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„Masaryčka“ se před 
rekonstrukcí naposledy 
otevřela veřejnosti

Okolí Jiráskových sadů 
a Evaldova ulice 
prošly revitalizací2, 4 2, 4 3, 6

Jan Hus společnosti 
Vistafilm bude 
mít premiéru v Oku 5

V listopadu se Šumperk 
začte do povídek 
Markéty Pilátové

Šumperští „skejťáci“ jsou nadšeni z nového sportoviště
Ukázkové počasí, davy lidí a uvolně-

ná atmosféra, i  tak by se dalo charak-
terizovat slavnostní otevření nového 
skateparku v sousedství krytého bazé-
nu v areálu na Benátkách, jež proběhlo 
poslední říjnovou sobotu. Své umění 
zde předvedli nejen „skejťáci“, ale také 
bikeři a děti na koloběžkách, nechyběl 
ani mini street závod o ceny.

„Dnešek ukázal, že jsme skatepark 
nepostavili pro desítku lidí, jak ně-
kteří pochybovači předpovídali. Jsem 
přesvědčen, že bude sloužit dlouhá 
léta stovkám vyznavačů tohoto sty-
lu,“ řekl během slavnostního otevření 
místostarosta Tomáš Spurný. Šum-
perský skatepark, který vybudovala 
pražská firma Mystic Constructions 
a  jenž je třetím největším v republice, 
je rozdělen na  dvě části. Základ tvoří 
skateboardový bazén s  rozmanitými 
výškovými úrovněmi a různými druhy 
hran, včetně tzv. wallride. Kromě toho 
zde vznikla tzv. streetová sekce pro ty, 
kteří jezdí „pouliční“ styl. Za realizaci 
vlastního sportoviště zaplatila radnice 
7,236 milionu korun. Mimo to vybu-
dovala přístupový chodník a osvětlení. 
Bližší informace v příštím čísle. -zk-

Během exhibičních ukázek představili své „skejtové“ umění rovněž zástupci dodavatelské firmy Mystic Constructions. 
 Foto: P. Kvapil

Na své si v novém skateparku, který 
provozuje zájmové sdružení Skate 
Locals Šumperk, přijdou i vyznava-
či jízdy na kolech s patřičně ošetře-
nými stupačkami.              Foto: -pk-Nechybělo samozřejmě slavnostní přestřižení pásky.  Foto: -pk-

V  betonovém bazénu se projely 
i děti na koloběžkách.  Foto: -pk-
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Naposledy před plánovanou rekonstrukcí se  
8. října na tři dny otevřela veřejnosti v rámci Týdne 
knihoven budova bývalé Masarykovy školy. Již příští 
rok se totiž místní radnice pustí do přestavby objektu 
na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum. Mož-
nosti prohlédnout si jeho stávající prostory využili 
nejen Šumperané, ale setkali se zde rovněž bývalí uči-
telé a žáci škol, které zde v minulosti sídlily.

Dny otevřených dveří Masarykovy školy spojené 
s  komentovanými prohlídkami a  prezentací projek-
tu rekonstrukce odstartovala neobvyklá akce. Na dvě 
stovky žáků z místních základních škol vytvořily živý 
řetěz a  symbolicky stěhovaly asi stovku knih ze stá-
vající budovy knihovny v  ulici 17. listopadu právě 
do „Masaryčky“. „S pomocí školáků jsme si vyzkoušeli 
stěhování nanečisto. Šlo o  hapenning, který zároveň 
upozornil na dny otevřených dveří v Masarykově ško-
le. Během nich si ji lidé mohli prohlédnout naposledy 
v původní podobě. V té nové by se měla otevřít za dva 
roky,“ uvedla ředitelka knihovny Zdeňka Daňková 
a  připomněla, že kromě knihovny bude část zrekon-
struovaných prostor využívat ostravská Vysoká škola 
báňská, která v Šumperku před lety zřídila externí pra-
coviště fakulty strojní a  ekonomické. Ta bude městu 
platit nájem a provozní náklady.

