
Historie festivalu Preludium Aloise 
Motýla, po  němž pořadatelé původní 
Šumperské preludium před čtyřmi lety 
pojmenovali, se píše již neuvěřitelných 
šestačtyřicet let. A stejně jako v minu-
losti také letos ctí pořadatelé původní 
myšlenku festivalu - pomoci v počátku 
kariéry mladým a  začínajícím uměl-
cům. Učinili tak v únoru a také v březnu 
pokračuje festival koncerty skutečných 
hvězd mladé generace i  vystoupením 
talentovaných dětí ze Šumperska.

„Veronika Štelcová je desetiletá dív-
ka z Benkova. Už ve školce, když jí bylo 
pět let, začala hrát na zobcovou flétnu. 
Hudba ji vtáhla natolik, že pokračovala 
na naší hudební škole, kde ji na akor-
deon doprovázela učitelka Ludmila 
Pokorná. Verunce se akordeon natolik 
zalíbil, že na  něj teď už hraje druhým 
rokem a její první vystoupení měla vel-
ký ohlas,“ popisuje aktivity žačky své 
školy Myrun Machala. Právě Veronika 
Štelcová vystoupí jako „předskokanka“ 
v rámci koncertu Preludia, na nějž při-
jali pozvání mladí akordeonisté Martin 
Kot a Viktor Stocker. 

Martin je přitom v  současnosti jed-
ním z  největších hudebních talentů 
v  Česku. Studuje na  pražské konzer-
vatoři a  má na  svém kontě vystoupe-
ní s  českými i  zahraničními orchestry 
a  předními umělci, jako je například 
Václav Hudeček. Ke  svému vystoupení 
si přizval desetiletého kamaráda Viktora 
Stockera z Vlašimi, který coby akordeo-
nista zaznamenává první úspěchy v me-
zinárodních soutěžích. V  pořadí třetí 
koncertní večer šestačtyřicátého roční-
ku festivalu se uskuteční v  klášterním 
kostele v pondělí 4. března od 19 hodin.  

O  dva týdny později, v  pondělí  
18. března, bude klášterní kostel od  
19 hodin patřit čtrnáctiletému Radkovi 
Bagárovi, jemuž se přezdívá Brněnský 
Mozart. Nadějný klavírista vystupuje 
s tamní filharmonií a je několikanásob-
ným vítězem klavírní soutěže Amadeus, 
která vychovává malé Mozartovy ná-
sledovníky. Více informací o programu  
najdete na www.dksumperk.cz. -mh, zk-
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Preludium představuje mladé hudební hvězdy i talenty z regionu

Zahajovací koncert Preludia Aloise Motýla nabídl 4. února propojení vášnivého fla-
menca s vlivy latinskoamerické a sefardské hudby, jež se stala inspirací pro world 
music projekt Azahar. Během večera vystoupila talentovaná tanečnice flamenca Ve-
ronica Roa - Vítová.  Foto: P. Kvapil

Vojnarka v  Šumperku je silný pří-
běh, napsal divadelní kritik Jiří 
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Šumperští sportovci bodovali v  anketě 
Olomouckého kraje.   Strana 3

Od  upálení Jana Zajíce uplynulo pa-
desát let, výročí připomíná několik 
akcí.   Strana 4
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Vážení a milí čtenáři,
únor se pomalu chýlí ke konci a před námi je 
březen. Měsíc knihy, měsíc internetu, měsíc 
jarních prázdnin a také měsíc, který nás po-
dle pranostiky nutí zalézt za kamna. Pokud si 
ale vyberete z nabídky aktivit v našem městě, 
rozhodně za kamny mnoho času nestrávíte.
Přípravu na jaro můžete zahájit na Květi-
novém plese. Tanec vás neláká, ale patříte 
mezi vyznavače hudby? Pak si nenechte ujít 
koncerty Preludia Aloise Motýla, Klasiky Viva 
či Šumperského dětského sboru. Do Šum-
perka přijede navíc Mňága a Žďorp a také 
kapely, jež se „utkají“ o účinkování na Blues 
Alive.  Galerie Jiřího Jílka, divadlo a knihovna 
chystají nové výstavy, těšit se můžete hned 
na dvě divadelní premiéry, na setkání s Mo-
nikou Benešovou, která absolvovala Pa-
cifickou hřebenovku, či se zakladatelkou 
hospicového hnutí Marií Svatošovou.
Na své si v březnu přijdou rovněž milovníci 
sci-fi. Festival Future Gate totiž přiveze do 
kina Oko novinky zmíněného žánru i kultovní 
seriál Červený trpaslík. To vše doplní před-
nášky, koncerty žáků „ZUŠky“ a celý prázd-
ninový týden sportování, tvoření a zábavy 
pro děti, který přichystala místní „Doriska“. 
Užijte si první jarní měsíc letošního roku. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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bude v šumperské knihovně 
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a herec Divadla Járy Cimrmana  

Miloň Čepelka. 
Foto: archiv M. Čepelky
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Informace/Zpravodajství

Na pátek připadá Evropský den obětí, 
pomáhá jim i šumperská poradna

V Šumperku minimalizují ztráty vody

Málokdo možná ví, že nadcházející pátek je Ev-
ropským dnem obětí. Připadá na 22. února a za jeho 
vyhlášením stojí podpis Charty práv obětí z  Velké 
Británie z  roku 1990. O  rok později vznikl meziná-
rodní Evropský den obětí, který má pomoci zvýšit 
povědomí o možné pomoci a podpoře obětem i jejich 
blízkým. 

V  České republice se mohou poškození a  oběti 
trestných činů obrátit o  pomoc na  Probační a  me- 
diační službu, státní organizaci spadající pod minis-

terstvo spravedlnosti, jež v  republice působí již pat-
náct let a která bezplatně a anonymně pomáhá všem, 
jež se stali obětí protiprávního jednání. 

Zmíněná poradna působí rovněž v Šumperku. Síd-
lí v Nemocniční ulici 53, v 1. patře budovy minister-
stva zemědělství. Pro zájemce je otevřena bez nutnosti  
objednání každé úterý od 8 do 11 hodin a každý čtvrtek 
od 13 do 16 hodin. Poradce lze kontaktovat také tele-
fonicky na čísle 725 807 042 nebo e-mailem prichystal.
pms@gmail.com, a to i mimo otevírací hodiny. -red-

Dlouhodobý trend ubývání zdrojů kvalitní pitné 
vody v České republice vyžaduje velké úsilí k zachování 
zdrojů stávajících. V Šumperské provozní vodohospo-
dářské společnosti (dále ŠPVS) usilují o snižování ztrát 
vody už od roku 2003, kdy se její množství pohybovalo 
na úrovni padesáti procent. V posledních letech se tyto 
ztráty podařilo dostat na přibližných 12%, což je údaj 
podobný výsledkům vyspělých evropských zemí.

Za  nízké ztráty vody vděčí ŠPVS zejména systé-
mu monitoringu sítě a  řadě preventivních opatření, 
která konzultuje s  odborníky v  rámci mezinárodní 
spolupráce ve skupině SUEZ, do níž společnost pat-
ří. Monitoring měří spotřebu vody v malých okrscích 
vodovodní sítě prostřednictvím zařízení pro dálkové 
měření a  přenos dat. Zaměstnanci dispečinku pak 
mohou poměrně rychle zjistit nestandardní spotřebu, 
která je vyhodnocena jako pravděpodobný únik vody.

