
Číslo 1 11. ledna 2017 

Příští číslo vychází 25. ledna 2017 Distribuce od 26. 1. do 27. 1. 2017

Ročník XXV.

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Město opět rozdělí 
dotace neziskovým 
organizacím2 3 5

Kraj rozdá 
ceny v oblasti 
kultury 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí a akcí

Ve středu 28. prosince zemřel vídeň-
ský univerzitní profesor a  šumperský 
rodák univ. prof.  dr.  Viktor Dostal. 
Přestože po  maturitě odešel do  Ra-
kouska, aby se zde věnoval dráze lékaře, 
na své rodné město a na jeho obyvatele 
nezapomněl. Pravidelně se do Šumper-
ka vracel a od roku 1992 svými štědrý-
mi finančními dary podporoval místní 
spolky, organizace i  jednotlivce, mezi 
něž rozdělil jen za posledních dvanáct 
let více než tři miliony korun. Finanč-
ně tak podpořil například šumperský 
dětský sbor Motýli, Klub tanečního 
sportu Šumperk, Římskokatolickou 
farnost Šumperk, Charitu Šumperk, 
Šumperský okrašlovací spolek a desít-
ky dalších.    

Univerzitní profesor, doktor medi-
cíny Viktor Dostal se narodil 4. února 
1924 v  Šumperku jako syn známého 
lékaře, v  letech 1945 - 1952 absolvoval 
lékařskou fakultu v  Marburgu, poté 
působil řadu let na  univerzitě ve  Frei- 

burgu, kratší dobu pracoval i  na  uni-
verzitách ve  Stockholmu, Helsinkách, 
Berlíně, Praze a  Mnichově. V  první 
polovině šedesátých let byl vědeckým 
přednostou švýcarského serologické-
ho institutu v Bernu, habilitoval v roce 
1968 v  Grazu a  od  roku 1970 působil 
na  vídeňské univerzitě jako přednosta 
Ústavu pro výzkum rakoviny. V osmde-
sátých letech byl ředitelem spolkového 
ústavu pro zkoušení séra, od roku 1971 
paralelně působil ve své vlastní labora-
toři ve Vídni, zabývající se problemati-
kou imunologie a klinickou chemií. 

Na  poli alergologie a  imunologie 
byl Viktor Dostal uznávaným lékařem 
a  vědcem. Kromě hodnosti univerzit-
ního profesora byl také nositelem titulu 
dvorní rada. Zastupitelstvo města Šum-
perka mu v roce 1994 udělilo čestné ob-
čanství především za  jeho významnou 
pomoc při zřizování imunologického 
a hematologického oddělení šumperské 
nemocnice. -oh, zk-

V necelých třiadevadesáti letech zemřel vídeňský univerzitní profesor a šumperský rodák univ. prof. dr. Viktor Dostal, uznáva-
ný lékař a vědec na poli alergologie a imunologie.  Foto: archiv

Zemřel profesor Viktor Dostal, šumperský rodák a mecenáš

O  osudu „Sanatorky“ je rozhodnuto,  
v  areálu vyroste nové sportoviště pro 
veřejnost.    Strany 3, 4

Klapperothově manufaktuře se blýs-
ká na  lepší časy, objekt koupí měs- 
to.   Strana 5

LiStOVáNí.cz nabídne Lásku a tělo Ar-
nošta Lustiga.    Strana 7

V novém roce 2017 
hodně dobrých zpráv, 

pohody a zdraví přejí všem 
svým čtenářům

redakční rada a redakce 
Šumperského zpravodaje

Vážení a milí přátelé!
28. prosince nás navždy opustil 

prof.  MUDr.  Viktor Dostal. Šum-
perský rodák, čestný občan města, 
nezištný podporovatel našeho města, 
mnohých šumperských spolků a hlav-
ně přítel a  člověk se srdcem v  Šum-
perku, i  když větší část svého života 
prožil ve  Vídni. 4. února 2017 by se 
dožil 93 let.

Bylo by třeba mnoha stran popsa-
ného papíru ke zhodnocení jeho živo-
ta a díla, všeho dobra, které vykonal 
v Šumperku i jinde v Evropě či ve světě 
v oblasti medicínské v době aktivního 
pracovního života a v oblasti dobro-
činnosti v posledních desítkách let.

Vzpomeňme na  Viktora Dostala 
s láskou a vděčností, zůstane navždy 
zapsán jako významná osobnost měs-
ta Šumperka.

 Z. Brož, starosta města
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 15. prosince 2016
* schválilo záměr města odprodat historický ne-

movitý majetek v  areálu šumperské nemocnice 
za účelem vybudování oddělení ošetřovatelských, so-
ciálních a rehabilitačních lůžek za cenu minimálně dle 
znaleckého posudku s  tím, že kupující se zaváže, že 
po dobu dvaceti let budou objekty využívány pro zdra-
votnické účely a současně se zřídí předkupní právo pro 
prodávající město Šumperk jako právo věcné. Kon-
krétně jde o budovy bývalé chirurgie, někdejšího ORL 
a kaple, včetně pozemků pod nimi. Více v příštím čísle.

* zrušilo své usnesení ze září roku 2014, jež se 
týkalo záměru soukromého investora vybudovat 
u Bratrušovského koupaliště sportovní areál s hři-
šti a tenisovými kurty. Ten měl vyrůst z části na sou-
kromých pozemcích a z části na městských. Budoucí 
investor ale letos od záměru odstoupil a rozhodl se re-
alizovat sportovní areál v lokalitě bývalého sanatoria 
při Reissově ulici. V této souvislosti zastupitelé vyjád-
řili souhlas s předloženým záměrem, včetně veřejné-
ho parku, jehož část se bude nacházet na městských 
pozemcích, jež Šumperk získal bezúplatně od Státní-
ho pozemkového úřadu. V současné době město řeší 
s  tímto úřadem, jak zmíněné pozemky, s  ohledem 
na územní plán, má mít ve svém držení.

* schválilo uzavření smlouvy o reklamě a sponzo-
ringu s  olomouckou společností Radio Haná, s.r.o., 
jejímž předmětem je pozice „titulárního partnera“ 
na akci „Šumperský ples“. Ten se uskuteční v pátek 
10. února v místním domě kultury.

S  nabídkou partnerství na  Šumperském plese se 
na  město obrátilo Radio Haná. To se na  obdobné 
spolupráci již dohodlo se společnostmi Fortex - AGS 
a APATOR Metra. Město na akci uvolní sto jedenapa-
desát tisíc korun s tím, že během plesu bude v sále pro-
mítán spot o  Šumperku, v  rádiu pak budou vysílány  
reklamní spoty a město bude prezentováno na webo-
vých stránkách a  Facebooku Radia Haná. Na  plese, 
jenž bude moderovat Lukáš Kobza, vystoupí Olga Lou-
nová, Marek Ztracený a skupina Zelená Pára.

* uložilo radě města zapracovat do  rozpočtového 
opatření roku 2017 poskytnutí spoluúčasti města 
ve výši dvaceti procent z celkových nákladů, konkrét-
ně tři sta sedmdesát tisíc korun, Kuželkářskému klubu 
Šumperk na financování rekonstrukce a moderniza-
ce kuželny. Podmínkou je, že na akci získá klub dotaci 
od ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy. Více 
v příštím čísle.

* schválilo uzavření darovacích smluv s obcí So-
botín a městem Štíty, jimž Šumperk daruje skříňové 

Rekonstrukci umělého povrchu fotbalového hřiště 
na Tyršově stadionu, jež je i přes pravidelnou údrž-
bu na hranici své životnosti, chce finančně podpořit 
šumperská radnice. Fotbalový klub Šumperk z.s., 

který sportoviště užívá, začátkem loňského roku se 
žádostí o  dotaci na  Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy neuspěl. Znovu ji podal v  listopadu. 
V této souvislosti schválili zastupitelé na svém pro-
sincovém jednání spoluúčast města do  tří milionů 
korun. Podmínkou poskytnutí peněz z městské kasy 
je, že fotbalisté dotaci získají. 

Stávající fotbalové hřiště s  umělou trávou bylo 
vybudováno v  roce 2007 a  příští rok na  jaře vyprší 
atestace ze strany Fotbalové asociace ČR pro soutěže 
na něm hrané. Po deseti letech je trávník vzhledem 
k velkému zatížení značně opotřebovaný a hrozí, že 
se soutěže na něm nebudou moci hrát. Běžná doba 
životnosti umělého povrchu se přitom podle zatížení 
pohybuje od sedmi do deseti let.

Rekonstrukce umělého trávníku se odhaduje 
na částku kolem 7,2 milionu. V  této souvislosti za-
stupitelé uložili radě města zapracovat do rozpočto-
vých opatření roku 2017 finanční prostředky ve výši 
do  tří milionů korun v  případě, že klubu bude do   
30. června přiznána ministerská dotace.

