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veřejných zakázek
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Příští týden 
ovládne 
město blues

Zastupitelé zvolili vedení města, 
starostou je počtvrté Zdeněk Brož

Ke svému ustavující zasedání se po-
slední říjnový den sešlo Zastupitelstvo 
města Šumperka. Jeho členové v tajné 
volbě zvolili vedení místní radnice, 
radní a také předsedy výborů finanční-
ho a kontrolního. Výsledek navázal na 
nelehká dvoutýdenní povolební koa-
liční vyjednávání, kdy se ke spolupráci 
Nezávislé volby s křesťanskými demo-
kraty a Stranou zdravého rozumu, jež 
získala podporu TOP 09 a ODS, nako-
nec přidali i sociální demokraté. Sta-
rostou tak zůstává Zdeněk Brož, který 
jako lídr kandidátky Nezávislá volba 
získal v komunálních volbách již po-
šesté nejvíc hlasů od občanů. Hlasovalo 
pro něj devatenáct ze sedmadvaceti za-
stupitelů. Ti poté zvolili osmnácti hla-
sy prvním místostarostou sociálního 

demokrata Jana Přichystala. Do křesla 
druhého místostarosty usedne Tomáš 
Spurný, který kandidoval za KDU-ČSL 
a nezávislé - Pro Šumperk a jenž obdr-
žel podporu čtrnácti zastupitelů.

„Nemohu říci, že by mě výsledek pře-
kvapil. Probíhala koaliční jednání, která 
vyústila v podepsání smlouvy o spolu-
práci. A protože věřím lidem, neměl 
jsem důvod myslet si něco jiného,“ uve-
dl znovuzvolený starosta Zdeněk Brož, 
jenž by si přál, aby současné zastupitel-
stvo pokračovalo v duchu toho minulé-
ho, které podle něj jednalo vždy věcně 
a s nadhledem a svým nástupcům pře-
dalo město ve velmi dobré hospodářské 
a finanční kondici. „Myslím, že není 
důvod cokoliv měnit, protože Šumperk 
má dobře našlápnuto. Naší prioritou 

Noví zastupitelé si během své premiéry vyzkoušeli hlasování pomocí kartiček. Ve čtvrtek 27. listopadu, kdy se opět 
sejdou, již budou mít k dispozici moderní techniku.  Foto: -zk-

Slib složili zastupitelé do rukou svého nejstaršího kolegy, osmasedmdesátileté-
ho Květoslava Vykydala.                                                                           Foto: -zk-

bude nadále udržení zdravých financí 
a plnění strategického plánu rozvoje 
města,“ zdůraznil Brož. Jako priority 
pro následující období označil realiza-
ci připravovaných projektů, jako jsou 
například přestavba Masarykovy školy 
pro potřeby knihovny, rekonstrukce 
zimního stadionu či zamýšlená „ge-
nerálka“ krytého plaveckého bazénu, 
a také zlepšení čistoty ve městě.

Zatímco Zdeněk Brož byl jediným 
kandidátem na funkci starosty, v přípa-
dě jeho zástupců navrhla vedle Nezá-
vislé volby své kandidáty také opozice. 
Proti Janu Přichystalovi postavilo ANO 
Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou 
(PRO-REGION a Piráti), která obdr-
žela sedm hlasů. Stejný počet zastu-
pitelů pak vyjádřil podporu Martinu 
Janíčkovi (ANO) na post druhého mís-
tostarosty. Tím se nakonec stal těsnou  
většinou hlasů Tomáš Spurný.

První místostarosta Jan Přichystal po 
svém zvolení sdělil, že by chtěl „vtáh-
nout“ do aktivního řešení problémů 
města opozici.  Pokr. na str. 3
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Informace/Město čte knihu

Výzkumníci z Univerzity Karlovy 
provedli hodnocení měst podle kvali-
ty vypisovaných zakázek v letech 2011  
až 2013. Podle něj nejkvalitnější veřej-
né zakázky zadávají v kategorii velkých 
měst nad dvacet tisíc obyvatel Orlová, 
Třebíč a Šumperk, který skončil na tře-
tím místě. S třiasedmdesáti body „zao-
stává“ za prvními dvěma zmíněnými 
pouze o jeden bod. Ukázal to nový web 
zIndex, který akademici spustili.

zIndex vychází z dat o zadávání ve-
řejných zakázek za poslední tři roky 
a kombinuje jedenáct ukazatelů, pokrý-
vajících různé fáze zakázky od vypsání 
po plnění - například kolik firem o za-
kázky soutěží, zda města zakázky čas-

to neruší či o nich špatně neinformují. 
Nejhorším výsledkem je nula, nejlepší 
je hodnota 100. Korupci nebo plýtvání 
podle autorů zIndexu přímo měřit ne-
lze, je však možné srovnávat, jaký je pro 
ně ponecháván prostor. 

„Proto zIndex sleduje, zda města po-
stupují podle dobré praxe, tedy meziná-
rodně uznávaných „pravidel slušného 
chování“ ve veřejných zakázkách, jak 
je popisují manuály OECD, EU nebo 
Transparency  International,“ uvedl ve-
doucí projektu Jiří Skuhrovec z Centra 
aplikované ekonomie UK. „S autory stu-
die jsme záměrně zvolili datum zveřejně-
ní výsledků až po komunálních volbách, 
aby bylo zřejmé, že cílem není podpo-

rovat politické zájmy, ale vyvolat věcnou 
diskuzi. Doufáme, že čerství i ostřílení  
zastupitelé vezmou výsledky za své 
a budou s nimi v nadcházejícím voleb-
ním období pracovat,“ doplnil Skuhrov-
ce Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, 
který projekt podpořil.

V letech 2011-2013 vypsal Šumperk 
veřejné zakázky v celkové hodnotě 
282 499 833 koruny. Na webu zIndex 
je hodnocen následovně: „Nadprůměr-
ný zadavatel. Dokumentace zakázek je 
dobře připravována, není třeba je měnit 
či rušit. Informace o zakázkách uveřej-
něné na Profilu zadavatele jsou kvalit-
ní.“ Více informací lze najít na www.
zindex.cz. -red-

Měsíc listopad se v Šumperku nese 
již desátý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 
kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 
muzeem, Domem kultury, „ZUŠkou“ 
a šumperskými středními a základní-
mi školami zde pořádají od minulého 
týdne až do čtvrtku 13. listopadu další 
ročník literárního a filmového festivalu 
příznačně nazvaného Město čte knihu. 
A zatímco loni se četl Karel Poláček, le-
tos to jsou pohádky nejen pro děti a po-
hádky nejen pro dospělé. 

Přímo pro festival sestavili pořadate-
lé knihu O kamnech na jižní točně aneb 
Pohádky nejen pro dospělé, jež obsa-
huje texty autorů, kteří jsou propojení 
s kulturním děním v Šumperku. Publi-
kaci, kterou vydalo opět nakladatelství 
Veduta Štíty a jež je k dostání na podve-
černích čteních, ilustrovala šumperská 
výtvarnice Věra Kovářová. A právě ver-
nisáž výstavy nazvané „VIA LUCIS Věry 
Kovářové“, která je k vidění v knihovně 
v ulici 17. listopadu, minulý čtvrtek se-
riál podvečerního čtení pohádek nejen 
pro dospělé odstartovala.

Druhou výstavou spojenou s fes-
tivalem je Pohádkový svět Markéty 
Vydrové. Výstava této současné české 
ilustrátorky je od včerejška otevřena 
v Rytířském sále muzea. 

Kromě studentů se zítra, tedy ve čtvr-
tek 6. listopadu, do festivalového dění 
zapojí také žáci šumperských základ-
ních škol. Čtenářská štafeta odstartuje 
úderem osmé ranní ze základní školy 
v ulici Dr. E. Beneše a postupně navští-
ví místní „základky“. Odpoledne pak 
budou od 17 hodin číst studenti „prů-
myslovky“ ve Vile Doris pohádku Jiřího 
Brože Nejlepší.

Pátek 7. listopadu se ponese ve zna-
mení Čtenářské štafety napříč školami 
středními. A pokračovat bude i čtení 
knihy O kamnech na jižní točně, jež 

má opět charakter setkání, zastave-
ní, zamyšlení nad obecnými lidskými 
hodnotami. V pátek 7. listopadu tak 
mohou posluchači zavítat v 17 hodin 
do Obchodní akademie a v 19.30 hodin 
do divadelního Hrádku, kde budou číst 
členové Studia D123.

