelé. Podrobné znění 
podmínek a  také formuláře žádostí 
najdou zájemci na  stránkách města 
http://www.sumperk.cz/cs/obcan/do-
tacni-programy.html. Žádosti se podá-
vají v  písemné podobě, včetně příloh, 
ve  formátu A4, nesešité, na  podatel-
nách městských úřadoven na  náměstí 
Míru 1 a  v  Jesenické ulici 31. Termín 
pro podávání žádostí vyprší ve čtvrtek  
2. února ve 12 hodin.  -zk-

      Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
26. ledna

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2017 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 26. ledna. V úvodu je zá-
stupci společnosti SUEZ Technický 
servis seznámí s  průběhem zimní 
údržby ve městě. Poté by měli schvá-
lit rozpočtová opatření, jež se týkají 
investičních akcí v  letošním roce, 
a  chybět nebude ani řada majetko-
právních a také finančních záležitostí 
města. První letošní zasedání Za-
stupitelstva města Šumperka začíná 
poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. Další jednání 
je pak na  programu o  necelý měsíc 
později, ve čtvrtek 23. února.  -zk-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánoční-
ho stromku? Odložte ho ke kontejne-
rům na  sběrných místech tříděného 
odpadu. Tímto způsobem se mohou 
Šumperané zbavit stromku do  pon-
dělí 20. února, poté ho již musejí 
odvézt do  sběrného dvora v  ulicích 
Anglické nebo Příčné. -red-

     Lidé mohou opět 
absolvovat kurz 
první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické prv-
ní pomoci, který se již několik let 
setkává s  velkým ohlasem šumper-
ské veřejnosti, letos opět pokračuje. 
Jeho garantem je Střední zdravot-
nická škola, které „vypomůže“ míst-
ní radnice. Tři plánované bezplatné 
lekce startují ve čtvrtek 9. 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 či při 
relaxaci. Kurz probíhá stejně jako 
loni v budově Střední zdravotnické 
školy v  Kladské ulici a  každá lekce 
má program pro nově příchozí. Prv-
ní lekce je naplánována na  čtvrtek 
9. února, další dvě dvouhodinov-
ky proběhnou 16. a 23. února vždy 
od 16 hodin. Kurz sestává z předná-
šek, praktických ukázek a  nácviku. 
Je bezplatný a  určený pro všechny 
věkové kategorie. Podrobné infor-
mace lze najít na  internetových 
stránkách školy www.szssumperk.cz

 -zk-

Na rekonstrukci objektu získala místní radnice dotaci od ministerstva práce a so-
ciálních věcí.                                                                                                            Foto: -pk-

Uplynulé dny zavály ulice Šumperka 
nečekaným množstvím sněhu. V  této 
souvislosti se množí dotazy a telefoná-
ty na Podniky města Šumperka, týkají-
cí se zimní údržby ve městě a způsobu 
provádění zimní údržby na komunika-
cích a zejména pak chodnících na jeho 
území.

„Předně je nutné uvést, že provádě-
ní zimní údržby představuje zmírňo-
vání závad ve  sjízdnosti komunikací 
a  ve  schůdnosti chodníků. Úplné od-
stranění těchto závad není v  někte-
rých případech ani technicky možné,“ 
říká ředitel Podniků města Šumperka 
Patrik T. Pavlíček a dodává, že s ohle-
dem na  rozsah komunikační sítě jsou 
jednotlivé komunikace a chodníky dle 
schváleného zimního operačního plá-
nu rozděleny do několika pořadí podle 
důležitosti. S tím je spojený časový ho-
rizont zásahu. „To je čas, do kterého se 
po ukončení spadu sněhu mají komu-
nikace a  chodníky ošetřit. V  případě 
opakovaného nebo stálého sněžení tyto 
lhůty nemusejí být dodrženy, zvláště 
u  komunikací a  chodníků zařazených 
v  pozdějším pořadí, neboť technika 
v  takových případech opakovaně za-
sahuje na páteřních a dalších význam-
ných komunikacích a  chodnících 
v  prvních dvou pořadích,“ upřesňuje 
Pavlíček. 

Pořadí pro ošetření komunikací 
a chodníků je následující:
1. pořadí - do 4 hodin po ukončení spa-
du sněhu či vzniku závady ve sjízdnosti 
/ schůdnosti,
2. pořadí - do 12 hodin,
3. pořadí - do 48 hodin,
4. pořadí u chodníků (tzv. příležitostný 
úklid - časový horizont není stanoven).

„Pro lepší představu uvádíme, že 
na území města Šumperka je přibližně 
sedm set sedmdesát tisíc metrů čtve-
rečních ploch komunikací a asi dvě stě 
padesát tisíc metrů čtverečních ploch 
chodníků. To při průměrné šířce vo-
zovky šest metrů a půldruhého metru 
u chodníku představuje kolem sto tři-
ceti kilometrů komunikací a  více než 
sto šedesáti kilometrů chodníků,“ po-
dotýká ředitel Podniků města.

Ve městě však jsou podle něj komu-
nikace, chodníky a  jiné manipulační 
plochy, a není jich úplně málo, které se 
podle plánu zimní údržby v zimě vůbec 
neudržují. Na internetových stránkách 
města Šumperka v sekci Mapový portál 
(http://www.nasemapy.cz/sumperk/zu/
view/) i na stránkách společnosti Pod-
niky města Šumperka a.s. v sekci Mapy 
je k  nahlédnutí grafické znázornění 
plánu zimní údržby se stanoveným po-
řadím. 

Pro lepší orientaci jsou jednotlivá 

pořadí pro zásahy barevně rozlišena. 
V legendě jsou pak k použitému barev-
nému rozčlenění uvedeny výše popsa-
né lhůty pro ošetření. Prostřednictvím 
této aplikace je možné poslat i dotaz či 
připomínku k  zimní údržbě, po  klik-
nutí na  symbol obálky vyberete místo 
na  mapě, ke  kterému se váš podnět 
vztahuje, a následně vyplníte a odešlete 
text zprávy. Zpráva je doručena nejen 
přímo dispečerovi servisní společ-
nosti SUEZ Technický servis s.r.o., jež 
na základě smlouvy zajišťuje provádění 
zimní údržby pro město Šumperk, ale 
zároveň i  technikovi kontrolní společ-
nosti Podniky města Šumperka a.s., 
která město zastupuje. 

Podněty, zaslané prostřednictvím 
aplikace, jsou prozatím vyřizovány 
následující pracovní den. „V  případě 
urgentního požadavku proto dopo-
ručujeme přímé kontaktování dis-
pečera na  nepřetržité telefonní lince 
604 920 123,“ zdůrazňuje ředitel.