Plány na  rekonstrukci knihovny sahají do  roku 
2006. „Do prvního období čerpání prostředků Evrop-
ské unie se náš projekt, který počítal s rozšířením stá-

vající historické budovy o přístavbu, nedostal. V roce 
2008 ještě nebyl ukončen majetkový převod objektu, 
který tehdy patřil státu. O rok později v Regionálním 
operačním programu zase nebyly dostatečné prostřed-
ky,“ shrnula ředitelka a dodala, že v roce 2010 přišlo 
město s návrhem na využití budovy Masarykovy školy 
v ulici 28. října právě pro potřeby knihovny.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma PROINK 
ze Starého Města pod Sněžníkem a nyní připravuje pro-
váděcí dokumentaci, která vychází z  architektonické 
studie Petra Doležala. Ta počítá s tím, že v suterénu se 
budou nacházet rozlehlý depozitář, technické zázemí, 
dvě klubovny a  hudební zkušebna se sociálním záze-
mím.  Pokr. na str. 4

Film „Jan Hus - cesta bez návratu“, který vznikl 
v koprodukci České televize a šumperské společnosti 
Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových, bude mít 
premiéru v šumperském kině Oko v pátek 13. listo-
padu. Snímek, který v příběhu Husova italského ža-
lářníka Roberta Tallia a nevěstky Markéty přibližuje  
historické události v Kostnici a poslední měsíce živo-
ta Jana Husa, uvede Česká televize o letošních Váno-
cích. Diváci v něm kromě Vladimíra Javorského uvidí 
například i šumperského rodáka Petra Štěpána, mno-
hé ze scén pak filmaři točili v našem regionu.

Dvaapadesátiminutový snímek navazuje na  tele-
vizní dokumenty „David Zeisberger - apoštol indi-
ánů“, „Pod ochranou Žerotínů“ a „Hrabě Zinzendorf 
- Síla přesvědčení“, jež jsou v České televizi uváděny 
v rámci volného cyklu Protestantská historie. „Šesti-

sté výročí upálení Jana Husa se letos přímo nabíze-
lo. Věděl jsem samozřejmě, že televize uvede velký 
třídílný film o této výrazné osobnosti českých dějin, 
a  kladl si otázku, zda se na  něj mám dívat, aby mě 
to před natáčením neovlivnilo. Byl jsem pak rád, že 
jsem ho zhlédnul. Obrazově se mi velmi líbil, ale co 
se týče osoby samotného Jana Husa, tam už to bylo 
horší. Myslím si, že Hus je charismatický hrdina a to 
jsem v tomto televizním filmu postrádal,“ říká režisér 
a majitel společnosti Vistafilm Lubomír Hlavsa. Ten 
se domnívá, že Jan Hus v podání Vladimíra Javorské-
ho toto charisma skutečně má. „Jsem přesvědčen, že 
jsme vybrali toho nejlepšího. A přestože nejde o žád-
ný velkofilm, myslím, že se nám podařilo zachytit 
právě onoho velkého Jana Husa,“ soudí Hlavsa.

Film není věrnou historickou rekonstrukcí, ale 
zdůrazňuje především některé z Husových myšlenek 
a snaží se je přiblížit současnému divákovi. Zachycu-
je závěrečnou část Husova života na pozadí příběhu 
žalářníka a prodejné dívky, kteří k sobě najdou vztah. 
Tím se prolíná pobyt Husa ve vězení a jeho dospění 
k názoru, že nemá jiné cesty. Pokr. na str. 4

„Masaryčka“ se naposledy otevřela 
veřejnosti, nyní ji čeká rekonstrukce

Jan Hus společnosti Vistafilm bude mít premiéru v Oku

      Zastupitelé se opět 
sejdou v zasedací místnosti 
v městské úřadovně

První podzimní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka je naplánováno na  čtvrtek 5. listopa-
du od  15 hodin. Po  dvou zasedáních v  místním  
G-klubu se jeho členové vrátí do zasedací místnosti 
v přístavbě městské úřadovny v Rooseveltově uli-
ci. Z tohoto důvodu bude první listopadový čtvr-
tek od 14 hodin uzavřena pro veřejnost podatelna 
s Czechpointem, které zde z důvodu rekonstrukce 
prozatímně sídlí. V těchto prostorách budou opět 
úřadovat od pátku 6. listopadu.

Zastupitelé se na  svém jednání seznámí s  plá-
nem zimní údržby komunikací ve městě a schválit 
by měli změny č. 1 Územního plánu města Šum-
perka, podmínky pro přidělování dotací na  akce 
a celoroční činnost z rozpočtu města na rok 2016 
a  obecně závaznou vyhlášku o  místním poplat-
ku za  odpad. Na  programu je rovněž prezentace 
projektu dostavby Scholy Viva a  zpráva o  situaci 
ve  společnosti VHZ Šumperk. A  chybět nebude 
ani řada finančních a  majetkoprávních záležitostí 
města.  -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  listopadu pokračují. 
Ve středu 4. listopadu se bude od 8.30 do 10 hod. 
hovořit o  místní obecně prospěšné společnosti 
Maltézská pomoc. V  pátek 6. listopadu bude od   
18 do 19 hodin tématem Šumperský soptík a v so-
botu 7. listopadu se bude od 8.30 do 10 hod. bese-
dovat na téma KDU - Československá strana lidová 
a její život v okrese Šumperk.  -red-