V sobotu 8. listopadu se dějištěm 
festivalu stane kino Oko, které nabídne 
(Nejen) filmový den. Během něj pro-
mítne pohádky Tři loupežníci, Tři brat-
ři a S čerty nejsou žerty. V 18 hodin zde 
bude číst Jan Firla pohádku Markéty 
Pilátové Kiko a Tulipán a zahájena bude 
výstava Libora Vojkůvky. O dvě hodiny 
později bude filmové plátno patřit seri-
álu krátkých grotesek pro děti z ateliéru 
tohoto malíře.

Happening (nejen) pro děti proběh-
ne v neděli 9. listopadu v divadle. To 
připravilo od 14 do 16.30 hodin Pohád-
kovou cestu po divadle se zábavnými 
soutěžními úkoly, na kterou se mohou 
děti vydat v kostýmech pohádkových 

postav. O půl čtvrté odpoledne vyhlásí 
pořadatelé na Hrádku výsledky výtvar-
né soutěže Bylo, nebylo a předají ceny 
těm nejlepším. O hodinu později bude 
výstava prací ze zmíněné soutěže zahá-
jena. Úderem páté odpolední čeká na 
Hrádku na děti loutkové divadlo Anička 
a letadýlko s představením Vivivíla není 
doma podle knihy Markéty Pilátové

V pondělí 10. listopadu se bude 
od 17 hodin číst v klášterním koste-
le Zvěstování Panny Marie. Pohádky 
Ilji Hurníka tu přečte jeho syn Lukáš, 
kterého doprovodí šumperští Motýli. 
Závěrečný večer festivalu je pak naplá-
nován na úterý 11. listopadu. Číst od  
17 hodin budou členové souboru Diva-
dlo Šumperk. Poté bude v 18.45 hodin 
následovat Povídání nejen o pohádkách 
s hosty Město čte knihu na Hrádku, kte-
ré bude moderovat Petr Konupčík. Ve 
středu 12. a ve čtvrtek 13. listopadu pak 
proběhnou besedy na středních školách 
a v knihovně.  -zk-

Šumperk zadává jedny 
z nejkvalitnějších veřejných zakázek

Město čte knihu, tentokrát pohádkovou

      Zastupitelé 
se sejdou 
27. listopadu

Ke svému druhému zasedání se 
sejdou ve čtvrtek 27. listopadu noví 
zastupitelé. Zabývat se budou majet-
koprávními a finančními záležitostmi. 
Jednání začíná v 15 hodin v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roo-
seveltově ulici. Naposledy v letošním 
roce pak budou zastupitelé rokovat ve 
čtvrtek 11. prosince. -zk-

     Adventní koncerty 
začínají 30. listopadu

Cyklus adventních koncertů, jež 
jsou příležitostí k pomoci a charitě, 
proběhne letos v Šumperku již pošest-
nácté. První koncert je naplánován na 
neděli 30. listopadu v evangelickém 
kostele na náměstí Svobody. Od 16 ho- 
din zde vystoupí Avonotaj a jeho hos-
té. Vstupné je dobrovolné. -red-

     Opuštěným psům 
pomůže Psí tlapka

Veřejnou sbírku pro pejsky v útul-
cích nazvanou Psí tlapka pořádá 
v Šumperku J&G Společnost. Ta již 
řadu let baví děti 1. základní školy 
v ulici Dr. E. Beneše. Do 10. listopadu 
mohou lidé nosit psí pamlsky, piškoty, 
granule, obojky, hračky a další věci ne-
jen na „Jedničku“, ale také na recepci 
SVČ Doris na Komíně. Více informa-
cí podá J. Gloza na čísle 723 402 663 
nebo prostřednictvím e-mailu gloza@
jagspolecnost.de.vu. -zk-

      Informace  
o stěhování 
nepřizpůsobivých 
občanů do Finské 
ulice se nezakládá
na pravdě

Informace týkající se stěhování 
většího množství nepřizpůsobivých 
občanů do Finské ulice, která se v po-
sledních dnech šířila mezi veřejností, 
se nezakládá na pravdě. Šumperská 
radnice v této ulici žádné byty ne-
vlastní a ostatní bytové jednotky ve 
vlastnictví města v jiných lokalitách 
jsou plně obsazené řádnými nájemní-
ky. Všechny bytové jednotky se obsa-
zují v souladu se Směrnicí Rady města 
Šumperka k přidělování obecních 
bytu, která je zveřejněna na adrese 
http://www.sumperk.cz/cs/obcan/by-
ty-nebyty-a-domy.html. -red-

„Ludvík Vaculík na našem festivalu řekl, že knížky se nekřtí, křtí se děti. Knížky se 
vítají,“ zdůraznila během vernisáže výstavy Věry Kovářové, spojené s prvním čte-
ním, ředitelka knihovny Zdena Daňková (uprostřed) a přizvala k přivítání ty, kteří 
se na letošní publikaci podíleli. Nechyběli samozřejmě ilustrátorka knihy Věra Ko-
vářová (vpravo) a vydavatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty (vlevo).  Foto: -zk-
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Složení Zastupitelstva města 
Šumperka

* Nezávislá volba 
a nezávislí kandidáti
Zdeněk Brož, Milan Polášek, 
Květoslav Vykydal, Jan Havlíček, 
Luboš Cekr 
* Česká strana sociálně 
demokratická
Jiří Gonda, Irena Jonová, Petr Král, 
Jan Přichystal, Zdeněk Muroň 
* ANO 2011
Jiří Vozda, Martin Janíček, 
Jaroslav Voráč, Tomáš Menšík 
* Komunistická strana 
Čech a Moravy
František Merta, Pavel Horák, 
Alena Hlavešová, Stanislav Vařeka 
* KDU-ČSL a nezávislí 
- Pro Šumperk
Michael Kohajda, 
Dušan Ščambura, Tomáš Spurný
* Sdružení PRO-REGION a Piráti
Jaroslav Horák, 
Zdeňka Dvořáková Kocourková
* Občanská demokratická strana
Ondřej Polák, Marek Zapletal 
* Strana zdravého rozumu 
Alena Šmotková 
* TOP 09 
Lenka Ottová 

Zpravodajství

Zastupitelé zvolili vedení města, starostou je počtvrté Zdeněk Brož
   Pokr. ze str. 1
„Mám rád kompromisy. Chtěl bych proto, aby opo-

zice a naše koaliční uskupení začaly společně pracovat, 
jako tomu bylo v předešlém zastupitelstvu, abychom 
našli společnou řeč. Bylo by dobré, aby se opoziční za-
stupitelé například podíleli na výběrových řízeních,“ 
řekl Přichystal, který by v následujících čtyřech letech 
na radnici rád zúročil své zkušenosti ze státní správy 
v oblasti výstavby, územního plánování či životní-
ho prostředí. „Zatím ještě nemám jasnou představu 
o tom, které odbory bych mohl řídit. Rozdělení kom-
petencí mezi mne a kolegu Spurného přijde na pořad 
příští týden,“ podotkl první místostarosta.

Nově zvolený druhý zástupce starosty Tomáš Spur-
ný se v úvahách o konkrétních oblastech, za něž by 
mohl být odpovědný, zatím drží zpátky. Vzhledem 
ke své profesi právníka má ale podle vlastních slov 
blízko k oblastem sociální a majetkoprávní. „Jsem si 
vědom toho, že přejímám agendu po Petru Suchome-
lovi, který je dle mě velmi těžce nahraditelný člověk 
a jenž připravil pro nadcházející období řadu inves-

tičních projektů. Jsem s ním ale v kontaktu a dám na 
jeho doporučení a rady,“ uvedl Tomáš Spurný, který 
by se chtěl zaměřit také na bezpečnost ve městě.

Starosta Zdeněk Brož vidí spolupráci se svými 
novými zástupci optimisticky. „Budou samozřejmě 
potřebovat nějaký čas na to, aby se zapracovali. Jan 
Přichystal je zkušený radní, Tomáš Spurný sice při-
chází z terénu, ale má zkušenosti z porevolučního za-
stupitelstva. Na první schůzce se samozřejmě budeme 
bavit, který obor komu vyhovuje,“ řekl Zdeněk Brož.

Vedle starosty a jeho zástupců usednou v radě měs-
ta Jiří Gonda (ČSSD), Jan Havlíček (Nezávislá volba), 
Michael Kohajda (KDU-ČSL a nezávislí), Zdeněk 
Muroň (ČSSD) a Alena Šmotková (Strana zdravé-
ho rozumu). Také v této volbě navrhla nová usku-
pení ANO a PRO-REGION své favority. Potřebnou 
nadpoloviční většinu hlasů však Zdeňka Dvořáková 
Kocourková (PRO-REGION a Piráti), Jaroslav Ho-
rák (PRO-REGION a Piráti), Martin Janíček (ANO), 
Tomáš Menšík (ANO), Jaroslav Voráč (ANO) a Jiří 
Vozda (ANO) nezískali.

