
Výstava v  šumperském Muzejíčku, 
nazvaná Retrogaming, jež byla zahá-
jena minulý týden, nepochybně potěší 
všechny malé i velké milovníky počí-
tačových her. Vrátí je zpět do osmde-
sátých a  devadesátých let minulého 
století a připomene jim tehdejší podo-
bu počítačů i oblíbené herní tituly.

Vývoj počítačů pokračuje tak rych-
le, že dvacet let staré přístroje už patří 
do  muzea a  na  výstavy. Nově otevře-
ná interaktivní výstava představuje 
hravou formou vývoj počítačů a  po-
čítačových her. Základem instalace 
je výstava připravená Regionálním  
muzeem v Litomyšli, doplněná o spous-
tu originálních interaktivit z  dílny 

Vlastivědného muzea v  Šumperku.  
„Návštěvníci mohou v  Muzejíčku na-
čerpat nejen řadu informací o  vývoji 
počítačových her, ale v  ‚pařanském 
doupěti‘ si přímo vyzkoušet některé 
kultovní hry oné doby,“ říká tisková 
mluvčí muzea Eva Šebestíková. 

Výstava rovněž připomíná, jak jsme 
si hráli před rozšířením počítačů, jak 
se psalo na psacím stroji nebo počítalo 
na počítadle. „Příchozí se mohou těšit 
i na naprostou novinku šumperského 
muzea - hry v prostředí virtuální rea-
lity,“ láká na výstavu Šebestíková. „Za-
pařit na kompu“ a vyzkoušet nějakou 
herní „pecku“ si mohou všichni malí 
i velcí do 12. května. -red-
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V Muzejíčku lákají na „retrogaming“ i virtuální realitu

Psaní na klasickém psacím stroji je v době chytrých mobilů a tabletů pro malé návštěvníky velkým „dobrodružstvím“. 
 Foto: P. Kvapil

Zástupci Blues Alive přivezli z Mem-
phisu nejprestižnější bluesové oceně-
ní.   Strana 3

Nová bíle probarvená škrábaná vápe-
nocementová omítka na radnici je ná-
vratem k  původnímu vzhledu z  roku 
1911.   Strany 3, 5

Šumperská knihovna hostila třetí ledno-
vý pátek netradiční karneval.   Strana 5

Josef Vašát patří mezi velké čapkovské 
nadšence a „zapálené“ cestovatele po je-
jich stopách.   Strana 6
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Nemocnice se pustila do zateplení dalšího pavilonu

Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Žádosti o dotace 
se přijímají do 21. února

Nemocnice Šumperk se pustila do  zateplení další 
budovy. Revitalizace pavilonu A, v němž se nacháze-
jí například porodnice nebo dětské oddělení, potrvá 
přibližně do konce prázdnin a přijde na více než třia-
dvacet milionů korun. Financována bude z peněz ne-
mocnice a částečně z evropských dotací. Výsledkem 
zateplení budou nová okna a fasáda, ale i komfort pro 
pacienty v podobě větších pokojů díky vyzdění při-
lehlých balkonů.

V  rámci revitalizace se pavilon dočká výměny 
oken, zateplení obvodového pláště budovy, zateplení 
střechy i  nové fasády. „Do  revitalizace se pouštíme 
s  jasným cílem zlepšit komfort našich klientů, ale 
i personálu. Zejména v letních měsících se již nebu-
dou vnitřní prostory přehřívat, takže pobyt v nemoc-
nici bude pro pacienty mnohem příjemnější a  pro 
personál jejich práce snesitelnější,“ vysvětluje člen 
představenstva a  správce nemocnice Martin Pelnář. 
Celá akce bude podle něj technicky náročná, neboť 
revitalizací projdou i  balkony. „Stávající balkonová 
zábradlí odstraníme, balkony zazdíme a  osadíme 
nová okna. Tím dojde k  zvětšení pokojů,“ popisuje 
Pelnář a podotýká, že na oknech budou venkovní ža-
luzie, které zajistí zmiňovaný teplotní komfort.

Během revitalizace se nemocnice nevyhne drob-
ným komplikacím v  podobě stěhování jednotlivých 
oddělení. Jako první se přesune oddělení gynekologie 
do pavilonu B, a  to na dnes nevyužívané pracoviště 
chirurgie. Do uvolněných prostor gynekologie se pak 
budou postupně přesouvat všechna oddělení, v nichž 
bude probíhat komplexní výměna oken a revitaliza-
ce. „Tímto opatřením nedojde k žádnému omezová-
ní zdravotní péče, protože všechna oddělení budou 
trvale v provozu. S určitým diskomfortem v podobě 
zvýšeného hluku během výměny oken však musejí 

pacienti i personál přece jen počítat. Rád bych tou-
to cestou všechny poprosil o shovívavost a trpělivost. 
Věřím, že výsledek nakonec všichni ocení,“ zdůraz-
ňuje správce. 

Rekonstrukcí prochází v současnosti rovněž budo-
va staré chirurgie, ve které nemocnice na konci letoš-
ního roku otevře moderní lůžka následné intenzivní 
péče, následné ventilační péče a  dlouhodobé inten-
zivní ošetřovatelské péče. Rekonstrukce odstartovala 
loni v  létě a  i  s nákupem přístrojové technologie by 
měla přijít na více než sto milionů korun.  -hh, kv-

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci, který 
se již několik let setkává s velkým ohlasem šumper-
ské veřejnosti, letos opět pokračuje. Jeho garantem je 
Střední zdravotnická škola. Tři plánované bezplatné 
lekce startují ve čtvrtek 14. 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 pracovi-
šti, doma či při relaxaci. Kurz sestává z  přednášek, 
praktických ukázek a nácviku. Příchozí si tak mohou 
procvičit první pomoc u dopravní nehody, vyšetření 
zraněného, včetně jeho otočení, ošetření zraněného 
v bezvědomí nebo při kolapsu, první pomoc u epilep-
tického záchvatu, kardiopulmonální resuscitaci u dětí 
a první pomoc u zraněného v šoku či u zraněného se 
zlomeninami. Chybět nebudou ani obvazová technika 
a nácvik zástavy různých druhů krvácení. „Nabízíme 
méně teorie a více praktického nácviku. K informa-
cím navíc každý obdrží tištěný materiál s  postupy 
první pomoci, uvedla Miroslava Šopíková, odborná 
učitelka střední zdravotnické školy.

Kurz probíhá stejně jako loni v  budově Střední 
zdravotnické školy v Kladské ulici a každá lekce má 
program pro nově příchozí. První lekce je napláno-
vána na čtvrtek 14. února, další dvě dvouhodinovky 
proběhnou 21. února a 28. února vždy od 16 hodin. 
Kurz je bezplatný a určený pro všechny věkové kate-
gorie. Podrobné informace lze najít na internetových 
stránkách školy www.szssumperk.cz. -zk-

Dotace na  podporu neziskových akcí a  na  ce-
loroční činnost neziskových organizací letos opět 
rozdělí šumperská radnice. Několik let tak již tímto 
způsobem podporuje ze svého rozpočtu pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací, které pracují 
s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultury a volné-
ho času a ve zdravotně sociální oblasti. Ty se pohy-
bují od třiceti tisíc do půl milionu korun. Celkem 
vyčlenilo město ve svém letošním rozpočtu na tuto 
oblast 4,44 milionu korun s tím, že žádosti se při-
jímají do čtvrtka 21. února. V případě výkonnost-
ního sportu, na  který je v  rozpočtu pamatováno 
částkou 1,1 milionu, se pak žádosti začnou přijímat 
od pondělí 8. dubna.