      Jste spokojení 
s bezpečností ve městě? 
Odpoví dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření „Vnímání pocitu bezpečí 
ve městě Šumperku“. V  letošním roce zpracovává 
pracovní skupina prevence kriminality nový Stra-
tegický plán prevence kriminality města Šumperka 
na léta 2016- 2019. V této souvislosti bude probíhat 
dotazníkové šetření zaměřené na zjištění spokoje-
nosti občanů s  bezpečností, s  městským kamero-
vým systémem, postojů a námětů občanů v oblasti 
bezpečí a prevence kriminality ve městě.

Cílem je zjistit, čeho se občané nejvíce obávají, 
aby bylo možné co nejefektivněji připravovat a re-
alizovat projekty prevence kriminality, které by 
měly následně vést ke zvýšení bezpečnosti ve měs-
tě a k pocitu většího bezpečí občanů.

Dotazníkové šetření probíhá do  6. listopadu 
přímo v ulicích města a také elektronicky. Dotaz-
níkové šetření je určeno pouze občanům města. 
Formulář k vyplnění je zveřejněn na adrese http://
www.sumperk.cz/cs/obcan/periodicky-tisk/tisko-
ve-zpravy/dotaznikove-setreni-vnimani-pocitu-
-bezpeci-ve-meste-sumperku.html.

 S. Karkošková, manažerka prevence kriminality

Vizualizace vzhledu budovy někdejší „Masaryčky“ 
směrem do dvora po rekonstrukci.

Jan Hus v  podání Vladimíra Javorského má velké 
charisma.  Foto: Vistafilm

V  hlavních rolích se představí Eliška Křenková 
a šumperský rodák Petr Štěpán.  Foto: Vistafilm
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Navrhněte nominace na Ceny města
Již šestnáct let uděluje šumperská 

radnice Cenu města hned v  několika 
kategoriích. Uznání za rok 2015 by se 
mělo opět dostat nejen jednotlivým 
osobnostem, ale také významným 
akcím, počinům, projektům a událos-
tem v devíti kategoriích. A jedinečnou 
možnost aktivně se zapojit do  této 
prestižní akce mají všichni Šumperané. 
Pokud navrhnou nominace, mohou 
získat vstupenky na  slavnostní večer, 
na němž se budou ocenění předávat.

Občané mohou podle vlastního 
uvážení navrhovat nominace v  násle-
dujících kategoriích - Kultura, Sport,  
Významný počin v  sociální a  huma-
nitární oblasti, Vzdělávání, Podnikání 
- drobné podnikání, Podnikání - výrob-
ní společnosti, Životní prostředí a eko-
logie, Cena mladých a  Cena za  přínos 
městu. Zvláštní kapitolou je kategorie 
Architektura, která je rozdělena do pod-
kategorií novostavba a rekonstrukce.

Nominaci může zaslat každý jednot-
livec nebo skupina občanů města Šum-
perka, společnost či zájmové uskupení, 
jež zde vykonávají svoji činnost. Pravi-
dla pro hlasování a udílení Cen města 

Šumperka jsou zveřejněna na  strán-
kách města www.sumperk.cz.

I  v  letošním lze pro podání návrhu 
použít speciální formulář. Ten je v elek-
tronické podobě k dispozici na webo-
vých stranách města, a  v  tištěné  
podobě ho lze získat na  podatelnách 
úřadu, v informacích a v Informačním 
centru. Lze rovněž použít formulář, 
který bude otištěn v příštím čísle Zpra-
vodaje.

Návrhy na udělení Ceny města mo-
hou občané zasílat do  31. prosince 
2015 elektronicky e-mailem nebo poš-
tou na adresu Městský úřad Šumperk, 
odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787  01 
Šumperk, případně je lze odevzdat 
osobně na podatelnách úřadu na nám. 
Míru 1 nebo v  Jesenické ulici 31 
do  označené urny. Obálku je třeba 
označit heslem „Ceny města“.