Podobně jako v uplynulých volebních obdobích 
také v nadcházejících čtyřech letech budou mít kont-
rolní funkce ve svých rukou komunisté. Předsedou fi-
nančního výboru se stal František Merta, jemuž dalo 
hlas dvacet zastupitelů a který stejnou funkci zastával 
i v minulosti. Post šéfa kontrolního výboru pak náleží 
jeho stranickému kolegovi Pavlu Horákovi, pro něhož 
se vyslovilo osmnáct členů zastupitelstva.

Na svém historicky prvním zasedání v pátek 30. říj- 
na schválili noví zastupitelé rovněž jednací řád za-
stupitelstva města a také zastupování starosty v době 
jeho nepřítomnosti prvním a druhým místostarostou. 
Současně odsouhlasili časový a obsahový plán svých 
letošních jednání a uložili předsedům výborů finanč-
ního a kontrolního, aby do příštího jednání navrhli 
ve spolupráci se všemi volebními uskupeními slože-

ní obou výborů. Ty budou mít po jedenácti členech, 
tedy o dva více než dosud.  

Na zasedání zastupitelstva navázala bezprostředně 
krátká schůzka rady města, jež jmenovala dvanáct 
oddávajících. Této role se kromě vedení města zhostí 
Jiří Gonda, Alena Hlavešová, Martin Janíček, Irena 
Jonová, Petr Král, Ondřej Polák, Dušan Ščambura, 
Jaroslav Voráč a Jiří Vozda. Z. Kvapilová

Svůj mandát předložili komisi k ověření všichni pří-
tomní zastupitelé, mezi nimi i nováček Dušan Ščam-
bura.  Foto:-zk-

Ve volební komisi, která měla na starost sčítání hla-
sů, usedli Milan Polášek, Ondřej Polák a František 
Merta.                                                                 Foto: -zk-

Zdeněk Brož, starosta města, 57 let, 
absolvent Gymnázia Šumperk, poté 
Pedagogická fakulta UP Olomouc, do 
roku 1990 učitel, 1990-1993 zástupce 
ředitele a 1993-1998 ředitel na III. ZŠ 
Šumperk, 1998-2002 místostarosta 
Šumperka, 2002-2014 starosta Šum-
perka, ženatý, dvě děti

Jan Přichystal, 1. místostarosta, 64 let, 
absolvent SVVŠ Olomouc - Hejčín, 
poté Přírodovědecká fakulta UP Olo-
mouc (biologie-ekologie), od roku 
1974 po současnost zaměstnán na 
Okresní hygienické stanici Šumperk 
(po zrušení OÚ na KHS Olomouc), 
po roce 1980 rigorózní řízení na PřF 
UP Olomouc (katedra zoologie), 
2010-2014 člen Rady města Šumper-
ka, ženatý, tři děti

Tomáš Spurný, 2. místostarosta, 53 let, 
absolvent Gymnázia Šumperk, poté 
Právnická fakulta Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně Brno, postupně 
zaměstnán Pozemní stavby Olomouc, 
Okresní úřad Šumperk - živnostenský 
referát, Komerční banka Šumperk, 
od roku 2002 OSSZ Šumperk, ženatý, 
1 dítě

Rada města Šumperka

Zdeněk Brož (Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)
Milan Polášek (Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)
Jan Havlíček (Nezávislá volba a nezávislí kandidáti)
Jan Přichystal (ČSSD)
Jiří Gonda (ČSSD)
Zdeněk Muroň (ČSSD)
Tomáš Spurný (KDU-ČSL a nezávislí - Pro Šumperk)
Michael Kohajda 
(KDU-ČSL a nezávislí - Pro Šumperk)
Alena Šmotková (Strana zdravého rozumu)
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Spolupracovat s někým dvanáct let, 
moci se pak s uspokojením ohlédnout 
a říci, že společné úsilí mělo smysl, je 
povzbuzující. Spolupracovat dvanáct 
let s někým, na koho se můžete v kaž-
dém okamžiku spolehnout profesně 
i lidsky je obohacující. Spolupracovat 
dvanáct let s někým, kdo má životní 
hodnoty postavené na poctivosti, čest-
nosti, pravdomluvnosti, nezkorumpo-
vatelnosti a můžete mu věřit víc než 
sami sobě, je něco, co se dá těžko vyjá-
dřit slovy, to se musí zažít a cítit. 

Petr Suchomel se rozhodl po dva-
nácti letech služby městu odejít z veřej-
né funkce. Zůstává za ním velký, spíš 
obrovský kus poctivé práce, kterou mů-
žeme vidět na každém kroku při pro-

cházce městem. Někdy však také dřiny 
zaplacené bezesnou nocí. Jeho odchodu 
mi je líto, jako občan Šumperka bych 
chtěl mít na své radnici takové lidi. Ale 
jeho rozhodnutí plně chápu. Mohu jen 
doufat, že se k této práci někdy vrátí.

Na závěr se asi musím také omluvit, 
že to vše říkám až teď, asi jsem to měl 
udělat dřív. Ale nějak jsme si ten čas na 
chválu nenašli. Chválil jsem často jiné, 
na nejbližší jsem jaksi zapomněl. Jako 
obvykle. Tak až teď. 

Děkuji Petru Suchomelovi jménem 
všech, kdo chtějí vidět skutečný svět 
zdravýma očima a dobrou myslí. Dě-
kuji za dvanáct let práce pro město, 
které si takovou práci zasloužilo.

 Z. Brož

Tradiční trhy Vánoce na Točáku  
letos odstartují v pátek 5. prosince. 
Kromě pěti dřevěných domků s občer-
stvením, jejichž nájemce již místní rad-
nice vybrala v dražbě, nebudou chybět 
ani stánky s vánočním zbožím. Jejich 
pronájem město nabízí za symbolic-
kých padesát korun za den. Zájemci se 
mohou již nyní hlásit.

„Stánky nejsou určeny k prodeji ob-
čerstvení určeného k přímé konzumaci 
na místě, ale k nabídce vánočního sor-
timentu především řemeslné výroby, 
jako jsou například vánoční ozdoby, 
keramika, květinové vazby, dekorace 
a podobně,“ říká tisková mluvčí rad-
nice Olga Hajduková. Za jeden den 
přitom nájemce zaplatí padesát korun. 
„Přednost dostanou prodejci, kteří bu-

dou mít zájem prodávat po celé období 
vánočních trhů, tedy od 5. prosince do 
Štědrého dne do 14 hodin,“ zdůrazňuje 
Hajduková a dodává, že zájemci mohou 
kontaktovat referentku oddělení kultu-
ry a vnějších vztahů Evu Rutarovou, 
a to telefonicky na čísle 583 388 608 
nebo e-mailem na adrese eva.rutaro-
va@sumperk.cz.

Dějištěm vánočních trhů letos ne-
bude jen tzv. Točák. Novinkou jsou 
dvoudenní trhy s vánočním zbožím 
na Hlavní třídě v části od obchodní-
ho domu Jednota směrem ke Grandu. 
Probíhat budou v pátek 19. a v sobotu 
20. prosince. „Tyto trhy připravujeme 
ve spolupráci s Okresní Agrární ko-
morou. Cena za stánek a den je dvě stě 
korun,“ podotýká tisková mluvčí. -zk-

Šumperská radnice pravidelně po-
řádá pro děti starší dvou měsíců s tr-
valým bydlištěm ve městě slavnostní 
obřad „Vítání občánků“. K němu jsou 
pozvaní rodiče šumperských dětí, kte-
ří při povinném přihlášení na matrice 
Městského úřadu podepíší souhlas dle 
zákona č. 101/2000 Sb. se zpracováním 
osobních údajů, v tomto případě pou-
ze pro účely vítání občánků, respektive 
pro zaslání pozvánky na tuto slavnostní 
akci.

V případě, kdy se dítě narodí mimo 
Šumperk a rodiče (občané s trvalým 
pobytem v Šumperku) jej zaregistrují 
na matrice v jiné obci, takže nepode-
píší v Šumperku výše uvedený souhlas 

se zpracováním osobních údajů, nemo-
hou být na „Vítání občánků“ pozváni. 
V této souvislosti žádáme rodiče, kteří 
se chtějí se svým dítětem zúčastnit slav-
nostního „Vítání občánků“ na místní 
radnici, aby podepsali výše uvedený 
souhlas, nebo aby zkontaktovali re-
ferentku oddělení kultury a vnějších 
vztahů místní radnice Evu Rutaro-
vou a domluvili si termín podepsání 
souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Poté obdrží 
pozvánku na zmíněnou akci. Kontakt: 
Eva Rutarová, tel.č. 583 388 608, e-mail: 
eva.rutarova@sumperk.cz.