Šanci získat „dotační“ peníze mají všichni žada-
telé, kteří splní konkrétní podmínky, jež loni v pro-
sinci schválili zastupitelé. Podrobné znění podmínek 
a také formuláře žádostí najdou zájemci na stránkách 
města www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
 Dotační programy. Žádosti se podávají v  písem-
né podobě, včetně příloh, ve  formátu A4, nesešité, 
v podatelnách městských úřadoven na náměstí Míru 
1 a  v  Jesenické ulici 31. Termín pro podávání žá-
dostí vyprší ve  čtvrtek 21. února ve 12 hodin. Poté 
se jimi bude zabývat komise pro dotace z  rozpočtu 
města, která žádosti do padesáti tisíc korun předloží 
ke schválení radě města 11. dubna. Žádosti přesahu-
jící tuto částku pak zastupitelům na  jejich jednání 
o dva týdny později, tedy ve čtvrtek 25. dubna. -zk-

Výsledkem revitalizace pavilonu A budou nejen nová 
fasáda a okna, ale i zvětšení pokojů. 
 Foto: T. Bulková, Nemocnice Šumperk

  

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 21. února

Po  necelém měsíci se ke  svému dalšímu jednání 
v roce 2019 sejdou ve čtvrtek 21. února šumperští 
zastupitelé. Schválit by měli držitele Cen města 
Šumperka v  kategoriích Kultura, Cena mladých 
a  Přínos městu. Seznámí se se zprávou o  loňské 
turistické sezoně a chybět nebude ani řada majet-
koprávních a finančních záležitostí města. Jednání 
začíná předposlední únorový čtvrtek v  15 hodin 
v  zasedací místnosti městské úřadovny v  Roose-
veltově ulici.  -zk-

      Město nabízí 
pozemek za Hniličkou

Celkem sedmnáct stavebních parcel nabízela loni 
v klidné lokalitě „za Hniličkou“ v Horní Temenici 
šumperská radnice. Ke  konci roku byly všechny 
pozemky rezervovány, letos však jeden ze zájem-
ců rezervaci zrušil. Město tak parcelu nabízí opět 
k  prodeji. Kupní cena zasíťovaného pozemku je 
950 Kč/m2, k níž je třeba přičíst sazbu DPH v plat-
né výši. K lokalitě je vybudovaná hlavní společná 
přístupová komunikace, hotovy jsou i vnitřní ko-
munikace a všechny potřebné inženýrské sítě. 
Zájemci najdou přesné znění podmínek na www.
sumperk.cz v sekci Podnikatel, podsekcích Majet-
kové záměry, Prodej pozemků. Zmíněná parcela je 
zde na mapě označena číslem jedenáct. Bližší in-
formace sdělí Dagmar Vernerová, referentka ma-
jetkoprávního odboru, na tel. č. 583 388 564 nebo 
prostřednictvím e-mailu dagmar.vernerova@sum-
perk.cz, případně osobně na odboru MJP v budo-
vě radnice, I. poschodí, dveře č. 514 od  pondělí 
do čtvrtka. -red-

      Klub zdraví pořádá besedu 

Setkání s lékařem Ondřejem Fischerem z Fakultní 
nemocnice Olomouc na téma „Nejčastější pseudo-
léčby“ pořádá ve čtvrtek 14. února šumperský Klub 
zdraví. Součástí besedy, která začíná v  17.30 ho- 
din v  G-klubu domu kultury, bude i  ochutnávka 
zdravého jídla. Vstupné je dobrovolné. -red-

      „Pětka“ slaví padesátiny

Škola, známá lidem spíš pod názvem „Pětka“, le-
tos slaví padesát let od svého založení. Vyučovat se 
v ní začalo v roce 1969 a od té doby prošly školou 
tisíce žáků. Ti současní, ale především její absol-
venti a bývalí učitelé a také zájemci z řad veřejnosti 
mohou oslavit kulaté výročí školy v pátek 1. února 
od 14.30 hodin, kdy proběhne zahájení ve školní 
jídelně. O  hodinu později se představí stávající 
žáci během programu v tělocvičně a deset minut 
po  čtvrté odpolední „startuje“ prohlídka školy.
 -zk-

Městská knihovna T. G. Masaryka zve na přednášku
Ivo Müller: Hory úžasné z cyklu „Nejvyšší vrcholy 
(mého) světa aneb Proč na ty kopce vlastně lezu?“
ve čtvrtek 14. února v 17.30 hodin v malém sále 

knihovny
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Zpravodajství/Obnova fasády radnice

Zástupci Blues Alive přivezli z Memphisu nejprestižnější bluesové ocenění

Únorové téma: Obnova fasád budovy radnice v Šumperku

Poslední lednový pátek převzali bě-
hem slavnostního ceremoniálu v Mem-
phisu zástupci šumperského festivalu 
Blues Alive od americké nadace Blues 
Foundation nejprestižnější světové 
žánrové ocenění nazvané Keeping  
The Blues Alive Award pro rok 2019. 
Mezinárodní festival Blues Alive se tak 
stal vůbec prvním českým držitelem 
této ceny, udělované přední světovou 
organizací, jež se snaží o  oceňování, 
uchovávání a propagaci blues. 

„Je pro nás obrovská pocta dostat 
se do  společnosti letošních i  minu-
lých oceněných, ať už jednotlivců či 
organizací. Předávací ceremoniál byl 
úžasný, sklidili jsme velký aplaus a na-
sbírali spoustu důležitých kontaktů. 
A  hlediště bylo z  bluesového hlediska 
vysloveným summitem velkých osob-
ností - cenu nám předával jeden z nej-
slavnějších bluesových publicistů Art 
Tipaldi, u vedlejšího stolu seděl zakla-
datel a majitel nejprestižnějšího blueso-
vého hudebního vydavatelství Alligator 
Records Bruce Iglauer, u  našeho stolu 
bývalý prezident The Blues Foundation 
Jay Sieleman a bezesporu nejlepší žijící 
slidekytaristka Rory Block,“ říká ředitel 
Blues Alive Vladimír Rybička a zdůraz-
ňuje, že cenu přivezli do Šumperka pro 

své fanoušky, partnery a  podporova-
tele. „Je to především odměna pro ně. 
Pro nás jako organizátory představuje 
ocenění výzvu, abychom v  budouc- 
nosti nejen udrželi, ale i zvyšovali úro-
veň festivalu,“ dodává.

Podle dramaturga festivalu a redak-
tora kulturní rubriky Lidových no-
vin Ondřeje Bezra představuje cena 
Keeping The Blues Alive Award, jež 
se uděluje každoročně „jedincům či 
organizacím, kteří významně přispěli 
světu blues“ a  jejímž hlavním krité- 
riem je dlouholetý přínos, vrchol toho, 
co může v  žánru blues získat „ne-
muzikant“. „Jde o  obdobu Blues Mu-
sic Award pro hudebníky a  mezi její  
držitele patří přední světové bluesové 
festivaly, vydavatelství, producenti či 
média a novináři,“ doplňuje Bezr. Mezi 
letošními držiteli tak jsou kromě Blues 
Alive také americká organizace Atlan-
ta Blues Society, šéf rozhlasové stanice 
Blues Radio International Jesse Finkel-
stein nebo prezident Evropské bluesové 
unie, Francouz Jean Guillermo.

Šumperský festival Blues Alive vznikl 
v  roce 1996 a  dnes je největší středo-
evropskou přehlídkou tohoto žánru. 
Za  dobu své existence přivezl takové 
hvězdy, jako jsou Hubert Sumlin, Ce-

phas & Wiggins, James Cotton, Johnny 
Winter, Shemekia Copelandová, Otis 
Taylor, Warren Haynes, Kenny Wayne 
Shepherd či Jonny Lang. Spolupořá-
dal také vůbec první koncert Buddyho 
Guye v  roce 2018 v  Praze. Více infor-
mací: www.bluesalive.cz a https://blues.
org/keeping-the-blues-alive-award/.