Bližší informace sdělí tisková mluvčí 
Olga Hajduková, e-mail olga.hajduko-
va@sumperk.cz, tel.: 583 388 519, nebo 
referent oddělení kultury a  vnějších 
vztahů Bohuslav Vondruška, e-mail: 
bohuslav.vondruska@sumperk.cz, tel.: 
583 388 609. -zk-

Dvojnásobné slavnostní přestřižení 
pásky završilo ve čtvrtek 15. října velké 
investiční akce v  centru města. Ulice 
v lokalitě kolem Jiráskových sadů i sa-
motný park u Barborky prošly náklad-
nou revitalizací. Tu má za sebou rovněž 
sídliště při Evaldově ulici, kde město 
navíc zrekonstruovalo místní „mate-
řinku“ Sluníčko.

„S  využitím nemalých dotačních 
peněz se zrekonstruovala velká část 
města sahající od  restaurace Pod Kaš-
tanem až po divadlo. Revitalizace okolí 
Jiráskových sadů se sice neobešla bez 
krušných okamžiků, jež některé z  nás 
stály kousek života, ale myslím, že přes 
počáteční protesty obyvatel a  jejich 
nelibost s  organizací stavby jsou dnes 
všichni spokojeni,“ řekl během slav-
nostního přestřižení pásky u  Jirásko-
vých sadů místostarosta Tomáš Spurný, 

který je odpovědný za městské investi-
ce. Problémy podle něj způsobily práce 
na rekonstrukci inženýrských sítí, které 
se o  tři měsíce protáhly. Dodavatelská 
firma Commodum z Valašské Bystřice, 
která se poté do  vlastní realizace pus-
tila, navíc neodváděla zpočátku úplně 
standardní výkon. Po  odstranění ne-
dostatků se ale nakonec vše podařilo 
dokončit.

Ulice při Jiráskových sadech přitom 
prošly radikální proměnou. Asfaltový 
povrch nahradila dlažba v  kombinaci 
betonových a žulových kostek. Součas-
ně s rekonstrukcí povrchů komunikací 
se provedlo jejich odvodnění, v ulicích 
vyrostly nové sloupy veřejného osvět-
lení a  podzemní kontejnery na  směs-
ný i  separovaný komunální odpad. 
Největší změnou oproti minulosti je, 
že ve  zmíněných ulicích nejsou žád-

né chodníky. Komunikace jsou řešeny 
jako bezbariérové v režimu obytné zóny 
s omezením rychlosti na dvacet kilome-
trů v hodině a s podélným parkováním, 
jednosměrným provozem aut a  obou-
směrným provozem cyklistů. 

Součástí investice v  celkové výši 
16,752 milionu, na  niž získala radnice 
dotaci ve  výši 12,407 milionu korun 
z  Regionálního operačního programu 
Střední Morava, byly rovněž úpravy 
v přilehlém parku. Firma zde vybudova-
la centrální dlážděný a doplňkové mla-
tové chodníky, dřevěný altán, obnovila 
veřejné osvětlení a vyměnila mobiliář.

Revitalizace zeleně v  Jiráskových 
sadech představuje samostatnou kapi-
tolu, na  kterou obdržela radnice loni 
v  červnu dotaci z  evropského Fondu 
soudržnosti a z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši devět set de-
vadesát pět tisíc korun. Celkové nákla-
dy přitom jsou 2,901 milionu, včetně 
následné tříleté péče. Do úprav se pus-
tila místní firma Zahrada - Zelený svět 
Jany Mikiskové, jež vzešla z výběrové-
ho řízení, už loni a  dokončila ji letos 
na  podzim. Pokácené vzrostlé stromy 
nahradily nové, nechybějí mezi nimi 
borovice, jírovec, javor, jeřáb, jasan, 
buk či jilm a firma zde vysadila na dva 
tisíce různých druhů dřevin. V  sou-
časnosti je vstup na  trávník omezen 
ochranným plotem, ten bude odstra-
něn za čtyři měsíce.

Již loni opravila radnice nefunkční 
kašnu, v níž opět proudí voda. Obnova 
památkově chráněného vodního prv-
ku, která je dílem Milana a Václava Po-

liánových z Olomouce, přišla městskou 
kasu na 1,06 milionu korun. A péče re-
staurátora Reného Seifrieda z Olomou-
ce se letos dočkal rovněž „romantický 
altán“, jenž je někdejší meteorologic-
kou stanicí z  roku 1912 a  který zdobí 
reliéfy s tematikou znamení zvěrokru-
hu. Za opravu zaplatila radnice dvě stě 
pětašedesát tisíc. Čtyřiašedesát tisíc 
pak stálo zrestaurování měděné orlice, 
která zdobí stříšku. Na  opravu altánu 
přitom využila místní radnice část le-
tošního státního příspěvku z Programu 
regenerace městské památkové zóny 
ministerstva kultury, konkrétně dvě stě 
šedesát tisíc korun. 