E. Rutarová, oddělení kultury 
a vnějších vztahů MěÚ

Středisko výchovné péče Dobrá 
Vyhlídka zahájilo svou činnost letos 
v únoru. Pracovní tým střediska, který 
tvoří speciální pedagogové a psycholog, 
bezplatně poskytuje péči dětem a jejich 
rodinám, které 
tíží nějaký pro-
blém v chování 
dítěte. Pomáhá 
jim najít cestu 
k nápravě vzta-
hových problé-
mů v rodině, 
ale i při vzdělávacích obtížích ve škole 
v důsledku nezvládnutého chování, 
trávení volného času a profesního po-
radenství.

O tom, že typ tohoto zařízení na 
Šumpersku, Jesenicku a Zábřežsku 
dlouhodobě chyběl, svědčí velký zájem 
o jeho služby. V péči střediska je v sou-
časnosti více než stovka klientů. A od 
letošního února zrealizovali jeho pra-
covníci také třiadvacet preventivních 
a intervenčních programů ve školách, 
zaměřených na vztahy ve třídě.

V tomto školním roce nabízí Dobrá 
Vyhlídka opět služby týkající se in-
dividuálních a rodinných konzultací 
a preventivních nebo intervenčních 

programů pro školy. Zároveň však 
chystá několik novinek, o nichž se lze 
dočíst na nových stránkách střediska 
www.dobravyhlidka.cz. „Od října jsme 
nově rozjeli tzv. rodičovské skupiny. Jde 

o pravidel-
ná otevřená 
setkání ro-
dičů nebo 
zákonných 
z á s t u p c ů , 
které trápí 
p r o b l é m y 

s chováním jejich dětí doma i ve ško-
le. Mohou tak společně s dalšími lid-
mi v podobné situaci sdílet své obtíže 
i úspěchy s jejich řešením. S pomocí 
ostatních rodičů, psychologa a etopeda 
budou hledat možnosti, co dělat a jak 
situaci zlepšit,“ představuje jednu z no-
vinek v nabídce služeb vedoucí Dobré 
vyhlídky Tomáš Polák a dodává, že na 
tuto formu práce je možné dle potřeby 
navázat právě individuálními a rodin-
nými konzultacemi. Více informací se 
mohou zájemci dozvědět na webu www.
dobravyhlidka.cz nebo na telefonních 
číslech 583 284 011, 778 445 825 či pro-
střednictvím e-mailu svp@dds-spk.cz.
 -red-

Spolupráce s Petrem Suchomelem 
byla obohacující

Vítání občánků se týká i dětí, 
jež se narodily v jiné obci

Dobrá Vyhlídka rozjíždí 
tzv. rodičovské skupiny

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice

referenta oddělení kultury a vnějších vztahů odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka  

* střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * organizační schopnosti * komunikační a prezentační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * aktivní znalost anglického jazyka, další jazyk výhodou * znalost základů 
účetnictví * zkušenost z oblasti cestovního ruchu - např. průvodcovská činnost * kreativita - 
např. návrhy propagačních předmětů * kultura mluveného i psaného projevu, stylistická úroveň * 
kultivované vystupování a schopnosti aktivní komunikace s lidmi a na veřejnosti * občanská a morální 

bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis  

* číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

Hlavní zaměření činnosti: komplexní zajišťování a péče o propagační předměty * vedení knižního 
fondu * organizační zajišťování a koordinace průvodcovské činnosti * zajištění a organizace kulturních 

akcí * řízení samostatných projektů * prezentace města na veřejnosti * realizace vnějších vztahů  
se zahraničními partnery, organizační zajišťování společenských návštěv a jednání

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu neurčitou, 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 
1.1. 2015  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 14.11. 2014.  Informace k pozici podá Helena 
Miterková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 606.

Radnice nabízí pronájem stánků 
pro prodej vánočního zboží
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Informace/Blues Alive

Také letos se v Šumperku na konci 
listopadu uskuteční setkání horolez-
ců, dobrodruhů, turistů a milovníků  
extrémních sportů. Akce s názvem 
Horování nabídne vedle hlavního so-
botního programu také samostatný 
večer věnovaný outdoorovým filmům.

Hlavní program 22. ročníku Ho-
rování přivítá v sobotu 29. listopa-
du ve velkém sále Domu kultury od  
17 hodin přední horolezce a dobrodru-
hy - Libora Uhera (Broad Peak), Luc-
ku Hrozovou (Ice Ice Baby), Romana 
Genčuru (lezení v Kanadě), Jendu Ple-
tichu (Ti z Labského údolí), Romana 
Kamlera (lezení v Kanadě) a Stoupu 
Janáka (Jak šel čas). Autorem tradiční 
doprovodné výstavy fotografií je letos 
Pepé Piechowicz, který představí ko-
lekci snímků s názvem Na konečcích 

prstů. Akci tradičně moderuje Hanka 
Písková a stejně tak obvyklé budou 
hudební vstupy bluegrassové skupiny 
Beg Bie Country v přestávkách mezi 

cestopisy. V sobotu doprovodí letošní 
ročník, stejně jako ty minulé, populár-
ní dopolední soutěže v lezení na umělé 
stěně v Základní škole v ulici 8. květ-
na, které začnou o půl desáté ráno.

Den před hlavním programem, v pá-
tek 28. listopadu, mohou večer strávit 
milovníci hor ve společnosti extrém-
ních lidských výkonů na filmovém 
plátně. „Ve spolupráci s přehlídkou 
Snow Film Fest jsme vybrali ty nejza-
jímavější snímky a připravili filmovou 
scénu Horování. Promítat začneme 
v 18 hodin v kině Oko,“ říká pořadatel 
Ondřej Polák a dodává: „Filmová scé-
na Horování nabídne přehlídku těch 
nejlepších filmů se zimní tematikou, 
které byly v předchozím roce oceněny 
na nejprestižnějších světových festiva-
lech.“ -red-

Horování zavede do daleké Kanady i k českému Labi Šumperk se opět
připojí k Noci divadel

J&G Společnost 
z Jedničky oslaví 
narozeniny výstavou

Příští týden ovládne město blues

Horování přivítá v Domě kultury 
přední horolezce a dobrodruhy. 
 Foto: archiv

Devatenáctý ročník mezinárodního 
festivalu Blues Alive, jenž patří k nej-
větším evropským přehlídkám svého 
žánru, je doslova za dveřmi. Od pátku 
14. do neděle 16. listopadu se do Šum-
perka sjedou více než dvě desítky kapel 
a hudebníků. Mezi hlavní lákadla bude 
bezesporu patřit páteční zahajovací 
koncert věnovaný bluesové legendě 
Muddymu Watersovi, na němž vystou-
pí jeho synové Mud Morganfield a Big 
Bill Morganfield, které doprovodí spe-
ciálně postavená česko-italská kapela 
Marcel Flemr Band. Přijede i držitel 
řady bluesových ocenění, americký 
zpěvák a hráč na foukací harmoniku 
John Németh. A o závěrečnou tečku 
šumperského bluesování se postará 
Otis Taylor, jedna z nejvýznamnějších 
osobností současného blues, jenž při-
veze novou kapelu.

„Díky státnímu svátku 17. listopadu, 
který letos připadá na pondělí, jsme 
poněkud oproti zvyklostem změnili 
rozložení festivalových koncertů. Mís-
to zavedených dvou hlavních večerů, 
pátečního a sobotního, přidáváme ješ-
tě jeden, nedělní. A pátek koncipuje-
me jako tematický blok k uctění jedné 
z největších osobností bluesové historie 
Muddyho Waterse,“ říká ředitel festiva-
lu Vladimír Rybička a dodává, že letos 
se po dlouhých letech nebude koncer-
tovat v klášterním kostele, neboť se do 
nabitého programu „nevešel“. Rekord-
ní je podle něj letos počet zemí, které 
budou mít na Blues Alive své zástupce. 
V „jedenáctce“ se tak poprvé v historii 
objevují Seveřané, konkrétně Dánové, 
Norové a Finové. 

