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

Knihovna 
nově půjčuje
i elektronické knihy 2 3 5

Informační centrum 
v muzeu končí, fungovat 
bude na radnici 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí 

Tajemně temné kresby blízké vi-
zím Alfréda Kubína, které jsou svým 
pojetím i  střídmě civilní, představí 
mladý autor Pavel Preisner v  Galerii 
Jiřího Jílka. Vernisáž k výstavě nazvané 
„Kresby, Kroměříž, 2015“ se uskuteční 
ve středu 6. ledna v 18 hodin.
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Chantal Poullain přiveze vlastní 
písně i šansony

Fanoušci Star Wars se v lednu 
dočkají jednoho z tvůrců

Divadlo Palace přiveze Tři verze 
života

LiStOVáNí nabídne velkou 
oslavu celého projektu, účinkují 

všichni herci souboru jako 
neposlušné děti

Koncert na jevišti:  
Martina Trchová Trio

Cesta za hlasem – workshop 
s Idou Kelarovou

Muzeum láká na dvě botanické 
výstavy

Kresby Pavla Preisnera přiblíží 
Galerie J. Jílka

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v lednu

Martina Trchová Trio vystoupí 
v Šumperku 15. ledna.  Foto: archiv

Své kresby představí v  Galerii 
J. Jílka Pavel Preisner.

Chantal Poullain přiveze do Šum
perka vlastní písně i šansony.

Foto: archiv

Hvozdík kartouzek sudetský.
Foto: L. Bureš

expedic. O  dalších přednáškách obou 
autorů, které proběhnou v  lednu 
a  únoru, bude veřejnost informována 
na  webových stránkách šumperského 
muzea. Výstavy budou zahájeny verni-
sáží ve čtvrtek 7. ledna v 17 hodin.

Otevřený workshop, který chystá 
dům kultury na  víkend od  pátku 
29. do neděle 31. ledna v G-klubu, pod 
vedením Idy Kelarové, Desideria Duždy 
a  Ota Bundy je věnován všem, kteří 
chtějí objevit sílu svého hlasu. Tento 
nezaměnitelný, hlasový a emocionálně 
laděný seminář se pro jeho účastníky 
stane cestou k  otevírání hlasu, slyšení 
zvuků, tónů i „znovunaladění se“.

O  dnešní půlnoci se kino Oko při-
pojí ke světovým premiérám ságy Star 
Wars: Síla se probouzí. Na  leden pak 
Oko připravuje výstavu tvůrce story-
boardů Kurta van der Basche.

Půjde o  výstavu ilustrací story-
boardů k filmům Atlas mraků, Serena, 
Dítě číslo 44 a Jupiter vychází. „Filmy, 
ke  kterým je Kurt van der Basch ma-
loval, budeme v lednu i promítat. Snad 
se do začátku výstavy podaří vyjednat 
souhlas s  užitím ukázek z  jeho story-
boardu k  aktuální novince Star Wars: 
Síla se probouzí,“ říká ředitel kina Oko 
Navrátil. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v úterý 19. ledna od 17 hodin.           -red-

V  Hollarově galerii šumperského 
muzea budou od 7. ledna do 6. března 
probíhat souběžně dvě botanické vý-
stavy. Obě představí návštěvníkům 
endemické a  vzácné rostliny domácí 
i cizokrajné květeny.

Návštěvníci se na výstavách Kde ros-
tou naše endemity a  Endemity a další 
vzácné rostliny Jeseníků dovědí, co jsou 
to endemity, jak vznikají, kde v České 
republice, v  Evropě i  mimo ni rostou, 
jak jsou zkoumány a  chráněny. Foto-
grafie Leo Bureše také přiblíží mnohé 
vzácné zástupce jesenické květeny, 
včetně endemitů. Obě výstavy před-
staví jejich autoři Vít Grulich a  Leo 
Bureš, první ze jmenovaných také 
pobeseduje o  vzácných rostlinách, 
jež potkal během svých zahraničních 

S  komedií Tři verze života Yasminy 
Reza přijede začátkem ledna do  Šum-
perka pražské Divadlo Palace. Linda 
Rybová, Jana Vaněková ml., Igor 
Chmela a David Prachař se v ní sejdou 
na  večírku, který odstartuje na  jevi-
šti místního divadla v  sobotu 9. ledna 
v 19 hodin.

Martina Trchová Trio hraje vlastní 
tvorbu vycházející ze silné ženské pí-
sničkářské generace, aranže písní se 
pohybují na  hranicích jazzu, blues, 

folku, latiny a  šansonu. Texty mapují 
pražskou periférii, ale i  hloubku lidské 
duše. Ti, kteří přijdou v pátek 15. ledna 
do šumperského „kulturáku“, se mohou 
těšit na osobité autorské písně, výrazný 
hlas, jazzovou i klasickou kytaru, měkké 
tóny kontrabasu a progresivní perkuse. 
Hlediště bude navíc umístěno přímo 
na pódiu velkého sálu, tím je zaručena 
autentická atmosféra celého koncertu, 
který začíná o půl osmé večer.

Další z  řady oblíbeného cyklu po-
řadů Čtení na jevišti za oponou chystá 
na  leden šumperské divadlo. A  bude 
výjimečné. Zúčastní se ho totiž všichni 
herci ze souboru LiStOVáNí, kteří mají 
ten večer čas. Nabídnou čtení z  knihy 
Dušana Taragela a  Josefa „Danglára“ 
Gertliho Pohádky pro neposlušné děti 
a  jejich starostlivé rodiče. Pořad je 
na programu v pátek 22. ledna a začíná 
v 18 hodin.

Legendární slovenský bestseller, 
který má tisíce nadšených fanoušků, 
ale také stejně mnoho odpůrců, uvede 
projekt LiStOVáNí jako svou jubilejní 
stou premiéru, tedy stý titul. Můžete se 
těšit na  Lukáše Hejlíka jako profesora 
Hermana Kostižera, který vám před-
staví neposluchy jako například Věrku 
Hollou, co se neustále dloubala v nose, 
zapomnětlivého Pavlíka Oubrama, žra-
vého Alánka Novotného nebo napří-
klad Leničku Janíkovou, která neustále 
žalovala. A  klidně vezměte i  své ne-
posedné děti, na místě totiž proběhne 
test poslušnosti. Kromě Lukáše Hejlíka 
účinkují všichni herci ze souboru LiS-
tOVáNí, kteří mají ten večer čas.

Pro šansony Chantal Poullain je 
typický hluboce posazený sexy hlas, 
lahodná francouzština, jazzově la-
děná kapela pod vedením Štěpána 
Markoviče a atmosféra sladké Francie. 
Ve čtvrtek 28. ledna se od 19.30 hodin 

můžete se těšit ve  velkém sále domu 
kultury jak na  její vlastní písně, tak 
na tradiční francouzské šansony se šar-
mem jí vlastním. Koncertem provází 
v  češtině a  díky svému charismatu 
okouzlí publikum, jak to umí jen ona.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Na  ten den čekali temeničtí po-
loprofesionální hasiči tři roky, z  nichž 
ten poslední se v  provizorních pod-
mínkách garáže, kterou sdíleli spolu 
se zaparkovanými cisternovými stří-
kačkami „Barčou“ a „Máňou“, zdál být 
nekonečný. V  sobotu 28. listopadu se 
dočkali. V brzkém odpoledni proběhlo 
slavnostní přestřižení pásky před ob-
jektem nové hasičské zbrojnice, které 
požehnal šumperský děkan Slawomir 
Sulowski. Přihlížela mu nejen celá na-
stoupená jednotka „v  plné zbroji“, ale 
také kolegové z  okolních sborů, hosté 
z Hasičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje, krajských a okresních 
sdružení a přátelé - hasiči z partnerské-
ho města Bad Hersfeldu.

„Jsem rád, že máme nejen výbor-
ně vybavenou zkušenou jednotku, ale 
dnes i  důstojné zázemí. Za  to bych 
chtěl poděkovat kolegům zastupitelům, 
kteří finance na  výstavbu nové zbroj-
nice schválili,“ řekl šumperský staros-
ta Zdeněk Brož. Místostarosta Tomáš 
Spurný vzápětí připomněl, že nevyho-
vující hasičská zbrojnice v  Temenici 
byla zbourána před třemi lety. O  rok 
později měla stát na stejném místě bu-
dova nová. Realizace se ale vzhledem 

k  problémům se zpracováním projek-
tu protáhla až do  listopadu letošního 
roku. Po  celou dobu přebývali hasiči 
v provizorních podmínkách garáží. 

