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Jan Antonín Baťa se prochází Prahou 
a  vzpomíná na  svůj byt, jenž tu kdysi 
měl. V roce 2011 zavítá na pohřeb prezi-
denta Václava Havla a je také u Národní-
ho soudu v roce 1947, který ho odsoudil 
za  údajnou vlastizradu. To vše se ode-
hrává v románu S Baťou v džungli, který 
minulý pátek představila po  premiéře 
v  Praze a  Zlínu v  šumperské knihovně 
jeho autorka Markéta Pilátová společně 
s  nejstarší Baťovou vnučkou Dolores 
Bata Arambasic, která poprvé viděla 
vlast svého dědečka v roce 1988.

Hlavní postavou knížky, kterou vy-
dalo nakladatelství Torst, je dědeček 
paní Dolores Jan Antonín, nevlastní 
bratr zakladatele obuvnického impé-
ria Tomáše Bati. A právě o jeho životě 
v exilu a také o ženách, jež s ním odešly 
do Brazílie, ve své knize Markéta Pilá-
tová vypráví. Ideál nadšeného „baťo-

váka“ s  pevně naplánovaným životem 
dostává v  džungli úplně jiné rozměry 
a  boj s  chaosem nikdy nekončí. Jan 
Antonín Baťa se vrací ze záhrobí, aby 
vyprávěl svůj příběh tak, jak ho prožil 
on a ne jak ho líčila komunistická pro-
paganda a historikové. 

„V  románu je možné cokoliv. Pře-
devším jsem ale chtěla, aby se Jan Baťa 
mohl vyjádřit k  tomu, co prožíval, 
a hlavně sám k sobě. Proto je to duch, 
jenž se může zjevit kdekoliv a  kdyko-
liv,“ uvedla Pilátová, která většinu roku 
působí jako krajanská učitelka v Brazí-
lii. Knihu psala čtyři roky a pracovala 
na ní přímo s Dolores, jež žije na farmě 
u brazilského města Bataypora, kterou 
založil její dědeček, a  je také jednou 
z postav knihy. Právě díky jejím vzpo-
mínkám a  rodinnému archivu mohl 
román vzniknout. 

Autorka přiznává, že některé postavy 
jsou smyšlené. Své dílo nazývá pocti-
vě „vyrešeršovanou“ fikcí, v  níž ovšem 
není lež. Chtěla, aby se Jan Antonín 
mohl vyjádřit ke svému těžkému osudu. 
Muž, který byl roky brán jako zrádce 
a kolaborant, byl očištěn až po šedesáti 
letech v roce 2007. „Své odsouzení vní-
mal jako velkou křivdu a vyjadřoval se 
k tomu ve svých deníkových záznamech 
a  básních,“ uvedla Pilátová, jež má 
k Šumpersku a městské knihovně velmi 
blízký vztah. Přechodně totiž pobývá 
v nedalekých Velkých Losinách a před-
loni sestavila pro festival Město čte kni-
hu publikaci Kulaté rámy slov. 

Dolores Bata Arambasic vnímá knihu 
i jako určitou satisfakci. „Je to další část 
pravdy, kterou chci šířit. Markéta navíc 
dokázala vystihnout ducha doby i mého 
dědečka,“ zdůraznila paní Dolores. -zk-

Minulý pátek se v šumperské knihovně uskutečnilo vzácné a neobyčejně vřelé setkání. Spisovatelka Markéta Pilátová (vlevo) 
zde představila svoji poslední knihu S Baťou v džungli. Do ní se nejprve začetla vnučka Jana Antonína Bati paní Dolores Bata 
Arambasic (vpravo). Češtinu jí pomáhá zdokonalovat právě Markéta Pilátová.  Foto: P. Kvapil

Knihovna přivítala Dolores Batu Arambasic

Ani Šumperku se nevyhnula sněho-
vá kalamita. Hromady sněhu se za-
čaly odvážet z  Hlavní třídy minulý 
pátek.   Strany 3, 4

Kino Oko čeká v létě rekonstrukce in-
teriéru, přispět k  jeho podobě mohou 
i diváci.    Strany 3, 5

Preludium odstartuje koncert vokál-
ního souboru TimbreTone.  Strana 4 

 Informační centrum pořádá v mini-
galerii výstavy.    Strana 7
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 26. ledna 2017
* stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí ne-

uvolněným členům zastupitelstva a  členům výborů 
zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, a to od 1. úno-
ra letošního roku. Ty se oproti současnosti zvyšují 
asi o  deset procent. Zastupitelé tak budou pobírat 
za svoji práci měsíčně devět set padesát korun, radní 
dva tisíce osm set korun, o dvě stě korun méně pak 
předsedové výborů ZM a komisí rady, jež jsou zastu-
piteli, a členové výborů a komisí tři sta třicet korun.

* schválilo na základě odsouhlaseného a zveřejně-
ného záměru města prodej historického nemovité-
ho majetku v areálu místní nemocnice společnosti  
Nemocnice Šumperk a.s. za cenu dle znaleckého po-
sudku ve výši 7,1 milionu korun. Konkrétně jde o bu-
dovy bývalé chirurgie, někdejšího ORL a kaple, včetně 
pozemků pod nimi. Účelem je vybudování oddělení 
ošetřovatelských, sociálních a  rehabilitačních lůžek 
s  tím, že se kupující zaváže, že po  dobu minimálně 
dvaceti let od vydání kolaudačního souhlasu budou 
objekty využívány pro zdravotnické účely. Další pod-
mínka, zřízení předkupního práva pro prodávající 
město Šumperk jako práva věcného, byla nakonec 
vypuštěna, neboť by bránila majiteli nemocnice do-
sáhnout na případné dotační tituly či úvěr. 

* schválilo odkoupení budovy bývalé manu-
faktury v  ulici Gen.  Svobody, která je významnou 
kulturní památkou, včetně pozemků pod objektem 
a  nádvořím a  dvou spoluvlastnických podílů o  ve-
likosti 10/16 na  pozemku - zahradě, za  cenu dva 
a  půl milionu korun. Tu nabídli městu dědicové 
Karla Šašinky, syn Michal a dcera Helena Haraštová, 

Na dvě stě padesát návrhů na udělení Ceny měs-
ta za rok 2016 dorazilo do konce loňského prosince 
na šumperskou radnici. Z návrhů, jež lidé mohli posí-
lat do devíti kategorií se čtyřmi podkategoriemi a které 
byly v  mnoha případech totožné, vzešlo devětaše-
desát platných nominací. Z nich schválili zastupitelé 
26. ledna vítěze kategorie Architektura - novostavba, 
o dalších rozhodli ve druhém kole hlasování. 

„Prvního kola hlasování se zúčastnilo třiadvacet za-
stupitelů, z nichž dva se v některých kategoriích hla-
sování zdrželi. Podle schválených pravidel se vítězem 
v dané kategorii stává ten nominovaný, který obdrží 
nadpoloviční většinu hlasů, tedy nejméně čtrnáct,“ 
uvedl šumperský místostarosta Jan Přichystal a dodal, 
že zmíněnou podmínku splnila pouze jedna nomina-
ce. V kategorii Architektura - novostavba získala čtr-
náct hlasů budova hasičské zbrojnice profesionálních 
hasičů, jež vyrostla na místě původního nevyhovující-
ho objektu v Nemocniční ulici během třinácti měsíců 
a byla slavnostně otevřena loni v polovině října.

O  dalších držitelích prestižního ocenění v  katego-
riích Kultura, Sport, Významný počin v humanitární 

a sociální oblasti, Vzdělávání, Podnikání - podkatego-
rie drobné podnikání a výrobní společnosti, Architek-
tura - rekonstrukce, Životní prostředí, Cena mladých 
a  Přínos městu rozhodli zastupitelé ve  druhém kole 
hlasování. To proběhlo na  pracovní schůzce, jež na-
vázala na  lednové čtvrteční zasedání. Vítěze jednotli-
vých kategorií by pak měli zastupitelé oficiálně schválit 
na svém jednání 23. února. Slavnostní večer Cen měs-
ta Šumperka proběhne v sobotu 22. dubna v divadle. 
Šanci dostat se na tuto slavnostní událost mají i zájem-
ci z řad veřejnosti. Stačí si jen koupit vstupenky za pa-
desát korun, které město bude během března prodávat.

Přebytek z hospodaření v minulých letech ve výši 
126,54 milionu korun půjde na investiční akce města. 
Jeho zapracování do rozpočtu schválili v rámci prv-
ních rozpočtových opatření letošního roku na svém 
lednovém jednání šumperští zastupitelé. 