Rozpočet města na rok 2017 s částkami 489,989 mi- 
lionu korun na  straně příjmů a  508,119 milionu  
korun na straně výdajů schválili na prosincovém jed-
nání šumperští zastupitelé. Město do  svého hospo-
daření zapojí i dvacetimilionový kontokorentní úvěr 
od  Československé obchodní banky, který schválili 
zastupitelé v roce 2012. Na úhradu splátek jistin úvěrů 
města pak půjde 1,87 milionu korun, což je o 1,13 mi- 
lionu méně než loni. Součástí schváleného materiálu 
jsou i rozpočty Fondu životního prostředí, Sociální-
ho fondu a  Fondu na  úpravu zevnějšku a  uvolnění 
finančních prostředků vyjmenovaným právnickým 
osobám, které jsou v  letošním rozpočtu uvedeny. 
Přebytek z hospodaření v minulých letech pak bude 
zapracován do rozpočtu po lednovém schválení roz-

počtových opatření a půjde na investiční akce města.
„Přestože máme relativně dostatek prostředků, 

byl rozpočet připravován jako materiál konzervativ-
ní povahy. To znamená, že se neodsouhlasila žádná 
rozsáhlá činnost v oblastech, které nebyly doloženy 
jednotlivými činnostmi, potřebami a dalšími faktory. 
Nejde ale o uzavřený materiál, neboť s ním budeme 
v nadcházejících dvanácti měsících pracovat,“ uvedl 
předložený rozpočet předseda finančního výboru 
František Merta. Po  několika letech tak Šumperk 
vstoupil do nového roku nikoliv v rozpočtovém pro-
vizoriu, ale s  rozpočtem schváleným jedenadvaceti 
zastupiteli. Už v  lednu však dozná změny v  oblasti 
investic a bude do něj začleněn přebytek hospodaře-
ní z minulých let.

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, jež 
„spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mo-
hou využít nabídky obou fakult, jež ve městě působí, 
a  přijít se koncem ledna v  rámci tzv. Informačních 
dnů seznámit s možnostmi studia v Šumperku.

Informační den Ekonomické fakulty, jež zde ote-
vřela obor nazvaný Veřejná ekonomika a  správa, 
se uskuteční ve  čtvrtek 26. ledna od  15 do  17 ho-
din v  budově Obchodní akademie a  Jazykové školy 
na Hlavní třídě 31, 3. patro, učebna č. 304. Do kom-
binované formy studia přijme fakulta ve školním roce 
2017/2018 šedesát studentů. Ke studiu se mohou zá-
jemci hlásit do  15. května. Více informací na  www.
ekf.vsb.cz.

Informační den Fakulty strojní pak proběhne 
v pondělí 30. ledna od 15 do 17 hodin v místním Cen-
tru bakalářských studií, jež sídlí v samostatné budově 
v areálu Střední odborné školy v Zemědělské ulici 3. 
V  rámci tříletého bakalářského studijního progra-
mu strojírenství si mohou zájemci zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia oborů Strojírenská 
technologie. V příštím školním roce chce fakulta při-
jmout na prezenční formu studia maximálně šedesát 
zájemců, o deset méně pak na formu kombinovanou. 
Termín pro podání přihlášek pro první kolo vyprší 
28. dubna. Bližší informace na www.fs.vsb.cz. -zk-

Umělý povrch hřiště je i  přes pravidelnou údržbu 
na hranici své životnosti.  Foto: -pk-

Město pomůže fotbalistům s rekonstrukcí hřiště

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017

přívěsy PPS 12 v  ceně 32  800 Kč. Ty město získalo 
bezúplatně převodem od bývalého Okresního úřadu 
Šumperk pro účely civilní ochrany, ale využívalo je 
minimálně.

* schválilo změnu svých usnesení z  listopadu 
a prosince roku 2013, jež se týkají zkrácení vázací 
doby poskytnuté dotace na výstavbu bytů a  jejich 
následného prodeje nájemcům a budoucím kupují-
cím tak, že došlo k doplnění o  text rozhodnutí mi-
nisterstva pro místní rozvoj z  loňského roku. Jím 
ministerstvo rozhodlo, že je možné podávat žádosti 
o změnu vázací doby plnění podmínek pro nakládá-
ní s byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 
pro akce, na něž bylo vydáno rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. V  případě Šumperka jde o  osmdesát 
bytů v domě na náměstí Jana Zajíce 13 a 14 a šesta-
třicet bytů v domech č. 25 a 27 v ulici Prievidzské. 
Majetkoprávní odbor šumperské radnice tak v jejich 
případě požádá o  zkrácení vázací doby. Vzhledem 
k tomu, že se náklady na opravy v bytech stále zvyšu-
jí a většina nájemců má o jejich koupi zájem, plánuje 
místní radnice byty ve zmíněných domech postupně 
prodat.

* schválilo záměr města odkoupit po pravomoc-
ném ukončení dědického řízení budovu bývalé ma-
nufaktury v ulici Gen. Svobody, která je významnou 

kulturní památkou, včetně pozemku, za nabídnutou 
kupní cenu dva a půl milionu korun. Více na straně 5.

* schválilo realizaci projektu „Regenerace panelo-
vého sídliště Prievidzská v Šumperku - etapa 5 - II“ 
v roce 2017, podání žádosti o dotaci z programu mi-
nisterstva pro místní rozvoj v maximální možné výši 
čtyř milionů korun a také spolufinancování této etapy 
z vlastních zdrojů města ve výši minimálně osmi mi-
lionů korun. Více příště.

* vzalo na vědomí rezignaci Martina Janíčka a Ja-
kuba Jirgla na členství v kontrolním výboru města 
k 30. 11. 1016 a zvolilo jeho novými členy s účinností 
od 16. 12. 2016 Martina Hladila, který byl na uvolně-
ný post delegován za Hnutí ANO, a Tomáše Bartoška 
za KDU - ČSL. Zpracovala Z. Kvapilová

Fakulty VŠB zvou na Informační dny
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Narušená statika, díry ve střeše a pa-
dající kusy omítky. Tak vypadá sou-
časný stav objektu bývalé „Sanatorky“ 
v  Reissově ulici. Historická budova, 
která v  minulosti sloužila nejen jako 
dětská plicní léčebna, chátrá víc než 
dvacet let. Podle odborných posudků 
je v havarijním stavu natolik, že ji nelze 
zrekonstruovat. Jejímu novému majiteli  
Martinu Polachovi tak nezbývá, než  
objekt bývalé plicní léčebny zbourat. 
S  demolicí se začne na  jaře, v  areálu 
poté vyroste moderní sportoviště pro 
veřejnost se zázemím za desítky milionů 
korun. Počítá se i  se zvelebením parku 
a přilehlého okolí. 

Parcely s budovami sanatoria vlastní 
od dubna 2015 nový majitel Nemocnice 
Šumperk Martin Polach. Do  areálu se 

rozhodl prostřednictvím nově založené 
firmy MAPO Activity s.r.o. svého syna 
Martina Polacha ml. investovat výhrad-
ně vlastní peníze, aby nemocnici nezatí-
žil finančně a personálně. 

„Pan Polach měl po převzetí nemoc-
nice, včetně objektu sanatoria, několik 
nabídek od developerů na koupi tohoto 
areálu. Chtěl ale, aby toto místo sloužilo 
alespoň částečně tomu, co ho proslavilo, 
a preferoval jeho revitalizaci,“ zdůrazni-
la tisková mluvčí šumperské nemocnice 
Hana Szotkowská. Vzápětí upřesnila, 
že po  demolici vznikne v  areálu více- 
účelové hřiště, tenisové a badmintonové 
kurty, sportovní hala, dětské hřiště, ven-
kovní i vnitřní fitness, wellness, penzion 
a restaurace. 

„Když jsme se zamýšleli nad tím, jak 
s  chátrajícím areálem naložit, snažili 
jsme se vycházet částečně také z  jeho 
minulosti. Původně totiž místo sloužilo 
jako vodoléčebný ústav, kam jezdili lidé 
relaxovat. Kromě velké jídelny s  pro-
sklenou verandou, nechyběly ani růz-
né salonky, lehátkový prostor, sluneční 
lázně, sál pro gymnastiku nebo kužel-
na. Na  tuto myšlenku bychom přitom 
rádi navázali, byť v  obměněné podobě 
s  ohledem na  dnešní dobu,“ vysvětlil 
vedoucí projektový manažer nemocni-
ce Pavel Hanke. Místo, kde se původně 
nacházela prosklená jídelna s  terasou, 
tak budou podle něj připomínat nová 
restaurace s celoprosklenou obvodovou 
stěnou, která nabídne výhled do zvele-

beného parku, a předzahrádky. Chybět 
zde nebude ani dětské hřiště. „Samo-
zřejmě nechceme opomíjet bohatou 
historii bývalé léčebny. Proto bude sou-
částí sportoviště také trvalá výstavní 
expozice o  historii areálu „Sanatorky“, 
kterou najdou hosté u hlavního vstupu,“ 
zdůraznil Hanke.