„Nebylo to vůbec jednoduché. 
Chci klukům poděkovat, že to přežili 
a udrželi akceschopnost. Jsem hrdý, že  
tomuto mančaftu mohu velet,“ zdů-
raznil velitel temenických hasičů Pavel 

Koutný, který převzal od  pozvaných 
hostů dárky, z  nichž mnohé budou 
zdobit interiér nové hasičárny. Vedle 
obrazu zbrojnice v  Bad Hersfeldu to 
jsou například digitální hodiny, které 
temenickým hasičům věnoval Gerhard 
Wettlaufer, jenž stál u zrodu přátelství 
mezi oběma sbory v roce 1994. „Ve vaší 
původní zbrojnici jsme prožili mnoho 

hezkých chvil a  jsem rád, že jsem vás 
mohl tolikrát navštívit. Těší mě, že se 
naše vzájemné kontakty stále vyvíjely 
k lepšímu a že se spolupráce neomezu-
je jen na dospělé, ale i na mládež. Jsem 
si jistý, že i díky nové zbrojnici budete 
zachraňovat spoustu životů,“ zdůraznil 
Gerhard Wettlaufer.

Někdejší hasičárnu nahradil pří-
zemní objekt s  veškerým potřebným 
technickým a  hygienickým zázemím, 
včetně poloprofesionální pračky ob-
leků, v  němž nechybějí ani zasedací 
místnost s  kuchyňkou, kanceláře veli-
telů a skladové prostory. Jeho realizace 
přišla na jedenáct a půl milionu korun. 
Kromě toho město před třemi lety vy-
budovalo prostornou garáž, která nyní 
slouží především pro stání obou au-
tomobilových cisternových stříkaček, 
a letos došlo rovněž ke stavebním úpra-
vám sousední původní garáže. -zk-

Slavnostní přestřižení pásky se odehrálo před objektem nové hasičské zbrojnice poslední listopadovou sobotu. 
 Foto: P. Kvapil

Temenické zbrojnici požehnal šumperský děkan

Krásné vánoční
svátky a v roce 2016 
samé dobré zprávy 
přeje všem 
svým čtenářům 
redakce Šumperského zpravodaje

Ve  zbrojnici nebudou chybět hodiny, které temenickým hasičům věnoval 
Gerhard Wettlaufer.  Foto: -pk-
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Šumperané třídí odpady 
jako druzí nejlepší v kraji

Městské úřadovny mezi 
svátky omezí provoz

Podesáté v  historii předali minu-
lé úterý zástupci Olomouckého kraje 
a  Autorizované obalové společnos-
ti EKO-KOM, a.s. ocenění v  soutě-
ži „O  keramickou popelnici“ obcím 
a  městům, jejichž občané nejlépe 

třídí využitelné odpady. V  kategorii 
měst nad patnáct tisíc obyvatel skon-
čil Šumperk druhý za Olomoucí. Třetí 
příčka připadla Hranicím.

Soutěž hodnotí množství vytřídě-
ného separovaného odpadu přepočte-
né na  jednoho obyvatele města nebo 
obce. Ty byly letos kvůli spravedlivější-
mu hodnocení nově rozděleny do čtyř 
namísto dosavadních tří velikostních 
kategorií a  v  rámci celé republiky se 
sjednotila i pravidla krajských soutěží. 
V  nich jsou každoročně hodnoceny 
aktivity obcí a měst v oblasti nakládání 
s  komunálním odpadem, a  to přede-
vším v  tříděném sběru využitelných 
složek. Obce jsou hodnoceny body 
v rámci několika kritérií, mezi něž pat-
ří například množství jednotlivých tří-
děných složek v přepočtu na obyvatele 
a  rok, sběr čirého skla a  nápojových 
kartonů či dostupnost nádob na  se-
paraci v  obci. Konečné pořadí určuje 
součet jednotlivých bodů. Průměrně 
přitom obyvatelé Olomouckého kraje 
vloni vytřídili takřka osmdesát kilo-
gramů papíru, plastu, skla, nápojových 
kartonů a kovů. -red-

Provoz šumperského Městské-
ho úřadu bude těsně před Vánocemi 
a  také v  období mezi svátky omezený. 
Od  pondělí 21. prosince do  pondělí  
4. ledna tak bude zcela uzavřena centrál-
ní spisovna úřadu v ulici Bří Čapků 35. 
Historická budova radnice na  náměstí 
Míru i  úřadovny v  ulicích Jesenické, 
Rooseveltově a  Lautnerově se pak ve-
řejnosti uzavřou ve středu 23. prosince 
úderem třetí odpolední, aby se opět ote-
vřely v pondělí 28. prosince. Ve  středu  
30. prosince se bude úřadovat do 15 ho-
din s tím, že předposlední den roku bu-
dou poklady otevřeny pouze do 12 hodin. 
Na celý den se budovy městského úřadu 
uzavřou na  Silvestra, tedy ve  čtvrtek  
31. prosince. Důvodem je nařízené čer-
pání dovolené. 

Běžný provoz „odstartuje“ v  pondě-
lí 4. ledna. Výjimkou bude pouze po-
kladna v  budově na  náměstí Míru, jež 
se otevře až v  deset hodin dopoledne. 

Pokladna v  úřadovně v  Jesenické ulici 
bude v provozu již od osmé ranní. -red- 

11. listopadu byly Senátem Par-
lamentu České republiky schváleny  
poslanecké návrhy novel zákonů o ob-
čanských průkazech a cestovních do-
kladech, které přinášejí významné 
změny ve  vydávání těchto dokladů 
s účinností od 1. ledna 2016. V sou-
vislosti s  těmito změnami nebudou 
od 28. do 31. prosince přijímány žá-
dosti o  vydání občanských průkazů 
a  cestovních dokladů. Rovněž ne-
bude možné v uvedeném období již 
vyhotovené doklady předávat. Důvo-
dem je plánovaná odstávka informač-
ních systémů Ministerstva vnitra ČR 
a přechod na nový technický systém. 

Zásadní změnou při vydávání ces-
tovního pasu je zrušení místní přísluš-
nosti, což znamená, že podání žádosti 
o  vydání cestovního pasu už nebude 
vázáno na  trvalý pobyt občana, ale 
ten si může žádost podat u  kterého-
koliv 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 cestov-
ní pas u jiného úřadu obce s rozšířenou 
působností, bude mu to umožněno, 
avšak po  úhradě správního poplatku 
ve výši 100 Kč.

Od  roku 2016 také zákon nově řeší 
vydávání cestovních pasů ve  zkrácené 
lhůtě (tzv. „rychlovek“). Dosavadní 
právní úprava umožňuje vydat ob-
čanovi na  jeho žádost cestovní pas 

ve zkrácené lhůtě do 15 dnů, který vy-
hotovuje místně příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností. Tento pas je bez  
strojově čitelných údajů a  nosiče dat 
s biometrickými údaji, jeho doba plat-
nosti je šest měsíců. Mnozí občané 
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 lhůtě (tedy kratší než 
třicet dnů) budou vydávány ve  lhů-
tě šesti pracovních dnů a  vyráběny 
Státní tiskárnou cenin. Bude se už jed-
nat o  plnohodnotné cestovní pasy se 

strojově čitelnými údaji a nosiči s bio-
metrickými údaji s  dobou platnosti  
deset let u občana staršího 15 let a pět 
let u občana mladšího 15 let. 

Tomu odpovídá i  zvýšení správního 
poplatku za  vydání „rychlovky“, a  to 
na  4000 Kč pro občana staršího 15 let 
a  2000 Kč u  občana mladšího 15 let. 
Doporučujeme tedy, aby si každý v do-
statečném předstihu před plánovanou 
cestou do  zahraničí zkontroloval plat-
nost svého cestovního pasu, aby nebyl 
nepříjemně překvapen nebo dokonce 
nemusel rušit svou už zaplacenou za-
hraniční dovolenou.

Žádost o  vydání občanského prů-
kazu je už dnes možné podat u  kte-
réhokoliv úřadu obce s  rozšířenou  
působností bez ohledu na místo trvalé-
ho pobytu 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  občanský prů-
kaz uvést jiný úřad obce s  rozšířenou 
působností pro převzetí občanského 
průkazu, a  to po  úhradě správního 
poplatku ve výši 100 Kč. Velmi důleži-
tou změnou ve  vydávání občanských 
průkazů, která uleví starším spoluob-
čanům, je změna platnosti občanských 
průkazů, a to u občanů starších sedm-
desáti let z 10 roků na 35 let. 

O. Breitzetelová, vedoucí správního 
oddělení odboru správního 

a vnitřních věcí MěÚ Šumperk

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

Kromě stylové keramické popelni-
ce a  věcných cen převzali zástupci 
šumperské radnice také finanční od-
měnu, která je za druhé místo dvacet 
tisíc korun. Peníze město použije 
na  propagaci třídění komunálních 
odpadů.  Foto: archiv

Provoz Městského úřadu Šumperk 
během svátků

pátek 18.12. 8.00-13.00 hod. 
pondělí 21.12. 8.00-17.00 hod.

