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Ulice se oblékly do 
vánočního, atmosféru 
navodí stylové trhy

„Sluneční“ škola má 
nové hřiště, chce otevřít 
fotbalové třídy2 3 3

Dana Vargová 
obdržela 
Cenu Paměti národa 5

Mobilní aplikace 
provede místy, 
kde se natáčelo Krásno

Bluesové hvězdy o prodlouženém 
víkendu zářily v Šumperku

Zpěv Muda Morganfielda má k projevu jeho otce Muddyho Waterse velmi 
blízko. Šumperský koncert, na němž se představil i jeho bratr Big Bill Mor-
ganfield, byl výjimečný v tom, že závěr patřil jejich společnému vystoupení. 
 Foto: P. Kvapil

To nejlepší na závěr - o zakončení nedělního programu se postaral Otis Taylor, 
jedna z nejvýznamnějších osobností současného blues. Do Šumperka přijel 
s nově obsazenou kapelou a velkou, emočně mimořádně silnou show. 
 Foto: P. Kvapil

Finále nedělního večera odstartoval americký kytarista Mike Zito se svou ka-
pelou The Wheel a zpěvačkou a kytaristkou Samanthou Fishovou. 
 Foto: P. Kvapil

Úžasná atmosféra, skvělá vy-
stoupení, spokojenost návštěvníků 
i účinkujících. Tak by se dal stručně 
charakterizovat devatenáctý ročník 
mezinárodního festivalu Blues Alive, 
jemuž patřil Šumperk od pátku 14. do 
neděle 16. listopadu. Poprvé v historii 
se na něm objevili i Seveřané.

Letošní program Blues Alive sestavi-
li pořadatelé tak, že nedali bluesovým 
fandům téměř vydechnout. Počínaje 
pátečním zahajovacím koncertem vě-
novaném bluesové legendě Muddy-
mu Watersovi, na němž vystoupili za 
doprovodu speciálně postavené čes-
ko-italské kapely Marcel Flemr Band 
jeho synové Mud Morganfield a Big 
Bill Morganfield, přes sobotní večerní 
vystoupení kalifornského hudebníka 
a zpěváka Billa Barretta a jeho kolegy 
Ryana Donohua, finského dua Black 

River Bluesman and Bad Mood Hud-
son, norské kapely Thornbjorn Risager 
and The Black Tornado a amerického 
zpěváka a foukačkáře Johna Németha 
až po nedělní koncertování německého 
tria Marc Breitfelder, italských The Cy-
borgs a amerického kytaristy Mika Zita 
s kapelou The Wheel a talentovanou 
zpěvačkou a kytaristkou Samanthou 
Fishovou. Úplný závěr pak patřil dal-
ší avizované hvězdě - Otisu Taylorovi, 
jedné z nejvýznamnějších osobností 
současného blues. Kromě toho nabíd-
li pořadatelé divákům i filmovou pro-
jekci, tématické odpoledne či koncerty 
v H-clubu ve spolupráci s internetovým 
rádiem Dixie. -red-

Součástí tohoto čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků.
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Předvánoční akce/Trhy

Do slavnostního hávu se již oblékly 
ulice v centru Šumperka. Vánoční svě-
télka by se měla, stejně jako oba vánoč-
ní stromy, rozsvítit v pátek 5. prosince 
v 17 hodin. 

„Letos jsme žádné novinky nepoři-
zovali, nové budou jen letopočty, které 
svítí na významných místech. Výzdoba 
tak pouze prošla technickou kontro-
lou a drobné závady se opravily,“ uve-
dl ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich. V minulých týdnech 
tak již pracovníci firmy Elektroslužby 
Šumperk vánoční výzdobu nainsta-
lovali. Centrum města od Obchodní 
akademie k obchodnímu domu Jednota 
zdobí girlandy s hvězdami a vločka-
mi, směrem k tzv. „Točáku“ pak řetězy 
s větvičkami. Cestu směrem k poště 
a ulice Starobranskou a Lužickosrbskou 
krášlí převěsy s hvězdami a vločkami 
a sloupy veřejného osvětlení oživují 
zelené chvojí a zářící ozdoby s motivy 
sněhových vloček, komet, vánočních 
stromků a zvonků. 

Slavnostní atmosféru v Šumperku 
umocní opět dva stromy. Jedle doug-
laska, která pochází z Jiráskových sadů, 
jež procházejí revitalizací, ozdobí tento 
pátek náměstí Míru u radnice. Menší 
smrk stříbrný z městského lesa pak „vy-
roste“ na tzv. „Točáku“. Vánoční světél-
ka by se na obou stromech měla poprvé 
rozsvítit v pátek 5. prosince. „Celkový 
provoz, včetně montáže, údržby a od-
strojení přijde asi na dvě stě padesát 
tisíc korun,“ uzavřel Šperlich. 

Dětské říkanky, písničky, radostné 
úsměvy a občas slzičky - atmosférou 
mikulášské nadílky ožije v pátek 5. pro- 
since šumperské náměstí Míru. Do 
města zavítá Svatý Mikuláš doprovázený 
andílky a anděly a také zlobivými čertí-

ky a čerty. Neobvyklý průvod s bryčkou 
taženou čerty vyrazí úderem sedmnácté 
hodiny od Obchodní akademie na ná-
městí Svobody a vydá se pěší zónou na 
náměstí u radnice. Zde čeká v 17.17 ho-
din ty „hodné“ sladká odměna a „zlobi-
vé“ pak pokárání, chybět nebudou ani 
čertovský rej, andělské melodie a další 
překvapení, jež připravila místní Řím-
skokatolická farnost. 

Již podeváté chystá skupina dob-
rovolníků vánoční charitativní akci 
nazvanou Strom splněných přání. Ta 
se letos poprvé nezaměří pouze na 
děti z Pavučinky, ale nově i na seniory 
z místního Domova důchodců.

„Vzhledem k tomu, že v Dětském 
centru Pavučinka v Dolnomlýnské ulici 
pobývá v současnosti jen třináct dětí, 
rozhodli jsme se zapojit do projektu 
i klienty Domova důchodců. Ježíšci 
tak budou plnit přání třinácti dětí ve 
věku do tří let a třinácti seniorů,“ říká 
organizátorka akce Tereza Schreibe-
rová. Vzápětí podotýká, že právě jim 
mohou lidé, kterým není lhostejný 
osud nejmenších a osamělých, udělat 
radost dárkem pod Strom splněných 
přání. Ten letos vyroste opět před ka-
várnou PředMěstí v ulici Gen. Svo-
body a poprvé se rozsvítí v pondělí  
1. prosince v podvečer. „Ježíšci“ na něm 
najdou konkrétní přání, která nakreslili 
„prvňáci“ ze školy ve Vrchlického uli-
ci. Z nich si mohou lidé až do pondělí  
22. prosince vybrat, koupit dárek a pře-
dat jej v kavárně PředMěstí. 

Nejen nazdobené stromy na náměstí 
Míru u radnice a na tzv. „Točáku“, jež se 

rozzáří v pátek 5. prosince v 17 hodin, 
ale také stylové trhy umocní v Šum-
perku nadcházející předvánoční atmo-
sféru. Na tzv. „Točáku“ v centru města  
pořádá od pátku 5. prosince až do stře-
dy 24. prosince do 14 hodin místní rad-
nice trhy nazvané „Vánoce na Točáku“. 
Ve zmíněných dnech budou prodejci 
v dřevěných stáncích nabízet od deváté 
ranní do deváté večerní stylové vánoč-
ní zboží, cukroví, grilované uzeniny, 
medovinu, punč, svařené víno a další 
pochutiny. 

Ti, kteří si zamilovali speciální ně-
mecké vánoční štoly, nepřijdou zkrátka 
ani letos. Z partnerského Bad Hersfeldu 
jich dorazí do Šumperka již tradičně 
plný „náklaďák“. Originální německou 
vánoční dobrotu si budou moci lidé 
koupit v sobotu 6. prosince právě v jed-
nom ze stánků na „Točáku“. „Výtěžek 
z prodeje půjde na konto charitativních 
organizací,“ říká referentka oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské 
radnice Eva Rutarová. 