Festival Blues Alive byl navíc mi-
nulý týden vyhlášen událostí roku 
v zahraniční kategorii v anketě „Blues  
Top 2018“ čtenářů polského čtvrtlet-
níku Twój Blues. Na  druhém místě 
skončil dánský Blues Heaven a  třetí 
příčku obsadil norský European Blues  
Challenge. -red-

Budova stávající radnice v Šumperku byla postave-
na po demolici původně renezanční radnice v  letech 
1910-1911. Stavba byla realizována na  základě ná- 
vrhu vídeňských architektů Bergera a Schöneho. Podle 
profesora Zatloukala, významného historika umění, 
se jedná o saskou neorenezanci ovlivněnou secesí. Ar-
chitekt Berger se podílel na návrhu dalších výrazných 

staveb v  Šumperku, například šumperského divadla, 
které nesou jeho typické znaky, včetně kombinace cha-
rakteristických barev. 

Na fasádách byla použita tehdy moderní tvrdá škrá-
baná omítka (někdy nazývaná též „brizolit“ či „břizolit“ 
podle podniku v Horní Bříze, jenž směs později vyrá-
běl průmyslově) světlého odstínu, kterého bylo dosa-

ženo použitím určitého druhu plniva, nikoliv nátěrem. 
V kombinaci s červenou střechou tvořenou keramickou 
tvrdou skládanou krytinou typu bobrovka a měděným 
plechem, jejž v  relativně krátkém čase pokryla cha-
rakteristická zelená barva (způsobeno oxidací plechu 
- měděnka), vytvořila dominantu náměstí a pohledově  
výraznou kulisu našeho města. Pokr. na str. 5

Budova radnice před obnovou fasády a v současné době po rekonstrukci.  Foto: B. Vondruška
Radnice ve 20. letech minulého století. 
 Foto: sbírky VM Šumperk

Na snímku zleva dramaturg BA Ondřej Bezr, prezidentka The Blues Foundation 
Barbara Newmanová a booking manager BA Štěpán Suchochleb. 
 Foto: BA - Sylvie Bosc
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města na  svém jednání ve  čtvrtek  

24. ledna 2019
* schválilo prodej pozemků o  celkové výměře  

9576 m2, které se nacházejí v  katastrálním území 
Dolních Studének a  jež mají charakter orné půdy 
a  trvalého travního porostu, Ředitelství silnic a dál-
nic za cenu 1,388 milionu korun. ŘSD tyto pozemky 
potřebuje k realizaci výstavby obchvatu Bludova.

* po delší diskuzi vzalo na vědomí zprávu výkon-
ného ředitele společnosti Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk Martina Budiše o  dění a  aktivitách, 
jež ve  společnosti probíhají. Současně schválilo do-
plnění svého usnesení z loňského prosince, které se 
týkalo delegování zástupců města Šumperka na valné 
hromady společnosti VHZ a návrhu na nové zástup-
ce města do představenstva a dozorčí rady této spo-
lečnosti. Doplnění spočívá v  usnesení, že pokud by 
valná hromada společnosti VHZ nezvolila jednoho 
z  navrhovaných zástupců města do  představenstva 
(M. Hoždora, R. Sršeň), navrhuje zastupitelstvo jako 
svého zástupce Radovana Auera.

* schválilo zásady pro podporu města při rekon-
strukci, obnově a výměně stávajících či při vybudo-
vání nových soukromých kanalizačních přípojek 
v  souvislosti s  rekonstrukcí povrchů komunikací 
ve městě v letech 2019-2020. Více v příštím čísle.

 

Sto patnáct návrhů na udělení Ceny města za rok 
2018 dorazilo do  konce loňského prosince na  šum-
perskou radnici. Z  návrhů, jež lidé mohli posílat 

do devíti kategorií se čtyřmi podkategoriemi a které 
byly v mnoha případech totožné, vzešlo osmačtyřicet 
platných nominací, což je o  jedenadvacet méně než 
loni. Z nich schválili zastupitelé 24. ledna vítěze pěti 
kategorií. Současně se shodli, že v kategorii Architek-
tura - novostavba cena udělena nebude. O držitelích 
ocenění ve zbývajících kategoriích hlasovali po skon-
čení zastupitelského rokování, výsledky schválí 
na svém jednání 21. února. 

„Do  prvního kola hlasování se zapojilo šestadva-
cet zastupitelů, jeden se z  hlasování omluvil. Podle 
schválených pravidel se vítězem v  dané kategorii 
stává ten nominovaný, který obdrží nadpoloviční 
většinu hlasů, tedy nejméně čtrnáct,“ uvedla tisková 
mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková a dodala, 
že zmíněnou podmínku splnilo pět nominací. V ka-
tegorii Významný počin v humanitární a sociální ob-
lasti získala sedmnáct hlasů Milada Sobková, která již 
šestnáctý rok až třikrát týdně dojíždí do olšanského  
domova Paprsek, kde se věnuje Jakubu Hříbkovi, je-
muž pomáhá s jeho výtvarnými pracemi, které kreslí 
ústy. Ocenění v kategorii Podnikání - drobné podni-
kání si v dubnu z divadla odnese rodina Cakirpalo-
glu, jež provozuje podnik Cakir´s Burger v Úzké ulici. 

Radka Kroupová učí ve  škole v  Šumavské ulici 
a naplňuje heslo J. A. Komenského „Škola hrou“, pro-
paguje matematiku Jaroslava Hejného a  stojí za  řa-
dou mimoškolních aktivit. Samotné děti ji navrhly 
na  Zlatého Ámose a  je nejoblíbenějším pedagogem 
Olomouckého kraje za rok 2017. Letos za svou práci 
obdrží ocenění v kategorii Vzdělávání.

Z  celkem devíti nominovaných v  kategorii Sport 
vybrali zastupitelé Pavla Paloncýho, extrémního běž-
ce, který je jedním z nejlepších na světě. Ačkoliv pro 

pizzerii Palermo v Lidické ulici, navrženou v katego-
rii Architektura - rekonstrukce, hlasovalo v  prvním 
kole šestnáct zastupitelů, na  lednovém jednání se 
kolem této nominace rozpoutala diskuze. Podle ně-
kterých zastupitelů je v  jejím případě sporný archi-
tektonický přínos. Protinávrh Radovana Auera, aby 
ve  zmíněné kategorii nebyla cena udělena, ovšem 
neprošel a zastupitelé své rozhodnutí z prvního kola 
hlasování potvrdili. 

O držitelích ocenění v kategoriích Cena mladých, 
Kultura a Přínos městu diskutovali zastupitelé během 
druhého kola hlasování, jež navázalo na lednové za-
sedání. Vítěze jednotlivých kategorií oficiálně schvá-
lí na  svém jednání 21. února. Slavnostní večer Cen 
města Šumperka proběhne v sobotu 13. dubna v di-
vadle. Šanci dostat se na tuto slavnostní událost mají 
i zájemci z řad veřejnosti. Vstupenky za sto korun se 
budou během března prodávat v pokladně divadla.

Přebytek z hospodaření z minulých let půjde z vel-
ké části na investiční akce města a do údržby majetku 
města. Jeho zapracování do  výdajové části rozpočtu 
schválili na svém lednovém jednání šumperští zastu-
pitelé v  rámci prvních rozpočtových opatření letoš-
ního roku. V nich se objevuje rovněž předpokládaná 
dotace od  Státního fondu dopravní infrastruktury 
na vybudování cyklostezky do Bratrušova v celkové 
výši 10,3 milionu korun.

