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Ulice se oblékly do 
vánočního, atmosféru 
navodí stylové trhy

Sedmdesátiny oslaví 
„ZUŠka“ mimo jiné 
dvěma koncerty2 3 4

Dopravu v Temenické 
ulici komplikuje 
budování rondelu 5

Nová hasičská 
zbrojnice otevře 
své dveře veřejnosti

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Šumperk rozzářily během jubilejního ročníku bluesové hvězdy

Největší středoevropská přehlídka blues, šumperský festival Blues Alive, oslavila v polovině listopadu dvacetiny. Hvězdou prvního 
a současně celého letošního ročníku byl Warren Haynes, jeden z nejrespektovanějších amerických kytaristů.  Foto: P. Kvapil

Jan Spálený je nezpochybnitelnou autoritou českého blues. Na oslavách proto  
s ASPM nemohl chybět.  Foto: P. Kvapil

Kanadskou zpěvačku a kytaristku Sue Foleyovou doprovodil americký „trubadúr“ 
a světoběžník, multiinstrumentalista a zpěvák Peter Karp.  Foto: -pk-

Ondřej Havelka s Melody Makers 
sklidili v úvodu pátečního večera vel-
ké ovace.  Foto: -pk-



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Vánoční Šumperk/Informace

Ulice se oblékly do vánočního, atmosféru navodí stylové trhy
Do slavnostního hávu se již oblékly ulice v centru 

Šumperka. Vánoční světélka se, stejně jako oba vá-
noční stromy, rozsvítí v pátek 4. prosince v 17 hodin. 
Obyvatelé i návštěvníci města se mohou těšit na tra-
diční vánoční dílničky, zabíjačku u radnice, vánoční 
trhy a další zajímavé akce.

Slavnostní atmosféru v  Šumperku umocní opět 
dva stromy. Smrk, který pochází ze soukromé zahra-
dy z  Nezvalovy ulice, ozdobí v  pátek 27. listopadu 
náměstí Míru u radnice. Menší smrk z lokality u ulic 
Šumavské a  Březinovy pak „vyroste“ ve  stejný den 
na tzv. „Točáku“.  

Dětské říkanky, písničky, radostné úsměvy a občas 
slzičky - atmosférou mikulášské nadílky ožije v  so-
botu 5. prosince šumperské náměstí Míru. Do města 
zavítá Svatý Mikuláš doprovázený andílky a  anděly 
a  také zlobivými čertíky a  čerty. Neobvyklý průvod 
s  bryčkou taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté 
hodiny od Obchodní akademie na náměstí Svobody 
a vydá se pěší zónou na náměstí u radnice. Zde čeká 
v  17.17 hodin ty „hodné“ sladká odměna a  „zlobi-
vé“ pak pokárání, chybět nebudou ani čertovský rej, 
andělské melodie a  další překvapení, jež připravila 
šumperská Charita ve spolupráci s místní Římskoka-
tolickou farností.

Již podesáté chystá skupina dobrovolníků vánoční 
charitativní akci nazvanou Strom splněných přání. 
Pomoci chce Dětskému centru Ostrůvek v  Dolno-
mlýnské ulici, v němž pobývají děti ve věku do tří let, 
a  také dětem z  azylového domu pro rodiče s  dětmi 
v tísni, který provozuje společnost Pontis. Právě jim 
mohou lidé, kterým není lhostejný osud těch nej-
menších, udělat radost dárkem pod Strom splněných 
přání. Ten letos vyroste před kavárnou PředMěstí 
v  ulici Gen.  Svobody a  poprvé se rozsvítí v  sobotu 
5. prosince v podvečer. Na stromku najdou „Ježíšci“ 
konkrétní přání, z nichž si až do pondělí 21. prosince 
vybrat, koupit dárek a předat jej v kavárně PředMěstí. 

Nejen nazdobené stromy na náměstí Míru u rad-
nice a na tzv. „Točáku“, ale také stylové trhy umocní 
v  Šumperku nadcházející předvánoční atmosféru. 
Na  tzv. „Točáku“ v  centru města pořádá od  pátku  
4. prosince až do  čtvrtka 24. prosince do  14 hodin 
místní radnice trhy nazvané „Vánoce na  Točáku“. 
Ve  zmíněných dnech budou prodejci v  dřevěných 
stáncích nabízet od  deváté ranní do  deváté večerní 
tradiční vánoční zboží, cukroví, grilované uzeniny, 
medovinu, punč, svařené víno a další pochutiny. 

Ti, kteří si zamilovali speciální německé vánoční 
štoly, nepřijdou zkrátka ani letos. Originální němec-
kou vánoční dobrotu z partnerského Bad Hersfeldu si 
budou moci lidé koupit v pátek 11. a v sobotu 12. pro-
since právě v jednom ze stánků na „Točáku“. Výtěžek 
z prodeje půjde na konto charitativních organizací. 

Stejně jako v  uplynulých letech také letos provo-

ní náměstí Míru u  radnice pravá domácí zabijačka. 
Během Vánočních zabijačkových trhů, které potrvají 
od pondělí 14. do středy 16. prosince, mohou návštěv-
níci v době od 10 do 18 hodin ochutnat prdelačku, tla-
čenku, jitrnice, ovar a další speciality. Chybět nebude 
ani svařené víno, punč a medovina. Sváteční atmosfé-
ru umocní doprovodná vystoupení u vánočního stro-
mu a třetí ročník akce nazvané „Šumperské vánoční 
zvonění u radnice“ (viz Živá brána Jeseníků). 

Základní škola ve Sluneční ulici se opět přihlásila 
k  akci nazvané Česko zpívá koledy, kterou pořádají 
noviny Deník, a stejně jako loni ji letos spojí se Dnem 
otevřených dveří. K pátému ročníku akce se připojí 
rovněž šumperské divadlo. 

Zájemci tak mohou přijít ve  středu 9. prosince  
v 18 hodin před hlavní vchod divadla v Komenského 
ulici nebo do areálu školy ve Sluneční ulici a společně 
si zazpívat pět koled a jednu vánoční píseň. Ty budou 
znít ve stejný čas na řadě míst v celé republice.

A které koledy se budou zpívat? Nesem vám novi-
ny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 
Jak si krásné neviňátko a  Pásli ovce Valaši. Po  loň-
ském výrazném úspěchu zakončí společné zpívání 
písnička Vánoce, Vánoce přicházejí.

Ve  škole ve  Sluneční ulici se ovšem ve  středu  
9. prosince nebude pouze zpívat. Od  šesté ranní 
do  půl sedmé podvečerní zde bude probíhat Den 
otevřených dveří, v  jehož rámci například budou 
děti od 16.30 hodin hrát divadlo Jamie a upíři. Chy-
bět nebudou ani představení jednotlivých školních 
kroužků, Vánoční jarmark ve škole a připraveno bude 
i venkovní občerstvení.

Dějištěm vánočních trhů letos nebude jen tzv. To-
čák, ale po loňské premiéře i Hlavní třída, konkrétně 
v části od obchodního domu Jednota směrem k ho-
telu Grand. Dvoudenní Vánoční trhy pořádá místní 
radnice ve  spolupráci s  Okresní Agrární komorou. 
Probíhat budou v pondělí 18. prosince od 9 do 18 ho-
din a v úterý 19. prosince od 9 do 15 hodin. 