Letošní Blues Alive nabídne poslu-
chačům opět lákavé menu složené hned 
z několika chodů. Počínaje stálou expo-
zicí fotografií Ivana Prokopa a Tomáše 
Turka, jež přibližuje předchozí ročníky 

Blues Alive, v restauraci Domu kultury 
přes zmíněný páteční koncert k uctění 
Muddyho Waterse, sobotní promítá-
ní snímku bratrů Coenových V nitru 
Llewyna Davise z roku 2013 v kině Oko, 
tematické odpoledne nazvané „Cizinci 
v Česku“, na němž se představí britský 
Jamie Marshall´s Amplified Acoustic 
Band, americký písničkář Jimmy Boze-
man a v Praze už léta žijící britský roc-
ker Phil Shöenfelt s českým specialistou 
na pedal steel kytaru Davidem Babkou, 
až po večerní vystoupení kalifornské-
ho hudebníka a zpěváka Billa Barretta 
a jeho kolegy Ryana Donohua, finské-
ho dua Black River Bluesman and Bad 
Mood Hudson a norské kapely Thorn-
bjorn Risager and The Black Tornado 
a amerického zpěváka a foukačkáře 
Johna Németha, jenž bude nepochybně 
headlinerem sobotního koncertu. 

A ani neděle 16. listopadu nedá blu-
esovým fanouškům vydechnout. Na 
programu je odpolední koncertování 
v H-clubu, připravené ve spolupráci 
s internetovým rádiem Dixie, které 
nabídne americkou muziku v podání 
Australanky Suzie Stapletonové, zpě-
vačky a pianistky Šárky Adámkové s ka-
pelou The Adams a kapely Moonshine 
Howlers. Během hlavního večerního 
koncertu se pak mohou posluchači tě-
šit na německé trio Marc Breitfelder se 
zpěvákem a pianistou Georgem Schroe- 
terem, zástupce italského blues The 
Cyborgs a na vystoupení mladé-
ho amerického kytaristy Mika Zita 
s kapelou The Wheel a talentovanou 
zpěvačkou a kytaristkou Samanthou  
Fishovou. Největším jménem neděl-
ního koncertu je pak bezesporu Otis 
Taylor, jedna z nejvýznamnějších osob-
ností současného blues, který přijede 
s nově obsazenou kapelou a velkou, 
emočně mimořádně silnou show.

„Úvod obou hlavních koncertů bude 
opět patřit novým tvářím Blues Alive, 
vítězům březnové vyhledávací soutěže 
Blues Aperitiv. A budou samozřejmě 
jam sessions, pouze první večer za-
končí after party,“ vysvětluje ředitel 
festivalu. Na jam sessions, která bu-
dou probíhat ve foyer Domu kultury 
a v Pivnici Holba a potrvají do časných 
ranních hodin, se tak mohou návštěv-
níci těšit v sobotu a v neděli. 

Bližší informace k festivalu lze na-
jít na www.bluesalive@cz. Vstupenky 
na všechny koncerty pak je možné 
koupit v pokladně Domu kultury ve 
všední dny od 14 do 18 hodin, tel.č. 
583 214 279, případně rezervovat na 
tel. 583 214 276, e-mail: kohajdova@
dksumperk.cz. -zk-

K noci divadel, která je součástí ev-
ropského projektu European Theatre 
Night, jenž prezentuje divadlo tvoři-
vým způsobem v netradiční formě vždy 
třetí listopadovou sobotu již od roku 
2008, se připojí i to šumperské. Česká 
a moravská divadla se přitom poprvé 
otevřela loni a letos opět ožijí nočním 
životem. Při této příležitosti přichystalo 
šumperské divadlo na sobotu 15. listo-
padu zajímavý program.

„Stejně jako loni chceme i letos ote-
vřít divadlo všem divákům. Ti budou 
mít možnost nahlédnout do jeho záku-
lisí, do prostor, kam se běžně nedosta-
nou,“ říká ředitel šumperského divadla 
Matěj Kašík. Akci odstartuje v sobotu 
15. listopadu v 18 hodin divadelní prů-
vod v maskách s lampiony, který půjde 
od radnice městem směrem k divadlu. 
Kromě herců a hudebníků je do něj 
zvána i široká veřejnost. Pro ni bude 
v divadle od 19 do 22 hodin připrave-
no vystoupení tanečního oboru místní 
„ZUŠky“ a další program. „Celou akci 
zakončí ve 23 hodin prohlídka nočním 
divadlem,“ prozrazuje Kašík a zdů-
razňuje, že vstup na šumperskou Noc 
divadel je zdarma.  -zk-

Výstava nazvaná „7 divů J&G Spo-
lečnosti“ bude od úterý 18. do čtvrtku  
20. listopadu k vidění ve vestibulu  
základní školy v ulici Dr. E. Beneše, 
známé jako „Jednička“. Věnována je 
sedmým narozeninám J&G Společnos-
ti, která pro zdejší děti pořádá zábavné 
hry, akce a projekty.

„Výstava připomene všechny důleži-
té kroky společnosti na cestě k oprav-
dovému dětskému smíchu. Veřejnost 
si tak bude moci prohlédnout nejen 
všechny fotky a věci, které za sedm let 
společností prošly, ale také perličky, 
jež prozatím zůstávaly v zákulisí,“ říká 
Jakub Gloza, který J&G Společnost ve 
svých osmi letech založil. A zatímco 
v roce 2007 proběhla jedna akce, během 
následujících let má společnost na svém  
kontě hned několik akcí a projektů. Při-
pomeňme Českého Ježíška, Den dětí 
nebo Vycházku za čarodějnicemi, z pro-
jektů pak časopis Smíchoviny, školní rá-
dio Rozhlas na Jedničce či dobročinnou 
sbírku Psí tlapka. 

Vernisáž výstavy je naplánována na 
úterý 18. listopadu od 9.45 hodin. Ve-
řejnost ji může navštívit od 11.40 až do 
16 hodin a zájemci si mohou domluvit 
komentovanou prohlídku se zakladate-
lem J&G Společnosti Jakubem Glozou. 
Více informací lze získat na www.jag-
spolecnost.wz.cz. -zk-

Největším jménem nedělního kon-
certu je bezesporu Otis Taylor, jedna 
z nejvýznamnějších osobností sou-
časného blues.  Foto: archiv
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Další premiérou šumperské divadel-
ní sezony jsou Foglarovy Rychlé šípy. 
S místními herci je nastudovala reži-
sérka Jana Ryšánek Schmiedtová, která 
v Šumperku v minulosti režírovala We-
richovu Lakomou Barku. Poprvé tento 
titul uvidí diváci v sobotu 8. listopadu 
od 19 hodin.

Inscenační tým šumperské verze 
Rychlých šípů zvolil jako základ pro 
divadelní inscenaci dnes už kultovní 
komiksové zpracování dobrodružství 
Rychlých šípů - přesně to, co kdysi 
vycházelo v časopise Mladý hlasatel. 
Na scénu se tak dostává nejen pětice 
pravdomluvných hochů, ale i proradné 
Bratrstvo kočičí pracky - Dlouhé Bidlo, 
Štětináč a Bohouš.  -red-

Výstavu nazvanou Za zimních ve-
čerů v chalupách chystají v těchto 
dnech šumperští muzejníci. Otevřena 
bude v pátek 14. listopadu v 9 hodin 
a půjde o interaktivní výstavu při-
bližující domácí výrobu na venkově 
v minulosti. Návštěvníci se dozvědí, 
ale i prakticky vyzkoušejí, čemu se lidé 
věnovali v zimě v dobách, kdy neznali 

televizi ani počítače. Výstava potrvá do  
22. března příštího roku. -red-

 Třetí koncert podzimní části cyklu 
Klasika Viva, který v Šumperku po-
řádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na pondě-
lí 17. listopadu. V tento den bude od  
19 hodin patřit klášterní kostel Škam-
povu kvartetu. V programu zazní 
skladby Antonína Dvořáka (Sm. Kvar-
tet G dur op. 106), Josepha Haydna 
(Sm. Kvartet op 77/1) a Leoše Janáč-
ka (Sm. Kvartet č. 1). Vstupenky za 
sto korun si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury Šumperk  
a v Informačním centru.  -red-

Hned dvě přednášky proběhnou ve 
třetím listopadovém týdnu v šumper-
ském muzeu. O netopýrech Jeseníků 
pohovoří v úterý 18. listopadu Dušan 
Duhonský z CHKO Jeseníky. Přednáš-
ka, která je malou reflexí za výstavou 
Příroda Šumperska, se bude zabývat 
výskytem, druhy a ochranou tohoto ži-
vočišného druhu žijícího v Jeseníkách. 
Začíná v 17 hodin v Přednáškovém 
sále muzea.

O dva dny později, ve čtvrtek  
20. listopadu, budou stejné prosto-
ry patřit setkání nazvanému Zdeněk 
Gába: Vlastivědné zajímavosti z příro-
dy Jeseníků. Představení stejnojmenné 
knihy a beseda s autorem proběhnou  
v 17 hodin. -zk-

V šumperském muzeu probíhá vý-
stava s názvem 45 let CHKO Jeseníky 
a u její příležitosti se uskuteční před-
náška o Lesích a pralesích Jeseníků 
a jejich obyvatelích.