Rozpočet na rok 2019 přijalo zastupitelstvo již loni 
v  prosinci. V  lednu pak schválilo první rozpočtová 
opatření. Celkové příjmy města, zahrnující přebytek 
hospodaření z  minulých let ve  výši 114,532 milionu 
a dvacetimilionový úvěr, tak nyní činí 755,741 milionu 
korun. Výdaje, včetně splátek jistin úvěrů města ve výši 
17,523 milionu korun, pak 754,675 milionu korun.

„Rozpočet města se v  oblasti investičních výdajů 
a dotací navýšil o více než třiatřicet milionů korun. 
Významně jsme posílili částky určené na realizaci pře-
stupního terminálu na autobusovém nádraží a na vy-
budování cyklostezky do  Bratrušova. Rozpočet je 
přitom koncipován jako vyrovnaný,“ uvedl šumper-
ský starosta Tomáš Spurný. Rozpočet doznal změny 
i z hlediska počtu investičních akcí, jichž přibyla rov-
ná desítka.

O  více než dvacet milionů se oproti původnímu 
rozpočtu zvýšily provozní výdaje. Ty jdou především 
do oblasti správy domovního majetku a do majetku, 
který město vlastní v  areálu nemocnice. Investiční 
výdaje představují sumu 207,054 milionu korun, což 
je ve  srovnání s  původním schváleným rozpočtem 
o  33,385 milionu více. Rozděleny jsou opět na  dva 

díly. Kromě výdajů na  investiční akce odboru roz-
voje města, územního plánování a  investic se zde 
již tradičně objevuje kapitola investičních dotací. Ty 
představují sumu 9,15 milionu, čtyři sta tisíc je při-
tom zahrnuto v rámci odboru finančního a plánova-
cího pro dům kultury na pořízení nového osobního 
automobilu a případné dovybavení hmotným majet-
kem a 1,75 milionu na vybudování parčíku u divadla,  
jehož realizaci vybrali občané v rámci tzv. participa-
tivního rozpočtu. Sedm milionů korun v kolonce od-
boru školství, kultury a vnějších vztahů je pak určeno 
na spolufinancování dotací.

Na vlastní investiční akce odboru rozvoje města je 
v současnosti vyčleněno 197,904 milionu korun, což 

je ve  srovnání s  v  prosinci schváleným rozpočtem 
o  31,635 milionu více. Nejvyšší částka, 65,75 mi- 
lionu korun, půjde na  výstavbu přestupního termi-
nálu na  autobusovém nádraží v  rámci druhé etapy 
rekonstrukce přednádraží, na  kterou získalo město 
dotaci a s jejímž dokončením se počítá příští rok. Pět-
advacet milionů je určeno na  dokončení cyklostez-
ky do Bratrušova a čtrnáct na realizaci sedmé etapy 
regenerace panelového sídliště při Prievidzské ulici. 
Na dvanáct milionů se odhaduje výměna oken a za-
teplení jídelny v základní škole ve Vrchlického ulici, 
v níž by se mělo vyřešit i nucené větrání tříd za 6,7 mi- 
lionu. Za více než osm milionů chce město zrealizo-
vat první a druhou etapu rekonstrukce v lokalitě při 
Školní ulici a za obdobnou částku rekonstrukci vnit-
robloku při Palackého ulici.

U dvou plánovaných investic pak došlo k výrazné-
mu snížení v prosinci schválených částek. V případě 
průmyslové zóny IV se zvažovala investice za 46,5 mi- 
lionu korun, která měla jít na  dokončení projekto-
vých prací a  na  protipovodňová opatření, včetně  
vybudování mostu, komunikace a  cyklostezky. Nyní 
se počítá jen s dokončením projektových prací a s rea- 
lizací mostu s  tím, že akce bude pokračovat příští 
rok. Pouze jeden milion oproti původním dvanácti 
se v rozpočtu objevuje u položky bývalé manufaktu-
ry, o 3,5 milionu méně, tedy rovné dva miliony, půjde 
na zpracování studie a projektu na rekonstrukci domu 
kultury. „Projektovou přípravu průmyslové zóny IV 
zkomplikovaly majetkoprávní záležitosti a  dnes už 
víme, že původní sumu nejsme schopni profinanco-
vat,“ uvedl Tomáš Spurný.  Pokr. na str. 5

Přebytek hospodaření jde převážně do investic, největší akcí je výstavba přestupního terminálu na autobusovém nádraží

Zastupitelé udělili cenu města v pěti 
kategoriích, další schválí v únoru

V kategorii Významný počin v humanitární a sociální 
oblasti ocenili zastupitelé Miladu Sobkovou. Ta před 
devíti lety obdržela cenu za vzdělávání.  Foto: -pk-

Na výstavbu přestupního terminálu na autobusovém 
nádraží půjde letos téměř šestašedesát milionů korun. 
 Foto: -pk-
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Obnova fasády radnice/Informace

Únorové téma: Obnova fasád budovy radnice v Šumperku

V pátek 18. ledna proběhl ve velkém sále knihovny T. G. Masaryka maškarní karneval. Uspořádaly ho Cent-
rum sociálních služeb Pomněnka, Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk a Městská knihovna  
T. G. Masaryka Šumperk pod záštitou starosty města Tomáše Spurného.
Velký sál knihovny se zaplnil maskovanými lidmi převážně s mentálním postižením. Karnevalem provázela mo-
derátorská dvojka Červená karkulka s vlkem, o hudební stránku se postarala kapela Holátka a program obohatilo 
taneční vystoupení dětí pod vedením Šárky Elsnerové. Nechyběly ani promenáda v maskách, ocenění nejlepších 
masek či bohatá tombola.
Velké poděkování za skvělou spolupráci patří ředitelce knihovny Kamile Šeligové, která pomáhala nejen s organi-
zací, ale byla rovněž hlavním „pojítkem“ mezi Pomněnkou a Vincentinem, jež díky této akci navázaly spolupráci.  
 Text: N. Vykydalová, ředitelka Pomněnky, foto: P. Kvapil

  

   Pokr. ze str. 4
„U manufaktury dokončujeme projekt. Je reálné, 

že na peníze potřebné na zastřešení a statické zajiš-
tění objektu dosáhneme během roku a spoléháme 
i na pomoc Olomouckého kraje. Pokud obdržíme 
dotaci, akci rozjedeme,“ vysvětlil starosta.

Nově se v  rozpočtu objevují 4,15 milionu ko-
run na  opravu mostu v  Tylově ulici, dva miliony 
na  zpracování projektu regenerace panelové-
ho sídliště při ulicích Šumavské a  Čajkovského,  
1,6 milionu na  vybudování hygienických zaříze-
ní u  tělocvičen ve  „Sluneční“ škole, 1,2 milionu 
na  rekonstrukci malé tělocvičny ve  škole v  ulici  
dr. E. Beneše, 650 tisíc na zpracování projektu par-
koviště u plaveckého areálu na Benátkách, 300 tisíc 
na opravu střechy knihovny v ulici 28. října, jež ne-
byla součástí rozsáhlé rekonstrukce, čtvrt milionu 
na dokončení projektu rekonstrukce ulic Blanické 
a  Javoříčko a  sto tisíc na  projekt sběrného místa 
v Okružní ulici.