Před odesláním zprávy prostřednic-
tvím uvedené aplikace, stejně tak jako 
před telefonickým hovorem na  dispe-
čerskou linku či na tel. čísla PMŠ, dopo-
ručují PMŠ provést ověření, do jakého 
pořadí případný chodník či komuni-
kace spadá, a  zohlednit výše popsané 
principy provádění zimní údržby. 

 Pokr. na str. 5
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   Pokr ze str. 1
Nový pavilon má celkem tři podla-

ží a  s  ostatními lůžkovými pavilony, 
tedy A, B a  chirurgickým pavilonem 
C, je propojen stávajícím koridorem. 
Pacienti tak nejsou zatěžováni složi-
tými venkovními přesuny a vyšetření 
mohou podstoupit „pod jednou stře-
chou“. Kromě magnetické rezonance 
v  něm pacientky naleznou například 

nové mamografické pracoviště a  zá-
zemí zde budou mít další ambulance, 
včetně dvou kardiologických. Nároč-
ná stavba si vyžádá s pořízením nové 
zdravotnické technologie náklady 
ve  výši sto šedesáti milionů korun. 
Celý pavilon se všemi novými praco-
višti, ambulancemi a novou recepcí se 
pacientům otevře nejpozději v březnu.
 -red-

Zpravodajství/Informace

Regenerace sídliště Prievidzská pokračuje

Majitel nemocnice koupí od města nevyužívané budovy, 
zřídí zde ošetřovatelská, sociální a rehabilitační lůžka

Projekt nazvaný „Regenerace pane-
lového sídliště Prievidzská v  Šumper-
ku“ letos pokračuje druhou částí další 
etapy. Označena je číslem 5 - II. a za-
hrnuje prostor směrem k  ulicím Lan-
grově, Zábřežské a Bludovské. Loni zde 
město zrealizovalo parkovací plochy, 
letos chce tuto etapu dokončit a pokusí 
se na investici získat dotaci v maximál-
ní výši čtyř milionů korun z programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť, 

který vyhlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj.

„Loni jsme bohužel se žádostí o do-
taci na tuto etapu revitalizace neuspěli. 
Žádost jsme tedy podali znovu,“ uvedl 
šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný a připomněl, že loni město zaplatilo 
ze svých prostředků realizaci kolmých 
parkovacích stání, přilehlého chodníku 
a  podzemních kontejnerů na  odpad. 
Investice přišla na 2,842 milionu. 

Letos chce město zmíněnou etapu 
dokončit. Kromě úpravy křižovatky 
s ulicemi Langrovou, Zábřežskou a Blu-
dovskou zahrnuje investice rekonstrukci 
komunikací ve  vnitrobloku, chodní-
ků a  veřejného osvětlení, přeložky sítí,  
vybudování podzemních kontejnerů 
a hřiště pro děti, osazení mobiliáře a re-
vitalizaci zeleně. Odhadovaná cena se 
přitom pohybuje kolem dvanácti milio-
nů korun, jež jsou součástí návrhu roz-
počtu na letošní rok. -zk-

Nevyužívané budovy v  areálu šumperské nemoc-
nice, jež patří městu, odkoupí současný majitel ne-
mocnice Martin Polach. Chce v nich zřídit oddělení 
lůžek. Konkrétně jde o  bývalou chirurgii, někdejší 
ORL a kapli, včetně pozemků pod nimi. Zastupitelé 
schválili záměr prodeje budov loni v prosinci s  tím, 
že cena bude vycházet ze znaleckého posudku a ku-
pující se zaváže, že po dobu dvaceti let budou objekty 
využívány pro zdravotnické účely a současně se zřídí 
předkupní právo pro prodávající město Šumperk jako 
právo věcné. Zpracovaný znalecký posudek ohod-
notil stavby spolu s pozemky na 7,1 milionu korun. 
Prodejem se budou zastupitelé zabývat zítra, tedy 
ve čtvrtek 26. ledna.

„Znalecký posudek vychází z ceny v místě obvyk-
lé a přihlíží zejména k velmi špatnému stavu budov,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního oddělení šumper-
ské radnice Hana Répalová. Vzápětí připomněla, že 
zmíněné budovy se už více než dvacet let nevyužívají 
a postupně chátrají. Město se již v minulosti snažilo 
vyřešit problém chybějících sociálních lůžek, buď ale 
nedosáhlo na potřebné dotační peníze, nebo nebylo 
schopné zajistit jejich provozování. To nyní může, 

vzhledem ke  změně systému financování této péče 
z hlediska zdravotních pojišťoven, majitel nemocnice 
nabídnout.

Někdejší chirurgie, ORL a  kaple jsou spolu se 
stávajícím ředitelstvím s  prosekturou historickým 
majetkem města. Jde o objekty původní nemocnice, 
kterou postavili v roce 1900 šumperští měšťané, kap-
le řádu Karla Boromejského přitom byla odsvědcena 
v padesátých letech, kdy se zde vybudovalo rentgeno-
vé pracoviště. 

Kromě toho vlastní město v  nemocničním areálu 
objekty, které mu převedl Olomoucký kraj. Jde o chi-
rurgický komplex, lůžkový pavilon B, trafostanici, 
lékárnu, garáže, někdejší gynekologii v  pavilonu F, 
původní internu v  pavilonu E a  transfuzní stanici. 
Soukromý provozovatel nemocnice pak má v majet-
ku čtyři objekty - budovu, v níž se nacházejí pracoviš-
tě ARO, lůžkový pavilon a objekt kotelny s prádelnou 
a jídelnou a nový pavilon s magnetickou rezonancí.

„Vybudování oddělení ošetřovatelských, sociálních 
a rehabilitačních lůžek je jedním z našich zásadních 
projektů,“ uvedl člen představenstva Martin Pelnář 
a  připomněl, že ve  spolupráci s  městem vzniklo již 

loni patnáct sociálních lůžek v pavilonu F. „Na lůžka 
je dlouhý pořadník, poptávka převyšuje výrazně naše 
dosavadní možnosti,“ dodal. To je podle něj hlavní 
důvod, proč se majitel nemocnice rozhodl požádat 
město o  prodej nevyužívaných budov pro potřeby 
následné péče o  seniory. V  opravených objektech 
hodlá poskytovat péči lidem, kteří se už nemusejí 
akutně léčit v  nemocnici, ale bez zdravotnické péče 
se neobejdou. Zotavovat se zde budou například se-
nioři po operacích, mozkových příhodách či úrazech. 
V této souvislosti zaměstná špitál v první fázi asi tři-
cet nových pracovníků.