CHKO Jeseníky je nejlesnatějších 
chráněnou krajinnou oblastí v České 
republice. Lesy zaujímají ¾ rozlo-
hy CHKO Jeseníky. Z velké části jde 
o lesy ovlivněné lidskou činností, pře-
važují kulturní smrčiny. Smrk tvoří 
přirozené porosty až v nadmořské 
výšce nad 1100 m. Dříve byly tyto 
oblasti málo dostupné, proto zde byl 
v minulosti les jen minimálně ovliv-
ňován hospodařením. Většina hor-
ských smrčin se nachází v přísných 
rezervacích, kde zásahy do života lesů 
jsou minimální. 

Z původně převažujících bukových 
porostů zůstaly dnes už jen rozptý-
lené ostrůvky. Část z nich se nachází 
v přírodních rezervacích (např. Jelení 

bučina, Bučina pod Františkovou mys-
livnou).

Na přednášce Jindřicha Chlapka 
a Petra Šaje ze Správy CHKO Jeseníky 
se dovíte, zda jsou ještě v Jeseníkách 
pralesy, co to vlastně prales je, jest-
li zdejší lesy ohrožuje kůrovec, kteří 
obyvatelé zdejších lesů jsou před vyhy-
nutím a kterým se v Jeseníkách dobře 
daří i jak jsou na tom jesenické lesy se 
zdravím. Přednáška proběhne v úterý 
25. listopadu v 17 hodin v Rytířském 
sále Vlastivědného muzea v Šumperku. 
Vstupné je 20 Kč. M. Zmrhalová

S velkým zájmem veřejnosti se 
v první polovině letošního roku se-
tkaly besedy debatního kroužku Věda 
a její filozofie, které nabídla šumper-
ská Městská knihovna. Další setkání 
s vysokoškolským vědecko-pedago-
gickým pracovníkem v nukleárních 
vědách Jaromírem Bárem tak chystá 
na listopad. Na programu je ve čtvr-
tek 27. listopadu od 17 hodin v půj-
čovně knihovny v ulici 17. listopadu. 
Tématem besedy bude otázka „Co 
nám říká EINSTEINŮV VZTAH  
E = mc2?“. Odpověď zní: „NEBOJTE 
SE tohoto tématu! Pochopí vše každý, 
kdo má SKUTEČNÝ ZÁJEM.“ -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí

Vít Valenta vyhrál český šampionát 
tělesně postižených šachistů

Školáci v rámci Dne Nysy sportovali

Od 12. do 19. října proběhlo v hotelu Duo v Horní Bečvě Mistrovství ČR tělesně 
postižených šachistů. Zvítězil Vítek Valenta se 7,5 body z 9 možných, přičemž zin-
kasoval šest výher a tři remízy. Tím se nominoval na 15. Mistrovství světa, které se 
bude konat v roce 2015 na Slovensku a v roce 2016 v Indii.

Ve dnech 16. až 23. září se Vít Valenta zúčastnil 14. Mistrovství světa IPCA v láz-
ních Banja Junakovic v Apatinu v Srbsku. V silné mezinárodní konkurenci se šesti 
body z devíti umístil na páté příčce. E.M. Valentová

V úterý 7. října proběhl na Základní 
škole ve Vrchlického ulici Den Nysy. Do 
Šumperka zavítalo pětatřicet žáků ze 
základní školy Matěje Korczaka z pol-
ského partnerského města. Naše škola 
uspořádala sportovní den a pozvala 
k přátelským turnajům žáky ze základ-
ních škol z Postřelmova a Libiny.

Žáci 5. a 6. ročníků změřili síly 
v malé kopané, přehazované s pravi-
dly volejbalu a florbalu. Minikopanou 
vyhráli chlapci z Nysy, florbal smíšené 
družstvo z Postřelmova a přehazova-
nou dívky z pořádající školy ve Vrch-
lického ulici.

Pozoruhodným způsobem probíhalo 
utkání našich dívek s dívkami z Nysy. 
Došlo totiž k poměrně výraznému ne-
poměru sil mezi naším vzrůstově ma-
lým družstvem a „vysokým“ družstvem 
polských dívek. Zatímco polská děvča-
ta hrála volejbal, a to na dobré úrovni, 
naše děvčata soupeřkám míč z druhé 
strany sítě statečně přehazovala. Díky 
veliké vervě a nasazení slavil nakonec 
Šumperk vítězství. Podobně jako v bib-
lickém příběhu porazil chlapec David 
obra Goliáše.

Žáky z naší spřátelené školy jsme po-
zvali na týdenní jazykový kurz v květ-

nu 2015, a budeme se tak těšit na další 
setkání.

Chtěli bychom touto cestou také 
poděkovat aktivním rodičům našich 
žáků, kteří připravili pro zahraniční 
hosty bohaté pohoštění. P. MálekŠumperan Vít Valenta pravidelně boduje na různých šampionátech.  Foto: archiv

Dívky změřily své síly v přehazované. 
 Foto: archiv

Divadelní scénu 
obsadí Rychlé šípy

Výstavní síň ožije zimními 
večery v chalupách

Klasika Viva přiveze 
Škampovo kvarteto

Přednáška Lesy a pralesy
 Jeseníků a jejich známí 

i neznámí obyvatelé

V knihovně bude řeč 
o nejslavnější rovnici 

vědy E = mc2

Muzejníci chystají 
dvě přednášky
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Kulturní servis/Ceny města

Navrhněte nominace a vyhrajte vstupenky na předávání Cen města

Vyplněný lístek pošlete na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
(obálku označte „Ceny města“), nebo elektronicky na cenymesta@sumperk.cz, nejpozději 31. prosince 2014.

Uvedené údaje o nominovaném budou zpracovány pro hlasování Zastupitelstva města Šumperka, které rozhodne o udělení Cen města 
Šumperka za rok 2014 v jednotlivých kategoriích. 

Údaje o navrhovateli budou použity pro slosování o deset volných vstupenek pro dvě osoby na slavnostní večer předávání cen města 
Šumperka, který se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 v Divadle Šumperk. Kontaktní údaje nominonovaného budou použity pro 

kontaktování při případném získání Ceny města Šumperka, tyto kontaktní údaje není povinné uvádět.

U kategorií „Architektura“ přiložte fotografii objektu.

SportKultura

Významný počin v sociální a humanitární oblasti Vzdělávání

Podnikání

Architektura/novostavba Architektura/rekonstrukce

Životní prostředí a ekologie

Cena mladých

Přínos městu

Kategorie* 

Jméno/název nominovaného* 

Stručné zdůvodnění návrhu* 

Navrhovatel 

jméno a příjmení*:

adresa*:

tel.*:

e-mail:

Nominovaný

adresa:

tel.:

e-mail:

Označte pouze jednu kategorii, do které chcete nominovat.

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

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

Nominační lístek

* Povinný údaj 

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

Ceny města 
za rok 2014

SONS ŠumperkCentrum sociálně 
orientovaných inovací 7.11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika „na Komíně“

11.11. a 25.11. od 10 hod. v „K“   Zdravotní cvičení na židlích
12.11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří 
13.11. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Výroba vánočních přání
20.11. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy  Vaření
21.11. od 14 hod. v G-klubu DK   Oslava dne nevidomých
22.11.   Turnaj v showdownu (aplikovaný stolní 
  tenis pro nevidomé) pro 12 hráčů z celé 
  ČR o putovní pohár
24.11. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování
27.11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení zvonečků z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz, SONS,  
8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Pondělí - pátek vždy od 9 do 17 hod.  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A SVOBODNĚJI!

6.11. od 9 hod.   Nové trendy v marketingu 
  Více na tel.č. 775 760 354
11.11. od 10 do 17 hod.   JOB BURZA v Šumperku - 2. regionální 
v Domě kultury  trh nejen pracovních příležitostí 

Více na tel.č. 777 606 368, e-mail: jobbur-
za@bec-coop.cz, www.jobburzasumperk.
cz, vstup zdarma

Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

Již patnáct let uděluje šumperská radnice Cenu měs-
ta hned v několika kategoriích. Zatímco za rok 1999 to 
byly kategorie čtyři, v nadcházejícím šestnáctém roční-
ku jich bude devět se čtyřmi podkategoriemi. Uznání 
za rok 2014 by se mělo opět dostat nejen jednotlivým 
osobnostem, ale také významným akcím, počinům, 
projektům a událostem. A jedinečnou možnost aktiv-
ně se zapojit do této akce mají všichni Šumperané. Po-
kud navrhnou nominace, mohou získat vstupenky na 
slavnostní večer, na němž se budou ocenění předávat.