Rozpočet na rok 2017 přijalo zastupitelstvo již loni 
v prosinci, a to s částkami 489,989 milionu korun na  
straně příjmů, které doplnil na sumu 509,989 milionu 
dvacetimilionový kontokorentní úvěr od  Českoslo-
venské obchodní banky z  roku 2012, a  508,119 mi- 
lionu korun na straně výdajů. V lednu pak schválilo 
první rozpočtová opatření s desetimilionovou sumou 
na  straně příjmů, jež představuje část dotace na  re-
konstrukci takzvané zelené školy v  Temenické ulici 
pro potřeby Veselé školky, a  s  částkou 135,743 mi- 
lionu korun na výdajové straně. Celkové příjmy měs-
ta, včetně zmíněného přebytku a dvacetimilionového 
úvěru, tak nyní činí 646,529 milionu korun. Výdaje, 
včetně splátek jistin úvěrů města ve výši 1,87 milionu, 
pak 645,732 milionu korun.

Investiční výdaje jsou letos opět rozděleny na  tři 
díly. Kromě výdajů na  investiční akce odboru roz-
voje, územního plánování a  investic, kde se počítá 
s  rekordní sumou 191,782 milionu korun, a  výdajů 
majetkoprávního odboru na  koupi místního domu 
kultury, bývalé manufaktury a  na  výkupy pozemků 
v celkové výši sedm milionů se zde již tradičně obje-
vuje kapitola investičních dotací.

V  investičních dotacích, jež představují 3,793 mi- 
lionu, jsou zahrnuty v  rámci odboru finančního 
a plánovacího 793 tisíce pro místní divadlo na výmě-
nu podlahy jeviště a  pořízení nového rezervačního 
systému. Tři miliony korun jsou pak v rámci odboru 

majetkoprávního určeny na spolufinancování dotací.
Na vlastní investiční akce je v rozpočtu roku 2017 

plánováno 191,782 milionu korun. Nejvyšší částka, 
čtyřicet milionů korun, půjde na loni zahájenou pře-
měnu někdejší Masarykovy školy v ulici 28. října pro 
potřeby knihovny, část zrekonstruovaných prostor 
přitom bude využívat ostravská Vysoká škola báňská, 
která v Šumperku před lety zřídila externí pracoviš-
tě fakulty strojní a ekonomické. Ta bude městu platit 
nájem a  provozní náklady. S  dokončením se počítá 
v polovině příštího roku. 

Téměř šestadvacet milionů korun je v  rozpoč-
tu vyčleněno na  rekonstrukci objektu v  areálu Luží 
ve  Vikýřovické ulici, v  němž vznikne díky dotaci 
z  Programu reprodukce majetku ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ve výši 17,34 milionu domov se 
zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší. Za  pat-
náct milionů korun chce město letos „rozjet“ opravu 
historické budovy radnice na náměstí Míru, kde by se 
měly vyměnit okna a zrealizovat nové datové rozvody. 

Moderní víceúčelovou sportovní halu, sloužící 
především mladým gymnastům, dostane díky čtyř-
milionovému příspěvku od Olomouckého kraje škola 
ve Sluneční ulici. Investice se odhaduje na čtrnáct mi-
lionů korun. Stejnou sumu plánuje město investovat 
do přestavby takzvané zelené školy v Temenické ulici, 
kde vzniknou dvě třídy mateřské školy Veselá školka, 
jež budou určeny dětem už od dvou let. I v tomto pří-
padě pomohou s investicí dotační peníze.

Pokračovat bude letos projekt nazvaný „Regenera-
ce panelového sídliště Prievidzská v Šumperku“, a to 
druhou částí další etapy. Označena je číslem 5 - II. 
a  zahrnuje prostor směrem k  ulicím Langrově, Zá-
břežské a Bludovské. V rozpočtu je na ni pamatováno 
částkou 12,35 milionu korun. 

Na  jedenáct milionů korun se odhaduje revitali-
zace parkoviště a rekonstrukce komunikace a mostu 
ve  Fibichově ulici, o  milion méně pak je vyčleněno 
na rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a elektřiny 
v kině Oko a na celkovou proměnu jeho interiéru (více 
na str. 3 a 5). Počítá se rovněž s dokončením opravy 
Vančurovy ulice, a to v úseku mezi křižovatkami s uli-
cemi B. Němcové a  Havlíčkovou, včetně úpravy sa-
motné křižovatky s ulicí B. Němcové, dále s úpravou 
potoka Temence, s dokončením lokality pro výstavbu 
rodinných domů za Hniličkou, s realizací loni zahá-
jené opravy fasády úřadovny v Jesenické ulici, včetně 
rekonstrukce rampy v  tamním dvoře, s  rekonstruk-
cí fasády a střechy objektu v ulici Gen. Svobody 68, 
v němž sídlí společnost Pontis, se zpevněním plochy 
přistávací dráhy na letišti zatravňovacími dlaždicemi, 
s vybudováním parkoviště při Okružní ulici a s řadou 
dalších investic. Více o nich v příštím čísle.

Slavnostní otevření objektu hasičské zbrojnice pro-
běhlo loni v říjnu.                                            Foto: -pk-

Čtyřicet milionů korun letos půjde na loni zaháje-
nou rekonstrukci někdejší Masarykovy školy.                   
 Foto: -pk-

Schválená rozpočtová opatření zahrnují hospodářský přebytek přesahující sto dvacet šest milionů korun

Zastupitelé udělili cenu města za novostavbu, 
o dalších oceněních rozhodli ve druhém kole hlasování

kteří nemají prostředky na opravu a chtějí, aby byla 
tato památka zachována. Záměr odkoupení objektu 
schválili na prosincovém zasedání šumperští zastu-
pitelé.

Zastupitelé současně schválili učinit nabídku 
na  odkoupení spoluvlastnického podílu o  velikos-

ti 3/8 na  pozemku - zahradě od  Marie Šimůnkové 
za cenu 658 760 Kč, jež vychází ze znaleckého posud-
ku. Jako vlastník zmíněné části pozemku je v katastru 
nemovitostí v současnosti evidován Jiří Petruň, jenž 
ji koupil za  půl milionu od  Marie Šimůnkové loni 
v květnu.  Pokr. na str. 5
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Na webu je mapová 
aplikace zimní údržby, 
lze volat i na 
dispečerskou službu

Na úplný zimní úklid města chybějí lidé

Oko čeká v létě rekonstrukce interiéru, přispět k jeho podobě mohou i diváci

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní 
údržba, v  níž lze nalézt nejen zobra-
zení pořadí úklidu jednotlivých ko-
munikací ve  městě, ale také dobu, 
za kterou by měly být uklizené, najdou 
zájemci na  adrese www.sumperk.cz 
v sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a Komunikace a také na strán-
kách Podniků města Šumperka www.
pms-spk.cz v sekci mapy. Přímo z ap-
likace lze poslat e-mail s  dotazem či 
připomínkou, jež se vztahují ke kon-
krétnímu místu.

Připomínky k  zimnímu úklidu je 
možné sdělovat i  nepřetržité čtyřia-
dvacetihodinové dispečerské službě, 
která funguje ve  dnech nepříznivého 
zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 
nahlášeny, musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do dispečerské knihy 
s poznámkou o způsobu řešení. -zk-

Nejdříve silný mráz, poté přívaly 
sněhu. První polovina ledna se nesla 
v Šumperku, stejně jako v celé republi-
ce, ve znamení rekordně nízkých teplot. 
V  pondělí 9. ledna tak byla například 
ve  městě naměřena nejnižší hodnota 
přízemní minimální teploty minus dva-
cet osm stupňů. Ve druhé polovině mě-
síce pak město několikrát zasypal sníh. 
Jeho úklid a  celou zimní údržbu mají 
na  starosti Podniky města Šumperka, 
jež dohlížejí na plnění smlouvy, kterou 
má na tuto činnost uzavřenou město se 
společností SUEZ Technický servis s.r.o.

V  souvislosti se zimním úklidem 
zaznamenaly Podniky města řadu do-
tazů a telefonátů, jež se týkaly zejména 
způsobu provádění zimní údržby chod-
níků, především pak těch, které spada-
jí do  čtvrté kategorie a  jsou uklízeny 
převážně ručně. A otázky kolem zimní 
údržby zazněly i  na  lednovém jednání 
zastupitelstva. Někteří jeho členové vy-
jádřili s kvalitou úklidu nespokojenost, 
podle nich do  některých ulic technika 
nevyjela a řada parkovacích míst je za-
házena haldami sněhu.