„Na Vánočních trzích můžete nakoupit originální 
řemeslné a  rukodělné dárky, regionální potraviny 
a  další tradiční české výrobky. Přijďte tedy načer-
pat vánoční atmosféru,“ láká na trhy Lucie Hošková 
z Okresní Agrární komory a připomíná, že bližší in-
formace a seznam prodejců lze najít na www.farmar-
sketrhysumperk.cz. Zpracovala Z. Kvapilová

      Zastupitelé 
se sejdou 17. prosince

Naposledy v letošním roce budou šumperští za-
stupitelé rokovat ve  čtvrtek 17. prosince. Schválit 
by měli rozpočtové provizorium platné do  doby 
přijetí rozpočtu na rok 2016 a také řadu majetko-
právních a  finančních materiálů. Jednání začíná 
v  15 hodin v  zasedací místnosti v  Rooseveltově 
ulici.  -zk-

      Rekonstrukce úřadovny 
v Jesenické ulici skončila

Rozsáhlá renovace městské úřadovny v Jesenic-
ké ulici skončila. Do „svého“ se minulý pátek vráti-
ly Czech point a podatelna, pracoviště občanských 
průkazů a  pracovníci odborů výstavby, školství 
a dopravy, kteří byli dočasně v rámci svých odborů 
sestěhováni. Od  tohoto pondělí je navíc úřadov-
na opět přístupná hlavním vchodem na rohu ulic 
Jesenické a Rooseveltovy. V současnosti probíhají 
pouze závěrečné práce, spočívající v  instalování 
informačního systému a  nábytku ve  společných 
prostorech úřadovny. -red-

 

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v prosinci pokračují. Ve stře-
du 2. prosince se bude od 8.30 do 10 hod. hovořit 
o místní obecně prospěšné společnosti Maltézská 
pomoc. V pátek 4. prosince bude od 18 do 19 hod. 
tématem přístavba hasičské zbrojnice ve  Vikýřo-
vicích a  v  sobotu 5. prosince se bude od  8.30 do   
10 hod. besedovat na  téma zkušenosti exstarosty 
a exposlance. Více na www.sumperk.cz.  -red-

      Svoz bioodpadu 
přes zimu končí

Svoz bioodpadu, který lidé ukládají do dvouset- 
čtyřicetilitrových hnědých nádob i  do  velkoob-
jemových kontejnerů, proběhne letos naposledy 
v příštím týdnu. Hnědé nádoby se tak budou vyvá-
žet v pondělí 30. listopadu a ve středu 2. prosince, 
velkoobjemové kontejnery na  bioodpad  pak bu-
dou na  veřejné prostranství naposledy přistaveny 
v  pondělí 30. listopadu a  svezeny budou v  pátek  
4. prosince. -red-

      V Šumperku opět 
zazní Jakub Jan Ryba 

Šumperský vánoční sbor s orchestrem se i letos 
podělí o  tradiční součást Vánoc v  našem měs-
tě i okolí. Opět zazní Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby, a  to v pátek 25. prosince v 16.30 ho-
din v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 
Zpívat se bude i v mladoňovském kostele v neděli  
27. prosince od  15 hodin. Všichni jsou srdečně 
zváni. J. Jirgl

Předvánoční atmosféru ve městě dotvářejí i tradiční 
trhy na „Točáku“.  Foto: -zk-

5. prosince přijede 
do města Svatý Mikuláš

Svá přání pověsí děti 
na stromek u PředMěstí

Předvánoční atmosféru  
umocní stylové trhy 

Ve „Sluneční“ škole a před divadlem  
se budou společně zpívat koledy

Na Hlavní třídě opět 
proběhnou Vánoční trhy 
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Zpravodajství/Informace

Od 28. do 31. prosince nelze 
vyřídit „občanku“ ani cestovní pas

Smetanovy sady 
procházejí revitalizací

11. listopadu byly Senátem Parlamentu České re-
publiky schváleny poslanecké návrhy novel zákonů 
o  občanských průkazech a  cestovních dokladech, 
které přinášejí významné změny ve vydávání těch-
to dokladů s  účinností od  1. ledna 2016. V  sou-
vislosti s  těmito změnami nebudou od  28. do   
31. prosince  přijímány žádosti o  vydání občan-
ských průkazů a cestovních dokladů (v upozornění 
zveřejněném v minulém čísle Zpravodaje byl uveden 
termín již od  15. 12. 2015, což bylo Ministerstvem 
vnitra z  důvodu zvýšení komfortu a  zkvalitňování 
služeb pro občany posunuto na uvedený pozdější ter-
mín). Rovněž nebude možné v  uvedeném období 
již vyhotovené doklady předávat. Důvodem je plá-
novaná odstávka informačních systémů Ministerstva 
vnitra ČR a přechod na nový technický systém. 

Zásadní změnou při vydávání cestovního pasu je 
zrušení místní příslušnosti, což znamená, že podání 
žádosti o vydání cestovního pasu už nebude vázáno 
na trvalý pobyt občana, ale ten si může žádost po-
dat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Tento úřad však bude i úřadem vydávajícím, 
u něhož si občan musí již vyhotovený cestovní pas  
převzít. Pokud v  žádosti projeví přání převzít si 
cestovní pas u  jiného úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, bude mu to umožněno, avšak po úhradě 
správního poplatku ve výši 100 Kč.

Od roku 2016 také zákon nově řeší vydávání ces-
tovních pasů ve  zkrácené lhůtě (tzv. „rychlovek“). 
Dosavadní právní úprava umožňuje vydat občano-
vi na jeho žádost cestovní pas ve zkrácené lhůtě do  
15 dnů, který vyhotovuje místně příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností. Tento pas je bez stro-
jově čitelných údajů a  nosiče dat s  biometrickými 

údaji, jeho doba platnosti je 6 měsíců. Mnozí ob-
čané spoléhali na skutečnost, že v případě potřeby 
jim byl uvedený pas vydán i do týdne nebo dokonce 
do  druhého dne, či na  počkání. Toto už od  ledna 
2016 nebude možné. Cestovní pasy ve zkrácené lhů-
tě (tedy kratší než 30 dnů) budou vydávány ve lhů-
tě 6 pracovních dnů a  vyráběny Státní tiskárnou 
cenin. Bude se už jednat o plnohodnotné cestovní 
pasy se strojově čitelnými údaji a nosiči s biometric-
kými údaji s dobou platnosti 10 let u občana staršího  
15 let a 5 let u občana mladšího 15 let. Tomu odpo-
vídá i zvýšení správního poplatku za vydání „rych-
lovky“, a  to na  4000 Kč pro občana staršího 15 let 
a 2000 Kč u občana mladšího 15 let. Doporučujeme 
tedy, aby si každý v dostatečném předstihu před plá-
novanou cestou do zahraničí zkontroloval platnost 
svého cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně pře-
kvapen nebo dokonce nemusel rušit svou už zapla-
cenou zahraniční dovolenou.

Žádost o vydání občanského průkazu je už dnes 
možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s  rozšíře-
nou působností bez ohledu na  místo trvalého po-
bytu občana. Od  ledna 2016 však bude tento úřad 
i úřadem vydávajícím, u něhož si musí občan svůj 
vyhotovený občanský průkaz převzít. I zde je však 
možnost v žádosti o OP uvést jiný úřad obce s rozší-
řenou působností pro převzetí občanského průkazu, 
a  to po úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč. 
Velmi důležitou změnou ve  vydávání občanských 
průkazů, která uleví starším spoluobčanům, je 
změna platnosti OP, a  to u  občanů starších 70 let  
z 10 roků na 35 let. 

O. Breitzetelová, vedoucí správního oddělení 
odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Šumperk

Druhá etapa revitalizace Smetanových sadů od-
startovala. Minulý týden šly k  zemi lípy tvořící alej 
podél potoka a  rostoucí okolo altánu, jež byly po-
stiženy houbovitým kořenovým morem a  které již 
byly pro své okolí velmi nebezpečné, a  další staré 
a nemocné stromy, včetně smrků napadených kůrov-
cem. Čtyři lípy v aleji zatím zůstaly zachovány a měs-
to čeká na  rozhodnutí odboru životního prostředí 
Olomouckého kraje, zda se mohou skácet nebo zda 
se seřežou na šest metrů a budou sloužit jako úkryt 
a hnízdiště pro netopýry. 

Skácené stromy nahradí na  šest desítek mladých 
vzrostlejších jedinců. Vnitřní část nové aleje se při-
tom vysadí ještě letos, kdy se počítá i se zpevněním 
břehů Bratrušovského potoka, další stromy pak příští 
rok na jaře a s dokončením výsadby zeleně se počí-
tá na jaře roku 2017. Od minulé středy probíhá také 
demolice betonového altánu, na  jehož místě příští 
rok vyroste nový altán ve tvaru lastury. Druhá etapa 
obnovy parku zahrnuje rovněž úpravu cestní sítě, ve-
řejného osvětlení, hřišť a výsadbu další nové zeleně. 
Více informací v příštím čísle.  -zk-

Budování okružní křižovatky mezi 
ulicemi Šumavskou a  Temenickou je 
v  plném proudu. Její realizace s  sebou 
nese v  současnosti dopravní omezení 
v podobě semaforů. V dopravních špič-
kách se zde již minulý týden tvořily dlou-
hé kolony. Pomoci by mělo zprůjezdnění 
Šumavské ulice ve  směru do Temenice, 
k němuž dochází tento týden. Na změny 
upozorní dopravní značení.