Největší úniky vody jsou nejčastěji zapříčiněny ha-
várií, kdy je nejdůležitější odhalit místo úniku a pro-
blém napravit. Důležitým faktorem je čas, protože 
čím dříve je problém odhalen a napraven, tím nižší je 
nejen ztráta vody, ale i případné další škody, jež může 
unikající voda způsobit. Pomoci mohou i sami obča-
né, pokud budou o zjištěné havárii včas informovat 

vodárenský dispečink na tel. č. 583 317 317, ale i tím, 
že kontrolují stav své přípojky či zabezpečí vodoměr 
proti poškození mrazem. Jen v  období od  začátku 
roku 2019 již byly vyměněny dva vodoměry poškoze-
né mrazem, přičemž náklady na jejich výměnu hradi-
li odběratelé. Jde-li o havárii, kde není únik viditelný, 
pak je velmi důležité jej pomocí specializovaných 
přístrojů odhalit. Nástup na odstranění poruchy musí 
být proveden nejpozději do  24 hodin, realita se liší 
podle lokality a sítě.

Menší část ztrát vody je způsobena drobnou ne-
přesností některých vodoměrů. Nejnižší vliv celkové 
ztráty pak mají takzvané komerční ztráty spojené pře-
devším s odhalováním černých odběrů. V  takových 
případech se lidé vystavují riziku pokuty ve  výši až 
deset tisíc korun.

Podle Jana Havlíčka, obchodního ředitele ŠPVS, 
je dlouhodobá úroveň dvanácti procent ztráty vody 
finální a nelze ji již dále zásadně snižovat. Částečně 
se objem nefakturované vody skládá z  řady drob-
ných „ukapávajících“ netěsností, které je velmi  
obtížné dohledat, a v současném nízkém objemu ztrát 
je zahrnuta i technologická voda nezbytná k údržbě 
vodovodní sítě. -red-

Výtvarníci tvořící v současnosti v Šumperku a okolí představují od minulého čtvrtka své práce ve výstavní síni 
muzea. Výstava nazvaná Šumperk, inspirující brána Jeseníků byla loni k vidění v Praze na Starém Městě a nyní se 
dostává „domů“. Svou tvorbu na ní prezentují Lubomír Bartoš, Günter Hujber, Anežka a Miroslav Kovalovi, Věra 
Kovářová, Dagmar Koverdynská, Jaroslav Minář, Zdeňka Rambousková, Antonín Suchan a Petr Válek. Návštěv-
níci ji mohou zhlédnout do konce března.  Foto: P. Kvapil

    

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 21. února

Zítra, tedy ve  čtvrtek 21. února, se sejdou šum-
perští zastupitelé. Schválit by měli držitele Cen 
města Šumperka v kategoriích Kultura, Cena mla-
dých a Přínos městu. Seznámí se se zprávou o loň-
ské turistické sezoně a  chybět nebude ani řada 
majetkoprávních a  finančních záležitostí města. 
Jednání začíná předposlední únorový čtvrtek 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici.  -zk-

      Lidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Bezplatný kurz zdravotnické první pomoci, který 
se již několik let setkává s velkým ohlasem šum-
perské veřejnosti, letos opět pokračuje. Jeho ga-
rantem je Střední zdravotnická škola. 
První lekce proběhla minulý čtvrtek, další dvě 
dvouhodinovky jsou naplánovány na  21. února 
a 28. února vždy od 16 hodin. Kurz je bezplatný 
a určený pro všechny věkové kategorie. Podrobné 
informace lze najít na  internetových stránkách 
školy www.szssumperk.cz. -zk-

      Do nemocnice zatím 
návštěvy nemohou

Šumperská nemocnice vyhlásila v první polovině 
února dočasný celoplošný zákaz návštěv. Důvo-
dem je stále rostoucí výskyt akutních respiračních 
infekcí v šumperském regionu. Zákaz návštěv platí 
pro všechna oddělení do  odvolání a  vztahuje se 
i na Internu Zábřeh. 
Cílem opatření je zabránit přenosu virové infekce 
mezi návštěvami a hospitalizovanými pacienty, pro 
které by nakažení se virovou infekcí mohlo zname-
nat vážné komplikace v podobě delší rekonvalescen-
ce nebo dokonce zhoršení jejich zdravotního stavu. 
O zrušení zákazu návštěv bude nemocnice veřejnost 
včas informovat prostřednictvím svých webových 
stránek www.nemocnicesumperk.cz.  -red-

      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, podsekci Majetko-
vé 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-
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Zpravodajství/Sportovec Olomouckého kraje

Vojnarka v Šumperku je silný příběh, napsal divadelní kritik Jiří P. Kříž

Šumperští sportovci bodovali v anketě Olomouckého kraje

Takřka nekonečný potlesk prová-
zel druhou únorovou sobotu aktéry 
předposlední premiéry stávající sezony 
šumperského divadla. Mezi diváky byl 
i divadelní kritik Jiří P. Kříž, jenž Jirás-
kovu Vojnarku v režii Igora Stránského 
ohodnotil osmdesáti procenty. Ve  své 
recenzi mimo jiné napsal, že tímto dra-
matem vstoupilo do Divadla Šumperk 
divadlo.

„Hodnocení pana Kříže mě velmi 
těší. O  to víc, že jde o  českou klasi-
ku,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík. 
Vzápětí podotýká, že výběr Vojnarky, 
která je spolu se známější Lucernou 
považována za nejlepší divadelní dílo 
Aloise Jiráska, byl cílený. „Lidé samo-
zřejmě mají rádi komedie, u  nichž si 
oddechnou, ale myslím, že kromě nich 
je třeba nabídnout divákovi a  také 
školákům, pro které rovněž hrajeme, 
i  české autory, mistry své profese. 
V  kombinaci se skvělým režisérem 
Igorem Stránským, jenž je expertem 
na českou tvorbu, jsme se zřejmě trefili 
do ‚černého‘,“ podotýká Kašík, kterého 
úspěch premiérové Vojnarky utvrdil 
v  tom, že divadlo jde správným smě-
rem. „Důležitá je pro nás zpětná vazba 
od diváků a odborné veřejnosti. A ta je 
zatím výborná, stejně jako spolupráce 
s  Igorem Stránským,“ dodává Kašík, 
podle něhož je nutná pestrost dra-
maturgického plánu. „V tomto směru 
chceme určitě i v dalších sezonách po-
kračovat,“ ujišťuje.