Na  svém prosincovém jednání zastupitelé všemi 
hlasy schválili, že město prodá budovy majiteli ne-
mocnice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
který si nechá zpracovat místní radnice. Ten již je 
hotový a  stanovil cenu za  budovy, včetně pozem-
ků, na  7,1 milionu korun. O  tom, zda za  tuto cenu 
město své nemovitosti prodá, rozhodnou zastupitelé 
ve čtvrtek 26. ledna. Získané finance chce poté měs-
to investovat zpět do svého majetku v nemocničním 
areálu. Peníze by měly jít na rekonstrukci komunikací 
a  zejména na  opravu stávajících kanalizačních řadů 
pod komunikacemi, které jsou v  neutěšeném stavu. 
Nově zrekonstruované objekty by se tak měly napojit 
již na opravený kanalizační systém. -zk-

Celý pavilon se pacientům otevře nejpozději v březnu.                                     Foto: -pk-

V rámci projektu regenerace sídliště 
Prievidzská se loni vybudovala kolmá 
parkovací stání a  podzemní kontej-
nery.         Foto před rekonstrukcí: -pk-

Nemocnice zahájila provoz nové magnetické rezonance

Budova někdejšího ORL je poplatná své době, není 
v ní dokonce ani výtah.  Foto: -pk-

10.2.2017 od 19:00 - Dům kultury Šumperk

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

POD ZÁŠTITOU MĚSTA ŠUMPERKA

více informací na

www.sumperskyples.cz

 Zážitková mikromagie a fotokoutek

Olga Lounová
Marek Ztracený

Zelená pára Brno, DJs Rádia Haná

POŘADATELÉ:

PARTNEŘI:

AV DENT CZ s.r.o.

POD ZÁŠTITOU MĚSTA ŠUMPERKA
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Preludium Aloise Motýla/Informace

Festival Preludium Aloise Motýla 
vstoupí v  roce 2017 do  svého 44. roč-
níku. Každým rokem připravují organi-
zátoři dramaturgii s vědomím, aby byla 
zajímavá a  pokud možno reflektovala 
původní myšlenku festivalu, a  to po-
moci v  počátku kariéry mladým a  za-
čínajícím umělcům. Z těchto pohnutek 
vzniklo v minulosti několik zajímavých 
dramaturgických nápadů, které byly 
posléze divácky velmi oceňovány. 

„Při přípravě letošního ročníku jsme 
chtěli trochu vybočit z  řady běžných 
koncertů klasické vážné hudby, ale při-
tom zachovat jistou souvislost,“ říká 
produkční šumperského domu kultury 
Michaela Horáková. Vznikla tak podle 
ní idea pozvat na  koncerty festivalu 
umělce, kteří jsou svým původním za-
měřením svázáni s  klasickou vážnou 

hudbou, jež ale není momentálně jejich 
doménou. 

Preludium odstartuje koncert v pon-
dělí 13. února, kdy se od  19 hodin 
představí v  klášterním kostele vokální  
soubor TimbreTone. Smíšený česko-
-polský soubor je složen pouze ze zpě-
váků, kteří zpívají tzv. „a capella“, čili bez 
doprovodu. Ačkoliv jsou všichni klasic-
ky studovaní zpěváci, v programu zazní 
skladby od popu přes jazz až po soubo-
rem milovaný folklor. Navíc rádi hledají 
nové zvukové možnosti. „Jejich nástroji 
jsou pouze hlasy,“ podotýká Horáková.

Následující koncert nabídne v  pon-
dělí 27. února od 19 hodin v klášterním 
kostele šumperskému publiku vystou-
pení kvarteta Apollon. Mimořádné 
smyčcové kvarteto zařadí do  svého 
programu hudby klasických mistrů  

M. Ravela nebo E. Schulhoffa, chybět 
ale nebudou ani skladby autorů jazzo-
vých a swingových. 

Originální program nabídne v  kláš-
terním kostele během koncertu v pondělí 
13. března flétnistka Lenka Kozderková 
Šimková. Tato šumperská rodačka při-
jala pozvání vystoupit v  komponova-
ném literárně hudebním pořadu Flétna 
a  poezie. „Těšit se můžeme nejen 
na umění flétnistky Lenky Kozderkové 
Šimkové, jazzové inspirace a její vlastní 
tvorbu, ale také na poezii v podání her-
ce Františka Kreuzmanna,“ prozrazuje 
produkční domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v pon-
dělí 27. března otevře dveře velmi ne-
tradičnímu hudebnímu žánru, kterým 
je argentinské tango. Seskupení Escualo 
Quintet je složeno z profesionálních kla-
sických vystudovaných hudebníků hrají-
cích na housle, kytaru, klavír, kontrabas 
a  bandoneon, což je druh akordeonu. 
Převážnou část repertoáru tohoto sou-
boru tvoří skladby Astora Piazzolly, jenž 
je považován za duchovního otce a nej-
většího propagátora argentinského tanga 
na  světě. Během koncertu ovšem zazní 
i skladby dalších autorů. 

„Věříme, že letošní velice netradiční 
ročník Preludia Aloise Motýla přízniv-
ce hudby zaujme a že se na všech kon-
certech tradičně uvidíme. Vstupenky 
budou k  dispozici v  pokladně domu 
kultury v obvyklých dnech,“ podotýká 
Horáková. -red-

Současnou podobu Černobylu, ze-
jména přilehlé oblasti Pripjať - města 
duchů, ukazuje výstava fotografií, kte-
rá bude od  čtvrtku 2. února k  vidění 
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. 

Autorem celkem 26 velkoformáto-
vých fotografií je Luděk Ovesný, který 
vystudoval Integrovanou střední školu 
technickou ve  Zlíně, obor reprodukč-
ní grafik. V roce 2010 se stal externím 
fotoreportérem agentury Mediafax pro 
Zlínský kraj a  o  rok později začal ex-
terně spolupracovat s agenturou ČTK. 

Od roku 2012 až doposud působí jako 
fotoreportér ve zlínské redakci deníku 
Mladá fronta DNES. 

Město Pripjať mělo před jadernou 
havárií, která se stala 26. dubna 1986, 
téměř padesát tisíc obyvatel, kteří mu-
seli být evakuováni. Dnes je to mrtvá, 
neobydlená zóna. Černobílé fotogra-
fie jsou doplněny hudební kompozicí 
Elišky Cílkové a projekcí nevytištěných 
fotografií. Výstava bude k vidění v Ry-
tířském sále a  předsálí šumperského 
muzea do 23. dubna. -red-

Pokud už slyšíte v  botníku stepovat 
vaše plesové boty a lodičky, nenechte je 
zahálet. Je čas vyrazit plesat. Vy jste nej-
lepší a my pro vás máme to nejlepší! For-
tex Šumperský ples pod záštitou města 
Šumperka - vězte, že tady protančíte 
celou noc a nebudete chtít, aby skonči-
la! Tato jedinečná akce začne 10. února 
úderem sedmé večerní. A co vás čeká?