Letošní rozpočet rovněž počítá s regulací poto-
ka Temence (3,7 mil.), s vybudováním příjezdové 
komunikace k  Americké ulici (2,25 mil.), s  reali-
zací výtahu ve středisku Sever (2 mil.), s propoje-
ním úřadovny v Jesenické ulici s novou knihovnou 
v ulici 28. října optickým kabelem, který bude při-
veden i  k  přestupnímu terminálu autobusového 
nádraží (1,6 mil.), s  dokončením dětského hřiště 
v areálu na Benátkách (1,1 mil.) a s dalšími menší-
mi investicemi.                                  Zpracovala -zk-

   Pokr. ze str. 3
„Při záměru obnovy této významné budovy, s ohle-

dem na  dostatek dostupných materiálů pro zajiště-
ní věrohodné rekonstrukce i  doplnění chybějících  
prvků, bylo přistoupeno k navrácení původní podoby 
stavby. Tato myšlenka byla akceptována již při obno-
vě věže radnice, která proběhla v druhé polovině de-
vadesátých let. Současná decentní barevná odlišnost 
nových fasád a věže je tedy způsobena pouze přiro-
zeným stárnutím materiálu a  usazováním nečistot. 
Postupem času dojde ke  sjednocení omítek a  zapo-
jení do celkového spolupůsobení,“ vysvětluje Moni-
ka Paulová, vedoucí oddělení státní památkové péče 
MěÚ Šumperk.   

„Při práci na památkovém objektu nebo v historic-
kém prostředí platí tři nepsaná pravidla: použít tra-
diční materiály, původní technologie a lidskou práci. 
Snažili jsme se je naplnit i při práci na obnově fasády 
šumperské radnice. Návratem k původnímu vzhledu 
z roku 1911 je nová bíle probarvená škrábaná vápe-
nocementová omítka, kombinovaná s rekonstruova-
nými plastickými prvky z tvrdého hladkého materiálu 
na  bázi vápenného hydrátu, tzv. kufsteinu. Vápeno-
cementová škrábaná omítka budovu radnice v době 
vzniku zlevňovala, neboť do  té doby se takové bu-
dovy stavěly z  povrchově přiznaného kamene. Díky 
cementové bázi je velice odolná v čase, její konečný 
vzhled je však zcela závislý na lidské práci. A tak čím 
častěji jsem na kontrolních dnech chodil kolem por-
trétu Georga Bergera ve věži radnice, tím více se mi 
zdálo, že v  jeho výrazu vidím poťouchlý úsměv. Pro 
obnovu jeho a  Schöneho fasády radnice nám totiž 
připravil docela náročnou překážkovou disciplínu. 
Jako zkušený uživatel škrábané omítky Berger jistě 
věděl, že omítka tím lépe skryje nerovnosti, čím má 

hrubší zrno poslední vrstvy. My jsme však museli 
zvolit docela jemné zrno podle věže rekonstruované 
v devadesátých letech,“ objasňuje architekt Vít Janků.

Pro obnovu fasád byla požadována stejná techno-
logie a materiál, který byl použit původně při vzniku 
budovy. Pro dosažení maximální shodnosti směsi byl 
proveden průzkum, na jehož základě mohla být směs 
připravena průmyslově, což však bylo jediným zjedno-
dušením pro provádění této části stavby. Technologic-
ky bylo postupováno shodně jako před zhruba sto lety. 
Tvrdá škrábaná omítka má svá specifika, požadavky 
na  přípravu, technologické postupy i  realizaci prací. 
Tyto postupy nelze nahradit moderními technolo- 
giemi. Konečná vrstva omítky musí být nanášena ruč-
ně a po zavadnutí je škrábána speciálními škrabáky. 

„Plochu omítek není možné opravovat ani přeru-
šovat, neboť všechny tyto práce jsou viditelné. Plocha 
tedy byla prováděna v ‚jednom zátahu‘ od přízemí až 
po  poslední patro. Přerušení bylo přípustné pouze 
na  nároží a  v  místě, kde byl následně osazen svislý 
dešťový svod. Nerovnost omítek v  plochách je tedy 
sice způsobena lidským faktorem, ale u tohoto druhu 
omítek je zcela běžná, neboť se jedná o  ruční práci 
a  současně dochází k  tzv. oživení, kdy fasády mají 
dynamiku a  specifický charakter. Komplikovanost 
realizace obnovy fasád byla dále dána značnou zdob-
ností a  členitostí, kterou bylo nutné dodržet ve  sto 
procentech a  obnovit asi v  devadesáti procentech. 
V  době, kdy je neuvěřitelný problém s  dostupností 
kvalifikovaných řemeslníků a specialistů zvláště, bylo 
s podivem, že nebylo nutné přistoupit k prodloužení 
termínu dokončení prací na  fasádě,“ podotýká Mo-
nika Paulová. 

Kromě fasády byla provedena také obnova původní 
krytiny, včetně doplnění chybějících zdobných klem-

pířských prvků. Na střechu byla navrácena keramická 
krytina - bobrovka a klempířské prvky byly obnoveny 
z  předzvětralého měděného plechu, kdy je měděný 
plech opatřen speciální povrchovou úpravou imitu-
jící měděnku. 

„V případě, že by se použila klasická měď, došlo by 
k jejímu zčernání a zpatinování, ne však již do zelené 
barvy, jak tomu bývalo v dobách, kdy se hojně topilo 
hnědým uhlím. Pro šumperskou radnici je tato zele-
ná barva oplechování věže a ostatních klempířských  
prvků již typickým poznávacím rysem. Všimněte si 
také impozantní vstupní strany radnice se všemi de-
taily. Zdobné detaily květin na  okapových žlabech 
nebo také motiv měděné květiny nad stříškou balko-
nu a arkýře jižní a východní strany radnice, jež byla 
prováděna jako replika podle jedné dochované his-
torické fotografie. Klempíři, kteří prováděli všechny 
měděné prvky, stříšky, zdobné motivy, fiály a mnoho 
dalšího, si zaslouží velké uznání, protože takové ře-
meslo se dnes už nevidí. Za zmínku stojí i téměř ne-
viditelné použití silikonových sítí jako ochrany proti 
ptactvu. Stejný materiál byl použit i  při dokončení 
rekonstrukce Národního muzea v  Praze,“ objasňuje 
Zdeněk Stojaník, technický dozor investora při re-
konstrukci fasády radnice. 

„Za  největší devízu považuji ‚rozsvícení‘ sevřené-
ho náměstí světlou barvou. Možná to byl i Bergerův 
a Schöneho původní záměr. Pokud se na chvíli v ost-
rém úhlu slunce, jenž sevře s některým z průčelí, ob-
jeví nedokonalosti základní roviny fasády, je to znak 
ruční práce. Završením rekonstrukce, probíhající 
v etapách, bude osazení nových replik soch na fasádě, 
které bude provedeno v průběhu roku 2019 a fasáda 
radnice tím bude dokončena,“ uzavírá architekt Vít 
Janků.  O. Hajduková, tisková mluvčí města 

       Letem šumperským 
zastupitelským světem
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Rozhovor na „čapkovské“ téma

Stále se rád vydávám po stopách bratří Čapků, říká Josef Vašát
Už jako mladý četl R.U.R., Válku 

s  mloky, Krakatit a  další díla Karla 
Čapka. Dnes patří mezi velké čapkov-
ské nadšence a  „zapálené“ cestovatele 
po  jejich stopách. Svědčí o  tom i  jeho 
oblíbená kravata s  portréty obou bra- 
trů. Řeč je o  Josefu Vašátovi, držiteli 
medaile Karla Čapka, který po  zmí-
něných stopách bratří Čapků provede 
zájemce ze Šumperka a  okolí během 
přednášky v knihovně v úterý 26. úno-
ra. Odehraje se od  páté podvečerní 
v malém sále.

