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Kniha Kulaté rámy slov přenesla Šumperany do Brazílie

Komorní festival nazvaný Město 
čte knihu se včera uzavřel. Letos se 
díky knize Markéty Pilátové nazvané 
Kulaté rámy slov přenesl přes oceán, 
a to nejen jednotlivými povídkami, ale 
také prostřednictvím skypu, na němž 
byla autorka přítomna. Bohatý pro-
gram, do  něhož se zapojily kultur-
ní instituce ve  městě, děti a  studenti 
ve  školách, herci ze Šumperka i odji-
nud, ochotníci či senioři čtoucí dětem, 
opět zahrnoval kromě každodenních 
čtení, hudební vystoupení, filmy, vý-
stavy a besedy.

Festival odstartovalo minulé úterý  
vystoupení mezinárodně proslulé zpě-
vačky Marty Töpferové v  klášterním  
kostele, o  den později se otevřela 

v  Hollarově galerii muzea výstava 
Otty Plachta Macuya - naučná stezka. 
Slavnostní představení knihy Kulaté 
rámy slov se pak odehrálo ve  čtvrtek 
v knihovně.

Publikaci přivítali „na  svět“ dva 
dlouholetí čtenáři šumperské knihov-
ny Dana Matušková a  Eduard Mlček 
spolu se šumperským starostou Zdeň-
kem Brožem. „Popřejme knížce, aby se 
líbila. Tentokrát to není onen úsměvný 
humor, ale povídky jsou krásné, laska-
vé a vyzývají k zamyšlení,“ zdůraznila 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková.

Dění v knihovně v přímém přenosu 
prostřednictvím skypu sledovala i sa-
motná autorka knihy. „Jsem hrozně 
dojatá. Nikdy jsem se nesetkala s  tý-

mem, který má tak mladého ducha, 
a  za  to ten ze šumperské knihovny 
opravdu miluju,“ sdělila po  skypu 
Markéta Pilátová, jež nezastírala ra-
dost z  toho, že se podařilo vydat po-
vídkovou knihu, kterým se dnes příliš 
„nedaří“. „Moc mě těší, že vyšla právě 
v Šumperku, kde se cítím jako doma,“ 
dodala spisovatelka, která v  Brazí-
lii desátý rok učí potomky českých 
emigrantů náš jazyk a  kulturní ději-
ny a  jejímž domovem jsou nedaleké 
Velké Losiny, kam se před několika 
lety přestěhovala a  tráví zde svůj vol-
ný čas. Nejbližší dovolenou plánuje 
na  začátek prosince. Knihovna chce 
této příležitosti využít a uspořádat au-
togramiádu letos vydané knihy. -zk-

Jedním z „kmotrů“ letošní knihy byl dlouholetý čtenář knihovny Eduard Mlček, jenž osmnáct let svého života strávil v Argen-
tině a dalších osmašedesát v Šumperku. S Markétou Pilátovou pohovořil plynně v portugalštině.  Foto: Z. Kvapilová
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JACK CANNON (HU)
PRZYTUŁA & KRUK (PL)
JAN GAŁACH BAND (PL)
LADĚ (CZ)
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Informace ze zastupitelstva

Návrh na odvolání Zdeňka Brože z funkce starosty 
města předložili na  listopadovém zasedání zastupi-
telstva opoziční zastupitelé Pavel Horák, Petr Blažek, 
Tomáš Menšík a  Zdeňka Dvořáková Kocourková. 
Své stanovisko zdůvodnili problémy v  hospodaření 
společnosti Podniky města Šumperka a.s., kdy podle 
nich starosta jako člen rady, předseda představenstva 
a člen valné hromady této společnosti nejednal s péčí 
řádného hospodáře.

V  předloženém materiálu se hovoří o  dluhu 
za energie při pronajímání hotelu Sport. V této sou-
vislosti letos v lednu několik šumperských zastupite-
lů podalo trestní oznámení na neznámého pachatele 
na státní zastupitelství v Olomouci, které kauzu po-
stoupilo šumperské hospodářské kriminálce. V  po-
lovině října pak případ převzali opět krajští policis-
té. Ti se zabývají rovněž trestním oznámením, jež 

podal letos v září nový ředitel Podniků města Patrik  
T. Pavlíček z  pověření představenstva společnosti 
na jejich nyní již bývalého zaměstnance. Důvody pro 
tento krok vyplynuly z  přezkoumávání hospodaření 
Podniků města, které na základně pokynu představen-
stva společnosti, jehož obsazení se podstatně změnilo 
letos na jaře, prováděl nový ředitel s pomocí auditorů. 
Podle výsledků tohoto šetření zřejmě jde o zpronevě-
ru finančních prostředků, s nimiž v rámci svých pra-
covních povinností tento zaměstnanec nakládal. 

Během diskuze, v  níž dostali slovo všichni před-
kladatelé materiálu, navrhl zastupitel Jiří Vozda tajné 
hlasování. Pro něj se poté vyslovilo sedm zastupitelů. 
V následném veřejném hlasování bylo šest zastupi-
telů pro odvolání Zdeňka Brože z  funkce starosty 
města, v  té ho podpořilo šestnáct ze sedmadvaceti 
zastupitelů.

V  další modernizaci chce pokračovat jedna ze 
šumperských „speciálek“ - Základní škola Schola 
Viva. Ráda by tak navázala na rekonstrukce čtyř z pěti 
budov v letech 2005 - 2010, jež se v areálu při Erbeno-
vě ulici nacházejí. Ty přišly na čtyřiašedesát milionů 
korun a škola je zrealizovala díky dotacím z Evrop-
ské unie i státní kasy. A na dotace chce Schola Viva 
dosáhnout i v případě plánované přestavby poslední 
z budov - bloku „E“. Náklady se odhadují na čtyřiatři-
cet milionů, pětaosmdesát procent by mohly pokrýt 
evropské peníze, zbývajících patnáct procent by tak 
šlo od státu a z dalších zdrojů. V této souvislosti po-
žádala škola město o  spolufinancování ve výši dvou 

milionů. Zastupitelé na  svém listopadovém jednání 
tuto investiční dotaci z rozpočtu města na roky 2016 
- 2017 schválili s  podmínkou, že Schola Viva získá 
dotaci z Evropské unie a od státu.  

Přestavbu a  rekonstrukci starých školních budov 
v Erbenově ulici, jež byly dříve součástí mateřské ško-
ly a jeslí, plánovalo vedení školy již krátce poté, kdy 
Schola Viva v roce 1992 vznikla. Na realizaci náklad-
ného projektu si však obecně prospěšná společnost 
musela několik let počkat. Zlomovým se ukázal rok 
2005, kdy začal záměr nabírat zcela konkrétní obrysy 
v podobě komplexu moderních budov.

První část projektu se podařilo uvést do  živo-

ta v  roce 2007, kdy se dokončila rekonstrukce části 
školní budovy, v níž se nachází kromě tříd i moder-
ní školní stravovna, a současně se otevřelo Centrum 
sociálních služeb a  speciálně pedagogické centrum, 
jež poskytuje poradenskou činnost dětem, rodičům 
i  učitelům z  celého regionu. Druhá etapa projektu, 
která odstartovala o  dva roky později, se zaměřila 
na přestavbu dvou někdejších školních budov. Ty se 
proměnily v bezbariérově přístupné, spojovacími ko-
ridory propojené a výtahy vybavené objekty s učeb-
nami a třídami, jež slouží především žákům druhého 
stupně. Kromě devíti tříd se zde nacházejí moderní 
učebny pro výuku fyziky a chemie, pro výuku dílen 
a jazyků, počítačová učebna a čtyři logopedické míst-
nosti, nechybějí samozřejmě kabinety se sborovnou.