Stejně jako v uplynulých letech také 
letos provoní náměstí Míru u radnice 
pravá domácí zabijačka. Během Vánoč-
ních zabijačkových trhů, které potrvají 
od pondělí 15. do středy 17. prosince, 
mohou návštěvníci v době od 10 do  
18 hodin ochutnat prdelačku, tlačenku, 
jitrnice, ovar a další speciality. Chybět 
nebude ani svařené víno, punč a me-
dovina. Sváteční atmosféru umocní 
doprovodná vystoupení u vánočního 
stromu a druhý ročník akce nazvané 
„Šumperské vánoční zvonění u radni-
ce“ (viz Živá brána Jeseníků). 

Šumperské divadlo se přihlásilo ke 
čtvrtému ročníku akce nazvané Česko 
zpívá koledy, kterou pořádají noviny 
Deník. Připojí se k místní Základní 
škole ve Sluneční ulici, jež se loňského 

zpívání koled zúčastnila a letos ho spojí 
se Dnem otevřených dveří.

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

A které koledy se budou zpívat? Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den 
přeslavný jest k nám přišel a Pásli ovce 
Valaši. Po loňském výrazném úspěchu 
zakončí společné zpívání písnička Vá-
noce, Vánoce přicházejí.

Ve škole ve Sluneční ulici se ovšem ve 
středu 10. prosince nebude pouze zpí-
vat. Od šesté ranní do šesté podvečerní 
zde bude probíhat Den otevřených dve-
ří, v jehož rámci budou děti například 
hrát divadlo. V 15 hodin navíc před 
školou „odstartuje“ Vánoční jarmark 
a připraveno bude i občerstvení. 

Dějištěm vánočních trhů letos nebude 
jen tzv. Točák. Novinkou jsou dvouden-
ní trhy s vánočním zbožím na Hlavní 
třídě v části od obchodního domu Jed-
nota směrem ke Grandu, které místní 
radnice pořádá ve spolupráci s Okresní 
Agrární komorou. Probíhat budou v pá-
tek 19. a v sobotu 20. prosince. 

„Sezona farmářských trhů v Šumper-
ku sice skončila, před Vánocemi se však 
prodejci sjedou do města ještě jednou. 
Na Vánočních trzích tak lidé budou 
moci koupit zabijačkové speciality pana 
Klimeše z Bušína, uzeniny od Warische 
z Krnova, sýry od Dity Ferancové ze 
Šumperka, kvalitní „konzervy“ ve skle 
od firmy Designfoods ze Zábřeha, čer-
stvé pekařské výrobky z Libiny, bylinné 
sirupy a tinktury z Rychleb, Davídkovo 
koření, výrobky s rakytníkem, kvalit-
ní víno z vinařství Herzán z Čejkovic, 
frgály, trdelníky a mnohé další,“ říká 
Lucie Hošková z Okresní Agrární ko-
mory. Prodávat se zde podle ní budou 
také řemeslné výrobky, například ruč-
ně vyráběné šperky, keramika, dřevěné 
výrobky, proutěné zboží, háčkované 
čepičky a ručně šité výrobky do domác-
nosti. A chybět nebudou ani výrobky 
uživatelů denního centra „Pomněnka“, 
společnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením.

Vánoční trhy budou probíhat v pátek 
19. prosince od 9 do 18 hodin, v sobo-
tu 20. prosince pak od 9 do 16 hodin. 
Bližší informace a seznam prodejců lze 
najít na www.farmarsketrhysumperk.cz.
 Zpracovala Z. Kvapilová

Svatý Mikuláš zavítá do Šumperka 
v pátek 5. prosince.  Foto: -pk-

Stejně jako loni také letos vyroste 
stromek před kavárnou PředMěstí. 
 Foto: L. Pešková-Kulichová

Originální hersfeldské vánoční dob-
roty si budou moci lidé koupit v so-
botu 6. prosince v jednom ze stánků 
na „Točáku“.                           Foto: -zk-

5. prosince přijede 
do města Svatý Mikuláš

Předvánoční atmosféru 
umocní stylové trhy 

Před divadlem a na „Sluneční“ 
se budou společně zpívat koledy

Svá přání pověsí na stromek 
u PředMěstí nejen děti, ale i senioři

Letošní novinka: 
Vánoční trhy na Hlavní třídě 

Ulice se oblékly do vánočního, atmosféru 
navodí ozdobené stromy, koledy i stylové trhy
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Zpravodajství/Informace

Dana Vargová obdržela Cenu Paměti národa Program prevence kriminality 
na rok 2015 je vyhlášen
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 

České republiky vyhlásil dotační program, v rámci 
něhož může obec/město získat státní účelově vázané 
finanční prostředky pro oblast prevence kriminality 
na rok 2015. Příjemcem dotace z Programu prevence 
kriminality může být pouze kraj nebo obec. Faktic-
kým realizátorem dílčího preventivního projektu však 
může být nestátní nezisková organizace, příspěvková 
organizace a další typy právnických osob, se kterými 
příjemce dotace uzavře smlouvu. 

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i in-
vestičního charakteru. Projekty budou zaměřeny na 
snižování kriminality, na eliminaci kriminálně riziko-
vých jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné 
činnosti, na zvyšování rizika pachatele, že bude do-
paden, a na informování občanů o legálních možnos-
tech ochrany před trestnou činností.

Žadatelé o dotaci z Programu prevence kriminality 
na rok 2015 se musejí řídit dokumenty a splnit pod-
mínky v nich obsažené:

Naplňovat strategické cíle a priority a další pod-
mínky obsažené ve Strategii prevence kriminality 
v České republice na léta 2012 až 2015.

Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Pro-
gramu prevence kriminality v roce 2015, včetně příloh.

Naplňovat cíle a priority Strategie prevence krimi-
nality v Šumperku na léta 2012 až 2015.

Návrhy projektů pro zařazení do „Programu preven-
ce kriminality na rok 2015 města Šumperka“ zasílejte 
na předepsaném formuláři P3 do středy 10.12. 2014 na 
e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.  

Formulář P3 pro dílčí projekt, včetně všech dokumen-
tů, naleznete na webových stránkách města Šumperka, 
sekce Občan -> Prevence kriminality -> Aktuality.  

 S. Karkošková, manažerka prevence kriminality 

Manžel Dany Vargové měl s komunistickou mocí 
problémy celý život, stejně jako jejich syn Julek, kte-
rého tajná policie označila jako nejnebezpečnější 
antikomunistický živel na Šumpersku. V jejich bytě 
v tehdejší Leninově ulici se setkávali odpůrci komu-
nistické moci, tiskly se zde protirežimní letáky. Paní 
Dana sice disidentkou nebyla, ale s manželem vy-
tvářela svému těžce postiženému synovi zázemí. Za 
obětavou péči převzala v pondělí 17. listopadu Cenu 
Paměti národa, kterou každoročně uděluje organiza-
ce Post Bellum pamětníkům zlomových momentů 
minulého století, kteří ve svém životě prokázali, že 
čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slo-
va. Z pěti laureátů byla jedinou oceněnou Češkou.

„Mám radost nejen za sebe. Mám radost za svého 
muže, svého syna a všechny kamarády, kteří mu po-
máhali a kteří jsou tu i dnes se mnou,“ řekla během 
večerní ceremonie v pražském Národním divadle 

Dana Vargová a podotkla, že svůj úděl nevnímala 
jako těžký. „Byla jsem v podstatě šedá eminence, jak 
se říká, v pozadí. Moje radost byla, že syn mohl plno-
hodnotně žít,“ dodala.

Julek se manželům Vargovým narodil v roce 1962. 
Do svých devíti let byl naprosto zdravý, pak mu ale 
život změnilo očkování proti žloutence. Vyvinula se 
u něj vzácná choroba dermatomyozitida, která zapří-
činila svalovou atrofii. Tělo znehybnělo, ale chlapcův 
nadprůměrný intelekt se nadále vyvíjel. Útěchu našel 
v konverzi ke křesťanství, složil řeholní slib a stal se 
významnou postavou katolického disentu. Dana Var-
gová, povoláním učitelka na základní škole, se o syna 
po celou dobu starala. Sama ho také na invalidním 
vozíku dopravovala k výslechům na StB. Později se 
Julek stal výraznou osobností Sametové revoluce 
v Šumperku, v roce 1996 ale boj s nemocí prohrál. 
„Díky Julkovi jsem poznala úžasné lidi a přátele, které 
mám dodnes,“ zdůraznila Dana Vargová. -zk-

Kino Oko pokračuje dalšími pří-
mými přenosy. V prosinci tak nabídne 
Alenku v říši divů v podání Královské-
ho baletu v Londýně a Verdiho Rigolet-
to z Vídeňské opery.