„I když jde o příběh neradostný, re-

žijně ho Stránský chápe jako velké psy-
chologické drama o snu, o pravdě, o od-
povědnosti, o statečnosti, o povinnosti 
vzepřít se zlu, o tragédii lidí na scestí. 
Diváky Vojnarka rozhodně nerozptýlí, 
ale zasáhne je velkým citem, byť zma-
řeným. Ano, dojme je i k slzám. A není 
třeba se za ně stydět, vždyť to je koneč-
ně divadlo,“ zdůraznil ve  své recenzi 
Jiří P. Kříž, jenž ocenil především he-

recký výkon Petra Komínka. „Vojnar, 
tvrdý, nesmlouvavý, slabostmi opovr-
hující, chybující sedlák. Život mu ale 
dává za pravdu. Vrcholný výkon Petra 
Komínka! Šumperk má velkého herce, 
který by si už zasloužil minimálně po-
ctu a  uznání. Skvěle odvedená práce! 
Klaním se,“ napsal Kříž, podle něhož 
je velkou předností Igora Stránského, 
že umí pracovat s  herci. „Vynikající 

Vojnarkou je Lucie Šmejkalová. Martin 
Zahálka jako Antonín premiéru přeex-
ponoval až k  závěrečnému pomatení 
smyslů, jinak ale klobouk dolů. Olga 
Kaštická je spolehlivou stálicí i  v  roli 
Antonínovy matky Havlové. Překo-
návají se i  Jan Hönig, Kryštof Grygar, 
Nela Štefanová a další. Šumperští, máte 
dobré divadlo, a pokuste se držet ho,“ 
uzavřel svoji recenzi Jiří P. Kříž. -red-

Olomoucký kraj již zná své nejlepší 
sportovce za rok 2018. Osmnáctý roč-
ník ankety Sportovec Olomouckého 
kraje ovládl parašutista Jiří Gečnuk, 

orientační běžec Vojtěch Král je pak 
třetím nejlepším sportovcem. Repre-
zentanti Šumperka bodovali i  v  dal-
ších kategoriích. Ocenění se udělovala 

v  pondělí 11. února v  rámci slavnost-
ního večera v prostějovském městském 
divadle.

Vojtěch Král, orientační běžec, kte-
rý závodí za  Severku Šumperk, ob-
sadil v  kategorii Nejlepší sportovec 
třetí příčku. Jeho mladší „kolegyně“ 
Tereza Janošíková skončila v kategorii 
Nejlepší junior druhá. Nejlepší han-

dicapovanou sportovkyní kraje pak je 
sedmnáctiletá neslyšící atletka Kateři-
na Korgerová, gymnazistka závodící za  
TJ Šumperk.

Čestnou cenu převzal Ivan Bank, 
člen jesenické horské služby a otec bra-
trů Ondřeje a Tomáše, kteří v alpském 
lyžování trénují olympijskou šampion-
ku Ester Ledeckou. -red-

Čestnou cenu převzal Ivan Bank. 
 Foto: P. Lebeda

Nejlepší handicapovanou sportovkyní 
kraje je šumperská gymnazistka Kate-
řina Korgerová.  Foto: P. Lebeda

Orientační běžec Vojtěch Král se svou mladší „kolegyní“ Terezou Janošíkovou. 
 Foto: P. Lebeda

Petr Komínek v roli Vojnara exceluje, vynikající Vojnarkou je Lucie Šmejkalová.  Foto: P. Nesvadba
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Výročí upálení Jana Zajíce

Od upálení Jana Zajíce uplynulo padesát let
Před padesáti lety, 25. února 1969, se na  protest 

proti pasivitě lidí v  Československu a  začátku nor-
malizace v Praze upálil šumperský student Jan Zajíc. 
Jedenadvacet let poté, co moc v zemi převzali komu-
nisté, tak symbolicky následoval Jana Palacha, jenž 
stejným zoufalým činem upozornil na  nesnesitelné 
podmínky režimu o měsíc dříve, 16. ledna 1969. Pa-
mátku Jana Zajíce vzpomene zítra, tedy ve čtvrtek 21. 
února, Knihovna T. G. Masaryka komponovaným 
pořadem. O den později se sejdou před místní „prů-
myslovkou“, kterou devatenáctiletý rodák z  Vítkova 
navštěvoval, studenti se zástupci města a vedení školy. 
Jeho tragický čin pak připomene hned několik akcí 
v pondělí 25. února.

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 ve  Vítkově 
u Opavy a po absolvování základní školy začal v roce 
1965 navštěvovat šumperskou Střední železniční 
a  průmyslovou školu. Bydlel zde v  domově mláde-
že, jenž stejně jako škola sousedil s kasárnami, která 
v srpnu 1968 obsadili sovětští vojáci. Postupně začalo 
docházet k  vzájemným konfliktům, jež vyvrcholily 
v lednu 1969 napadením učitele, který chtěl zabránit 
strhnutí visící černé vlajky za Jana Palacha sovětským 
vojákem.

Zajícem Palachův čin hluboce otřásl a rozhodl se, 
že se stane „živou pochodní číslo 2“. Aktem veřejné 
sebevraždy, která pramenila z rozhořčení z veřejných 
poměrů, jež nezměnila ani smrt Jana Palacha, se roz-
hodl manifestovat proti stranickému totalitarizmu 
a nastupující normalizaci.

Na  sebeupálení se začal připravovat od  středy  
19. února. Pro svůj čin si vybral 25. únor, který byl 
dnem oslav výročí komunistické nadvlády. Ráno odjel 
s kamarádem Janem Nyklem do Prahy a v průchodu 
domu číslo 39 mezi hotely Jalta a  Evropa na  Václav-
ském náměstí se namazal pastou na  parkety, polil se 
benzínovým čistidlem a  zapálil. Plameny však byly 
rychlejší než on sám, na  náměstí už vyběhnout ne-
stačil. Zemřel v osamění beze svědků na odpočívadle 
v  prvním poschodí zmíněného domu. Na  zdi zůstal 
černý stín a na zemi torzo uhořelého. V dopise, jenž 
Jan Zajíc předal před upálením Janu Nyklovi, napsal: 
„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už 
vážně vzchopili a nedali s  sebou vláčet několika dik-
tátory! Pamatujte: „Když někomu vystoupí voda nad 
hlavu, je už jedno o kolik.“ Nemáme se čeho bát - jedi-
ně smrti. Ale: „Smrt není zlá, strašné je jenom umírá-
ní.“ A toto je pomalé umírání národní svobody.“

S  úmyslem se upálit se Zajíc nijak netajil, věděli 
o něm jeho spolužáci, kteří se mu snažili sebevraždu 
rozmluvit, i vyučující. Jednou z  těch, jimž byly jeho 
pohnutky dobře známy, byla Eva Vavrečková. Sice ne-
byla Janovou spolužačkou, ale kamarádkou, a slíbila 

mu, že bude „pochodní číslo 3“. Palach jí před svým 
činem napsal dopis, aby se upálila přímo v pražském 
muzeu na očích veřejnosti. Sama Eva tak podle svého 
pozdějšího rozhovoru pro měsíčník MY 69 hodlala 
učinit 8. března, v den oslav MDŽ. Zajícův dopis se 
k ní však nedostal.

Přestože si Zajíc přál být pohřben v Praze za dopro-
vodu podobných manifestací, jako tomu bylo u  Pa-
lacha, úřady pohřeb zakázaly a  byl proto 2. března 
1969 pochován v rodném Vítkově. Jménem tamního 
národního výboru promluvil na pohřbu Jindřich Du-
šek a z jeho projevu se přítomným vtiskla do paměti 
tato slova: „Jenda Zajíc byl mladý muž čistého a be-
zelstného charakteru, který neznal faleš a přetvářku. 
Svobodu chápal v  ideálním pojetí, a proto tak těžce 
snášel současnou dobu a nedovedl se s ní vyrovnat.“

Komponovaný pořad tematicky věnovaný Janu 
Zajícovi připravuje na  čtvrtek 21. února Knihovna  
T. G. Masaryka. Od  šesté podvečerní nejprve za-
vzpomíná na svého spolužáka z ročníku Marie Jílko-
vá, poté proběhne projekce dokumentárního filmu 
‚Pochodeň č. 2 - Sami proti zlu‘. „Na  závěr budou 
z  korespondence maminek Jana Zajíce a  Jana Pala-
cha a  osobní dopisy paní Zajícové, které adresovala 
Ince Kocůrkové, číst herečky Olga Kaštická a Svatava  
Niečová,“ říká ředitelka knihovny Kamila Šeligová 
a dodává, že vstupné se vybírat nebude.