Cesta Josefa Vašáta, rodáka z Buko-
vic u Velkých Losin, ke Karlovi a Jose-
fovi Čapkovým započala už v  mládí, 
četl jejich knihy, poslouchal jejich 
skvěle zpracované rozhlasové hry. 
Později, koncem osmdesátých let, se 
zapojil do  šumperského sci-fi klubu 
Makropulos, jehož název vzdal poctu 
Karlu Čapkovi pro myšlenku a  téma 
věčného mládí. Spolu s  Petrem Ko- 
nupčíkem, jeho zakladatelem, jej pak 
vedli. „Klub vydával ,cyklostylově‘ 
klubový fanzin, časopis příznivců sci-
-fi, do  kterého přispívali i  renovovaní 
autoři a  osobnosti,“ říká Josef Vašát, 
jenž se po  Sametové revoluci, kdy se 
objevily nové možnosti, podílel i na vy-
dávání speciálních čísel, věnovaných  
například Kájovi Saudkovi či spisova-

telce Ludmile Freiové. Sám pak v roce 
1990 vydal ve  spolupráci s  Comiks 
klubem československým tištěnou seši-
tovou publikaci z řady Představujeme, 
věnovanou komiksové tvorbě člena 
klubu, Luboše Hlavsy. 

Vzhledem k  rozsáhlé klubové akti-
vitě založil o pět let později další klub 
Mlok, který se svým názvem rovněž 
hlásil k čapkovské tradici. Členská zá-
kladna obou klubů časem „zestárla“, 
takže později svou činnost ukončily. 
„Ještě před tím, v  roce 1993 proběhl 
v Šumperku první Parcon, tedy hlavní 
celostátní setkání sci-fi. Druhý Parcon 
hostilo naše město o  sedm let pozdě-
ji,“ připomíná Vašát, který byl od roku 
1989 členem Rady fandomu, sdružu-
jícího fanoušky tohoto žánru, a  pak 
i jeho předsedou v České republice. 

„V roce 2000 jsem ale přišel o práci, 
nastaly starosti, takže jsem předsednic-
tví v Radě fandomu i činnost v Mloku 
musel ukončit,“ podotýká Josef Vašát, 
jenž v roce 2002 obdržel ocenění Mlok 
za zásluhy o rozvoj tohoto žánru. Sci-fi 
ovšem neopustil, stále je členem fando-
mu, pravidelně jezdí na Parcony - spolu 
s Petrem Konupčíkem, se kterým před 
pěti lety založil sci-fi klub Robot. „Opět 
tedy čapkovské téma,“ směje se dnes 
velmi aktivní jedenasedmdesátiletý se-
nior, který se, jak sám říká, s přibývají-
cím věkem vrací stále raději na „místa 
činu“. 

„Rád se vydávám po  stopách bratří 
Čapků. Je neuvěřitelné, jak je Karlovo 
dílo, jeho citáty, po tolika letech aktuál-
ní, jakoby se díval na svět současnýma 
očima. Josef mě pak velmi oslovil jako 
výtvarník, podle mého dodnes nedo-
ceněný,“ míní Josef Vašát, bez jehož 
přítomnosti se neobejde téměř žádná 
akce pořádaná Společností bratří Ča- 
pků, sdružující přátele a  ctitele jejich 
tvorby a rozvíjející znalost díla a života 
této dvojice. Vstoupil do ní v roce 1995 
a dnes pracuje i v jejím výboru. Účastní 
se rovněž každoročních pietních shro-
máždění na  vyšehradském hřbitově - 
v dubnu u symbolického hrobu Josefa 
Čapka, který zahynul na  konci války 
v koncentračním táboře, a 25. prosince 
u  místa posledního odpočinku Karla 
Čapka, jenž zemřel na  následky zápa-
lu plic v době tragické pro český národ 
i pro něj a od jehož smrti loni uplynulo 
osmdesát let. 

„Karlův pohřeb na  vyšehradském 
hřbitově byl jednou z  posledních ma-
nifestací české literární scény před 
nástupem nacizmu. Setkání u  hrobu 
organizuje každoročně Společnost bra-
tří Čapků a čte se na něm i z díla Karla 
Čapka. Loni to byl úryvek z  apokryfu 
Svatá noc,“ zmiňuje šumperský „čap-
kovec“, který nechybí ani na řadě dal-
ších akcí, odkazujících na  Čapky byť 
jen minimálně. Počínaje přednáškami 

a  semináři přes výstavy a  divadelní 
představení až po nejrůznější setkávání, 
z  nichž přátelům a  dalším zájemcům 
pravidelně posílá textové a  obrázkové 
minireportáže. Jen loni jich bylo dva-
atřicet.

Velkou radostí je pro Josefa Vašáta 
samotné putování po  stopách obou 
bratrů a jejich nejbližších. Hned něko-
likrát tak zavítal do pražské vily Karla 
Čapka, jež bývala častým místem schů-
zek takzvaných pátečníků - Čapkových 
přátel, kteří se angažovali ve veřejném 
životě. Prohlédl si ji ještě zařízenou, 
dnes je dům prázdný a čeká ho rekon-
strukce.

Navštívil samozřejmě Památník Kar-
la Čapka ve Strži u Staré Huti u Dob-
říše, nacházející se v  budově, jejíž 
doživotní užívání dostali Karel a  jeho 
manželka Olga Scheinpflugová jako 
svatební dar a  v  níž se dnes nalézají 
vedle rozsáhlé expozice věnované Čap-
kovu životu a dílu také expozice Olgy 
Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky. 
A rovněž Muzeum bratří Čapků v Ma-
lých Svatoňovicích, kde se Karel naro-
dil a které bylo v roce 1946 vyhlášeno 
jako „čapkovské“ místo. 

„Josef a Helena se narodili v Hronově, 
kde měl jejich otec Antonín lékařskou 
ordinaci. Připomíná to pamětní deska 
na průmyslové škole, jež stojí na místě 
domu, ve kterém Čapkovi bydleli,“ po-
znamenává Josef Vašát a  vyjmenovává 
další místa spojená se členy této rodiny 
- Úpici, Žacléř, Vrchlabí, Trutnov, Chý-
ši, Prahu, Brno, lázně Svatá Kateřina 
u Počátek a další. „Těch míst spojených 
hlavně s  Karlem Čapkem je opravdu 
hodně. Například v Luhačovicích, kam 
jezdil za Olgou, která se tu ve dvacátých 
letech léčila s hlasivkami, je jeho jméno 
na tzv. Stěně paměti lemující promená-

du. V  současnosti se snažíme vypátrat 
další údaje, ale protože se z  té doby 
nedochovaly žádné záznamy o  léčeb-
ných pobytech, není to jednoduché,“ 
přiznává „čapkovský“ cestovatel, který 
se vydává po  stopách Čapků i  na  Slo-
vensko. Antonín Čapek totiž působil 
jako lázeňský lékař v  Trenčianských 
Teplicích. „Nynější majitel lázní je vel-
ký čapkovský fanda a  nadšenec, takže 
tamní bazén pojmenoval po Antonínu 
Čapkovi. Na  velkém panelu v  místní 
kavárně si pak připomínají slovo robot, 
které uvedl do života Josef,“ zdůrazňu-
je Josef Vašát a dodává, že co dva roky 
zde rovněž předávají známým českým 
a  slovenským osobnostem Cenu Karla 
Čapka. 

Fakt, že slovo robot vymyslel Josef, 
nikoliv Karel, se do povědomí lidí za-
číná dostávat právě zásluhou Josefa 
Vašáta. Ten v  souladu se svým mot- 
tem „Braňte vždy a soustavně Čapky!“ 
kontroluje různé odkazy a upozorňuje 
na věcné chyby. Ostře kupříkladu kri-
tizoval postup Národního muzea, jež 
přemístilo bustu Karla Čapka z  Pan-
theonu, či PEN klub za zneužití jména 
obou bratrů v  kauze tzv. domu bratří 
Čapků v Budislavi. 

