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Letem zastupitelským 
světem
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Nádoby na bioodpad 
dostanou lidé 
během zimy

Církevní rok v hudb  nabídne 
Graunovo Váno ní oratiorium

Hudební cyklus poslechových po-
řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 
v měsíci lednu pokračuje. Nabídne 
posluchačům Vánoční oratorium ně-
meckého hudebního skladatele, vý-
borného tenoristy a virtuózního hráče 
na violoncello Carla Heinricha Grau-
na. Setkání s hudbou proběhne v úte-
rý 6. ledna, na svátek Tří Králů, který 
upomíná na okamžik, kdy se Kristus 
zjevuje nejen izraelskému národu, ale 
všem. Jeho dějištěm bude od 19 hodin 
zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele 
ve Farním středisku na Kostelním ná-
městí 4.

Martin Pat i ný p edstaví 
knihy nejen o d ev

Další setkání v rámci cyklu Via Lucis 
chystají jeho pořadatelé ze SVČ Doris 
na úterý 13. ledna. Nese název Knihy 
nejen o dřevě a hostem bude český 
výtvarník a spisovatel Martin Patřič-
ný, známý dřevěnými skladbami, ko-
lážemi a mozaikami. Jako spisovatel 
se věnuje jak dřevu, tak volné tvorbě, 
s Bedřichem Ludvíkem pak spolupra-
coval na scénáři dokumentu České 
televize Kus dřeva ze stromu. Setkání 
se uskuteční od 18 hodin v sále Vily 
Doris. Ještě před tím, v 17.15 hodin, 
proběhne vernisáž výstavy obrazů 
„Dřevo“ v Galerii na schodech ve Vile 
Doris.

V Jílkov  Galerii budou 
vystaveny jeho práce 

ze ty icátých 
až šedesátých let

Od 7. ledna do 1. února bude v Ga-
lerii Jiřího Jílka k vidění výstava, která 
připomíná jeho nedožité devadesátiny. 
Je návratem do jeho mládí, kdy ještě 
mohl malovat venku ve volné krajině, 
a převažují na ní obrazy syrových před-
jaří a pozdních podzimů, ale zastou-
peno je i několik ukázek malovaných 
džbánů či plastika z dob studií u profe-
sora Jana Laudy. Vernisáž se uskuteční 
ve středu 7. ledna v 18 hodin.

Ji í Stivín použije hudbu 
a „výtvarno“ k neobvyklým 

improvizacím

Svérázný hudebník a skladatel Jiří Sti-
vín zavítá po sedmi letech do Šumperka. 
Popularizátora jazzové hudby a virtuose 
na dechové nástroje bude hostit Dům 
kultury v pátek 16. ledna od půl osmé ve-
čer v rámci svého nepravidelného cyklu 
Koncert na jevišti. 

„Hlediště umístíme opět přímo na pó-
dium velkého sálu, které disponuje auten-
tickou atmosférou a dokonalou akustikou. 
V těsném kontaktu s posluchači Jiří Stivín 
zahraje � lmové a divadelní hity doplněné 
videoprojekcí a mluveným slovem,“ říká 
organizátor Ondřej Polák a dodává, že 
Jiří Stivín během koncertu použije hudbu 
a výtvarné umění k neobvyklým improvi-
zacím přímo na pódiu. Nedílnou složkou 
Jazzmanovy „one man show“ budou � l-

mová projekce, barokní hudba, improvi-
zace, jazz, šanson a mnohé další.

Knihovnice chystají p ednášku 
o úsovském zámku 

Přednášku nazvanou Hrad a zámek 
Úsov v dějinách, doplněnou o obrazové 
dokumenty, chystají na středu 14. led-
na od 18.30 hodin v Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu. Historik Zdeněk 
Doubravský během ní seznámí poslu-
chače s nejvýznamnějšími historický-
mi událostmi souvisejícími s hradem 
a zámkem Úsovem a s jeho stavebně-
historickým vývojem.

V Šumperku kone n  zahraje 
eská „kapela sn “

Časopis Rock&Pop společně s rádiem 
Beat loni uspořádal v anketu, jejímž cílem 

bylo sestavit první českou kapelu snů. 
Čtenáři a posluchači si skutečně dali zále-
žet a formace s názvem Supergroup CZ ve 
složení Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, 
Roman Dragoun, Vladimír Kulhánek, Jan 
Hrubý a Miloš Meir spatřila světlo světa. 
Její koncert se uskuteční v Domě kultury 
ve čtvrtek 22. ledna od půl osmé večer. 
Jedná se o náhradní termín za říjnový 
kvůli nemoci zrušený pořad. 

Ochotníci nabídnou 
Ko i í Jazý ky

O tom, jak se vymanit z vánočního 
cirkusu a navrátit Vánocům jejich pra-
vý smysl, pojednává nově připravovaná 
hra Kočičí Jazýčky amatérského diva-
delního souboru Studia D123. Ten ji 
premiérově uvede v sobotu 24. ledna 
úderem sedmé večerní.

Pro novou sezonu zvolili nadšení di-
vadelníci crazy komedii pojednávající 
o tom, jak neblahý vliv mohou mít Váno-
ce na některé z nás. Jako režiséra a dra-
maturga si vybralo Studio D123 herce 
místního divadla Lucii Šmejkalovou 
a Milana Cimeráka. Premiérové před-
stavení je už nyní vyprodané, divadlo 
tak chystá jeho nejbližší reprízy na sobo-
tu 7. a pátek 20. února. Zpracovala -zk-
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Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v lednu 

Martin Patřičný je známý dřevě-
nými skladbami, kolážemi a mo-
zaikami.

Vernisáž výstavy Jiřího Jílka se 
uskuteční ve středu 7. ledna.

Česká kapela snů odehraje svůj 
koncert ve velkém sále Domu kul-
tury ve čtvrtek 22. ledna.

Právě vychází lednové číslo Kul-
turního života Šumperka, jehož 
obálku zdobí v roce 2015 kresby 
výtvarnice Anežky Kovalové. K do-
stání je pouze za 12 Kč v knihku-
pectvích, knihovně, Informačním 
centru a v novinových stáncích.

Svérázný hudebník a skladatel Jiří 
Stivín zavítá po sedmi letech do 
Šumperka.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Vyzdobené ulice a trhy navozují vánoční čas

Vánoční atmosféru umocňují v Šum-
perku nejen nazdobené stromy na ná-
městí Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, 
ale také trhy. Dnes přitom v 18 hodin 
končí třídenní Vánoční zabijačkové 
trhy na náměstí u radnice. Trhy nazva-
né „Vánoce na Točáku“ pak hostí cent-
rum města až do středy 24. prosince do 
14 hodin. Prodejci v dřevěných stán-
cích zde nabízejí od deváté ranní do 
deváté večerní stylové vánoční zboží, 
cukroví, grilované uzeniny, medovinu, 
punč, svařené víno a další pochutiny.

Letošní novinkou jsou dvoudenní 
Vánoční trhy na Hlavní třídě v části od 
obchodního domu Jednota směrem ke 
Grandu, které místní radnice pořádá ve 
spolupráci s Okresní Agrární komorou. 
Probíhat budou v pátek 19. prosince od 
9 do 18 hodin a v sobotu 20. prosin-

ce od 9 do 16 hodin. Bližší informace 
a seznam prodejců lze najít na www.
farmarsketrhysumperk.cz.

Blížící se Vánoce dýchnou na přícho-
zí také ve výstavní síni šumperského 
muzea. V ní je až do 22. března k vi-
dění interaktivní výstava nazvaná Za 
zimních večerů v chalupách o domácí 
výrobě na venkově v minulosti. Ná-
vštěvníci se na ní dozvědí, ale i prak-
ticky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali 
v zimě v dobách, kdy neznali televizi 
ani počítače. 

A pokud vám není lhostejný osud 
seniorů v místním Domově důchodců 
a také opuštěných dětí z Pavučinky, 
můžete jim udělat radost dárkem pod 
Strom splněných přání. Ten opět vy-
rostl před kavárnou PředMěstí v ulici 
Gen. Svobody a zdobí jej několik desí-

tek konkrétních přání malých obyvatel 
Dětského centra Pavučinka v Dolnom-
lýnské ulici a klientů Domova důchod-
ců. Z nich si můžete až do pondělí  
22. prosince vybrat, koupit dárek a pře-
dat jej ve zmíněné kavárně.  -zk-

Předvánoční atmosféru navodilo minulý týden společné zpívání koled s Deníkem, které proběhlo v Šumperku na dvou 
místech - u školy ve Sluneční ulici a poprvé před šumperským divadlem.  Foto: P. Kvapil

Dana Vargová, držitelka Ceny paměti 
národa, zavítala na šumperskou rad-
nici.     Strana 2

Film „David Zeisberger - apoštol in-
diánů“, který uvede Česká televize, 
natočila šumperská společnost Vista-
film.     Strany 3, 4

Práce na rekonstrukci kanalizace se 
o Vánocích přeruší, pokračovat budou 
od 5. ledna.     Strana 5

Krásné a poklidné 
vánoční svátky 
a v roce 2015 
hodně pohody 
a samé dobré 
zprávy přeje všem 
svým čtenářům
redakce a redakční rada 
Šumperského 
zpravodaje
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Vysoký podíl podnikatelů, nízká daň 
z nemovitosti, nízké poplatky a vstříc-
ná radnice. To jsou některé z důvodů, 
proč byl podnikatelsky nejpřívětivějším 
městem Olomoucka zvolen Šumperk. 
Druhé místo si letos odnesl Prostějov 
a třetí skončila Litovel. Výzkum Město 
pro byznys, který již sedmým rokem 
hodnotí dvě stě pět obcí s rozšířenou 
působností a dvaadvacet městských 
částí Prahy, zpracovala agentura Da-
tank. 

Město Šumperk je místem, kde se 
obyvatelé nebojí pustit do podniká-
ní. Působí zde druhý nejvyšší podíl 
podnikatelů v ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu v kraji a vedení města se 
je snaží podporovat. Šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož je na místní firmy 
náležitě hrdý, ale ke všem podnikatel-
ským subjektům se snaží přistupovat 
stejným způsobem. „Fandíme podni-

katelům v našem regionu, nemůžeme 
ale nikoho zvýhodňovat. Kdybychom 
to udělali, rozkolísali bychom zdejší 
prosperující podnikatelské prostředí,“ 
uvedl starosta.