Nejen lokalita u  Jiráskových sadů, 
ale také na ni navazující Evaldova ulice 
prošla letos proměnou. Do ní se firma 
Strabag pustila loni na podzim. Po čás-
tečném narovnání zde vznikla obou-
směrná komunikace široká šest metrů 
a došlo k novému prostorovému uspo-
řádání. Současně se upravilo i napojení 
na  Husitskou ulici. Změna se dotkla 
především parkovacích míst, kterých 
zde je na sto padesát. V prostoru u ma-
teřské školy a  jeslí se pak vybudovala 
zpevněná plocha pro zásobování ku-
chyně. Rekonstrukcí prošly rovněž 
chodníky a veřejné osvětlení. Nově zde 
vzniklo pět sběrných míst s podzemní-
mi kontejnery pro domovní a  tříděný 
odpad a  místní se dočkali i  nového 
mobiliáře. Součástí projektu byla také 
úprava zeleně v parčíku u točny a v celé 
lokalitě. Celá akce, včetně následné tří-
leté péče o zeleň, přišla na třináct mili-
onů.  Pokr. na str. 6

Třiatřicet dramatických příběhů o smrti, strachu, bolesti, ale také o odvaze, vzdoru 
a statečnosti obsahuje kniha nazvaná Zapomenutí svědkové, jež navazuje na pub-
likaci Přežili svou dobu z roku 2011. Knihu mapující osudy zapomenutých hrdinů 
z období nacismu a komunismu, mezi nimiž je i šest Šumperanů, konkrétně Jan 
Aust, Slavěna Eliášová, Jaroslav Kočí, Alois Kubiš, Nikolas Liontu a Karel Veselý, 
napsal historik Vít Lucuk z Vikýřovic a vydalo ji štítecké nakladatelství Veduta. 
K dostání je v šumperských knihkupectvích. Uvítání publikace se odehrálo minulý 
čtvrtek před koncertem k výročí vzniku Československé republiky, v jehož úvo-
du byla kniha rovněž představena. Slavnostnímu aktu přitom přihlíželo i patnáct 
hrdinů nevšední publikace, kteří se před koncertem sešli v nedalekém G-klubu, 
aby knihu osobně převzali. Mnozí z nich si ji nechali od autora podepsat. Bližší 
informace ke knize si lze přečíst v listopadovém čísle Kulturního života Šumperka 
a rovněž v příštím čísle Zpravodaje.  Foto: -zk-

Slavnostní přestřižení pásky završilo v polovině října nákladnou revitalizaci v lo-
kalitě kolem Jiráskových sadů i samotného parku u Barborky.  Foto: E. Rutarová

Okolí Jiráskových sadů a Evaldova ulice prošly revitalizací
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   Pokr. ze str. 2
Polovinu prvního podlaží obsadí půjčovna pro 

děti a mládež. Architekt zde navrhl částečně otevře-
ný prostor s  recepcí a  dětským koutkem, jenž bude 
připomínat styl třicátých let, tedy dobu, ze které bu-
dova pochází. Kromě kanceláří vyroste v části první-
ho podlaží také menší literární kavárna se zázemím 
a  v  bočním křídle bude oddělená učebna Vysoké 
školy báňské, která ji bude moci využívat nezávisle 
na knihovně. 

Další podlaží bude patřit půjčovně pro dospělé čte-
náře s kultivovanou čítárnou, v níž se zájemci o čte-
ní periodik a  uživatelé internetu nebudou vzájemně 
rušit. „Počítáme, že tu vznikne i zvláštní sektor s na-
učnou a  studijní pedagogickou literaturou. A  rádi 
bychom zde zřídili čtenářský koutek, kam umístíme 
velmi cennou sbírku knih z pozůstalosti šumperského 
stavitele a  památkáře Karla Čunderleho,“ prozradila 
Zdeňka Daňková. Vzápětí dodala, že ve druhém pod-
laží pamatoval architekt také na  zázemí pro čtenáře 
a administrativu a vybuduje se tu rovněž menší sál pro 
sedmdesát osob, který knihovna nyní velmi postrádá.

V posledním třetím nadzemním podlaží pak budou 
umístěny dvě učebny VŠB TU Ostrava, které budou 
v  rámci variability rozděleny pohyblivými příčkami, 
počítačová učebna a  zázemí pro pedagogy. Vznikne 
zde také víceúčelový sál s kapacitou sto padesáti míst 
se zázemím pro účinkující a prostorem pro občerstve-
ní formou cateringu, jenž by mohly kromě vysokoško-
láků využívat i jiné instituce, školy či zájmové spolky.