Večerem vás provede neodolatelná 
moderátorka a  zpěvačka Olga Louno-

vá. Romanticky vás naladí svým klaví-
rem a hlasem Marek Ztracený. Energií 
vás nabije kapela Zelená pára, která za-
hraje to, co máte rádi. Připraveny jsou 
také jedinečný fotokoutek, dechberoucí 
zážitková magie přímo u vašeho stolu, 
nezapomenutelné taneční vystoupení, 
DJ Lukáš Kobza s nejlepším hudebním 
výběrem Radia Haná a spousta dalšího! 

Neváhejte a  pojďte na  tu nejskvě-
lejší plesovou událost na  Šumpersku. 

Pozor! Zbývá posledních pár desítek 
vstupenek. 

Vstup na Fortex Šumperský ples pod 
záštitou města Šumperka si můžete 
rezervovat na  http://dksumperk.cz/
rezervace-vstupenek/FORTEX-SUM-
PERSKY-PLES-POD-ZASTITOU-
-MESTA-SUMPERKA-665. Vstupenky 
si lze také koupit v předprodejích v po-
kladně domu kultury a v Informačním 
centru Šumperk. -red-

Letošní Preludium Aloise Motýla 
nabídne netradiční program

V muzeu připomenou současnou podobu Černobylu

Na Šumperském plese vystoupí Olga Lounová, Marek Ztracený a další hvězdy

     Město pomůže 
kuželkářům 
s rekonstrukcí zázemí

Rekonstrukci a  modernizaci ku-
želny chce podpořit v letošním roce 
místní radnice. V  této souvislosti 
uložili zastupitelé radě města za-
pracovat do  rozpočtového opatření 
roku 2017 poskytnutí spoluúčasti 
města ve výši dvaceti procent z cel-
kových nákladů, konkrétně tři sta  
sedmdesát tisíc korun, Kuželkářské-
mu klubu Šumperk na  financování 
rekonstrukce a  modernizace kužel-
ny. Podmínkou je, že na  akci získá 
klub dotaci od ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Rekonstrukce kuželny je odhado-
vána na půldruhého milionu korun. 
Spočívá ve  výměně automatických 
stavěčů kuželek a nahrazení stávají-
cích drah a hrací části kuželny novou 
technologií tzv. segmentové dráhy. 
Její zavedení vyžaduje pro nejvyšší 
kuželkářskou soutěž Česká kuželkář-
ská asociace od  sezony 2018/2019.
 -zk-

     Motýli zvou bývalé
členy na oslavu 
výročí založení sboru

Motýli Šumperk zvou bývalé čle-
ny k  účasti na  55. výročí založení 
sboru, které se uskuteční ve  dnech 
21. a  22. dubna 2017. Vystoupení 
bývalých členů je přitom plánováno 
na  pátek i  sobotu. Všechny infor-
mace naleznou zájemci na  sboro-
vém webu www.motyli-sumperk.cz 
v  sekci Výročí 55 nebo je možné 
sbor kontaktovat na  telefonech 
583  217  132, 731  610  035 či pro-
střednictvím e-mailu: motyli55@
spk.cz. -red-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na  kanále č. 3, pokračují i  v  novém 
roce. Ve středu 1. února bude od 8.30 
do  10 hodin řeč mimo jiné na  téma 
„Desatero Horské služby Jeseníky pro 
chování na sjezdových tratích“. V pá-
tek 3. února se bude od 18 do 19 ho-
din hodnotit výroční valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Vikýřovi-
ce a jejich plán na rok 2017. V sobotu 
4. února se pak bude od 8.30 do 10 ho- 
din hovořit mimo jiné o zdravotnické 
první pomoci při omrzlinách. Více 
na www.sumperk.cz.  -red-

Smíšený česko-polský soubor TimbreTone je složen pouze ze zpěváků, kteří zpíva-
jí tzv. „a capella“, čili bez doprovodu.  Foto: archiv
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Zimní údržba ve městě/Informace

Křest knihy S Baťou v džungli, kterou v lednu vy-
dalo nakladatelství Torst, spojený s besedou s autor-
kou románu Markétou Pilátovou proběhne na  třech 
místech republiky. Kromě Knihovny Václava Havla 
a Zlína také v Městské knihovně Šumperk. Uskuteční 
se v  pátek 3. února od  17.30 hodin v  půjčovně pro 
dospělé v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je dobrovol-
né. Nutná je ovšem rezervace míst, a to na telefonním 
čísle 583 283 138.

Do  Městské knihovny Šumperk zavítá spisovatel-
ka Markéta Pilátová, která většinu roku působí jako 
krajanská učitelka v Brazílii a besedy se také zúčast-
ní osobně vnučka Jana Antonína Bati Dolores Baťa 
Arambašič.

Zatímco v  Česku komunisté budovali diktaturu, 
Jan Antonín Baťa v brazilské džungli stavěl nové Zlí-
ny. Román Markéty Pilátové S Baťou v džungli vyprá-
ví o životě v exilu a také o ženách, které s Janem An-
tonínem Baťou odešly do  Brazílie. Ideál nadšeného 
„baťováka“ s  pevně naplánovaným životem dostává 
v džungli úplně jiné rozměry a boj s chaosem nikdy 
nekončí. Jan Antonín Baťa se vrací ze záhrobí, aby vy-
právěl svůj příběh tak, jak ho prožil on a  ne jak ho 
líčila komunistická propaganda a historikové. Nejen 
že vzpomíná na své nejbližší spolupracovníky a rád-
ce, ale dokonce se vypraví i na pohřeb Václava Havla. 
Duch Jana Antonína Bati skládá básně a nehodlá ze 
světa zmizet, dokud nenajde spravedlnost. Knihu po-
křtí vnučka Jana Antonína Bati Dolores Baťa Aram-
bašič, díky jejímž vzpomínkám a rodinnému archivu 
kniha mohla vzniknout. 

Markéta Pilátová vystudovala romanistiku a histo-
rii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci, od  roku 2007 do  roku 2008 pracovala jako 
vedoucí zahraniční redakce týdeníku Respekt. Poté 
odcestovala do Argentiny a do Brazílie. V brazilském 
státě Mato Grosso do  Sul, v  São Paulu a  v  Buenos 
Aires učí potomky českých krajanů, kteří emigrovali 
z Československa do Brazílie a Argentiny. 