úterý 22.12. 8.00-15.00 hod.  
středa 23.12. 8.00-15.00 hod.  

čtvrtek 24.12. zavřeno
pátek 25.12. zavřeno

pondělí 28.12. 8.00-17.00 hod.
úterý 29.12. 8.00-15.00 hod. 
středa 30.12. 8.00-15.00 hod. 

(pokladny pouze do 12.00 hod.)
čtvrtek 31.12. zavřeno

pátek 1.1. zavřeno
pondělí 4.1. 8.00-17.00 hod. 

(pokladna nám. Míru od 10.00 hod., 
pokladna Jesenická od 8.00 hod.)

Žádost o vydání cestovního pasu bude možné od nového roku podat u které-
hokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Zde si ho ale je třeba i vyzvednout.             
                        Foto: -zk-

Jednání Zastupitelstva města Šumperka
ve čtvrtek 17. prosince v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici



3 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Vánoční slovo/Informace

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

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

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

Spolupráce města s  Vlastivědným 
muzeem na  provozování turistického 
informačního centra v  Pavlínině dvoře 
posledním dnem letošního roku končí. 
Již příští rok plánuje místní radnice ote-
vřít nové městské informační centrum 
v prostorách divadla.

„Bohužel vzhledem k  náročnosti  
rekonstrukce nebytových prostor před-
pokládáme, že provoz nového informač-
ního centra bude zahájen až 1. května. 
Do té doby bude pro občany města a tu-
risty fungovat Czech point v  přízemí 
historické budovy radnice na  náměstí 
Míru 1, kde budou k prodeji suvenýry,“ 

uvedla vedoucí odboru školství, kultu-
ry a vnějších vztahů Helena Miterková. 
Vzápětí podotkla, že fungovat budou 
stále webové stránky informačního cen-
tra www.infosumperk.cz, na  nichž se 
veřejnost dozví o  plánovaných akcích. 
Turistické informace pak budou pra-
covnice města poskytovat na e-mailové 
adrese ic@sumperk.cz a na pevné tele-
fonní lince 583 214 000. „Pro veřejnost 
bude k dispozici také Informační cent-
rum u  radnice a  Informační centrum 
pro mladé provozované Akademií Jana 
Amose Komenského na  náměstí Mí- 
ru 4,“ dodala Miterková. -red-

Základní umělecká škola Šumperk letos slaví sedmdesát let od svého vzniku. Kulaté výročí si připomněla o uply-
nulém víkendu dvěma koncerty v místním divadle. Představila na nich všechny své obory, mimo jiné i komorní 
smyčcový orchestr a dechový orchestr.  Foto: P. Kvapil

Informační centrum v muzeu končí, 
fungovat bude na radnici

Již potřetí proběhla v místním stánku Thálie Noc divadel. Akce, jež je součástí 
evropského projektu European Theatre Night, přilákala v  sobotu 21. listopadu 
na čtyři sta padesát návštěvníků. S největším zájmem se již tradičně setkaly noční 
prohlídky, zaměřené tentokrát na historický vývoj divadla. Nechyběly ani vystou-
pení tanečních skupin Folí de la Fúl a Intro, ukázky tance twerk v podání herečky 
Karolíny Hýskové a jejích svěřenkyň či soutěž o nejhezčí masku, kterou si příchozí 
děti samy vyrobily. V rámci Noci divadel navíc byly na základě celostátní výzvy 
návštěvníkům k dispozici přihlášky do registru kostní dřeně.  Foto: L. Šmejkalová

mapovou aplikaci zimní údržby naleznete 
na www.sumperk.cz a na www.pms-spk.cz

Vážení a milí přátelé!
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé……“ Tak začíná dodnes dobře 

známá písnička, která má původ někdy v 60. letech minulého století. Její text však 
dokonale vystihuje vánoční atmosféru nejen tehdejší, ale i současnou. 

Předvánoční shon a snaha nakoupit co nejvíce co nejlepších dárků je v současné 
době jen poněkud umocněna nepřeberným množstvím zboží v nabídce. Kompli-
kuje nám to život, protože stojíme před problémem, co vybrat. A také koupit něco, 
co ten, koho chceme obdarovat, ještě nemá. A  je ještě vůbec něco, co nemáme? 
Jistě, vždycky můžeme mít něco lepšího a dražšího. Televizor s větší úhlopříčkou, 
prohnutou obrazovkou, plastičtějším zvukem, větším kontrastem. Nebo lepší kolo, 
třeba s elektrickým pohonem, už jsme se přece našlapali dost. Také třeba lyže, které 
zatáčejí skoro samy. A co dětem? Lepší a větší panenku, která více pláče a líp sama 
chodí. Ještě větší Lego, větší náklaďák, ještě víc propracovanou počítačovou hru 
s přesnější střelbou. Větší, lepší, rychlejší, dražší, více…

Také vánoční stůl se musí prohýbat dobrotami. Pulty jsou plné, nabídka nepře-
berná. Jezdíme s nákupním košem od regálu k regálu a úspěšně jej plníme. Nejspíš 
nikdo z nás nemůže spotřebovat to, co na Vánoce nakoupí. A pokud ano, tak snad 
jedině s nasazením vlastního zdraví, někdy možná i života. 

Již desítky let, vždy v předvánočním čase, mluvíme o tom, že Vánoce jsou pří-
liš komerční, že bychom se měli více soustředit na  jejich duchovní rozměr. Měli 
bychom také být více spolu. S rodinou, přáteli, blízkými. Také s těmi, kdo nás po-
třebují, protože na Vánoce by neměl být nikdo sám. Myslím, že se o to dokonce 
většinou i snažíme, a cosi pozitivního se v tomto ohledu ve společnosti děje. Jenže 
nakonec všichni skončíme před Štědrým dnem s plným košem u pokladny v super-
marketu a po Vánocích stojíme na váze se zoufalým pohledem na číslo, které nám 

naskočilo na displeji. 
A  tak si alespoň všichni společně 

přejme, ať o letošních Vánocích udělá-
me zase malý krůček k návratu k jejich 
skutečnému smyslu, i  když hříchům 
z  prvních odstavců se opět úplně ne- 
ubráníme. Najděme v sobě trochu více 
pokory, úcty k  tradičním hodnotám 
i k lidem kolem sebe. Jen tím můžeme 
nabýt také sebeúcty, jistoty a  sebedů-
věry v sebe samotné.

A když to vše dobře zvládneme, mů-
žeme si vzpomenout opět na  text oné 
vánoční odrhovačky… „mně se taky klí-
ží zraky, bylo toho trochu moc, máme 
na  rok na  klid nárok zas až do  Vá-
noc!“… a můžeme se těšit na ty další.

Krásné a klidné Vánoce 2015.
Zdeněk Brož
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Hledat řešení, jak zbrzdit úbytek mladých v celko-
vé populaci Šumperka, je hlavní náplní práce komise 
132, která vznikla po loňských komunálních volbách 
a  jejíž název symbolizuje počet mladých lidí, kteří 
ročně opustí město a okolí. První významnou „vlaš-
tovkou“ v  tomto směru je roční osvobození od pla-
cení místního poplatku za odpad u novorozenců, jež 
mají trvalé bydliště v Šumperku. Tato novinka, kterou 
schválili zastupitelé na svém listopadovém zasedání, 
začne platit prvním dnem nového roku.

„Mladí rodiče si často stěžovali, že po návratu ma-
minek domů z  porodnice našli doma ve  schránce 
pro novorozence první dopis - městskou složenku za  
odpady. Přestože každý z nás chápe, že za odpady se 
platit musí, vnímám odpuštění platby pro děti do jed-
noho roku jako podporu a  poděkování města mla-
dým lidem za to, že se rozhodli založit nebo rozšířit 
v Šumperku svou rodinu. Město by jim mělo dát na-
jevo, že o ně stojí a že si váží toho, že zde žijí, pracují 

a zakládají rodiny,“ říká zastupitel Ondřej Polák, jenž 
vznik komise 132 inicioval. Vzápětí dodává, že ho 
těší, jak je nová komise aktivní. „Scházíme se jednou 
za dva měsíce, někdy častěji, a řešíme vždy řadu té-
mat, která se týkají života mladých lidí v Šumperku. 
Jsem rád, že členové komise jsou aktivní, přinášejí 
vlastní nápady a pohledy. Není to tedy pouze takové 
tlachání, ale řešíme konkrétní věci,“ podotýká Polák. 