„V  případě parkovacích stání jsou 
velkým problémem dlouhodobě stojící 
či nevhodně zaparkovaná vozidla, kte-
rá lze velmi těžko objet. Do  některých 
ulic se vracíme i čtyřikrát, neboť v nich 
ráno stojí zaparkovaná auta. Připomín-
ky k neuklizeným ulicím nebyly opráv-
něné, všechny ulice byly udržovány 
v souladu se schváleným plánem zimní 
údržby,“ reagoval Jiří Navrátil ze společ-
nosti SUEZ Technický servis a dodal, že 
oproti předchozím letům zapojila spo-
lečnost do  úklidu větší počet techniky 
i lidí, včetně těch, kteří drží pohotovost. 

„Naše aktuální práce je vázána 

na  sněhové podmínky, to znamená, že 
snižujeme závady ve  sjízdnosti komu-
nikací a ve schůdnosti chodníků. Jejich 
úplné odstranění ale není v  některých 
případech ani technicky možné. Ostatní 
činnosti, jako jsou úklid sněhu, odvoz  
sněhu z parkovacích míst a další prohr-
nutí, řešíme na základě požadavků Pod-
niků města,“ vysvětlil Navrátil a upřesnil, 
že v  případě chodníků zařazených 
do  čtvrté kategorie není stanoven žád-
ný časový horizont.  Na jejich údržbu se 
dříve využívali lidé, kteří byli odsouze-
ni k výkonu trestu obecně prospěšných 
prací.  Pokr. na str. 4

Náročnou rekonstrukcí projde le-
tos v létě šumperské kino Oko. Kromě 
„generálky“ rozvodů vody, kanalizace 
a  elektřiny se počítá s  výraznou pro-
měnou samotného interiéru. A pokud 
kino uspěje se žádostí u Státního fondu 
kinematografie, uslyší diváci revoluční 
zvuk Dolby ATMOS.

Interiér kina Oko, který zahrnuje 
pokladnu, kavárnu, foyer, šatnu a boč-
ní chodby vedoucí k sálu, se dočká re-
konstrukce po  sedmačtyřiceti letech. 
Poslední výrazné opravy se totiž da-
tují do  let 1968 - 1970, kdy byly nově 
přistavěny již zmíněné chodby k  sálu. 
Ještě před vlastní úpravou vnitřních 
prostor projdou rekonstrukcí rozvody 
vody, kanalizace i  elektřiny v  celém 
objektu kina. „Rekonstrukce proběh-
ne doslova a do písmene „od podlahy“. 
Zastupitelstvo totiž na svém lednovém 
zasedání schválilo rozpočtová opat-
ření, v  nichž se kromě jiných počítá 
i  s  investicí ve výši 9,9 milionu korun 
právě do kina,“ říká ředitel šumperské-
ho biografu Kamil Navrátil. Vzápětí 
podotýká, že zmíněná suma zahrnuje 
rovněž dopracování projektové doku-
mentace fasády a prostoru před kinem. 

Na  moderní zevnějšek si tak budou 
muset návštěvníci počkat do další eta-
py rekonstrukce. 

„V  kině se výrazně investovalo 
díky podpoře města již od  roku 2001. 
Modernizace se dočkaly sál, kotelna 
a  vzduchotechnika, byly vyměněny 
okna a  dveře, digitalizoval se zvuk 
a v roce 2010 se kino zařadilo mezi prv-
ní digitalizované biografy v  republice, 
které mohly nabídnout i 3D projekce,“ 
vyjmenovává největší akce Navrátil. 
Od roku 2001 se tak v Oku investovalo 
téměř dvanáct milionů korun, z nichž 
téměř tři a  půl milionu šlo z  fondů  
samotného kina a osm set tisíc od mi-
nisterstva kultury. Zbývající finance 
uvolnilo ze své kasy město.

Dobrá zpráva týkající se letošní plá-
nované rekonstrukce interiéru s sebou 
podle ředitele kina nese i  jedno nega-
tivum. Vzhledem k  tomu, že v  době 
úprav nebude možné zajistit pro diváky 
dostatečné zázemí, počítá se předběž-
ně s uzavřením kina během prázdnin, 
tedy od července do září.

„Po  prázdninách se tak diváci mo-
hou těšit nejen na  nový interiér, ale 
pokud uspějeme se žádostí o  dotaci 

u  Státního fondu kinematografie, pak 
také na  nový zvukový systém Dolby 
ATMOS. Ten je, zjednodušeně řečeno, 
zvukovým ekvivalentem 3D filmu,“ 
prozrazuje Kamil Navrátil a  připomí-
ná, že šumperské Oko se drží na špici 
návštěvnosti tzv. jednosálových kin. 
I proto si podle něj diváci zaslouží jen 
to nejlepší.

Projekt nového interiéru kina Oko, 
který zpracovali architekti Ivo a  Jan 
Skoumalovi, řeší nové podlahy, úpra-
vy stěn, návrh podhledů a rozmístění 
svítidel, vybavení nábytkem a  další 
interiérové prvky. Obnova se přitom 
ponese v retro stylu a měla by připo-
mínat atmosféru prvorepublikového 
biografu. „Od rekonstrukce v sedmde-
sátých letech proběhly v  interiéru jen 
malé dílčí úpravy,“ konstatuje archi-
tekt Ivo Skoumal. Pokr. na str. 5

Hromady sněhu se začaly odvážet z Hlavní třídy minulý pátek.  Foto: -pk-

Návrh interiéru kina Oko.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Antracitovou výmalbu ve foyer oživí bílý text nejslavnějších citátů z filmů.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Obnova interiéru 
navodí atmosféru 
prvorepublikového 

biografu
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Koncem října a v listopadu roku 2016 
Městský úřad Šumperk obdržel dvě žá-
dosti o pomoc při řešení problematiky 
zvýšeného výskytu městských holubů 
(Columba livia, f. domestica) v někte-
rých lokalitách našeho města. Jednalo 
se o objekt Pedagogicko-psychologické 
poradny Olomouckého kraje v  Šum-
perku (vlastník objektu OK Olomouc) 
a  objekty na  sídlišti Jugoslávská č. 5  
- 11 v  Šumperku (vlastníkem objektů 
je SBD Šumperk). Jedná se o domácího 
holuba (původně Holub skalní), jehož 
početné zdivočelé populace osidlují 
především stavby ve městech. Jde o in-
teligentního ptáka a  výborného letce, 
který běžně zalétává denně za potravou 
do vzdálenosti deseti až patnácti kilo-
metrů.

Město, jako vlastník svých nemo-
vitostí, asi před dvěma lety požádalo 
specializovanou firmu Ekoservis DDD 
(dezinfekce, dezinsekce, deratizace) 
o  provedení monitoringu výskytu ho-
lubů. Na základě výsledků provedla fir-
ma ve třech budovách následný odchyt, 
který byl úspěšný, a  navrhla přijmout 
celou řadu dalších opatření (mimo 
jiné např. i  zamezení vstupu holubům 
do nemovitostí).

K  radikálnímu postupu ze strany 
města (plošná likvidace populace měst-
ských holubů) by však bylo zapotřebí 
splnit některé podmínky. Tou základní 
je zjistit a potvrdit, zda populace šum-
perských holubů je v  současné době 
zdravotním rizikem a zda došlo k pře-
nosu nějakého onemocnění z  holubů 
na člověka. V tomto smyslu byl učiněn 
písemný dotaz na  Krajskou hygienic-
kou stanici Olomouckého kraje se síd-
lem v Olomouci, Krajskou veterinární 
správu pro Olomoucký kraj a  Státní 
zdravotní ústav se sídlem v  Ostravě. 
Tyto orgány písemně sdělily, že v  po-
slední době neevidovaly a  ani neměly 
zjištěny poznatky o  výskytu chorob 
u lidí způsobených přenosem od holu-
bů ve městě. 

V  § 57 zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví je uvedeno:

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci je povinna po-
dle potřeby provádět každá osoba, a to 
jako součást čištění a běžných techno-
logických a pracovních postupů.

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci je povinna po-
dle potřeby ve  své provozovně zajistit 
každá fyzická osoba, která je podnika-

telem, právnická osoba a  každá osoba 
při likvidaci původců nákaz, při zvýše-
ném výskytu škodlivých a epidemiolo-
gicky významných členovců, hlodavců 
a  dalších živočichů. Jde-li o  obytné 
místnosti, pobytové místnosti a  neby-
tové prostory nesloužící k  podnikání, 
má povinnost podle věty první vlastník 
nemovitosti nebo společenství vlastní-
ků a u nemovitosti v majetku České re-
publiky organizační složka státu nebo 
příspěvková organizace, které přísluší 
hospodaření s ní.  