V hodnocení přístupu radnice 
k podnikatelům obstál Šumperk vůbec 
nejlépe z celého kraje. Radnice vychází 
podnikatelům také vstříc nastavením 
daně z nemovitosti a místních poplat-
ků na nejnižší úroveň v kraji. Zajímavý 
je i systém financování příspěvkových 
organizací ve městě. „V uplynulých le-
tech jsme byli nuceni udělat pár radi-
kálních finančních opatření, aby město 
fungovalo. Ale zavedli jsme také něko-
lik výhodných změn. Například pří-
spěvkovým organizacím jsme umožnili 
ponechat si peníze, které ušetřily s tím, 
že si je mohou uložit do fondu a využít 
v dalším roce. Funguje to skvěle,“ po-
dotkl Brož. -kd-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 27. listopadu 
roku 2014

* vyslechlo prezentaci Městské kni-
hovny, jež byla zaměřena na činnost 
této instituce a nevyhovující podmínky 
v budově v ulici 17. listopadu.

* seznámilo se s plánovanou rekon-
strukcí zimního stadionu, která by 
měla proběhnout příští rok a jejíž ná-
klady se odhadují na osmasedmdesát 
milionů korun.

* zvolilo členy finančního výboru, 
kterými jsou Valerie Hrubá, Antonín 
Harapát, Petr Kuba, Jaromír Miku-
lenka, Zdeněk Muroň, Petr Suchomel, 
Pavel Špatný, Alice Urbášková, Zdeněk 
Utěšený a Jaroslav Voráč.

* vzalo na vědomí petici občanů za 
vybudování cyklostezky mezi Šum-
perkem a Bratrušovem a uložilo od-
boru rozvoje města zařadit její realizaci 
do Strategického plánu rozvoje města. 
Nejde přitom o úplně jednoduchou zá-
ležitost. Většinu nákladů by totiž nes-
lo na svých bedrech město Šumperk, 
neboť pozemky směrem k Bratrušovu 
se nacházejí z pětadevadesáti procent 
v katastrálním území Šumperka a Hor-
ní a Dolní Temenice.

* schválilo vzdání se přednostního 
práva na úpis akcií společnosti Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk, a.s., 
při němž má dojít ke zvýšení základní-
ho kapitálu společnosti o šest milionů 
korun na konečných 859,215 milionu, 
a to vydáním šesti tisíc kusů nových ak-
cií, které budou upsány Starým Městem 
pod Sněžníkem. To má vůči společnos-

ti VHZ pohledávku právě ve výši šesti 
milionů, která tímto krokem zanikne. 
Pro Šumperk ale nemá úpis nových 
akcií společnosti VHZ význam, neboť 
v současnosti vlastní její akcie v hodno-
tě 316 858 700 Kč a úpis dalších akcií by 
nijak neovlivnil hlasovací právo města 
a nebyl by ani přínosný a ekonomicky 
výhodný.

* schválilo směnu částí pozemků v lo-
kalitě náměstí Jana Zajíce mezi městem 
a šumperskou společností UNING s.r.o. 
Ta použije získaný pozemek k vybudo-
vání parkovacích míst. Pozemky, které 
získá město, se mohou v budoucnu vyu-
žít pro rozšíření chodníků.

* schválilo v souvislosti s odprode-
jem bytů v domě ve Vrchlického ulici 23  
poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši padesát tisíc korun do fondu 
oprav nově vzniklého Společenství 
vlastníků zmíněného domu. Peníze do-
stane uvedené společenství po prodeji 
a zápisu vkladu práva do katastru ne-
movitostí posledního bytu a jejich část 
by měla být použita na ošetření trhliny 
ve fasádě. Město tak již nebude muset 
řešit žádné další stavební úpravy objek-
tu, který je určen k prodeji.

* ZM schválilo prodej posledního su-
terénního bytu v domě ve Vrchlického 
ulici 23 Leoši Holinkovi. Za byt o veli-
kosti 39,61 m2 a spoluvlastnické podíly 
na společných částech domu a pozem-
ku pod domem zaplatí 342 011 Kč. 

 Zpracovala -zk-

Provoz šumperského Městské-
ho úřadu bude těsně před Vánocemi 
a také v období mezi svátky omezený. 
Historická budova radnice na náměstí 
Míru i úřadovny v ulicích Jesenické, 
Rooseveltově a Lautnerově se veřejnos-
ti uzavřou v úterý 23. prosince úderem 
druhé odpolední, aby se opět otevřely 
v pondělí 29. prosince. Na Silvestra 
a v pátek 2. ledna pak mají všichni za-
městnanci nařízenou dovolenou.

První omezení provozu je naplá-
nováno na pátek 19. prosince, kdy se 
všechny budovy Městského úřadu uza-
vřou půl hodiny po poledni, tedy o dvě 
hodiny dříve než je obvyklé. V pondělí  
22. a 29. prosince budou běžné úřed-
ní dny, v úterý 23. a 30. prosince se 
pak bude úřadovat do 14 hodin s tím, 
že předposlední den roku budou po-
kladny otevřeny pouze do 12 hodin. 
Na celý den se pak budovy městského 
úřadu uzavřou na Silvestra, tedy ve 
středu 31. prosince. Důvodem je na-
řízené čerpání dovolené. „Vzhledem 
k tomu, že mezi 1. lednem a násled-
ným víkendem je pouze jeden pracovní 
den, budou úřadovny v pátek 2. ledna 
zavřené,“ říká vedoucí kanceláře ta-

jemníka Marie Dvořáčková a dodává, 
že běžný provoz „odstartuje“ v pondělí  
5. ledna. „Výjimkou bude pouze po-
kladna v budově na náměstí Míru, jež 
se otevře až v deset hodin dopoledne. 
Pokladna v úřadovně v Jesenické uli-
ci bude v provozu již od osmé ranní,“ 
upřesňuje Dvořáčková. -red- 

Letem zastupitelským světem

Městské úřadovny 
mezi svátky omezí provoz

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka 

ve čtvrtek 11. prosince přineseme 
v čísle, které vychází 14. ledna 2015.

Z majetkoprávního světa

Šumperk je podnikatelsky 
nejpřívětivějším městem na Olomoucku

Jméno Dany Vargové znají nejen Šumperané, ale od 17. listopadu i lidé v celé České 
republice. Právě v tento den převzala v Národním divadle za obětavou péči o těžce 
postiženého syna Julka, kterého tajná policie označila jako nejnebezpečnější an-
tikomunistický živel v regionu a jenž byl výraznou osobností Sametové revoluce 
v Šumperku, Cenu Paměti národa. Tu každoročně uděluje organizace Post Bellum 
pamětníkům zlomových momentů minulého století, kteří ve svém životě prokáza-
li, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. 
V pátek 5. prosince zavítala Dana Vargová na šumperskou radnici. Sešla se zde 
s těmi, které zná od jejich raného dětství, neboť se jejich rodiny přátelily - se sta-
rostou Zdeňkem Brožem, někdejším místostarostou Petrem Suchomelem a jeho 
nástupcem Tomášem Spurným. Během srdečného povídání podotkla, že byla 
překvapená, kolik neznámých lidí příběh její rodiny zaujal. „Velmi mě to dojalo 
a vůbec jsem nečekala takovou mediální pozornost,“ řekla Dana Vargová, kterou 
minulý týden pozvala redakce Mladé fronty DNES do kavárny Slavia na společné 
focení dvaceti významných osobností z různých oblastí života společnosti. Více 
k setkání na šumperské radnici přineseme v příštím čísle. -zk-

Provoz Městského úřadu Šumperk 
během svátků

pátek 19.12. 8.00-12.30 hod.
pondělí 22.12. 8.00-17.00 hod.

úterý 23.12. 8.00-14.00 hod.  
středa 24.12. zavřeno
čtvrtek 25.12. zavřeno
pátek 26.12. zavřeno

pondělí 29.12. 8.00-17.00 hod.
úterý 30.12. 8.00-14.00 hod. 

(pokladny pouze do 12.00 hod.) 
středa 31.12. zavřeno
čtvrtek 1.1. zavřeno
pátek 2.1. zavřeno

pondělí 5.1. 8.00-17.00 hod. 
(pokladna nám. Míru od 10.00 hod., 

pokladna Jesenická od 8.00 hod.)
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První parkovací dům se otevřel veřejnostiTříkrálovou 
sbírku zahájí 
Zdeněk Brož
Již tradičně zahájí nadcházející rok 

v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. 
Koledníci vyjdou do ulic v období mezi 
2. a 11. lednem, aby přinášeli do všech 
domovů požehnání a poprosili o pomoc 
pro ty, kteří ji potřebují. V Šumperku 
zahájí koledování v pondělí 5. ledna 
šumperský starosta a senátor Zdeněk 
Brož na tzv. „Točáku“. Od 15 do 17 ho-
din se zde bude podávat „novoroční 
zelňačka“ a pro děti budou připraveny 
drobné dárky.  Pokr. na str. 5

Parkovací „dům“ v lokalitě panelové-
ho sídliště při Finské ulici v Temenici 
začíná sloužit veřejnosti. V jednopat-
rovém otevřeném betonovém objektu 
se nachází sto čtrnáct parkovacích míst 
a využívat by ho měli především obyva-
telé této části města.

Do stavby patrového parkoviště, jež 
vyrostlo v proluce mezi budovou zdra-
votního střediska u prodejny Hruška 
a plynovou kotelnou, které se nacházejí 
v Temenické ulici, se bruntálská firma 
Kareta pustila letos v srpnu. Dokon-
čit ji měla do 18. listopadu, stavba ale 
nabrala téměř měsíční skluz a město 
s velkou pravděpodobností dodavateli 
naúčtuje penále dle smlouvy. Celkem 
přitom místní radnice za parkovací  
objekt, k němuž již loni vybudovala pří-
jezdovou komunikaci, zaplatí 21,7 mi-
lionu korun. „Stavba byla minulý pátek 
zkolaudována. Drobné nedodělky, jako 
je definitivní povrch schodů, a také vý-
sadba zeleně se zrealizují příští rok na 
jaře,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje 
města, územního plánování a investic 
Irena Bittnerová.

Nový betonový objekt pojme sto 
čtrnáct aut, včetně šesti vyhrazených 
stání pro invalidy. Do jeho přízemní 

části vjíždějí vozy z Temenické ulice, 
do patra pak z ulice Finské. V projek-
tu se totiž využilo terénní nerovnosti. 
Dobrou zprávou pro majitele aut je, 
že za parkování se neplatí. A hrozit by 
nemělo ani to, že se parkovací „dům“ 

stane útočištěm nepřizpůsobivých 
spoluobčanů. V objektu je nainstalo-
váno osvětlení s čidly, reagujícími na 
pohyb. Místo navíc bude pravidelně 
kontrolovat městská policie.

 Z. Kvapilová

Moravský rodák David Zeisberger, který více než 
šedesát let strávil mezi indiány v severovýchodní 
Americe, je hlavní postavou polohraného filmového 
dokumentu, jenž dvanáct měsíců vznikal v kopro-
dukci České televize a šumperské společnosti Vista-
film manželů Ivy a Luboše Hlavsových a v němž 
hlavní roli ztvárnil známý herec Luboš Veselý. 
Premiéru bude mít na Štědrý den, tedy ve středu  
24. prosince, ve 22 hodin na programu ČT2. O tom, 
že snímek nazvaný „David Zeisberger - apoštol in-
diánů“ nabízí opravdu silný lidský příběh, svědčí 
reakce těch, kteří přišli koncem listopadu na před-
premiéru do zábřežského kina Retro.

„Již od prvních okamžiků na mě zapůsobily nád-
herné záběry přírodní scenérie podbarvené ještě 
působivější hudbou. Zhlédli jsme nejenom výpravný 
dokument se spoustou zajímavých informací o Davi-
du Zeisbergerovi a o Moravských bratrech, ale i umě-
lecké dílo. Celý dokument ve mně zanechal hluboký 
zážitek,“ napsal po zábřežské předpremiéře jeden 
z diváků Roman Vonzino. Podle režiséra a producen-
ta Zdeňka N. Bričkovského jde o profesionální a zá-
roveň citlivý a smysluplný dokumentární film. „Film 
je neskutečný. Samotná postava Davida Zeisbergera 
a jeho život vzbuzují obdiv. Je škoda, že jeho odkaz 
nejsme schopni docenit, protože jsme se s tímto jmé-
nem setkali většinou poprvé. V amerických oblas-
tech, kde své poselství vykonával, je ale živý dodnes. 
Jeho jméno patří mezi největší muže dějin Severní 
Ameriky,“ uvedl po předpremiéře Martin Utíkal. 
A podobně reagovala i divačka Hedvika Plevková: 
„Příběh člověka, který se nezastavil ani po nezdarech 
a pokračoval ve své práci, protože věřil, že to má cenu, 
je hodně inspirativní. Určitě na něj hned tak nezapo-
menu. Těším se, že se o Vánocích na film podívám 
znovu a doporučím ho i známým.“

V amerických historických pramenech se lze do-
číst, že Moravan David Zeisberger vykonal pro indiá- 
ny nejvíc ze všech bílých Američanů. Mezi indiány 
přišel šířit křesťanské učení, ale prakticky je naplňo-
val především činy. A to je také důvod, proč je často 
představován jako „Apoštol indiánů.“ Tento výji-
mečný člověk sepsal několik antropologických studií 
zabývajících se životem indiánů. Na území provincie 
New York, ale i v Pennsylvánii vzniklo s jeho přiči-
něním mnoho indiánských misijních osad. Indiány 
si zamiloval, byl mezi ně nakonec i přijat. Nejprve se 
usadil v Onondagu v hlavním sídle kmene Irokézů, 
ale posléze ho okolnosti přinutily hledat nová místa 
a s indiány se postupně přesouval dál na západ do 
amerického vnitrozemí. V Americe a Kanadě prožil 
do roku 1807, kdy zemřel, mnoho převratných udá-
lostí, do života mnoha indiánských osad a celých 
kmenů přinesl křesťanství a učil indiány žít podle ur-
čitých základních civilizačních pravidel, ale zároveň 
tak, aby příliš nenarušil jejich vlastní kulturu. 

 Pokr. na str. 4

První parkovací dům v Šumperku nabízí sto čtrnáct míst ke stání. Veřejnosti se 
otevřel minulý pátek.  Foto: -pk-

Scéna na kánoi se natáčela na Slezské Hartě. 
 Foto: Vistafilm

Do ulic města se již tradičně vydají 
nepřehlédnutelní šumperští Motýli. 
Koledovat budou v pondělí 5. ledna. 
 Foto: -zk-

Příběh Davida Zeisbergera uvede televize na Štědrý denVážení a milí přátelé!
Svatý Mikuláš za doprovodu čertů a andělů a za 

všeobecného veselí dětí již projel pěší zónou a rozsvítil 
vánoční strom na Točáku s novými světelnými efek-
ty. Pod ním zazářila okénka stánků, zavoněl vánoční 
punč a svařené víno. Také kovář zahájil svoji tradiční 
práci a naši přátelé z partnerského města Bad Hers-
feldu rozprodali všechny vánoční štoly a víno s výtěž-
kem, který pošlou, jako každoročně, na dobrou věc. 
To vše je neklamným znamením, že Vánoce jsou opět 
za dveřmi. Všichni víme, že pak následují zabijačkové 
hody u radnice, zazpívání koled pod velkým vánoč-
ním stromem a pak už půjde opravdu do tuhého. Po-
slední víkend s nákupní a také úklidovou horečkou na 
český způsob a Ježíšek může zazvonit. 

Přeji nám všem, abychom se po tom velkém před-
vánočním shonu mohli v klidu a pokoji sejít v kru-
hu svých blízkých, abychom mohli zapomenout na 
všechny starosti a těšili se z rozzářených očí našich 
nejmenších. Přeji nám všem, abychom strávili Vánoce 
s dobrou myslí a klidem v duši, ale také s myšlenkou 
na všechny, kteří si takovou pohodu nemohou užít. 

Krásné Vánoce,
Zdeněk Brož, starosta města
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   Pokr. ze str. 3
Na rozdíl od většiny tehdejších mi-

sionářů rychle rozpoznal nebezpečí, 
které se jako propast otevíralo mezi do-
morodými obyvateli a euroamerickou 
kulturou. Aby tuto propast překlenul, 
vybudoval systém, který citlivě vyme-
zil rozdíl mezi pospolitým životem 
divokých indiánů a indiánů křesťanů. 
Osady, které založil na základě toho-
to systému, se vyznačovaly především 
tím, že zde například téměř nedochá-
zelo k problémům s alkoholizmem či 
násilnictví.  

Jakkoli byly však jeho snahy ušlech-
tilé, jeho úsilí bylo jen nepatrným po-
kusem v období nerovného střetu dvou 
velkých a příliš rozdílných světů. Byl 
to jedinečný zápas o záchranu lidství, 
avšak v nelidské době. 

Dvaapadesátiminutový snímek „Da- 
vid Zeisberger - apoštol indiánů“  
navazuje na televizní dokumenty 
„Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“ 
z roku 2010 a „Pod ochranou Žerotí-
nů“ z loňského roku, jež jsou uváděny 
v rámci volného cyklu Protestantská 
historie. Polohraný dokument natáče-

li filmaři v České republice, Německu 
a Americe. „V Americe najezdil náš 
štáb čtyři tisíce dvě stě kilometrů po 
sedmi státech. Natáčeli jsme v New 
Yorku, Pensylvánii, Ohiu, Michiga-
nu, Wisconsinu, Minnesotě a South 
Dakotě,“ říká produkční Vistafilmu 
Iva Hlavsová a prozrazuje, že všech-
ny hrané a bojové scény s indiány se 
točily v České republice. Zúčastnilo 
se jich na sedm desítek komparzistů, 
zabývajících se životem tzv. lesních 

indiánů, nebo vojáků či trapperů Se-
verní Ameriky v 18-19. století. „Náš 
štáb dostal při natáčení v Ohiu medaili 
jako ocenění za přínos v oblasti zvidi-
telnění osobnosti Davida Zeisbergera. 
Byli jsme tak první Češi - Moravané, 
kterým se za sedmatřicet let, kdy se 
tato cena uděluje, této pocty dostalo. 
Američané měli radost, že medaile ko-
nečně doputuje také do země, odkud 
Moravan Zeisberger pochází,“ dodává 
Hlavsová. -zk-

Již tradičně chystá na první svátek vá-
noční Schola od sv. Jana Křtitele Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Letos ale 
navíc připravuje jednu hudební novinku.

Kromě Rybovy mše si příznivci sboru 
a vánočně naladěné obecenstvo budou 
moci nově poslechnout Missu pastoralis 
in C od Josefa Schreiera. Obě mše uvede 
šumperská Schola s pomocí mnoha dal-
ších zpěváků a hudebníků různých pro-
fesí a věku. Společná zkouška „Rybovky“ 
přitom proběhne v neděli 21. prosince 
od 19 hodin v klášterním kostele. 

A kde a kdy se bude koncertovat? 
Schreierova pastorační mše rozezní 
v pátek 19. prosince v 19 hodin kostel 
Archanděla Michaela v Branné a ve 
středu 24. prosince ve 22 hodin při „půl-
noční“ šumperský kostel sv. Jana Křti-
tele. Na Rybovu Českou mši vánoční 
pak mohou posluchači přijít ve čtvrtek  
25. prosince v 16.30 hodin do klášter-
ního kostela v Šumperku nebo v nedě-
li 28. prosince v 19 hodin do kostela  
sv. Jiří v Bludově. -zk- 

Upozorňujeme občany na změny  
zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích, v platném znění, které podstat-
ně mění způsob vedení registru vozidel 
a dotknou se většiny majitelů vozidel. 
1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon  
č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon  
č. 56/2001 Sb. a další související zákony.

Některé důležité změny zákona  
č. 56/2001 Sb.:

- místní příslušnost úřadu bude ur-
čená podle místa bydliště původního 
provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že 
i „kompletní“ převod vozidla na nové-
ho provozovatele proběhne na měst-
ském úřadu nebo magistrátu, v jehož 
správním obvodu má sídlo nebo byd-
liště původní provozovatel;

- při změně vlastníka se registrační 
značka nebude měnit;

- při zápisu nového vlastníka vozidla 
nebo provozovatele bude nutná v pří-
padě nepřítomnosti některého z účast-
níků této změny plná moc podepsaná 
úředně ověřeným podpisem nebo 
uznávaným elektronickým podpisem;

- tzv. polopřevody vozidel (odhláš-
ky) již nebudou prováděny, zápis no-
vého vlastníka bude muset proběhnout 
do 10 pracovních dnů od převodu nebo 
přechodu vlastnického práva (např. za-
koupení vozidla), přitom platnost pro-
tokolu o evidenční kontrole je omezena 
na 14 dní;

- u vozidel, která jsou v tzv. polopře-
vodu na nového vlastníka, bude povin-
nost zapsat nového vlastníka nejpozději 
do 30.6. 2015, v případě nesplnění této 

povinnosti bude vozidlo po tomto datu 
považováno za zaniklé a nebude ho 
možné již znovu zapsat do registru;  

- změní se terminologie, dočasné vy-
řazení vozidla z registru silničních vo-
zidel (tzv. depozit) bude nově „vyřazení 
vozidla z provozu“ na dobu maximálně 
12 měsíců, trvalé vyřazení z registru 
silničních vozidel bude nově „zánik 
vozidla“;

- bude-li trvat vyřazení silničního  
vozidla z provozu déle než 12 po sobě 
jdoucích měsíců, bude vlastník vozidla 
povinen bez zbytečného odkladu ozná-
mit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho 
využití; bude se to týkat i vlastníků vo-
zidel vyřazených z provozu k 1.1. 2015 
méně než 18 měsíců (od 1.7. 2013 do 
31.12. 2014), u nichž lhůta, po kterou 
budou povinni podat oznámení o místě 
a účelu využití vozidla, uplyne 1.1. 2016;  

- vlastníci vozidel dočasně vyřa-
zených z registru k 1.1. 2015 více než  
18 měsíců (tzn. že k dočasnému vyřaze-
ní došlo před 1.7. 2013) mají povinnost 
podat oznámení o místě a účelu využití 
do konce roku 2015, při nesplnění této 
povinnosti bude vozidlo považováno 
za zaniklé a nebude ho možné již znovu 
zapsat do registru vozidel;

- zákon výrazně rozšiřuje počet pře-
stupků a správních deliktů za nespl-
nění povinností uvedených v zákoně  
č. 56/2001 Sb;. 

- registrační značky na přání a třetí 
tabulka na nosič kol se budou vydávat 
až od 1.1. 2016

R. Novotný, vedoucí odboru 
dopravu MěÚ Šumperk

Období vánočních svátků představu-
je nejen nápor na peněženky, ale také 
na kapacitu nádob určených k ukládání 
komunálního odpadu. V Šumperku se 
odpad nebude svážet pouze na Štědrý 
den, tedy ve středu 24. prosince. V dal-
ších svátečních dnech pak proběhne 
svoz podle běžného harmonogramu.

„Místo Štědrého dne se bude směsný 
komunální odpad svážet o den pozdě-
ji, tedy ve čtvrtek 25. prosince. V pátek  
26. prosince, ve středu 31. prosince 
a poté v pátek 2. ledna budou probí-
hat svozy tak, jak jsou lidé zvyklí,“ říká 
Vladimír Hošek z oddělení odpadů 
a ovzduší odboru životního prostředí 
místní radnice a dodává, že přestože je 
o Vánocích produkce odpadu v domác-
nostech vyšší než během roku, kapacita 
nádob se v tomto čase z logistických 
důvodů nenavyšuje. 

„V době vánočních svátků je možné 
uložit směsný komunální odpad ved-
le sběrné nádoby do vhodného obalu, 
nejlépe pevného igelitového pytle, tak, 
aby nedošlo k úniku směsného komu-
nálního odpadu na veřejné prostran-
ství. Toto pravidlo se letos vztahuje 
jen na Štědrý den, kdy svoz neproběh-
ne, a v žádném případě se netýká po-
zemních kontejnerů a separovaných 
složek komunálního odpadu,“ zdů-
razňuje Hošek. Mnohdy přitom podle 
něj stačí jen obsah kontejneru stlačit. 
„Do této jednoduché operace se ale 
občané příliš nehrnou. Podle našich 
poznatků je totiž váha obsahu kontej-
neru stále menší. A neškodila by ani 
trocha ohleduplnosti, dost často hodí 

do kontejneru prázdnou krabici plnou 
vzduchu,“ podotýká referent oddělení 
odpadu a ovzduší a dodává, že během 
vánočních svátků využívá město ka-
pacitu svozových firem z více než sta 
procent nad rámec uzavřených smluv. 
„Při organizaci upřednostňujeme svoz 
směsného komunálního odpadu. Chtěl 
bych proto požádat občany, aby poseč-
kali s odložením separovaných složek 
komunálního odpadu asi o týden, kdy 
už bude tento svoz probíhat v běžném 
režimu,“ apeluje Hošek. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže ke sběrným 
místům na tříděný odpad. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromků do 20. února, poté je již 
musejí odvézt na sběrný dvůr v Anglic-
ké nebo Příčné ulici. -zk-

Příběh Davida Zeisbergera uvede televize na Štědrý den

Odpad se na Štědrý den nevyváží
Hlavní roli Davida Zeisbergera ztvárnil Luboš Veselý.  Foto: Vistafilm

V Šumperku se odpad nebude svážet 
pouze na Štědrý den, tedy ve středu 
24. prosince.  Foto: -zk-

Změny v registru vozidel platné od 1. ledna 2015

Schola nabídne 
pastorační mši 
i „Rybovku“
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    Pokr. ze strany 3
Role koledníků se v tento den zhostí zpěváčci Šum-

perského dětského sboru. „Výtěžek Tříkrálové sbírky 
je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, se-
niorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu 
Šumperk. Část výnosu pak jde na humanitární pomoc 
do zahraničí,“ uvedla ředitelka místní Charity Marie 
Vychopeňová. Vzápětí připomněla, že letos se v šum-
perském děkanátu vykoledovalo 663 764 koruny. 

„V nadcházející sbírce bychom chtěli tuto hrani-
ci překročit a dosáhnout sedmi set tisíc,“ zdůraznila 
Vychopeňová. Peníze by podle ní měly podpořit čin-
nost Centra pro rodinu Šumperk a Poradny pro ženy 
a dívky - ochrana nenarozeného života. „Dále bychom 
chtěli zvýšit dostupnost Charity zakoupením automo-
bilu, zvýšit kvalitu dovážených obědů vybudováním 
mycího centra a rozšířit sortiment půjčovny rehabili-
tačních a kompenzačních pomůcek. Samozřejmostí je 
přímá pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné 
nouzi,“ podotkla ředitelka Charity. -red-

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zim-
ním stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin, vstup 
přijde na třicet korun. Bruslit se bude i před a během 
vánočních svátků. V neděli 21.12. v době od 14 do 
15.30 hodin, v pondělí 22.12. a v úterý 23.12. od  
15 do 16.30 hodin, ve středu 24.12. od 13 do 14.30 ho- 
din, ve čtvrtek 25.12., v pátek 26.12. a v sobotu 26.12. 
pak od 15 do 16.30 hodin. Zabruslit si na zimním 
stadionu mohou zájemci i v neděli 28.12. od 18 do 
19.30 hodin, v pondělí 29.12. a v úterý 30.12. od  
15 do 16.30 hodin, ve středu 31.12. a ve čtvrtek 1.1. 
od 14 do 15.30 hodin. 

Vstupné je ve zmíněných dnech čtyřicet korun. 
V neděli 21.12. mohou na stadion zamířit také ro-
diče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 do 9.45 
hodin. Dospělí zaplatí třicet korun a stejnou částku 
i dítě v doprovodu rodiče bez průkazky HK Mladí 
draci, dítě vlastnící zmíněný průkaz má v doprovodu 
rodiče bruslení zdarma. Všechny termíny bruslení 
pro veřejnost jsou zveřejněny na stránkách PMŠ, a.s. 
www.pms-spk.cz v sekci Zimní stadion. -red-

Tříkrálovou sbírku 
zahájí Zdeněk Brož

Přijďte si o svátcích 
zabruslit na zimní stadion

Práce na kanalizaci se o Vánocích 
přeruší, pokračovat budou od 5. ledna

Letošní podzim a začínající zima jsou v Šumperku 
spojeny s obnovou stokové sítě v rámci druhé fáze ev-
ropského projektu Zlepšení kvality vod horního povo-
dí řeky Moravy. Nově se zde pokládají dva kilometry 
kanalizace a rekonstruuje 2,23 kilometru stávajícího 
vedení ve čtrnácti ulicích. Práce přitom již koncem 
října uzavřely ulice Temenickou a Vančurovu a opra-
vy pokračují i v dalších ulicích. V období vánočních 
svátků v nich stavební ruch utichne, pracovat se opět 
začne v pondělí 5. ledna.

Asi půlkilometrový úsek Temenické ulice od svě-
telné křižovatky u Koruny po křižovatku s ulicí Šu-
mavskou a také ulice Vančurova jsou uzavřeny pro 
dopravu již téměř dva měsíce a mnozí místní se do-
mnívají, že práce jdou pomalu. „Stavba pokračuje 
maximální rychlostí, a pokud teploty neklesnou pod 
pět stupňů pod nulou, můžeme i nadále pracovat. Při 
nižších teplotách materiály bohužel ztrácejí elasti-
citu,“ uvedl manažer projektu Aleš Miketa. Vzápětí 
dodal, že náročnost prací je přímo úměrná množství 
inženýrských sítí vyskytujících se na jednom místě, 
v Temenické ulici navíc dělníci narazili na kanaliza-
ci, která není nikde evidována. „Hlavním problémem 
v Temenické ulici je přeložka kabelu vysokého napětí, 
na které jsme se zatím nebyli schopni se společností 
ČEZ Distribuce domluvit. Ve Vančurově ulici nás pak 
brzdí přeložka plynovodu v křižovatce s ulicí B. Něm-
cové, který se nachází v jiném místě, než bylo zakres-
leno,“ podotkl manažer projektu.

Rekonstrukce v prvním úseku Temenické ulice 
v části od křižovatky u Koruny po jednosměrný vý-
jezd ze sídliště Prievidzská u střediska Sever by měla 
podle Aleše Mikety skončit do 20. prosince. Doprav-
ní značení se zákazem vjezdu se pak přesune ke zmí-
něnému výjezdu ze sídliště. „V celém okrese, tedy 
i v Šumperku, máme jako poslední pracovní den le-
tošního roku naplánovanou sobotu 20. prosince. Po-
tom se práce v rámci technologické přestávky přeruší 
s tím, že veškeré nezbytné výkopy budou zabezpečeny 
proti pádu. A pokud nám to situace umožní, chtěli 
bychom Temenickou ulici v době této technologické 

přestávky zprůjezdnit,“ ujistil Miketa a upřesnil, že 
stavět se opět začne v pondělí 5. ledna. Ve Vančurově 
ulici by se přitom mělo v prvním úseku pracovat na 
kanalizaci do 15. ledna, rekonstrukce druhého úseku 
by pak měla skončit do 30. března. V ulici Temenické 
budou práce probíhat až do června. „Kromě rekon-
strukce kanalizace v rámci evropského projektu zde 
budou od března do května probíhat práce spojené 
s letos dokončovanou etapou regenerace sídliště při 
Prievidzské ulici. V části naproti prodejně Albert mu-
síme napojit stoku vedoucí ze sídliště na Temenickou 
ulici,“ vysvětlil manažer projektu a dodal, že rekon-
strukce Temenické ulice bude v dalších měsících po-
stupovat po etapách.

V lednu by pak měly odstartovat práce v ulicích 
Sluneční a Pod Senovou. Opravy kanalizace probíhají 
rovněž v oblasti ulice Javoříčko, kde se realizují na-
pojení a šachta, a také v ulici Dolnostudénské. „Zde 
jsme museli neplánovaně přikročit k „podvrtu“ smě-
rem od Prametu ke společnosti Sart a navíc je třeba 
neplánovaně přeložit optický kabel, kabel nízkého 
napětí a plynovod,“ uvedl Miketa. -zk-

Poznámka na závěr: V případě problémů, jež 
souvisejí s rekonstrukcí kanalizace v Šumperku, se 
lze obrátit na manažera projektu A. Miketu, tel.č. 
606 755 447, zástupce správce stavby M. Wywia-
la, tel.č. 602 141 367, či zástupce zhotovitele stavby 
P. Kopáčka, tel.č. 725 784 839.

     Na webu je mapová
 aplikace zimní údržby, 
lze volat i na nepřetržitou 
dispečerskou službu

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotli-
vých komunikací ve městě, ale také dobu, za kte-
rou by měly být uklizené, najdou zájemci na adrese 
www.sumperk.cz a také na stránkách Podniků měs-
ta Šumperka www.pms-spk.cz v sekci mapy. Přímo 
z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či připomín-
kou, jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělo-
vat i nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečerské 
službě. Všechny podněty, jež budou na telefon-
ním čísle 604 920 123 nahlášeny, musí odpovědný 
pracovník zaznamenat do dispečerské knihy s po-
známkou o způsobu řešení. -zk-

     Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v lednu pokračují. Na progra-
mu jsou v pátek 2. ledna v době od 18 do 19 hodin, 
v sobotu 3. ledna od 8.30 do 10 hodin a ve středu  
7. ledna v době od 8.30 do 10 hodin. Bližší informa-
ce lze nalézt na www.sumperk.cz. -red-

     Uzavření Temenické 
a Vančurovy přineslo změny 
v jízdním řádu MHD

V souvislosti s obnovou kanalizace jsou v Šum-
perku od října uzavřeny ulice Temenická a Van-
čurova. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude 
probíhat ještě v příštím roce, došlo od 14. prosince 
ke změnám v jízdním řádu městské hromadné do-
pravy. Nové výlukové jízdní řády jsou zveřejněny 
na webových stránkách města www.sumperk.cz 
v sekci Aktuality a v sekci Rekonstrukce kanalizace 
(běžící banner na úvodní stránce). Na zmíněných 
stránkách lze rovněž najít aktuální uzavírky komu-
nikací v Šumperku. Stačí jen zvolit sekci Občan 
a podsekce Komunální služby, Komunikace, Uza-
vírky komunikací. -red-

     Kvalitu ovzduší popisuje 
zpráva na webu města

Situační zpráva k Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší města Šumperka obsahuje aktualizované 
údaje na základě nejnovějších dostupných infor-
mací o emisních datech za rok 2012 a imisních 
datech za rok 2013, včetně jejich porovnání s před-
chozími lety. Na celkovém množství emisí tuhých 
znečišťujících látek se v Šumperku s hodnotou těs-
ně nad 50% nejvíce podílejí malé zdroje (lokální 
topeniště, vytápění domácností) a z 27,3% doprava. 
Ta je se svým podílem 62,2% jednoznačně největ-
ším producentem emisí oxidů dusíku v Šumperku. 
S obsahem zprávy se lze seznámit v sekci Správa 
města - Dokumenty - Životní prostředí. -oh-

Rekonstrukce kanalizace v Temenické ulici by měla 
být hotova do černa příštího roku.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

21. listopadu si celá Evropa připo-
mněla diagnózu cystická fibróza. Tato 
akce pod názvem „Větrníkový den pro 
slané děti“ probíhá i v České republice. 
Naše škola se tak rozhodla podpořit 
tento den v podobě informační akce. 
Spojili jsme se s Mateřskou školou Po-
hádka a společně rozfoukali větrníky za 
všechny slané děti. 

Hlavními organizátory byli žáci 2.B 
třídy. Přípravy probíhaly již dva týdny 
předem. Bylo nutné vyrobit pětadeva-
desát větrníků, aby se do foukání mohly 
zapojit všechny děti ze školky. Větrníky 
byly vyrobené z plastových lahví a do-
zdobeny obrázky. V prostorách školy 
jsme nainstalovali nástěnku, obsahující 
důležité informace o Větrníkovém dni 
a diagnóze cystická fibróza. Informač-
ní plakát s větrníkem byl umístěn i na 
vstupních dveřích tak, aby každý ná-
vštěvník školy byl informován o probí-
hající akci. Samotný Větrníkový den se 
v pátek 21. listopadu vydařil nad očeká-
vání. Žáci „Zdravky“ společně s žáčky 
„mateřinky“ rozfoukali všechny větrní-
ky na zahradě školky. E. Čmakalová

Šumperský starosta Zdeněk Brož se 
sešel na radnici s úspěšným závodní-
kem motokrosu Jaroslavem Coufalem. 
Ten je nejen aktivitním závodníkem, ale 
také manažerem Enduro team Coufal, 
a se svou manželkou Milenou a členy 
týmu  pořádají na Šumpersku republi-
ková mistrovství v enduru. 

Závodní kariéře se Jaroslav Coufal 
věnuje od roku 1993, kdy si koupil prv-
ní motorku značky JAWA. Během své 
kariéry posbíral řadu ocenění a titulů. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy v seriálu 
Cross country OPEN 2014 získal v kate-
gorii MČR I - 80 Open titul vicemistra 
Evropy. Kromě aktivního závodění se 

spolu se svým týmem věnuje i pořádání 
závodů enduro přímo v  regionu. Re-
publikové šampionáty se v letech 2004 
a 2006 uskutečnily v Šumperku, v roce 
2008 v Aloisově a v roce 2010 v Hra-
benově. Díky jeho zkušenostem, orga-
nizačním schopnostem a nadšení pro  
tento sport se mohla uskutečnit část 
seriálu Cross country OPEN 2014 také 
v obci Rapotín.  O. Hajduková

Taneční folklorní soubor Senioři 
Šumperk, o.s., jako reprezentant folk-
loru Severní Haná předvádí tance, zpěv 
a hudbu našich českých předků ze se-
verní části Olomouckého kraje. Ve svém 
středu má soubor osm tanečních párů 
a pětičlennou hudební skupinu se zpě-
vačkou folklorních písní.

Tento rok byl pro nás velmi bohatý. 
Dostali jsme pozvánky a nabídky na vy-
stoupení na Moravě i v Čechách, letos 
dokonce přišlo pozvání z Rumunska. 

Sezonu jsme zahájili v červnu na folk-
lorním festivalu Šardice 2014 s názvem 
„Zpívání mužských sborů a vystoupení 
folklorních souborů“. Hosty tohoto fes-
tivalu byl i VUS Ondráš a Varmužova 
cimbálová muzika. Atmosféra večera 
byla neodolatelná, rádi jsme si zatančili 
s ostatními hosty.

Jako každoročně jsme i letos pomá-
hali s organizací dožínek i s XXIV. MFF 
v Šumperku ve dnech 13.-18. srpna. 
Současně jsme v jeho rámci také tančili. 

Koncem srpna jsme rovněž vystu-
povali a zpestřili program na Rapotín-
ských slavnostech a na tamních hodech. 
V sobotu 21. září jsme pak byli pozváni 
do Moravské Třebové k účinkování na 
oslavách česko-německého porozumě-
ní, abychom předvedli tance, hudbu 

a zpěv českých předků z oblasti Severní 
Hané. Pořadatelé  totiž chtějí obdobný 
soubor v budoucnu založit, v součas-
nosti u nich působí pouze místní dět-
ský „Hřebečský“ taneční soubor, který 
předvádí folklorní tance dříve zde žijí-
cích Němců. 

Vystoupení šumperských folklorních 
tanečníků místní publikum vřele přijalo 
a pořadatelé navrhli Šumperanům mož-
nost další spolupráce v oblasti folkloru.

O týden později jsme na základě po-
zvání zavítali na V. setkání krojovaných 
folklorních Hanáků v nedalekém Zá-
břehu, kam přijelo na svatováclavskou 
neděli množství lidí, mezi nimiž bylo 
739 krojovaných Hanáků (překonán 
dosavadní rekord účasti krojovaných 
Hanáků na těchto oslavách). Oslavy 
probíhaly na třech pódiích a zúčastnilo 
se jich na šedesát tanečních, hudebních 
a zábavních souborů a pěveckých sborů. 
Senioři vystoupili se dvěma tanci a jed-
nou písní zpívanou mužským sborem 
z řad tanečníků a hudebníků souboru. 

Mezi nejvýznamnější a nejnáročnější 
folklorní akci Seniorů patřil bezesporu 
zájezd do rumunského města Caranse-
bes v oblasti Banátu od 8. do 13. října. 
Oslavovalo se zde tradiční Poděkování 
za úrodu. V této oblasti, nacházející se 
severně blízko u Dunaje, se asi před dvě-
ma sty lety usídlilo několik desítek rodin 
Čechů. Setkání s našimi krajany se usku-
tečnilo v sobotu 11. října, v den, kdy se 
v námi navštívené české vesnici Šumice 
slavily hody. Naše hudba si tak přišla na 
své a krajané si s našimi seniory zatanči-
li a zazpívali staré české písničky, které 
jsme my již většinou neznali. Obdivovali 
jsme jejich relativně dobrou výslovnost 
češtiny, i když českou školu mají ve ves-
nici už uzavřenou. Ochutnali jsme jejich 
tekuté i pečené výrobky a předali jim 
dárky. Návštěva Banátu sice pro nás byla 
velmi náročná, ale setkali jsme se s vel-
mi srdečnými a přátelskými lidmi, takže 
tančit pro ně bylo pro nás potěšením.                

 B. Šopík, tanečník 
 TFS Senioři Šumperk, o.s. 

Znělo poněkud nostalgicky ve středu 

26. listopadu Domovem důchodců, p.o. 
v Šumperku. Báječná country kapela 
Holátka zde svými písničkami potěšila 
nejen všechny přítomné dobrovolníky, 
ale také seniory žijící v tomto pobyto-
vém zařízení sociálních služeb, kteří se 
na koncertu sešli v poměrně hojném 
počtu.

Koncert pro dobrovolníky, financo-
vaný z grantu města Šumperka, probě-
hl v tomto období již potřetí. Vysílající 
organizací dobrovolníků je Maltézská 
pomoc, o.p.s., velkou pomoc při nábo-
ru dobrovolníků zaštiťuje Střední zdra-
votnická škola Šumperk, která nám 
dobrovolníky posílá z řad studentů, 
navštěvujících pečovatelský kroužek. 
Oceněno bylo celkem šest dobrovolní-
ků, z toho dvě dobrovolnice za sto ho-
din dobrovolnické činnosti a další čtyři 
dobrovolníci za padesát hodin dobro-
volnické činnosti. Rádi bychom také 
touto cestou poděkovali všem osma-
dvaceti dobrovolníkům, kteří společně 
odvedli v tomto kalendářním roce 538 
hodin dobrovolnické služby. Pokud 
cesty toulavý spojují naše srdce ve spo-
lečné touze vzájemné pomoci a solida-
rity, tak jsme svůj cíl jistě neminuli.

 A. Svozilová, J. Kobzová

Karel Kocůrek a tři další členové vý-
pravy se vydali napříč Austrálií. Puto-
vali tropickou, subtropickou krajinou 
i nehostinnou pouští. Díky terénnímu 
autu 4WD se dostali do těžce přístup-
ných míst v divočině. Projížděli brody 
řek, prašnými, kamenitými cestami 
i vyschlými říčními koryty. Plavili se 
na kajacích, koupali se pod vodopády, 
v termálních pramenech i v oceánu. 
Fotili klokany, pštrosy, koaly, papoušky, 
orly, krokodýly. Jejich cestu po Austrálii 
mapuje výstava nazvaná „Karel Koců-
rek - Austrálie“, která bude v Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu k vidění 
od čtvrtku 8. ledna až do 4. března. -zd-

Budoucí zdravotníci rozfoukali s dět-
mi z Pohádky větrníky pro slané děti. 
 Foto: archiv

Úspěšného motokrosového závodní-
ka Jaroslava Coufala doprovodila na 
radnici jeho manželka Milena.
  Foto: O. Hajduková

Mezi nejvýznamnější folklorní akci 
Seniorů patřil zájezd do rumunského 
města Caransebes v oblasti Banátu. 
 Foto: archiv

Kapela Holátka potěšila nejen všech-
ny přítomné dobrovolníky, ale také 
seniory žijící v Domově důchodců. 
 Foto: archiv

Budoucí zdravotníci rozfoukali 
s dětmi větrníky

Starosta ocenil úspěchy 
motokrosaře Jaroslava Coufala

Šumperští Senioři 
tančí pro radost

V knihovně vystaví své snímky 
z Austrálie Karel Kocůrek

Cesty toulavý…
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Informace/Kulturní servis

Liga proti rakovině bilancuje

Nádoby na bioodpad 
dostanou lidé během zimy

Poplatek za psa 
lze uhradit i přes SIPOBlíží se závěr roku 2014 a Liga proti 

rakovině v Šumperku chce poděkovat 
touto cestou všem, kteří nám v tomto 
roce pomáhali. Nejvýraznější akcí byl 
opět Český den proti rakovině, který se 
konal 14. května a byl věnován proble-
matice kouření. To je v České republi-
ce velice rozšířené - kouří 37% mužů 
a 26% žen. Bohužel se stále zvyšuje po-
díl kouřících mladých lidí, kteří si málo 
připouštějí jeho škodlivost.

Do ulic Šumperka opět vyšli studen-
ti Střední zdravotnické školy a členky 
LPR, aby informovali o tomto problé-
mu a nabízeli tradiční kytičky za dvacet 
korun. Celkem jsme v Šumperku zís-
kali 63 800 Kč a v celém okrese za při-
spění Zábřehu a Mohelnice 166 581 Kč. 
Děkujeme všem, kteří se na akci podí-
leli - studentům a vedení škol Střední 

zdravotnické školy, Gymnázia v Zábře-
hu a obchodní školy v Mohelnici.

Liga proti rakovině opět pořádala re-
kondiční pobyty pro ženy po operacích 
prsů pro nádor, letos v Priessnitzových 
lázních, v Luhačovicích a v Teplicích 
nad Bečvou. Cena těchto pobytů čini-
la 250 tisíc korun. Realizovat je přitom 
můžeme jen díky opakované finanční 
podpoře našich věrných přispěvate-
lů. Děkujeme za opakované přidělení 
grantu městu Šumperku a za tradiční 
podporu městu Zábřehu a závodu Apa-
tor - Metra v Šumperku.

Ženy sdružené v klubu Eva ušily  
32 krásných panenek pro Unicef, který 
po prodeji odevzdá utržené peníze na 
potřebné humanitární aktivity v Afri-
ce. V říjnu, který je vyhlášen měsícem 
boje proti rakovině prsu, šumperská 
nemocnice pod vedením vedoucí sest-
ry chirurgického oddělení II Olgy Da-
vidové prodávala v areálu nemocnice 
růžové stužky za symbolických 20 Kč. 
Tato prospěšná akce vynesla 6234 Kč, 
které byly předány naší organizaci. Dě-
kujeme za tuto iniciativu a spolupráci.

Děkujeme i všem občanům, kteří nás 
podpořili během Českého dne proti ra-
kovině, a také našim členům za řádné 
placení členských příspěvků. Všem čte-
nářům Šumperského zpravodaje přeje-
me spokojené vánoční svátky a v novém 
roce 2015 stálé zdraví a pohodu.

J. Koutná, předsedkyně 
LPR v Šumperku

Obsah biologických složek ve směs-
ném komunálním odpadu chce snížit 
šumperská radnice. V této souvislosti 
oslovila loni v říjnu občany a nabídla 
jim nový systém třídění tzv. bioodpadu 
do dvousetčtyřicetilitrových hnědých 
nádob. Součástí byl průzkum, na jehož 
základě zjistila počet zájemců o nabí-
zenou službu a také to, o jakou formu 
nabytí nádoby na bioodpad by měli zá-
jem. Pro využívání nádob určených pro 
tento odpad se v dotazníkovém šetření 
vyslovilo devět set domácností. Městu 
se poté na pořízení speciálních hně-
dých popelnic na bioodpad podařilo 
získat dotaci od Státního fondu životní-
ho prostředí v rámci projektu „Zvýšení 
produktivity třídění komunálního od-
padu v Šumperku“.

„Město chce tímto způsobem snížit 
náklady na svoz směsného komunální-
ho odpadu. Tento odpad je zatížen vy-
sokým poplatkem a jeho výše bude růst. 
Proto jsme přistoupili k zavedení nové-
ho systému třídění bioodpadu a oslovili 
občany s nabídkou na pořízení nádob 
na bioodpad. V rámci dotazníku proje-

vilo zájem o nádoby na bioodpad devět 
set domácností,“ uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí Dana Krňáv-
ková. Vzápětí upřesnila, že bioodpad 
se bude svážet jednou týdně, zpravidla 
od 1. března do 30. listopadu, a bude 
probíhat v podobném režimu jako svoz 
nádob na směsný komunální odpad. 
Bioodpad přitom budou lidé ukládat 
do hnědých dvou set čtyřicetilitrových 
nádob vybavených čipem. „Svoz bio-
odpadu je financován v rámci systému 
nakládání s komunálními odpady a je 
hrazen v rámci již placeného poplatku 
za odpad,“ upřesnila Krňávková. 

Radnice bude zmíněné hnědé nádo-
by na bioodpad distribuovat v zimních 
měsících. Ti, kteří si o ně požádali,  
obdrží poštou smlouvu, kterou po pod-
pisu odevzdají pracovníkovi vydávající-
mu nádoby ve vnitrobloku v Jesenické 
ulici 31 v tzv. rotundě. „Předpokládá-
me, že svoz bioodpadu zahájíme příští 
rok v březnu. Konkrétní termíny budou 
zveřejněny v Šumperském zpravodaji 
a na stránkách města www.sumperk.cz,“ 
uzavírá vedoucí odboru. -zk-

Letos v říjnu schválili šumperští za-
stupitelé obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2014, která od 1. ledna nadcházející-
ho roku stanoví místní poplatek ze psů. 
Oproti stávajícímu platnému předpisu 
dochází ke dvěma změnám, jež se týkají 
splatnosti a také osvobození od place-
ní zmíněného poplatku. Ten lze nově 
uhradit také prostřednictvím SIPO.

„Výše poplatku pro rok 2015 zůstá-
vá stejná jako v letošním roce,“ říká 
vedoucí oddělení daní a vymáhání  
pohledávek šumperské radnice Pavla 
Snášelová. Za prvního psa chovaného 
v rodinném domě tak jeho majitelé za-
platí pět set korun, za druhého sedm set 
padesát korun a za třetího a každého 
dalšího tisíc korun. V případě ostatních 
domů činí poplatek za jednoho psa tisíc 
korun, za druhého je patnáct set korun 
a za další se zvyšuje na dva tisíce. Ti, 
kteří pobírají invalidní, sirotčí, starobní 
či vdovecký a vdovský důchod, který je 
jejich jediným zdrojem příjmu, zaplatí 
dvě stě korun, za každého dalšího psa 
pak tři sta korun. „Poplatek se vztahu-
je na psy starší tří měsíců a jakoukoliv 
změnu, například uhynutí psa či změnu 
majitele, je třeba nahlásit do patnácti 
dnů,“ zdůrazňuje Snášelová.

Zmíněný poplatek nemusejí hradit 
osoby, které jsou držitelem průkazu 
ZTP/P a ty, jež cvičí psy určené k do-
provodu těchto zdravotně postižených 

osob, a dále Policie ČR a osoby provo-
zující útulek pro ztracené a opuštěné 
psy, jenž zřídila obec. Nově pak vy-
hláška osvobozuje od poplatku držite-
le canisterapeutického psa, pokud má 
příslušné osvědčení o zkouškách.

Dosud bylo možné zmíněný popla-
tek hradit pouze převodem na účet 
nebo hotově a poplatek vyšší než dvě 
stě korun pak ve čtyřech splátkách. 
Podle nové vyhlášky je poplatek do pěti 
set korun splatný do 31. března přísluš-
ného roku a poplatek vyšší než pět set 
korun lze uhradit dvěma splátkami do 
31. března a 30. září daného roku. Nově 
je od 1. ledna příštího roku možné vyu-
žít platbu prostřednictvím SIPO, a to ve 
stejných termínech splatnosti v březnu 
a září. „O tuto službu je třeba požádat,“ 
upřesňuje Snášelová.

Zatoulaní psi nalezení v katastru 
města, u nichž nelze zjistit jejich ma-
jitele, jsou umístěni do útulků ve Slez-
ských Pavlovicích nebo v Čechách pod 
Kosířem. Za tuto službu samozřejmě 
šumperská radnice platí. A přestože 
je poplatek za psa v Šumperku nej-
vyšší v celém regionu, nedosahuje ani 
zdaleka maximální částky, kterou jako 
nejvyšší určuje přímo zákon.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informa-
ce k poplatku sdělí Andrea Dostálová, 
tel.č. 583 388 406, e-mail andrea.dosta-
lova@sumperk.cz.

Během letošního Květinového dne, 
zaměřeného na škodlivost kouření, se 
v Šumperku vybralo téměř čtyřiaše-
desát tisíc korun.  Foto: -zk-

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk
18.12. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
9.1. od 14 hodin v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi 
13.1. od 16 hod.   Klub filatelistů
15.1. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox 
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum Brouček
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.   Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Kruh přátel 
Šumperského dětského 

sboru zve na

Motýlí ples
v sobotu 24. ledna 

od 19 hodin ve velkém 
sále DK

Vstupné 150 Kč 
místenka, 

130 Kč stání

Městská knihovna

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

Půjčovní doba v období školního roku

Půjčovní doba v závěru roku 2014

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

Knihovna Sever
Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

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

Knihovna Sever
Temenická 5

Půjčovna pro 
dospělé

Půjčovna pro 
mládež

Po 22.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Út 23.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
St 24.12. - So 27. 12. zavřeno zavřeno zavřeno
Po 29.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Út 30.12.  8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
St 31.12.-Čt 1.1. zavřeno zavřeno zavřeno
Pá 2.1. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
So 3.1. zavřeno zavřeno zavřeno

Středisko volného času Doris

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek a každý pátek (do 19.12. a od 5.1.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každou středu (do 17.12. a od 5.1.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC Komínkov
Do 31.1. vždy od 9 do 15 hod.   45 let CHKO Jeseníky 
v „SEV“ Švagrov  Výstava, www.svagrov.cz
17.12. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
20.12. od 9.30 do 16.30 hod.   Tajemství pánevního dna 
v „MC“ na „K“   Kurz vede L. Komanická 
20.12. v Moravském divadle Olomouc  Výlet za baletem -  Spící krasavice Zájezd, 
  inf. Z. Brandejská, tel.č. 725 071 558
5.1. od 15 hod. na tzv. Točáku   Zahájení Tříkrálové sbírky Charity 
  Zahájí zpíváním Motýli Šumperk
10.1. od 18 hod. v Galerii Cafe   Novoroční koncert 
v Rovensku   Zpívají Motýli
10.1. od 9 do 14 hod.   Keramika pro každého
v keram. dílně U Radnice
10.-11.1. v „SEV“ Švagrov   Slavnosti mudrců  Víkendový pobyt 
  pro rodiče s dětmi, www.svagrov.cz 
13.1. od 18 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Martin Patřičný - Knihy nejen 

o dřevě Součástí i výstava obrazů „DŘEVO“ 
v Galerii na schodech ve Vile Doris, ver-
nisáž v 17.15 hodin

17.1. od 9 a od 10.30 hod.  FIT SOBOTA pro všechny + posilování 
v domě U Radnice   celého těla  Rezervace nutná předem, 
  inf. V. Formánková, tel.č. 725 465 419
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 
Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI!  
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

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

Centrum pro rodinu
Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Programy motivované knihou pro rodiče 
 na RD a jejich děti do 6 let 
 Lektorka P. Čermáková
Každou středu  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti  
od 9.30 do 11.30 hod. ve „FS“
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“ Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
19.12. od 19 hod. v „Č“  Vánoční čítárna  S předčítáním z vánočních 

příběhů v podání Z. Nedvědové, hudebním 
vystoupením Fr. Nevrlé; expozicí obrazů dětí 
z výtvarného oddělení ZUŠ

10.1. od 9.30 hod.  Tříkrálové koledování Zapojit se mohou děti 
 jako koledníci a dospělí jako vedoucí 
 skupinek, nutno předem kontaktovat
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kos-
telní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., 
St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod.
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15. prosince 2014 byl zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 19.12. 2014 do 15.1. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 86,- Kč/1 kg 
Vepřový bok s kostí ................................................................................................. 69,- Kč/1 kg             
Vepřová plec ......................................................................................................... 89,90 Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Bageta sypaná 90 g.........................................................................................................................................3,90 Kč
Bageta tmavá 100 g ........................................................................................................................................3,90 Kč
Vánočka s roz., syp. mandl. 400 g ........................................................................................................... 28,90 Kč
od 2.1. do 15.1. 2015
Rohlík graham 60 g .........................................................................................................................................2,50 Kč
Sweetcorn 80 g.................................................................................................................................................5,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle 
tradičních receptur.
Šunka nejvyšší jakosti, min. 89% masa  NOVINKA .................................................................................. 154,- Kč/1 kg
Turistická klobása ...................................................................................................................................................... 146,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Ing. Václav Baženov, daňový poradce
Nám. Míru 18, 787 01 Šumperk
 Tel.:  583 550 363
 Mobil:  603 853 237
 E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Přejeme všem našim klientům, 
stávajícím i těm budoucím, 

klidné prožití Vánočních svátků 
a vše nejlepší v novém roce 2015!

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Vaše účetní a daňová kancelář

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice

 referenta oddělení správních přestupků odboru správního 
a vnitřních věcí 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 * ovládání jednacího jazyka  

* střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů * znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů * znalost zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * aktivní znalost práce na PC 
* zvláštní odborná způsobilost pro výkon státní správy na úseku přestupků proti občanskému soužití 
- výhodou komunikační dovednosti, schopnost komunikovat s nepříjemnými klienty, odolnost vůči 
stresu * samostatnost, vysoké pracovní nasazení a pečlivost * občanská a morální bezúhonnost * dobrý 

zdravotní stav 

  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)

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

dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: vykonávání funkce zapisovatelky při ústním jednání ve správním řízení  
* zabezpečování administrativní agendy související s projednáváním přestupků proti občanskému 

soužití * kompletace podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení * vyhotovování zpráv o pověsti 
dle žádostí oprávněných orgánů a organizací * zpracování vyjádření významné k posouzení spolehlivosti 
žadatele o zbrojní průkaz * archivování přestupkové dokumentace v souladu se zásadami spisové služby 

a platným spisovým řádem 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 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 15.1. 2015 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 29.12. 2014. Informace k pozici podá Ing. Petra 
Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 603.
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Šumperk, Vrchlického  770.000 Kč

Šumperk, Bludovská  1 020 00 Kč Loučná nad Desnou  538 Kč/m2

Šumperk, Bohdíkovská  3.590.000 Kč Šumperk, Revoluční  990.000 Kč   Šumperk, Lidická     750 000 Kč 

Sobotín     620.000 Kč   Šumperk, Temenice   900 Kč/m2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

 Dolní Studénky   2 300 000 Kč

Rapotín  4.500.000 Kč

Rapotín    550 Kč/m2

Zábřeh, Severovýchod  880.000 Kč

2

2

2

Sobotín  1.300.000 Kč

Šumperk   1.400 Kč/m2

2

2

Zábřeh, Klotzmanka  3.450.000 Kč

2

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

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

Potřebujete také prodat 
dobře a rychle?
 Nabídněte Vaši 

nemovitost k prodeji 
a veškeré služby 

s prodejem máte  ZDARMA. 
Tel. 733 734 435  

!

!

POSLEDNÍ ŠANCE 

POSLEDNÍ VOLNÝ BYT

VÝHODNÁ INVESTICE PRO RODINU

POSLEDNÍ VOLNÝ DŮM

MOŽNÁ KOUPĚ I NA SPLÁTKY

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

SKI PARK HRABÌŠICESKI PARK HRABÌŠICESKI PARK HRABÌŠICE
Nejbližší lyžařský areál městu Šumperk (pouze 8 km) 

zaručuje nezapomenutelné zážitky za bezkonkurenční ceny!
,

,

www.skiparkhrabesice.cz 
777 218 931, 604 930 516

Těšíme se na vás při zahájení sezony v pátek 26. 12. 2014!

KONSTRUKTÉRY
– předpokladem je praxe v oboru- konstruování ve 3D, ÚSO nebo VŠ strojní
 (vynikající platové podmínky)

FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů
 (platové podmínky dle zkušenosti a praxe)

HORIZONTKÁŘE
– vyučen v oboru, samostatnost
 (platové podmínky dle zkušenosti a praxe)

Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.

Nabízíme zázemí prosperující  zahraniční společnosti, možnost profesního 
růstu v dynamicky se rozvíjející firmě.

Zajistíme ubytování.

Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Firma I.M.F. s.r.o. přijme pro zajištění nových 
projektů následující pracovníky:

I.M.F. s.r.o.
Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
Czech Republic

Tel: +420 318 820 574
Fax: +420 318 820 578

e-mail:imfsro@imfsro.cz
www.imfsro.cz
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Obchod AKVAZOO RATAJ na Sadové ulici
 Obchod AKVAZOO RATAJ v Sado-

vé ulici je vyhledáván nejen mnohými 
akvaristy a chovateli čtyřnohých miláč-
ků, ale často zde vidíme i rodiče s dět-
mi, které nemohou odtrhnout oči  od 
rejnoků a velkých leguánů, chameleonů  
a dalších obyvatel   prodejny .  Nedalo 
nám to a rozhodli jsme se majitele ob-
chodu AKVAZOO  Karla Rataje zeptat 
na několik informací.

Před prodejnou jsou často vidět 
auta z  nejrůznějších částí republiky 
a uvnitř často není k hnutí. Čím si ten 
nebývalý zájem vysvětlujete?

Nabízíme mimořádný výběr akva-
rijních rostlin a  ryb, terarijních zvířat 
jako chameleony, agamy, vodní želvič-
ky, také pavouky, štíry, ale i klasické do-
mácí mazlíčky : morčátka, plšíky, křeč-
ky. Najdete u nás   kvalitní psí krmivo 
a  další zboží za velmi zajímavé ceny. 
Ale hlavní důvod je asi ten, že u  nás 
je se na co dívat.  Zákazníci  se potěší  
pohledem na krásně zarostlá akvária 
s  křišťálově čistou vodou a  se spous-
tou zajímavých ryb a živočichů. Získají 
tak inspiraci a také víru, že mít krásné 
akvárium nebo terárium, je opravdu 
možné. Mnozí z nich totiž po četných  
chovatelských nezdarech svůj koníček 
vzdali a u nás znovu získají chuť začít. 

V  čem myslíte, že tkví příčina vět-

šiny neúspěchů při provozování akva-
ristiky ?

Tak především je to nedostatek infor-
mací. Spousta zákazníků si myslí, že stačí 
akvárium napustit vodou, zasadit rost-
linky a  koupit rybičky a  vše bude fun-
govat jak má. Ne tak docela. Akvaristika 
není složitá, ale je nutné si osvojit základ-
ní informace o  potřebách ryb a  rostlin 
a hlavně pochopit, jak akvárium funguje.    
Snažíme se, aby zákazníci u  nás dostali 
co nejvíce informací, které jim pomohou 
ne cestě ke krásnému akváriu.

  Ale je tu i další důvod. Většina zá-
kazníků  považuje za hlavní kritérium 
při koupi akvária nebo jiného tech-
nického vybavení,  jako je např. světlo 
apod.,  cenu. Záhy ovšem zjistí,  že za 
zdánlivě výhodným nákupem se vždy 
skrývá nějaké úskalí. V  akváriu buď 
není dost světla, aby prosperovaly rost-
liny. Nebo je zde zcela nevyhovující �l-
trace apod.  Ušetřit několik stokorun je 
sice příjemné, ale takové akvárium pro-
stě nikdy fungovat nebude.

   Z  tohoto důvodu jsme  z nabídky 
vyřadili sice dobře prodejné, ale ne-
kvalitní  polské akvarijní sety.  Nechtě-
li jsme prodávat nefunkční věci. Dali 
jsme si velkou práci s  výběrem vhod-
ného partnera a toho jsme našli v por-
tugalské �rmě AQUATLANTIS, kterou 
zastupujeme na českém a  slovenském 
trhu.

Co zajímavého nám ke značce 
AQUATLANTIS můžete říct?

Líbí se nám, že jejich �lozo�í je ne-
ustálá inovace - například jako jediní 
na trhu nabízejí LED osvětlení ve všech 
modelových řadách. Nejedná se o  sa-
moúčelné marketingové inovace, ale 
funkční věci -  LED světla od Aquatlan-
tisu nahradí až 3 zářivky o stejné délce, 
a  to při spotřebě odpovídající jedné 
zářivce. Nebo novinka v podobě aktiv-
ního chlazení LED světel vodou, kdy se 
zároveň ohřívá voda v akváriu a ušetříte  
na jeho vytápění. Investice do takového 
akvária se Vám vrátí zpět v nižším účtu 
za elektřinu.

Jak může kamenná  prodejna uspět 
vedle nabídky   akvarijních burz, které 
se konají v každém větším městě a kde 
lze zvířátka, ryby i rostliny koupit čas-
to za polovinu ceny?

Konkurence tohoto způsobu prodeje, 
kdy chovatelé prodávají vlastní odcho-
vy a výpěstky za stejné ceny jako nám 

obchodníkům, je jistě znát. Ale chce to 
čas. Lidé kteří navštěvují burzy častěji, 
už zjistili, že spousta chovatelů kočuje 
od jedné burzy ke druhé a s nimi bohu-
žel i nabízené zboží.  Pro  ryby i zvířata 
to samozřejmě představuje obrovskou 
dávku stresu . Tak se často stává, že cho-
vatel doma zjistí, že rybky koupené za 
super cenu onemocní krupičkou nebo 
jinou nemocí. A u  terarijních zvířat je 
to stejné.  V  kamenné prodejně máte 
možnost pozorovat zvíře nebo rybu 
před nákupem klidně několik  týdnů 
a pozorovat, jak žere, přirůstá apod. 

Co by jste na závěr vzkázal  přízniv-
cům akvaristiky?

 Že cíl tohoto koníčku není mít 
krásné akvárium. Za největší vzrušení 
považuji postupně pochopit, jaké děje 
v akváriu probíhají a naučit se je ovliv-
ňovat a  řídit. Potom se dostaví krásné 
akvárium jako vedlejší efekt. A  dál, že 
akvárium a  hlavně voda, co je v  něm, 
je skvělým balzámem na duši v  dneš-
ním rychlém a přetechnizovaném svě-
tě, a taky způsobem, jak děti aspoň na 
chvíli odpoutat od tabletu nebo mobilu.

  Já mám akvárium ve vedlejší kancelá-
ři,  a když na mě přijde únava, jdu si tam 
dobít baterky. Funguje to skvěle, to mi 
věřte. Člověk a voda prostě patří k sobě. 

Další pokračování v čísle 3, 
které vychází 11. února 2015

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ A MASÁŽE

Předpoklady pro podání přihlášky:
Ukončené minimálně SŠ vzdělání s maturitou
Výborná orientace v oblasti  současné hudby, divadla a příbuzných žánrech
Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti 
Schopnost komunikace s médii
Dobrá práce s PC, MS O�ce, Internet, Facebook
Znalost AJ výhodou
Časová �exibilita podmínkou

Bližší informace: Mgr. Vladimír Rybička, ředitel DK Šumperk, e-mail: rybicka@dksumperk.cz, 
tel.: 775 652 074. Písemné přihlášky včetně profesního životopisu, dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání a aktuální civilní fotogra�e zasílejte v obálce označené ,,VŘ produkční“ na adresu: 
Dům kultury Šumperk, Fialova 3, 787 01 Šumperk. Uzávěrka přihlášek: 31.1. 2015 

PRODUKČNÍ/DRAMATURG 
pro oblast tzv. dovážených pořadů

Dům kultury Šumperk, s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Jde o zkrácený pracovní 
úvazek – 6 hodin denně
Nástup dle dohody

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÉHO 
PROSTORU PŘÍMO NA PĚŠÍ ZÓNĚ V CENTRU 

Šumperka na ulici Hlavní Třída 2, volný od 01.02.2015
Nebytový prostor je využíván jako obchodní jednotka 

o velikosti cca 102 m2 vč. příslušenství 

Informace: Ing. Luděk Šperlich, tel.č. 583 212 262, sperlich@pms-spk.cz

Vinný sklep  „Třeštík“
17. listopadu 8 (u nádraží)

- založen 1991
 Tradičně jsme pro Vás

připravili bohatou vánoční
nabídku, letos i s dárkem.

U nás víno nečepujeme jako
pivo, ale klasicky stáčíme ze

skleněných demižonů.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET ROZDÍL!
 Všem našim zákazníkům přejeme
poklidné prožití vánočního času.

PRODÁM 
ŠTÍPANÉ 

DŘÍVÍ – BŘÍZA 
Do krbů, délka 30 cm, 

baleno na paletách 
po 1,15 m3

CENA 1.500 Kč 
za paletu 

Možné topit již letos
Volejte 

602 251 783

KDO JE BŮH?
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

MÁ CENU VĚŘIT?
CO TĚ ČEKÁ PO ŽIVOTĚ?
CÍRKEV VÍRY ŠUMPERK
GALERIE-KLUB, FIALOVA 3

18,00 - 20,00 hod. 
každé pondělí



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

PF 2015
www.printima.cz

inzerce 10 x 6 cm PF 2015 fin.indd   1 8. 12. 2014   13:39:30

Hledáte cestu, jak se dostat z dluhů?
Nezvládáte už splácet své dluhy?
Víte, jak zastavit exekuce?
Nechcete už více platit sankční úroky a poplatky?

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Ing. Dana Drexlerová, Slovanská 7, Šumperk, tel. 724 032 984
Prozvoňte nebo zašlete SMS – ozveme se zpět w
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POMŮŽEME VÁM

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Těšíme se na setkání s Vámi v naší kanceláři v Šumperku, Lidická 18 (Po-Pá-14-18) nebo na

INFORMACE, KATALOGY  kancelář 
CK,
Lidická 18 (Po - Pá 14 - 18)

Děkujeme Vám za důvěru 
a spolupráci v roce 2014, 

od srdce Vám přejeme
 pohodové a klidné

vánoce a šťastný rok 2015
a splnění všech Vašich

přání včetně těch
cestovatelských!

VAŠE SRŠNÍ CESTOVKA

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ PERSONÁLNĚ 

- MZDOVÉ AGENDY
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ 
VŠECH DRUHŮ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

V rámci vedení účetnictví je poskytováno daňové a  ekonomické  poradenství, 
včetně možného zastoupení u správce daně. Společnost má pojištění odpovědnosti.

Ceny dohodou, individuální přístup ke klientovi.

DIRECT ECONOMY a.s., auditorská společnost, daňový poradce 
Jesenická 65, 787 01 Šumperk, tel. 725 564 485, www.deconomy.cz

záruka až 

25 let
Nejlevnější lakované kuchyně v regionu