„Díky strhující choreografii, na bar-
vy bohatému příběhu a úžasnému scé-
nickému kouzlu je balet Christophera 
Wheeldona brilantní realizací jeho bláz-
nivého světa snů,“ říká ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil a dodává, že sto pětase-
dmdesátiminutový přenos Alenky v říši 
divů proběhne v úterý 16. prosince  
ve 20.15 hodin. O čtyři dny později, 
v sobotu 20. prosince, bude kino Oko 
„promítat“ od půl osmé večer operu 
Rigoletto Giuseppe Verdiho, intenziv-
ní drama vášně, zrady, lásky, odplaty 
a vraždy. Představení se přenáší živě 
z Vídeňské opery a projekce potrvá sto 
šedesát pět minut.  -red-

Sportovní areál u základní školy ve 
Sluneční ulici v Temenici prošel letos 
razantní proměnou za sedm milionů 
korun. Místní radnice tak pokračuje 
v projektu revitalizace školních spor-
tovních areálů. Ten „Sluneční“ by měl 
sloužit i malým fotbalistům. Škola to-
tiž plánuje ve spolupráci s Fotbalovým 
klubem Šumperk otevřít od příštího 
školního roku fotbalové třídy. 

„V našich třídách zaměřených na 
všeobecný tělesný rozvoj se mohou žáci 
věnovat sportům, které jsou pro ně pri-
oritní, jako jsou například tenis, basket-
bal, házená, baseball, volejbal, plavání, 
atletika, lyžování či gymnastika. Nově 
chceme ve spolupráci s Fotbalovým 
klubem Šumperk otevřít od školního 
roku 2015/2016 fotbalové třídy,“ pro-
zradil ředitel školy Hynek Pálka. Ten 
by rád oslovil nabídkou kopané sou-
časné „prvňáčky“ a především ty, kteří 
přijdou příští rok 5. a 6. února k zápisu. 
„Spolu s fotbalisty by samozřejmě do 
třídy chodili i další sportovci,“ podo-
tkl ředitel a zdůraznil, že kromě tříd 
se sportovní přípravou jsou ve škole 
i třídy klasické a výtvarné, zaměřené na 
divadlo a tvoření.

Z proměny venkovního hřiště je Hy-
nek Pálka nadšený. „Především stav 
škvárového oválu byl alarmující,“ při-
pomněl ředitel školy. V místě někdejší 
škvárové „třístovky“ tak vznikl ovál 
s umělým povrchem se čtyřmi drahami, 
dlouhý dvě stě padesát metrů. Uvnitř 
jsou umístěna dvě hřiště s umělým 
povrchem na malou kopanou a jedno 
hřiště s univerzálním povrchem, na 
němž se může hrát volejbal, basketbal, 

tenis a další míčové hry. „Víceúčelové 
hřiště již využíváme, zbývá pouze nain-
stalovat dvě síťové bezpečnostní stěny. 
Fotbalová plocha je čerstvě zatravněná, 
takže bude sloužit až po zimě, přede-
vším k tréninku brankářů,“ uvedl Pálka 
a dodal, že příští rok by se mohlo hřiště 
otevřít zájemcům z řad veřejnosti, kteří 
by zde sportovali během stanovené ote-
vírací doby a při dodržování provozní-
ho řádu. -zk-

Cenu Paměti národa předal Daně Vargové kněz To-
máš Halík.  Foto: R. Vondrouš

S příběhy držitelů prestižního ocenění se mohli lidé 
seznámit na panelech instalovaných u Národního 
divadla.  Foto: J. Havlíček

Na novém fotbalovém hřišti s umělým povrchem proběhla letos v říjnu ukázka 
tréninku malých fotbalistů. Kromě zástupců z Fotbalového klubu Šumperk na něj 
přijeli i dva tenéři z olomoucké Sigmy.  Foto: P. Kvapil

Oko nabídne přímý přenos 
z baletu i opery „Sluneční“ škola má nové hřiště, chce otevřít fotbalové třídy

Královský balet Londýn:  
Alenka v říši divů

Úterý 16. prosince ve 20.15 hodin
Vídeňská opera: 

G. Verdi - Rigoletto
Sobota 20. prosince v 18.30 hodin 
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Již tradičně chystá na první svátek 
vánoční Schola od sv. Jana Křtitele 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, 
jež zazní ve čtvrtek 25. prosince od 
16.30 hodin v klášterním kostele. Le-
tos ale navíc připravuje jednu hudební 
novinku, pastorační mši Josefa Schre-
iera.

„Ta měla nejdříve nahradit pravi-
delně prováděnou „Rybovku“, ale na 
přání mnoha tradice ctících lidiček ji 
nakonec v obvyklém čase v Šumperku 
uvedeme,“ říká sbormistr Scholy Vít 
Rozehnal. Kromě Rybovy mše si ale pří-
znivci sboru a vánočně naladěné obe-
censtvo budou moci nově poslechnout 
Missu pastoralis in C od Josefa Schre-
iera. „Tento moravský barokní hudební 
skladatel, který převážně komponoval 
chrámovou hudbu a operety, vstoupil 
ve známost právě v poslední době, kdy 
jeho mše zažívá novou renesanci,“ po-
dotýká Rozehnal a dodává, že obě mše 
šumperská Schola, stejně jako v mi-
nulých letech, uvede s pomocí mnoha 
dalších zpěváků a hudebníků různých 

profesí a věku. „Všechny, kdo se budou 
chtít přidat k nácviku a provedení, rádi 
přivítáme. Doufám také, že obě díla si 
najdou své posluchače,“ věří sbormistr 
Scholy.

Termíny a místa zkoušek jsou násle-
dující: neděle 30. listopadu ve zkušebně 
Scholy na Kostelním nám. 4 v 19 hod. 
- Schreier, neděle 7. prosince ve zkušeb-
ně Scholy v 19 hod. - Schreier, neděle 
14. prosince v kostele sv. Jana Křtitele 
v 19 hod. - Schreier, neděle 21. prosince 
v klášterním kostele v 19 hod. - Ryba.

A kde a kdy budou Schola a „dobro-
volníci“ koncertovat? Schreierova Missa 
pastoralis in C boemica rozezní v pátek 
19. prosince v 19 hodin kostel Arch-
anděla Michaela v Branné a ve středu 
24. prosince ve 22 hodin při „půlnoč-
ní“ šumperský kostel sv. Jana Křtitele. 
Na Rybovu Českou mši vánoční pak 
mohou posluchači přijít ve čtvrtek  
25. prosince v 16.30 hodin do klášter-
ního kostela v Šumperku nebo v ne-
děli 28. prosince v 19 hodin do kostela  
sv. Jiří v Bludově. -zk- 

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk 
opět rozjíždí dva projekty zaměřené na 
děti. Prvním je výuka bruslení ve Ško-
ličce bruslení pro mateřské školy, dru-
hým pak hokejová přípravka.

Školička bruslení pro mateřské školy 
probíhá od října do března pod vede-
ním instruktorů a trenérů hokejového 
klubu vždy od 8.30 do 9.30 hodin. Je-
jím cílem je naučit děti, které potřebují 
pouze brusle, přilbu a chrániče kolen, 
hravou formou základy bruslení na 
ledě, zdokonalovat pohybové doved-
nosti, rozvíjet pohybové schopnosti, 
fyzickou a psychickou zdatnost, samo-
statnost a sebedůvěru. Výuky se mohou 
zúčastnit i děti, které mateřskou školu 
nenavštěvují.