V mnoha českých médiích publikuje eseje, zahra-
ničně-politické články, reportáže, recenze, povídky 
a autorské sloupky. Píše rovněž povídky pro rozhla-
sovou stanici Vltava a  písňové texty pro zpěvačku 
Moniku Načevu. Je vdaná, bydlí v Praze a ve Velkých 
Losinách.

Dolores Baťa Arambašič se narodila 10. června 
1948 v São Paulu jako dcera Ljubodraga Arambasic 
a Ludmily Amálie Baťové a je vnučkou Jana Antonína 
a Marie Baťových. Do svých patnácti let žila v Bata-
tuba, malém průmyslovém městě, založeném dědeč-
kem Janem A. Baťou. Později se rodina přestěhovala 
do São Paula, aby Dolores mohla pokračovat ve stu-
diu. Studovala pak Universidade de Coimbra v Portu-
galsku a právo na Universidade Mackenzie v Brazílii, 

speciální kurz rodinného práva pak ještě na Univer-
sidade Urbaniana v  Římě. Přestože je rodilá Brazil-
čanka a mluví portugalsky, anglicky a srbochorvatsky, 
pod vlivem maminky Ludmily a  dědečka Jana An-
tonína se vždy ztotožňovala především s  českou 
kulturou, s  její hudbou, lidovými tanci a  literaturou  
a nepřekvapuje, že dodnes mluví i česky.

Od roku 1985 se začala podílet na obrození české 
kultury v Brazílii. Spolu se svojí maminkou vstoupila 
do  Československo-brazilského spolku v  São Paulu, 
kde do roku 1989 vykonávala funkci kulturní ředitel-
ky. V  roce 1990 se stala zakládající členkou nového 
sdružení „Oficina Cultural Tcheca a  Eslovaca“, je-
jíž hlavní činností je podpora a  šíření české kultury 
v  Brazílii. Toto sdružení současně působí i  v  rovině 
společenské přijímáním a doprovázením českých ofi-
ciálních delegací, zajišťuje reprezentaci české komu-
nity na každoročních „Oslavách míru“ v brazilských 
Lidicích, malém městě ve státě Rio de Janeiro. České 
tance, hudba a gastronomie zde byly natolik oceňová-
ny, že během let začala Festa da Paz v Lidicích přita-
hovat pozornost turistů z celé Brazílie. Vyvrcholením 
pak byla návštěva prezidenta Václava Havla. V  roce 
1998 se Dolores L. Baťová Arambasic zasloužila 
o vznik kulturního centra, které dostalo jméno po její 
mamince Ludmile Amálii Baťové, velké podporo-
vatelce české kultury. Je proto samozřejmé, že i  toto 
sdružení si za  svůj hlavní úkol vytyčilo propagaci 
české kultury a České republiky na brazilském území.

V současné době bydlí v Mato Grosso do Sul, kde 
v městečku Bataypora - rovněž založeném dědečkem 
Janem Antonínem - vede Kulturní dílnu, která pokra-
čuje v prezentaci české kultury v Brazílii. Vedle čistě 
kulturních aktivit zajišťuje „Dílna“ i  výuku českého 
jazyka. Dolores L. Baťová Arambasic se také aktiv-
ně podílí na  činnosti Rotary Club Bataypora, který 
od roku 2005 zahájil pravidelná vystoupení českých 
tanců a písní, přestože většina členů nepatří k potom-
kům českých přistěhovalců.  K. Šeligová

Do knihovny přijedou Markéta Pilátová a Dolores Baťa Arambašič

O zimní údržbě ve městě s ředitelem Podniků města Šumperka
  Pokr. ze str. 2
Jde o to, aby nedocházelo ke  zby-

tečnému zahlcování pracovníků, kteří 
se podílejí na  zimní údržbě, a  to na-
příklad požadavky na úklid účelových 
komunikací či chodníků, které se podle 
plánu zimní údržby vůbec neudržují 
a podobně.

„V  této souvislosti se chci ještě blí-
že zmínit o  chodnících zařazených ve   
4. pořadí, k nimž také směřuje docela ne-
malé množství dotazů. Jedná se o chod-
níky s tzv. příležitostným úklidem, a to 
převážně ručním, protože technika zde 
nemůže z nejrůznějších důvodů projet, 
například kvůli úzkým profilům lemo-
vaným zábradlím či zaparkovanými  
vozidly, kdy není sníh kam nahrnout, 
anebo kvůli jiným překážkám, na-
příklad lampám veřejného osvětlení 
a  podobně,“ konstatuje Pavlíček. Vzá-
pětí dodává, že na  úklid těchto úseků 
se používají lidé, kteří byli odsouzeni 
k  výkonu trestu obecně prospěšných 
prací, kterých však zvláště přes zimu 
moc není, anebo úklid zajišťuje na-
smlouvaná servisní společnost, ale jen 
když nedochází k odstraňování či zmír-

ňování závad na komunikacích a chod-
nících v  předchozích třech pořadích 
a zároveň pokud pracovníci společnosti 
například nečerpají povinné přestávky 
mezi směnami a podobně. V praxi tak 
k úklidu těchto chodníků dochází spíše 
v menším rozsahu, některé pak během 
zimního období nejsou ošetřeny vůbec.  
„Protože u  tohoto 4. pořadí chodníků 
není stanoven žádný časový horizont, 
tak je zařazení do  nějakého pořadí 
a  i  samotné označení „příležitostný 
úklid“ docela zavádějící. V rámci další 
aktualizace plánu zimní údržby, která 
proběhne po  skončení a  vyhodnoce-
ní zimního období 2016/2017, budou 
proto jednotlivé chodníky posouzeny 
a  s  ohledem na  kapacitní možnos-
ti a  jednotlivé zásahové trasy servis-
ní společnosti budou buď přeřazeny 
do  některého z  dřívějších pořadí, ane-
bo dojde k  jejich přiřazení ke  skupině 
chodníků, u  kterých se v  zimě údržba 
neprovádí,“ říká ředitel PMŠ.