„Omlouváme se občanům města 
za  dopravní komplikace související se 
stavbou okružní křižovatky. Ačkoliv se 
snažíme realizovat ji za  co nejmenšího 
omezení dopravy, bohužel se nám to, 
zejména v  hodinách dopravní špičky, 
nedaří,“ říká Vladimír Mareček ze spo-

lečnosti Strabag a.s., jež stavbu provádí. 
Komplikace podle něj způsobily ze-
jména technologie použité při sanacích 
podkladních vrstev nové komunikace 
v  místech původních zelených ploch, 
zdržení přeložky optického kabelu asi 
o dva týdny a také rozšíření počtu ulič-
ních vpustí oproti zpracované projek-
tové dokumentaci pro lepší odvodnění 
nových komunikací. „Jelikož se snažíme 
tuto stavbu i přes komplikace realizovat 
bez vyloučení osobní a nákladní dopra-
vy, prosíme občany o  trpělivost a  po-
chopení,“ zdůrazňuje Mareček.

Stavební firma tak již položila pod-
kladní vrstvy rondelu a  obrubníky, 
včetně těch u budoucích přechodových 

ostrůvků, a nyní se pracuje na  samot-
ném povrchu. Asfaltový koberec pokryl 
o  víkendu část „okružní“ komunikace 
vedoucí od  Šumavské ulice směrem 
do Temenice. V době uzávěrky tohoto 
čísla ještě nebylo jasné, kdy se zmíněný 
úsek otevře pro motoristy. Po  novém 
rondelu by se řidiči měli poprvé projet 
ve druhé polovině prosince. Příští rok 
se pak kolem okružní křižovatky vysází 
zeleň.

Investice, na  niž se Olomouckému 
kraji podařilo získat dotaci z  Regio-
nálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Střední Morava, přijde 
na  13,895 milionu korun. Kraj zaplatí 
samotnou stavbu okružní křižovatky 
a úpravy komunikace, jež vlastní. Na ní 
vzniknou pruhy pro cyklisty. Šumper-
ská radnice přitom investuje do  úprav 
částku 5,223 milionu. 

„Město řeší chodníky, opravu míst-
ních komunikací a  jejich dopravní 
napojení, veřejné osvětlení, přístřešky 
na  autobusových zastávkách, dopravní 
značení a  zeleň,“ uvedla vedoucí od-
boru rozvoje města Irena Bittnerová. 
V současnosti je podle ní hotovo veřejné 
osvětlení a  přeložka optického kabelu 
a probíhá dláždění chodníků.  -zk-

Během října a  začátkem listopadu 
se mohla šumperská veřejnost zapojit 
do dobročinné sbírky Psí tlapka. Ta se 
letos setkala s velkým zájmem. Podaři-
lo se během ní nasbírat více než šedesát 
kilogramů granulí a  konzerv a  třicet 
kilo pamlsků a piškotů.

„Celkové sčítání utvořilo neuvěřitel-
né číslo 102,502 kilogramu žrádla, kte-
ré jsme ve středu 11. listopadu odvezli 
do  zábřežského útulku,“ uvedl Jakub 
Gloza ze spolku Jokes&Games, který 
akci uspořádal. Vzápětí podotkl, že 
v současnosti se v útulku nacházejí dva 
osamocení psi - Kryštof a Ben. „Děku-
jeme všem přispěvovatelům, dárcům, 
sběrnám i  sponzorům sbírky a  těšíme 
se na další ročník,“ uzavřel Gloza. -red-

Současně s kácením stromů probíhá také demolice 
altánu, který nahradí nová stavba.  Foto: -zk-

Asfaltový koberec v části „okružní“ komunikace vedoucí od Šumavské ulice se 
začal pokládat minulý pátek.  Foto: -pk-

Dopravu v Temenické ulici komplikuje budování rondelu Veřejnost podala tlapku 
pejskům v útulku

Sbírka pomáhá psům v  zábřežském 
útulku.  Foto: archiv
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Výročí ZUŠ Šumperk

Minulo období sborových návštěv, 
však se jich letos sešlo nebývalé množ-
ství. Šest hostujících sborů v Šumperku, 
z  toho pět zahraničních. Po  Prvním 
koncertě Růžových dětí malé vydech-
nutí a už nám kyne série předvánočních 
radostí. 

Začínáme o  první adventní nedě-
li, 29. listopadu v  16 hodin koncertem 
v  bludovském kostele sv. Jiří. V  pátek  
11. prosince slaví ZUŠ v  Šumperku se-
dmdesáté narozeniny, a  přestože náš 
sbor již při této instituci nepůsobí, byli 
jsme, jakožto dlouholetí partneři, po-
zváni k  účinkování na  slavnostním 
koncertě v  šumperském divadle. Poté 
již vezmou zpěvné události rychlý spád. 
V pondělí 14. prosince si všichni milov-
níci lidových koled mohou přijít na své 
při tradičním zpívání na náměstí u rad-
nice. Začíná, jakmile radniční hodiny 
odbijí pátou. Ve  středu 16. prosince se 

vypravíme k  návštěvě dlouholeté štace 
na koncerty, které vždy zanechají krásný 
pocit. Pojedeme do Želechovic, obce ne-
daleko Zlína. Čtvrteční odpoledne patří 
Armádě spásy a v pátek ráno vyměníme 
děti želechovické za ty naše, šumperské. 
Pro oboje zpíváme rádi, protože ony 
zase rády a soustředěně poslouchají. Na-
jednou se do  klášterního kostela neve-
jdou, tak snad raději hned koncerty dva. 

Přiblížila se sobota 19. prosince a my 
víme, že je to den rozloučení. Třicátý 
čtvrtý Vánoční koncert Šumperského 
dětského sboru přivede do Domu kultu-
ry Šumperk dvě stovky zpěváčků a plný 
sál posluchačů. Bývá jich kolem osmi 
set. Zazpívají skoro všechny naše děti, 
jen předškolní Zpívánky ještě na jeviště 
nepůjdou. Koncert začíná v  16 hodin 
a vstupenky budou k mání v pokladně 
domu kultury od  pondělí 7. prosince. 
 T. Motýl

Advent v Šumperském dětském sboru

„Půjde o  dva identické koncerty, 
které se odehrají v  divadle v  pátek  
11. a v sobotu 12. prosince a jež pořá-
dá Spolek rodičů a  přátel školy,“ říká 
ředitel šumperské „ZUŠky“ František 
Havelka a prozrazuje, že v úvodu kon-
certů vystoupí komorní smyčcový or-
chestr a  dechový orchestr, jež se poté 
spojí v  symfonický orchestr. Ve  dru-
hé polovině se pak ve  dvou krátkých 
vystoupeních představí taneční obor 
a  vyvrcholením bude uvedení dětské 
hry se zpěvy, kterou napsal Günter 
Kretschmar a přeložila ji Alice Jurčíko-
vá, libreto napsal Tomáš Motýl a Anto-
nín Minář ji upravil pro orchestr. „Hra 
bude provedená napříč obory, včetně li-
terárně-dramatického, hudebního a ta- 
nečního, výtvarný obor pak připravil 
kulisy,“ podotýká Havelka. Vstupenky 
na  oba koncerty se prodávají v  úřed-
ních hodinách v kanceláři školy.

K  sedmdesátiletému výročí připra-
vuje škola ve  spolupráci se společnos-
tí Vistafilm i  speciální DVD, jež bude 
obsahovat průřez historií „ZUŠky“ 
v její prezentaci, časosběrný dokument 
z přípravy koncertu a jeho záznam. „To 
vše se podařilo zrealizovat díky řadě 
sponzorů, kterým chci poděkovat, stej-
ně jako městu, jež nás velmi podpořilo. 
Rádi bychom ukázali, že žijeme, že zde 
„ZUŠka“ zapustila kořeny,“ zdůrazňu-
je ředitel školy, kterou v  současnosti 
navštěvuje na sedm set žáků a ročně ji 
opouští kolem padesáti až sedmdesáti 

absolventů. Ročně přitom uspořádá 
na pět desítek akcí, jež navštíví kolem 
třech tisíc lidí. „Unikátní je, že škola 
sídlí téměř od počátku ve stejných pro-
storách. Za  posledních pět let se zde 
uskutečnila řada oprav. Máme novou 
střechu, přestěhoval se taneční obor, 
letos prošly rekonstrukcí veškeré sítě. 
Do  budoucna nás čeká ještě částečné 
podřezání budovy, úprava podkrov-
ních prostor a  fasáda,“ vyjmenovává 
Havelka. 