Nábor do hokejové přípravky se 
týká chlapců od čtyř do deseti lety. 
Probíhá vždy v pondělí od 17.15 hodin 
a v sobotu od 8.30 hodin na trénin-
cích přípravky. Dětem, které začínají 
se sportováním v přípravce ledního 
hokeje, postačí minimální základní 
výbava, tedy brusle, hokejka, přilba, 
chrániče kolen, případně loktů, a tep-
lé rukavice. Hokejovou výstroj lze dle 
možností zapůjčit po předchozí do-
mluvě zdarma. 

Informace o Školičce bruslení a o ná-
boru do přípravky poskytne Miroslav 
Hornich, tel.č. 608 884 769, e-mail: 
m.hornich@seznam.cz. Podrobnosti 
lze získat i na www.hkmdsumperk.cz.

 -red-

Nejen novinky v nakládání s odpady, 
ale také svoz odpadu o svátcích a ne-
švary při třídění odpadů jsou témata 
následujícího rozhovoru. Na otázky 
odpovídá Vladimír Hošek z oddělení 
odpadů odboru životního prostředí 
šumperské radnice.

Můžete přiblížit novinky v oblasti 
nakládání s komunálními odpady, 
případně prozradit, co se chystá?

V nejbližší době by nám měly být 
dodány hnědé nádoby na ukládání bi-
ologicky rozložitelného odpadu. Během 
zimních měsíců je předáme domácnos-
tem, které o ně projevily zájem v do-
tazníkovém šetření. K převzetí nádoby 
budou lidé vyzváni dopisem. Svoz těch-
to nádob bychom chtěli zahájit příští rok 
v březnu a probíhat by měl do konce lis-
topadu. Celá tato služba je bezplatná, re-
spektive je součástí poplatku za odpad.

Ve městě se rozšíří i počet podzem-
ních kontejnerů. Ty se v současnosti 
staví na sídlišti při Finské ulici před 
domy č. 12-20 a v Kozinově ulici jsou 
nové podzemní kontejnery připraveny 
k zabudování. Celkem jich tak budeme 
mít v Šumperku devětasedmdesát. 

Rád bych využil této příležitosti 
a apeloval na občany, aby více využívali 
červené kontejnery, do nichž patří vy-
řazená elektrozařízení, a bílé kontejne-
ry určené k odkládání oděvů.

Za necelý měsíc budou Vánoce. Jak 
vlastně obecně probíhá svoz o svát-
cích?

Důležité je umístit popelnici na ve-
řejné prostranství v den svozu brzy 
ráno - svátek, „nesvátek“. Svoz pro-
běhne buď ve zmíněný den, nebo den 
následující. Při organizaci svozu se 
snažíme předcházet tak zvanému před-
jíždění svozu, tedy například jet v úte-
rý středeční svoz. Pokud je plánován 

posun, informaci o něm zveřejňujeme 
v Šumperském zpravodaji. 

Jaké nešvary a chyby nejčastěji pro-
vázejí třídění odpadu?

Není jich příliš a kvalita surovin je 
uspokojující, ale s chybami se přes-
to setkáváme. V této souvislosti bych 
upozornil na to, že na sběrných místech 
pro tříděný odpad se do určených ná-
dob dává papír, nápojový karton, plast, 
sklo čiré a sklo barevné. Do skla nepa-
tří keramika, porcelán a také zářivky, 
ty se odevzdávají do elektroprodejen 
nebo do sběrných dvorů. Tabulové 
sklo je třeba vhodit do nádob určených 
pro barevné sklo. Do žluté nádoby pak 
nepatří například PET lahve se zbytky 
nápojů a to stejné se týká sběru ná-
pojového kartonu. Podobně do mod-
ré nádoby nepatří hygienický a jinak 
znečištěný papír. U papírových krabic 
často není zmenšen jejich objem, tak-
že nádoba je plná vzduchu. A občané 
rovněž neustále dávají na sběrná mís-
ta pro tříděný odpad, zejména vedle 
kontejnerů, odpad objemný, směsný, 
staré boty, šatstvo, bedýnky, bioodpad, 
televize a podobně. To je samozřejmě 
špatně. Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Schola zve ke zpěvu 
pastorační mše a „Rybovky“

Mladí draci otevírají 
Školičku bruslení a přípravku

Rozhovor na aktuální téma: odpady

Popelnici je třeba dát na veřejné pro-
stranství v den svozu brzy ráno.
  Foto: -zk-

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

na obsazení pozice

vedoucího odboru výstavby 
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 * 
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním 
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona 
č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 
* zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní správě a v oboru 
stavebnictví vítány * zkušenosti s řízením kolektivu min. 3 roky * občanská a morální bezúhonnost * 

výborná 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 - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém 
vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (u osob 

narozených před 1.12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: odboru výstavby MěÚ Šumperk

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce, 11. 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 složkách 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 3.12. 2014. Informace k pozici podá 
P. Holub, tajemník úřadu, nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním 
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat 
s jeho osobními údaji. 
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Na místa a do objektů, kde loni Ondřej Sokol na-
táčel svoji černou komedii Krásno, se mohou nově 
vydat turisté, kteří zavítají do Šumperka. Oddělení 
kultury a vnějších vztahů místní radnice totiž dopl-
nilo aplikaci pro chytré telefony „Po stopách Malé 
Vídně“ o nový obsah. Ten uživatele seznamuje s lo-
kalitami, v nichž Ondřej Sokol svůj filmový debut 
natáčel.

V Šumperku mohli dosud majitelé chytrých tele-
fonů procházet památky a zajímavá místa, které jsou 
neodmyslitelně spjaty s rozvojem města v 19. sto- 
letí, kdy se mu lichotivě přezdívalo „Malá Vídeň“. 
Nyní k nim přibyly lokality natáčení filmu Krásno. 
„Jde například o kino Svět, Hotel Grand, kremato-
rium a přehradu Krásné,“ říká Bohuslav Vondruška 
z oddělení kultury  a vnějších vztahů. Vzápětí do-
dává, že všechny položky obsahují kromě objektu 
samotného také několik fotografií a doprovodný text 
se zajímavostmi z natáčení.

Aplikace je přitom propojená s navigací v chyt-
rém telefonu, která jeho majitele ke zvolenému místu 
pomocí GPS dovede. Navíc je vyhotovena ve dvou 
dalších jazykových mutacích, angličtině a němčině. 
Zájemci si ji mohou zdarma stáhnout na Google Play 
(pro systémy Android) a AppStore (iPhone). „Stáva-

jícím uživatelům se doplněný obsah automaticky na-
hraje při dalším spuštění,“ ujišťuje Vondruška.  -red-

Mobilní aplikace provede místy, 
kde se natáčelo Krásno

„Šestka“ láká školy do vědomostní 
soutěže o Šumperku

Majitelé chytrých telefonů mohou procházet lokality 
natáčení filmu Krásno.

Se zajímavou vědomostní soutěží nazvanou Poznej 
město Šumperk přichází Základní škola v Šumav-
ské ulici 21. Určena je žákům prvního stupně nejen 
šumperských „základek“, ale i těch z okolí. A právě 
ty projevily zájem jako první. Zapojit se do soutěže, 
kterou podporuje místní radnice, mohou školy do 
konce ledna příštího roku.

„Domníváme se, že vědomostních soutěží pro malé 
školáky je velmi 
málo. Z vlast-
ní zkušenosti 
usuzujeme, že 
dnešní děti ne-
mají příliš velké 
znalosti o mís-
tě, v němž žijí. 
Soutěž se nám 
jeví jako vhod-
ný motivační 
prvek k tomu, aby tyto informace a znalosti 
získaly přirozenou cestou,“ říká jedna z orga-
nizátorek soutěže, učitelka Petra Nevrklová 
ze šumperské „Šestky“. V komplexní vědo-
mostní soutěži tak chtějí její tvůrci seznámit 
žáky hravou formou s městem Šumperkem. 
Soutěžní otázky přitom zahrnují veškeré ob-
lasti vzdělávání pro první stupeň podle Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. „Děti si ověří své znalosti nejen z oblasti 
vlastivědné, přírodovědné, ale využijí i jazykové, ma-
tematické dovednosti a logický úsudek,“ podotýká 
učitelka.