Závěrem je potřeba rovněž zmínit, 
že problémem při provádění zimní 
údržby jsou také špatně zaparkovaná 
vozidla znemožňující průjezd větší 

techniky s  radlicí a  k  proplužení ko-
munikací je pak nutné zajistit jiné vozi-
dlo, které následně zase chybí na jiném 
místě. „Proto bychom chtěli apelovat 
na  všechny řidiče, aby důsledně re-
spektovali zákazy stání. Při vyprošťová-
ní vozidel ze závějí a sněhových bariér 
vzniklých při plužení bychom pak řidi-
če chtěli požádat, aby sníh neodhazo-
vali na již ošetřené komunikace, pokud 

to situace v daném místě dovolí,“ zdů-
razňuje Pavlíček a  dodává: „Opětovně 
děkujeme všem občanům a vlastníkům 
či nájemcům nemovitostí, kteří ne-
zištně i  pro jiné chodce odklízejí sníh 
v okolí svých domů tak, jak tomu bylo 
dle dřívější právní úpravy. V  mnoha 
případech se jedná právě o  chodníky 
zařazené ve 4. pořadí, u nichž je stano-
ven jen příležitostný úklid.“ -red-

Při provádění zimní údržby jsou problémem špatně zaparkovaná vozidla znemož-
ňující průjezd větší techniky s radlicí.                                               Ilustrační foto: -pk-

Dolores Baťa Arambašič je vnučkou Jana Antonína 
a Marie Baťových.  Foto: archiv
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Kaleidoskop událostí

Také v loňském roce měli zdravotníci z gynekolo-
gicko-porodnického oddělení Nemocnice Šumperk 
plné ruce práce. Podobně jako v předchozích letech, 
i  v  tom loňském, přivedli na  svět více než devět set 
dětí. Ve srovnání pohlaví zvítězili jednoznačně chlap-
ci, ten nejtěžší přitom vážil neuvěřitelných 4915 gra-
mů a narodil se přirozenou cestou. 

Loni pomohli zdravotníci šumperské porodnice 
na svět celkem 479 chlapcům a 424 děvčátkům. Mezi 
novorozeňaty byla třikrát také dvojčátka. Loňský 
rok se přitom od  těch předešlých v  rámci srovnání 
počtu porodů příliš nelišil. „Loni se u  nás narodilo 
sice o  pětapadesát dětí méně, ale předloňskou sta-
tistiku částečně ovlivnilo úplné zavření šternberské 
porodnice během letních prázdnin,“ vysvětlila Anna 
Holinková, vedoucí porodní asistentka, a dodala, že 
po tuto dobu jezdily maminky z tamního regionu ro-
dit právě do Šumperka nebo Olomouce. Ve srovnání 
s  lety 2012 až 2014 se ten loňský podle ní nijak zá-

sadně nelišil a pouze potvrdil, že nemocnice je i přes 
celorepublikový trend klesající porodnosti se svými 
devíti sty porody stále kvalitní a  mezi maminkami 
vyhledávanou porodnicí. 

Největší překvapení zažili porodníci šumperské 
nemocnice v závěru roku. V prosinci se totiž v porod-
nici narodil přirozenou cestou chlapeček, který vážil 
neuvěřitelných 4915 gramů. 

Na Šumpersku se rodiče při pojmenovávání svých 
potomků drží stále tradičních českých jmen. Nejčas-
těji se tak rodily například Adélky, Elišky, Emy, Bar-
bory nebo Kristýny. U chlapců pak vedla jednoznačně 
jména Jakub, Adam, Tomáš, Filip a Jan. I v roce 2016 
se však objevila mezi novorozeňaty jména méně ob-
vyklá. Rodiče si z porodnice odnesli například malou 
Medu, Susan, Leticii, Noemi či Melindu. Zdravotníci 
loni pomáhali na svět například i malému Ruprechto-
vi, Emirovi, Xaviérovi nebo Luciánovi.              -hs, zk-

S  výtvarnými dílnami „klubíkové“ děti navštívily 
seniory v Penzionu chráněného bydlení v Šumperku 
a dětské pacienty v Šumperké nemocnici a.s. V těchto 
zařízeních naučily všechny své „žáky“ techniky mi-
xed media, horký embosing, ubrouskovou techniku, 
sprejování a malováním na textil. 

Během setkání došlo k  příjemnému poznání. Se-
nioři děti přijali velice srdečně. Děti a  seniory vzá-
jemně propojila jejich hravost a spontánnost. Dětské 
pacienty jsme pak potěšili v  jejich procesu uzdravo-
vání.

„Klubíkové“ děti, jak je nazývám, jsou romské děti 
a  děti ze sociálně slabého prostředí a  ty jsou rády, 
když nám ostatním - tedy většinové společnosti mo-
hou ukázat, že „něco“ umí a dokonce se o to něco umí 
podělit a jsou prostě prospěšné! 

Letos se snad můžeme těšit na  módní přehlídku, 
kterou budeme realizovat i v Šumperku na Slavnos-
tech města Šumperka. Projekt jsme nazvali „Héj čaje 
dej se do gala!“ (čaje je romsky dívka). Modely si bu-
dou děvčata šít a následně předvádět sama a trochu si 
je i pomalují. 

Děti s  přehlídkou vyjedou do  Hranic na  Moravě 
a na Romskou pouť do Olomouce. Tak prosím držte 
palce, v současné době žádáme o grant.

H. Vitásková, odbor sociálních věcí MěÚ Šumperk

Po dlouhých letech Šumperk opět boduje v  latin-
sko-amerických tancích na úrovni republiky i  světa. 
Díky základní přípravě pod vedením místní taneční 
legendy Jiřího Hrubého, trvalé podpoře města a dal-
ších sponzorů a především usilovné a tvrdé práci Ada-
ma Chytila a  jeho tanečních partnerek, z  nichž tou 
současnou je Marie Glistová, se o Šumperku hovoří 
v oblasti latinsko-amerických tanců v superlativech.

Mladí tanečníci obsadili v  loňském roce druhé 
místo v  taneční lize České republiky v  latinsko-
-amerických tancích v  kategorii Junior 2. Prosadili 
se na světovém mistrovství v Moldavsku, kde patřili 
mezi nejmladší, a  svými výsledky si vytvořili velmi 
dobrý předpoklad na  finálové umístění ve  zmíněné 
kategorii v dalších dvou letech. Letos je tak pár při-
praven zaútočit na  mistrovský titul České republiky 
v  latinsko-amerických tancích v  kategorii Junior 2 
a chce dosáhnout na finálové umístění na mistrovství 
světa.

K  tomuto cíli připravují šumperského tanečníka 
a jeho partnerku převážně v Ostravě jeden z nejlep-
ších trenérských tanečních párů v republice - Jaroslav 
Kučera a jeho partnerka Tereza Florová.