Nyní zbývá zrekonstruovat poslední z pěti budov 
- blok „E“. Ten by měl po opravě sloužit především 
družině, mateřské škole a částečně i školákům z prv-
ního stupně. Škola tak získá dostatečnou kapacitu pro 
své vzdělávací aktivity a  nebude již potřebovat pro-
story v tzv. „Zelené škole“ v Temenické ulici, kterou 
si v současnosti pronajímá od města. To by v budouc-
nu budovu, která je spojena krčkem s „mateřinkou“ 
Veselá škola, začlenilo do sítě svých mateřských škol. 
Vyřešilo by tak nedostatečnou kapacitu míst, jež 
vznikne v souvislosti s plánovanou novelou školské-
ho zákona, který počítá s povinností přijímat do ško-
lek děti mladší tří let. Radnice již nechala zpracovat 
studii na využití budovy a přilehlých venkovních pro-
stor, na niž se pokusí získat dotaci. Vzniknout by zde 
mohly dvě nové třídy „mateřinky“, mateřské centrum 
pro rodiče s  dětmi a  dětský klub. Chybět by nemě-
la ani velká zahrada s herními prvky, tělocvična pro 
předškolní aktivity a interaktivní vnitroblok.

Letem šumperským zastupitelským světem
Čtyři opoziční zastupitelé navrhli odvolat starostu, pro bylo pouze šest

Vizualizace areálu po celkové rekonstrukci.

Schola Viva chce příští rok zrekonstruovat poslední objekt ve svém areálu, město ji finančně podpoří

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
5. listopadu 2015

* schválilo navýšení veřejné finanční podpory 
Divadlu Šumperk, s.r.o. o 256 tisíc korun, které pů-
jdou na opravu střechy objektu divadelních dílen, 
a  současně uložilo zapracovat tuto částku do  roz-
počtových opatření letošního roku. Oprava, jež při-
jde na  necelých čtyři sta sedmašedesát tisíc korun 
a kterou bude „Mít na triku“ firma Jan Petko, bude 
probíhat od 15. do 31. prosince.

* vyslechlo zprávu o  aktuální situaci ve  spo-
lečnosti VHZ Šumperk, a.s. a  se stavem realizace 
projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy - II. fáze“, kterou přednesl předseda před-
stavenstva společnosti Petr Suchomel. V Šumperku 
již jsou kanalizační stoky dokončeny, navíc zde pro-
běhla mimo projekt jejich výměna v Dobrovského 
ulici. V nejbližších dnech by se pak měli dočkat po-
kládky živičného povrchu obyvatelé v  ulicích Pod 
Senovou a Školní.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 
o  místním poplatku za  provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů, jež se oproti té  
letošní v několika bodech liší. Taxativně vyjmenovává 
fyzické osoby osvobozené od  poplatku. V  této sou-
vislosti se mimo jiné bude osvobození týkat všech 
poplatníků, kteří se přechodně sdružují na taxativně 
vyjmenovaných ubytovnách, které splňují požadav-
ky zákona o ochraně veřejného zdraví. Vypustily se 
přitom osoby s  trvalým pobytem v  sídle ohlašovny 
na nám Míru 1. Ty jsou chráněny povinností mlčen-

livosti správců poplatku, takže je velmi obtížné zís-
kat o nich bližší informace. V případě Šumperka jde 
o 1082 osob a  jejich počet se neustále zvyšuje, uve-
dená změna osvobození představuje v nadcházejícím 
období nárůst nedoplatků asi o 660 tisíc ročně, jenž 
bude v  budoucnu částečně vyrovnán vymáháním, 
například prostřednictvím exekuce z účtu dlužníků. 

Nově budou od  poplatku osvobozeny i  osoby 
s  místem trvalého pobytu v  sídle správního orgánu 
cizinecké policie v Havlíčkově ulici. Novinkou je rov-
něž to, že nedoplatky nebude možné vymáhat po ne-

zletilém, ale tato povinnost přechází na jeho zákon-
ného zástupce.

Úplnou novinkou pak je osvobození od  place-
ní místního poplatku za  odpad u  narozených dětí 
do  věku jednoho roku, jež mají od  data narození 
trvalé bydliště v  Šumperku. Tuto změnu iniciovala 
nově založená Komise 132.

Výše poplatku za svoz odpadu se příští rok nemě-
ní. Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí příští rok 
564 koruny, s pronájmem popelnice pak činí popla-
tek 612 korun.  Pokr. na str. 4
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Zpravodajství/Informace

Šumperk se opět připojí k Noci divadel
K  noci divadel, která je součástí 

evropského projektu European The-
atre Night, jenž prezentuje divadlo 
tvořivým způsobem v  netradiční for-
mě vždy třetí listopadovou sobotu již 
od roku 2008, se připojí i  to šumper-
ské. Na  sobotu 21. listopadu 
přichystalo zajímavý pro-
gram.

„Stejně jako loni 
chceme i  letos ote-
vřít divadlo všem 
divákům. Ti budou 
mít možnost na-
hlédnout do jeho zá-
kulisí, do prostor, kam 
se běžně nedostanou. 
Nabídne hrátky pro malé 
i velké. Kutilské povahy si budou moci 
opět něco vyrobit, dychtivci po  diva-
delních prknech budou mít šanci se 
na  ně postavit a  ti, kteří se chtějí je-
nom koukat, budou přímo zírat, pro-
tože divadlo bude svítit - kromě noční 

prohlídky, kdy se zahalí do hávu noci 
a  nabídne efektní historický exkurz 
do dějin světového divadla,“ říká ředi-
tel šumperského divadla Matěj Kašík. 
Akci odstartuje v sobotu 21. listopadu 
v 18.30 hodin divadelní průvod v mas-

kách s  lampiony, který půjde 
od  radnice městem smě-

rem k  divadlu. Kromě 
herců a  hudebníků 
je do  něj zvána i  ši-
roká veřejnost. Pro 
ni bude v divadle od  
19 do  21 hodin při-

praveno vystoupe- 
ní skupin Folí de la 

 Fúl, Intro, tanečního 
oboru místní „ZUŠky“ a dal-

ší. „Celou akci zakončí ve  23 hodin 
prohlídka nočním divadlem nazva-
ná Než došlo divadlo do  Šumperka,“ 
prozrazuje Kašík a  zdůrazňuje, že 
vstup na  šumperskou Noc divadel je 
zdarma.  -zk-

Šumperané mají možnost odebrat si 
kompost, který je vyroben ze sbírané-
ho bioodpadu z města a okolních obcí. 
S  touto nabídkou přichází už podruhé 
místní radnice. 

„Na  téměř stovku míst v  Šumperku 
jsou na veřejná prostranství přistavová-
ny velkoobjemové kontejnery, do nichž 
občané odkládají bioodpad. Ten je navíc 
svážen zpravidla od  rodinných domků 
z  více než tisícovky hnědých dvou set 
čtyřicetilitrových nádob na  bioodpad. 
A právě z této sesbírané hmoty je vyrá-
běn kompost,“ říká pracovník odboru 
životního prostředí šumperské radnice 

Vladimír Hošek. Kvalitní kompost mo-
hou nyní získat všichni Šumperané, sta-
čí, když zamíří v úterý 17. listopadu, kdy 
je státní svátek, nebo v sobotu 21. listo-
padu do dvora městské úřadovny v Jese-
nické ulici 31 a vezmou si s sebou pytel 
nebo jakoukoliv nádobu a  občanský 
průkaz, který je třeba předložit. „Na ka-
ždého občana počítáme s maximálně sto 
litry kompostu, což představuje zhruba 
dva pytle,“ podotýká Hošek. Vzápětí 
upřesňuje, že výdej kompostu bude pro-
bíhat za přítomnosti pracovníka radni-
ce po oba zmíněné dny vždy od 7.30 do  
14 hodin.  -zk-

Po letech „strádání“ se šumperští vy-
znavači skateboardingu dočkali vlast-
ního sportoviště. V sousedství krytého 
bazénu v  areálu na  Benátkách vyrostl 
monolitický betonový skatepark, který 
je třetím největším v republice. V pro-
vozu je od předposlední říjnové soboty 
a na své si zde přijdou nejen „skejťáci“, 
ale například i  bikeři, bruslaři či děti 
s koloběžkami.

Šumperský skatepark je dílem praž-
ské firmy Mystic Constructions, která 
se na realizace těchto sportovišť speci-
alizuje. Šestnáct set metrů čtverečních 
zastavěné plochy přitom „spolykalo“ 
během čtyř měsíců výstavby na  čtyři 
sta padesát kubíků betonu a dvacet tun 
železa. „Zpočátku nás zbrzdily pro-
blémy s  hladinou spodní vody a  poté  
vysoké letní teploty, které nejsou pro 
práci s betonem ideální. Ten totiž musí 
mít optimální konzistenci, aby se dal 
zcela vyhladit,“ uvedl stavbyvedoucí 
Martin Lucuk a  dodal, že s  výjimkou 
rovných ploch šlo o  ruční práci, která 
je fyzicky a časově náročná.

Sportoviště je rozděleno na dvě části, 
což je podle Martina Lucuka v  repub-
lice rarita. Základ tvoří skateboardový 
bazén s  rozmanitými výškovými úrov-
němi a různými druhy hran, včetně tzv. 
wallride. „V bazénové části mohou jezdit 
i  kluci na kolech s patřičně ošetřenými 
stupačkami, hlavně ti, kteří jezdí rádi rá-
diusy,“ vysvětlil stavbyvedoucí. V areálu 
vznikla rovněž tzv. streetová sekce pro 
ty, kteří jezdí „pouliční“ styl. „Jde o rov-
né drobnější překážky určené pro ježdě-
ní, které napodobují to, co se vyskytuje 
běžně v ulicích. Vhodné jsou především 
pro začínající skejťáky,“ upřesnil. 

„Je to super, náš splněnej sen po   
patnácti letech. Nemůžeme si to vy-
nachválit,“ vyjádřil své nadšení Tomáš 
Krňávek ze zájmového sdružení Skate  
Locals Šumperk, které nový skateo-
vý areál provozuje. Otevřen je den-
ně od  osmé ranní do  desáté večerní, 
za deště, sněhu nebo náledí a samozřej-
mě za  tmy v něm jezdit nelze. Sporto-
viště je volně přístupné veřejnosti, děti 
mladší patnácti let zde mohou jezdit 
pouze v doprovodu rodičů nebo dospě-
lé osoby a musejí mít helmu a chrániče 
kolen a loktů. „Při jízdě v bowlu je pou-
žití ochranné helmy povinné pro všech-
ny,“ zdůraznil Krňávek a připomněl, že 
skateový bazén je vhodný pouze pro 
jízdu na  skateboardu, bruslích a  BMX 
kole, vybaveném plastovými koncovka-
mi na řídítkách a plastovými pegy.

Šumperský skatepark je po  Jihlavě 
a Kladnu třetím největším v republice. 
V budoucnu by se zde tak mohly pořá-
dat závody na republikové úrovni.  -zk-

Až po strop zaplněný sál a fantastická atmosféra ozdobily šestnáctý ročník festiva-
lu Džemfest, který vyvrcholil 23. října v Domě kultury Šumperk. Populární akce 
nabídla kromě hlavního hudebního večera také atraktivní doprovodný program, 
například filmovou premiéru nově objevené komedie s Vlastou Burianem v kině 
Oko. Na všechny pořady letošního Džemfestu dorazilo přes dva tisíce lidí, kteří se, 
jak dokládá i tento snímek, skvěle bavili nejen během koncertu zpěváka Michala 
Hrůzy s kapelou.  Foto: A. Hecl

Šumperská společnost Pramet s úspěchem prezentovala na největší světové vý-
stavě obráběcích technologií EMO 2015 v  italském Miláně nové technologie 
na obrábění korozivzdorné oceli vyvinuté v Šumperku. Výstava proběhla od 5. do 
 9. října a zavítalo na ni více než sto padesát tisíc návštěvníků.  Foto: -zk-

Na své si v betonové vaně přijdou ne-
jen „skejťáci“, ale například i bikeři či 
bruslaři.                                  Foto: -pk-

Radnice nabízí občanům 
k odběru kvalitní kompost

Skatepark je otevřený od osmé 
ranní do desáté večerní
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Informace ze zastupitelstva

Muzeum chystá přednášku k třicetileté válce

Letem šumperským zastupitelským světem

      Od 15. do 31. prosince 
nelze vyřídit „občanku“ 
ani cestovní pas

V  souvislosti s  připravovanou novelou zákona 
o  občanských průkazech a  cestovních dokladech 
upozorňujeme občany, že v  období od  15. do   
31. prosince 2015 nebudou přijímány žádosti o vy-
dání občanského průkazu a  cestovního dokladu. 
Rovněž nebude možné v uvedeném období již vy-
hotovené doklady předávat.

V nutných případech bude držiteli občanského 
průkazu se skončenou dobou platnosti vydán ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti jeden měsíc. V  tomto případě pak musí 
občan doložit dvě fotografie.

Důvodem je plánovaná odstávka informačních 
systémů občanských průkazů a cestovních dokladů 
MV ČR a přechod na nový technický systém vyplý-
vající z  legislativních změn, které jsou v současné 
době schvalovány.

O. Breitzetelová, vedoucí správního 
oddělení odboru správního 

a vnitřních věcí MěÚ Šumperk

      Adventní koncerty 
začínají 29. listopadu

Cyklus adventních koncertů, jež jsou příležitostí 
k pomoci a charitě, proběhne letos v Šumperku již 
posedmnácté. První koncert je naplánován na ne-
děli 29. listopadu v  evangelickém kostele na  ná-
městí Svobody. Od 16 hodin zde vystoupí zpěvačka 
Kateryna Kolcová, kterou na klavír doprovodí Ra-
domíra Šlágrová. Vstupné je dobrovolné. -red-

      Mikuláš 
přijde až k vám!

Už brzy nastane předvánoční čas a  jeho začát-
kem pravidelně zazvoní u  vašich dveří Mikuláš, 
čert a anděl. Nebo snad ne?

„Mikulášů, kteří navštěvují domácnosti, je čím 
dál méně. I proto jsme se rozhodli tuto tradici vrátit 
zpět a zároveň dopřát dnešním dětem to, co zažívali 
jejich vrstevníci dříve,“ uvedl Jakub Gloza, předse-
da spolku Jokes&Games. Spolu s dalšími organizá-
tory nabízí návštěvu Mikuláše a  jeho družiny pří-
mo doma, jež zanechá v dětech nezapomenutelný 
zážitek. „Mikuláš i ostatní se představí v kvalitních 
maskách, předají vámi nachystaný balíček, pokárají 
nebo pochválí,“ láká na akci Kuba Gloza. Vzápětí 
dodává, že návštěvu si rodiče mohou rezervovat 
od 12. listopadu na tel. čísle 774 063 641, na e-mai-
lu gloza@jokesgames.cz nebo osobně v SVČ Doris 
na Komíně v sídle spolku (2. patro - Itéčko). -red-

     Knihovna Sever láká 
na přednášku a výstavu

Knihovna Sever v  Temenické ulici připravuje 
na  čtvrtek 26. listopadu besedu nazvanou Drahé 
kameny a  minerály. O  jejich tajemné síle, moci, 
léčivých účincích a  kráse bude hovořit Danuše 
Poprachová. Beseda, spojená s prodejní výstavou, 
začíná v 17 hodin. Vstup je volný. -red-

„Až příliš dlouhá léta zla a utrpení. Třicetiletá válka 
z  pohledu moderní historie.“ To je název přednášky, 
kterou chystá na úterý 24. listopadu šumperské muzeum 
v rámci výstavy zaměřené na tento konflikt, jež je k vi-
dění do konce ledna příštího roku v Galerii Śumperka. 

První moderní válka v  dějinách lidstva se mírou 

brutality, bezbřehého násilí a  utrpení obyvatelstva 
stala předobrazem světových válek dvacátého století. 
Období „zlých let“ evropských dějin přiblíží slovem 
i  obrazem historik Vlastivědného muzea v  Šumper-
ku Zdeněk Doubravský. Přednáška se uskuteční od   
17 hodin v přednáškovém sále muzea. -red-

   Pokr. ze str. 2
* schválilo časový a obsahový program svých za-

sedání v  prvním pololetí roku 2016. Zastupitelé se 
do konce června sejdou pětkrát, nejbližší jednání je 
na programu ve čtvrtek 28. ledna.

* schválilo obecné podmínky pro poskytování do-
tací pro rok 2016, podmínky pro poskytování do-
tací na neziskové akce (v minulosti granty) pro rok 
2016, podmínky pro poskytování dotací na  celo-
roční činnost (v minulosti dotace na činnost) pro rok 
2016 a  podmínky pro poskytování dotací na  čin-
nost organizací působících v soutěžích výkonnost-
ního sportu pro rok 2016 a také vzory smluv. Zastu-
pitelé vzápětí schválili vyhlášení dotačních programů 
„Podpora neziskových akcí“ a  „Podpora celoroční 
činnosti“, o  něž se mohou zájemci ucházet podává-
ním žádostí od  11. ledna příštího roku, a  také pro-
gramu „Podpora výkonnostního sportu“, u něhož se  
začnou žádosti přijímat 18. dubna. Více v prosinco-
vém vydání zpravodaje.

* schválilo předložený návrh vyhodnocení připo-
mínek uplatněných k návrhu územního plánu Šum-
perka a vydalo Změnu č. 1 územního plánu. Veřej-
né projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu 
proběhlo 22. července v  G-klubu, veřejná vyhláška 
o  konání tohoto projednání pak byla zveřejněna  
15. června. Do 22. července přitom bylo městu doru-
čeno pět připomínek s patnácti požadavky.

S  plánem zimní údržby místních komunikací 
na území města, který pro zimní období 2015-2016 
zpracovala společnost Podniky města Šumperka 
ve  spolupráci se společností EVJÁK, s.r.o., jež má 
tuto činnost na  starosti, se seznámili na  svém listo-
padovém zasedání šumperští zastupitelé. Stejně jako 
v  předchozích letech také letos obsahuje seznam 
pořadí důležitosti místních komunikací a  lhůty pro 
zajištění jejich sjízdnosti a  schůdnosti, technologii 
údržby a následný odvoz sněhu.

„Plán vychází z  předchozích zimních období,“ 
uvedl ředitel Podnikům města Šumperka Patrik  
T. Pavlíček. Vzápětí dodal, že došlo k prodloužení 
doby úklidu autobusových zastávek z devíti na čtyři-
advacet hodin od ukončení spadu sněhu. Jde přitom 
o návrat ke  lhůtě ze zimní sezony 2013/2014, neboť 
zkrácená lhůta byla nereálná. „Jedná se pouze o do-
čištění prostor mimo zastávkové pruhy a zálivy, které 
budou čištěny ve standardních lhůtách dle pořadí dů-
ležitosti komunikací,“ podotkl Pavlíček. Ve zpracova-
ném seznamu se samozřejmě objevují i nově vzniklá 
parkovací místa a přechody pro chodce a chodníky. 
Cyklostezky se přitom budou i nadále sypat drtí jako 
chodníky, s  výjimkou stezky na  Bludoveček, jež se 
udržovat nebude. Stejně tak se nebudou udržovat cy-
klopruhy, které jsou součástí komunikace.

Úklidová firma bude letos opět zajišťovat nepřetr-
žitou čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu. 
Všechny podněty, které budou na  telefonním čísle 

604 920 123 nahlášeny, pak musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do dispečerské knihy s poznámkou 
o způsobu řešení. Plán zimní údržby a jeho grafická 
část zobrazující zařazení komunikací a chodníků jsou 
zpřístupněny na  stránkách města www.sumperk.cz/
cs/obcan/mapovy-portal.html a  na  stránkách PMŠ 
www.pms-spk.cz v sekci mapy. Prostřednictvím těch-
to aplikací mohou lidé vyznačit problematické místo 
a zaslat správci komunikace připomínku. 

Informační centrum Šumperk, které v současnosti 
funguje pod hlavičkou místního Vlastivědného mu-
zea, se přestěhuje do nového a  současně přejde pří-
mo pod šumperskou radnici. Lidé ho od  1. května 
najdou v místním divadle, v prostorách někdejší her-
ny. Město si od tohoto kroku slibuje zlepšení služeb, 
větší dostupnost a  lepší prezentaci. Současně by tak 
mohlo vyřešit smysluplné využití zmíněných prostor 
divadla. 

Na  svém listopadovém zasedání vzali zastupitelé 
na vědomí průběh realizace nového městského infor-
mačního centra. Návrh jeho interiérového designu již 
radnice vybrala, jeho tvůrcem je místní studio MDS. 
Nyní se na  základě této studie zpracovává projekt 
nutných stavebních úprav, z něhož vyplynou předpo-
kládané náklady na rekonstrukci prostor, poté vypíší 
Divadlo Šumperk s.r.o. jako vlastník objektu ve spo-
lupráci s oddělením správy majetku šumperské rad-
nice výběrové řízení na realizátora potřebných úprav. 
Částka vzešlá ze soutěže bude zahrnuta do rozpočtu 
divadla na  příští rok, o  náklady na  vybavení se pak 
podělí příslušné odbory městského úřadu.

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez pří-
střeší by mohl vzniknout v areálu Luží, který provo-
zuje ve Vikýřovické ulici Armáda spásy ČR. Pro ten-
to účel by se využil jeden z objektů, který zde město 
vlastní. V této souvislosti schválili zastupitelé na svém 
listopadovém zasedání zařazení finančního příspěvku 
města na jeho realizaci ve výši maximálně šest mili-
onů korun v případě, že na něj Armáda spásy získá 
dotaci z Programu reprodukce majetku ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Náklady na rekonstrukci se podle zpracované stu-
die odhadují na více než dvaadvacet milionů, včetně 
vnitřního vybavení, finanční spoluúčast žadatele, tedy 
Armády spásy, by se měla podle dotačních podmí-
nek pohybovat kolem dvaceti pěti procent celkových 
uznatelných nákladů. Dnes téměř nevyužívaný objekt 
by měl po  opravě sloužit pro poskytování sociálních 
služeb, konkrétně pro cílovou skupinu „bez přístřeší“, 
jejichž zdravotní stav se zhoršil od fáze plné závislos-
ti na pomoc jiné osoby. Celková kapacita se přitom 
odhaduje na pětačtyřicet osob. O výběru žádosti k fi-
nancování bude rozhodnuto příští rok v dubnu. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Podniky města předložily 
plán zimní údržby

Město podpoří projekt 
domova pro osoby bez přístřeší

Informační centrum se přestěhuje
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Nová střecha, fasáda i okna zkrášlily 
sídlo Střední školy železniční, technické 
a služeb v ulici Gen. Krátkého v Šum-
perku. Zateplení budovy a  další práce 
vyšly na tři desítky milionů korun.

„Rekonstrukce byla náročná, ale 
výsledek stojí za  to. Škola teď nabí-
zí vyšší komfort žákům i  učitelům. 
Kultivované prostředí vychovává, má 
vliv na  vztah žáků i  rodičů ke  škole, 
což je důležité, protože chceme, aby 
naše škola byla vůči veřejnosti vstříc-
ná a  otevřená,“ řekla na  slavnostním 
otevření ředitelka Irena Jonová. „Olo-
moucký kraj investoval do energeticky 
úsporných opatření téměř třicet mili-
onů korun. Získali jsme dotace a při-
spěli také z  vlastního rozpočtu. Díky 
zateplení by škola měla ušetřit na pro-
vozních nákladech,“ doplnil náměstek 
hejtmana Zdeněk Švec.

Rekonstrukcí teď prochází také  
budova školy v  ulici Bulharské. O  ná-
klady obnovy historického objektu zva-
ného Zámeček se kraj dělí s  městem. 
Chystají se i  opravy budovy, v  níž se  
odehrává praktická výuka dřevozpracu-
jících oborů. A ředitelka Jonová už teď 
plánuje rekonstrukci vnitřních prostor 
hlavního sídla školy v ulici Gen. Krát-
kého a také úpravy okolních pozemků, 

na  nichž by ráda vybudovala sportov-
ně-rekreační areál.

„Toto šumperské vzdělávací zařízení 
prošlo v posledních třech letech řadou 
významných změn. Krajské zastupitel-
stvo rozhodlo o sloučení školy a učiliště 
v ulici Gen. Krátkého se Střední školou 
železniční a stavební v Bulharské ulici. 
Nově jmenovaná ředitelka teď opako-
vaně oslovuje vedení kraje se žádostmi 
o  opravy školních budov,“ přiznal ná-
městek Švec.

„Ve chvíli, kdy je možné čerpat dotace 
na  zateplení, se pro rekonstrukci roz-
hoduje každý rozumný vlastník. Dělá 
to tak i město Šumperk, už jsme zatep-

lili řadu škol. Ušetřili jsme díky tomu 
na spotřebě energií a část z těchto pro-
středků školám ponecháváme. Doufám, 
že i  vlastník této budovy, tedy Olomo-
ucký kraj, se zachová podobně,“ vyslovil 
přání šumperský starosta Zdeněk Brož.

Jako poděkování stavebníkům za vý-
sledné dílo a  veřejnosti za  trpělivost 
s rekonstrukčními pracemi škola uspo-
řádala neobvyklou kolaudační slavnost. 
Začalo se tradičním přestřihováním 
pásky před opravenou budovou, potom 
následovaly oslavy v poklusu. Ve školní 
tělocvičně se odehrál přátelský fotbalo-
vý turnaj. Utkaly se v něm školní týmy 
i družstvo stavbařů. -vk-

Zrekonstruovaná škola se dočkala slavnostního otevřeníListopad, to je Horování

Průkazy OZP a mimořádných výhod 
je třeba vyměnit do konce roku

Držitelé dočasných průkazů osoby se 
zdravotním postižením (OZP) a průka-
zů mimořádných výhod si je do konce 
letošního roku mohou vyměnit za nový 
průkaz OZP. Pokud tak neučiní, ne-
budou moci po  1. lednu 2016 využí-
vat žádné benefity a  nároky, které jim 
z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP, který má podobu 
plastové kartičky obdobně jako občan-
ský nebo řidičský průkaz, je odolný 
proti poškození a  chráněný vůči jeho 
padělání. Nahrazuje všechny dosavad-
ní průkazy OZP. Ty jsou platné už jen 
do 31.12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) 
přitom začal vydávat nové průkazy OZP 
letos v dubnu. 

Vzhledem k tomu, že výměna se týká 
přibližně tří set tisíc klientů, je ještě stá-
le řada lidí, kteří se s  žádostí o  výmě-
nu na  ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na  klienty, aby 
nenechávali vše na poslední chvíli, a vy-

hnuli se tak zbytečnému čekání ve fron-
tách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu 
OZP je třeba předložit občanský prů-
kaz a aktuální fotografii, která odpovídá 
formátu podobizny určené na  občan-
ský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). 
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz 
OZP po  1.1. 2014, nemusejí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili 
fotografii a  podepsali příslušný formu-
lář, který dostanou na  přepážkách ÚP 
ČR. Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které vydá-
valy obecní úřady do konce roku 2011) 
a  dočasných průkazů OZP, které ÚP 
ČR vydával podle legislativy účinné 
do  31.12. 2013, musejí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod ná-
roku na průkaz OZP“. Až poté jim může 
ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Výměna průkazů probíhá na ÚP ČR, 
kontaktním pracovišti v  Šumperku 
v  Lidické ulici 49, na  Oddělení PnP 
a  DOZP, a  to v  pondělí a  středu od   
8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v úterý, 
čtvrtek a pátek pak vždy od 8 do 11 hod. 
Od  pondělí 14. prosince bude výměna 
průkazů z  důvodu stěhování probíhat 
na nové adrese v ulici M.R. Štefánika 20 
ve stejných úředních hodinách.

L. Gronychová, 
vedoucí Oddělení PnP a DOZP, 

kontaktní pracoviště Šumperk

Tradiční setkání horolezců, dobro-
druhů, turistů a  milovníků extrémních 
sportů se uskuteční poslední listopadový 
víkend. Již 23. ročník osobité akce s ná-
zvem Horování zavede i letos návštěvní-
ky na extrémní místa naší planety. 

Hlavní program Horování přivítá v so-
botu 28. listopadu ve velkém sále domu 
kultury od  17 hodin přední horolezce 
a  dobrodruhy Pavla Paloncyho, Toma 
Obtuloviče, Katku Mandulovou, Ondru 
Beneše s Editou Vopatovou a Olgu No-
vákovou s Pavlem Matouškem. Autorem 
tradiční doprovodné výstavy fotografií 
bude letos Pepé Piechowicz a stejně tak 
obvyklé budou hudební vstupy blue-
grassové skupiny Beg Bie Country v pře-
stávkách mezi cestopisy.

V  pátek 27. listopadu mohou strávit 
milovníci hor od  18 hodin v  kině Oko 
ve  společnosti extrémních lidských vý-
konů na filmovém plátně. Ve spolupráci 
s přehlídkou Snow Film Fest vybrali po-
řadatelé ty nejlepší filmy se zimní tema-
tikou, jež byly loni oceněny na nejpres-
tižnějších světových festivalech. Letošní 
Horování pak v sobotu opět doprovodí 
dopolední soutěže ve  3. ZŠ v  lezení 
na umělé stěně, které začnou o půl desá-
té ráno. -red-

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

znění na obsazení místa 

referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních 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 * bezúhonnost 
* ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání sociálně - právního zaměření 
ve studijním programu sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, 

sociální patologie, speciální pedagogika a právo

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe 
na úseku sociálně - právní ochrany vítána * získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální 
oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, � exibilita * občanská a morální 

bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 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 a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším 

dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD a RD, 10. 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 1.1.2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 16.11. 2015. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních 
věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Přestřižení stuhy se ujali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Zdeněk Švec (zpra-
va), starosta Šumperka Zdeněk Brož a místostarosta Tomáš Spurný.  Foto: archiv

Nový průkaz OZP má podobu plas-
tové kartičky obdobně jako občanský 
nebo řidičský průkaz.
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Neobvyklou výstavku si mohou prohlédnout 
všichni, kteří mají cestu do klientského centra měst-
ské úřadovny v Lautnerově ulici, kde sídlí odbor so-
ciálních věcí. Vítá je zde otevřená červená skříň plná 
nasprejovaných triček, obrazů, mozaikových zrcadel, 
deníků nazvaných „Důvěrnosti“ a dalších dílek, oz-
dobená papírovými květy vyrobenými z  horkého 
embosingu. To vše vyrobily v rámci projektu „Todle 
umíme“ nejen romské děti, ale rovněž ty ze sociálně 
slabých rodin. Některé z nich se představily i během 
vernisáže, kdy ukázaly, že kromě výtvarničení jim je 
blízký také zpěv. 

„Jde o ojedinělou putovní výtvarnou výstavu dílek 
dětí navštěvujících volnočasovou aktivitu Klubík, 
kterou město zrealizovalo díky financím z Programu 
prevence kriminality ministerstva vnitra,“ uvedla  
referentka oddělení sociální pomoci šumperské rad-
nice Helena Vitásková, jež má „klubíkové“ děti na sta-
rosti. Půlroční projekt, jehož cílem bylo poskytnout 
romským dětem a  dětem ze sociálně slabých rodin 
možnost rozvíjení osobního potenciálu a společného 
sdílení úspěchu, spočíval v osmi výtvarných dílnách. 
Jednotlivými bloky přitom děti provázely lektorky 
Magdalena Gieslová, Irena Slavíková a  Iva Doleč-
ková. „Ráda bych všem moc poděkovala, především 
pak Magdě. Nejen proto, že jsme mohli výtvarné 
bloky rozdělit na části, ale i za to, že dětem poskytla 
zázemí v Kozím krámku, netlačila na ně a byla velmi 
empatická,“ zdůraznila Vitásková.

Výtvarničení se během projektu věnovalo na třicet 
dětí ve věku od pěti do dvanácti let. Ty, které přišly 
na vernisáž, potvrdily, že je to opravdu bavilo. „Pro-
jekt mě zaujal. Asi před dvěma lety jsem si začal ob-
kreslovat obrázky z internetu. Teď se v kreslení věnuji 
spíš graffittti, baví mě hodně barvy,“ prozradil dva-
náctiletý William Herák. Ve volném čase kreslí i jeho 
sestra Klára a  také Karolína Demetérová. Naopak 
například Nika Berkyho „chytila“ výtvarka až během 

docházení do jednotlivých dílen. „Všichni byli oprav-
du šikovní. Musím přiznat, že na začátku mě překva-
pilo, jak moc hezky se k sobě chovají, například velcí 
k  těm malým. Všichni pracují dohromady a  necítí 
žádné vzájemné obtěžování,“ podotkla Magdalena 
Gieslová, kterou z hlediska talentu zaujal především 
Will Herák. „Je to pozoruhodný mladý muž a mys-
lím, že o něm ještě uslyšíme,“ dodala.

Putovní výstava se příští týden přesune z úřadovny 
do knihovny Sever v Temenické ulici, postupně pak 
bude k vidění v Kozím krámku, kině Oko a v čekárně 
dětské lékařky Jany Zelené v Šumavské ulici. Objeví 
se i v některých šumperských základních školách. 

 -zk-

Dva měsíce již naplno probíhají náborové trénin-
ky do klubu amerického fotbalu TJ Šumperk Dietos. 
Tréninků pod vedením Jana Kolaříka se zúčastňuje 
pravidelně více než deset nových tváří a  lze již říct, 
že se stav do jisté míry pevně ustálil. Přesto jsou stále 
otevřeny dveře těm, kteří ještě váhají či přemýšlejí, 
zda se náborů zúčastnit.

„Ostych není na  místě. Ke  každému se snažíme 
přistupovat téměř až individuálně, na  čemž jsme si 
od samého začátku dávali v klubu vždy záležet,“ po-
dotýká hlavní trenér mužstva Jan Kolařík. Týden co 
týden se podle něj přicházejí na tréninky noví zájem-
ci a potěšitelné je, že ve svém fotbalovém růstu stále 
pokračují. „Jejich elán a  zapálení pro věc je svěžím 
závanem do kabiny šumperského týmu, což se pozi-
tivně odráží na atmosféře během tréninků,“ dodává 
trenér. Do těch se již v posledních třech týdnech za-
pojují také hráči hlavního mužstva, jelikož některé 
z tréninků jsou koncipovány tak, že se po absolvová-
ní základních fotbalových cvičení tzv. drillů přechá-
zí k pozičním cvičením pro jednotlivé herní pozice. 
Zde je do jisté míry potřeba ostřílených hráčů, kteří 
svým novým následovníkům vytvářejí podporu do-
plněnou cennými radami a zkušenostmi. „Noví kluci 
vnášejí do  týmu jednoznačně pozitivní impuls, což 
se odráží v probíhajících trénincích. Celé to potom 
jako celek do sebe zapadá a užívají si to jak samotní 
nováčci, tak hráči i já samotný,“ přiznává Kolařík.

Příjemným zjištěním z dosavadního průběhu cyk-
lů náborových tréninků je fakt, že tam, kde Dietos 
tlačila vždy nejvíce pata, tedy linie, se v  letošním 
roce setkává poměrně s  výrazným počtem zájem-
ců na tyto pozice „Sešel se nám velmi zajímavý mix 
hráčů, zvláště pak na pozicích, které byly v minulosti 
poněkud poddimenzovány co do počtu hráčů. Pevně 
doufám, že všichni z nově příchozích s námi vydrží 
i při přechodu na tréninky, které již budou probíhat 
ve  výstrojích,“ věří trenér a  připomíná, že tréninky 
probíhají za každého počasí na hřišti s umělou trávou 
v areálu Tyršova stadionu. -red-

Už tradičně se začátkem podzimu 
setkáváme na  gymnáziu v  Šumperku 
s otázkou: „Tak co, kdy přijedou?“  Ano, 
uhodli jste, řeč je o  našich kamarádech 
z  partnerské školy Geistalschule z  Bad 
Hersfeldu. Na  jaře jsme se byli podívat 
u nich a teď jsme je mohli přivítat v na-
šem městě a  naší škole. Na  celý týden 
od 5. do 10. října se skupina německých 
studentů stala hosty v  rodinách svých 
českých přátel. A že to bude týden nároč-
ný, o  tom se přesvědčili hned v pondělí 
večer po příjezdu. Jste unaveni po dlou-
hé jedenáctihodinové cestě vlakem? Ne-
vadí. Máme přece taneční, to určitě mu-
síte zažít s námi. Zažili a přežili.                                    

V  úterý ráno dostali chvilku času 
na  rozkoukání a  pak už jejich kroky 
vedly do naší školy. Po krásném uvítá-
ní panem ředitelem si prohlédli celou 
školu, podívali se i do vyučování a zjis-
tili, že to tu máme moc pěkné a  že by 
se jim tady také dobře učilo. Odpoledne 
se prošli po  městě a  navštívili výstavu 

o  čarodějnických procesech v  Gescha-
derově domě. Následují dva „výletní“ 
dny. Vzhledem k horšící se předpovědi 
počasí měníme pořadí výletů a  rozho-
dujeme se nejdříve pro hory. A  tak se 
ve  středu ráno scházíme u  autobusu 
v  teplém oblečení, po  kapsách čepice 
a rukavice. Vyrážíme na Ramzovou a je-
deme lanovkou na  Šerák. Pro některé 
životní zážitek. Tím spíš, že nahoře je 
mlha a  chatu vidíme až ve  chvíli, kdy 
do  ní vstupujeme. Následuje krátký 
výklad o tom, co bychom viděli, kdyby 
bylo vidět. Ale jsme optimisté a po krát-
kém občerstvení se vydáváme na  zpá-
teční cestu - tentokrát pěšky přes Obří 
skály. Počasí asi ocenilo naši neústup-
nost, mraky mizí, vykukuje sluníčko 
a my se můžeme pochlubit, jak je u nás 
na  horách hezky. Na  čtvrteční cestu 
do Olomouce se všichni těší. Ohlášený 
déšť se také nekoná, cestou sice trochu 
zaprší, ale jen tak, aby se neřeklo. Do-
polední historická procházka městem, 

prohlídka chrámu sv. Václava, v kostele  
sv. Michala si přece musíme prohléd-
nout zvony a podívat se na město z věže, 
náměstí, radnice, orloj, kašny. Ještě 
rychle zaběhnout do Šantovky a pak už 
svádíme nelítostný boj v  Laser Areně. 
Nakonec zvítězili všichni.

Je tu pátek, poslední den. V obřadní 
síni radnice nás vítá pan starosta, zmi-
ňuje dvacetileté partnerství obou měst 
a my máme dobrý pocit z toho, že i naši 
studenti mohou být při tom. A  že se 
u  nás německým studentům líbilo, za-
znělo ještě jednou večer při společném 
posezení a  zároveň zhodnocení celého 
týdne na Nových Domkách. Co dodat? 
Skončil další ročník výměnného poby-
tu. Byl úspěšný. Tak začneme pomalu 
připravovat ten další.

P.S.  Moc děkujeme městu a Společ-
nosti česko-německého porozumění 
za finanční podporu, vedení obou škol 
a rodičům všech zúčastněných studentů 
za vytvoření zázemí. 

Další koncert podzimní části cyklu 
Klasika Viva, který v Šumperku pořádá 
Agentura J+D Romana Janků, napláno-
vali organizátoři na pondělí 23. listopa-
du. V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel světově uznávanému 
hráči na  klarinet Karlu Dohnalovi, jež 
spolu s  Triem českých filharmoniků 
nabídne šumperským posluchačům 
skladby B.H. Crussela, O. Respighiho, 
G. Conessona a R. Kokaie.  -red- 

Výstava představuje práce 
dětí ze sociálně slabých rodin

Dietos stále 
lákají do svých řad

Krásný týden setkání a radosti Karel Dohnal 
vystoupí s Triem 
českých filharmoniků

Během vernisáže výstavy se zpívalo i tančilo. 
 Foto: -zk-
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Informace/Kulturní servis

Navrhněte nominace a vyhrajte vstupenky na předávání Cen města

Vyplněný lístek pošlete na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
(obálku označte „Ceny města“), nebo elektronicky na cenymesta@sumperk.cz, nejpozději 31. prosince 2014.
Uvedené údaje o nominovaném budou zpracovány pro hlasování Zastupitelstva města Šumperka, které rozhodne o udělení Cen 

města Šumperka za rok 2014 v jednotlivých kategoriích. 
Údaje o navrhovateli budou použity pro slosování o deset volných vstupenek pro dvě osoby na slavnostní večer předávání cen 

města Šumperka, který se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 v Divadle Šumperk. Kontaktní údaje nominonovaného budou 
použity pro kontaktování při případném získání Ceny města Šumperka, tyto kontaktní údaje není povinné uvádět.

U kategorií „Architektura“ přiložte fotogra�i objektu.

SportKultura

Významný počin v sociální a humanitární oblasti Vzdělávání

Podnikání

Architektura/novostavba Architektura/rekonstrukce

Životní prostředí a ekologie

Cena mladých

Přínos městu

Kategorie* 

Jméno/název nominovaného* 

Stručné zdůvodnění návrhu* 

Navrhovatel 

jméno a příjmení*:

adresa*:

tel.*:

e-mail:

Nominovaný

adresa:

tel.:

e-mail:

Označte pouze jednu kategorii, do které chcete nominovat.

Uveďte jméno osoby, nebo název akce, objektu, subjektu apod.

Popište, proč si zaslouží Cenu města a vazbu na město Šumperk.

Nominační lístek

* Povinný údaj 

Pokud chcete navrhnout více osob/akcí/subjektů do více kategorií, použijte prosím další nominační lístek.

Ceny města 
za rok 2015

Již šestnáct let uděluje šumperská radnice Cenu měs-
ta hned v několika kategoriích. Zatímco za rok 1999 to 
byly kategorie čtyři, v nadcházejícím šestnáctém roční-
ku jich bude devět se čtyřmi podkategoriemi. Uznání 
za rok 2015 by se mělo opět dostat nejen jednotlivým 
osobnostem, ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. A jedinečnou možnost aktivně 
se zapojit do  této prestižní akce mají všichni Šumpe-
rané. Pokud navrhnou nominace, mohou získat vstu-
penky na slavnostní večer, na němž se budou v sobotu  
16. dubna v místním divadle ocenění předávat.

Nominace mohou občané navrhovat podle vlastního 
uvážení v  kategoriích Kultura, Významný počin v so-
ciální a humanitární oblasti, Vzdělávání, Podnikání 
- drobné podnikání, Podnikání - výrobní společnos-
ti, Životní prostředí a ekologie, Cena mladých, u níž 
je věková hranice stanovena do  pětadvaceti let včet-
ně, a Cena za přínos městu za práci na rozvoji nebo 
prezentaci města v daném roce nebo za dlouhodobou 
práci či celoživotní přínos městu. Zvláštní kapitolou je 
kategorie Architektura, která je rozdělena do podkate-
gorií novostavba a rekonstrukce.

Nominovaní by měli být šumperskými občany, pří-
padně by měli na  území města provozovat svoji čin-
nost, nebo by to měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. Nominace musí obsa-
hovat název akce nebo jméno nominovaného, jedno-
značné zdůvodnění návrhu, označení dané kategorie, 
jméno a kontaktní údaje osoby či název organizace, jež 
nominaci navrhla. U  kategorií architektura je nutné 
přiložit barevnou fotografii navrhované stavby, musí 
se přitom jednat o stavbu zkolaudovanou v roce 2015. 
Pravidla pro hlasování a udílení Cen města Šumperka 
jsou zveřejněna na stránkách města www.sumperk.cz.

I  v  letošním lze pro podání návrhu použít speciál-
ní formulář. Ten je v elektronické podobě k dispozici 
na webových stranách města, a v tištěné podobě ho lze 
získat na podatelnách úřadu, v informacích a v Infor-
mačním centru. Lze rovněž použít formulář, který je 
otištěn v tomto čísle zpravodaje.

Návrhy na  udělení Ceny města mohou občané za-
sílat do 31. prosince 2015 elektronicky e-mailem nebo 
poštou na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, případně je lze odevzdat 
osobně na  podatelnách úřadu na  nám. Míru 1 nebo 
v Jesenické ulici 31 do označené urny. Obálku je třeba 
označit heslem „Ceny města“. Bližší informace sdělí tis-
ková mluvčí Olga Hajduková, e-mail olga.hajdukova@
sumperk.cz, tel.: 583  388  519, nebo referent oddělení 
kultury a vnějších vztahů Bohuslav Vondruška, e-mail: 
bohuslav.vondruska@sumperk.cz, tel.: 583 388 609.-zk-

Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v dom. prostř. zaměřené na vzájemné sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Charita Šumperk

Každé pondělí a každý  Tvořivá dílna „Maminky, babičky šijí čtvrtek 
čtvrtek od 9 hod. a opravují oděvy“
Každou středu od 9 hod.  Vyrábíme a tvoříme ze sušin a bylinek 
12.11. a 19.11. od 9 hod.  Tvořílek Kroužek pro děti, výroba vánoč. ozdob 
14.11. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Červenohor. sedlo, 
 Šerák, Ramzová 
18.11. a 24.11. od 17 hod.  Kurz šití a oprav prádla pro začátečníky
21.11. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Červenohor. sedlo, 
 Švýcárna, Ramzová
27.11. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turis. Batůžkáři: St. Město, Paprsek, Ramzová
Bližší informace: Bulharská 8 (Zámeček), 1. patro (učebna/dílna) vždy 9-12 hod. 
a 13.30-15 hod., www.scholapraktica.webnone.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880,  
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předsti-
hem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
19.11. a 26.11. od 13.30 hod. v „KS“  Sdělujeme pocity malbou
19.11. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
23.11. od 16 hod. v „KS“  Přednáškový cyklus: Ludmila Kovaříková   
 (Využití a výroba bylinných olejů a bylinek 
 v praxi) 
24.11. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v DPS - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ 
= sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
18.11. od 18 hod. na „K“   Řemeslná dílna pro dospělé 
  - Pletení z pedigu
20.11. od 15 do 19 hod. na „K“   Bramborová dílna 
  Tvoření, tisk a pečení z brambor
25.11. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
27.11. od 9.30 hod. v MC na „K“   Setkání kojících maminek
28.11. od 9 hod. - 29.11. do   Těšení se na Vánoce I. 
13.30 hod. v „SEV“ Švagrov   Víkendový pobyt pro tvořivé slečny,   
  mámy, tety, babičky a jejich vnoučky
28.11. od 8.30 hod. na „K“   Pohyb srdcem pro všechny s Věrou 
  Formánkovou  Více V. Formánková, 
  tel.č. 604 614 104
29.11. od 16 hod. na „K“   Čertoviny  Mikulášská besídka, 
  odpoledne plné her a soutěží 
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris

11.11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří
12.11. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - svícny z papírových ruliček
13.11. od 9.30 hod. na Komíně   „Hmatová keramika“
20.11. od 14 hod. v G-klubu DK   Oslava Dne nevidomých
21.11. od 9 hod. v „K“   Turnaj v showdownu o šumperský pohár
25.11. od 10 hod.   Seminář „Braňte se“ Pro přihlášené
26.11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou - pletení z pedigu
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“ = klubovna SONS.

SONS Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, celý listopad 
motivovaný knihou o Rumcajsovi

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost  
 Tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést,   
 vyměnit za jiné či si je odnést domů
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih,   
 posezení, vzájemné sdílení
27.11. od 18 hod. v „Č“  Tvoření adventních věnců 
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Centrum pro rodinu

ZUŠ Šumperk
22.11. v 16 hod.  Koncert Komorního smyčcového orchestru 
v klášterním kostele  pro Charitu Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.cz. 
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Ve středu 2.prosince 2015 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

osobního asistenta „PEčoVAtElkA - AsistEnt 
 HAndicAPoVAnýcH osob“ 

Rk bude probíhat 3x týdně 
- pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. 
Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Akademie J. A. komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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 13.11. 2015 do 26.11. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí .....................................................79,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Kornbageta 100 g ................................................................................................. 5,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Chléb podhoral 350 g BK – NOVINKA .......................................................11,90 Kč      
Hřeben listový ořechový 90 g .......................................................................... 6,50 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna 
podle tradičních receptur.
Uzená krkovice ........................................................................................................... 119,- Kč/1 kg
Zabijačková paštika ....................................................................................................99,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
30. 11. – 4.12.2015

od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 – 12,00 hod.)

Ve školním roce 2016/2017 otevíráme tyto obory vzdělání na 
střední průmyslové škole:

• 18-20-M/01    Informační technologie
• 26-41-M/01    Elektrotechnika 
  (nové pojetí oboru – více na našich www stránkách)
• 23-41-M/01    Strojírenství
• 78-42-M/01    Technické lyceum
• 82-41-M/04    Průmyslový design
• 82-41-M/05    Grafi cký design
Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se do naší internetové soutěže. 
Více informací o soutěži při prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá!

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, 

e-mail: opatovska@vsps-su.cz

 

SMAŽTE HANDICAP 
NA VOZÍČKU

NECHTE SE ODVÉZT, 
KAM POTŘEBUJETE

 

NONSTOP LINKA
602 682 875,  spirostrans@seznam.cz

www.spirostrans.cz

SPIROS ILIOS
Kouty nad Desnou 20

 SPIROSTRANS.CZ Středisko volného času Doris uvádí  
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

Spirituály a gospely 
v originálním podání Leeho 

Andrewa Davisona
v úterý 1. prosince od 18 hodin  

v klášterním kostele
Hudební doprovod  X-tet Víta Fialy  

Lee Andrew Davison je v Praze usazený 
americký zpěvák tmavé pleti a světlých 

jazzových ideí. V repertoáru má jak  
klasické jazzové evergreeny, tak  

i spirituály s gospel-songy. 
Vstupenky si lze zakoupit, případně 

rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 12. 2015

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 
 Zedník  Zednické práce  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru Strojní mechanik) 
Nábytkářská a dřevařská výroba  Obchodník  Stavebnictví  Strojírenství

 Podnikání  Provozní technika  Nábytkářská a dřevařská výroba

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: 

Floristické dílny pro veřejnost

        Vánoční floristická dílna - 3.12.2015

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s vánoční tematikou:

* vánoční věnec do interieru, * vánoční věnec  na vchodové 

dveře, * atraktivní vánoční stromeček v květináči

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena každého kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č. 583 301 057 nebo 583 301 030, e-mail: milenamuronova@seznam.cz

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s podzimní tématikou:  

podzimní věnec na dveře, případně dušičkový věnec 

*  podzimní kytičku do interiéru *  ježka v přírodním stylu

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č.  583 301 057 nebo 583 301 030  a e-mail: milenamuronova@seznam.cz

pořádá

Floristické dílny pro veřejnost
Podzimní floristická dílna - 22.10.2015 

Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

PRODEJ, NÁKUP I VÝKUP NEMOVITOSTI
TRŽNÍ ANALÝZA PRO NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ
ZAJIŠTĚNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
PRÁVNÍ SERVIS 
- ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
SLUŽBA HLÍDÁNÍ 
NEMOVITOSTI 365 DNÍ 
V ROCE
ZAJIŠTĚNÍ VYKLIZENÍ 
I STĚHOVÁNÍ NEMOVITOSTI

RÁD VÁM POMOHU 
VOLÍM INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Zdeněk Šupina
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VARILUX 
Multifokální 

brýlové čočky

JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

    =  

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

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

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

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

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

Více informací na
www.optomedic.cz

 Využijte skvělé 
AKCE 1+1 
ZDARMA

Detoxikační poraDna
poraDna 

pro vnitřní očistu těla
Jitka Neugebauerová, Vrchlického 23, ŠUMPERK

- vyšetření metodou impulsní 
 stimulace přístrojem EAV Salvia
- řešení příčin chronických  
 zdravotních obtíží
- alternativní způsoby léčby 

tel: 774 320 865
e-mail: detox-spk@seznam.cz
www: detox-spk.pageride.cz

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

Šumperské sportovní areály s.r.o. připravily na ZIMNÍ SEZONU 
2015 – 2016 vánoční dárek pro seniory v nafukovací 
tenisové hale u hotelu Sport již od měsíce listopadu 2015.

Pro seniory starší 60-ti let  nabízíme zakoupení  kurtu se 
slevou,  a to za 200,- KČ  v dopoledních hodinách na 1 HRACÍ 
HODINU. 

Rezervaci na zlevněné vstupné od 9.00  do 12.00 hod. 
lze dohodnout na tel.: 725 345 003, pan Josef Pospíšil.

VÁNOČNÍ 
DÁREK PRO

 SENIORY
Po-Pá 
09:00-14:30 280,-Kč/hod.
09:00-12:00    200,-Kč/hod.
  senioři (od 60 let)

14:30-21:00 360,-Kč/hod.
So,Ne
10:00-21:00 280,-Kč/hod
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.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARmA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUm, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk: Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel: 775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

WWW.INTERIERY-CENTRUm.CZ, www.oknostyl.cz

Nejlepší 
ceny kuchyní 

a nábytku 
v regionu.

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Každý potřebuje pro svůj rozvoj dostatek místa. Proto nový Touran nabízí kromě prostorného a variabilního interiéru také 

řadu asistenčních systémů a chytrých technologií včetně bezpečnostního systému Side Assist pro změnu jízdního pruhu 

a Front Assist pro jízdu v kolonách, parkovacího asistenta nebo technologie Car-Net Cam-Connect. Nový Touran je již 

v prodeji, přijďte si ho vyzkoušet ke svému nejbližšímu autorizovanému prodejci. Více na www.volkswagen.cz.

Nový Touran s variabilním interiérem a sedmi sedadly. 
Rodina je pěkná jízda. Užijte si ji. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touran: 4,4–5,8 l/100 km, 115–135 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

FORTEX-AGS, a.s.

Věci, které umíme

Nabízí superprémiovéc prémiové a základní 
granule FIRSTMATEc ARDEN GRANGEc 

BELCANDO

Z kvalitní a za rozumnou cenu
Z vysoký obsah masa
Z hypoalergenní
Z bez dochucovadel a konzervantů

Z bez sóji. pšenice a kukuřice
ZAlikvidujíAkožníAonemocnění a alergii
Z nízké krmné dávky. vysoká stravitelnost
Z všechny suroviny jsou jasně deklarované

Pročmnašemgranule?

 

Věrnostní program
Z jKZj ZDARMA
Z prasečí ucho ke granulím ZDARMA
Z ROZVOZ granulí po ŠPK a okolí ZDARMA 

AKVAZOO RATAJ    Šumperk. Sadová 43    tel8 583 745 047

Referencemnašichmspokojenýchmzákazníkůmnajdetemna:m
akvazoo-rataj.commmm

Akvazoo Rataj