Výstavba nového sportovně-rekre-
ačního areálu nijak nezasáhne do  stá-
vajícího vzrostlého parku. Ten čeká 
revitalizace, stejně jako umělé jezírko 
pod hlavním objektem. „Nové i stávající 
architektonické prvky budou propojeny 
chodníky a terénními schody a doplně-
ny okrasnou zelení,“ uvedl Hanke.

 Pokr. na str. 4

Novoroční promluva/Zpravodajství

Kraj rozdá ceny v oblasti kultury
Již nyní mohou zájemci na  adresu olomouckého 

hejtmanství posílat návrhy na udělení Cen Olomouc-
kého kraje za  přínos v  oblasti kultury za  rok 2016. 
Nominace hejtmanství uzavře 31. ledna. O  udělení 
cen poté rozhodne na základě vyhodnocení obdrže-
ných návrhů krajské zastupitelstvo.

Tradičně kraj udělí cenu za celoživotní přínos v ob-
lasti kultury, ocení výjimečný počin v  oblasti hudby, 
výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu a  televize 
a také literatury. Nechybějí ani výjimečný počin v ob-
lasti tradiční lidové kultury a v oblasti ochrany a popu-
larizace kulturních hodnot a ocenění osobnosti roku. 

Návrhy mohou fyzické i  právnické osoby posílat 
do  31. ledna písemně na  adresu Olomoucký kraj, 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, 
sportu a kultury, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, 
elektronickou cestou se zaručeným elektronickým 
podpisem na  adresu posta@kr-olomoucky.cz nebo 
datovou schránkou na adresu Olomoucký kraj, Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, sportu 
a kultury, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, ID da-
tové schránky: qiabfmf.

Udělena bude rovněž Cena veřejnosti za výjimečný 
počin v  oblasti kultury. Na  základě návrhů došlých 
do  konce ledna rozhodne hodnotící komise o  se-
stavení souboru nejméně deseti kandidátů, s  nímž 
bude seznámena. Svým hlasováním pak veřejnost 
prostřednictvím internetu rozhodne o udělení ceny. 
Výzva k  hlasování o  udělení ceny veřejnosti bude 
zveřejněna, včetně všech potřebných informací,  
1. března. -red-

O osudu „Sanatorky“ je rozhodnuto, v areálu vyroste nové sportoviště pro veřejnost

Nový majitel počítá také se zvelebením parku, včetně přilehlého jezírka. Jednotlivé 
objekty budou spojeny chodníčky a schůdky, doplněné o bohatou zeleň. 
 Architektonická studie, autoři: I. Skoumal, J. Skoumal

Historická budova „Sanatorky“ chátrá víc než dvacet let a dnes je v havarijním 
stavu.  Foto: -pk-

Vážení a milí spoluobčané.
Máme za sebou úspěšný rok 2016. Daří se jak eko-

nomice na  úrovni celostátní, tak i  na  úrovni měst 
a obcí. To nám umožňuje zajistit nejen naše základ-
ní povinnosti, kterými jsou například chod úřadu 
nebo provoz mateřských a  základních škol, ale také 
určitou nadstavbu, za  kterou můžeme považovat 
podporu kulturních a  sportovních aktivit a  obecně 
využití volného času. Provozujeme vlastní divadelní 
scénu, koncertní prostory v klášterním kostele, zastu-
pitelstvo schválilo převod domu kultury do  majetku 
města, kupujeme textilní manufakturu, abychom 
ji zvelebili, zahájili jsme rekonstrukci Masarykovy 
školy na knihovnu. Máme také ve vlastnictví a pro-

vozujeme zimní stadion, kde probíhají zásadní rekon-
strukce, plavecký bazén, kde rekonstrukce letos začne, 
a také Tyršův stadion. Otevíráme veřejnosti všechna 
školní hřiště, která jsou moderně zrekonstruovaná 
a připravená pro rozmanité pohybové aktivity i v od-
poledních hodinách. V  oblasti investic se můžeme 
pouštět do dalších projektů, které bychom si ještě před 
několika lety nedovedli představit. Postupná revitali-
zace sídlišť a  parků, rekonstrukce křižovatek a  ulic, 
příprava stavebních parcel v Temenici a neviditelné, 
ale důležité zásahy do kanalizace, jsou jenom malou 
ukázkou investiční aktivity města a jeho organizací. 

Do roku 2017 tedy vstupujeme jistě v dobré ekono-
mické kondici. Rozpočtové přebytky státu i mnohých 
obcí jsou rekordní a z ekonomického hlediska proží-
váme jistě velmi dobré období, možná jedno z  nej-
lepších v  novodobé historii. To je pozitivní zpráva.  
Ještě pozitivnější by ale byla, kdybychom si mohli říci, 
že ve stejně dobré kondici je celá společnost, že jsme 
na takovéto období hojnosti připraveni. Nejsem si ale 
jist, že druhé tvrzení je pravdivé. Čekal bych, že lepší 
ekonomická situace přinese do společnosti více klidu, 
ale mám pocit, že spíše opak je pravdou. Chci však 
zůstat na prahu nového roku optimistou a doufám, že 
si v nadcházejícím roce všichni společně uvědomíme, 
že jedině dobrá vize a pozitivní myšlení je to, co nás 
může posunout dopředu. 

Přeji nám všem, aby se tento obrat společenské at-
mosféry v roce 2017 podařil a aby byl i letošní rok pro 
naše město i zemi, tedy pro nás všechny, úspěšný.

 Z. Brož, starosta města



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Dva obecní byty nabízí k pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 17 
v  domě v  Jeremenkově ulici 1571/19 
se nachází ve 3. NP a sestává z jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně a  koupelny 
+ WC. Celková plocha činí 28,21 m², 
součástí je sklep o výměře 2,59 m². Vy-
tápění a ohřev vody - ústřední.

Měs. nájemné je 1386 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 207 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, úklid) na   
1 osobu činí asi 1400 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). Pro dům byl zpraco-
ván průkaz energetické náročnosti bu-
dovy, budova patří do energetické tří-
dy E, měrná roční spotřeba energie je  
250,3 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu: 
od  15. 3. 2017. Byt si lze prohléd-
nout ve středu 25. ledna v 15.30 hod., 
po  tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen.

Druhý byt č. 3 v domě na Hlavní tří-
dě č. 2/23 se nachází ve 3. NP a sestá-
vá ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, 
koupelny + WC. Celková plocha činí 
80,83 m². Součástí bytu je sklep o vý-
měře 13,14 m² a spíž (2,44 m²). Vytápě-
ní a ohřev vody - plynový kotel. 

Měs. nájemné je 4069 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 242 Kč 

a měs. zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu (vodné/stočné, společná elekt-
řina, komíny) na 1 osobu činí asi 500 Kč 
(každá další osoba asi 400 Kč). Předpo-
kládaný počátek nájmu: od 15. 3. 2017. 
Byt si lze prohlédnout v pondělí 30. led-
na v 15.30 hod., po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města a  na  majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. sprá-
vy majetku, dv. č. 410. Na toto oddělení 
se žádosti rovněž zasílají, a to od středy 
18. ledna do středy 8. února do 16 hod., 
a  zde také získají zájemci bližší infor-
mace (K. Bezdíčková, tel. 583 388 410, 
e-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů 
v majetku Šumperka se řídí Opatřením 
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na ma-
jetkoprávním odboru po  schválení 
v  radě města 6. března. Žadatel s  nej-
vyšším počtem bodů bude písemně 
vyzván k  uzavření nájemní smlouvy. 
Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu se žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

 vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní 
údržba, v níž lze nalézt nejen zobrazení 
pořadí úklidu jednotlivých komunika-
cí ve  městě, ale také dobu, za  kterou 
by měly být uklizené, najdou zájem-
ci na  adrese www.sumperk.cz v  sekci 
Občan, podsekcích Komunální služby 
a Komunikace a také na stránkách Pod-
niků města Šumperka www.pms-spk.cz 
v sekci mapy. Přímo z aplikace lze po-
slat e-mail s dotazem či připomínkou, 
jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k  zimnímu úklidu je 
možné sdělovat i  nepřetržité čtyřia-
dvacetihodinové dispečerské službě, 
která funguje ve  dnech nepříznivého 
zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 
nahlášeny, musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do  dispečerské knihy 
s poznámkou o způsobu řešení. -zk-

Radnice pronajme dva obecní bytyNa webu je mapová 
aplikace zimní údržby, 
lze volat i na 
dispečerskou službu

O osudu „Sanatorky“ je rozhodnuto, 
v areálu vyroste nové sportoviště pro veřejnost

   Pokr. ze str. 3
„Nebude chybět nové osvětlení, la-

vičky i odpadkové koše a  také venkov-
ní pódium či původní šestiúhelníkový 
altán, ve  kterém hosté naleznou ob-
čerstvení. Projekt počítá i  s  výstavbou 
nového parkoviště,“ nastínil záměry  
projektový manažer.

Areál bude sice oplocený a za využití 
sportovišť se bude platit, přilehlý park 
ale bude během dne veřejnosti volně 
přístupný. Pouze na noc se bude zamy-
kat a hlídat ho bude ostraha. 