Nominace mohou občané navrhovat podle vlastní-
ho uvážení v  kategoriích Kultura, Významný počin 
v sociální a humanitární oblasti, Vzdělávání, Podni-
kání - drobné podnikání, Podnikání - výrobní spo-
lečnosti, Životní prostředí a ekologie, Cena mladých, 
u níž je věková hranice stanovena do pětadvaceti let 
včetně, a Cena za přínos městu za práci na rozvoji 
nebo prezentaci města v daném roce nebo za dlou-
hodobou práci či celoživotní přínos městu. Zvláštní 
kapitolou je kategorie Architektura, která je rozdělena 
do podkategorií novostavba a rekonstrukce.

Nominovaní by měli být šumperskými občany, pří-
padně by měli na území města provozovat svoji čin-
nost, nebo by to měli být rodáci, kteří svou činností 
Šumperk významně proslavili. Nominace musí obsa-
hovat název akce nebo jméno nominovaného, jedno-
značné zdůvodnění návrhu, označení dané kategorie, 
jméno a kontaktní údaje osoby či název organizace, jež 
nominaci navrhla. U kategorií architektura je nutné 
přiložit barevnou fotografii navrhované stavby, musí 
se přitom jednat o stavbu zkolaudovanou v roce 2014. 
Pravidla pro hlasování a udílení Cen města Šumperka 
jsou zveřejněna na stránkách města www.sumperk.cz. 

V letošním roce je pro návrhy nominací vytvo-
řen speciální formulář. Ten je v elektronické podobě 
k dispozici na webových stranách města - v sekci For-
muláře a tiskopisy odboru školství kultury a vnějších 
vztahů a v tištěné podobě ho lze získat na podatel-
nách úřadu, v informacích a v Informačním centru. 
Lze rovněž použít zde otištěný formulář.

Návrhy na udělení Ceny města mohou občané za-
sílat do středy 31. prosince 2014 elektronicky nebo 
poštou na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, případně je lze ode-
vzdat na podatelnách úřadu na nám. Míru 1 nebo 
v Jesenické ulici 31. Obálku je třeba označit heslem 
„Ceny města“. Bližší informace sdělí tisková mluvčí 
Olga Hajduková, e-mail olga.hajdukova@sumperk.
cz, tel.: 583 388 519, nebo referent oddělení kultury 
a vnějších vztahů Bohuslav Vondruška, e-mail: bohu-
slav.vondruska@sumperk.cz, tel.: 583 388 609. -zk-
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Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

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

6.11. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
14.11. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
18.11. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
20.11. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
27.11. od 14 hod. v „KS“   Filmové odpoledne 
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum Brouček
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.   Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Středisko volného času Doris

ZUŠ Šumperk

Každé pondělí, úterý, každý čtvrtek  Volná herna
a pátek  od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každou středu (s výjimkou 12.11.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
7.11. od 15 do 18 hod. v „AT“ na „K“  Ateliér - Hadráčci - Podzimníčci 
  Tvorba jednoduchých podzimních 
  skřítků dle vlastní fantazie
15.-16.11. v „SEV“ Švagrov   Martinské slavnosti  Víkendový pobyt 
  pro rodiče s dětmi, www.svagrov.cz.
19.11. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
24.11. od 16.30 hod. v AT na „K“   Keramické vánoční ozdoby a glazování 
28.11. od 15 do 19 hod. na „K“   ADVENTNÍ DÍLNY

Velká floristická dílna pro starší děti 
a dospělé, Malá adventní dílna je určena 
zejména dětem. 

29.-30.11. v „SEV“ Švagrov   Těšení se na Vánoce I.  
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, ad-
ventní výtvarné dílny, podvečerní prožití 
adventní spirály, www.svagrov.cz. 

30.11. od 16 do 18.30 hod. na „K“   Čertoviny 
  Zábavné odpoledne plné andělů a čertů
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 2, 
Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

8.-9.11. vždy od 9 do 18 hod. v ZUŠ  4. ročník celostátní soutěže 
  v interpretaci koncertního melodramu
25.11. v 19 hod. v klášterním kostele  Učitelský koncert
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

Centrum pro rodinu
Každé pondělí od 9.30  Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti 
11.11. od 9 hod. v „Č“  „Večerníčkova dobrodružství“ 
 Pro maminky s dětmi
14.11. od 19 hod. v „Č“  „Večer v Čítárně“  S předčítáním z pohádek 

pro dospělé v podání J. Firly, hudebním vy-
stoupením Fr. Soukupa a E. Maturové

18.11. od 9 hod. v „Č“  „Zábavná říkadla“  Pro maminky s dětmi
25.11. od 9 hod. v „Č“  „Pohádka plná maňásků“ 
 Pro maminky s dětmi
28.11. od 19 hod. v „Č“  Tvořivá dílna  Tvoření adventních 
 věnců s povídáním o adventu
21.- 23.11. na faře  Víkend pro matky a dcery  Výtvarné tvoření, 
ve Velkých Losinách beseda o výchově pro maminky, duchovní 
 slovíčko pro dívky
Do konce listopadu v Č“  „Bezdomovci a jejich andělé“ 
 Výstava E. Soukupové a J. Vykonala
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kos-
telní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., 
St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod.

Přijďte si zabruslit na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost probíhá na zimním stadionu 
každé úterý od 17 do 18 hodin. V neděli dopoledne pak mohou na 

stadion zamířit rodiče s dětmi. 
Pro ně je vyhrazen čas od 8.30 do 9.45 hodin. 

Další termíny bruslení pro veřejnost budou zveřejněny na stránkách 
PMŠ, a.s. www.pms-spk.cz v sekci Zimní stadion.
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15. prosince 2014 bude zahájen příjem přihlášek pro akade-
mický rok 2015/2016 do bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

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

www.pef.czu.cz

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

AKADEMICKÝ ROK 
2015/2016    

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 7.11. 2014 do 20.11. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ........................................................87,- Kč/1 kg 

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb celožitný 550 g - NOVINKA ...............................................................20,90 Kč 
Hřeben makový 56 g ........................................................................................... 5,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb Komisárek 400 g BK - NOVINKA ......................................................14,90 Kč 
Croissant s nutellou 55 g ................................................................................... 7,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ
Maso V + W 
Krnovská šunka standard...................................................................................... 118,- Kč/1 kg
Ostravská klobása ..................................................................................................... 111,- Kč/1 kg
Inovecký salám........................................................................................................... 105,- Kč/1 kg 

!!!!!!!!

 
Jste v bezvýchodné situaci?
Chcete začít žít normální život 
bez dluhů?
Zastavíme dražbu uvalenou 
na Váš majetek.

Přenechte SVÉ starosti NÁM...
Kontakt: Alena Krestýnová, 8. května 4, Šumperk
Kontaktní osoba: Petra Malá, mobil: 737 275 633, 

e-mail: ins.bankrot@seznam.cz

VALÍ SE NA VÁS EXEKUCE 
ZE VŠECH STRAN?

Specializace na oddlužování 
a osobní bankrot

Pomůžeme Vám! Legálně, rychle a s jistotou 
dokážeme snížit Vaše dluhy na minimum.

NABÍZÍME DOČASNÝ I TRVALÝ PRONÁJEM 
místnosti v Šumperku - semináře, cvičení aj. 

dále nabízíme vedení účetnictví, v ceně , daňové, ekonomické  poradenství, včetně 
možného zastoupení u správce daně , 100% garance , ceny dohodou , individuální 

přístup ke klientovi, v rámci Vašeho podnikání za Vás vše vyřídíme .  

cena od 150,-Kč / hod.
měsíčně 7.000,-Kč  
+ služby/ 105m2

při trvalém nájmu dále 
k dispozici kancelář  

15m2  a samostatné WC

Šumperk, Jesenická 65, �rma DIRECT ECONOMY a.s. 
Ceny dohodou. Info: tel. 725 564 485, www.deconomy.cz
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OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19A, Šumperk
Tel: 774 959 531

 Více informací na 
www.optomedic.cz

VARILUX Multifokální brýlové čočky             

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  
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CY

CMY

K

Zemdlka-FINAL-tisk.pdf   1   15.07.14   16:57

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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Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

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

zve všechny zájemce o studium na  

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
obor vzdělání:

1.12. – 5.12. 2014   
od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 – 12,00 hod.)  

Ve školním roce 2015/2016 otevíráme tyto obory vzdělání na 
střední průmyslové škole:
 18-20-M/01    Informační technologie
 26-41-M/01    Elektrotechnika 
 23-41-M/01    Strojírenství 
 78-42-M/01    Technické lyceum
 82-41-M/04    Průmyslový design
 82-41-M/05    Gra� cký design

Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se do naší internetové soutěže. 
Více informací o soutěži při prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá!