Od  doby založení působí ve  škole 
nepřetržitě pouze obor hudební, ostat-
ní obory zažily období svého vzestupu 
i pádu v závislosti na tom, zda se našla 
výrazná pedagogická osobnost, která 
na  sebe dokázala strhnout pozornost 
a  získat pro práci oboru dostatečné 
zázemí. Tak mohli obyvatelé Šumper-
ka zažít na  půdě školy dětský pěvecký 
sbor, smyčcový orchestr, dechový or-
chestr, akordeonový soubor, celou ne-
přebernou řadu různých komorních 
těles a  uskupení, které psaly společně 
s řadou mladých hudebníků a zpěváků 
dějiny hudebního oboru. V  současné 
době ve škole působí komorní smyčco-
vý orchestr, dechový orchestr, komor-
ní flétnové soubory Grazioso a  Cvrčci 
a  nově vzniká kytarový orchestr. Vý-
razných úspěchů dosahují v hudebním 
oboru především žáci klavírního a pě-
veckého oddělení.

Nehudební obory jsou početně za-
stoupeny méně než obor hudební, 

jejich podíl v  nabídce školy je však  
neméně důležitý. Výtvarný obor založil 
akademický sochař Jiří Jílek a  celé ge-
nerace žáků školy byly ovlivněny řadou 
velmi kvalitních pedagogů. „Výraznou 
profilaci a vysokou úroveň má taneční 
obor, který navazuje na  tradici založe-
nou první učitelkou této disciplíny Li-
lou Hauerovou, provdanou Motýlovou, 
a  dosahuje trvale výborných výsledků 
především díky kvalitní pedagogické 
práci stávajících pedagogů tanečního 
oboru. Marie Jirmanová byla za výsled-
ky své dlouholeté úspěšné pedagogické 
práce oceněna cenou města Šumperka 
za  rok 2014,“ připomíná ředitel. Li-
terárně dramatický obor již ve  škole 
v minulosti působil, přerušil však svou 
činnost a v roce 2012 byla v tomto obo-
ru znovu zahájena výuka. V  současné 
době nejsou otevřeny všechny ročníky.

Za dobu existence školy prošly pomy-
slnými školními „škamnami“ „ZUŠky“ 
stovky mladých lidí, kteří pod vedením 
pedagogů získávali základy dovedností 
v  umělecké oblasti. Většina bývalých 
žáků a absolventů školy se ve svém pro-
fesním životě ani hudbou, ani jinými 

formami umění aktivně nezabývá. Jsou 
však mnozí, kteří získané poznatky dále 
zúročili jako výtvarníci, herci, hudební-
ci, tanečníci. „Někteří se dokonce vrátili 
po mnoha letech na „místo činu“ a pů-
sobí ve škole jako pedagogové,“ konsta-
tuje Havelka.

Každé jubileum je příležitostí k  bi-
lancování a přání do budoucna. Sedm 
desetiletí nepřetržitého působení svěd-
čí o tom, že škola má své nezastupitelné 
místo ve  vzdělávací nabídce. A  co by 
bylo možné přát škole do  dalších let? 
„Aby měla učitele, kteří pro svou prá-
ci hoří a dokážou zapálit své žáky. Aby 
měla žáky, kteří budou pro zvolený obor 
žít, dýchat a budou hodně vidět a slyšet 
na  veřejnosti. Aby děti měly osvícené 
rodiče, prarodiče, přátele a známé, kteří 
je budou podporovat, vytvoří jim dob-
ré zázemí a budou pro ně skvělým pu-
blikem. A v neposlední řadě, aby měla 
„ZUŠka“ podporu příslušných veřej-
ných institucí alespoň do  té míry, aby 
mohla v  odpovídajících podmínkách 
vykonávat svou práci - učit a vychová-
vat mladou generaci,“ uzavírá ředitel 
školy.                                              -zk, fh-

Sedmdesátiny oslaví „ZUŠka“ mimo jiné dvěma koncerty

Učitelský sbor v roce 1948. Stojící (zleva doprava): F. Černý, J. Gross, L. Hauerová 
(provdaná Motýlová), J. Řádek, J. Svoboda, sedící: V. Konrád, Z. Klustová, ředitel  
J. Svoboda, L. Kolarčíková, J. Pospíšil.  Foto: archiv

Učitelský sbor na  školní zahradě v  roce 2015 (od poslední řady dopředu - zle-
va doprava): učitelé J. Macek, R. Sekyra, P.  Juřička, E. Purkertová, A. Minář,  
L. Nezbedová, J. Slavíčková, H. Štědroňová, I. Švédová, A. Blaťáková, J. Todeková,  
M. Nováková, P. Kocůrek, L. Zámečníková (zást. ředitele), H. Johnová, M. Brožo-
vá, T. Bartošek, H. Kalivodová, D. Davidová, S. Bartošek, J. Valentová, Y. Jurčíková. 
Uprostřed Fr. Havelka (ředitel školy).  Foto: ZUŠ

Šumperská Základní umělecká škola letos slaví sedmdesát let od  svého 
vzniku. V podzimních měsících prvního poválečného roku se malé skupince 
nadšenců podařilo ve skromných prostorových podmínkách a se zcela nedo-
stačujícím materiálním vybavením položit ve městě pevný základ uměleckého 
školství. Městská hudební škola, která vznikla na podzim roku 1945, se pře-
místila již v  následujícím roce do  historické budovy v  Žerotínově ulici, kde 
sídlí dodnes. Během sedmi desetiletí postupně měnila svůj název, zřizovate-
le a v jejím vedení se vystřídalo sedm ředitelů. Díky práci mnoha výrazných 
uměleckých a pedagogických osobností, které ve škole působily a profilovaly 
v  jednotlivých obdobích uměleckou podobu školy, se „ZUŠka“ stala trvalou 
a  nepřehlédnutelnou součástí šumperských výchovně vzdělávacích institucí. 
Kulaté výročí si škola připomíná po celý rok, vyvrcholením oslav budou pro-
sincové koncerty v místním divadle, během nichž se představí všechna velká 
tělesa školy, obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Jako host vystoupí 
i „spříznění“ šumperští Motýli.
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Před třemi lety, v  roce 2012, se 11. září poroučela 
k zemi hasičská zbrojnice v Temenici. O rok později 
měla stát na stejném místě budova nová. Realizace se 
ale vzhledem k problémům se zpracováním projektu 
protáhla až do  listopadu letošního roku. Po  tříletém 
provizoriu v garážích se poloprofesionální hasiči ko-
nečně dočkali důstojných prostor.

„Přebývání v  provizorních podmínkách nebylo 
vůbec jednoduché. Nejhorší samozřejmě byla zimní  
období a pak letošní rok, kdy jsme museli kvůli staveb-
ním úpravám přestěhovat cisterny do garáže, ve které 
jsme měli zázemí. Veškerou hygienu tak představoval 
lavor vody, v němž jsme se umývali. Jsem hrdý na klu-
ky, že to přežili a byli schopní vyjíždět k událostem, 
protože to byla velká zkouška,“ ohlíží se za  tříletým 
martyriem velitel temenických hasičů Pavel Koutný. 

Na  havarijní stav budovy hasičské zbrojnice v  Te-
menici, postavené v  první polovině 19. století, pou-
kázal posudek statika. Na jeho základě radní rozhodli, 
že se nejprve postaví prostorná garáž, do níž se hasiči 
s celým zázemím, včetně svolávacího zařízení a šaten, 
přestěhují do doby, než se vybuduje v místech dnešní 
zbrojnice nový objekt. Stavba zmíněné garáže, která 
nyní slouží především pro stání obou automobilových 
cisternových stříkaček, se zrealizovala před třemi lety 
a ve stejném roce byla zbourána budova vlastní „ha-
sičárny“. Tu nahradil přízemní objekt s veškerým po-
třebným technickým a hygienickým zázemím, včetně 
poloprofesionální pračky obleků, v  němž nechybějí 
ani zasedací místnost s kuchyňkou a nezbytné kance-
láře velitele jednotky, správce objektu a představitelů 
občanského sdružení. A zázemí zde našel i oddíl mla-
dých Soptíků.

„Objekt plně odpovídá požadavkům hygieny a bez-
pečnosti práce a  požadavkům vyplývajícím z  potřeb 
řešení mimořádných událostí nejen ve  městě, ale 
i na území okolních obcí, u nichž jsme určeni zasaho-
vat. Nyní nám teče teplá voda, máme dekontaminační 
a čistou sprchu, záchody, kuchyňku a dokonce i zrca-

dla,“ říká s úsměvem Koutný a dodává, že nové vyba-
vení si hasiči již během technického zásahu vyzkoušeli 
a nyní vychytávají za provozu poslední „mouchy“. 