S  výsledky svých putování a  „pátrá-
ní“ seznamuje šumperský „čapkovský“ 
nadšenec veřejnost nejen na  facebo- 
okové stránce Přátelé bratří Čapků, 
kde patří mezi nejaktivnější členy, ale 
také na  přednáškách nazvaných Cesty 
po stopách bratří Čapků. „Během nich 
se snažím přiblížit posluchačům dnešní 
místa spjatá s jejich pobytem, a to nejen 
slovem, ale hlavně prostřednictvím ma-
pek a fotografií,“ vysvětluje Josef Vašát, 
jehož činnost ocenila Společnost bratří 
Čapků loni v únoru udělením pamětní 
medaile Karla Čapka.  Z. Kvapilová

Loni v únoru dostal Josef Vašát pamětní medaili Karla Čapka za dlouholetou práci 
v „čapkovské“ oblasti. Další velkou vášní tohoto aktivního seniora jsou rozhledny. 
 Foto: Z. Kvapilová

Náchodské sdružení Branka vydalo 
mapu s  podtitulem Cestujte s  námi 
na místa, kde Karel, Josef a Helena žili 
a tvořili. U příležitosti 100. výročí zalo-
žení Československa byl navíc spuštěn 
web www.karelcapek.cz, kde zájemci 
najdou průvodce místy v  Královéhra-
deckém kraji spjatými se životem zná-
mé sourozenecké trojice.
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V Jeseníkách se jede JeLyManTříkráloví koledníci vybrali rekordní sumu

Informace/Personální inzerce

Poslední šance projet se na běžkách 
v  rámci letošní sezony ČEZ SkiTour, 
největšího seriálu běhů na lyžích v re-
publice, nabízí jesenický lyžařský ma-
raton - JeLyMan. Závodníky provede 
v sobotu 23. a v neděli 24. února pome-
zím tří pohoří – Králického Sněžníku, 
Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku.

Běžkaři se mohou těšit jak na dlouhé 
roviny, tak na prudká i táhlá stoupání. 
I  tentokrát budou připraveny dětské 
závody, které celý program v  sobotu  
23. února v 10 hodin zahájí. Poté si při-
jdou na  své vyznavači volné techniky. 
VW JeLyMan 20 km volně odstartuje 
ve 13 hodin a trasa se pojede na nově 
upravovaném okruhu „Růžovka“. 
Nedělní program pak patří milovní-
kům klasiky. Ti si mohou vybrat tratě 
dlouhé 8,5, 21 a  42 kilometrů. Starty 
jednotlivých závodů jsou naplánovány 
od  10.30 do  10.45 hodin. Více infor-
mací lze získat na  www.ski-tour.cz/
jelyman/r6. -red-

Tříkrálová sbírka skončila letos 
na  území děkanátu Šumperk rekord-
ním výsledkem. Dvě stě dvě skupinky 
koledníků vybraly ve  dvaceti čtyřech 
městech a obcích do kasiček s  logem 
Charity 871 402 koruny, což je téměř 
o osmatřicet tisíc více než loni. V sa-
motném Šumperku vynesla Tříkrálová 
sbírka více než sto čtyřiadvacet tisíc. 

V  Šumperku odstartovala sbírka 
v  pátek 4. ledna na  tzv. Točáku, kde 
pracovníci Charity nabízeli kolem-
jdoucím zelňačku. Nechyběli ani míst-
ní Motýli a gymnazisté, kteří se první 
den již tradičně zhostili role koledníků 
a do devíti kasiček vybrali 27 464 ko- 
runy. V  dalších dnech je pak vystří-
dali farníci, do jejichž dvaceti kasiček 
přispěli dárci celkem 96  921 koru-
nou. „Děkujeme všem koledníkům 
a  dobrovolníkům za  jejich nasazení 
a  asistentům za  organizování sbírky. 
Hlavní poděkování pak patří všem, 
kteří do  sbírky přispěli,“ zdůraznila 
ředitelka šumperské Charity Jana Bie-
liková. Vzápětí připomněla, že výtěžek 
sbírky každoročně podporuje přede-
vším projekty Charity v  jednotlivých 
regionech, pomáhá však také rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 

„Osmapadesát procent z celkové vy-
koledované částky se vrací zpět na úze-
mí, kde byla vybrána. Po  schválení  

návrhu jejich využití Tříkrálovou komi-
sí Arcidiecézní charity Olomouc se tato 
částka rozdělí na  jednotlivé projekty,“ 
vysvětlila Bieliková. Částí vykoledova-
ných peněz tak chce Charita podpořit 
činnost Centra pro rodinu a  Poradny 
pro ženy a dívky – ochrana nenaroze-
ného života. Podpory se dostane i spol-
ku Společenství vdov, jenž sdružuje 
ženy v tíživé životní situaci a nabízí jim 
aktivity a společné sdílení. Část výtěžku 
je již tradičně určena na přímou pomoc 
lidem v hmotné nouzi. 

„Ve  větší míře chceme letos pod-
pořit rozvoj mobilní hospicové péče 
v našem regionu. Již od podzimu spo-
lupracujeme na  budoucím projektu 
rozvoje tohoto typu péče se společ-
ností Senzion a za podpory šumperské 
knihovny T. G. Masaryka a  dalších 
dobrovolníků. Výsledkem by měl být 
například cyklus přednášek a  dal-
ších akcí, vztahujících se k  propaga-
ci domácí hospicové péče,“ uvedla 
Bieliková a  prozradila, že na  březen 
je například naplánována přednáška 
Marie Svatošové či výstava fotografií 
Jindřicha Štreita. „Hlavním cílem pro-
jektu je rozvoj a rozšíření péče o umí-
rajícího v  domácím prostředí, kdy je 
respektována jeho lidská důstojnost 
a nezůstane osamocen,“ vysvětlila ře-
ditelka Charity. -zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení pozice 

referenta oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování, popř. 
bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb. * nebo VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru 
územního plánování a  nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve  veřejné 
správě  nebo VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování *nebo 
VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe (Seznam škol s uznaným 
a příbuzným vzděláním pro autorizaci v ČKA najdete v Usnesení představenstva ČKA z 11. 3. 2017) * 
nebo ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru 
stavebního nebo architektonického směru (dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost 
v  územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe v  oboru 
vítána * komunikační a  organizační schopnosti, samostatnost a  časová flexibilita * schopnost 
samostatného rozhodování * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý 
zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného 
stanoviska

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 3. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 28. 2. 2019. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a  investic, Jesenická 31, tel. 583  388  309, nebo vedoucí 
oddělení územního plánování Iva Krahulcová, tel. 583 388 309. 

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt 
v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené VOŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, v  platném znění * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC 
* dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti v oboru správy a údržby veřejné 
zeleně, veřejných pohřebišť, vodních toků, dětských hřišť nebo zkušenosti s veřejnými zakázkami vítány
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * tel. spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * inf. povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: zajišťování realizace provozu, správy a údržby majetku města na úseku 
veřejné zeleně, veřejných pohřebišť, vodních toků, dětských hřišť, hradeb a dalších prvků, které jsou 
situovány ve veřejném prostoru (zábradlí, poldry, mobiliář a jiné) * kontrola provádění správy a údržby 
majetku * odpovědnost za správnost fakturace v návaznosti na věcnou kontrolu provedených prací * 
administrace žádostí k využití veřejného prostranství za vlastníka a správce na úseku veřejné zeleně 
* zastupování vlastníka při jednání ve věci rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les (dle zák.  
č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny a  dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o  ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení)
Místo výkonu práce: Město Šumperk, Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup 
od  1. 5. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  28. 2. 2019. Informace k  pozici podá Hana 
Répalová, vedoucí odboru majekoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 518, nebo Eva Nádeníčková, vedoucí 
oddělení komunálních služeb odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 510.