Soutěž probíhá ve dvou kolech. To první odstar-
tovalo začátkem listopadu, druhé je naplánováno na  
březen a v květnu pak organizátoři ve spolupráci s měs-
tem vyhlásí její výsledky na radnici, kde nejúspěšnější 

řešitelé převezmou ceny. „Během prvního kola budou 
děti nové informace vyhledávat, třídit a dále zpraco-
vávat. K řešení zadaných úkolů přitom mohou využít 
veškerých dostupných informačních zdrojů, jako jsou 
internet, encyklopedie a další literatura týkající se  
daného tématu. Získané poznatky pak prověří ve dru-
hém kole, jež bude spíše „testovací“ a které se uskuteč-
ní v naší škole,“ vysvětluje Nevrklová.

Školám v Šumperku a oko-
lí rozeslala „Šestka“ koncem 
října  e-mail s motivační 
přihláškou do soutěže. „Při-
hlašování probíhá postupně, 
je v začátku. Zatím projevily 
zájem školy především z okolí 
Šumperka,“ říká organizátor-
ka soutěže. Vzápětí upřes-
ňuje, že každá škola nebo 
i jednotlivec, který se pro-

střednictvím e-mailu přihlásí, obdrží obratem 
úkoly ve formě pracovního listu. Soutěžící pak 
vypracují úkoly samostatně a poté je doručí na 
„Šestku“. Forma doručení je přitom na soutěží-
cích, mohou je dodat vytištěné poštou či osobně 
nebo poslat e-mailem. „Do soutěže se zájemci 
mohou hlásit průběžně, a to do 31. ledna, kdy už 
ale samozřejmě budou mít mnohem méně času 
na vypracování úkolů,“ dodává Nevrklová.

Během jarních prázdnin, jež připadají na druhý 
únorový týden, organizátoři soutěže vyberou podle 
předem stanovených kritérií nejlepší řešitele, kteří 
postoupí do finále. To se uskuteční ve škole v Šumav-
ské ulici pravděpodobně v březnu. Termín bude včas 
upřesněn. Bližší informace lze získat u Petry Nevrklo-
vé, tel.č. 583 550 612, e-mail: nevrklova@6zs.cz, nebo 
u Michaely Králové, e-mail: kralova@6zs.cz. -zk-

     Zastupitelé 
se sejdou zítra

Ke svému druhému zasedání se sejde ve čtvrtek 
27. listopadu nové sedmadvacetičlenné Zastupitel-
stvo města Šumperka. Zabývat se bude majetko-
právními a finančními záležitostmi. Na programu 
je rovněž prezentace Městské knihovny a sezná-
mení s plánovanou rekonstrukcí zimního stadio-
nu. Jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. Naposledy 
v letošním roce pak budou zastupitelé rokovat ve 
čtvrtek 11. prosince. -zk-

     O uzavírkách 
informuje web

Aktuální uzavírky komunikací v Šumperku lze na-
jít na webových stránkách města www.sumperk.cz. 
Stačí jen zvolit sekci Občan a podsekce Komunální 
služby, Komunikace, Uzavírky komunikací.

 -red-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v prosinci pokračují. Na 
programu jsou vždy první středu v měsíci v době 
od 8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci od 
8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 3. prosince bude předmětem besedy 
deset let fungování projektu „Dobrovolníci civil-
ní ochrany města Šumperka“. V pátek 5. prosince 
bude řeč o Podzimu ve Vikýřovicích a v sobotu  
6. prosince se bude besedovat o vlastivědném časo-
pisu Podesní. Bližší informace lze nalézt na www.
sumperk.cz.  -red-

     Divadlo nabízí vánoční 
dárek v podobě poukazu 
na představení

Nevíte, jakým dárkem obdarovat na Vánoce své 
blízké? Přijďte si do pokladny divadla koupit dár-
kový poukaz v hodnotě tři sta nebo čtyři sta pade-
sát korun, který platí rok od jeho vydání. Pokladna 
je otevřena každý všední den od 15 do 18 hodin. 
Bližší informace lze získat na telefonních číslech 
583 214 062 nebo 731 655 847. -red-

     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. -red-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Šumperská nemocnice se ve spolu-
práci s Ligou proti rakovině Šumperk 
zapojila do podpory boje proti rako-
vině prsu. Říjen je na celém světě mě-
sícem boje proti rakovině prsu a jeho 
symbolem je růžová barva. Sestřičky 
Chirurgického oddělení II. proto bě-
hem něj nosily i prodávaly v areálu 
nemocnice růžové stužky - jako výraz 
podpory povědomí o této problemati-
ce. Výtěžek z charitativní akce přesáhl 
částku šest tisíc korun a šel na podporu 
boje proti rakovině prsu.

„Růžové stužky nosili zaměstnan-
ci na uniformě či oblečení celý měsíc, 
čímž výrazně zvýšili zájem o pro-
blematiku rakoviny prsu u pacientů 
i návštěvníků nemocnice. Zároveň se 
podařilo tři sta stužek prodat a získali 
jsme 6234 koruny,“ uvedla vedoucí se-
stra chirurgického oddělení Olga Davi-
dová a dodala, že stužky pro tuto akci 
vyrobila Liga proti rakovině Šumperk 
a prodávaly se za minimální symbolic-
kou dvacetikorunu. 

Peníze získané prodejem stužek pře-
vzala Jiřina Koutná, bývalá primářka 
onkologie šumperské nemocnice, která 
před třiadvaceti lety založila místní Ligu 
proti rakovině. „Využity budou na další 
podporu boje proti rakovině prsu i pro-
pagaci prevence vzniku nádorů prsu,“ 
upřesnila Jiřina Koutná. -red-

V rámci projektu OP - VK, 
CZ.1.07/1.1.26/02.0090 s názvem „Mo-
derní výuka na SZŠ: Tvorba a aplikace 
výukových modulů“ uskutečnila Střed-
ní zdravotnická škola v Šumperku pro 
žáky již pátou odbornou exkurzi. Ten-
tokrát na Zdravotnickou záchrannou 
službu Olomouckého kraje. Leteckou 
záchrannou službu a výjezdovou zá-
kladnu Zdravotnické záchranné služby 
na Neředínské ulici v Olomouci jsme 
navštívili 6. a 8. října. Exkurze se cel-
kem zúčastnilo 94 žáků naší školy. 

Tato výjezdová základna s helipor-

tem disponuje dvěma vozy rychlé 
zdravotnické pomoci, jedním vozem 
rychlé lékařské pomoci - rendez-vous 
a záchranářským vrtulníkem. Každý 
výjezdový vůz je vybaven kompletně 
k poskytování neodkladné přednemoc-
niční péče.

Žáci mohli nahlédnout do vozů 
a seznámit se s jejich vybavením. Byli 
poučeni o tom, jak se chovat, když 
dispečer oznámí, že na místo přiletí 
vrtulník. Dozvěděli se, jak velkou při-
stávací plochu potřebuje a jak pilotovi 
signalizovat místo přistání. Důkladně 
prozkoumali vybavení vrtulníku i jed-
notlivých vozů a seznámili se s odbor-
nými pomůckami a jejich použitím. Na 
figurantovi záchranáři demonstrovali 
vyšetření základních životních funkcí 
pomocí přístrojů. 

Studenti si prohlédli vozidlo pro po-
skytování rychlé lékařské pomoci v se-
tkávacím systému, v němž zasahuje lé-
kař a záchranář. Byla nám předvedena 
manipulace s přístrojem Lucas, který 
slouží k mechanické nepřímé srdeční 
masáži. 

Měli jsme možnost nahlédnout do 
reality běžné služby záchranářů. Za-
žili jsme jejich náročnou práci, včet-
ně přijetí výzvy dispečera, přípravy 
k výjezdu, výjezdu záchranných vozů 
k pozemním zásahům i odletu vrtul-
níku k primárnímu zásahu. To, co je 
pro záchranáře běžnou náplní pracov-
ní směny, bylo pro nás adrenalinovým 
zážitkem. 