Kromě vybudování vlastního objektu zbrojnice 
byly součástí zakázky rovněž stavební úpravy ve stá-
vajících garážích, v  nichž dnes stojí dopravní auto-
mobil Ford, přívěsný vozík a pračka hadic a nacházejí 
se v  nich technické prostředky nezbytné pro výjezd, 
centrální obslužný pult a také skladové prostory. Před 
garážemi vzniklo odstavné parkoviště pro techniku 
a  před zbrojnicí parkoviště pro osobní automobily, 
na  výjezd hasičů pak upozorňují velké poutače. In-
vestice, kterou měla „na triku“ firma Daka Stav s.r.o.  
ze Starého Města u  Uherského Hradiště, přišla 
na 10,768 milionu korun.

Nová hasičská zbrojnice se slavnostně otevře v so-
botu 28. listopadu, o čtyři dny později si ji budou moci 
prohlédnout i  všichni zájemci z  řad veřejnosti. Den 
otevřených dveří se uskuteční ve  středu 2. prosince 
od 15 do 19 hodin. -zk-

Stavební ruch ve Vančurově ulici by 
měl utichnout do Vánoc. Rekonstrukcí, 
jejíž součástí je i výměna podkladních 

vrstev, zde prochází úsek od křižovat-
ky s  ulicí Zábřežskou po  křižovatku 
s  ulicí B. Němcové. Příští rok na  jaře 

pak přijde na  řadu křižovatka s  ulicí  
B. Němcové a  na  ni navazující část 
po  Havlíčkovu ulici a  také křižovatka 
s ulicí Zábřežskou.

„Město vyvinulo maximální snahu, 
aby realizace první etapy proběhla ješ-
tě v letošním roce tak, aby se odstranily 
nepříznivé dopady, které byly způsobe-
ny stavem komunikace po provedených 
rekonstrukcích podzemních sítí,“ zdů-
raznil šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný. Kromě nové komunikace, jejíž 
součástí bude parkovací pruh v  šířce 
dvou a půl metru, se tak ve zmíněné čás-
ti Vančurovy ulice vybuduje také osvět-
lený přechodový ostrůvek u křižovatky 
s  ulicí B. Němcové. Opravou projdou 
rovněž chodníky. Celkem přijde rekon-
strukce v  této etapě na  6,171 milionu 
korun a firma Swietelsky stavební s.r.o. 
by ji měla dokončit do 18. prosince.

Ve  druhé etapě, jež proběhne příští 
rok, přijde na  řadu křižovatka s  ulicí  
B. Němcové a  na  ni navazující část 
po  Havlíčkovu ulici a  také křižovatka 
s ulicí Zábřežskou až po ulici Nerudo-
vu. Zábřežská ulice se po úpravě stane 
hlavní silnicí.  -zk-

Nová hasičská zbrojnice otevře své dveře veřejnosti

Rekonstrukce Vančurovy ulice skončí do Vánoc

Radnice chystá 
revitalizaci parkoviště 
při Fibichově ulici

V knihovně se budou 
prodávat výrobky 
centra Oáza

Lidé bydlící v sídlišti při Fibichově ulici by se měli 
příští rok dočkat proměny tamního parkoviště. Pro-
jekt revitalizace nechala místní radnice zpracovat již 
před pěti lety, v roce 2013 se pak na celý prostor mezi 
ulicemi Šumavskou, Erbenovou, Fibichovou, Teme-
nickou, Langrovou a  J. z  Poděbrad zaměřila územní 
dopravní studie, jež řeší rozvoj jednotlivých částí měs-
ta. Plánovaná rekonstrukce přinese nejen větší kom-
fort parkování, ale v lokalitě vzniknou i tři podzemní 
sběrná místa pro ukládání komunálního a tříděného 
odpadu.

„Projektová dokumentace na revitalizaci parkoviště 
při Fibichově ulici je zpracována a vydáno je i staveb-
ní povolení. Rádi bychom tuto investici zrealizovali 
v příštím roce,“ uvedl šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný. Vzápětí dodal, že náklady se odhadují na pat-
náct milionů korun. Tato částka se podle něj objeví 
v návrhu rozpočtu roku 2016.

Projekt počítá s tím, že díky úpravě se komunikace, 
kterou od chodníku oddělí pás zeleně, rozšíří na čtyři 
a půl metru a že zde bude jedenasedmdesát parkova-
cích míst, z nichž pět budou mít k dispozici imobilní 
občané. Kolmá stání se budou nacházet jak v  úseku 
od  ulice Temenické, kde se vybuduje zpomalovací 
práh, po most přes potok, tak v části podél oplocení 
se školou Schola Viva a na protější straně, kde budou 
převažovat stání podélná. Dalších osmnáct kolmých 
parkovacích stání vyroste v prostoru podél Temenické 
ulice směrem k  prodejně Albert. „Součástí investice 
bude rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení a při-
lehlých chodníků, osazení odpadkových košů a výsad-
ba zeleně,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje města, 
územního plánování a investic Irena Bittnerová. -zk-

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ se 
skrývá tradiční prodej drobných výrob-
ků centra Oáza. Probíhat bude od čtvrt-
ka 3. do  středy 23. prosince v  Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu.

Centrum Oáza je centrum denních 
služeb pro osoby s  mentálním postiže-
ním a psychickým onemocněním, které 
zřídila zábřežská Charita. Jeho posláním 
je nabídnout dospělým osobám s men-
tálním postižením a  psychicky nemoc-
ným možnost integrace do společnosti, 
smysluplně a užitečně jim vyplnit volný 
čas, a tím co nejvíce zabránit jejich izo-
laci v domácím prostředí a pomoci rodi-
nám, které se o  uživatele služeb starají. 
Vybrané peníze z prodeje slouží k další 
činnosti tohoto centra. -zd-

Novou zbrojnici temenických hasičů si budou moci 
lidé prohlédnout ve středu 2. prosince.   Foto: -zk-

Rekonstrukce Vančurovy ulice v  úseku mezi křižovatkami s  ulicemi B. Němcové 
a Zábřežskou je v plném proudu.                                                                  Foto: -zk-

Házená TJ Šumperk 
pořádá nábor starších žáků 

(ročníky 2001 - 2007)
každé pondělí a středu vždy 

od 17.30 do 19 hod. v tělocvičně 
na Tyršově stadionu

Bližší informace na tel.č. 608 774 468
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Ve čtvrtek 3. prosince mají příznivci 
literatury jedinečnou příležitost setkat 
se s  osobnostmi literatury hned při 
dvou akcích. Markéta Pilátová, jejíž 
kniha Kulaté rámy slov se četla v rámci 
festivalu Město čte knihu, se po svém 
návratu z  Brazílie, kde působí jako 
krajanská učitelka českých emigrantů 
a  jejich potomků již osmým rokem, 
osobně setká se všemi zájemci v době 
od 14 do 16 hodin. Na autogramiádu 
naváže křest knihy Miroslava Kobzy 
Cestou necestou za tajemstvím Hrubé-
ho Jeseníku. -red-

Putování do  zakázaného králov-
ství Mustang 2015 aneb Nepál před 
a po zemětřesení je název besedy, kte-
rou chystají na  prosinec šumperské 
knihovnice. Hosty budou šumperští 
lékaři, fotografové - amatéři a  po-
sledních deset let zapálení cestovatelé 
Hana a Tomáš Janíčkovi. 

Tentokrát se vydali do  autonomní 
oblasti Mustang, donedávna pro turis-
ty zcela nepřístupného království, kte-
ré leží na  severu Nepálu na  hranicích 
s  Tibetem. Nachází se tam donedávna 
uzavřená oblast autonomního království 
Mustang. Na zvláštní povolení lze získat 
souhlas k desetidenní cestě do opevně-
ného hlavního města Lo Mantang a zpět. 
Přednáška je naplánována na  středu 
9. prosince od  18.30 hodin v  Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Vstupné 
je dobrovolné. -red-

Myslivecký spolek Šumperský les 
provedl první listopadový den pre-
ventivní opatření pro ochranu lesa - 
ošetření porostu proti okusu, loupání 
a vytloukání jelení zvěří, na asi 2,13 ha 
majetku města Šumperk. Spolek vy-
konává na  základě uzavřené nájemní 
smlouvy právo myslivosti v  pronajaté 
honitbě Šumperský les, jejímž držite-
lem je město Šumperk. 