V  současné době mohou vlastní-
ci nemovitostí kontaktovat odborné 
firmy specializující se na  tuto proble-
matiku (nabídky např. na  internetu). 
Tito specialisté dokáží otázku výsky-
tu zdivočelých holubů na  objektech 
komplexně řešit a  navrhnout opatření 
proti nežádoucímu výskytu holubů  
v daných konkrétních lokalitách. V sou-
časné době tak spolupracuje Pedagogic-
ko-psychologická poradna v  Šumperku 
se specializovanou odbornou firmou 
na  řešení výše uvedené problematiky. 
Bylo dohodnuto a  navrženo realizovat 
některá levnější opatření, která budou 
v nejbližší době provedena. 

 J. Přichystal, místostarosta města

Holubi v našem městě - několik základních informací k této problematice

Čtyřiačtyřicátý ročník festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla doslova „klepe 
na dveře“. První koncert je naplánován 
na pondělí 13. února. 

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 
klasicky studovaní zpěváci, v  progra-
mu zazní skladby od popu přes jazz až 
po souborem milovaný folklor. 

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. 

Další dva koncerty pak jsou napláno-
vány na pondělí 13. března, kdy do své-
ho rodného města zavítá flétnistka Len-
ka Kozderková Šimková, a na pondělí 
27. března, kdy bude klášterním kos-
telem znít argentinské tango v podání 
seskupení Escualo Quintet. Vstupenky 
na všechny koncerty se prodávají v po-
kladně domu kultury. -red-

Na úplný zimní úklid města chybějí lidé

Preludium startuje v pondělí 13. února

   Pokr. ze str. 3
To však bylo zákonem zrušeno, stejně 

jako „chodníkový“ zákon, kdy si majite-
lé domů museli chodníky uklízet sami. 
Z  hlediska nákladů města je tak úklid 
zmíněných chodníků prováděn v men-
ším rozsahu. „Chybějí nám lidé, kteří by 
byli schopni dohrnovat přechody, rozbí-
jet ledovou krustu a  podobně. Klíčový 
problém spočívá v  klasifikaci komuni-
kací chodníků, neboť máme ve  městě 
sto kilometrů komunikací a sto šedesát 
kilometrů chodníků, které jsou rozdě-
lené do  čtyř kategorií, a  není v  našich 
silách, abychom uklidili v nějakém do-
stupném čase všechny chodníky, včet-

ně těch zařazených do čtvrtého pořadí. 
Pokud je budeme chtít mít do budoucna 
uklizené, budeme muset rozpočet navý-
šit a budeme na to muset sehnat dvojná-
sobný počet techniky a trojnásobek lidí. 
Pokud se tedy budeme chtít vydat touto 
cestou, je to možné, ale pro letošní rok, 
tak jak byly parametry nastaveny, to již 
bohužel nešlo u  čtvrtého pořadí zajis-
tit,“ doplnil šumperský místostarosta 
a předseda představenstva PMŠ Tomáš 
Spurný a dodal, že v rámci další aktuali-
zace plánu zimní údržby, která proběh-
ne po skončení a vyhodnocení zimního 
období 2016/2017, budou jednotlivé 
chodníky posouzeny a s ohledem na ka-

pacitní možnosti a  jednotlivé zásahové 
trasy servisní společnosti budou buď 
přeřazeny do  některého z  dřívějších 
pořadí, anebo dojde k  jejich přiřaze-
ní ke  skupině chodníků, u  kterých se 
v zimě údržba neprovádí.

Společnost SUEZ Technický servis 
vyjela v  zimním období 2016 - 2017 
do  minulého čtvrtku do  šumperských 
ulic již 399 krát v celkem jedenapadesáti 
dnech. Minulý pátek se pak na  zákla-
dě požadavku Podniků města pustila 
do odvážení sněhových hromad v cent-
ru Šumperka na Hlavní třídě. Podle si- 
tuace se poté bude vyvážet nahromaděný 
sníh i z ostatních částí města. -zk-

     Město připravuje 
ročenku za rok 
2016

Odbor školství, kultury a vnějších 
vztahů šumperské radnice připravu-
je Ročenku města Šumperka za rok 
2016. Pro její zpracování je třeba  
získat některé číselné údaje a infor-
mace, jež nejsou běžně dostupné ze 
statistického výkaznictví. V případě, 
že jste dosud nebyli osloveni a máte 
zájem, aby se údaje o  vaší firmě - 
společnosti objevily v ročence města, 
kontaktujte nejpozději do  20. úno- 
ra Martinu Holubcovou, e-mail: 
martina.holubcova@centrum.cz.
 -oh-

      Předvalentýnský 
podvečer s Old Time 
Jazzbandem

Předvalentýnský podvečer je 
název pořadu, který chystá na  ne-
děli 12. února Old Time Jazzband 
z  Loučné nad Desnou. Odehraje se  
v  kavárně hotelu Grand v  ulici 
17. listopadu 1 od  17 do  20 hodin. 
Vstupné je sedmdesát korun. Mís-
ta si lze rezervovat v  recepci hotelu 
Grand, tel.č. 583 212 220. -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 zdravotnic-
ká škola, které „vypomáhá“ místní 
radnice. Tři plánované bezplatné 
lekce startují zítra, tedy 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 vě-
kové kategorie. Podrobné informace 
lze najít na internetových stránkách 
školy www.szssumperk.cz -zk-

Kvarteto Apollon se představí 27. úno- 
ra.  Foto: archiv
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Informace ze zastupitelstva/Zpravodajství

   Pokr. ze str. 3
Ten ve  svém návrhu zvolil jednotný 

koncept barevného a  materiálového 
řešení hlavních interiérových prvků  
použitím přírodního dubového dřeva 
zasazeného do  antracitového pozadí. 
Stěny vstupní haly a  kavárny se záze-
mím, stejně jako všechny sádrokar-
tonové podhledy, budou vymalovány 
bíle, foyer bude naopak „intimní“ díky 
antracitové barvě, kterou v  obloucích 
oživí bílý text nejslavnějších citátů z fil-
mů. „Svou troškou do  mlýna mohou 
v této souvislosti přispět samotní divá-
ci. V  nejbližších dnech nainstalujeme 
v kině plachty, na které mohou psát své 
příspěvky. Později budou použity při re-
alizaci návrhu,“ zdůrazňuje ředitel kina.   

Boční chodby vedoucí k sálu dosta-
nou světle šedohnědou výmalbu. Pod-
lahy ve  foyer a  bočních chodbách by 
pak měl pokrývat tmavě šedý koberec, 
pouze ve vstupní hale a kavárně bude 
položena tmavě šedá dlažba. 

„Interiér chceme vybavit stolky, žid-
lemi, křesly a věšáky s dubovou dýhou 
od  firmy TON. Dubové prvky se pak 
ve  větší míře objeví v  celém řešeném 
prostoru, včetně šatnového bloku, kte-
rý bude nosným interiérovým prvkem 
vstupní haly,“ popisuje architekt. Vzá-
pětí dodává, že výraznou proměnou 
projde rovněž předprodej vstupenek. 
„Tvoří jej předsazený dubový modul, 
podsvícený LED páskem na  antraci-
tovém soklu, se skleněnou přepážkou 
s  otočnou miskou v  parapetní dubové 
desce. Počítáme i s osazením LCD mo-
nitoru a  kruhových hodin,“ naznačuje 
budoucí podobu Skoumal. Stěny vstup-
ního prostoru, kavárny a  foyer podle 
něj oživí barevné plakáty s filmovou te-
matikou a chybět nebudou dubové po-
lice na propagační materiály. Osvětlení 
je pak řešeno závěsnými svítidly, LED 
pásky a LED bodovkami.

Další rekonstrukce, jež by jediný 
šumperský biograf posunula „vizuálně“ 
do budoucnosti, by se měla uskutečnit 
v  příštích letech. Řešení, které naváže 
na historický vývoj a vrátí budově no-
blesní výraz, je rovněž dílem architektů 
Ivo a  Jana Skoumalových. „Fasáda je 
dnes ve špatném stavu, zaslouží si urči-
tě rekonstrukci. Neutěšený je i prostor 
před kinem s  asfaltovým povrchem 
a  volně umístěnými ostrůvky s  ne- 
udržovanou zelení,“ říká architekt Ivo 
Skoumal, podle něhož je i  nedůstojně 
řešen bezbariérový přístup do  kina. 
Velkým problémem je navíc zemní 
vlhkost, která vzlíná částečně do pilířů 
a nosného zdiva. 

Inspirací pro nový „kabát“ kina 
a  především řešení prostranství před 
biografem byly pro architekta realizace 
veřejných ploch v  zahraničí, jež se ne-
bojí experimentovat a používají výrazné 
barvy, prvky vložené do plochy a zeleň. 
„Základním principem je vytvoření 
velké podesty, která je v  úrovni hlav-
ního vstupu a  jež bude z čela vyrovná-
na schody a  na  ně navazující tmavou  
betonovou dlažbou. Přístup z  okolní 
plochy je přitom řešen ze dvou stran 
bezbariérovým spádovaným chodní-
kem, lemovaným zelení, takže nám od-
padá nutnost řešení opěrného zábradlí,“ 

vysvětluje architekt. Ten spolu se svým 
synem Janem rozdělil prostor před ki-
nem do tří funkčních zón. 