O  den později, v  pátek 22. února, se v  11 hodin 
uskuteční za  účasti studentů, vedení školy a  před-
stavitelů města pietní akt u busty Jana Zajíce, kterou 
vytvořil sochař Olbram Zoubek a jež je umístěna na  
fasádě místní „průmyslovky“. Zástupci školy a města 
se tentýž den vydají do Vítkova, kde proběhne piet-
ní shromáždění přímo u  hrobu Jana Zajíce a  večer  
spojený s předáváním Ceny Jana Zajíce, která se kaž- 
doročně uděluje úspěšným a nadaným mladým vít-
kovským občanům.

Padesátileté výročí položení oběti Jana Zajíce 
připadá na pondělí 25. února. V  tento den tak jeho 
osobnost připomene hned několik akcí. Vlastivědné 
muzeum otevře výstavu nazvanou „Ve  jménu živo-
ta Vašeho - Hořím!“, jež prostřednictvím osobních 
dokumentů a předmětů, které má muzeum ve svých 
sbírkách, přiblíží Jana Zajíce i  okolnosti jeho činu. 
V  16 hodin pak bude zahájena v  prostorách galerie 
informačního centra v  budově divadla výstava ‚Jan 
Zajíc - Verše‘. „Jde o výstavu grafik šumperské rodač-
ky Miloslavy Prokůpkové, jež ilustrovala sbírku veršů 
Jana Zajíce, kterou v roce 2016 vydaly nakladatelství 
Olympia a Ústav pro studium totalitních režimů. Bě-
hem vernisáže, jíž se Míla Prokůpková zúčastní, za-
zní Zajícovy básně spolu s hudebním doprovodem,“ 
prozrazuje Bohuslav Vondruška, jenž akce spojené 
s  připomínkou výročí Jana Zajíce spoluorganizuje 
a koordinuje.

Na vernisáž naváže v 17 hodin na Hrádku divadel-
ní představení „Pochodeň č. II“. Hru ve formě scénic-
kého koncertu napsali šumperští herci, režie se ujal 
Štěpán Gajdoš. „Jednotlivé postavy ztvárnili Nela Šte-
fanová, Martin Zahálka a Kryštof Grygar, který hraje 
Jana Zajíce,“ podotýká ředitel divadla Matěj Kašík 
a upozorňuje, že vstup je zdarma.

Tečkou za  „vzpomínkovými“ dny bude v  pondělí 
projekce filmu „Jan“ režiséra Iva Trajkova z roku 1991 
s Jakubem Wehrenbergem a Lindou Rybovou v hlav-
ních rolích. Kino Oko ho uvede od  18.30 hodin se 
symbolickým třicetikorunovým vstupným.

„Na  letní měsíce chceme zapůjčit a  v  klášterním 
kostele instalovat putovní výstavu ‚Příběh Jana Zají-
ce‘. Vytvořili ji v roce 2014 studenti gymnázia a ‚prů-
myslovky‘ v  rámci projektu pro občanské sdružení 
Pant. Nedočkavci si ji mohou kdykoliv prohlédnout 
na  internetových stránkách www.pribehjanazaji- 
ce.cz,“ uzavírá Vondruška. Z. Kvapilová

Šumperk si připomene padesát let 
od vzplanutí Pochodně č. 2

Snímek z pohřbu Jana Zajíce.  Foto: archiv

Jan Zajíc zemřel v necelých devatenácti letech. 
 Foto: archiv

Na šumperské „průmyslovce“ proběhla tryzna za Jana 
Zajíce.  Foto: archiv

Náhrobek Jana Zajíce na hřbitově v rodném Vítkově, 
rok 1990.  Foto: archiv
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Informace/Zpravodajství

První ročník běžeckého závodu 
historickým centrem města nazva-
ný „ŠumpeRUN“ se těší velké přízni. 
Registrace „spustila“ místní radnice  
1. února a do  týdne byla kapacita dvě 
stě padesáti účastníků v  hlavním zá-
vodě naplněna. Pořadatelé tak zvažují 
navýšení míst. Stále jsou pak otevřené 
registrace do dětských závodů.

„V současné chvíli je kapacita závo-
du naplněná, občas ale propadají neza-
placené registrace a  několik jednotek 
volných míst je stále k dispozici,“ říká 
Bohuslav Vondruška, jenž koordinuje 
organizaci závodu. Hned nato přizná-
vá, že pořadatelé jsou příjemně za-
skočeni velkým zájmem. „Vzhledem 
k  tomu, že poptávka je stále vysoká, 
s  největší pravděpodobností kapacitu 
závodu navýšíme. Musíme to ale peč-
livě zvážit, aby neutrpěla bezpečnost 
a pohodlí závodníků,“ zdůrazňuje Von-
druška a doporučuje sledovat interne-
tové stránky www.sumperun.cz a  také 
www.facebook.com/sumperun, kde se 
zájemci dozvědí aktuální informace.

„ŠumpeRUN“ je naplánovaný 

na první červnovou neděli a jeho záze-
mí, včetně startu a cíle, bude umístěno 
u  radnice na  náměstí Míru. Desetiki-
lometrový závod se poběží na tři kola, 
z nichž každé bude měřit asi 3,33 kilo-
metru. Předcházet mu budou závody 
pro děti od nejmenších po ty nejstarší. 
„Chystáme také několik proběhnutí 
trasy s komentářem pořadatelů, aby si 
mohli zájemci trať vyzkoušet a  dob-
ře se na  závod připravit. Tempo vždy 
přizpůsobíme aktuálním podmínkám 
a účastníkům. Termíny budeme zveřej-
ňovat na facebooku,“ podotýká koordi-
nátor závodu.

S  pořádáním závodu budou v  den 

konání spojena i určitá dopravní ome-
zení, zejména v  oblasti historického 
centra a pěší zóny. Trasa hlavního závo-
du povede: nám. Míru - Starobranská 
- Gen. Svobody - Hlavní třída - Fialo-
va - sady 1. máje - Hlavní třída - Te-
rezínská - Jiráskovy sady - Kozinova 
- Gen. Svobody - Langrova - Ztracená 
- Okružní - park pod SZŠ - Radniční 
- Kladská - nám. Míru. „Předem děku-
jeme všem Šumperanům za vstřícnost 
a trpělivost. Všichni jsou srdečně zváni 
nejen na doprovodný program, ale také 
coby fanoušci, kteří vytvoří závodní-
kům nezapomenutelnou atmosféru,“ 
uzavírá Vondruška. -kv-

Nemocnice Šumperk otevřela 1. úno- 
ra plazmaferetické centrum, které je 
součástí hematologicko-transfuzního 
oddělení. Dosud zmíněné centrum 
provozovala v  nemocničním areálu 
společnost Agel, jíž letos vypršela ná-
jemní smlouva. Dárců se tato změna 
nijak nedotkne. 

Chod plazmaferetického centra pře-
vzala nemocnice začátkem měsíce. 
Samotný provoz pak zahájilo v  pátek  
8. února. Dárci mohou chodit darovat 
plazmu tak, jak byli doposud zvyklí. 
„Rádi samozřejmě přivítáme i nové dár-
ce, kteří se k  nám mohou objednávat 
k odběrům na zelené lince 800 500 005,“ 
říká primářka hematologicko-transfuz-
ního oddělení Marie Urbánková a dodá-
vá, že odběr trvá asi padesát minut. Roční 
limit pro jednoho dárce je stanoven 
na dvacet pět litrů a interval mezi daro-
váním musí být alespoň dvoutýdenní.