Z  bývalého plicního sanatoria je 
v současnosti jen torzo. Střecha budovy 
je z více než šedesáti procent poškozená, 
takže do objektu už několik let masivně 
zatéká. Na současném stavu se výrazně 
podepsala také demontáž litinových 
radiátorů v devadesátých letech, kterou 
neoprávněně provedl bývalý nájemce, 
a tehdejší majitelé nemocnice tuto zále-
žitost nijak neřešili, takže se celý objekt 
přestal od té doby také vytápět. 

Opuštěná budova se navíc v minulos-
ti stala dokonce vyhledávaným útočiš-
těm narkomanů a bezdomovců. „Objekt 
je nyní zabezpečen. Pro svůj špatný 
technický stav by jeho návštěva mohla 
být pro případné nezvané návštěvníky 
velmi nebezpečná,“ upozornil správce 

nemocnice Martin Pelnář a  podotkl, 
že nemocnice v  minulosti zaznamena-
la pokusy o vniknutí do objektu místní 
mládeží, která prostory „Sanatorky“ na-
točila a video například umístila na so-
ciální sítě. „Je to svým způsobem zázrak, 
že se zatím nikomu nic nestalo. Proto je 
nutné, aby byl objekt zdemolován co 
nejdříve. Počítáme, že by k  demolici 
mělo dojít letos na jaře, nyní vyhodno-
cujeme výběrové řízení na  zhotovitele 
stavby,“ upřesnil Pelnář. 

Šumperské sanatorium se může po-
chlubit bohatou historií. Bývalá léčeb-
na byla postavena v  roce 1899 podle 
návrhu šumperského architekta Hein-
richa Poppa, autorem úpravy parku 
je Zdenek Engelbert, který rovněž 
pocházel ze Šumperka. Léčebna měla 
sice původně švýcarský architektonic-
ký ráz, ten ale vzal zasvé při četných 

přestavbách a opravách. Kvůli tomu se 
sanatorium nikdy nedostalo na seznam 
vzácných památek. 

Původně objekt sloužil jako vodolé-
čebný ústav, během 20. století se pak 
postupně měnili majitelé a s nimi i vy-
užití objektu. Tisíce dětských pacien-
tů z celé České republiky se zde léčilo 
na různá plicní onemocnění, nejčastěji 
s  tuberkulózou. Léčebna měla věhlas 
široko za  hranicemi šumperského re-
gionu. 

Jako samostatný léčebný ústav přesta-
lo sanatorium fungovat v roce 1981, kdy 
se stalo součástí šumperské nemocnice. 
Ta zde zřídila psychiatrii, internu a další 
ambulantní pracoviště. Od  začátku de-
vadesátých let je objekt prázdný a chát-
rá. V  roce 1995 jej získala šumperská  
nemocnice jako součást privatizované-
ho majetku. V minulosti se přitom obje-
vilo několik nápadů, jak by bylo možné 
objekt využít, jeden čas se o něj napří-
klad zajímala zahraniční charitativní  
organizace, spekulovalo se také o  tom, 
že by zde mohl být hotel. Všechny zá-
jemce ale odradila příliš velká finanč-
ní náročnost rekonstrukce. Od  dubna 
2015 je nově majitelem bývalého sana-
toria, stejně jako Nemocnice Šumperk, 
Martin Polach.                               -zk, hs-

      Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
26. ledna

Ke svému prvnímu zasedání v roce 
2017 se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 26. ledna. Schválit by měli 
rozpočtová opatření, jež se týkají 
investičních akcí v  letošním roce, 
a  chybět nebude ani řada majetko-
právních a také finančních záležitostí 
města. První letošní zasedání Za-
stupitelstva města Šumperka začíná 
poslední lednový čtvrtek v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. Další jednání 
je pak na  programu o  necelý měsíc 
později, ve čtvrtek 23. února.  -zk-

      Kam s vánočním 
stromkem?

Přemýšlíte, jak se zbavit vánočního 
stromku? Odložte ho ke  kontejne-
rům na sběrných místech tříděného 
odpadu. Tímto způsobem se mohou 
Šumperané zbavit stromku do  pon-
dělí 20. února, poté ho již musejí 
odvézt do  sběrného dvora v  ulicích 
Anglické nebo Příčné. -red-

     Do knihovny 
přijedou Markéta 
Pilátová a Dolores 
Baťa Arambašič

Křest spojený s besedou k románu 
Markéty Pilátové S  Baťou v  džungli, 
který tento týden vydává nakladatel-
ství Torst, proběhne na třech místech 
republiky. Kromě Knihovny Václava 
Havla a Zlína také v Městské knihov-
ně Šumperk. 

Román S  Baťou v  džungli vypráví 
o  životě v  exilu a  také o  ženách, jež 
s  Janem Antonínem Baťou odešly 
do  Brazílie. Spisovatelka Markéta 
Pilátová, která většinu roku působí 
jako krajanská učitelka v Brazílii, za-
vítá do šumperské městské knihovny 
v ulici 17. listopadu v pátek 3. února. 
Besedy v  půjčovně pro dospělé, jež 
začíná v  17.30 hodin, se osobně zú-
častní i  vnučka Jana Antonína Bati 
Dolores Baťa Arambašič, díky jejímž 
v z p o m í n k á m a  rodinnému 
archivu kni- ha mohla 
v z n i k n o u t . Knihovna 
u p o z o r ň u - je, 
že na  tuto 
akci je nut-
ná rezervace 
m í s t e n e k , 
a  to na  čísle 
583  283  138.
 -red-

Vnitřní prostory jsou velmi zdevastova-
né.  Foto: archiv Nemocnice Šumperk

Dolores Baťa Aram-
bašič.  Foto: archiv

Sdružení obrany spotřebitelů 
Asociace, z.s. Brno, 

bezplatná poradna Šumperk, 
každou středu 14 - 16 hod., 

MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206
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Dotace na podporu neziskových akcí 
a na celoroční činnost neziskových or-
ganizací letos opět rozdělí šumperská 
radnice. Několik let tak již tímto způ-
sobem podporuje ze svého rozpočtu  
pořádání neziskových akcí a  činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času a ve zdravotně sociální oblasti. Ty 
se pohybují od  třiceti tisíc do  půl mi-
lionu korun. Celkem vyčlenilo město 
ve  svém letošním rozpočtu na  tuto 
oblast 4,04 milionu korun s  tím, že 
příjem žádostí odstartuje v  pondělí  
16. ledna. V  případě výkonnostního 
sportu, na který je v rozpočtu pamato-
váno částkou dva a půl milionu, se pak 
žádosti začnou přijímat od 10. dubna.

V  rámci programu „Podpora nezis-
kových akcí“ chce místní radnice letos 
rozdělit mezi žadatele rovné dva mili-
ony. Dotaci mohou použít na  pokrytí 
části neinvestičních nákladů spojených 
s  realizací jednorázové, ale i  vícedenní 
neziskové akce, nebo celého cyklu akcí 
se sportovní, kulturní, zdravotně so-
ciální nebo jinou veřejně prospěšnou 
náplní. Podmínkou je, že pořádaná akce 
musí být určena zejména pro šumperské 
obyvatele a musí propagovat město. Ma-
ximální výše dotace, kterou je možno 
poskytnout v rámci jedné akce jednomu 
žadateli, je třicet tisíc korun, u  aktivit 
regionálního a nadregionálního význa-
mu s  dlouhou tradicí se zaměřením 
na  hudební, divadelní, taneční a  další 
kulturní tvorbu pak až půl milionu.

Na  program „Podpora celoroční 
činnosti“ je v  letošním rozpočtu, který 
schválili zastupitelé v  prosinci, pama-
továno částkou 2,04 milionu. Peníze 
jsou určeny na spolufinancování nein-
vestičních nákladů spojených s činností 
organizací, které pracují s  dětmi nebo 
ve  zdravotně-sociální oblasti. V  rámci 
jedné dotace přitom může jeden žadatel 
získat maximálně šedesát tisíc korun. 
Organizace, jež mají ve své náplni sys-
tematickou a pravidelnou přípravu dětí 
(s počtem sto registrovaných dětí a více 
ve věku do 18 let), pak mohou na spor-
tovní činnost ve městě Šumperku požá-
dat až o půl milionu.

Šanci získat „dotační“ peníze mají 
všichni žadatelé, kteří splní konkrétní 
podmínky, jež v loni v listopadu schvá-
lili zastupitelé. Podrobné znění pod-
mínek a také formuláře žádostí najdou  
zájemci na  stránkách města http://
www.sumperk.cz/cs/obcan/dotacni-
-programy.html. Žádosti se podáva-
jí v  písemné podobě, včetně příloh, 
ve formátu A4, nesešité, na podatelnách 
městských úřadoven na náměstí Míru 1 
a v Jesenické ulici 31. Ty je začnou při-
jímat v pondělí 16. ledna od osmé ran-
ní. Termín pro podávání žádostí pak 
vyprší ve čtvrtek 2. února ve 12 hodin. 
Komise pro přidělování grantů a dotací 
jednotlivé žádosti projedná a své návr-
hy předloží 16. března radním a žádosti 
o částku přesahující padesát tisíc korun 
pak zastupitelům, kteří o nich rozhod-
nou 23. března. -zk-

Nové vánoční osvětlení, jež zdobí 
a zároveň osvětluje Hlavní třídu a stro-
my před radnicí, pořídily Podniky měs-
ta Šumperka loni v listopadu. Přestože 
jsou vánoční svátky již za námi, lidem 
bude v zimních měsících i nadále zpří-
jemňovat cestu. 