V zimním období páchá jelení zvěř 
převážně v mladých smrkových poros-
tech škody ohryzem a loupáním kůry, 
kdy kmeny časem zahnívají a hniloba 
se šíří až do výše asi čtyř metrů. Tím 
dochází ke  znehodnocení nejcennější 
oddenkové části kmene. 

Jelikož členům spolku jde nejen 
o blaho zvěře, ale aby i ostatní návštěv-

níci přírody měli možnost obdivovat 
krásu lesů, obléknou se každoročně 
do pracovních „kamizolek“, na záda si 
připevní desetilitrové postřikovače na-
plněné repelentním roztokem a vyrazí 
do předem určené části smrkového po-
rostu. Při letošní brigádě bylo ošetřeno 
asi 700 stromů. Postřikový materiál, 
který není škodlivý pro zvěř ani životní 
prostředí, ale má především odpuzo-
vací účinky, byl dodán správcem měst-
ských lesů společností PMŠ a.s. 

 M. Paulová

Celkem padesát studentů a pět uči-
telů SOŠ v  Zemědělské ulici vycesto-
valo ve  dnech 20.-29.9. na  zahraniční 
jazykově-vzdělávací pobyt do  Londý-
na. Šlo o  studenty 3. ročníků oboru 
Cestovní ruch, kteří budou angličtinu 
aktivně využívat během své pracovní 
kariéry. 

Výukové lekce anglického jazyka 
probíhaly v Twin School v Greenwichi. 
Studenti byli v  první lekci rozděleni 
na  základě jazykového testu do  čtyř 
skupin, v  nich pak pokračovala další 
výuka. Právě její způsob i možnost ko-
munikovat s rodilými mluvčími, jež se 
specializují na  výuku cizinců, vyvolá-
vala ve  studentech nadšení i motivaci 
pro další učení angličtiny. Praktické 
používání anglického jazyka však „čí-
halo“ na  studenty i  v  hostitelských 
rodinách a  také při návštěvách muzeí 
a památek.

Kromě jazykové výuky byl program 
vytvořen tak, aby měli studenti i  uči-
telé možnost poznat Londýn s  jeho 
typickými památkami a  vytvořit si 
představu o  rozličnosti osmimiliono-
vé metropole. Prohlédli jsme si West-
minsterské opatství, slyšeli odbíjet 
Big Ben, nahlédli do  Downing Street 
a ochutnali britskou nákupní horečku 
na  Oxford Street. Obrovským zážit-
kem pro studenty byla exkurze do fil-
mových ateliérů Warner Bros Studios 
a  k  vrcholným kulturním prožitkům 
pak patřila návštěva National Galle-
ry s  díly světově proslulých umělců 

a  British Museum. I  další historické 
památky nás ohromovaly svou velko-
lepostí: za všechny jmenujme alespoň 
Buckinghamský palác, Tower nebo  
St. Paul´s  Cathedral. 

Na celém pobytu jsme oceňovali pře-
devším možnosti učit se jazyk přímo 
v anglickém prostředí a v Londýně, dále 
pak možnost poznat multikulturní pro-
středí milionového velkoměsta na vlast-
ní kůži, a tím dát studentům příležitost 
k zážitku tolerance vůči kulturním od-
lišnostem. A  snad přímo neocenitelná 
je skutečnost, že tuto možnost mohli 
díky dotačnímu programu využít všich-
ni studenti třetích ročníků bez ohledu 
na finanční zázemí v rodinách. 

 J. Maluchová, SOŠ Zemědělská 
 (red. zkráceno)

Tak trochu nový kabát dostane v le-
tošním školním roce environmentál-
ní výchova v SOŠ v Zemědělské ulici. 
Z  prostředků získaných ze Státního 
fondu životního prostředí ČR pořídí 
škola názorné ekologické pomůcky 
a  zařízení, jež přinesou nové přístupy 

jednak v  samotné výuce studentů, ale 
budou formovat také ekologické po-
stoje lidí procházejících areálem školy. 

Mezi nové exteriérové prvky, jež se 
stanou součástí arboreta, bude patřit 
venkovní solární panel, proces výro-
by elektřiny budou studenti zkoumat 
prostřednictvím počítačové technolo-
gie přímo v učebně. Přímou zkušenost 
s  poznáváním přírody mají studenti 
v arboretu školy, které bude nově obo-
haceno o  abecedu dřevin s  ukázkami 
částí kmenů a o smyslový chodník slou-
žící k  pocitovému vnímání přírodnin. 
Arboretum školy je volně přístupné ve-
řejnosti a škola zde pravidelně koná pro 
děti ze základních a  mateřských škol 
výukové programy, na nichž se organi-
začně podílejí studenti naší školy.

Výukové programy obohatí i  nové 
vnitřní zařízení, jako je bylinkové 
pexeso, určené k poznávání bylin, dále 
tajemné bedýnky k  hmatovému vní-
mání přírodních materiálů nebo nové 
didaktické obrazy zaměřené na  envi-
ronmentální výchovu. Zájemci si bu-
dou moci vyzkoušet zpracování bylin, 
například výrobu tinktur a mastí, a tím 
zdokonalit své znalosti o  přírodních 
zdrojích.  J. Maluchová, 

 SOŠ Zemědělská (red. zkráceno)

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Členové mysliveckého spolku Šum-
perský les provedli nástřik smrko-
vého porostu vlastními silami. 
 Foto: -mp-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení dvou pracovních míst  

zaměstnanců oddělení kultury a vnějších vztahů - informační centrum 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů 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 střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * aktivní znalost německého nebo anglického jazyka, další cizí jazyk výhodou * znalost 
základů účetnictví - výhodou * zkušenosti ve skladovém hospodářství - výhodou * znalost 
z  oblasti marketingu * zkušenost s  tvorbou propagačních materiálů * zkušenost z  oblasti 
cestovního ruchu - např. průvodcovská činnost * kreativita a samostatnost * kultura mluveného 
i psaného projevu, stylistická úroveň * kultivované vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi 
a na veřejnosti * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC (Word, Exel) * dobrý 

zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“

  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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: zajištění nepřetržitého provozu informačního centra (vč. víkendů) * 
komplexní zajišťování a péče o propagační předměty * organizační zajišťování a koordinace průvodcovské 
činnosti * zajištění komerčních služeb klientům * řízení samostatných projektů * prezentace města 
na  veřejnosti * zajištění a  organizace kulturních akcí * vedení skladového hospodářství propagačních 
materiálů a  pokladny * realizace vnějších vztahů se zahraničními partnery * organizační zajišťování 

společenských návštěv a jednání

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk, Městské informační centrum Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, jedno pracovní místo zařazené v 7. platové třídě a druhé 
pracovní místo v  8. platové třídě dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve  veřejných složkách 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 3.12. 2015. Informace k pozici podá Helena Miterková, vedoucí odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 606.

Čtenáři se mohou setkat 
s Markétou Pilátovou 
a Miroslavem Kobzou

Knihovnice chystají besedu 
o putování do zakázaného 

království Mustang 

Myslivci „brigádničili“

Do Anglie s výzvou č. 56…

Ekologie na SOŠ Šumperk 
v novém
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Vánoční výtvarná soutěž pro děti startuje!

Vánoce, Vánoce přicházejí! Takový název nese vánoční dětská soutěž, 
kterou vyhlašuje na  prosinec spolek Jokes&Games. Úkolem je nakreslit 

obrázek formátu A5-A4 na jedno z vánočních témat, stačí si jen vybrat.
Organizátoři vyhlásili následující témata: „Vánoce u  nás doma“ (děti 
mohou pomocí obrázku představit Vánoce u nich doma), „Moje tradice“ 
(děti nakreslí, jaké tradice doma o Vánocích udržují), „Ježíšku, přál bych 
si…“ (děti nakreslí své přání Ježíškovi) a  „Duch Vánoc“ (děti mohou 
zapojit svoji fantazii, ptáme se - jak si představuješ Ducha Vánoc? Strašidlo 
či nějaká příšera anebo něco jiného?). K výtvoru je třeba připojit jméno 
a příjmení, věk, téma, telefon nebo e-mail). Hotové výtvory mohou zájemci 
vhazovat do schránky spolku Jokes&Games nejpozději do 20. prosince! 
Soutěžíme o super ceny! Více informací podá J. Gloza, tel.č. 774 063 641, 
gloza@jokesgames.cz. -red-

Kulturní servis/Personální inzerce

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
26.11. a 3.12 od 13.30 hod. v „KS“  Sdělujeme pocity malbou
3.12. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
8.12. od 10 hod. v „KS“  Vánoční posezení 
 Vystoupí mateřská škola Borůvka
8.12. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
17.12. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
15.12. od 16 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.