Na  svém poslední zasedání tak například komise 
přijala usnesení, jež doporučuje radním zadat Pod-
nikům města Šumperka přípravu programu letních 
prázdninových brigád pro místní studenty středních 
škol. „Náš nápad uvítalo jak vedení města, tak vede-
ní PMŠ, takže pokud myšlenka nenarazí na formální 
překážky, bude už od  příštího léta v  Šumperku exi-
stovat program brigád pro středoškoláky. Ti tak do-
stanou možnost zabavit se o prázdninách, vydělat si 
a také získat pracovní návyky,“ míní předseda komise 
Ondřej Polák. -zk-

Komise 132 se zaměřuje na mladé, prosadila 
osvobození od poplatku za odpad pro novorozence

Kvalita vody v  šumperském krytém bazénu 
v  AQUAcentru na  Benátkách se koncem listopadu 
výrazně zvýšila. Společnost Šumperské sportovní 
areály zde totiž instalovala středotlaký UV systém 
„Excellent“ s technologií Lifetech.

„Jedná se o technické zařízení vložené do stávající 
soustavy filtrace bazénové vody, které zajišťuje ne-
jen vyšší účinnost desinfekce bazénové náplně, ale 
především odbourává vázaný chlór, který účinnos-
tí volného chloru vzniká jako vedlejší produkt a  je 
charakterizován jako alergen,“ uvedl jednatel společ-
nosti Šumperské sportovní areály František Šmejkal. 

Vzápětí upřesnil, že zařízení funguje na  bázi záření  
UV lamp ve středotlaké komoře, umístěné za písko-
vými filtry strojovny AQ. Lampy jsou řízeny řídící 
jednotkou, která zajišťuje jejich optimální výkon 
v závislosti na kvalitě vody. Součástí je i automatické 
stírání trubice lampy pro co nejvyšší účinnost toho-
to zařízení. „Středotlaký UV systém byl instalován 
v  Aquacentru jako odezva na  zvyšující se nároky 
na kvalitu bazénové náplně a výkon byl navržen tak, 
aby při dlouho očekávané rekonstrukci Aquacentra 
mohl být začleněn do  nové technologie a  mohl tak 
sloužit i nadále,“ podotkl Šmejkal. -zk-

Vánoční atmosféru navozují stylové trhy

Nový systém zkvalitnil vodu v AQUAcentru

Vánoční atmosféru umocňují v  Šumperku ne-
jen nazdobené stromy na  náměstí Míru u  radnice 
a na tzv. „Točáku“, ale také trhy. Dnes přitom v 18 ho- 
din končí třídenní Vánoční zabijačkové trhy na  ná-
městí u  radnice. Trhy nazvané „Vánoce na  Točáku“ 
pak hostí centrum města až do čtvrtka 24. prosince 
do 14 hodin. Prodejci v dřevěných stáncích zde nabí-
zejí od deváté ranní do deváté večerní stylové vánoč-
ní zboží, cukroví, grilované uzeniny, medovinu, punč, 
svařené víno a další pochutiny.

Letos opět proběhnou dvoudenní Vánoční trhy 
na  Hlavní třídě v  části od  obchodního domu Jednota 
směrem ke Grandu, které místní radnice pořádá ve spo-

lupráci s  Okresní Agrární komorou. Probíhat budou 
v pátek 18. prosince od 9 do 18 hodin a v sobotu 19. pro- 
since od 9 do 16 hodin. Bližší informace a seznam pro-
dejců lze najít na www.farmarsketrhysumperk.cz.

A pokud vám není lhostejný osud opuštěných dětí 
z Pavučinky a dětí z azylového domu pro rodiče s dět-
mi v tísni, který provozuje společnost Pontis, můžete 
jim udělat radost dárkem pod Strom splněných přá-
ní. Ten opět vyrostl před kavárnou PředMěstí v ulici 
Gen. Svobody a zdobí jej několik desítek konkrétních 
přání. Z nich si můžete až do pondělí 21. prosince vy-
brat, koupit dárek a  předat jej ve  zmíněné kavárně. 
 -zk-

      Úřad práce sídlí v novém
Do budovy někdejšího Okresního úřadu v ulici 

M.R. Štefánika 20, jež prošla nákladnou rekon-
strukcí za téměř sedmačtyřicet milionů korun, se 
v uplynulých dvou týdnech přemístila většina slu-
žeb Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Šum-
perku. Moderní bezbariérové prostory plně slouží 
veřejnosti od tohoto pondělí.

Své služby dosud poskytoval šumperský úřad 
práce ve  dvou budovách. Ve  Starobranské uli-
ci se nacházela agenda zaměstnanosti, v  Lidické 
ulici pak agenda nepojistných sociálních dávek. 
Do „nového“ v ulici M.R. Štefánika se přestěho-
vali všichni zaměstnanci s výjimkou agendy státní 
sociální podpory, jež v Lidické ulici prozatím zů-
stává. -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  novém roce pokračují. 
V pátek 1. ledna bude od 18 do 19 hod. tématem 
ohlédnutí za uplynulým rokem u hasičů ve Vikýřo-
vicích a v sobotu 2. ledna se bude od 8.30 do 10 hod. 
besedovat o  uplynulém roce v  civilní ochraně. 
Ve  středu 6. ledna pak bude od 8.30 do 10 hod. 
řeč o předsevzetích civilní ochrany v novém roce. 
Více na www.sumperk.cz.  -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

      Své perokresby vystaví  
v knihovně Kamila Mátychová

V lednu budou v prostorách městské knihovny 
v ulici 17. listopadu 6 k vidění perokresby Kamily 
Mátychové, jež jsou otiskem různých myšlenek, 
příběhů, snů a asociací, lidí, nebo jen obyčejných 
pohledů z okna. Na jednom prostoru se tak mo-
hou vyskytnout bájná stvoření a vzdálené krajiny 
vzájemně propojeny s realitou běžných i nevšed-
ních dnů. Výstava šumperské rodačky bude zahá-
jena ve čtvrtek 7. ledna v 17 hodin. -red-

Kromě trhů umocňují vánoční atmosféru ve městě adventní koncerty. Ty se letos uzavřely toto pondělí. Foto: -pk-
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Nejen klasické „papírové“ knihy, ale 
i ty elektronické si lze od letošního října 
půjčit v  šumperské městské knihovně. 
Novou službu „rozjela“ knihovna díky 
grantu ministerstva kultury a  v  sou-
časnosti nabízí více než dva tisíce dvě 
stě elektronických knih různých žánrů, 
některé z nich přitom v tištěné podobě 
vůbec nevlastní.

„Finance na  zavedení systému elek-
tronických knih a  jejich nákup jsme 
získali prostřednictvím grantu mini-
sterstva kultury. Naši čtenáři si je tak 
mohou půjčit prakticky zadarmo,“ říká 
ředitelka knihovny Zdeňka Daňková. 
Zkušební provoz vypůjčování elektro-
nických knih podle ní „odstartoval“ le-
tos v létě, novou službu pak knihovnice 
poprvé představily veřejnosti 8. října. 

Elektronickou knihu si může půjčit 
každý čtenář knihovny, který u  ní má 
zaevidovanou e-mailovou adresu, je-
jímž prostřednictvím se zaregistruje 
u  společnosti eReading, u  níž si šum-
perská knihovna „balík“ titulů zaplatila 
a  v  dalších letech ho bude rozšiřovat. 
„Nejprve je třeba přihlásit se do svého 
konta přes webové stránky knihovny. 
Jako přihlašovací jméno se uvede pří-
jmení a  jako heslo číslo čtenářského 
průkazu. Poté si už může čtenář v  ka-
talogu vybrat dané tituly a  při první 
výpůjčce se zadáním e-mailu, uživatel-
ského hesla a dalšími údaji zaregistru-
je u  společnosti eReading a  stáhne si  
potřebnou aplikaci,“ popisuje postup 
vedoucí oddělení služeb čtenářům 
šumperské knihovny Kamila Šeligová. 

Při výběru knihy podle ní může čtenář 

zadat přímo její název do  vyhledávače, 
aby zjistil, zda ji knihovna má v tištěné 
či elektronické podobě. Ta elektronická 
je v katalogu označena malým modrým 
„e“. Může ale také vybírat podle autora, 
roku vydání, žánru, klíčových slov a dal-
ších možností. „Ne všechny knížky lze 
půjčit elektronicky. Pokud má čtenář 
o  tuto možnost zájem, zjistí nabídku 
kliknutím na odkaz eVýpůjčky,“ vysvět-
luje Šeligová. Měsíčně si tak lze půjčit 
dvě elektronické knihy a  na  jejich pře-
čtení má uživatel jedenadvacet dnů, poté 
ze čtecího zařízení zmizí. 

A  která zařízení jsou schopná elek-
tronickou knihu od společnosti eRead-
ing přečíst? Kromě „chytrých“ telefonů 

to jsou tablety s  operačním systémem 
Android nebo iOS. „Do čtečky Kindle 
nebo běžného počítače, s  výjimkou 
Applu, nelze aplikaci a poté knihy stáh-
nout,“ upozorňuje vedoucí oddělení 
služeb čtenářům. 