Děkujeme všem zaměstnancům této 
výjezdové základny, kteří nám věnovali 
svůj čas. Žáci exkurzi hodnotili velmi 
kladně. Pro některé z nich byla motiva-
cí k dalšímu odbornému studiu a uká-
zala jim možnost, kam mohou profesně 
směřovat. M. Šopíková 

První listopadový den vřela voda 
v bazénu šumperského Aquacentra 
jako v pekelném kotli. Malý čertík Jo-
nášek rozdával z košíku dárky, nechy-
běl ani čertovský guláš. To vše navodilo 
tu správnou atmosféru tradičního pla-
veckého závodu „Šumperský čert“.

Již 18. ročník opět přepisoval rekor-
dy v počtu účastníků - pod náporem 
225 plavců z jedenadvaceti oddílů ba-
zén praskal ve „švech“. K rostoucí po-
pularitě závodu každoročně přispívá 
skvělá organizace, na které mají hlavní 
podíl Martin a Simona Vlkovi, velký 
dík patří celému realizačnímu týmu 
a sponzorům. Dalším lákadlem je také 
finanční prémie vypsaná za medailové 
umístění v hlavním závodě. Tím byl 
polohový závod na sto metrů. Ze šum-
perských plavců se v něm na stříbrnou 

příčku prosadila Leona Lysáková, při-
dala ještě tři medaile z dalších disciplín, 
včetně zlaté za sto metrů motýlek. Dal-
šími šumperskými medailisty byli Jan 
Baslar, Karel Vlk, Lukáš Horák a Ra-
dim Harapát. Celkem devět medailí zů-
stalo „doma“. V šumperských barvách 
se představilo šestadvacet plavců, řada 
z nich úplně poprvé. V kategorii doros-
tenců si vedli výborně tři odchovanci 
šumperského plavání - Michael Müller 
z PK Zlín, Přemysl Pospíšil z Komety 
Brno a Michaela Šímová z Univerzity 
Brno. Téměř pekelná tma při nepláno-
vaném výpadku elektrického proudu 
během závěrečných štafet dokreslila 
skvělou atmosféru závodu. R. Lysák

14/11 - Gymnázium! Páteční před-
zvěst studentského svátku 17. listopa-
du! Netradiční prožití gymnaziálního 
dopoledne… Stometrový úsek na škol-
ním dvoře odměřuje oněch potřebných 
více než 142 km! Účastní se všechny 
třídy; běží však ty studentky a ti stu-
denti (spolu s několika nadšenými 
pedagogy), kteří serióznost pěti korun 
startovného (ve prospěch haitského 
žáka Guyvensona) a studentskou recesi 
v podobě velmi originálního běžecké-
ho odění a vybavení přijali jako příjem-
nou výzvu! 

Výsledek?! Vybráno humanitár-
ních 3105 Kč, uběhnuto (vzhledem ke 
kvantitě maratonistů a kvalitě jejich 
designu) v čase 3:15 h, snědeno vše, 
doprovázeno hudebním duem Trocha 
klidu, uchystáno vyhodnocení nej-
působivějších sportovců a ukončeno 
s dobrým pocitem - ne naposledy!

Motor movens veškerého klání, je-
muž i počasí bylo nakloněno, jsou: 
Sdružení Morava dětem, Fond spo-
lečnosti AHOLD, Rašnerova pekárna, 
Gymnázium Špk… A pod těmito hla-
vičkami samozřejmě tvůrčí jednotlivci, 
jimž - a účastníkům běhu - patří podě-
kování! E. Pálková

Nezvykle krásné počasí provázelo 
studenty z Gymnázia Šumperk a z jejich 
partnerské školy Geistalschule z Bad 
Hersfeldu při jejich, už tradičním, pod-
zimním setkání v Šumperku. Bylo to 
právě počasí, které nám dělalo trochu 
starosti při sestavování programu. Co 
třeba do hor?  Ale v polovině listopadu? 
Nakonec jsme vsadili na osvědčenou 
klasiku s tím, že se uvidí. Napětí ještě 
zvýšila stávka strojvedoucích v SRN, 
která naštěstí skončila právě včas. A tak 
se v pondělí 10. listopadu po dlouhé je-
denáctihodinové cestě vlakem studenti 
ocitli konečně na šumperském nádraží, 
kde si je rozebrali jejich kamarádi. 

Úterý ráno začíná pro studenty se-
tkáním na tradičním místě - „u sovy“. 
Krátká procházka po městě a už jsme 
u radnice. Nejdříve výstup na radnič-
ní věž, abychom si prohlédli Šumperk 
z výšky, a pak milé přijetí na radnici 
panem starostou. Ještě trochu historie 
- společně se jdeme podívat na výstavu 
o čarodějnických procesech v Gescha-
derově domě.                    

Následuje den výletní. Jedeme do 
Olomouce, touláme se městem a ná-
sleduje netrpělivě očekávaný zlatý hřeb 
programu. Stejně jako loni bojujeme 
v Laser Areně. Pobyt se pomalu překlápí 
do druhé poloviny, je tu čtvrtek a my vy-
rážíme na druhou stranu, do Hanušovic. 
Exkurze v pivovaru a muzeu je poučná 
i zábavná. Vůbec se nám nechce zpátky. 
A ještě ke všemu je venku tak hezky. Po-
časí připomíná konec září, tak měníme 
operativně plán a jedeme aspoň kousek 
do hor. Procházka na Ramzové se všem 
líbí, ještě pár fotek a domů.

Je tu poslední den, ten strávíme ko-
nečně ve škole. Na gymnáziu dnes sice 
neprobíhá klasická výuka, o to zajíma-
vější aktivity nás čekají. Od oficiálního 
přijetí ředitelem školy přes maraton pro 
Haiťánka Guyvensona, kterého naše 
gymnázium podporuje, až po účast 
na dopoledním koncertu Blues Alive. 
Večer se pak všichni scházíme na No-
vých Domkách při společném posezení 
a zároveň zhodnocení celého náročné-
ho, ale krásného týdne. No, a je tu ráno, 
postáváme opět na nádraží, ten týden 
tak utekl a my si toho máme ještě tolik 
co říct. Tečou slzy a pak už jen máváme 
a máváme. Vlak odjel…. a příští den 
začalo pršet. H. Záchová 

PS: Velký dík patří v první řadě městu 
Šumperku a Společnosti česko-němec-
kého porozumění za finanční podporu, 
vedení obou škol a také rodičům všech 
zúčastněných studentů za vytvoření zá-
zemí. Další ročník výměnného pobytu 
je za námi. Doufáme, že ten příští bude 
stejně úspěšný.

Sestřičky chirurgického oddělení 
v říjnu nosily i prodávaly v areálu ne-
mocnice růžové stužky.  Foto: archiv

Závod „Šumperský čert“ proběhl 
první listopadový den.  Foto: archiv

Nemocnice podpořila 
boj proti rakovině prsu

Studenti z Bad Hersfeldu 
přivezli babí léto

Budoucí zdravotníci vyjeli 
za olomouckými záchranáři

Šumperský čert obdaroval místní 
plavce devíti medailemi

Maratónský běh pro zdraví 
a ve prospěch Haiťánka...
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Kulturní servis/Akce

Kulturní tipy Šumperského zpravodaje na měsíc prosinec

Pod názvem „Vánoce v knihovně“ 
se skrývá tradiční prodej drobných 
výrobků zábřežského centra denních 
služeb pro osoby s mentálním posti-
žením a psychickým onemocněním 
Oáza. Probíhat bude od pátku 28. listo-
padu do soboty 20. prosince v Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu. Vybra-
né peníze z prodeje dárečků poslouží 
k další činnosti tohoto centra. -zd-

Hudební cyklus poslechových pořa-
dů nazvaný Církevní rok v hudbě na-
bídne posluchačům Tempus Adventus, 
tedy adventní slovenské písně do roku 
1600, v podání vokálního souboru Gre-
goriana z Košic. Setkání s hudbou pro-
běhne v úterý 2. prosince. Jeho dějištěm 
bude od 19 hodin zkušebna Scholy od 
Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 
Kostelním náměstí 4.