  

       Rodiče s dětmi si 
mohou zdarma zabruslit 
na zimním stadionu

Tří až osmileté děti ze Šumperka 
a  okolí mají do  konce března je-
dinečnou možnost přijít si každý 
čtvrtek od 17 do 18 hodin a každou 
neděli od  8 do  9.15 hodin zdarma 
zabruslit na  šumperský zimní sta-
dion. Na  led je mohou doprovodit 
rodiče, nebo si mohou užít brus-
lařských her na  ledě spolu s  další-
mi dětmi pod vedením instruktorů 
z řad Hokejového klubu Mladí Dra-
ci Šumperk. Akce je určena i  pro 
úplné začátečníky. Hokejový klub 
nabízí i  možnost zapůjčení bruslí, 
výstroje a dalších pomůcek pro za-
čátečníky, a to po předchozí domlu-
vě na tel. č. 605 556 524. 
 R. Čížek, 
 trenér HK MD Šumperk



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází 22 čísel ročně. 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 T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

8. 2. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
12. 2. od 12.30 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
12. 2. od 14 hod. na „Majáku“   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. před budovou Majáku
14. 2. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - jarní ptáčci z vlny
14. 2. od 13.30 hod. v „K“   Přednáška D. Markové na téma 
  „Dotýkejme se“  
15. 2. od 12 hod. v „K“   Technika a my - Skype 8
19. 2. od 9.30 hod. na Komíně   Trénování paměti 
21. 2. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření osob se zrako-
  vým postižením s pomůckami 
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k pravidelným programům SONS, 8. května 22, u všech akcí je 
třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1. „KC“ dále nabízí kluby pro 
seniory, keramický kroužek pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více 
na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk. 

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý třetí čtvrtek v měsíci (24. 1.)   Adorace pro maminky 
od 19 hod. v kapli ve „FS“  Kontakt - P. Kočí, tel. č. 608 883 111
11. 2. v 10 hod. v kapli „FS“   Mše svatá pro rodiče s dětmi
Bližší informace: : tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291. 

Charita Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

referenta oddělení spisové a archivační služby kanceláře tajemníka Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zákon  
č. 499/2004 Sb.) a  provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v  oblasti výkonu státní správy 
a  samosprávy * znalost systému datových schránek v  oblasti výkonu státní správy a  samosprávy (zákon  
č. 300/2008 Sb.) * znalost zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * osvědčení opravňující provádět vidimaci 
a legalizaci - výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost 
* znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz)jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost 
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * číslo dokladu 
a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 
13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: provoz podatelny a  výpravny úřadu, každodenní doručování písemností, 
administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a  legalizace, autorizovaná konverze 
dokumentů

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle  nař.  vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 6. 2019 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 28. 2. 2019. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 520.
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KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
CESTOVNÍ RUCH 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certi�kát průvodce cestovního ruchu
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– široké zázemí pro  obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původních ovoc-
ných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů  ČR a ve veřejné  správě
Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 2. 2019   od 13 do 17 hod.

Představíme jednotlivé  obory, ukážeme  školu 
a seznámíme Vás s podobou přijímací  zkoušky.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

OBSLUHA 
TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
ELEKTRIKÁŘ
OBSLUHA TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ

NABÍZÍME VÁM:
  stabilní zázemí u zaměstnavatele 

s dlouholetou tradicí
  5 týdnů dovolené
  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % 

tarifní mzdy
  odměna za odpracované směny
  odměny při pracovních a životních jubileích
  příspěvek na životní připojištění

  příspěvek na cafeterii
  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní 

aktivity aj.
  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
  zvýhodněné mobilní tarify
  bezplatné nápoje

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

Přední evropský výrobce vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

OBSLUHA 
TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ
ELEKTRIKÁŘ
OBSLUHA TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ - ELEKTRIKÁŘ
TOPIČ

NABÍZÍME VÁM:
�  stabilní zázemí u zaměstnavatele  

s dlouholetou tradicí
�  5 týdnů dovolené
�  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % 

tarifní mzdy
�  odměna za odpracované směny
�  odměny při pracovních a životních jubileích
�  příspěvek na životní připojištění

�  příspěvek na cafeterii
�  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní 

aktivity aj.
�  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
�  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
�  zvýhodněné mobilní tarify
�  bezplatné nápoje

PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium
angličtiny  
ve školním roce 2019/2020

...... zahájen příjem přihlášek 

na nový školní rok 2019/2020 

  

 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 Stavebnictví

 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 Mechanik plynových zařízení 

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

Old Time Jazzband 
z Loučné nad Desnou pořádá

Povalentýnský 
podvečer
v pátek 15. února 

od 17 hodin v kavárně hotelu 
Grand v ulici 17. listopadu

Vstupné je sedmdesát korun, 
místa si lze rezervovat 
v recepci hotelu Grand 

nebo na 
tel. č. 583 212 220.

Prodám SNOWBOARD 
RIDE CONTROL 

vel. 184W, barva 
bílo-černo-červená  
odježděny 2 sezony, 
včetně vázání Drake 
King - vel. L, 4 roky staré.
Cena za snowboard 1000 Kč, 
za vázání 1000 Kč
Cena za komplet 1500 Kč
Kontakt: 
tel. č. 722 142 730 
e-mail: kvapa123@gmail.com

SNOWBOARD 

King - vel. L, 4 roky staré.
Cena za snowboard 1000 Kč,

1500 Kč

e-mail: kvapa123@gmail.com
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583 221 200 internet@spk.czHl. Třída, Šumperk
Select system, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, šumperk | www.selectsystem.cz

Nás navštivte Volejte

INTERNET V ŠUMPERKU JIŽ
TO JE SELECT SYSTEM

Pište

LET

ŘEŠÍTE INTERNET? PŘIPOJTE SE K NÁM!
KVALITNÍ, RYCHLÝ, PROVĚŘENÝ.

PRO VÍCE INFORMACÍ

T
E

L E V I Z
E T

E
L E F O

N

I
N

T E R N
E
T

zpravodaj_022019_tisk.indd   1 30.01.19   21:22

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 8. 2. 2019

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz
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na vybrané brýlové obruby

SLEVA až 30%

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

*více informací v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 

Sadová 13, Šumperk 787 01 
Email:  info@eklekticky.cz 

Tel: +420 603 834 150  
Tel: +420 732 202 722

HOME DECOR HOME STAGING

INTERIER REFRESH PORADENSTVÍ

NOVĚ OTEVŘEN
O B C H Ů D E K  S  B Y T O V Ý M I  
D O P L Ň K Y ,  D E K O R A C E M I  
A  D R O B N Ý M  N Á B Y T K E M

KOSTEL  
SV. JANA KŘTITELE

RADNICE

SHOPDESIGN
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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

 POLO 
za POLOvinu.

www.volkswagen.cz

Úrok 0 % p. a. 

až na dva roky.

Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou 
polovinu můžete financovat bez úroků! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7−6,2 l/100 km, 88−141 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Užijte si i další výhody: garance úrokové sazby a ceny pojištění po celou dobu 
financování, možnost kdykoliv zdarma předčasně splatit, prodloužit, zkrátit, vložit 
mimořádnou splátku, nastavit poslední zvýšenou splátku nebo převést na jinou osobu. 

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí 
jen do 30. 4. 2019 nebo do odvolání. 

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

Věci, které umíme

Volejte zdarma | pište

Baví Vás obsluha 
a seřizování strojů?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

    800 777 000 
nabory@tdk-electronics.tdk.com

TDK Electronics s.r.o.

SEŘIZOVAČ

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz