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

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 
28.11. od 14.30 hod. ve „FS“  Tradiční společné pečení mikulášských 
 perníčků  Pro akci Mikuláš pro město
2.12. od 14 hod. ve „FS“  Děti a truchlení aneb Povídáme se s dětmi 
 o smrti  Lektorka L. Topolanová, nemocniční 
 kaplanka 
2.12. od 15.30 hod. ve „FS“  Mikuláš pro nejmenší
11.12. od 9 hod. ve „FS“  Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro 
 současnou ženu  Adventní duchovní 
 obnova pro maminky na RD a ženy, které jsou 
 dopoledne doma
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

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. 

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 sociální pomoci
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 zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání 

(dle §110, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění * znalost zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 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 * získaná zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * 
komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * 
realizace zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu  neurčitou, 9. platová  třída dle nař. 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 1.3. 2016 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 4.12. 2015. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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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. 

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.  
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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“
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 
1.12. od 18 hod. v klášterním kostele  VIA LUCIS: Spirituály a gospely 

v  originálním podání Leeho Andrewa 
Davisona 
Hudební doprovod: X-tet Víta Fialy

1.-20.12.   Vánoce, Vánoce přicházejí 
Veřejná vánoční výtvarná soutěž pro 
děti, inf. J. Gloza, tel.č. 774 063 641, glo-
za@jokesgames.cz

2.12. od 18 hod. na „K“   Řemeslná dílna pro dospělé - Keramika 
  Vánoční dekorace z papíru, jmenovky na  
  dárky, přání… 
4.12. od 15 hod. na „K“   Andělské tvoření  Výtvarná dílna, kde 

budeme tvořit Andělky i  Andílky pro 
radost a také pytlíky na Mikulášskou na-
dílku

5.12. od 16.30 hod.   Přijde letos Mikuláš? 
Rezervace a inf. J. Gloza, tel.č. 774 063 641, 
gloza@jokesgames.cz

5.12. od 9 hod. v keramické dílně na „K“  Keramika pro každého
5.12. od 9 hod. na „K“   Šperkování
6.12. od 10 do 18 hod. na „K“   Den vánočních ozdob  Kreativní kurzy 

Lidové vánoční ozdoby (od  10 hod.)  
a  Starodávné vánoční ozdoby (od  
14 hod.). Nutné přihlásit se předem 
na tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz

11.12. od 15 hod. na „K“   Vánoční výtvarná dílna pro děti a rodiče 
Tvoření vánočních ozdob a  dekorací  
z papíru - skládačky, stromeček, přání… 

12.12. od 9 hod. - 13.12.   Těšení se na Vánoce II. Víkendový pobyt 
do 13.30 hod. v „SEV“ Švagrov   pro tvořivé děti s rodiči, výroba dárků 

z  odpadového materiálu, aneb co dům 
dal, pečení vánoček, výroba ozdob a dal-
ších maličkostí

14.12. od 17 hod. na náměstí Míru   IV. adventní koncert 
  Zpívání koled s dětmi ŠDS
15.12. od 14 hod.   Vánoční dílničky 
na nám. Míru u radnice  - Šumperské vánoční zvonění
16.12. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
19.12. od 14 hod. v „SEV“ Švagrov   Vánoční stromek pro zvířátka 

Setkání a vycházka do lesa, zdobení stro-
mečků pro zvířátka a zpívání koled

19.12. od 16 hodin ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
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

ZUŠ Šumperk
7.12. od 18 hod.  Hudební podvečer 
v koncertním sále ZUŠ
11.12. od 18 hod. v divadle  Slavnostní koncert k 70. výročí založení 
 Základní umělecké školy Šumperk 
12.12. od 15 hod. v divadle  Slavnostní koncert k 70. výročí založení 
 Základní umělecké školy Šumperk 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.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

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. 

27.11. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turis. Batůžkáři: St. Město, Paprsek, Ramzová
28.11. v 6.45 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Výšlap na Praděd 
 S sebou závěsné krmení pro ptáky 
Od 1.12.  Zápis do kurzu šití začátečníci, pokročilí 
 Písemná přihláška nutná
12.12.  Turistika Batůžkáři: Rožnov pod Radhoštěm, 
 Vánoce ve skanzenu  Odjezd bude upřesněn
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 



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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 27.11. 2015 do 18.12. 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
Chléb žitný speciální 550 g .............................................................................20,90 Kč
Kobliha s náplní ovocnou 60 g ........................................................................ 4,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Zrněnka slunečnicová 60 g ............................................................................... 3,50 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 

!!!!!!!!

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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OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Akce 1+1 
ZDARMA 

na 
multifokální 

skla

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

VARILUX Multifokální brýlové čočky

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  

 Využijte skvělé AKCE 1+1 ZDARMA
 Akce platí do 23.12. 2015

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 

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 4+1 se zahradou
• cihlový byt, OV, 112m2, zvýšené přízemí
• nová koupelna a kuch.linka, plyn.kotel
• ve dvoře zahrádka s chatkou

Volejte: 733 734 435

NOVINKA

Šumperk, Krapkova  1.650.000 Kč

• dvougenerační dům
• 2x 3+1, 4x garáž, bazén
- CP 952m2, celopodsklepený
- celková rekonstrukce bytu v 1. p.

Volejte: 733 734 435

Šumperk  4.600.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády  2.350.000 Kč

• garáž
• cihlová garáž 19m2, OV
• možnost připojení elektřiny
• ihned volná

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bělidla  75.000 Kč

• zahrada s chatkou
• patrová chatka 1+1, pergola, skleník
• vlastní pozemek 378 m2

• elektřina, voda
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Javoříčko  150.000 Kč

• byt 3+1
• cihla, OV, 103m2, 1. patro
• garáž, zahrada,lodžie, 3 sklepy
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Wolkerova  2 050 000 Kč

•  byt 2+1, 4.p., 43m2, sklep, původ. stav    
•  DB s převodem do OV (doplatek cca 
    20.000Kč), vhodné I jako investice 
    za účelem pronájmu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jugoslávská  550.000 Kč

• staveb.parcely      
• 3 nové stav.parcely
• IS na hranici pozemku
• výměry: 704 m2, 938 m2 a 1.202 m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   950 Kč/m2  

• DB 2+1 s převodem do OV
   (bez doplatku), 1.p., 57m2

• kompletní rekonstrukce, balkon
• velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická  1.130.000 Kč

• rekreační objekt, zděná patrová  
   chata s vlastním pozemkem
• sklep, sauna,koupelna,WC
• kotel TP, solární kolektory, zateplení

Volejte: 602 531 103

Jakubovice  1.100.000 Kč

• novostavba, řadový, patrový RD  
   4+kk, šatna
• CP 185m2, oplocený pozemek
• 2 x lodžie, terasa, garáž, garáž. stání

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bojnická ul.  3.769.000 Kč

Pro klientku s hotovostí 
sháníme byt 3+1 před 
a nebo po rekonstrukci. 

Platba hotově.
Spěchá. Za nabídky 

děkujeme. 
Kontakt: 733 734 435

Poptáváme byt 
o dispozici 1+1 a nebo 

menší 2+1 kdekoliv 
v Šumperku i v Temenici. 

Financování zajištěno. 
Za nabídky děkujeme 

na tel. 733 734 435

• byt 2+1, 4.p., 56m2, šatna, lodžie 
• neprůchozí pokoje, ihned volný
• DB s převodem do OV
  (doplatek cca 65.000 Kč)

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Pod Senovou  735.000 Kč

• byt 2+1
• OV, 2.p., 56m2, cihla
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• plyn. kotel, zahrada u domu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova  870.000 Kč

• byt 3+kk  
• cihla, OV, 70m2,1. patro
• za domem garáž a zahrada
• celková rekonstrukce,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Nový Malín  1.890.000 Kč

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

Požadavky:
•  vzdělání ÚSO  s maturitou 
- nejlépe ekonomického směru,
•  výborné komunikační 
    schopnosti
•  znalost práce na PC,
•  vztah k automobilismu,
•  řidičský průkaz sk. B 
    – aktivní řidič.