Střed směrem k hlavnímu vchodu by 
měl mít výrazně červenou barvu, jež 
může imitovat koberec, po  jakém krá-
čejí filmové hvězdy při premiérách či 
na předávání Oscarů. Tvořit by ho moh-
la kamínková drť s pryskyřicí v červené  
barvě, která je velmi odolná a protisklu-
zová, takže se používá například u bazénů. 
„Do  této plochy jsme vložili piktogra-
my se symbolem oka, které odkazují 
na název kina a vnášejí do nástupního 
prostoru zajímavý prvek,“ prozrazuje 
Skoumal. 

Architekti navrhli také vybudování 
nového bočního vstupu z  ulice přímo 
do dnešního bufetu - budoucí kavárny 
Oko, která by v  létě měla mít předza-
hrádku, v níž bude moci posedět nej-
méně šestnáct hostů. „Vlastní vchod 
bude sloužit nejen obsluze, ale umožní 
provoz předzahrádky i v době, kdy kino 
nepromítá a není otevřená pokladna,“ 
podotýká Skoumal a upřesňuje, že plo-
chu pro předzahrádku bude vymezovat 
velkoformátová dlažba ve  světlé barvě 
a ze strany silnice a průchozího chod-
níku ji budou lemovat mobilní truhlíky 
se zelení. „Mimo letní sezonu bude tato 
část sloužit jako volný prostor,“ dodává 
architekt.

V  pravé části pak vznikne na  be-
tonové zámkové dlažbě „setkávací“ 
odpočinková zóna s  rozmanitě roz-
místěnými krychlemi z  přírodního 

lícovaného betonu. „Lidé si tu budou 
moci sednout, počkat na  přátele, po-
povídat si. Jde ale o univerzální prvek, 
který může být využit i  jiným způso-
bem,“ soudí architekt.

Proměnou projde samozřejmě i  fa-
sáda objektu. Navržena je v  decentní 
barevnosti v odstínech světlé a  tmavší 
šedé. „Zvažovali jsme různou barev-
nost, ale vzhledem k výrazné příchozí 
ploše se tato decentní kombinace jeví 
jako nejvhodnější. Je výrazným kon-
trastem k  červenému nástupnímu ko-
berci. To bude ve spojení s boční zelení 
v truhlících působit velmi zajímavě,“ je 
přesvědčen Skoumal.

Hlavní vstup do kina mezi jednotlivý-
mi pilíři a  nikami v  tmavších odstínech 
bude zastřešen půldruhého metru vysa-
zenou markýzou z průsvitného polypro-
pylenového materiálu. Ta bude mít v čele 
světelný LED panel pro prezentaci po-
řadů, jež v kině v daném čase probíhají. 
„Tuto živou upoutávku mohou sledovat 
všichni, kteří se budou kolem kina pohy-
bovat,“ říká architekt. Obnovy by se mohl 
dočkat také nápis na horní atice označu-
jící název kina, jehož stav je dnes velmi 
špatný. Po  repasi a  obnově neonového 
osvětlení by ale možná mohl fungovat 
i  v  budoucnosti. „Pokud by zhodnocení 
jeho stavu ukázalo, že obnova je neeko-
nomická, řešili bychom označení kina 
nově prosvětlenými písmeny,“ připouští 
Skoumal a  zdůrazňuje, že rekonstrukce 
fasády a  venkovního prostoru by měla 
kinu navrátit důstojný vzhled. -zk-

Letem zastupitelským světem

Oko čeká v létě rekonstrukce interiéru, přispět k jeho podobě mohou i diváci

Zastupitelé se 
sejdou ve čtvrtek 
23. února

Po necelém měsíci se ke svému další-
mu jednání v roce 2017 sejdou ve čtvrtek 
23. února šumperští zastupitelé. Schválit 
by měli držitele Cen města Šumperka 
v kategoriích Kultura, Sport, Významný 
počin v humanitární a  sociální oblasti, 
Vzdělávání, Podnikání - podkategoriích 
drobné podnikání a výrobní společnos-
ti, Architektura - rekonstrukce, Život-
ní prostředí a  ekologie, Cena mladých 
a  Přínos městu. A  chybět nebude ani 
řada majetkoprávních a  také finanč-
ních záležitostí města. Jednání začíná 
poslední únorový čtvrtek v  15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

Návrh interiéru kina Oko.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

   Pokr. ze str. 2
Na základě uzavřené kupní smlouvy 

s výhradou lepšího kupce je však mož-
né do jednoho roku od uzavření nabíd-
nout původnímu prodávajícímu lepší 
cenu. Ta musí být alespoň o  čtvrtinu 
vyšší, než byla cena v  uzavřené kupní 
smlouvě. Marie Šimůnková projevila 
zájem nově prodat zmíněný spoluvlast-
nický podíl za  cenu dle znaleckého 
posudku, tedy necelých 659 tisíc ko-
run. Pokud by však Jiří Petruň nabíd-
ku města v dohodnuté lhůtě dorovnal, 
mohla by nastat situace, že podíl o ve-
likosti tří osmin bude nadále vlastnit.

Budova manufaktury je v  součas-
nosti v  dezolátním stavu, takže vyža-
duje celkovou rekonstrukci.  V  této 
souvislosti hledá místní radnice jaký-
koli možný zdroj dotačních prostředků 

na  opravu tohoto historicky cenného 
objektu. Jako jedna z možností se jeví 
česko-polské přeshraniční fondy.

Odkoupení manufaktury městem 
ovšem neznamená, že se vyřeší pro-
blém chodníku, který zde je plánován. 
Snaha města o jeho vybudování zatím 
vždy ztroskotala na  odvoláních sou-
sedních majitelů pozemků.

Rekonstrukci objektu loděnice  
TJ Šumperk, jež nevyhovuje součas-
ným potřebám, chce finančně podpořit 
šumperská radnice. Tělovýchovná jed-
nota Šumperk, která prostory užívá, již 
loni v listopadu podala žádost o dotaci 
na ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy. V  této souvislosti schválili 
zastupitelé na  svém lednovém jedná-
ní spoluúčast města v  maximální výši 
sedm set padesát tisíc korun a  zapra-
cování této částky do  rozpočtového 
opatření letošního roku. Podmínkou 
poskytnutí peněz z městské kasy je, že 
vodáci dotaci získají. 

Stávající dřevěné stavby loděnice 
pocházejí ze sedmdesátých let minu-
lého století a  jejich stav nevyhovuje 
potřebám oddílu nejen z hlediska bez-
pečnosti, ale především proto, že zde 
zcela chybí sociální zázemí a připojení 
objektů na vodovodní a kanalizační síť.

Rekonstrukce a  modernizace lo-
děnice se odhaduje na  částku kolem  
3,8 milionu. TJ Šumperk by přitom 
mohla dosáhnout až na  osmdesátipro-
centní dotaci.  Zpracovala Z. Kvapilová

Město chce pomoci vodákům 
s modernizací loděnice

Plánovaná rekonstrukce 
exteriéru posune kino 

„vizuálně“ do budoucnosti
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Kaleidoskop událostí

Výstava Umění pravdivosti, souci-
tu a  snášenlivosti bude zítra otevřena 
v Hollarově galerii šumperského muzea. 
Zahrnuje tři desítky reprodukcí obrazů 
od převážně čínských exilových umělců 
vyznávajících metodu Falun Gong, zalo-
ženou na kultivaci těla i mysli a vystave-
nou ze strany čínských úřadů mnohdy 
velice tvrdé perzekuci. Někteří umělci 
byli tímto pronásledováním sami po-
stiženi a  na  obrazech zachytili vlastní  
životní příběhy. Vernisáž výstavy pro-
běhne ve čtvrtek 9. února v 17 hodin. 

Vystavené obrazy zobrazují jak du-
chovní prožitky, naplněné klidem, mí-
rem a  harmonií, tak i  tvrdou realitu 
perzekuce lidí, kteří svůj způsob života 
založili na nenásilí. Výstava tak v sobě 
nese silný kontrast a  návštěvníkům 
připomene problematiku porušování 
lidských práv v Číně. K vidění bude do  
2. dubna.                                          -ph, zk-

Další pořad z cyklu Poezie a hudba 
připravují šumperské knihovnice. Nese 
název Mezi Dylanem a Skácelem a ode-
hraje se v pátek 17. února od 18.30 ho-
din v  knihovně v  ulici 17. listopadu. 
Vstupné je padesát korun.