První CD vokálního souboru Grego-
riana z Košic vyšlo pod názvem „Tem-
pus Adventus“. Tvoří základ chystané 
rozsáhlé edice In Illo Tempore. Ta si 
klade za cíl oživit hudební památky 
z území dnešního Slovenska do roku 
1600. Tempus Adventus (Adventní 
čas) je velkým vydavatelským počinem 
a nepochybně si zaslouží pozornost na-
šeho cyklu o duchovní hudbě. V díle 
jsou obsaženy adventní jednohlasé 
zpěvy z rukopisných sborníků, ale také 
vícehlasé zpěvy z počátků polyfonie. 

 V. Rozehnal

Přednášku nazvanou „Zámek Ska-
lička -  historie a současnost“ chystají 
na prosinec šumperské knihovnice 
v rámci seznámení s méně známými 
památkami regionu. Architektka Jitka 
Štáblová přiblíží posluchačům historii 
původně středověké tvrze, později ba-
rokního zámečku, stojícího na okraji 
Skaličky, která je dnes součástí města 
Zábřeh. Část přednášky bude věnována 
také památkové obnově areálu a jeho 
současnosti. Přednáška je naplánová-
na na čtvrtek 4. prosince od 17 hodin 
v Městské knihovně v ulici 17. listopa-
du. Vstupné je 50 korun. -red-

V Galerii mladých šumperského 
muzea bude od čtvrtku 4. prosince 
vystaveno osmačtyřicet fotografií s te-
matikou lesa a přírody. Na výstavě Lesy 

KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013 
mohou návštěvníci poznat les, jak ho 
vidí ti, jejichž nejen profesní život je 
s lesem spojen často už řadu generací.

Fotografie byly vybrány z bezmála 
dvou stovek snímků, které poslali do 
soutěže zaměstnanci sedmi lesních 
správ Lesů ČR začleněných pod Krajské 
ředitelství Šumperk. Dvanáct lesníků - 
fotografů posílalo loni během března 
až května snímky do čtyř tematicky 
rozlišených kategorií: „Člověk v lese“, 
„Voda v lese“, „Lesní fauna a flóra“ 
a „Les v našem kraji“. Výstava bude za-
hájena ve čtvrtek 4. prosince vernisáží 
v 17 hodin a potrvá do 15. února. -red-

Netopýři a vrápenci Jesenicka je ná-
zev přednášky Dušana Duhonského 
z CHKO Jeseníky, jež je malou reflexí 
za výstavou Příroda Šumperska, která 

byla donedávna k vidění v šumper-
ském muzeu. Proběhne v úterý 9. pro-
since v 17 hodin v přednáškovém sále 
muzea. -red- 

V polovině prosince zavítá do šum-
perského divadla pražské A Studio Ru-
bín. Přiveze hru Petra Kolečka a Daniela 
Špinara Kauza Salome na motivy Wildo-
vy Salome. Tato hra konfrontuje legendu 
o Salome s dnešní společností. Inspirací 
pro vzniklý text a celý projekt byla te-
levizní reality show MTV zobrazující 
šestnácté narozeniny dívek z bohatých 
rodin. Představení je na programu v ne-
děli 14. prosince od 17 hodin. -red-

ZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

3.12. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert Komorního smyčcového 
  orchestru ZUŠ 
4.12. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení ZUŠ
5.12. v 18 hod. v koncertním sále ZUŠ  Vánoční koncert spojený s křtem 
  nových koncertních varhan 
  I. Silná a žesťové trio The Flash Brass
10.12. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení ZUŠ
18.12. v 18 hod. v klášterním kostele  Koncert pěveckého oddělení ZUŠ
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

2.12. od 10 hod. v „K“   Zdravotní cvičení na židlích
5.12. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika „na Komíně“
9.12. od 14 hod.   Vycházka vánočně vyzdobeným 
  Šumperkem 
12.12. od 14 hod. v „K“   „Silvestr předem“  Ukončení roku
16.12. od 10 hod. v čajovně Rya   Relaxační bubnování
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

Centrum pro rodinu
Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Programy motivované knihou pro rodiče 
 na RD a jejich děti do 6 let 
 Lektorka P. Čermáková
Každou středu  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti  
od 9.30 do 11.30 hod. ve „FS“
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“ Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení 
28.11. od 19 hod. v „Č“  Tvořivá dílna  Tvoření adventních věnců 
 s povídáním o adventu
3.12. od 15.30 hod. ve „FS“  Mikuláš pro nejmenší 
 Setkání se svatým Mikulášem a andělem
12.12. ve „FS“  Adventní duchovní obnova pro maminky   
 na RD  Žena v Bibli jako inspirace a zdroj 
 pro dnešní ženu, obnovu vede M. Řezníčková,  
 následuje adventní sdílení a tvoření, společný  
 oběd
19.12. od 19 hod. v „Č“  Vánoční čítárna  S předčítáním z vánočních 

příběhů v podání Z. Nedvědové, hudebním 
vystoupením Fr. Nevrlé; expozice obrazů dětí 
z výtvarného oddělení ZUŠ

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.

Barokní zámeček stojící na okraji 
Skaličky.  Foto: archiv

Bezpečí lesa. Foto Jan Kunčar, vítěz 
kategorie Lesní fauna a flóra

V inscenaci Petra Kolečka a Daniela 
Špinara Kauza Salome hrají Pavla Be-
retová a Ondřej Pavelka.  Foto: archiv

V knihovně se budou prodávat 
výrobky centra Oáza

Knihovnice chystají přednášku 
o zámku na Skaličce 

Galerie mladých 
ožije lesem a přírodou

Pražské A Studio Rubín 
přiveze Kauzu Salome

Přednáška přiblíží 
svět netopýrů

Církevní rok v hudbě: 
adventní slovenské písně 
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Kulturní servis

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání se 
Salmanem Hasanem na téma „Z temnoty do světla“

Bývalý muslim bude vyprávět svůj životní příběh, jak se stal křesťanem.
V sobotu 29. listopadu v 16 hodin v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. 

Štefánika 10 (vchod naproti prodejně Albert)
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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

27.11. od 14 hod. v „KS“   Filmové odpoledne
2.12. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
4.12. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox
12.12. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
16.12. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů
17.12. od 10 hod. v „KS“   Předvánoční posezení v Kavárničce
18.12. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
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

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek a každý pátek (do 19.12.) 
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každou středu (do 17.12.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC Komínkov
28.11. od 15 do 19 hod. na „K“   ADVENTNÍ DÍLNY Velká floristická

dílna pro starší děti a dospělé, Malá ad-
ventní 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 hod. na „K“   Čertoviny 
  Zábavné odpoledne plné andělů a čertů
2.12. od 17 hod. v „SEV“ Švagrov   Filmový večer  Promítání filmů 
  zaměřených na globální problémy planety
3.12. od 17 hod. v domě U Radnice   Řemesla - vánoční ozdoby z drátu 
  a korálků  
  Na akci je nutné se předem přihlásit
3.12. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert se smyčcovým orchestrem   
     ZUŠ Šumperk  Zpívají Motýli
4.12. od 16.30 hod. v ker. dílně U Radnice  Tvořivá keramika pro děti
3.-4.12. vždy od 9.30 do 11.30 hod.   Dvoudenní kurz masáží pro děti 
v „MC“ na „K“  a kojence   
  Inf. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
5.12. od 15 do 18 hod. v AT na „K“   Hadráčci - čertíci a mikulášská punčocha
6.12. od 9 do 14 hod.   Keramika pro každého
v ker. dílně U Radnice
6.12. od 9 do 14 hod.   Šperkování - anděl  S sebou: rokajl 
v domě U Radnice  různých barev, jehla a nymo
6.12. od 9 hod. v domě U Radnice    FIT SOBOTA pro všechny - novinka -   
  INSANITY  Rezervace nutná předem 
10.12. od 17 hod. v domě U Radnice  Řemesla - vánoční hrátky s papírem 
  Na akci je nutné se předem přihlásit
11.12. od 16.30 hod.   Tvořivá keramika pro děti
v ker. dílně U Radnice
11.12. od 18 hod. v klášterním kostele  Via Lucis - Na Vánoce, dlouhé noce 
  Alfred Strejček, skupina Chairé
12.12. od 15 hod. v domě U Radnice  Vánoční výtvarná dílna
13.12. od 16 hod. ve velkém sále DK  Vánoční koncert ŠDS
13.-14.12. v „SEV“ Švagrov   Těšení se na Vánoce II. Víkendový pobyt  
  pro rodiče s dětmi, www.svagrov.cz. 
15.12. od 17 hod. u radnice   Zpívání koled u radnice  ŠDS zpívá koledy
17.12. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
20.12. od 9.30 do 16.30 hod.   Tajemství pánevního dna 
v „MC“ na „K“   Kurz vede L. Komanická 
20.12. v Moravském divadle Olomouc  Výlet za baletem -  Spící krasavice Zájezd, 
  inf. Z. Brandejská, tel.č. 725 071 558
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.