Světelné řetězy budou na  stromech 
ponechány celoročně a  rozsvítí se opět 
v prosinci, případně se budou odstraňo-
vat ze stromů nejdříve na jaře, kdy bude 
riziko jejich poškození nižší. Příkladem 
jsou lípy na náměstí Míru, které na jaře 
čekají hlavové řezy. „Důvodem pone-

chání světelných řetězů na stromech je 
snaha o  prodloužení jejich životnosti. 
Při odstraňování v  zimních měsících 
by je totiž mohl mráz při manipulaci 
poškodit,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček a do-
dal, že osvětlení navíc napomáhá lepší 
viditelnosti pro kolemjdoucí a není pří-
liš finančně nákladné. Po  projednání 
s městem se tak PMŠ rozhodly, že vý-
zdoba bude svítit až do Hromnic, kdy 
se v minulosti tradičně sklízely betlémy 
a vánoční stromečky a kdy je dle známé 
pranostiky „o hodinu více“. -red-

Záchrany se velmi pravděpodobně dočká někdejší 
Klapperothova manufaktura v ulici Gen. Svobody 53, 
která je památkově chráněným objektem. Začátkem 
loňského roku totiž zemřel její majitel Karel Šašinka 
z Brna. Dědici, kteří nemají prostředky na její opravu 
a chtějí, aby byla tato památka zachována, již souhlasi-
li s prodejem nemovitosti městu za dva a půl milionu 
korun. Záměr odkoupení objektu schválili na prosin-
covém zasedání šumperští zastupitelé.

Město projevilo o  koupi bývalé manšestrovny zá-
jem již v minulosti a chtělo v ní zřídit muzeum trippu 
a  manšestru, jednání však ztroskotala na  neochotě 
loni zemřelého vlastníka objekt prodat. O  možném 
prodeji jednala místní radnice ihned po smrti jejího 
majitele, kdy si nechala zpracovat i posudek od od-
borného statika. Ten ukázal, že objekt je staticky 
v pořádku a lze ho zachránit. Problémem jsou pouze 
prosakující voda a částečné zasažení dřevomorkou.

Památkově chráněný objekt někdejší Klappero-
thovy manufaktury v ulici Generála Svobody 53, jež 
představuje v  jádru barokní architekturu z  let 1730 
- 1735, je upomínkou na  časy, kdy Šumperk patřil 
k centrům textilní výroby. V roce 1786 zde vídeňský 
velkoobchodník Johann Ernst Klapperoth založil 
první manufakturu na výrobu manšestru v habsbur-

ské monarchii. Ta se brzy stala kvalitou svých výrob-
ků vyhlášenou. V době největšího rozkvětu počátkem 
devatenáctého století vyráběla menšestr, tripp či 
plyšsamt. V té době za vedení odborníka pro barvení 
látek Josefa Pohla bylo zdokonaleno barvení a koloro-
vání výrobků a továrna zaměstnávala na dvě stě tkal-

ců a  sto žen na přípravu bavlny. V roce 1822 přešel 
nový vlastník manufaktury na výrobu plátna, o  šest 
let později ale při krizi plátenictví na severní Moravě 
tato textilní továrna zanikla. Rodina Šašinkových ne-
movitost získala krátce po válce, kdy se v Šumperku 
osídlovaly domy po odsunutých Němcích. 

Objekt je v současnosti v dezolátním stavu, zemřelý 
vlastník totiž neměl i přes četné urgence památkářů 
prostředky na opravy. Zchátralá budova tak vyžaduje 
celkovou rekonstrukci. „Manufaktura je jeden z nej-
cennějších historických objektů ve  městě. Nabízí se 
nám možnost zachránit ho a  vytvořit v  něm něco 
smysluplného, na rozdíl od privátních investorů, kdy 
by zde pravděpodobně vznikl činžák s bytovými jed-
notkami. Myslím, že jako zastupitelé bychom se měli 
této možnosti chopit a zachovat jednu ze tří možná 
historicky nejcennějších budov a  objektů v  tomto 
městě. Samotný prodej se uskuteční, až skončí dědic-
ké řízení, což by už nemělo dlouho trvat,“ zdůraznil 
šumperský místostarosta Tomáš Spurný. Vzápětí do-
dal, že město hledá jakýkoli možný zdroj dotačních 
prostředků pro opravu tohoto objektu. Jako jedna 
z možností se podle něj jeví česko-polské přeshranič-
ní fondy. Záměr koupě nemovitosti poté zastupitelé 
schválili čtyřiadvaceti hlasy. -zk-

Město opět rozdělí dotace 
neziskovým organizacím, žádosti 
se přijímají od pondělí 16. ledna

Osvětlené stromy zdobí Hlavní třídu i nadále

Klapperothově manufaktuře se blýská na lepší časy, objekt koupí město

Záměr odkoupení někdejší Klapperothovy manu-
faktury v  ulici Gen.  Svobody schválili v  prosinci 
zastupitelé.                                                         Foto: -pk-

Jaroslava Coufala (druhý zleva), který je manažerem Enduro teamu Coufal a rov-
něž aktivním závodníkem a jenž má na svém kontě řadu významných ocenění, 
přijali v prosinci zástupci vedení šumperské radnice. Poblahopřáli mu k letošním 
úspěchům.
V letošním roce získal Jaroslav Coufal na Mistrovství ČR cross country bronz tř. 80 
OPEN a stříbro na Mistrovství ČR enduro tř. 80 OPEN. Kromě zmíněné medaile 
si ze závodu odvezl spolu se svými týmovými kolegy třetí místo v kategorii druž-
stev enduro Open 2016. 
Jaroslav Coufal, který se věnuje závodní kariéře od roku 1993, spolu se svou man-
želkou Milenou (první zleva) a členy teamu pořádají na Šumpersku republiková 
i evropská mistrovství v enduru. Na snímku je i dlouholetý člen teamu Jan Nevařil 
(třetí zleva).  Foto: archiv MěÚ Šumperk
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Kaleidoskop událostí

Zaplněné kostely i náměstí u radni-
ce, zajímavé koncertní programy - tak 
hodnotí loňský ročník adventních kon-
certů jejich organizátorka Hana Hav- 
líčková. Adventní koncertování patří 
již osmnáct let neodmyslitelně k  pro-
žívání předvánoční doby v Šumperku. 

„Všechny čtyři koncerty se opět se-
tkaly s velkým zájmem veřejnosti,“ říká 
Hana Havlíčková z místního Centra pro 
rodinu, jež je hlavním organizátorem 
adventního koncertování. Zlatá advent-
ní ryba si tak loni ve svém břiše potěž-
kala celkem 27 970 korun. 5 763 koruny 
přitom připadly sobotínskému středisku 
Diakonie ČCE, 10 308 korun místnímu 
Klubu Čtyřlístek, Asociaci rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 
5  645 korun Základní škole a  střední 
škole Pomněnka o.p.s. a 6 254 korunami 
posluchači podpořili během tradiční-
ho zpívání koled s  dětmi Šumperského 
dětského sboru místní Dětské centrum 
Ostrůvek. 

„Všem návštěvníkům bych jménem 
šumperského Centra pro rodinu chtěla 
poděkovat za  krásnou atmosféru ad-
ventních koncertů a  také za  peněžní 
dary, kterými každý rok před Vánoce-
mi přispívají neziskovým organizacím 
v  našem městě,“ zdůraznila organizá-
torka adventních koncertů a  dodala, 
že během osmnáctiletého adventního 
koncertování se do zlaté adventní ryby 
vybralo celkem 666 862 koruny.  -zk-

Stalo se již tradicí na  začátku ad-
ventního období poděkovat všem, kteří  
věnují svůj čas seniorům žijícím v do-
mově pro seniory a domově se zvlášt-
ním režimem Sociálních služeb pro 
seniory Šumperk, p.o. - dřívější Domov 
důchodců. Poslední listopadový den 
jsme, Koncertem pro dobrovolníky, 
poděkovali všem, kteří v našem zaříze-
ní spolu s jeho obyvateli strávili v roce 
2016 více než pět set hodin. Což je více 
než úctyhodný výkon.