Na  výběr mají dnes čtenáři šum-
perské knihovny 2261 knížek, které si 
prostřednictvím katalogu knihovny 
mohou půjčit zdarma. „Nemohli jsme 
rozhodovat, jaké tituly nám budou po-
skytnuty. Pokud budou mít lidé zájem 
o nějaký jiný, mohou si ho půjčit přímo 
u  společnosti eReading bez prostřed-
nictví knihovny. Za  jedno zapůjčení 
zaplatí od  sedmdesáti do  devadesáti 
korun,“ uzavírá Šeligová.  -zk-

Poslední listopadové úterý se vestibul školy v Šu-
mavské ulici proměnil v jeden velký vánoční jarmark. 
Jeho kouzlo spočívalo nejen v tom, že se zde prodá-
valy výtvory, které vlastnoručně vyrobili žáci a učitelé 
školy spolu s dětmi z „mateřinky“ Sluníčko ve Vrch-
lického ulici, ale především v  jeho charakteru. Celý 
výtěžek totiž jde na  konto Šance podporující malé, 
onkologicky nemocné pacienty olomoucké fakultní 
nemocnice. 

Předvánoční jarmark byl součástí charitativní akce 
„Žirafa pomáhá“, která ve škole v Šumavské ulici v le-
tošním roce probíhá v rámci projektu Světová škola. 
„Myšlenku na její uspořádání jsem nosila v hlavě již 
delší dobu. Chtěla jsem, aby se naše škola zapojila 
do  náročnějšího charitativního projektu, který pod-
poří dobrou věc. ŽIRAFA je tak důležitou součástí 
naší školy,“ říká učitelka a  organizátorka projektu 
Petra Štětinová Buxbaumová. Vzápětí vysvětluje, že 
toto zkratkové slovo v  sobě skrývá ŽIvot, RAdost, 
FAntazii. „Právě tato tři slova patřila i do našeho pro-
jektu. Žirafa „se rozhodla pomoci“ těžce nemocným 
dětem z  hemato - onkologického oddělení Fakultní 
nemocnice Olomouc,“ zdůrazňuje kantorka. Cha-
ritativní akce probíhala ve  škole dva měsíce, během 
nichž se učitelé, žáci a jejich rodiče i prarodiče podí-
leli na ruční výrobě dárkových předmětů a přípravě 
předvánočního charitativního jarmarku, který zahá-

jilo hudební vystoupení třídy 8. A. „Vestibul školy se 
na okamžik proměnil v místo sounáležitosti. Všechny 
s láskou dělané výrobky se prodaly díky těm, kteří ne-
váhali a přišli udělat radost sobě či někomu blízkému 
a  zároveň podpořit vážně nemocné děti,“ hodnotí 
akci její organizátorka.

Prodej výrobků vynesl neuvěřitelných 19  037 Kč. 
Osmnáct tisíc přitom jde na konto Šance na pořízení 
interaktivních pomůcek pro těžce nemocné děti olo-
moucké kliniky, za zbývající peníze pak škola koupi-
la drobné dárky pro děti. Ty spolu s velkým dortem 

ve tvaru žirafy a s  logem školy, který zaplatily Lucie 
Burianová a Lenka Vítková, předají žáci a někteří uči-
telé nemocným dětem zítra dopoledne přímo na dět-
ském hemato - onkologickém oddělení. Na zmíněné 
konto Šance navíc půjde i  výtěžek z  akce „Vánoční 
hvězda“, v jejímž rámci si zaměstnanci školy v Šumav-
ské ulici objednali na pět desítek těchto květin.

„Ráda bych poděkovala především mým kolegyním 
Zdence Zatloukalové, Jindřišce Haltmarové a Ange-
lice Rýcové, bez jejichž pomoci, ochoty a vstřícnosti 
by tato akce nevznikla. Poděkování patří i  mé třídě  
8. A  a  žákům devátých ročníků, kteří se do  akce  
zapojili s  velkým pocitem zodpovědnosti a  touhou 
pomoci. Jsem velmi ráda, že se tato ušlechtilá akce 
uskutečnila. Zanechala v  nás nepopsatelný pocit 
vnitřní opravdové radosti, z níž se člověk může těšit 
velmi, velmi dlouho,“ uzavírá Petra Štětinová Bu-
xbaumová. -zk-

Poznámka na  závěr: Poděkování patří rovněž 
hlavním sponzorům akce - manželům Hladíkovým, 
Anně Bukovské, Miloslavě Tomíkové, Aleně Gedu-
šové, Oldřichu Vykydalovi, Marii Rýcové z Mateřské 
školy Sluníčko ve  Vrchlického ulici, ostatním učite-
lům, rodičům a  žákům, kteří přispěli svými nápady 
a  dárkovými předměty, zástupkyním školy Zuzaně 
Bendové a  Radmile Lucové a  řediteli školy Viktoru 
Vernerovi, jenž konání této akce podpořil.

Knihovna nově půjčuje i elektronické knihy

Žirafa ze školy v Šumavské ulici pomohla těžce nemocným dětem

Odpad se na Nový 
rok nevyváží

Období vánočních svátků představu-
je nejen nápor na  peněženky, ale také 
na kapacitu nádob určených k ukládání 
komunálního odpadu. V  Šumperku se 
odpad nebude svážet pouze na  Nový 
rok, tedy v pátek 1. ledna. V dalších svá-
tečních dnech pak proběhne svoz podle 
běžného harmonogramu.

„Místo na Nový rok se bude směsný 
komunální odpad svážet o den později, 
tedy v  sobotu 2. ledna. Na  Štědrý den, 
v pátek 25. prosince a ve čtvrtek 31. pro-
since budou probíhat svozy tak, jak jsou 
lidé zvyklí a měli by přistavit popelnici 
na obvyklé místo,“ říká Vladimír Hošek 
z  oddělení odpadů a  ovzduší odboru  
životního prostředí místní radnice a do-
dává, že přestože je o Vánocích produk-
ce odpadu v  domácnostech vyšší než 
během roku, kapacita nádob se v tomto 
čase z logistických důvodů nenavyšuje. 

„V době vánočních svátků je možné 
uložit směsný komunální odpad ved-
le sběrné nádoby do  vhodného obalu, 
nejlépe pevného igelitového pytle, tak 
aby nedošlo k úniku odpadu na veřej-
né prostranství. Toto pravidlo se letos 
vztahuje jen na  Nový rok, kdy svoz 
neproběhne, a v žádném případě se ne-
týká pozemních kontejnerů a  separo-
vaných složek komunálního odpadu,“ 
zdůrazňuje Hošek a dodává, že během 
vánočních svátků využívá město ka-
pacitu svozových firem z  více než sta 
procent nad rámec uzavřených smluv. 
 Pokr. na str. 7

Novou službu půjčování elektronických knih představila knihovna poprvé během 
Týdne knihoven letos v říjnu.  Foto: -zk-

Výtvory prodávané na vánočním jarmarku nadchly 
nejen velké, ale zejména malé „kupující“.   Foto: -zk



62 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kaleidoskop událostí

V pondělí 23. listopadu se šumperští 
turisté a studenti Univerzity 3. věku vy-
dali na tematickou procházku centrem 
Šumperka a  jeho předměstím. Celá 
akce byla organizována ve  spoluprá-
ci s  Národním památkovým ústavem 
v  Olomouci, Klubem českých turistů 
Šumperk a Akademií Jana Amose Ko-
menského Šumperk.  

Vycházkový okruh „Malé Vídně“ 
doplňovala odborným výkladem Jitka 
Štáblová, která všechny účastníky pod-
zimní vycházky seznámila s historický-
mi budovami, postavenými na přelomu 
19. a  20. století. Na  závěr nevlídného 
počasí se účastníci ohřáli a  vyslech-
li krátkou přednášku o  měšťanském 
domě na nám. Míru 4, kde byla první 
lékárna na severní Moravě tzv. „Lékár-
na u  Orla“. V  těchto prostorách dnes 
sídlí Informační centrum pro mládež 
a Turistické informační centrum. -jp-

Často se v poslední době setkáváme 
s  tvrzením, že příroda okolo nás není 
v pořádku, máme obavy z měnícího se 
klimatu, z přemíry sucha a horka, nebo 
naopak z vydatných dešťů a mrazů. In-
stituce, jako je škola, má na první po-
hled jen velmi málo možností, jak tuto 
skutečnost ovlivnit. Může však změnit 
nejbližší prostředí ve svém okolí a pro-
střednictvím vzdělávacích aktivit ovliv-
nit své žáky, ale i širokou veřejnost.