Téměř jako dnes všude rozhodují o výsledku nejen 
talent a tvrdá příprava, ve stejné rovině je i zajištění po-
třebných finančních prostředků. Město Šumperk patří 
mezi ty, jež význam finanční dotace zejména mladých 
závodníků chápou a  podporují. Poděkování patří též 
učitelskému sboru ze školy v  Šumavské ulici za  vše-
strannou podporu. Ta se vrací zpět nejen v prezentaci 
města a  školy, ale i  v  prohlubování hrdosti a  vztahu 
mladých ke svému městu. Přejeme tedy mladému páru 
splnění vysokých cílů v letošním roce. -fram-

Sobota 18. února bude patřit tradičnímu Divadel-
nímu maškarnímu plesu. Od  19 hodin se promění 
všechny prostory Divadla Šumperk v  roztančený 
a zábavný rej masek. Vstupenky se stále prodávají.

K poslechu i tanci bude hrát skupina Cantus a Flek-
sible. Příchozí se mohou těšit na přehlídku spodního 
prádla šumperské firmy „Mertl“, na vystoupení Klubu 
tanečního sportu Šumperk s  ukázkou standardních 
tanců, vystoupení herců či na skenování a 3D tisk po-
stav, které nabídne provozovna 3D Johny. Nebudou 
chybět ani tombola a ocenění nejlepších masek.

Všechny co nejsrdečněji zveme a těšíme se na vás. 
Pokud máte problém s  maskou, obraťte se důvěrou 
na půjčovnu kostýmů v Divadle Šumperk. Vstupenky 
jsou již v prodeji! T. Mládková

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Adam Chytil a  Marie Glistová obsadili loni druhé 
místo v taneční lize České republiky v latinsko-ame-
rických tancích v kategorii Junior 2.  Foto: archiv

V Nemocnici Šumperk 
se v loňském roce narodilo 903 dětí

Divadlo v únoru opět během 
plesu roztančí masky

V rytmu samby…

V loňském roce proběhl projekt 
„Todle umíme …pošli to dál!“ realizovaným 

dětmi z volnočasové aktivity KLUBÍK 

I  v  loňském roce pokořili zdravotníci Nemocnice 
Šumperk devíti stou hranici, na svět přivedli celkem 
903 dětí.  Foto: Archiv Nemocnice Šumperk

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

středu 14 - 16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206
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Kulturní servis/Informace

Kino Oko přenese živě derniéru 
kabaretu Ovčáček čtveráček

Muzeum prosí o zapůjčení 
společenských šatů k výstavě

V úterý 7. února bude od 17.15 ho- 
din do  čtyř desítek českých a  mo-
ravských kin vysílán přímý satelitní  
přenos z derniéry nekorektního kabare-
tu Ovčáček čtveráček Městského diva-
dla Zlín. Chybět nebude ani šumperské 
Oko. Výtěžek poputuje do integrované-
ho centra Slunečnice Zlín.

Jde o mimořádně úspěšnou a divác-
ky populární hru autora, režiséra a také 
ředitele zlínského divadla Petra Michál-
ka. Producentem přenosu je distribuční  
label prenosydokin.cz. Derniéra insce-
nace proběhne v Praze v Divadle za plo-
tem v  areálu Psychiatrické nemocnice 
Bohnice a  v  prosinci byla vyprodána 
za  8 minut od  zahájení prodeje. Zlín-
ské divadlo muselo z časových a orga-
nizačních důvodů odmítnout nabídky 
na  hostování s  Ovčáčkem čtveráčkem 
v desítkách českých měst. Přímý satelit-
ní přenos do  kin tak zůstává ideálním 
způsobem, jak toto žádané představení 
zpřístupnit co nejširšímu publiku v celé 
České republice.

Petra Michálka inspiroval až ab-
surdní sled událostí okolo udělování 
státních vyznamenání loni na  pod-
zim. Hra vznikla za  jeden týden! 
Našel vynikající uměleckou paralelu 
s Havlovskou postavou Hugo Pludka 
ze Zahradní slavnosti, který dosa-
huje společenského vzestupu pomo-
cí dokonalého ovládnutí obsahově 
vyprázdněných frází. Kabaret je tak 
parodií na mediální svět, který relati-
vizuje pravdu a objektivní skutečnost. 
Marek Příkazký je pak ideální před-
stavitel Ovčáčka čtveráčka, který se 
do  titulní postavy přímo vtěluje. „Je 
docela těžké vzít si na mušku někoho, 
kdo působí jako parodie sebe sama. 
Ale hradní mluvčí se nevědomky pro-
jevil jako geniální scénárista a  byla 
by škoda toho potenciálu nevyužít,“ 
prozradil herec. Na  jevišti se kromě 
Ovčáčka potkají manželé Bradyovi, 
Dalajláma, naši čelní představitelé, 
čínský prezident nebo Daniel Hůlka 
a další. -red-

Dámská i pánská společenská móda 
20. století se stane tématem nové výsta-
vy Vlastivědného muzea v  Šumperku, 
která bude zahájena 4. května. V souvis-
losti s výstavou a programem Muzejní 
noci, která se uskuteční 9. června, prosí 
šumperské muzeum veřejnost o  za-
půjčení nebo darování společenských 
šatů, doplňků a  fotografií z  20. sto- 
letí. Máte-li v šatníku své vlastní šaty či 
šaty svých rodičů a  prarodičů, ve  kte-
rých jste chodili do tanečních, na plesy 
nebo do divadla, nenechávejte je jen tak 
viset ve skříni. 

Pokud budete mít zájem pomoci, ob-
raťte se na pracovnici muzea Márii Ku-
delovou (tel.: 583  363  093 nebo mobil 
736  760  600, e-mail: maja.kudelova@
muzeum-sumperk.cz). -eš-

Upozornění Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, 
na oznamovací povinnosti za rok 2016

• Povinnost původců odpadů zaslat Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2016 do 15. února 2017 v případě, že produkovali nebo nakládali s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů a opráv-
něných osob v případě, že v roce 2016 nakládaly s odpadem. Uvedená povinnost 
se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění oznamovacích povinností 

v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 

• Povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování uvedených v příloze č. 2 záko-
na o ochraně ovzduší podat poplatkové přiznání do 31. března 2017 a povinnost 
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za rok 2016 do 31. března 2017. Po-
platkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků 
za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Uvedené povin-
nosti se plní prostřednictvím Integrovaného systému plnění oznamovacích po-
vinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Ohlašovatel musí být registrován. 

Podrobnější informace a odkazy: https://www.odpady.cz; www.ispop.cz a záko-
ny č.25/2008 Sb., č.201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy 

související.  
R., Křížová, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Bruslení veřejnosti na zimním stadionu v Šumperku 
každé úterý od 17 do 18 hodin a každou neděli od 9.30 do 10.45 hodin. 

V sobotu 28. a v neděli 29. ledna se bruslí rovněž od 14 do 16 hodin.