„Naší snahou bylo všechny prostory v celé budově 
maximálně vizuálně propojit. Ve velké míře tak dojde 
ke  zrušení stávajících učeben a  chodeb, zachovány 
zůstanou pouze části nosných zdí. Kompletně se sa-
mozřejmě zrekonstruuje hygienické zázemí,“ uvedl 
Ladislav Trčka ze společnosti PROINK. Určitý pro-
blém podle něj představuje zatížení stropů. Zatímco 

v případě škol je zatížení na metr čtvereční spočítané 
na dvě stě padesát kilogramů, u knihovny je dvojná-
sobné. „Hledala se technicky nejvýhodnější varianta, 
jak to vyřešit. Ve  střední zdi se tak postaví ocelový 
skelet, který se protáhne do  suterénu, kde se znovu 
založí, a  stropy se zpevní,“ popsal Trčka a dodal, že 
celý objekt bude díky výtahu a upravenému stávají-
címu vstupu bezbariérový. Ve dvorním traktu by pak 
mělo vzniknout asi pětadvacet parkovacích míst. 

Samotný vzhled budovy se nijak výrazně nepro-
mění. Vymění se pouze okna a dveře a opraví fasáda. 
„Režné zdivo, které má charakteristickou nažloutlou 
barvu, zůstane stejné, podobně jako historicky zelená 
střecha. Pouze v části do dvora se vybuduje únikové 
požární schodiště,“ konstatoval Ladislav Trčka.

Náklady na  rekonstrukci celého objektu se odha-
dují na  šedesát milionů korun. Peníze chce město 
uvolnit v letech 2016 a 2017, kdy se počítá s dokonče-
ním investice a otevřením opravené budovy.  -zk-

   Pokr. ze str. 2
 „I  když určitou dobu doufá a  věří, že se zachrá-

ní, nakonec si uvědomí, že smyslem jeho života je 
za Pravdu zemřít na hranici. I proto je v názvu filmu 
cesta bez návratu,“ vysvětluje režisér. 

Poradcem v historických událostech byl filmařům 
teolog a historik Martin Chadima, který  se dlouho-
době věnuje studiu života a díla Jana Husa. „Příběh 
je sice částečně smyšlený, ale jeho jádro je pravdivé. 
Žalářník Robert skutečně existoval a  Hus pro něj 
dokonce napsal ve vězení tzv. Traktát o manželství,“ 
podotýká Hlavsa, který je autorem námětu. Scénář 
pak zpracovala publicistka a dramaturgyně Českého 
rozhlasu Milena Štráfeldová. Původně přitom mělo 
jít o klasický polohraný dokument. „Jeden ze spon-
zorů mě však přesvědčil, abych film udělal více hra-
ný, k čemuž jsem zpočátku neměl odvahu. Byla to ale 
dobrá volba, především proto, že mi to umožnilo lépe 
vystihnout podstatu Husova vnitřního boje,“ zdůraz-
ňuje Hlavsa.

Kromě Vladimíra Javorského se v hlavních rolích 
představí Eliška Křenková a  Petr Štěpán. Po  jejich 
boku pak vystupují Luboš Veselý, Miroslav Táborský, 
Pavel Rimský, Štěpán Benoni a Zdeněk Velen. Jednot-
livé scény točili filmaři v Anežském klášteře v Praze, 
na hradech Točníku, Helfštýně, Svojanově a na zám-
ku ve Velkých Losinách. 

Snímek „Jan Hus - cesta bez návratu“ bude mít 
premiéru v  České televizi v  období vánočních svát-
ků. Jako první ho ovšem zhlédnou Šumperané. Kino 
Oko film promítne v pátek 13. listopadu od 18 hodin. 
Vstupenky za  padesát korun se již prodávají v  po-
kladně kina a  přes internet na  webových stránkách 
Oka www.kinosumperk.cz. Dokument krátce uvede 
historik Martin Chadima a  po  jeho skončení bude 
následovat beseda s  herci Vladimírem Javorským 
a Lubošem Veselým a se scénáristkou Milenou Štrá-
feldovou. „Petr Štěpán, který pochází ze Šumperka, 
bohužel kvůli premiéře Krále Leara nedorazí,“ lituje 
Hlavsa, jenž začíná připravovat ve spolupráci s Čes-
kou televizí natáčení dalšího filmu k šestistému výročí 
upálení Husova přítele Jeronýma Pražského.