Šumperský písničkář Tomáš Reiner 
představí svoji poezii a  písně, v  nichž 
zhudebnil i  verše dalších básníků, 
od  Jana Skácela a  Ivana Wernische 
po  Ingeborg Bachmannovou. V  sou-
časnosti působí především jako zvu-
kový experimentátor po  boku svého 
novinářského kolegy Alexe Švamberka 
a  ve  skupině Ava´n´Garde, s  níž pro 
Český rozhlas natočil dokumentární 
zvukovou koláž Akce K. V  knihovně 
vystoupí částečně v  doprovodu Jana 
a Mirka Daňkových, s nimiž před dva-
ceti lety začínal. -kš-

Šumperský sněm si připomínáme 
prostřednictvím Slavností města kaž- 
doročně počátkem června. Jaroslav 
Svoboda věnoval studiu dokumentů 
o  historii této snad nejvýznamnější 
politické události v  dějinách Šumper-
ka spoustu volného času a  patří k  za-

kladatelům tradice městské slavnosti 
na jeho počest. Během besedy nazvané 
„Šumperský sněm, šumperská jednání 
v červnu 1490 a  jejich dějinné souvis-
losti“, jež proběhne ve středu 15. února 
od 17.15 hodin v knihovně Sever v Te-
menické ulici 5, seznámí posluchače 
s málo známými detaily a souvislostmi 
této události a  promítne některé zají-
mavosti. Vstupné je dobrovolné. -zd-

Mladí včelaři na „Zemědělce“ v zimě 
neodpočívají. Pilně se připravují 
na  další včelařskou sezonu a  doufají, 
že bude lepší než ta letošní. Společně 
s  místními včelaři začínají plánovat 
další Medový den, který se uskuteční 
v sobotu 23. září. Ten je však ještě da-
leko, a  tak mladí včelaři pro vás, kteří  
budete mít zájem načerpat nové a  za-
jímavé informace, připravili pod tak-
tovkou odborníků cyklus přednášek. 
Vstup je zdarma a přijít může každý. 

První přednáška je naplánována 
na  neděli 19. února a  jejím tématem 
jsou Bylinky, med a  naše zdraví. Po-
vede ji Petra Harazímová. Jana An-
drísková pohovoří v  neděli 5. března 
o tradičním pěstování ovoce v součas-
né zahradě, Stanislav Balík pak v neděli  
26. března o  historii včelařství. Zda 
je med lékem nebo jedem, objasní 
v  neděli 2. dubna lékař Vít Rozehnal. 
Přednášky se uskuteční v  aule Střední  
odborné školy v  Zemědělské ulici 3 
vždy od 15 hodin. Bližší informace lze 
získat na www.bzucaci.webnode.cz. 

 V. Sochora, SOŠ Šumperk

Ve  středu 22. února proběhne od   
17 hodin v šumperském muzeu přednáš-
ka archeologa Jakuba Halamy, jež se bude 
zabývat stopami osídlení našeho regionu 
v  době římské. Představí zajímavé star-
ší a  zejména nové archeologické nálezy 
z doby, kdy na našem území sídlily ger-
mánské kmeny Markomanů a Kvádů. 

Přednáška se pokusí zasadit archeo-
logické nálezy z Mohelnicka i Šumper-
ska do kontextu známých historických 
událostí, zejména tzv. markomanských 
válek. Tyto boje vedl světovládný Řím 
za  panování císaře Marka Aurelia 
právě s  barbarskými kmeny sídlícími 
ve střední Evropě a část válečných udá-
lostí probíhala také přímo na  území 
Moravy. Pozůstatky jsou nejen objeve-
né polní tábory římských legií, ale také 
četné archeologické nálezy. -jh-

Nezaměnitelnou atmosféru nabíd-
ne v  sobotu 18. února ve  velkém sále 
domu kultury Keltský večer, na  němž 
vystoupí kapely Quanti Minoris, Dick 
O‘Brass a  domácí Happy to Meet. 
Kromě neotřelé irské hudby nebudou 
chybět ani ukázky tradičních tanců 
v podání souboru Démáirt. -zk-

Do  domu kultury zavítají v  pátek  
24. února společně Light & Love a Pa-
vel Callta s kapelou. Posluchačům na-
bídnou známé hity Naštěstí, Zrzka, 
Terapeut, Blueberry Sky, True, Under 
The Low Sun a mnoho dalších. Zpěvák 
Pavel Callta, který vstoupil do povědo-
mí veřejnosti jako semifinalista soutěže 
Česko Slovensko má talent, představí 
v Šumperku mimo jiné i písně z autor-
ského debutového alba Momenty, jež 
vyšlo v roce 2015. -red-

Sicilskou gangsterku o několika málo 
dějstvích připravují ochotníci ze Studia 

D 123. Premiéra se odehraje v  sobotu 
25. února v 19 hodin na Hrádku.

Rodinné drama se odehrává ve   
30. letech 20. století. Maria Ciccotella 
(Svatava Niečová) je vdova po  mafián-
ském bossovi Giovannim, který na Sicí-
lii proslul obchodováním s vínem. Snaží 
se v  této činnosti pokračovat, ale víno 
postrádá jiskru a není o ně zájem. Kdo 
z jejích tří synů převezme rodinný pod-
nik? Černovlasý, hloubavý, jemný Sonny 
(Tomáš Wurst)? Prudký a ohnivý Johny 
(Jiří Grygar)? Nebo osobitý Bonnie 
(Kryštof Grygar)? Do děje vstoupí také 
dvě dívky (Pavla Kučerová, Michaela Ja-
níčková), každá s jiným posláním. Režie 
se ujal Alexandr Stankuš. -red-

Osmadvacátý ročník pochodu pěší 
turistiky nazvaný Šumperská zimní 50 
je naplánován na  sobotu 25. února. 
Akce, kterou pořádá místní organizace 
Klubu českých turistů ve spolupráci se 
Střediskem volného času Doris, je za-
řazena do desítky pochodů IVV v ČR. 
Pod zkratkou IVV se skrývá Internatio-
naler Volkssportverband, tedy meziná-
rodní organizace lidového sportu, jež 
se zabývá pořádáním akcí, které nemají 
výkonnostní charakter. Jejich smyslem 
a cílem je odblokovat stres a pracovní 
přepětí nenáročnou fyzickou a cenově 
dostupnou aktivitou tak, aby se stala 
sportem pro všechny věkové kategorie, 
tělesně více či méně zdatné účastníky, 
tedy sportem pro všechny.

Letošní Šumperská zimní padesátka 
startuje od Vily Doris v ulici 17. listopa-
du 2, a to v době od sedmé ranní do de-
sáté dopolední. Zpět k „Dorisce“ by měli 
účastníci pochodu dorazit do 18 hodin. 
Vybrat si mohou ze čtyř délek tras, jež 
vedou po  komunikacích druhé a  třetí 
třídy. Ta nejdelší, padesátikilometrová, 
míří ze Šumperka do Rejchartic, Lužné, 
Hanušovic, Raškova, Bludova a Sudko-
va zpět do  Šumperka. Pětatřicetikilo-
metrový pochod se jde od  Vily Doris 
do  Bohdíkova a  Rudy nad Mor., dále 
přes Bohutín, Bludov, Sudkov, Králec 
a  Třemešek do  Šumperka. Patnáctiki-
lometrová trasa opět startuje a  končí 
v Šumperku a zavede turisty na „Záme-
ček“, do  Bludova, Sudkova a  Dolních 
Studének. Nejkratší osmikilometrový 
pochod pak představuje trasu Šumperk 
- Vikýřovice - Nové Domky - Šumperk. 
Na  všechny účastníky čeká v  cíli malé 
občerstvení a diplom s razítkem pocho-
du. Dospělé přijde startovné na  třicet 
pět korun, členové KČT a  děti zaplatí 
o  deset korun méně. Pochod se koná 
za každého počasí. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Jednání se odehrávala v šumperském 
zámku, dobová rytina.

Kapela Dick O‘Brass hraje styl muziky 
zařaditelný pod pojem keltský rock. 
 Foto: archiv

Cyklus Poezie a hudba 
nabídne poezii a tvorbu 

šumperského písničkáře 
Tomáše Reinera

Včelaři v zimě nespí

Poslední únorovou 
sobotu se jde Šumperská 

zimní padesátka

Ochotníci ze Studia 
D 123 chystají gangsterku 

Maria III.