Tento přístup je již tradicí pro naši 
SOŠ Šumperk v  Zemědělské ulici 3, 
která prostřednictvím Spolku rodičů 
a  veřejnosti při SOŠ Šumperk vstou-
pila do  již třetího projektu s  názvem 
„Vyučování v přírodě“. V bezprostřední 
blízkosti školy byla vybudována nauč-
ná stezka a především upraven špatně 
přístupný strmý svah školní zahrady. 
Svah byl zpevněn zídkou z  přírodní-
ho kamene a  osázen rozličnými keři, 
stromy a rostlinami tak, aby navazoval 
na stávající arboretum s učebnou v pří-

rodě a zároveň poskytoval útočiště pro 
drobné živočichy. Hlavním principem 
bylo přispět k  rozšíření biodiverzity 
v  těsné blízkosti školy a  nedalekého 
sídliště a  také vytvořit příjemné a  in-
spirující prostředí uprostřed města, 
a přece v přírodě. Naučná stezka, nové  
výukové prvky (smyslový chodník nebo 
ukázky kmenů dřevin) a učebna v pří-
rodě, jež skýtá klidné posezení, moti-
vují návštěvníky k poznávání. Příjemné 
a  rozmanité prostředí s  úžasnými vý-
hledy na Šumperk pak láká k odpočin-
ku i k zamyšlení nad pestrostí přírody.

Projekt „Vyučování v přírodě“ si tedy 
klade vyšší cíl než jen vyučovat - chceme 
také motivovat naše studenty i širokou 
veřejnost k  uvědomění si důležitosti 
udržitelného rozvoje a  zachování bio-
diverzity v blízkosti lidských sídlišť. To 
vše by nebylo možné bez finančního 
přispění společnosti Lesy České repub-
liky, s.p., jež naši školu významně pod-
poruje a inspiruje v environmentálních 
aktivitách. J. Maluchová

Za  finanční podpory města Šum-
perka pořádá domov důchodců pro 
své uživatele výlety do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Cílem je umožnit se-
niorům návštěvu míst, která dosud 
neměli možnost navštívit, nebo na-
opak by je znovu chtěli vidět. V rámci 
projektu Putování za krásami Jeseníků 
jsme od května do září navštívili Láz-
ně Jeseník, Mauzoleum rodiny Kleinů 
v  Sobotíně a  Muzeum pivovarnictví 
v  Hanušovicích. V  Jeseníku nám po-
časí přálo a z vyhlídky bylo vidět Pra-
děd i Šerák, navštívili jsme Balneopark 
i  Český pramen. V  Sobotíně jsme se 
dověděli něco z historie rodiny Kleinů 
i  obce. Putování za  krásami Jeseníků 
jsme nemohli uzavřít jinak než ná-
vštěvou místa, kde na  svět přichází 
„ryzí pivo z hor“. Každá cesta domů se 
končila písní „Sláva, nazdar výletu…“ 
Děkujeme tímto městu Šumperku a tě-
šíme se na další putování v roce 2016.

Na  svatou Kateřinu proběhl již  
4. koncert pro dobrovolníky, pořádaný 

z  grantu města Šumperka. Koncert je 
určen všem dobrým lidem, dobrovol-
níkům, ale i uživatelům a široké veřej-
nosti, která má zájem o dobrovolnickou 
činnost. Za hudebního doprovodu Jar-
mily Kamlarové bylo odměněno šest  
dobrovolníků osvědčením Maltézské 
pomoci, o.p.s., a  drobným dárkem, 
z toho tří za 100 hodin a tří za 50 hodin 
strávených v domově. Poděkování patří 
všem, kteří v dnešní době darují chvil-
ku druhým lidem. A  těch chvil bylo 
v  letošním roce opět více než v  roce 
minulém. 21 dobrovolníků věnovalo 
seniorům přes 800 hodin. Za to jim pa-
tří velký dík. Stejně tak městu Šumper-
ku, bez jehož pomoci by takovou akci 
nebylo možné zajistit.

Kolektiv zaměstnanců DD Šumperk

Studenti Gymnázia Zábřeh se pod zá-
štitou Nadačního fondu pomoci Karla 
Janečka rozhodli uspořádat sbírku pro 
devítiletého Kubíka trpícího autismem, 
který se stal obětí selhání sociálního 
systému a úřední byrokracie. Prostřed-
nictvím Nadačního fondu pomoci ote-
vírají svůj crowdfundingový projekt 
s názvem Gympláci pro Kubíka.

Jako šestiletý chlapec se Kuba ocitl 
v  ústavu neodpovídajícímu jeho věku 
ani zdravotnímu postižení a navíc bez 
asistenta, jehož pomoc nezbytně po-
třeboval. Celý případ sledovala i Česká 
televize a věnovala mu jeden z dílů po-
řadu Reportéři ČT. Po negativní reakci 
veřejnosti byl přemístěn do  Dětského 
domova v Zábřehu mezi své vrstevníky.

Když jsme se o příběhu malého Kuby 
dozvěděli, rozhodli jsme se ho podpo-
řit. Parta nadšenců s  touhou pomoci 
vytvořila skupinu „Gympláci pro Kubí-
ka“ s  cílem vybrat minimálně jedena-
třicet tisíc korun na  asistenta. Osobní 
asistent Kuby ale stojí na celý rok 216 
tisíc korun. Každý zaslaný příspěvek 
bude znásoben tzv. zlatým řezem, tedy 
1,618. To znamená, že zasláním kaž-
dé stokoruny se ke  Kubíkovi dostane 
162 Kč. Příspěvky můžeme vybírat až 
do 3. února, kdy bude projekt ukončen.

Většina z  nás má možnost vyrůstat 
ve svém rodinném prostředí. Malý Kubík 
ji ale neměl. Osud ho tak poznamenal 
nejen ztrátou rodiny, ale i  zdravotním 
handicapem. Pomozte nám i  vy zlepšit 
Kubíkův život! Náš projekt Gympláci 
pro Kubíka můžete podpořit: na  www.
nfpomoci.cz/gymplaci-pro-kubika/nebo 
přes účet 500505005/5500 s  variabil-
ním symbolem 10. Více informací na: 
www.nfpomoci.cz, www.facebook.com/
gymplaciprokubika; tel.č. 776  535  987  
(A. Daičová, Nadační fond pomoci Karla 
Janečka).  Za Gymnázium Zábřeh 

 D. Sedláczková

Společně za záhadami lidského těla, 
co se děje v lidském organismu při ne-
mocech a jak pečujeme o své zdraví - to 
jsou aktuální témata školního vzdělá-
vacího programu, která právě probíhají 
v Mateřské škole Sluníčko.

I děti v předškolním věku by již měly 
mít základní informace o tom, jak vel-
mi důležité je, když jsou zdravé, ale 
i o tom, že v jejich kolektivu se mohou 
objevit také děti jiné - odlišné. Díky 
tomuto poznání dovedou děti zdravé 
respektovat individuální rozdíly, vy-
tvářejí si důležité hodnoty, které pro 
ně budou významné a zcela určitě si je 
budou uvědomovat i  ve  svém dalším 
životě. Přestože výchovně vzdělávací 
činnost učitelek v dané třídě dětí, jejíž 
cíle a  klíčové kompetence jsou trochu 
odlišné od té běžné, je náročnější, pak 
dosažení těchto cílů je pro ně nevyčísli-
telnou odměnou. A právě v tom spočí-
vá práce pedagoga.

V  rámci spolupráce MŠ Sluníčko, 
odloučeného pracoviště Vrchlického 19 
a  6. ZŠ Šumperk se rozhodli pedago-
gové 6. ZŠ uspořádat předvánoční jar-
mark dětských výrobků. Jeho výtěžek 
jde na nákup hraček pro děti nemocné, 
které místo her a  školy musí svůj čas 
tráví na  hemato-onkologické klinice 
Fakultní nemocnice Olomouc. Na  zá-
kladě požadavku pedagogů 6. ZŠ jsme 
se rádi a ochotně zapojili do plánova-
né akce. Důvod je velmi jednoduchý: 
nejen že využijeme příležitost k tomu, 
abychom podpořili rozvoj pracovních 
a  praktických činností dětí, ale sou-
časně, a to hlavně, prohloubíme u dětí 
hodnoty morální a  empatie ke  svým 
nemocným kamarádům. Pro předvá-
noční jarmark učitelky s dětmi vyrobily 
a připravily celkem třicet krásných vý-
robků s vánoční tematikou. Jsme rádi, 
že naše výrobky měly úspěch a svojí ce-
nou přispěly k nákupu hraček pro těžce 
nemocné děti. Kolektiv učitelek 

MŠ Sluníčko Šumperk, 
OP Vrchlického 19

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Procházku uzavřela krátká přednáška 
v informačním centru.  Foto: -jp-

Pro jarmark vyrobily učitelky s dětmi 
výtvory s vánoční tematikou. 
 Foto: archiv

U  školy byla vybudována naučná 
stezka a  upravil se špatně přístupný 
strmý svah zahrady.  Foto: -jm-

První sníh neodradil 
šumperské turisty a seniory

Vraťme přírodě její pestrost

Putování za krásami 
Jeseníků 2016

Koncert pro dobrovolníky

Pomozte Kubíkovi!