Společná práce s vysílající organizací 
Maltézská pomoc, o. p.  s. tak přinesla 
možnost předat Osvědčení o  dobro-
volnické službě a  ocenit jejich snahu 
drobnými dárky šesti dobrovolnicím, 
za  více než padesát hodin strávených 
ve společnosti seniorů. Jedna z oceně-
ných dobrovolnic byla také nominová-
na na ocenění Křesadlo 2016 - cena pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Žádný z  přítomných dobrovol-

níků však neodešel s  prázdnou. Jako 
poděkování za  společně strávený rok 
každý z  nich od  nás obdržel vánoční 
hvězdu, jeden ze symbolů nadchá-
zejícího předvánočního času a  diáře 
od  Maltézské pomoci. O  příjemnou 
atmosféru odpoledne se postarala 
country kapela Zbořec, která potěšila 
nejen dobrovolníky, ale také seniory. 
Touto cestou ještě jednou děkujeme 
všem našim dobrovolníkům a přejeme 
jim v  novém roce pevné zdraví, štěstí 
a pohodu. Těšíme se na další společně 
strávený čas. Celá akce proběhla za fi-
nanční spoluúčasti města Šumperka.

Kolektiv zaměstnanců SSPS Šumperk

Nejvýraznější akcí roku byl opět Čes-
ký den proti rakovině, který se konal 
11. května 2016 a jenž se zaměřil na ná-
dory prsu žen i  u  mužů. Prodali jsme 
4400 tradičních žlutých kvítků s růžo-
vou stužkou, ke kterým jsme přidávali 
letáčky vybízející k samovyšetření prsů 
a  k  využívání možností preventivního 
mamografického vyšetření.

Naší snahou je zjišťovat nádory v prsu 
v  počínající fázi, kdy je naděje na  úpl-
né uzdravení. Upozorňujeme zároveň 
na rizikové faktory, které mohou přispí-
vat k vzniku nádorů. Kromě dědičných 
dispozic můžeme další ovlivnit vhod-
ným způsobem života. K  prokázaným 
rizikům patří nízká fyzická aktivita, obe-
zita, kouření, špatné stravovací návyky, 
stres atd. V průběhu ČDPR jsme se opět 
setkali s  ochotou podpořit naše snahy, 
a  tak jsme v  tento den vybrali celkem 
97 121 Kč v Šumperku a celkem v okrese 
167  705 Kč. Už tradičně se na  akci po-
díleli ženy LPR, studenti Střední zdra-
votnické školy v  Šumperku, studenti  
gymnázia v Zábřehu a Obchodní akade-
mie v Mohelnici. V Šumperku jsme měli 
na  „Točáku“ opět stánek a  průběh dne 
zpestřily mažoretky tanečního spolku 
KK-dance Sany. Všem patří naše velké 
poděkování!

Vítané a  hojně využívané byly i  re-
kondiční pobyty našich žen po  léčení 
nádoru prsu, opět v lázních Luhačovice 

a Teplice nad Bečvou. Cena těchto po-
bytů opět byla 190 000 Kč a mohli jsme 
je uskutečnit hlavně za finanční podpo-
ry města Šumperka, Zábřehu a závodu 
Metra-Apator v Šumperku, jimž touto 
cestou děkujeme.

V  říjnu, který je tradičně vyhlášen 
měsícem boje proti rakovině prsu, se 
opět prodávaly v  nemocnici růžové 
stužky. Akci zorganizovala vedoucí 
sestra chirurgického oddělení a členka 
LPR Olga Davidová a na této akci bylo 
vybráno 4 521 Kč.

Chceme poděkovat všem, kteří nás 
podporují - našim spoluobčanům, kte-
ří každoročně přispívají během ČDPR 
a  také našim členům za řádné placení 
členských příspěvků. Všem čtenářům 
pak přejeme v  novém roce 2017 stálé 
zdraví a spokojenost. J. Koutná, 

 předsedkyně LPR v Šumperku

Univerzita 3. věku v  Konzultačním 
středisku České zemědělské univerzity 
v Šumperku, jež sídlí v budově Akademie 
J. A. Komenského na náměstí Míru 4, 
úspěšně pokračuje i  v  letním semest-
ru 2016/2017, a  to novými tématy. 
Zaujmout by mohlo téma GENEA-
LOGIE - jak hledáme své předky. Zá-
jemce o  umění, zejména architekturu, 
sochařství a malbu, nepochybně potěší 
cyklus přednášek nazvaný Umění rané 
renesance v Itálii. 

V  rámci šesti přednášek cyklu GE-
NEALOGIE - jak hledáme své předky 
se účastníci postupně seznámí se zá-
kladními pojmy z  oblasti genealogie 
(rodopisu) a  získají řadu informací 
o  tom, jak začít pátrat po svých před-
cích. První přednáška na  téma Úvod 
do  genealogie a  její dějiny proběhne 
ve čtvrtek 9. února, další pak 23. úno-
ra (Jak se tvoří rodokmen), 9. března 
(O matrikách), 23. března (Využití ar-
chivních materiálů ke  studiu předků), 
6. dubna (Vývoj našich příjmení. Ge-
nealogie a  genetika) a  20. dubna (Ro-
dové kroniky a srazy).

Cyklus přednášek z  dějin umění, 
který je věnován raně renesančnímu 
umění v  Itálii, tedy umění spjatému 
s obdobím 15. století a  s městem Flo-
rencie, je obsahem šesti následujících 
přednášek: Počátky, principy a  obje-
vy rané renesance - 2. února, Filippo 
Brunelleschi - 16. února, Masaccio - 2. 
března, Donatello - 16. března, Sandro 
Botticelli - 30. března a Andrea del Ve-
rrocchio - 13. dubna.

Všechny přednášky se konají vždy 
ve  čtvrtek v  době od  14 do  16 hodin 
v budově Akademie J. A. Komenského 
na náměstí Míru 4, a to v učebně č. 4. 

Další informace ke studiu naleznou zá-
jemci na www.ajak-sumperk.cz.

V  pondělí 16. ledna pak proběhne 
v aule ČZU v Praze - Suchdol slavnost-
ní ukončení šestisemestrálního studia 
U3V - Promoce. Ze šumperského stře-
diska převezme dvanáct studentů z ru-
kou děkana PEF ČZU Martina Pelikána 
„Osvědčení o  absolutoriu Univerzity 
třetího věku“. Blahopřejeme!

 J. Průša, 
 Akademie J. A. Komenského

Pod názvem Severomoraváci za Vel-
ké války. Do Vánoc jsme zpátky… vy-
dalo Vlastivědné muzeum v Šumperku 
první část pojednání o  bojové cestě 
šumperského 93. pěšího pluku za první 
světové války s přihlédnutím k tehdej-
šímu působení olomouckého 13. ze-
měbraneckého pěšího pluku. Válečné 
děje čtenáře zavedou do roku 1914, kdy 
oba pluky bojovaly na východní frontě. 
Pozornost je věnována také 1. praporu  
93. pěšího pluku, jenž se uvedeného 
roku nacházel v sestavě 12. horské bri-
gády v Srbsku.

Informace o  hospodářských a  poli-
tických příčinách vzniku prvního velké-
ho světového konfliktu navozují atmo-
sféru posledních měsíců a  týdnů před 
zahájením válečných operací. Osudy 
mužů obou pluků jsou poté zakompo-
novány do  válečných tažení rakousko 
-uherských armád, s  nimiž Severo-
moraváci sdíleli dobré i zlé za prvních 
ofenzív a  ústupů v  roce 1914. Čtená-
ři, jejichž předkové působili v  řadách  
93. pěšího a 13. zeměbraneckého pluku 
na  východní nebo srbské frontě, zde 
najdou informace, kde bojovaly pra-
pory jejich dědečků a pradědečků v  té 
které době a  jaké bojové úkoly plnily. 
Snahou a přáním autora textu, Zdeňka 
Doubravského, je, aby se nezapomnělo 
na  oběti, které muži ze severomorav-
ských měst a vesnic přinesli na bojištích 
první světové války.

Publikace bude představena ve-
řejnosti v  úterý 17. ledna v  17 hodin 
v  přednáškovém sále šumperského 
muzea. Násle-
dovat bude 
p ř e d n á š -
ka Zdeňka 
Doubravské-
ho Třiade-
v a d e s át n í c i 
na  frontách 
první světové 
války v  roce 
1914. 
Z. Doubravský

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Dobrovolnice, které strávily více než 
padesát hodin ve společnosti seniorů, 
obdržely předat Osvědčení o dobro-
volnické službě.  Foto: archiv

Během adventních koncertů 
vhodili lidé do zlaté ryby 
téměř osmadvacet tisíc

Dobrovolníci, skupina 
Zbořec a senioři společně 

přivítali advent

Liga proti rakovině si loni 
připomněla 25 let svého 

působení v Šumperku

Virtuální univerzita 3. věku 
láká na genealogii a umění 

rané italské renesance

První část trilogie 
„Severomoraváci za Velké 
války“ bude představena 

17. ledna 
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„Taky se vždycky těšíš, až napadne 
sníh? Jak si užíváš sněhovou nadíl-
ku? Sáňkuješ, lyžuješ nebo se kouluješ 
s  kamarády?“ Tak přesně tyto otázky 
pokládá Spolek Jokes&Games, který 
na začátku ledna vyhlásil soutěž Zimní 
radovánky. 