Pavel Callta přiveze
 s Light & Love 

své největší hity

Šumperk ovládnou 
Keltové

V muzeu bude řeč 
o Germánech a Římanech 

na severní Moravě
Přednáška v knihovně 

Sever připomene 
Šumperský sněm

V Hollarově galerii 
se představí čínští 

exiloví umělci
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Odborník na „nádražky“, tanečník i fotograf 
To je 5. šumperská PechaKucha Night

Informační centrum pořádá 
v minigalerii výstavy

Kulturní servis

Již popáté pozve Šumperský okraš-
lovací spolek nejen Šumperany na  Pe-
chaKucha Night. První letošní večírek  
s inspirativními osobnostmi se uskuteč-
ní v pátek 24. února v kině Oko. Startu-
je ve 20.20 hodin.

PechaKucha (čti „pečakuča“) Nights 
se momentálně konají již v  devíti 
stovkách měst po  celém světě. Jejich 
koncept vymysleli v  Japonsku usazení  
architekti Astrid Klein a Mark Dytham. 
Od  nich také získal Šumperský okraš-
lovací spolek licenci pro pořádání akce 
v našem městě. „Pecha-kucha“ zname-
ná v japonštině zhruba to, co v češtině 
„blá, blá, blá“. „Princip je jednoduchý, 
během večera se představí deset osob-
ností napříč všemi myslitelnými obory 
lidské činnosti. Každá má k  dispozici 
pouze dvacet fotografií, z nichž ke kaž-
dé může mluvit jen dvacet vteřin. Nece-
lých sedm minut tak dělí účinkujícího 
od  nástupu dalšího,“ říká organizátor 
šumperské akce Radek Auer a dodává, 
že po  těchto bleskových prezentacích 
následuje party s dobrou muzikou i pi-
tím, kde se návštěvníci mohou s osob-
nostmi setkat a popovídat si s nimi již 
bez časového presu.

Složení účinkujících je i  tentokrát 
slibné. Andrea Tkačuková rozjela už při 
studiu firmu foreigners.cz, jež pomáhá 
zahraničním studentům a  pracovní-
kům s  přesunem do  České republiky. 
Její podnikatelský příběh zaujal i v sou-
těži Podnikatel roku. Fotky Marka 
Novotného zdobí obálky prestižních 
světových magazínů. Architektonická 
kancelář Vysloužil mění část Ostravy 
v  Malou Kodaň - místo přátelské pro 
život. Foodblogerů je plný internet, 
ale jen Jirka Krejčík píše blog a vydává 
knihy o nádražních restauracích nejen 
v  Čechách, ale také v  Anglii, Indii či 

Bělorusku. Zdravotník Karel Paták se 
angažuje ve spolku Podhradí a jezdí po-
máhat do  uprchlických táborů. Nebu-
de chybět ani tanečník Michal Krobot 
a další účinkující.

„Protože pražský křest proběhne 
až o  týden později, bude v  Šumper-
ku vůbec poprvé představena kniha 
O městech a lidech. Napsala ji Michaela 
Hečková, která sama stojí třeba za pro-
jektem Piána na  ulici. Kniha ukazuje 
na  příkladu třiatřiceti měst, že nejen 
v Praze to žije. Jedna z kapitol se věnuje 
i Šumperku,“ prozrazuje Auer.

Šumperský okrašlovací spolek před-
staví své aktivity pro rok 2017 - diskuz-
ní odpoledne s  občany i  jarní soutěž 
o nejkrásnější parapet. A návštěvníkům 
se také představí nová kavárna ve skan-
dinávském stylu FJORD. 

Členy okrašlovacího spolku pro-
tentokrát třeskutá zima odradila od   
hledání jinak nevyužívaných prostor 
a PechaKucha se uchýlí do pohodlí kina 
Oko. Návštěvníci si tak mohou líst-
ky na akci za sto korun v klidu koupit 
v pokladně kina nebo prostřednictvím 
jeho rezervačního systému. -red-

Informační centrum Šumperk není 
určeno pouze turistům a návštěvníkům 
města, ale i  jeho obyvatelům. Ti, kteří 
do prostor v budově divadla na Hlavní 
třídě 14 zamíří, mohou navštívit „mini-
galerii“. 

Tu do 24. ledna obsadily děti z oddě-
lení Včelky při „mateřince“ Veselá škol-
ka, které pod vedením učitelek Ivany 
Křenkové a Šárky Veselovské vytvořily 
projekt o svých prázdninových cestách 
a o městě Šumperku nazvaný „Kde jsme 
byli o  prázdninách“ aneb „poznáváme 
Česko“. O  den později, tedy 25. ledna, 
je vystřídaly děti z oddělení výtvarných 
kroužků Střediska volného času Do-
ris. Namalovaly obrázky na  téma, jak 
by podle jejich představ mělo vypadat 

město Šumperk a představily je na vý-
stavě nazvané „Kouzelné město“.

V  současnosti je v  minigalerii k  vi-
dění výstava fotografií Bohuslava Von-
drušky, které zachycují bývalý klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie v Šum-
perku. Vznikla u  příležitosti vydání 
knihy „Klášterní kostel v  Šumperku“ 
historiček umění Lenky Kirkosové 
a Mileny Filipové. Knihu si mohou zá-
jemci v  informačním centru zakoupit. 
Zmíněnou výstavu si lze prohlédnout 
do 28. února. 

Informační centrum Šumperk 
na  Hlavní třídě je otevřeno ve  všední 
dny od 8 do 17 hodin, o víkendech od  
9 do  12 a  od  13 do  17 hodin. Vstup 
na výstavy je zdarma. -red-

Křesťanské společenství žen Aglow zve 
k setkání s Lenkou Veselou na téma Jak se zrodila moje láska k Izraeli

v sobotu 25. února v 15 hod. v sídle BJB v ulici M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti prodejně Albert)

Loni v září zavítal na šumperskou Pe-
chaKucha Night David Vávra. 
 Foto: -pk-

Děti z  oddělení Včelky při „mateřince“ Veselá školka vytvořily projekt o  svých 
prázdninových cestách a o městě Šumperku.  Foto: archiv

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. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Připravuje-
me: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina). Vysoké Tatry. Týdenní 
pobyt v srpnu. Nutno přihlásit se. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, 
který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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
12.2. a 26.2. 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 dospělosti. Nutno 
přihlásit se na cprsumperk@ado.cz.

Národní týden manželství
18.2. v 9 hod.   Manželský pěší výšlap do Rejchartic 

Cílem je kostel sv. Michaela (komentova-
ná prohlídka, modlitba), sraz u  Sanator-
ky, zpět jede ve 13 hod. autobus.

do 19. února   Receptář dobrých nápadů  Sepište svůj
osobní recept na šťastné manželství v ně-
kolika větách či bodech -  váš tip či radu 
na šťastné manželství. Tipy a rady pošlete 
na cprsumperk@ado.cz.

26.2. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál  Děti si projdou úkoly 
s tematikou Čtvero ročních období, poté 
přijde kouzelník.

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
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Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

9.2. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Tvoříme z organzy 
10.2. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
14.2. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
16.2. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
17.2. od 12.30 hod. v „K“   Technika a my  S Ing. Ďurkovou
21.2. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy  Vaření na grilu
23.2. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
24.2. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
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
13.2. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ   Hudební podvečer 
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

10.2. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
14.2. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
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.

SONS Šumperk

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
15.2. od 17.15 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
15.2. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Nosíme děti zdravě 

Kurz nošení dětí v  šátku pro začáteč-
níky, inf. a  přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz

22.2. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Znakujeme s kojenci a  batolátky 
  Přednáška E. Šupčíkové, inf. a přihl. 
  E. Pšenčíková
24.2. od 14 do 19 hod. v „AD“ na K  Ptáci krabičáci  Výtvarná dílna 
  pro starší děti a rodiče s dětmi
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

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.
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



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

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 10.2. 2017 do 23.2. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Buchtičky dukátové B 200 g ...........................................11,90 Kč 
Rohlík graham 60 g .............................................................. 2,90 Kč 

Slezská pekárna Opava 
Croissant s pudinkovou nápní 60 g ............................... 7,90 Kč 
Chléb podhoral 700 g .......................................................21,30 Kč

!!!!!!