Děti z „mateřinky“ 
Sluníčko pomáhají 

nemocným kamarádům
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Informace/Kulturní servis

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

7.1. a 14.1. vždy od 8 hod. v „P“  Počítačový kurz 
7.1. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
12.1. 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.

Odpad se na Nový rok nevyvážíTříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

Liga proti rakovině bilancuje

   Pokr. ze str. 5
„Při organizaci upřednostňujeme 

svoz směsného komunálního odpadu. 
Chtěl bych proto požádat občany, aby 
posečkali s  odložením separovaných 
složek komunálního odpadu asi o  tý-
den, kdy už bude tento svoz probíhat 
v běžném režimu,“ apeluje Hošek. 

A jak se mají lidé začátkem roku nej-
lépe zbavit vánočních stromků? Měli 
by je odložit co nejblíže ke  sběrným 
místům na  tříděný odpad. Tímto způ-
sobem se mohou obyvatelé Šumperka 
zbavit stromků do 19. února, poté ho již 
musejí odvézt na sběrný dvůr v Anglic-
ké nebo Příčné ulici. -zk-

Již tradičně zahájí nadcházející rok 
v  Šumperku a  okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. 
Na  dvě stě skupinek koledníků vyjde 
do ulic obcí a měst šumperského děka-
nátu v období mezi 2. a 10. lednem, aby 
přinášeli do  všech domovů požehnání 
a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji po-
třebují. 

V Šumperku zahájí koledování v úte-
rý 5. ledna šumperský starosta a sená-
tor Zdeněk Brož na  tzv. „Točáku“. Od   
15 do 16.30 hodin se zde bude podávat 
„novoroční zelňačka“ a pro děti budou 
připraveny drobné dárky. Role kolední-
ků se v tento den zhostí zpěváčci Šum-
perského dětského sboru a také místní 
gymnazisté.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-
čen především na  pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s  dětmi v  tísni a  dalším jinak sociálně  
potřebným skupinám lidí žijícím ze-
jména v  děkanátu Šumperk. Část vý-
nosu pak jde na humanitární pomoc do  
zahraničí,“ uvedla ředitelka místní Cha-
rity Marie Vychopeňová. Vzápětí při-
pomněla, že jen letos se v šumperském 
děkanátu vykoledovalo 690 260 korun. 

„V nadcházející sbírce bychom chtěli 
tuto hranici překročit a dosáhnout osmi 
set tisíc,“ zdůraznila Vychopeňová. Pe-
níze by podle ní měly podpořit činnost 
Centra pro rodinu Šumperk a Poradny 
pro ženy a  dívky - ochrana nenaroze-
ného života. „Dále bychom chtěli roz-
šířit sortiment půjčovny rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, pořídit tzv. 
oxygenátor pro domácí hospicovou péči 
a  zachovat dostupnost našich služeb. 
Samozřejmostí je přímá pomoc pro ob-
čany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi,“ 
podotkla ředitelka Charity. -red-

Každoročně se koncem roku zamýš-
líme nad celoročními akcemi naší or-
ganizace a  děkujeme všem, kteří nám 
v  tomto roce opět pomáhali. Nejvý-
raznější akcí byl opět Český den proti 
rakovině, který se konal 13. května. 
Tentokrát byl věnován nádorům repro-
dukčních orgánů.

Ženy jsme během něj upozorňovali 
na  prevenci gynekologických nádorů 
a  vybízeli je k  pravidelným preventiv-
ním prohlídkám, muže jsme pak upo-
zorňovali na  zákeřnost nádorů varlat. 
Jako každý rok se do akce zapojili ženy 
z  klubu EVA LPR a  studenti Střední 
zdravotnické školy v  Šumperku. Sou-
časně jsme prodávali za  dvacet korun 
kytičky měsíčku zahradnického, letos 
se stříbrnou stužkou. V Šumperku jsme 
vybrali krásných 101.516 Kč. V této akci 

se pro nás opakovaně angažovali též stu-
denti zábřežského gymnázia a  mohel-
nické obchodní akademie a dohromady 
jsme v okrese vybrali celkem 178.851 Kč.

Děkujeme všem, kteří se na naší akci 
podíleli a  zejména občanům, jejichž 
peněženky byly otevřené pro dobrou 
věc. Poděkování patří též mažoretkám 
tanečního spolku KK-dance Sany, které 
svým vystoupením zpestřily Český den 
proti rakovině v Šumperku.

Tradičně byly naše ženy po  léčení 
nádorů prsu na rekondičních pobytech 
v Luhačovicích a v Teplicích nad Bečvou. 
Cena těchto pobytů byla opět 230 ti- 
síc korun a v této souvislosti děkujeme 
za opakovanou finanční podporu měs-
tům Šumperk a Zábřeh a závodu Metra 
- Apator v Šumperku. V létě se pak naše 
členky zúčastnily akcí pořádaných Ali-
ancí žen s nádorem prsu v Praze.

V  říjnu, který je tradičně vyhlášen 
měsícem boje proti rakovině prsu, se 
opět prodávaly v  nemocnici Šumperk 
růžové stužky za  symbolických dvacet 
korun. Akce se opět chopila vedou-
cí sestra chirurgického oddělení Olga 
Davidová, jejíž iniciativou nám přibylo 
do pokladny 4.822 Kč.  

Děkujeme všem občanům, kteří nás 
podpořili během Českého dne proti ra-
kovině, a  také našim členům za  řádné 
placení členských příspěvků. Všem čte-
nářům Šumperského zpravodaje přeje-
me spokojené vánoční svátky a v novém 
roce 2016 stálé zdraví a spokojenost.

J. Koutná, 
předsedkyně LPR v Šumperku

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
srdečně zve do I. kola vědomostní soutěže

Poznej město Šumperk II. ročník 2015 - 2016
Vědomostní soutěž Poznej naše město zábavnou a soutěživou formou seznamuje 
nejen s historií a památkami města Šumperka, ale také s jeho kulturními, země-
pisnými a přírodovědnými fakty i zvláštnostmi. Soutěžící získají nové informace 
a zkušenosti a zároveň si ověří své již nabyté znalosti formou řešení rébusů, dopl-

ňovaček, hádanek, nestandardních aplikačních úloh i praktických zkušeností. 
Patříte mezi zvídavé žáky, kteří rádi luští rébusy, tajenky, vyhledávají 

v encyklopediích a na internetu? Tak neváhejte a přihlaste se. 
Pro úspěšné řešitele jsou připraveny díky sponzorům a městu Šumperku oprav-
du hodnotné ceny. Na webových stránkách ZŠ Šumavská www. 6zs.cz najdete 
podrobnější informace nebo nám napište na e- mail: nevrklova.p@seznam.cz

Během letošního Květinového dne, 
zaměřeného na prevenci gynekologic-
kých nádorů a nádorů varlat, se v Šum-
perku vybralo téměř více než sto tisíc 
korun.                                   Foto: -zk-

Během prvního dne tříkrálového ko-
ledování se bude na „Točáku“ opět po-
dávat novoroční zelňačka.   Foto: -zk-
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Kulturní servis

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, 
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Půjčovní doba od září

Půjčovní doba v závěru roku 2015

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

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 21.12. 8-11  12-18 8-11  12-17 9-12  13-17
Úterý 22.12. 8-11  12-18 8-11  12-17 9-12  13-17
Středa 23.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-16
Vánoce 24.12.- 26.12. zavřeno zavřeno zavřeno
Pondělí 28.12.  8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Úterý 29.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Středa 30.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek 31.12. zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 1.1. zavřeno zavřeno zavřeno
Sobota 2.1. zavřeno zavřeno zavřeno

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
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
9.1. od 10 do 17 hod. na „K“   Novoroční tvoření  Tisk novoročenek, 
  přání, tvoření kalendářů a novoročních   
  překvapení
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

SONS Šumperk

11.1. od 18 hod.  Hudební podvečer 
v koncertním sále ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.cz. 

16.-17.12. na „Točáku“  Představení činnosti SONS - výrobky 
 z kroužků zrakově postižených osob 
12.1. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování „s Bobinou“
14.1. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - náramky a náhrdelníky 
 z fima a korálků 
15.1. od 9.30 hod. na Komíně  „Keramika pro radost“
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.