Požadavky:
•  svářečský průkaz CO2
•  praxe v oboru
•  práce ve dvou nebo 
   třísměnném provoze
•  výkonové odměňování

hledá zaměstnance na pracovní pozici: 

ASISTENTKA INFOCENTRA
autosalonu VW a Škoda

SVÁŘEČ 
pro strojírenskou výrobu

Kontakt: Černocký Ivo, tel.: 583310369, 
725007139, e-mail: cernocky@fortex-ags.cz
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FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348
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KABINET VÍN 
a MYRUN MACHALA

zvou na dvouhodinový workshop akustická kytara 
v Kabinetu vín (bývalá solná jeskyně)   

15. prosince 2015  a  15. ledna 2016 
vždy od 18 hodin   

Součástí workshopu bude i hodinový koncert 
od 20.30 hodin

Vyučující ONDRA KOZÁK - kytarista, mandoli-
nista, houslista, zpěvák, skladatel, lektor, autor  

výukových publikací, zakladatel ATAmusic  
on-line hudební dílny.

Rezervovat lze zvlášť na koncert i na workshop

Informace + rezervace - 725 686 325  
e-mail: myrun.myrun@seznam.cz

www.ondrakozak.com

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

MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE = BRÝLE PRO DNEŠNÍ DOBU
Trápí Vás neustálé střídání brýlí na 

blízko, práci a  na dálku? Zapomínáte 
druhé brýle a když jsou potřeba, nevíte 
kde leží? Nevidíte ostře na práci s Pc? 
Dopřejte si jediné brýle a  úsměv na 
tváři po celý den! 

Multifokální brýle zaručují vidění 
na všechny 3 pohledové vzdálenosti 
s plynulou změnou dioptrií, takže není 
problém vidět na řízení auta, palubní 
desku a mapu zároveň, nebo v kance-
láři na klienta, monitor počítače a prá-
ci na blízko.

Ale i pro Ty z Vás, kteří nosí brýle jen 
na blízko a začínají pociťovat v dnešní 
zrakově náročné době problém s vidě-
ním na střední vzdálenost (počítač, 
pracovní prostor) jsou řešením multi-
fokální brýle.

Je to ideální varianta pro vidění na 
všechny námi potřebné vzdálenosti 
bez jakýchkoli viditelných předělů.

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je dů-
ležité však provést kvalitní měření zra-
ku a  správnou centraci. Není potřeba 
vždy vyhledávat očního lékaře a ztrá-
cet dnes tak drahocenný čas dlouhým 
čekáním na vyšetření.

V naší optice máme vyšetřovnu s mo-
derním vybavením a  odborného pra-
covníka - optometristu - registrovaného 
u  Ministerstva zdravotnictví, který se 
specializuje na péči o  zrak. Netíží nás 
proto přeplněné čekárny a  díky tomu 

je spousta času na kvalitní vyšetření, 
konzultaci a kompletní poradenství pří 
výběru brýlové obruby a skel. Centraci 
provádíme na přístroji s kamerovým 
systémem, který přesně zobrazí polohu 
zornice ve Vašich nových brýlích. Takto 
zhotovené brýle pak mají 100% garanci 
jak po stránce dioptrické korekce, tak 
po stránce zhotovení přímo dle Vašich 
potřeb a požadavků.

Podle studie společnosti ESSILOR 
VARILUX vyšlo najevo, že v  západ-
ních zemích lidé chápou brýle nejen 
jako dioptrickou pomůcku, ale i  jako 
věc image a  reprezentace člověka sa-
motného. Proto v  těchto zemích lidé 
mají dvoje až troje brýle a  je pro ně 
samozřejmostí mít je na různé příleži-
tosti /na sport, do společnosti, na slav-
nostní události atd./

Bohužel v zemích východní Evropy je 
tomu jinak. Průměrná doba stáří brýlí 
je 5let /nebo dokud se nerozpadnou ☺/ 
a  na funkčnost a  vzhled-reprezentaci 
člověka se příliš nehledí.

Oční optika OPTOMEDIC DD s.r.o.
 je akreditované pracoviště s oceněním 
Varilux Specialista na zpracování mu-
tifokálních (progresivních) skel a  na-
bízí dlouholeté zkušenosti, profesio-
nální přístup a kvalitu dobrého vidění. 

Nyní máte jedinečnou šanci využít 
AKCE 1+1 na 2 páry multifokálních 
brýlových čoček VARILUX v různých 
provedeních. Možné kombinace jsou 
dle Vašeho rozhodnutí:
- brýlové čočky - čiré, samozabarvova-
cí, sluneční, sportovní atd
- brýlové obruby - jemné, výrazné, 
trendové - BAREVNÉ nebo RETRO 
styl atd.

V každém případě mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí. Jako rezerva v případě 
ztráty či poškození, anebo jen tak pro 
radost a novou image Vaší osoby v mo-
derním provedení.

Na VIDĚNOU u nás!

OČNÍ OPTIKA OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen. Svobody19a / Hlavní třída 10
Tel: 774 959 531 / 724 479 800
ŠUMPERK, www.optomedic.cz

Rádi byste Vašemu pejskovi dopřáli něco extra 
a  klasické psí pamlsky mu nechutnají? Zkuste s  ním 
zavítat do prodejny Akvazoo Rataj, kde nabídku roz-
šířili o pečené domácí pochoutky pro psy. S nápadem 
založit psí pekárnu přišla Eva Ratajová, která se podílí 
na provozu obchodu. Zavítali jsme přímo do prodejny 
a zeptali se jí na pár otázek. 

Jak Vás napadlo rozšířit nabídku o  pečené po-
choutky pro psy? 

V našem obchodě nabízíme kvalitní granule s vyso-
kým obsahem masa, bez pšenice,sóji a kukuřice a zá-
roveň bez konzervantů a  jiných balastních látek. Lidé 
a jejich pejsci naší nabídku oceňují, ale často pak psovi 
dopřejí nekvalitní mls jako jsou zbytky od oběda či ně-
jaké jiné pochutiny.  Efekt kvalitních granulí na kondici 
psa se tak snižuje. Proto jsme  se rozhodli nabídku kla-
sických pamlsků rozšířit o pečené pochoutky. Pochout-
ky připravujeme výhradně ze surovin v potravinářské 
kvalitě a jejich složení je holistické, to znamená vysoký 
obsah masa, doplněný ovocem, zeleninou a bylinkami. 

Naopak nepoužíváme suroviny, které pejskům škodí 
nebo je neocení - obiloviny, umělá barviva, dochucova-
dla, sůl, čokoládu a jiné. Snažíme se, aby naše výrobky 
byly nejen chutné, ale také aby byly nutričně hodnotné 
a na pohled (počuch) neodolatelné.

 Jaké dobroty u vas mohou pejsci ochutnat?
Nabízíme sušenky - lososové, s  treskou, s králičím 

masem, vegetariánská, dále si pejsci mohou smlsnout 
na  muffinech, dortech, jerky a  dalsich pochutinách. 
Nabídku pravidelně obměńujeme a snažíme se přizpů-
sobit chutím psích zakazníků. 

 
Kde berete nápady na recepty?
Inspirujeme se na  internetu, čerpáme z  vlastních 

zkušeností a máme vybíravého ochutnávače psa Míšu. 
Tomu jen tak něco nevoní a často chvíli trvá než recep-
turu vyladíme k jeho spokojenosti.

Co pejskům chutná nejvíce?
Největší ohlas jsme sklidili se sardinkovo-mrkvo-

vým muffinem.

Jaké máte s psí pekárnou plány do budoucna?
V  rámci našeho věrnostního programu 10 pytlů 

granulí + 1 zdarma, kdy ke každému pytlu granulí je 
pamlsek zdarma, nabídneme zákazníkům možnost 
vybrat si mezi klasickým pamlskem a domácí pečenou 
pochoutkou.

Určitě bychom chtěli také nabídnout i pečení zdra-
vých narozeninových dortů a  vytvořit na  prodejně 
koutek, kde by si pejsek mohl v klidu na domácí dob-
rotě pochutnat a zadovádět s ostatními psími kamará-
dy. Ve světě běžně existují restaurace a kavárny přímo 
pro pejsky, tak proč to nezkusit v  menším měřítku 
i u nás? Děkujeme za rozhovor

První psí pekárna v Šumperku

Mrkvový dort se sardinkami Hmm, to vypadá lákavě

Vrchní ochutnávač pes Míša
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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

• 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

(smrk pichlavý, omorika,
jedle kavkazská)

Přijďte si ho uřezat!
Příjem objednávek 

na tel.č. 602 251 783

Chcete zaručeně 
čerstvý VÁNOČNÍ 
STROMEK?