„Krevní plazma má dnes stále neza-
stupitelnou roli při záchraně lidských ži-
votů při masivních krváceních, těžkých 
popáleninách, poruchách srážení krve. 
Podává se lidem s poškozenou imunitou 
a při mnoha dalších závažných onemoc-
něních a  zraněních. Plazma se zpraco-
vává buď pro takzvané klinické účely, 
kdy je pacientům aplikována během 
transfuzí, nebo se z ní vyrábějí speciální 
léčivé přípravky, tzv. krevní deriváty,“ 
vysvětluje primářka.

Během plazmaferetických odběrů se 

dárcům pomocí přístrojů odebírá pouze 
určitá část krve - plazma. Ostatní složky 
se vracejí zpět do  tělního oběhu. „Plaz-
mu nelze uměle vyrobit a existuje mnoho 
nemocí, jež se dají léčit pouze díky lékům 
z krevní plazmy,“ zdůrazňuje lékařka.

Každý odběr je laboratorně testován 
zejména na  přítomnost virů, jako jsou 
žloutenka typu B, C, HIV nebo syfi-
lis. Vyšetřují se rovněž krevní skupina 
ABO, RhD, nepravidelné protilátky 
proti červeným krvinkám, celková bíl-
kovina a cholesterol, případně se prová-
dějí další potřebná vyšetření. 

Přínos dárcovství pro zdravotnictví 
je nezastupitelný, proto se nemocnice 
bude snažit ohodnotit snahu dárců for-
mou určitých výhod a  společenského 
ocenění. „Chceme naše dárce pravidel-
ně odměňovat ve spolupráci se zdravot-
ními pojišťovnami, Českým červeným 
křížem a  vedením města Šumperka,“ 
dodává Marie Urbánková a připomíná, 
že mezi všeobecně zákonem garanto-
vané benefity patří například pracovní 
volno s  náhradou mzdy nebo odpočet 
ze základu daně z příjmu.

Před odběrem by měli dárci dbát 
na  dostatečný přísun tekutin, zapo-
vězen je alkohol a  vyhýbat by se měli 
i  tučným jídlům. Ráno před odběrem 
mohou lehce posnídat. Podrobné infor-
mace k darování plazmy najdou zájemci 
na webových stránkách www.nemocni-
cesumperk.cz. -red-

Tří až osmileté děti ze Šumperka 
a  okolí mají do  konce března jedineč-
nou možnost přijít si každý čtvrtek 
od  17 do  18 hodin a  každou neděli 
od  8 do  9.15 hodin zdarma zabruslit 
na šumperský zimní stadion. Na led je 
mohou doprovodit rodiče, nebo si mo-
hou užít bruslařských her na ledě spolu 

s dalšími dětmi pod vedením instrukto-
rů z řad Hokejového klubu Mladí Draci 
Šumperk. Akce je určena i pro úplné za-
čátečníky. Hokejový klub nabízí i mož-
nost zapůjčení bruslí, výstroje a dalších 
pomůcek pro začátečníky, a to po před-
chozí domluvě na tel. č. 605 556 524. 

 R. Čížek, trenér HK MD Šumperk

ŠumpeRUN hlásí vyprodáno, ale...

Nemocnice otevřela vlastní plazmaferetické centrum

Rodiče s dětmi si mohou zdarma zabruslit 

První únorový čtvrtek se v šumperské knihovně odehrála premiéra scénického čtení 
šesti básní z Erbenovy sbírky Kytice v režii a dramaturgii Petra Krále. Akci uspořá-
daly pod značkou Eagle Performance místní Eagle Gallery a velkolosinská ruční pa-
pírna. Ta zde představila novou bibliofilii Kytice se 12+1 grafikou Güntera Hujbera. 
Role kmotra se zhostil náměstek olomouckého primátora Pavel Hekela.  
 Foto: P. Kvapil

Trasa hlavního závodu povede historickým centrem města.

  

      Literární seminář 
představí Bohuslava 
Reyneka

Oblíbený literární seminář, kte-
rý pořádá šumperská Knihovna 
TGM a jenž vede Marie Brožová ze 
zábřežského gymnázia, pokračuje 
v  březnu další přednáškou. Usku-
teční se v úterý 5. března od 18 ho-
din v malém sále knihovny a  jejím 
tématem je Ten nejskromnější - Bo-
huslav Reynek. Vstupné je třicet 
korun. -red-

      Slavnosti města 
proběhnou na dvou 
scénách

Tradiční městské dny spojené 
s  divadlem, oslavou dne dětí, hu-
debními vystoupeními a  řadou 
dalších akcí letos proběhnou od   
30. května do 2. června v Pavlínině 
dvoře a v sadech 1. máje. Obohatí je 
běžecký závod historickým centrem 
města ŠumpeRUN a  také koncert 
známé české kapely.   Chybět nebu-
dou ani velký kostýmovaný průvod 
a  výpravný ohňostroj. Více v  příš-
tím čísle. -kv-
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Březnové (nejen) nezapomenutelné akce „Dorisky“ Jokes&Games 
hledá nové „parťáky“

Předškolní děti jsou zaujaty 
bádáním a zkoumáním

Šumperská radnice pronajme tři obecní byty

Zatímco dveře základních a středních škol se o jar-
ních prázdninách zavřou, u nás na „Dorisce“ se ote-
vřou dokořán! Přivítáme každého, kdo chce strávit 
své studijní volno netradičně, kreativně a smysluplně.  

V pondělí 11. března dopoledne se už potřetí po-
kusíme společně najít Siláka Dorisky. Máte-li chuť 
poměřit své síly, zavítejte do  naší tělocvičny na  Ko-
míně! Odpoledne si na své přijdou pro změnu milov-
níci florbalu. Těšit se můžete na florbalový turnaj jistě 
v duchu fair play. Opět v tělocvičně na Komíně.

V  úterý 12. března potěšíme sportovní nadšen-
ce i  příznivce výtvarného tvoření. Ve  stejný den si 
můžete zahrát s  rodinou nebo kamarády ping-pong 
„na  Kotelně“ v  Erbenově ulici, kdykoli v  čase od  9 
do 15 hodin. 

Od  úterý 12. března do  čtvrtka 14. března uvítá-
me ve výtvarném ateliéru na Komíně všechny, kteří 
se chtějí nejen kreativně „vyřádit“, ale současně se 
chtějí také podílet na  efektivním využití toho, co se 
na  první pohled tváří jako odpad. Ušlechtilá myš-
lenka recyklace nás provede hned třídenním cyklem 
s názvem Jarní prázdniny bez odpadu, aneb recyklu-
jeme… V čase od 9 do 17 hodin zrecyklujeme v úte-
rý papír, ve středu textil a ve čtvrtek si poradíme se 
sklem. Účelné a krásné výrobky vás pak jistě budou 
těšit ještě dlouho! 

V  pátek 15. března si dopoledne můžete přijít 
protáhnout svá tělíčka a na svačinu si upéct housku. 