• ZÁJEZDY (CK ALEXANDRIA, CK DATOUR, CK VÍKEND, CK VICTORIA, CK BLUE-STYLE, CK VÍTKOVICE TOURS, 
CK KOVOTOUR PLUS, CK MELISSA TRAVEL, CK NATUR TRAVEL, CK CZECH SPORT TRAVEL )

• ZÁŽITKOVÉ POBYTY – RESORT SVATÁ KATEŘINA ( wellness pobyty, pivní lázně, sportovní zážitky, 
kosmetické služby, dietní a nutriční, výživová poradenství a další speciální programy a balíčky )

• NÁKUPNÍ ZÁJEZDY DO POLSKA „KUDOWA ZDROJ“ – aktuální termíny pro rok 2017 přímo 
 v cestovní agentuře
• POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU V TÁBOŘE A RODINNÁ SKLÁRNA 
 A. RÜCKL A SYNOVÉ V NIŽBORU ( termíny odjezdu přímo v cestovní agentuře )
• VSTUPENKY (aktuálně na muzikály ČAS RŮŽÍ, PLES UPÍRŮ, ROCKY,  olomoucký koncert 
 ALEXANDROVCI)
• JÍZDENKY – MEZINÁRODNÍ JÍZDENKY NA AUTOBUSOVOU A VLAKOVOU DOPRAVU „REGIO JET“ 
 SE ZASTÁVKOU v Zábřehu na Moravě 
• LETENKY SPOLEČNOSTI „STUDENT AGENCY“
• JÍZDENKY NA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ VLAKOVOU A AUTOBUSOVOU DOPRAVU 

„LEO EXPRESS“ se zastávkou v Zábřehu na Moravě 
• JÍZDENKY A MÍSTENKY V SYSTÉMU „AMS BUS“, platí i na linkách společnosti ARRIVA MORAVA, 
 S ODJEZDEM ZE ŠUMPERKA ve směru „ŠUMPERK-OSTRAVA a JESENÍK-ŠUMPERK-OLOMOUC-BRNO, 
 a na CYCKLOBUS“ 
• LETECKÝ A AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2017 VE FRANCII

(balíček již od 4 490,- Kč obsahuje dopravu letecky nebo busem, snídaně, vstupenky na utkání 
naší reprezentace, pojištění a služby delegáta), další informace přímo v cestovní agentuře

• PRODEJ VSTUPENEK NA „MOTO GP- VELKÁ CENA ČESKÉ REPUBLIKY 2017 v BRNĚ“
• PRODEJ VSTUPENEK NA ATLETICKÝ PODNIK „ZLATÁ TRETRA 2017“ v OSTRAVĚ

Kontakty: CESTOVNÍ AGENTURA „PANDA“
Bulharská 229 / 1 ( nad FIO bankou u radnice ),  Šumperk
Tel.: 583 222 100, E-mail:  info@ca-panda.cz
www.facebook.com/Cestovniagenturapanda.com

Provozní doba: 
PONDĚLÍ – PÁTEK   

09:00 - 12:00   
12.45 - 17:00

w w w.c a-p an da.c z

CESTOVNÍ AGENTURA
 „PANDA“ NABÍZÍ 
SVÝM KLIENTŮM:

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

•EUROOKNA •ŠPALETOVÁ OKNA

•ZIMNÍ ZAHRADY

ZIMNÍ
SLEVY

Zábřežská 68, ŠUMPERK, tel.: 583 22 48 01
e-mail: sumperk@azeko.cz, www.azeko.cz
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 Využijte AKCI

 1+1ZDARMA

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz  www.varilux.cz 

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

 Využijte AKCI

 1+1ZDARMA

Dva páry brýlových skel

za cenu JEDNOHO

* na DÁLKU / BLÍZKO

*  MULTIfokální skla 

      VARILUX®

VŠE v JEDNOM 

/ dálka, práce s PC, 

blízko/ a k tomu 

DRUHÝ pár skel ZDARMA

UNEX a. s., Brníčko 1032, 
783 91 Uničov, 
tel.: 585 072 727, 
e-mail: personalistika@unex.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 
pro náš závod v UNIČOVĚ

NABÍZÍME UCHAZEČŮM 0 STUDIUM VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2017/2018 TYTO STUDIJNÍ OBORY:
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      602 848 290           jazykyzazitky@seznam.cz

ANGLIČTINA A NĚMČINA OD BŘEZNA
SOBOTNÍ

Angličtina a Němčina

MATURITNÍ 
Angličtina

DOPOLEDNÍ 
Angličtina a Němčina

 BUBNOVÁNÍ 
V KRUHU

ODPOLEDNÍ
Angličtina a Němčina

www.jazykyzazitky.cz
      602 848 290           jazykyzazitky@seznam.cz      602 848 290           jazykyzazitky@seznam.cz

Děti. Každý, kdo touží po  dítě-
ti, kdo má malé děti, si představuje 
jeho zářnou budoucnost. Vidí jej jako 
krásného, inteligentního, úspěšného 
jedince - lékaře, právníka, astronauta. 
Snad každý rodič vede své malé dítě 
životem s dobrými úmysly.

Starší děti - žáci jsou vychováváni 
a  vzděláváni svými pedagogy, jsou 
systematicky, účelově formovány ško-
lami.

V  posledních letech se právě onen 
systém, změny ve  školské legislativě, 
zásahy do  zkostnatělého uspořádání 
dostávají na  stránky tisku, stávají se 
předmětem vášnivých diskuzí. Téměř 
každý ví, jak má školství fungovat. 
Odborníci, zákonodárci, ministerstvo 
školství s  kladnými záměry vytvářejí 
nové právní prostředí s  novým škol-
ským systémem, který má poskytnout 
podporu současné generaci dětí. Školy 
jsou propojeny s různými neziskovými 
organizacemi, které platí žákům např. 
obědy, pomůcky, dopravu, zřizovatelé 
i  zaměstnavatelé podporují starší žáky 
stipendijními programy. Jsou společ-
nosti, které podávají ruku mladým li-
dem a řeší s nimi sociální zázemí, práce 
nad hlavu mají orgány sociálně právní 
ochrany dětí, školy každého stupně 
realizují  nákladné projekty zaměřené 
na  prohloubení základní dovedností, 
čímž nemyslím jen čtení, psaní, počítá-
ní, ale i sociální gramotnosti, jako jsou 
například vztah k práci, k lidem, smys-
luplné využití volného času.

Všichni se snažíme.
V loňském školním roce jsme evi-

dovali 336  přihlášek  ke  vzdělávání 
na naší škole. V září nastoupilo pou-
hých 232 žáků. V průběhu 1. pololetí 
tohoto školního roku odešlo z  naší 

školy 63 žáků. Máte dojem, že se jed-
ná o  vysoký počet? U  každého jed-
notlivce zkoumáme důvody ukončení 
vzdělávání, přemlouváme, nabízíme 
sociální výpomoc, hovoříme s rodiči, 
spolupracujeme s  OSPODem, atd., 
atd.  Z uvedeného počtu má 17 žáků 
pouze základní vzdělání. Co budou 
dělat? Nepřestupují na  žádnou zají-
mavější školu, obor. Svůj postoj vy-
světlují oni i  rodiče velmi jednoduše 
- budu na pracáku, bude doma. 

I  u  nás ve  městě se projevuje nový 
trend. Po  absolvování základní školy 
si dítě nepodává přihlášku na žádnou 
školu, žádný obor. Nic nechce, nic 
jej nezajímá. Co bude s  těmito dětmi 
za deset, patnáct let? Je obdobná situa-
ce v jiných krajích? Je horší? Kolik pro-
cent mladých do 25 let má jen základní 
vzdělání? Kolik z nich má stálou práci? 
Kolik z  nich je schopno uživit se ne-
kvalifikovanou prací? Co bude dál? 

Snažíme se přesvědčit své děti, 
žáky, že učení je přece jenom zába-
va, že práce je příjemná forma živo-
ta. Proč? Učení je povinnost. Práce 
je povinnost.  Jsme povinováni sami 
sobě a své rodině. Je to normální. Ži-
vot není naplněn přebíháním z jedné 
radosti k druhé. Život přináší přede-
vším povinnosti. Splnění povinnosti 
může vést ke klidu, uspokojení.

Naučme své děti, že od rozdělané 
práce se neutíká.

Naučme své děti, aby byly zodpo-
vědné za  svou volbu, za  svá rozhod-
nutí. Buďme pro ně oporou, i  když 
z nich nebudou právníci ani astronau-
ti. Dodávejme jim pocity jistoty, bez-
pečnosti, ale zároveň je připravujme 
na zodpovědný dospělý život.

 Mgr. Irena Jonová, SŠŽTS Šumperk

Všichni se snažíme

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

JÍDLO A HUDBA JAKO SOUČÁST KULTURY 
v úterý 28. února od 18 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu

Host večera - Vladimír Poštulka, textař, spisovatel, gurmet-kritik 
Vladimír Poštulka je český textař, spisovatel a gurmet-kritik. Je autorem 

textů k mnoha populárním písničkám a autorem několika knih, divadelních 
her a filmových scénářů, ale také nejznámějším českým hodnotitelem jídla  

a prvním českým gourmet-kritikem na evropské úrovni.
Vstupenky v  ceně 50 Kč si lze koupit, případně rezervovat ve  Vile Doris,  

P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

ŠTÍHLÁ, 
V POHODĚ 

A FIT 
S PRŮVODCEM

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

  

 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: 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