Úkolem je nakreslit obrázek, nej-
lépe ve  formátu A4. Použít lze libo-
volnou kreslicí techniku i  pomůcky, 
od  pastelek až po  vodové barvy nebo 
voskovky. K  výtvoru by děti nemě-
ly zapomenout připojit své jméno,  
příjmení, věk a  e-mail. Obrázek pak 
mohou vhodit do schránky Spolku Jo-
kes&Games na Komíně, a to nejpozději 
28. ledna. A o co se soutěží? No přece 
o  super ceny! Více informací na  tel.č. 
776 293 312 nebo info@jokesgames.cz.
 -jg-

V jedné z posledních knih se Arnošt 
Lustig pokusil o konečné zúčtování s té-
maty, která poznamenávají celou jeho 
tvorbu - nepochopitelnost nacistické 

myšlenky na vyhlazení Židů na straně 
jedné a  láska k  životu a  ke  všemu tě-
lesnému na straně druhé. Lukáš Hejlík 
přijede s touto knihou v lednu do šum-
perského divadla.

Hlavní představitelé, mladí lidé plní 
tělesných tužeb Gabriela Lágusová 
a  Josef Reinisch, prožívají v  terezín-
ském ghettu svou zakázanou lásku. 
Transport může přijít každým dnem, 
a  tak útěchu nacházejí hrdinové kni-
hy pouze jeden v druhém. Žijí naplno 
a  vyslovují věci, které by nebýt tlaku 
okolností možná ze sebe možná nikdy 
nevypustili. Přežívají, dokud mají tělo 
toho druhého. Výsledkem je příběh 
plný milostných vyznání i esejistických 
podobenství o  smyslu života. Knihu 
vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Účinkují Bára Jánová, Lukáš Hejlík, 
Zdeněk Černín (alt. Alan Novotný). 
V šumperském divadle v pátek 13. led-
na od 17 hodin. -red-

Nejhranější hra francouzského dra-
matika Georgese Feydeaua, rozpustilá 
fraška Brouk v  hlavě, patří nejen k  vr-
cholům tvorby samotného autora, ale je 
zároveň shrnutím všeho, čeho francouz-
ské divadlo od  doby Moliérovy tvorby 
dosáhlo. Autor komedie s ironií, vtipem 
a šarmem rozehrává jednoduchý příběh 
o domnělé nevěře v hotelu U Galantní 
kočičky, do kterého jsou postupně zata-
hovány všechny postavy hry.

V  inscenaci Brouka v  hlavě na  scé-
ně Městského divadla Brno v  režii, 
choreografii a  úpravě Gustava Skály 
a  překladu Marie Veselé - Dugrangee 
tak rozhodně není nouze o skvělou zá-

bavu. V Šumperku se na ni můžete těšit 
ve středu 25. ledna. Vstupenka v ceně 
205 Kč je dotována Olomouckým kra-
jem. -red-

Výstava z cyklu Šikovné ruce - Palič-
kovaná krajka je až do 15. února k vidě-
ní v knihovně Sever v Temenické ulici. 
Své ruční práce zde představují ženy 
z Loučné nad Desnou.

V  souvislosti s  výstavou proběhne 
v knihovně Sever tvůrčí dílna na téma 
Tajemství paličkované krajky. Poseze-
ní s  autorkami paličkovaných krajek 
a dalších ručních prací, které jsou sou-
částí probíhající výstavy, se odehraje 
v úterý 17. ledna od 14.30 hodin. Vstup 
je zdarma. -kš-

Jedinečná přednáška o  nejkrásněj-
ších místech kanadské divočiny pro-
běhne v  úterý 24. ledna od  17 hodin 
ve  výstavní síni šumperského muzea. 
Na  příchozí čeká neobvyklá výprava 
do národních parků Banff, Jasper, Ko- 
otenay, Yoho a Waterton Lakes, včetně 
nejvyšší hory kanadských Skalistých 
hor, a  také blízká setkání s  medvědy 
a  bizony. Přednáška mapuje současný 
život Indiánů a  velkou slavnost Pow-
-Wow v Kamloops. Po přednášce bude 
možnost „ochutnat“ vůni pralesa a po-

dívat se i na zajímavé trofeje z divočiny. 
To vše s Ondřejem Bačíkem ze Společ-
nosti přátel Jeseníků Přednáší Ondřej 
Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků.
 -red-

Poslechový klubový pořad nazva-
ný Kaleidoskop Jana Rejžka chystají 
na středu 25. ledna šumperské knihov-
nice. Beseda začíná v půjčovně pro do-
spělé v ulici 17. listopadu v 18.30 hodin 
a vstupné je šedesát korun.
Jan Rejžek, přední český kritik a  pu-
blicista, volně navazuje na  programy, 
které připravoval za  minulého režimu 
po  celé republice. Příchozí se mohou 
těšit nejen na ukázky z domácí tvorby, 
akle také na ukázky z kvalitních novi-
nek nestárnoucích veteránů formátu 
Boba Dylana, Roberta Planta či vzpo-
mínku na Leonarda Cohena a dalších. 
 -kš-

Kulturní servis

Tipy zpravodaje kam nejen za kulturou v lednu

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

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.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Od září každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
14.1. od 10 do 18 hod. v AD  Zima v teple 
a v AT na „K“   Zimní tvořivá dílna pro děti
18.1. od 17.15 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
20.1. od 13 hod. ve Vile Doris   Ptačí dílna  

Zajímavosti z ptačí říše, odborná diskuze 
s ornitologem, výroba budky, krmítka...

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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

Jan Rejžek přijede do  Šumperka  
ve středu 25. ledna.  Foto: archiv

Děti budou kreslit 
zimní radovánky

V knihovně Sever vystavují 
paličkovanou krajku, 

proběhne i beseda

Brněnské Městské divadlo 
přijede s Broukem v hlavě

Beseda přiblíží nejkrásnější 
místa kanadské divočiny

Knihovna láká 
na Kaleidoskop Jana Rejžka

LiStOVáNí.cz nabídne Lásku
 a tělo Arnošta Lustiga
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Městská knihovna

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

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

Pontis Šumperk
12.1. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Šperky z fima
17.1. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
19.1. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
20.1. od 9.30 na Komíně   Keramika na Komíně 
24.1. od 9.30 v „K“  Kurz sebeobsluhy 
  Vaření na grilu - nutné přihlásit se!
26.1. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
30.1.   Exkurze do hasičárny s komentovanou 
  prohlídkou Sraz ve 12.20 hod. před 
  budovou SONS Šumperk, nutné přihlásit se!
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

Pontis Šumperk
19.1. od 18 hod. v klášterním kostele   Koncert dechového orchestru 
20.1. od 18 hod. v divadle   Přehlídka tanečního oboru ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

13.1. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
17.1. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
19.1. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týd.) od 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“ 
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.

Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivovanou                  
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
Každý sudý čtvrtek   Modlitby matek 

Pro maminky na RD u I. Sovadinové, jinak 
u dalších maminek, kontakt 775 978 764

13.1. od 9.30 hod. ve „FS“   Rodiče a děti hrají pohádku 
22. a 29.1. od 17 hod. ve „FS“   Kurz Výchova teenagerů 

Cílem je pomoci rodičům i  těm, kteří 
vychovávají teenagery ve  věku 11-18 let, 
rozvíjet s  nimi zdravé vztahy a  vést je 
k dospělosti.   

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, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 
Připravujeme: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina) - nutno při-
hlásit se, pojedeme auty. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, který by 
se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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Požadujeme: Nabízíme:
- vzdělání zdravotní sestry S2 - HPP (40 hod. týdně)
- vhodná praxe 1 rok u lůžka - stravovací příspěvek
- samostatnost      - 5 týdnů dovolené
- řidičský průkaz sk. B (aktivní) - služební telefon
- ochota se dále vzdělávat - zavedená organizace

Nástup ihned nebo dle dohody. Info: 583 216 747
Životopisy zasílejte na  reditel@sumperk.charita.cz

Charita Šumperk nabízí pracovní místo                       

ZDRAVOTNÍ SESTRA

www.sumperk.charita.cz         777 674 701

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
nábor dětí do hudebních oborů – od 9. do 31. ledna
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

nábor dětí do hudebních oborů – od 9. do 31. ledna

Zpěv
Ukulele 
Klavír
Přípravka klavír  3-6 
Přípravka zpěv 3-6 
Elektrická kytara
Bicí souprava

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

WORKSHOP – AKUSTICKÁ KYTARA S ONDROU KOZÁKEM
29. ledna od 14 do 17 hodin 

Rezervace + info 725 686 325, myrun.myrun@seznam.cz

Hraješ na kytaru a chceš se zdokonalit?
Chceš hrát plynulý doprovod v různých tóninách, rytmech 
a pozicích na hmatníku?
Chtěl(a) bys umět hrát melodické mezihry, vyhrávky a sóla?
Chceš, aby tvoje hra zněla vkusně, přesvědčivě a uvolněně?