Odpoledne si zase připravíte různé druhy chutných 
salátů. Koho jsme doposud nepotěšili naší pestrou 
nabídkou, tomu předkládáme další „lahůdku“ - po-
bytový zimní tábor Doba ledová IV, který pořádáme 
v Chrasticích na chatě Balnea od pondělí 11. do pátku 
15. března. I tady to bude jízda! Přidejte se…

Pokud nepatříte k  dítkům školou povinným, ne-
zoufejte. I na vás myslíme… Přidat se k nám můžete 
na kterékoli akci pro veřejnost. Těší se na vás napří-
klad Keramika pro každého (sobota 2.3.), beseda 
z  cyklu Via Lucis, tentokrát s  Monikou Benešovou 
a „její“ Pacifickou hřebenovkou (úterý 5.3.), Otevřená 
keramická a  hrnčířská dílna (sobota 9.3.), Sedánky 
pro mamky (středa 20.3.), dva Jarní koncerty Šum-
perského dětského sboru (pátek 22.3. a čtvrtek 28.3.) 
a Ajurjóga s aromaterapií (sobota 23.3.). 

Celosvětová akce „Hodina Země“, jež připadá 
na sobotu 30. března, vypne na hodinu v uvědomě-
lých domácnostech, podnicích, institucích, a dokon-
ce i  v  některých významných památkách osvětlení 
a  elektrické spotřebiče, aby tím podpořila větší in-
formovanost o změnách klimatu. Osud přírody není 
lhostejný ani nám, proto tuto skvělou akci podpoříme 
i  my! Pojďte do  toho s  námi… Čeká na  vás výroba 
lucerničky a procházka po setmělé a tajemstvím opře-
dené vile Doris jejími důležitými milníky už od roku 
1899. Bližší informace ke všem našim akcím najdete 
na www.doris.cz.  Vaše Doriska

Spolek Jokes&Games už jedenáct let přináší hry, 
aktivity a radost dětem na Šumpersku. Jeho členové 
jsou studenti s  trochou volného času, navíc hledali 
způsob, jak se zabavit.

K Jokes&Games se dostali náhodou nebo přes ka-
marády, s představou věnovat trochu svého volného 
času něčemu smysluplnému - přinášení radosti nejen 
dětem, ale i dospělým. „Spolek se ale časem stal ně-
čím víc. Místem, kam si chodíme odpočinout, popo-
vídat s přáteli a popustit uzdu své fantazii a kreativitě. 
Každý tu má své místo, svou židli, své tričko a přátele, 
s nimiž sdílíme spoustu vzpomínek nejen z akcí pro 
veřejnost, ale i z akcí, jež pořádáme jen tak, sami pro 
sebe. Protože jsme jeden tým a každého rádi přijme-
me,“ láká do spolku Betty Fahrnerová. Více informací 
na www.jokesgames.cz -red-

V šumperské mateřské škole Pohádka jsou ve  tří-
dách starších dětí často slyšet diskuze, děti kladou 
otázky a odpovídají, přemýšlejí, jsou aktivními účast-
níky mnoha experimentů a pokusů, což lze považovat 
za  základ tzv. badatelsky orientované výuky. Velkou 
pomocí při této, pro děti atraktivní metodě práce, 
byla finanční podpora projektu Objevujeme svět ko-
lem nás. Dvaadvacet tisíc korun na něj poskytl státní 
podnik Lesy České republiky. Účelem projektu bylo 
vybavení školy moderními učebními pomůcka-
mi v  souladu se současnými trendy výchovy, výuky 
a vzdělávání.

Z  těchto zdrojů byly zakoupeny pomůcky nut-
né pro zkoumání a  experimentování - mikroskopy, 
lupy, zkumavky, odměrné válce, ekologický obalový 
materiál, badatelský stůl z recyklovaného kartonu,… 
Tímto byl splněn cíl projektu, vybavení badatelny pro 
děti předškolního věku. Děti zblízka objevují svět živé 
i  neživé přírody, základy fyziky, chemie, meteorolo-
gie. Získávají kladný vztah k  okolnímu životnímu 
a přírodnímu prostředí. Důležité je, že se děti doká-
ží ptát i  odpovídat, přemýšlet o  jevech, kooperovat, 
a tím se stávají samostatnějšími tvůrčími osobnostmi.

Naším cílem není předávat dětem „hotové“ infor-
mace a poznatky, ale vést děti k získávání poznatků, 
dovedností, návyků vlastními zkušenostmi a prožit-
kem, čímž si vše lépe uchovají v paměti. Tímto pod-
niku Lesy České republiky děkujeme a  těšíme se na   
případnou další spolupráci.  

L. Komárková, koordinátorka EVVO, 
MŠ Pohádka Šumperk

Tři obecní byty nabízí k pronájmu šumperská rad-
nice. První byt č. 9 se nachází v domě v Banskobystric-
ké ulici 1275/43 ve 3. NP a sestává z jednoho pokoje, 
kuchyně, předsíně, koupelny a  WC. Celková plocha 
činí 35,28 m², součástí je půda o  výměře 3,86 m². 
Vytápění je plynové lokální, ohřev vody - elektrický 
ohřívač. Měs. nájemné je 2040 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu (vodné/stočné, společná 
elektřina, STA, vývoz nádob na odpad před dům) na  
1 osobu činí asi 350 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). 
Platby dodavatelům za elektrickou energii a plyn jsou 
hrazeny nájemcem samostatně. Pro dům Banskobyst-
rická 43 byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do  energetické třídy F, měrná 
roční spotřeba energie je 304 MWh/(m²-rok). 

Druhý byt č. 57 se nachází v domě v ulici Čsl. armády  
445/22 ve 13. NP a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a WC. Celková plocha činí 59,90 m², 
součástí je sklep o výměře 3,2 m² a tři balkony o cel-
kové ploše 12,4 m2. Vytápění a ohřev vody je ústřed-
ní. Měs. nájemné je 3572,80 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, výtah, STA, úklid) na   
1 osobu činí asi 1740 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Platby dodavatelům za  elektrickou energii a  plyn 
jsou hrazeny nájemcem samostatně. Pro dům  
Čsl. armády 22, byl zpracován průkaz energetické 
náročnosti budovy, budova patří do energetické tří-
dy D, měrná roční spotřeba energie je 129 MWH/
(m²-rok).

Třetí byt č. 18 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2707/35 v 7. NP a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a WC. Celková plocha činí 66,78 m², 
součástí je sklep o výměře 2,37 m² a balkon o výměře 
2,87 m². Vytápění a ohřev vody je ústřední. Měs. ná-
jemné je 3813 Kč + měs. nájemné za zařiz. předměty 
asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené s užíváním 

bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společná elekt-
řina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí asi 1800 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Platby dodavatelům 
za elektrickou energii a plyn jsou hrazeny nájemcem 
samostatně. Pro dům Zahradní 35 byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy C, měrná roční spotřeba energie 
je 92 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu u  všech tří bytů: 
od 1. května 2019. Byt v Zahradní ulici 35 si lze pro-
hlédnout v pondělí 4. března v 15.30 hod. (po tomto 
termínu bude hlavní vchod do  domu uzamčen). Byt 
v Banskobystrické ulici 43 si lze prohlédnout ve středu 
6. března v 15.30 hod. (po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen) a byt v ulici Čsl. armády 22 
pak ve stejný den, tedy ve středu 6. března, v 16 hod. 
(po  tomto termínu bude hlavní vchod do  domu 
uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města a na majetkoprávním odboru MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v přízemí. Na toto od-
dělení se žádosti rovněž podávají osobně do  středy  
13. března do  16 hodin, a  zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, referent oddělení 
domovního majetku, tel. 583  388  410, e-mail: kate-
rina.bezdickova@sumperk.cz). Podat lze pouze jednu 
žádost na zveřejněné byty v daném období! Podmín-
ky pro přidělování bytů v  majetku města Šumperka 
se řídí platným „Opatřením (k dispozici na stránkách 
www.sumperk v sekci BYTY). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílány 
poštou. K  dispozici budou na  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, na odboru MJP (na nástěnce vedle dveří 410)  
- dne 15. dubna 2019. Město si vyhrazuje právo ne- 
uzavřít nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů o při-
dělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Děti z Pohádky objevují svět kolem sebe.  Foto: -lk-
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Přemýšlíme o plastechŠumperk ožije první březnovou sobotu tancem
Informace/Personální inzerce