Marek Příkazký je ideální představitel Ovčáčka čtveráčka, který se do titulní po-
stavy přímo vtěluje.  Foto: archiv

Fotografie z  tanečních z  2. poloviny 
40. let 20. století.  Foto: VM Šumperk

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

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.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Od září každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
3.2. od 10 do 18 hod   Papírová dílna  Prázdninová výtvarná 
v „AT a v „AD“ na K   dílna pro školáky i děti „školkové“
4.2. od 9 do 14 hod. v AD na „K“   Keramika pro každého 
  Volná tvorba z keramické hlíny 
8.2. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Kontakt a jeho vliv nejen na kojení 

Beseda, inf. a  přihlášky E. Pšenčíková, 
tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz

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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris
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Kulturní servis

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

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

26.1. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
30.1.   Exkurze hasičárny s komentovanou 
  prohlídkou  
  Sraz ve 12.20 hod. před budovou SONS 
  Šumperk, nutné přihlásit se!
31.1. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“  Sraz ve 13.50 hod. 
  před Majákem, nutné přihlásit se!
3.2. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
7.2. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
9.2. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Tvoříme z organzy 
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“ = klu-
bovna SONS

Pontis Šumperk
1.2. od 18 hod. v klášterním kostele    Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

31.1. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
10.2. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týd.) od 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“ 
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt 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. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.

Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivovanou                  
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
29.1., 5.2. a 12.2. od 17 hod. ve „FS“  Kurz Výchova teenagerů 

Cílem je pomoci rodičům i  těm, kteří  
vychovávají teenagery ve  věku 11-18 let, 
rozvíjet s nimi zdravé vztahy a vést je k do-
spělosti. Nutno přihlásit se na  cprsum-
perk@ado.cz.

Národní týden manželství   Receptář dobrých nápadů
Do 19. února   Sepište svůj osobní recept na šťastné man-

želství v několika větách či bodech -  váš 
tip či radu na šťastné manželství, připoj-
te i vaši svatební fotografii či momentku 
z manželského života. Tipy a rady pošlete 
na cprsumperk@ado.cz

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 Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 
Připravujeme: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina) - nutno při-
hlásit se, pojedeme auty. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, který by 
se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

SONS Šumperk
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STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz

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 27.1. 2017 do 9.2. 2017
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 86,90 Kč/1 kg    
Kuřecí čtvrtka ..................................................................................... 35,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Hřeben s makovou náplní 56 g ..........................................................................................6,50 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Zrněnka slunečnicová 60 g ..................................................................................................3,60 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý
Vepřová krkovice bez kosti ...................................................................................114,90 Kč/1 kg
Uzené koleno zadní s kostí ...................................................................................... 89,90 Kč/1 kg
Hlubek a syn
Krůtí krk .............................................................................................................................42,- Kč /1 kg
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Pivo Budweiser Budvar Classic sv. výčepní 0,5 l ........... 8,90 Kč + 3,- Kč záloha na láhev
Při jednorázovém nákupu 10 ks piva obdržíte na prodejně dárek.

!!!!!!!!

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, Šumperk

Hledá zájemce na pozice: 

STAVBYVEDOUCÍ

PŘÍPRAVÁŘ STAVEB

ROZPOČTÁŘ STAVEB

TECHNIK IT

KONSTRUKTÉR  
strojírenské výroby

AUTOMECHANIK  
pro osobní voz.

SERVISNÍ PORADCE 
autorizovaného 
servisu VW a Škoda

Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139

Kvali� kace: 
VŠ, SŠ stavebního směru

Kvali� kace: 
VŠ, SŠ stavebního směru

Kvali� kace: 
VŠ, SŠ stavebního směru

Kvali� kace: 
SŠ v oboru užití počítačů

Kvali� kace: SŠ strojírenského 
směru, znalost práce 
v 3D CAD systému (INVENTOR)

Kvali� kace: 
vyučen v oboru

Kvali� kace: 
SŠ vzdělání technického 
směru

Podrobnější informace k jednotlivým profesím naleznete na stránkách www.fortex.cz

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
FORTEX – AGS, a.s. hledá zaměstnance 
pro  výrobu strojního zařízení do nově 
vybudovaného provozu v Šumperku:

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK 
pro strojírenskou výrobu
Kvali� kace:  zaškolení po nástupu
Nástup:  březen, duben 2017
    
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
- náborový příspěvek 5 000 Kč
- příspěvek na závodní stravování
- týden dovolené navíc
- zdravotně-regenerační program
- příspěvek na životní pojištění 400 Kč/měs.
- po zapracování smlouva na dobu neurčitou

 

 
 

Chceme dokázat velké věci. Proto uvítáme v týmech 
seniorských pobytových služeb motivované a odvážné: 
 pečovatelky a pečovatele (kvalifikace možná až při zaměstnání) 
 zdravotní sestry (registrace výhodou) 
 zdravotnické asistentky a asistenty 
Pokud hledáte povolání ... 
 kde se dějí nenápadné, ale významné věci 
 kde jsou přátelské týmové vztahy 
 kde je váš názor vítaný ... neváhejte nás kontaktovat 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
e-mail: koubkova@diakoniecce-sobotin.cz, mobil: 732 824 500 

www.diakoniecce-sobotin.cz 

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

ŠTÍHLOST 
NEMUSÍ BÝT 

VAŠE 
NESPLNĚNÉ PŘÁNÍ

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PEJSKAŘE
+ pytel granulí ZDARMA
+ pamlsky ke granulím ZDARMA
+ rozvoz granulí po ŠPK a okolí ZDARMA

+ Firstmate 
+ ArdenGrange
+ Belcando
+ Sam’s field

SPOKOJENÝ PES A KOČKA 

AKVAZOO RATAJ | Náměstí Míru 21, 787 01 Šumperk | tel: 583 215 047 | info@rataj-spk.cz | www.akvazoo-rataj.cz 

 OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ | 9:00 - 18:00

SO | 9:00 - 12:00

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

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

 www.crizal.cz

Dva páry brýlových 
skel za cenu JEDNOHO
MULTIfokální skla VARILUX 
VŠE v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, blízko/ 

NEBO 

na Dálku či Blízko 
+ZDARMA 
druhý pár skel

DO NOVÉHO 

ROKU s NOVÝMI 

BRÝLEMI

Využijte 

AKCI 1+1 

ZDARMA
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 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

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

Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru Prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů

 Podnikání 

 

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: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

sedací soupravy

ložnice
stoly a židle
osvětlení

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

Zábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh    www.hevos.cz I  I Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho pracovního 
týmu TDK Šumperk.

Společenské
a kulturní 
akce

• 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