Pokud je tvá odpověď ANO a hledáš návod a motivaci pro dosažení těchto cílů, přijď na workshop, který 
povede zkušený profesionální hudebník a lektor Ondra Kozák. Důraz bude kladen zejména na akus-
tickou kytaru v žánrech jako folk, pop, country, americana apod., ale většina doporučení bude natolik 
univerzální, že je využiješ, ať jsi elektrický kytarista v rockové kapele nebo třeba zpívající písničkář.

Náplň workshopu:

HRA  DOPROVODU
• možnosti pravé ruky při doprovodu
• technika držení trsátka
• technika levé ruky, alternativní prostoklady
• plynulé přechody mezi akordy

HRA  MELODICKÝCH  LINEK 
(vyhrávky, mezihry, jednoduchá sóla)
• orientace na hmatníku
• jak najít a obohatit melodii
• jak dosáhnout rychlosti
• jak dosáhnout silného a kvalitního tónu

ZÁKLADY  TEORIE
• stavba akordů
• harmonické funkce – spojování akordů
• stupnice, pentatoniky a jejich využití

Délka workshopu: 

3 hodiny

Pokud je tvá odpověď ANO a hledáš návod a motivaci pro dosažení těchto cílů, přijď na workshop, který 

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 13.1. 2017 do 26.1. 2017
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý
Vepřová krkovice s kostí .....................................................84,90 Kč/1 kg    
Kuřecí čtvrtka .......................................................................35,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek chlebový 110 g .............................................................................. 3,90 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Mu�  n světlý 100 g.............................................................................................10,90 Kč
Mu�  n tmavý 100 g ............................................................................................10,90 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý
Vepřová krkovice bez kosti ................................................................ 109,90 Kč/1 kg
Inovecký salám ............................................................................................. 99,- Kč/1 kg
Hlubek a syn
Krůtí krk .......................................................................................................... 42,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz
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www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK
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Hlavní třída 13/3, Šumperk
tel: 737 729 446 a email: zdenek.supina@remax-czech.cz

PRODEJ, NÁKUP
OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ 

K PRODEJI ZDARMA
Zdeněk Šupina - Váš regionální makléř
! !
PRODEJ, NÁKUP Zdeněk Šupina

DOMY
BYTY
POZEMKY

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ŠTÍHLOST 
NEMUSÍ BÝT 

VAŠE 
NESPLNĚNÉ PŘÁNÍ

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

 

 
 

Chceme dokázat velké věci. Proto uvítáme v týmech 
seniorských pobytových služeb motivované a odvážné: 
 pečovatelky a pečovatele (kvalifikace možná až při zaměstnání) 
 zdravotní sestry (registrace výhodou) 
 zdravotnické asistentky a asistenty 
Pokud hledáte povolání ... 
 kde se dějí nenápadné, ale významné věci 
 kde jsou přátelské týmové vztahy 
 kde je váš názor vítaný ... neváhejte nás kontaktovat 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
e-mail: koubkova@diakoniecce-sobotin.cz, mobil: 732 824 500 

www.diakoniecce-sobotin.cz 

REDAKCE 
ŠUMPERSKÉHO 

ZPRAVODAJE 
děkuje všem svým 

inzerentům za jejich 
přízeň v loňském roce 

a těší se na 
SPOLUPRÁCI 
V ROCE 2017.

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.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
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Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

zve všechny rodiče a zájemce 
o studium na střední průmyslové škole na

SETKÁNÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY  

ve dnech 17. 1. nebo 18. 1. 2017 
vždy v 16,00 hodin

Program setkání:
-  informace o škole a jejím programu vzdělání
-  seznámení s kritérii pro přijetí ke studiu – informace

o přijímací zkoušce 
-  vyhodnocení internetové soutěže „Putování

 za grálem průmyslovky“

-  diskuse

Informace podá: 
Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, 

e-mail: opatovska@vsps-su.cz
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Den otevřených dveří na šumperské učňovské škole přilákal stovky návštěvníků
Deváťáci, jejich rodiče i prarodiče využili v advent-

ním čase příležitost navštívit Střední školu železnič-
ní, technickou a služeb v Šumperku. Učitelé i žáci je 
uvítali na Dni otevřených dveří a Dni zaměstnavatelů. 
Škola se návrhem programu tohoto náborového dne 
zúčastnila soutěže Domu zahraniční spolupráce, která 
nesla název Bez praxe nejsou koláče. Soutěž byla sou-
částí Evropského týdne odborných dovedností a škola 
byla jedinou střední školou Olomouckého kraje, která 
vysoutěžený program realizovala. Protože se jednalo 
o společný den se zaměstnavateli žáků, kterým chtěla 
škola opět ukázat úzké sepětí teorie a praxe, přehlídky 
oborů školy se zúčastnily svými prezentacemi i regio-
nální firmy. Škola přivítala i tradiční hosty – místosta-
rostu města Šumperka Mgr. Spurného, předsedu Gré-
mia podnikatelů Ing. Krilla a regionálního manažera 
Svazu průmyslu a dopravy Mgr. Koubka.

Návštěvníci si prohlédli prostory školy včetně při-
lehlých dílen, jídelny, tělocvičny a  posilovny. Čekal 
na  ně nazdobený vánoční strom, který patří k  těm 
největším interiérovým v Šumperku, dále prezentace 
oborů, prací žáků, hry i soutěže. Kdo chtěl, ochutnal 
perníčky, vánoční cukroví i ovocný punč.

„Syn je manuálně zručný, proto by se rád vyučil. 
Uvítali jsme příležitost prohlédnout si školu, pozeptat 
se na  okolnosti studia i  možnosti získání stipendia. 
Najít práci dnes není jednoduché, ale o šikovné řeme-
slníky je stále zájem,“ svěřila se jedna z návštěvnic.

Role průvodců se zhostili žáci, informace podávali 
také pedagogové a další zaměstnanci školy. „Zájem byl 
obrovský. Provázeli jsme skupiny až o  deseti lidech. 
Informovali jsme o chodu školy, okolnostech studia, 
praxe a také o stipendiích,“ upřesnila Denisa Šmídová, 
budoucí obráběčka kovů.

Učitelé odborného výcviku předvedli vybavení 

dílen, k  vidění byly také ukázky žákovských prací. 
„Představili jsme svařovnu, kde žáci absolvují svářeč-
ský kurz, předvedli jsme dílnu pro rukodělné práce. 
Návštěvníci si prohlédli obráběcí stroje, žáci jim před-
vedli ukázku polyfúzního svařování, dělení materiálu 
na  pásové pile, pájení a  lisování měděného potrubí, 
k vidění byly také jejich výrobky – mříže, vrata, brány,“ 
vypočítal Miroslav Kvapil, učitel odborného výcviku.

„Řemeslo má stále zlaté dno, výuční list dává dob-
rou šanci na  uplatnění. Proto je také zájem o  obory 
obráběč kovů a  strojní mechanik. Obor mechanik 
strojů je čtyřletý, ale už ve třetím ročníku žáci skládají 
zkoušky a obdrží výuční list. Zaměstnavatelé vyžadují 
také praxi, kterou žáci získají přímo v  průběhu stu-
dia,“ uvedl Radomír Nezdařil, vedoucí učitel odbor-
ného výcviku.

„Odborný výcvik žáci vykonávají ve  firmách 
na  Šumpersku i  v  Uničově, vydělají si až 70 korun 
za  hodinu. Když jsou šikovní, nakonec je tam i  za-
městnají, zvláště po obráběčích kovů a zámečnících je 
v regionu poptávka,“ vysvětlil Jaroslav Lacina, vedoucí 
učitel odborného výcviku.

Zájem rodičů o to, aby jejich potomek získal výuční 
list, potvrzuje také Vilma Johnová. „Proto od příštího 
ročníku zavádíme u oboru obchodník novinku, která 
se už osvědčila u  oboru mechanik strojů. Ve  třetím 
ročníku žáci získají výuční list, ve čtvrtém složí matu-
ritu,“ vysvětlila vedoucí učitelka odborného výcviku.

„Naše škola nabízí dvanáct učebních oborů a máme 
také pětici maturitních. Kvalifikaci získají například 
elektrikáři, elektromechanici, instalatéři, kadeřníci, 
opraváři kolejových vozidel, tesaři, truhláři i zedníci. 
Studují u nás příští strojaři, stavitelé a nábytkáři. Mno-
zí z učňů mají šanci na získání stipendia. Vyplácí jim 
je Olomoucký kraj i budoucí zaměstnavatelé,“ upřes-
nila ředitelka Irena Jonová.

Absolventi jsou podle ní úspěšní díky kvalitě výuky, 
spolupráci školy s firmami v rámci studentské praxe 
i  přizpůsobování vzdělávacích programů požadav-
kům pracovního trhu. 

Střední škola železniční, technická a služeb v Šum-
perku přivítala návštěvníky Dne otevřených dveří 
a Dne zaměstnavatelů.

Na akci se prezentovaly také firmy z regionu, které se 
školou spolupracují.
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 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru Strojní mechanik) 
výroba 

Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru Prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho pracovního 
týmu TDK Šumperk.

Zvýhodněné 
mobilní tarify 
pro celou 
rodinu

• 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