V  úterý 5. února skupina studentů 
z  tzv. G-projektu šumperského gymná-
zia uskutečnila promítání filmu A Plas-
tic Ocean, který se velmi sugestivně  
zabývá dopadem znečištění celé plane-
ty a  zvláště oceánů plasty. Organizátoři 
chtěli svým spolužákům umožnit, aby se 
dozvěděli o globálním problému a začali 
přemýšlet, jak plasty ovlivňují náš kaž-
dodenní život. Příběh novináře Craiga 
Leesona a  ekologické aktivistky Tanyi 
Streeterové byl promítán ve  spolupráci 
s organizací Greenpeace, jež film zapůj-
čila. Za  ochotnou spolupráci děkujeme 
i Městské knihovně T. G. Masaryka, kte-
rá poskytla krásné prostory velkého sálu. 
Promítání se zúčastnila rovněž třída stu-
dentů ze SOŠ Šumperk, od   G-projektu 
převzala pomyslnou štafetu ve formě dře-
věné vařečky, aby mohla v  projekci po-
kračovat i na vlastní škole. Za G-projekt 
jsme nadšeni a  také děkujeme ostatním 
školám, že mají zájem se spolupodílet 
na této myšlence.        I. Brzobohatá, 

 studentka Gymnázia Šumperk

Klub tanečního sportu Šumperk, 
základna výuky společenského ta- 
nce, vychovává tanečníky pod vede-
ním hlavního trenéra Vlastimila Hoška 
a  úzce spolupracuje s  taneční školou 
Olympia tanečního mistra Jiřího Hru-
bého. Za svoje výborné výsledky vděčí 
taneční páry také externím trenérům 
z  Olomouce, Prahy, Brna, Kroměříže 
i ze zahraničí.

Klub sdružuje tanečníky všech vě-
kových kategorií, jež soutěží ve  vý-
konnostních kategoriích od třídy D až 
po  nejvyšší kategorii M. Máme však 
i členy seniorské kategorie, kteří pěstují 
společenský tanec pro radost a  zába-
vu. Předvádíme taneční ukázky stan-
dardních i latinsko - amerických tanců 
u příležitosti oslav, večírků, plesů apod. 

Těžiště naší činnosti ale spočívá 
v soutěžní reprezentaci. Naši tanečníci 
výborně reprezentují město v  repub-
likových i  mezinárodních soutěžích. 
Taneční pár Viktor Mrázek (18) a  Ve-
ronika Vykydalová (15) spolu tančí již 
od  roku 2012 a  tancem doslova žijí. 
Během roku 2018 zaznamenal řadu 
vynikajících výsledků a po sérii medai-
lových umístění v A třídě standardních 
tanců postoupil do nejvyšší výkonností 
třídy M (mezinárodní) mezi dospělými. 
Na Mistrovství ČR ve standardních ta- 
ncích, které se v lednu konalo v pražské 
Lucerně, získali dvakrát úžasné 8. místo 

v kategoriích Mládež i Do 21 let.
Na  stejné mistrovství se svými vý-

sledky kvalifikoval i  pár Albert Kolák 
(14) a  Alexandra Průšová (12), který 
získal ve  své věkové kategorii 16. mís-
to, což je v konkurenci několika stovek 
aktivních tanečních párů v  republice 
úžasné umístění. Další šance budou mít 
na  mistrovství ČR v  latinskoameric-
kých tancích, konaném v únoru ve Zlí-
ně a dále ještě na mistrovství republiky 
v kombinaci deseti tanců v březnu. 

Soutěžní úspěchy sklízejí i  Filip 
Vepřek (13) a  Adélka Sámelová (12), 
kteří na  mezinárodní taneční soutěži 
v  Hlinsku v  Čechách na  začátku úno-
ra získali zlato ve  standardních tancích 
a  stříbro v  latině. Úspěšně tančí rovněž 
Marek Vařeka (15) a Adéla Kosová (15), 
jež ve své věkové kategorii pravidelně bo-
dují na mezinárodních soutěžích po celé 
republice a sbírají finálová umístění. 

Tanečníci Vít Řezník (17) a  Niko-
la Saňáková (16) spolu tančí dva roky  
a  absolvují soutěže v  kategorii Mládež 
a  Dospělí. Na  loňské domovské soutě-
ži si vytančili dvě zlaté medaile, stejný 
úspěch se jim podařil v listopadu v Ho-
doníně. V  Pardubicích pak získali vyš-
ší výkonností třídu A  ve  standardních 
tancích a v Praze připojili áčko v latině. 
Se ctí reprezentovali na mezinárodních 
soutěžích Olomouc Open a  Ostrava 
Open. 

Náš klub výborně reprezentuje i se-
niorský pár Vlastimil Hošek a Marce-
la Pokorná. Získal bronzovou medaili 
na mistrovství ČR ve standardních ta- 
ncích v  Třinci. To je kvalifikovalo 
k účasti na mistrovství světa v Olomouci 
v květnu 2018. Na něm se utkalo 189 pá- 
rů z  25 zemí celého světa. Náš pár si 
vedl výborně, postoupil do  čtvrtého 
kola a  v  konečném zápolení obsadil  
28. místo ve  světě. Dalším výrazným 
úspěchem bylo 13. místo na  říjnovém 
mistrovství světa v deseti tancích v pol-
ské Wroclavi.

Tanečníci Klubu tanečního sportu 
srdečně zvou na  šumperský taneční 
svátek, soutěž O  pohár města Šum-
perka, kterou klub pořádá v  sobotu  
2. března pod záštitou města v  domě 
kultury. Od  deváté hodiny ranní je 
na programu 24 mezinárodně obsaze-
ných kategorií, z nichž vrcholná soutěž 
dospělých v  latinsko-amerických ta- 
ncích bude již tradičně zahajovat Květi-
nový ples.  D. Koláková
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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 ko-
misí Arcidiecézní charity Olomouc se 
tato částka rozdělí na  jednotlivé pro-
jekty,“ vysvětlila Bieliková. Částí vy-
koledovaných peněz tak chce Charita 
podpořit činnost Centra pro rodinu 
a Poradny pro ženy a dívky – ochrana 
nenarozeného života. Podpory se do-
stane i  spolku Společenství vdov, jenž 
sdružuje ženy v  tíživé životní situaci 
a nabízí jim aktivity a  společné sdíle-
ní. 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-

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
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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

21. 2. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření osob 
  se zrakovým postižením s pomůckami 
25. 2. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta se Zdeňkou Daňkovou 
  Poutavé vyprávění a čtení o Pradědu
26. 2.   Společná návštěva bazénu v Zámeckém 

resortu Sobotín Sraz v 9.50 hod. na auto- 
bus. stanovišti č. 15, nutné přihlásit se! 