„Jeroným měl daleko dramatičtější život než Hus 
a přijde mi v podstatě bližší i proto, že nejdříve odvo-
lal. To bych pravděpodobně udělal i já a mnozí další, 
ale většina z nás, podobně jako Jeroným, by s tím asi 
nemohla dál žít. I  proto Jeroným vzal své odvolání 
zpět a nakonec skončil na hranici,“ připomíná reži-
sér, který uvažuje opět o spolupráci na scénáři s Mi-
lenou Štráfeldovou. A  má i  vytipovaného herce pro 
hlavní roli. „Moje žena coby vedoucí výroby přišla 
s výborným nápadem, co takhle Ondra Vetchý? Takže  
uvidíme, jsme teprve na  začátku…,“ prozrazuje 
s úsměvem Hlavsa. Z. Kvapilová

„Masaryčka“ se naposledy otevřela 
veřejnosti, nyní ji čeká rekonstrukce

Jan Hus společnosti Vistafilm bude mít premiéru v Oku

Prvňáčci, přihlášení do  knihovny v  rámci akce 
„Poprvé do  školy, poprvé do  knihovny“, převzali 
na „Masaryčce“ čtenářské legitimace a užili si spous-
tu zábavy.                                                           Foto: -zk-

     Od 15. do 31. prosince 
nelze vyřídit „občanku“ 
ani cestovní pas

V  souvislosti s  připravovanou novelou zákona 
o  občanských průkazech a  cestovních dokladech 
upozorňujeme občany, že v  období od  15. do   
31. prosince 2015 nebudou přijímány žádosti o vy-
dání občanského průkazu a  cestovního dokladu. 
Rovněž nebude možné v uvedeném období již vy-
hotovené doklady předávat.

V nutných případech bude držiteli občanského 
průkazu se skončenou dobou platnosti vydán ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti jeden měsíc. V  tomto případě pak musí 
občan doložit dvě fotografie.

Důvodem je plánovaná odstávka informačních 
systémů občanských průkazů a cestovních dokladů 
MV ČR a přechod na nový technický systém vyplý-
vající z  legislativních změn, které jsou v současné 
době schvalovány.

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

     Přijďte si zazpívat 
„Rybovku“

I  letos si chceme zazpívat Českou mši vánoční 
Jana Jakuba Ryby na  první svátek vánoční, která 
zazní v  16.30 hodin v  klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie v  Šumperku. Zpívat se bude 
i  v  mladoňovském kostele v  neděli 27. prosince 
v 15 hodin.

Kdo by se rád zpěvem zapojil do tělesa stvořené-
ho právě pro tuto událost a potěšil tak sebe i ostatní, 
nechť se přihlásí na  adrese jakub.jirgl@gmail.com 
a  uvede své celé jméno, hlas, telefon a  zda se zú-
častní obou zkoušek i koncertů. Ke společné práci 
jsou srdečně zváni všichni, kteří chtějí přiložit ruku 
k  dílu a  zachovat tak hezkou šumperskou tradici. 
Zkoušky budou probíhat v neděli 22. a 29. listopadu 
od 19 do 21 hodin v klášterním kostele. Přihlášky, 
prosím, posílejte nejpozději do 10. listopadu. J. Jirgl

     Na Řecké zábavě zahraje 
Michalis Amanatidis

Tradiční Řecká zábava, kterou pořádá Řec-
ká obec Šumperk, proběhne v  sobotu 31. října 
od  osmé večerní ve  velkém sále domu kultury. 
Tentokráte zahraje k  tanci a  poslechu řecko-ně-
mecký hudební spolek Chaos, který založil sbor-
mistr a  skladatel Nikos Hondrogiannis a  jenž 
od  roku 2007 vede šumperský rodák Michalis 
Amanatidis, jehož rodiče pocházejí z řecké oblasti 
Pontos. Michalis, který se stal v  osmnácti letech 
členem známé pražské skupiny Akropolis, hraje 
na lyru, basovou kytaru a bouzouki a koncertoval 
s řadou známých zpěváků, skladatelů a písničkářů. 
Zároveň studoval harmonii, sbormistrovství a di-
rigentství u Odyssea Konstantinopulose a působil 
jako učitel hudby v  městské hudební škole v  So-
luni. Od roku 1987 žije v Mnichově. Odtud začal 
koncertovat a  nahrávat v  Německu, Rakousku, 
Švýcarsku a  na  Kypru. V  roce 2000 vedl s  Mni-
chovským státním orchestrem Operetu Dívka 
z Rialta od Herberta Mogga. -red-
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Informace/Město čte knihu

Odbor sociálních věcí MěÚ Šumperk, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD), vykonává svoji činnost dle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, ve  znění pozdějších 
předpisů. Na  oddělení sociálně-práv-
ní ochrany pracuje celkem devatenáct 
zaměstnanců na  třech úsecích: terénní 
sociální práce, náhradní rodinná péče 
a sociální kuratela pro mládež. 