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, 

telefon: 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

3D Johny – experimentální shop(a) pro 3D tisk a skenování, Langrova 3b, 787 01 Šumperk
provozovatel: AFORTI IT s.r.o., kontakt: info@3djohny.cz, www.3djohny.cz, www.facebook.com/3djohny

Proces 3D tisku závisí na velikosti předmětu a trvá několik hodin. Proto neváhejte a pořiďte si svůj dárek včas! Standardně 
dodáváme hotové výrobky do 3 dnů, ale před Vánocemi se může tato dodací doba kvůli omezeným kapacitám prodloužit 
až na dva týdny. Otvírací doba je každé pondělí, středa a pátek od 13 do 17 hodin, ale můžete nás zastihnout velmi často 
i mimo uvedenou dobu, a dokonce i o víkendu.

Nejen dárky – 3D tisk Vám nabízí samozřejmě daleko více 
možností. Pokud potřebujete atypické držáky, úchyty a 
součástky, pomůžeme Vám je vyhledat, popř. navrhnout a 
vyrobit. Chystáte se stavět? Podle zpracovaného projektu 
nebo vizualizace v počítači si můžete nechat vyrobit 
zmenšený 3D model Vašeho budoucího domu. Podnikáte-li 
ve výrobě, pomůžeme Vám navrhnout a odzkoušet nové 
prototypyprototypy Vašich budoucích výrobků. Pro Vaši firmu 
nabízíme výrobu 3D loga nebo prostorových nápisů. 3D 
tisk je tu pro Vás!

Pravý originál – Váš vlastní 3D model - pokud máte 
kreativní myšlení, můžete si navrhnout své vlastní (a v 
takovém případě opravdu „originální“) výrobky. 
Vyzkoušejte některý z volně dostupných programů pro 3D 
modelování v počítači. Programy a návody najdete na 
našich stránkách. Doporučujeme však i osobní konzultaci, 
aby Vaše nové modely byly pro 3D tisk vhodné - ať už se 
jednájedná o velikost, tvar či způsob provedení. Pokud budete 
mít zájem, můžeme Vaše originální výrobky nabídnout k 
prodeji na našich stránkách nebo přímo na prodejně. 

3D designové modely – najděte inspiraci na internetu – 
existuje již statisíce modelů (a toto číslo každým dnem 
narůstá), které si můžete stáhnout a na 3D tiskárně 
„vytisknout“. Můžete si vyhledat různé ozdobné předměty, 
vázy, náramky, stínítka, figurky, hračky, modely, pomůcky 
pro výuku či do domácnosti. Odkazy na nejlepší 
internetové galerie s 3D modely najdete na našich 
stránkáchstránkách (www.3djohny.cz/modely/).  Postup je velmi 
jednoduchý – najdete si model, který se Vám líbí, stáhnete 
si ho do počítače a pošlete nám ho emailem. My Vám 
obratem spočítáme cenu za výrobu modelu – cena závisí 
na době a kvalitě tisku. Pokud Vám cena bude vyhovovat, 
model Vám do několika dnů vytiskneme a dodáme. Pokud 
si něčím nebudete jistí, rádi Vám poradíme.

3D průsvitné obrázky – pojem litofanie (lithophane, 
lithophanie) je technika výroby průsvitných obrazů. 
Obrázek se na destičce objeví, když je zezadu prosvícen 
světlem. Dříve tato technika využívala jako materiál 
především porcelán, dnes je možné podobné obrázky 
vyrobit také na 3D tiskárně. Vytištěný průsvitný obrázek z 
Vaší fotografie můžete zavěsit na okno nebo použít jako 
netradičnínetradiční stínítko k lampičce, ale také jako zajímavý 
přívěsek např. na klíče. Bez osvětlení jsou viditelné jen 
vrstvy, při prosvícení se jako kouzlem objeví fotografie 
ukrytá ve 3D. Připravujeme pro Vás novou službu 
(www.3djohny.cz/prusvitne-obrazky/), kde si budete moci 
fotku sami nahrát a objednat si velikost a tvar výsledného 
průsvitného obrázku.

3D figurky – potěšte své blízké svou vlastní zmenšenou 
kopií, překvapte rodiče a prarodiče soškami dětí a vnoučat! 
Jak takovou 3D figurku získat?  Nejdříve se u 3D Johnyho 
necháte naskenovat 3D skenerem. Samotné skenování 
zabere pouze 3-5 minut a provádíme ho na počkání. Takto 
získaná data je nutné v počítači vyčistit a upravit. Výsledný 
3D model zveřejňujeme v internetové galerii (podívejte se 
nana www.3djohny.cz/galerie-skenovanych-postav/), kde si 
můžete Váš model prohlížet a sdílet na sociálních sítích. Z 
tohoto modelu se následně „tiskne“ vlastní 3D figurka v 
požadovaném rozměru – standardní výška figurky je 12 
cm, 15 cm nebo 18 cm - je možné domluvit i jiný rozměr. 
Vlastní 3D tisk pak trvá několik hodin v závislosti na 
velikosti a tvaru figurky. Tisk je jednobarevný, v současné 
dobědobě si můžete vybrat z deseti různých barev Pro výrobu 
figurky je nutná osobní návštěva, protože figurku nelze 
udělat z  fotografie. Pokud chcete své blízké překvapit, 
darujte jim 3D figurku své vlastní osoby nebo jim věnujte 
„Dárkový certifikát“, na základě kterého si mohou pořídit 
svoji vlastní 3D figurku. Dárkové certifikáty zakoupíte v 
prodejně 3D Johny.

Chcete letos překvapit své blízké opravdu jedinečným a originálním dárkem? Vyzkoušejte 3D tisk! Pokud toužíte 
poznat něco nového, vymyslet si svůj vlastní originální výrobek, získat inspiraci nebo si dokonce pořídit vlastní 3D 
tiskárnu, navštivte nás na ulici Langrova 3b v Šumperku (mezi poštou a minigolfem hned za prodejnou textilu). 
Naše „Experimentální shop(a) 3D Johny“ je zatím jedno z mála míst u nás i v zahraničí, které se zaměřuje na 3D 
tisk převážně pro veřejnost.  Uvidíte na vlastní oči 3D tisk na tiskárnách 3D Felix printers a PrinterbotPlus, 
ukážeme Vám předměty z 3D tiskárny, vysvětlíme Vám, jak 3D tiskárny pracují, ochotně poradíme a pomůžeme 
Vám zorientovat se ve světě 3D tisku.Vám zorientovat se ve světě 3D tisku.

Vánoční dárky z 3D tiskárny
aneb co všechno je již dnes možné 3D Johny

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, daňový poradce
Nám. Míru 18, 787 01 Šumperk

 Tel.:  583 550 363
 Mobil:  603 853 237
 E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D. 
- poradenství

NABÍZÍM DOTAČNÍ 
PORADENSTVÍ 

pro podnikatele, obce, zemědělce, NNO
vyhledání vhodné dotační výzvy, zpraco-

vání žádosti - 1. konzultace zdarma, 

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE 
- zpracování žádostí, možnost vedení 
evidencí nutných k plnění zákonných 

požadavků na hospodaření, příprava na 
ekologické zemědělství, poradenství 

v rámci dotačních programů z PRV 
informace o dotačních změnách od r. 2015. 

Telefon: 776 67 98 77, 
email: zdenka.hegedusova@seznam.cz

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ A MASÁŽE
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záruka až 

25 let
Nejlevnější lakované kuchyně v regionu

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

Reklamní p edm ty 
a kalendá e
s potiskem

inzerce 10 x 6 cm PRODEJ FOLII.indd   1 30. 10. 2014   13:10:25

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

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

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

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Šumperk, Revoluční  1.030.000 Kč   

Šumperk, Kosmonautů   459.000K č  Šumperk, Prievidzská   890.000 Kč  

Šumperk, Lidická    730.000 Kč  Šumperk, Bohdíkovská  3.700.000 Kč  Šumperk, Lidická     780 000 Kč 

Šumperk, Gen. Svobody  650.000 Kč  Šumperk, Temenice   900 Kč/m2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Nový Malín   2.060.000 Kč 

Šumperk, Zborovská  910.000 Kč

Rapotín     4.500.000 Kč  

Šumperk, nám. J. Zajíce    590.000 Kč

Šumperk, Čsl. arm.  1.130.000 Kč 

Šumperk   1.400 Kč/m2

Bludov   2.800.000 Kč 

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

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

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

poslední volný byt 1+kk k dispozici NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Pro našeho 
zaměstnance hledáme 

byt 3+1 nebo 
větší 2+1 v Šumperku  

nebo Zábřehu. 
Financování zajištěno.