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

19.12. v 6.50 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: trasa běžky, trasa turistika 
 Upřesněno dle počasí 
1.1. v 6.50 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Novoroční výstup na   
 Bradlo, na Háj, na Rabštejn  Bude upřesněno
5.1.  Zápis do kurzů „šití pro radost“ (začátečníci,  
 pokročilí) a „šijeme pro děti“ (pokročilí, 
 znalost šití na šicím stroji nutná) Místo konání 
 bude upřesněno
9.1. v 6.50 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: běžecká trasa Ramzová 
 - Paprsek  Upřesněno dle počasí 
15.1. - 16.1.  Tvořílek   Kroužek pro děti MŠ
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 předstihem 
na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, celý 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
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. Štefá-
nika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centruminova-
ci.cz, www.cpkp.cz. Během vánočních svátků od 23.12. do 1.1. 2016 bude provoz CSI 
omezen a bude otevřen pouze podle potřeby.
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V pondělí 14. prosince 2015 byl zahájen příjem přihlášek pro 
akademický rok 2016/2017 do bakalářského (Bc.) a navazují-
cího magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v 
Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České zeměděl-
ské univerzitě v Praze do studijního programu:

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

www.ajak-sumperk.cz

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

AKADEMICKÝ ROK 
2016/2017    

Tel. prodejna ul. Jeremenkova 
tel. č. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 19.12. 2015 do 14.1. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 74,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Akce 19.-31.12.: Veka krájená, balená 360 g ................................................................12,90 Kč
Akce 19.-24.12.: Vánočka s rozinkami sypaná mandlemi 400 g ............................28,90 Kč
Akce 28.-31.12.: Bageta sypaná sezamem 90 g ............................................................3,90 Kč
Akce 1.-14.1.: Sweetcorn 80 g .............................................................................................5,50 Kč
Slezská pekárna Opava 
Zbojnická houska 70 g ..........................................................................................................6,90 Kč
Bageta šestizrnná 150 g ........................................................................................................5,90 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.
Vepřová plec ........................................................................................................................................75,- Kč/1 kg
Nabízíme chlazené kuřecí, krůtí a kachní maso, 
kuřecí prsní řízky 105 Kč/1 kg, kuřecí čtvrtky...................................................................39,90 Kč/1 kg

!!!!!!!!

Děkujeme Vám za Vaši přízeň
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

KABINET VÍN 
a MYRUN MACHALA

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

15. ledna 2016 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

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk
od 5. ledna 2016  do 25. ledna  2016  
nábor nových zájemců o výuku

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

Elektrická kytara
Akustická kytara
Zpěv (populární, muzikál, 
skupinová výuka, individuál)
Zobcová � étna
Klavír  - keyboard

Věk studentů 

není omezen

přihlášky na ww stránkách
www.m-machala.cz

nebo telefonicky
725 686 325

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  
A  VZDĚLÁVÁNÍ

M. MACHALA 
  - Šumperk

nabízíme 
hudební kurzy

M. MACHALA
  - Šumperk

hudební kurzy

Bicí souprava 
- djembe - cajon
Zpěv
Zobcová � étna  
Keyboard - klavír
Akustická kytara
Akordeon-chromatická 
harmonika
Elektrická kytara

Zájemci o výuku se mohou 
hlásit od 19.8. do 17.9.

věk studentů není omezen

přihlášky na ww stránkách
www.m-machala.cz

nebo telefonicky
725 686 325

(smrk stříbrný, omorika,
jedle kavkazská)

Přijďte si ho uřezat!
Příjem objednávek 

na tel.č. 602 251 783

Chcete zaručeně 
čerstvý VÁNOČNÍ 
STROMEK?
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FORTEX REALIT Y 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 

• rod. dům  
• samostatně stojící, patrový,CP 890m2

• dva byty 2+1 a 3+1, sklep
• garáž, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Bratrušov   1 500 000 Kč 

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl. armády  2.350.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova  879.000 Kč 

• patrový, cihlový dům s garáží 4+kk
• po kompletní rekonstrukci,  
   podsklepený
• bazén, letní kuchyně, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk  3 690 000 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 2+1, OV, 4.p., 57m2, lodžie    
•  neprůchozí pokoje, šatna v bytě
•  vhodné I jako investice za účelem 
    pronájmu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, J. Z Poděbrad  840.000Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bělidla  75.000 Kč 

• byt 2+, DB 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

• byt 2+1
• OV, 53m2, zvýšené přízemí
• neprůchozí pokoje, šatna v chodbě
• částečná rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Prievidzská  885.000 Kč 

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

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bojnická ul.  3 769 000 Kč

• byt 3+1 
• prostorný cihlový byt, 2 balkony, 
   zahrada, OV, 100m2, 3.patro
• byt po kompletní nákladné konstrukci

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vančurova  2.650.000 Kč 

• byt 3+1   
• 7.p.,76m2, šatna, lodžie
• neprůchozí pokoje, kotelna v domě
• DB bez převodu do OV, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenická   1.040.000 Kč

• PRONÁJEM luxusního bytu 3+kk
• měsíční nájemné 8.000 Kč + energie 
   2.500 Kč, 2. patro, 90m2, zahrada
• garáž.stání,  vratná kauce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, centrum

• 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

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

Platba hotově.
Spěchá. Za nabídky 

děkujeme. 
Kontakt: 733 734 435

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

VESELÉ 
VÁNOCE 

A 
ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK

všem našim 
stávajícím 
i budoucím 
klientům

přeje tým 

FORTEX 
reality

nabízíme:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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OPTICKÝ
INTERNET
WWW.SPK.CZ

200 Mb/s

100 Mb/s

50 Mb/s

. STABILNÍ  

. RYCHLÝ 

. SPOLEHLIVÝ

CENY PLATÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY

583 221 200   INTERNET@SPK.CZ

545 Kč

424 Kč

303 Kč

zpravodaj_16122015.indd   1 08.12.15   9:37

NAJDETE NÁS na ZEMĚDĚLSKÉ 16 areál fa.Agritec.
NEJLÉPE VŠAK na: Tel.: 725 686 325
nebo E-mail: myrun.myrun@seznam.cz
od 7 do 19 h od pondělí do neděle

JSME 
OCHOTNI 

VÁM SKLO 
I DOPRAVIT

NAJDETE NÁS na ZEMĚDĚLSKÉ 16 areál fa.Agritec.

nebo E-mail: myrun.myrun@seznam.cz
7 do 19 h od pondělí do neděle

I DOPRAVIT

ŽÁRUVZDORNÉ-KRBOVÉ SKLO
.. NEMUSÍTE OBJEDNÁVAT NA INTERNETU
ALE PŘÍMO V ŠUMPERKU VÁM 
NAPOČKÁNÍ UŘEŽEME VÁŠ ROZMĚR

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

Redakce Šumperského 
 zpravodaje přeje 

všem svým inzerentům
  krásné Vánoce, 

děkuje jim
 za jejich přízeň 
v letošním roce 

a těší se na spolupráci 
v roce 2016.



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

.....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

VYUŽIJTE SLEVU 8% DO KONCE ROKU A POJEĎTE NA TŘI DNY DO TERMÁLŮ. 

DÍTĚ OD 2 DO 12 LET NA PŘISTÝLCE ZDARMA. 
 
SLOVINSKO – MORAVSKE TOPLICE      
termální komplex TERME 3000  po slevě:  
29.4. – 1.5.2016  hotel TERMAL**** 4 690 Kč 4 315 Kč 
30.9. – 2.10.2016 hotel TERMAL**** 4 690 Kč 4 315 Kč 
 hotel AJDA**** 4 790 Kč 4 407 Kč 
 bungalovy TN*** 4 290 Kč 3 947 Kč 
V ceně: doprava autobusem, 2x nocleh v hotelu nebo bungalovu, polopenze formou bufetu, 
neomezený vstup do termálního areálu… Více informací najdete na www.ckpraded.cz.

 

Pořádáme tradiční jednodenní výlety na BĚŽKÁCH (Orličky, Vsetínky, Javorníky…). 
Na našich NOVÝCH stránkách WWW.CAPRADED.CZ najdete zájezdy od více jak 200 CK.

 
Cestovní kancelář PRADĚD 

Valová 268/2, 78901 Zábřeh, tel. 583 411 083 a 583 455 596, 
e-mail: ckpraded@ckpraded.cz, web: www.ckpraded.cz a www.capraded.cz. 

 
 

SLOVINSKO – MORAVSKE TOPLICE      
  

: doprava autobusem, 2x nocleh v hotelu nebo bungalovu, polopenze formou bufetu, 

  

VYUŽIJTE SLEVU 8% DO KONCE ROKU 
A POJEĎTE NA TŘI DNY DO TERMÁLŮ.
DÍTĚ OD 2 DO 12 LET NA PŘISTÝLCE ZDARMA.

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: 