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
 JINAK A SVOBODNĚJI!  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.
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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 28.11. 2014 do 18.12. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 86,- Kč/1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Dalamánek chlebový 110 g .........................................................................................................................4,50 Kč
Koláč s náplní makovou 56 g ......................................................................................................................5,90 Kč
Koláč s náplní tvarohovou 56 g ..................................................................................................................5,90 Kč
Koláč povidlový 56 g ......................................................................................................................................5,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb žitný se slunečnicí 500 g ............................................................................................................... 19,90 Kč
Rohlík sýrový 50 g ...........................................................................................................................................4,90 Kč
UZENINA A DRŮBEŽ
Zemědělské družstvo AGH
Vepřová kýta .................................................................................................................................................................95,- Kč/1 kg 
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku - NOVĚ ZAŘAZENO
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. 
Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Jemný párek ...................................................................................................................................................................65,- Kč/1 kg
Zabijačkový salám .......................................................................................................................................................93,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ PERSONÁLNĚ 

- MZDOVÉ AGENDY
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ 
VŠECH DRUHŮ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

V rámci vedení účetnictví je poskytováno daňové a  ekonomické  poradenství, 
včetně možného zastoupení u správce daně. Společnost má pojištění odpovědnosti.

Ceny dohodou, individuální přístup ke klientovi.

DIRECT ECONOMY a.s., auditorská společnost, daňový poradce 
Jesenická 65, 787 01 Šumperk, tel. 725 564 485, www.deconomy.cz

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

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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Sobotín   1.300.000 Kč   

Šumperk, Prievidzská   849 000 Kč Zábřeh   1 020 Kč/m2

Šumperk, Bohdíkovská  3.700.000 Kč Šumperk, Revoluční  1.030.000 Kč   Šumperk, Lidická     750 000 Kč 

Sobotín     444 Kč/m2   Šumperk, Temenice   900 Kč/m2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Loučná nad Desnou  520 Kč/m2  

Šumperk, J. z Poděbrad   720 000 Kč  

Rapotín    550 Kč/m2

Šumperk, Jesenická   776 000 Kč

2

2

2

2

Šumperk, Čsl. arm.  1.130.000 Kč 

Šumperk   1.400 Kč/m2

2

2

Bratrušov   1 400 000 Kč  

2

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

2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Potřebujete také prodat 
dobře a rychle?
 Nabídněte Vaši 

nemovitost k prodeji 
a veškeré služby 

s prodejem máte  ZDARMA. 
Tel. 733 734 435  

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

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

TECHNOLOG 
Náplň práce:  návrh technického řešení montážních strojů a za-
řízení  * rozpočty, prezentace a garance technického řešení strojů 
a zařízení  * příprava technické dokumentace * vedení realizace 
svěřených projektů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru  * technické myšlení, sa-
mostatnost * kreativita * praxe v oboru průmyslové automatizace 
výhodou * znalost AJ výhodou 
Nabízíme:  práce v dynamické a perspektivní �rmě 

MECHATRONIK:
Náplň práce: provádění technické údržby a oprav a úprav řídících 
systémů * realizace změn, úprav a inovací systémů při provozu 
a náběhu nových projektů * diagnostika a předcházení poruchám 
* komunikace se zákazníky a dodavateli technologií
Požadavky:  středoškolské vzdělání ideálně v oboru mechanik 
- elektronik, elektrotechnik, mechatronik * praktické zkušenos-
ti s údržbou, opravami a seřizováním PLC systémů * vyhláška 
50/1978 Sb. výhodou

PROGRAMÁTOR PLC/ROBOTŮ 

Náplň práce:  úpravy programů a programování PLC - Mitsubishi  
* úpravy programů a programování robotů - ABB * nastavování 
parametrů 
Požadavky:  SŠ/VŠ technického směru * technické myšlení, sa-
mostatnost * znalost programování  * praxe v oboru průmyslové 
automatizace výhodou * znalost AJ výhodou 
Nabízíme:  vhodné i pro absolventy  * práce v dynamické a per-
spektivní �rmě 

MECHANIK 
Náplň práce:  mechanické úpravy existujících montážních příprav-
ků * výroba a montáž nových stroj ů a přípravků * opravy strojů 

Požadavky:  vyučení, nebo SOŠ strojírenského zaměření * znalost 
práce na obráběcích strojích * zručnost, spolehlivost, pečlivost, kre-
ativní myšlení  * výhodou znalost práce na CNC, a řídících systémů 

ELEKTROMECHANIK 
Náplň práce:  montáž, osazování a zapojování elektrických roz-
vaděčů * montáž a zapojení elektropneumatických komponentů 
na montážních přípravcích * asistence při oživování 
Požadavky:  vzdělání v oboru elektro * vyhláška č. 50/1978 Sb.  
* znalost práce s technickou dokumentací  * samostatnost, zod-
povědnost, pečlivost 
Nabízíme:  vhodné pro absolventy  * možnost pracovního postupu 

ELEKTRIKÁŘ 

Náplň práce:  elektrické opravy, a úpravy na elektropneumatic-
kých rozvodech * Instalace elektropneumatických komponentů 
Požadavky:  vzdělání v oboru elektro  * vyhláška č. 50/1978 Sb.

PROCESNÍ INŽENÝR
Požadavky:  min. SŠ technického směru * zkušenosti v automo-
bilovém průmyslu výhodou * pokročilá znalost NJ nebo AJ pod-
mínkou * logické myšlení * velmi dobré PC schopnosti (znalost 
práce v HOC, EDI výhodou) * velmi dobré PC schopnosti (excel, 
word, pover point) * schopnost číst výkresovou dokumentaci 
* komunikační a organizační schopnosti, aktivní vystupování, 
schopnost samostatně se rozhodovat a řešit problémy * časová 
�exibilita, ochota cestovat a vzdělávat se * schopnost číst výkre-
sovou dokumentaci * ŘP skup. B
Pracovní náplň: řízení technologických a strojních náběhů 
nových projektů * zdokonalování stávajících technologických 
projektů a procesů, neustálé zlepšování, optimalizace linek * 
efektivita a optimalizace procesů, normování, analýzy * vytváření 
a udržování procesní dokumentace, pracovní návody * spolupráce 
s útvary údržby, výroby a kvality

 V případě zájmu o výše uvedené pozice kontaktujte tel. č. 733 534 848

Kontaktujte tel. č. 775 584 422

nabízí tyto volné pozice:

REFERENT KVALITY
Požadavky:  znalost práce v programech Word, Excel, Outlook 
Expres, internet * řidičský průkaz skupina A, B * středoškolské/
vysokoškolské vzdělání strojního směru, minimálně 3 roky praxe 
* základní znalosti anglického/německého jazyka  * znalost mezi-
národních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Pracovní náplň: dohled nad realizaci zakázky po kvalitativní 
stránce a dekorativních vadách v průběhu pracovní doby * řešení 
kvalitativních/dekorativních problémů sériové výroby ve spolu-
práci s VK * dodržování systému FIFO * dodržování požadavků 
zákazníka a udržování jeho dokumentace * správné nakládání 
s neshodnými díly a jejich evidencí, kterou předkládá každý pátek 
DV, pokud nebude dle potřeby stanoveno jinak  * kontrola Kontrol-
ních listů dle varianty sériové výroby
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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

    =  

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ
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záruka až 

25 let
Nejlevnější lakované kuchyně v regionu (smrk pichlavý, 

jedle kavkazská)

Přijďte si ho uřezat!
Příjem objednávek 

na tel.č. 602 251 783

Chcete zaručeně 
čerstvý VÁNOČNÍ 
STROMEK?

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
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