28. 2. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
1. 3. 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.

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, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „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.
3. 3. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál pro děti 

Atrakce inspirované letošním tématem 
bálu „Z pohádky do pohádky s Večerníč-
kem“, společný rej v maskách

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 (dále jen „GDPR“)
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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INTERNET V ŠUMPERKU JIŽ
TO JE SELECT SYSTEM

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

T
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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 Pište

PRO VÍCE INFORMACÍ

LET

zpravodaj_20022019_cb_1.indd   1 13.02.19   12:42

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 

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
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na vybrané 
brýlové 
obruby

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

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

OPTOMEDIC DD s.r.o.  
Šumperk
Gen.Svobody 19a           Hlavní Třída 10,
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

SLEVA až 30%

  

 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:

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

FORTEX REALITY

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

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

Revoluční, Šumperk      2.150.000 Kč
• byt 3+1, OV, 74 m2, 6.NP, zasklená lodžie
• kompl.nákladná rekonstrukce
• neprůchozí pokoje, šatna, částečné 
   vybavení
 Volejte: 733 734 435

J. z Poděbrad, Šumperk  1.700.000 Kč
• byt 2+1 
• OV, 56 m2, 4. NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• celková rekonstrukce, nízké náklady     
 Volejte: 733 734 435

Šumperk    1.720 Kč/m2

• stavební pozemek 
• slunná stavební parcela, CP 1.500m2 
• veškeré inženýrské sítě na hranici   
   pozemku
 Volejte: 733 734 435

Šumperk    315 Kč/m2

• pozemek pro komerční využití 
• CP 16.000 m2, na hranici pozemku 
   elektřina a veřejný vodovod
• smíšená výrobní plocha  ( průmyslová 
   výstavba) Volejte: 733 734 435

Hrabenov            770.000 Kč
• rodinný dům 2+1, samostatně stojící
• CP 735 m2, ihned volný, nová kuch.linka
• možnost rozšíření do podkroví
• vytápění krb s průduchy, el. přímotopy 
 Volejte: 733 734 435

Šumperk             6,4 mil k jednání
• novostavba 5+kk 
• patrový, celopodsklepený RD, CP 803 m2

• 2x koupelna s WC, vytáp. plyn+krb.kamna 
• dvojgaráž, slunná terasa, slepá ulice 
 Volejte: 733 734 435

Šumperk         2.290.000 Kč k jednání 
• byt 3+1, ul. Revoluční, Šumperk     
• OV, 1. NP, 84 m2, cihla
• kompl. rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• nízké náklady, dílna, sklep       
 Volejte: 733 734 435

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.cz

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta

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

PŘIJMEME:

ZEDNÍKA
SVÁŘEČE (CO2 nebo TIG)

SVÁŘEČE CO2
(svařování maloobjemových cisteren)

LAKÝRNÍKA

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

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Náborový příspěvek 10.000 Kč 
(dle pozic). Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

PRO PRACOVIŠTĚ V ŠUMPERKU

PRO PRACOVIŠTĚ V HANUŠOVICÍCH
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Městská knihovna 
T. G. Masaryka Šumperk
vyhlašuje výběrové řízení na místo 

KNIHOVNÍKA/KNIHOVNICI 
na pobočku Sever

Předpokládaný nástup: 3. 6. 2019
Pracovně právní vztah:  poloviční úvazek
Požadované vzdělání:  SŠ nebo VŠ, knihovnické 
   nebo pedagogické vzdělání výhodou
Strukturovaný životopis doručí zájemci o práci do Městské knihovny 

T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1 nebo 
na e-mail seligova@knihovnaspk.cz do konce února 2019.

KNIHOVNÍKA/KNIHOVNICI

Loni v září byla v Šumperku otevřena nová soukromá mateřská 
školka LITTLE FAMILY, školka v mnoha ohledech unikátní

Celodenní výuka probíhá v  mateř-
ské školce LITTLE FAMILY, na rozdíl 
od  ostatních mateřských škol v  re- 
gionu, jak v  českém, tak v  anglickém 
jazyce. Angličtina je dětem předkládá-
na přirozenou hravou formou. „Cílem 
je, aby dítě zvládlo bez zábran a osty-
chu základní komunikaci v anglickém 
jazyce, aby se nebálo zeptat, zopakovat 
správný výraz, ale hlavně aby mělo zá-
jem tento jazyk dál poznávat a učit se 
mu,“ říká Veronika Leharová, vedoucí 
školky a speciální pedagožka. 

 Přístup k dětem ve školce je velmi in-
dividuální, i vzhledem tomu, že na jed-
noho pedagoga připadá jen 6 dětí. Díky 
menšímu kolektivu se tak mohou pe-
dagogové dětem věnovat daleko inten-
zivněji. Celková kapacita školky 
je 12 dětí a přijímány jsou 
děti od  2 let věku. Pro-
voz školky je celoroční, 
včetně letních prázd-
nin. 

 Školka je 
p r o v o z o v á n a 

ve  dvoupodlažní budově v  Zábřežské 
ulici 15. Tento objekt prošel na přelomu 
let 2017 a 2018, za přispění dotací z Ev-
ropské unie, kompletní rekonstrukcí. 

 Školka je vybavena moderními 
technologiemi, jako jsou interaktivní 

tabule, keyboard, a  interaktiv-
ními dřevěnými hračkami 
a  smyslovými pomůckami, 
které odpovídají nárokům 

na  vzdělávání dětí dle 
současných trendů. 
„V  naší školce máme 
k  dispozici nejmo-
dernější technologie, 

ale nezanedbáváme ani 
mezilidský kontakt, pohyb 

a  poznávání přírody. Máme 
k  dispozici krásnou zahradu, 

kde nejen cvičíme a  rozvíjíme po-
hybové dovednosti, ale také pěstujeme 
bylinky a  pozorujeme přírodu. Samo-
zřejmě chodíme i na výlety do přírody, 
za  zábavou a  kulturou,“ popisuje ve-
doucí školky Veronika Leharová a do-
dává: „Do školky často zveme zástupce 
různých zajímavých oborů, děti se tak 
mohou dozvědět řadu obohacujících 
informací. Naše školka je koncipována 
pro učení formou prožitků, nezamě-
řujeme se jedním směrem, ale chceme 
dětem nabídnout pestrost a  hlavně 

možnost si vše vyzkoušet na  vlastní 
kůži. Učíme prostě děti myslet v  sou-
vislostech tak, abychom je co nejlépe 
připravili na budoucí život.“

 Rodiče, které předchozí věty zaujaly, 
si mohou školku prohlédnout v  rámci 
Dnů otevřených dveří, o nichž budeme 
s předstihem informovat na facebooko-
vé stránce Little Family Šumperk, nebo 
si mohou domluvit individuální setkání 
na telefonním čísle +420 777 607 344 či 
e-mailem info@littlefamily.cz. Příjem 
dětí zatím nebyl ukončen, a to až do ob-
sazení plné kapacity školky. 

Více informací naleznete na  webo-
vých stránkách www.littlefamily.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 VásVOLNÁ MÍSTA PRO 
PROCESNÍ TECHNIKY
Máte školu ekonomického nebo
technického směru a baví vás práce
s daty a jejich vyhodnocování?

MÁME PRO VÁS
• Kurzy angličtiny zdarma. 
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc.
• Neomezené volání a 4 GB za 295 Kč/měsíc.

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

TDK Electronics s.r.o. Šumperk

comfort living

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