Terénní sociální pracovník pracuje 
s rodinami, kde byla zaznamenána ne-
dostatečná péče o děti, týrání, zanedbá-
vání, závislost rodičů na  návykových 
látkách, násilí mezi rodiči, a to v takové 
míře, že je ohrožen zdravý vývoj dětí. 
Zastupuje rovněž dítě jako jeho opat-
rovník při soudních jednáních. Prová-
dí šetření v domácnosti rodičů a dítěte. 
Spolupracuje s  navazujícími instituce-
mi, jako jsou psychologové, dětští lékaři, 
rodinné poradny, pedagogicko-psy-
chologické poradny, apod. 

Pracovník náhradní rodinné péče 
vyhledává děti, kterým je třeba zajistit 
péči v  náhradním rodinném prostře-
dí, a také osoby vhodné k tomu, aby se 

staly pěstouny, osvojiteli či poručníky. 
Poskytuje poradenskou pomoc v otáz-
kách výchovy dítěte. Navštěvuje pravi-
delně dítě a  rodinu, ve  které dítě žije. 
Vykonává dohled nad úspěšností osvo-
jení a podává zprávy o jeho průběhu. 

Kurátor pro děti a mládež řeší vý-
chovné problémy dětí a  mladistvých, 
jako je zanedbávání školní docházky, 
drobné krádeže, šikana, vandalismus, 
požívání alkoholu a  jiných návyko-
vých látek, prostituce, útěky od rodičů, 
apod. Spolupracuje s dalšími subjekty, 
s nimiž nezletilé dítě přichází do styku. 
Navštěvuje dítě v domácím prostředí či 
v prostředí, kde se dítě zdržuje. V rám-
ci prevence se zaměřuje na  kvalitní 
trávení volného času dětí, které jsou 
ohroženy sociálně-patologickými jevy 
(různé druhy závislostí, vandalismus, 
kriminalita, záškoláctví, šikana apod.) 
Dává soudu podnět či návrh na uložení 
vhodných výchovných opatření.

Z  naší další činnosti je nutné zmí-
nit, že pravidelně pořádáme výchov-
ně-rekreační tábory pro děti a  rovněž 
realizujeme přednášky pro žáky zá-

kladních škol. Společně s  rodiči také 
řešíme případné komplikace týkající se 
úpravy poměrů dětí po  rozvodu nebo 
rozchodu rodičů, otázky výživného 
na dítě a také otázky ohledně práva dí-
těte a rodiče na vzájemný kontakt. Jsme 
rovněž schopni doporučit pracovníka, 
který pomůže rodiči sepsat příslušný 
návrh na soud. Při naší práci se rovněž 
snažíme velmi aktivně apelovat na zod-
povědnost rodičů. Není totiž možné 
očekávat, že všechny problémy rodiny 
může vyřešit instituce zásahem z vnějš-
ku. V  první řadě to jsou rodiče, kteří 
mají rodičovskou zodpovědnost a měli 
by se snažit chovat v zájmu svého dítěte. 

Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí naleznete na  odboru sociálních 
věcí, který sídlí v  Lautnerově ulici 1, 
Šumperk. Více informací, včetně kon-
taktu na jednotlivé sociální pracovníky, 
naleznete na webových stránkách měs-
ta www.sumperk.cz, případně na  tel.č. 
583  388  907, e-mail jaroslav.clupny@
sumperk.cz.

J. Člupný, vedoucí oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí MěÚ Šumperk

Oddělení sociálně právní ochrany se představuje veřejnosti Při úklidu 
musejí řidiči 
respektovat značky

V listopadu se Šumperk začte do povídek Markéty Pilátové
Měsíc listopad se v Šumperku nese již 

jedenáctý rok ve znamení knihy. Místní 
radnice spolu s knihovnou, SVČ Doris, 
kinem Oko, divadlem, Vlastivědným 
muzeem, domem kultury, „ZUŠkou“ 
a šumperskými středními a základními 
školami nabídnou od úterý 3. listopadu 
do úterý 11. listopadu další ročník lite-
rárního a filmového festivalu příznačně 
nazvaného Město čte knihu. A zatímco 
loni se četly pohádky nejen pro děti, 
letošní ročník je věnován tvorbě proza-
ičky Markéty Pilátové.

„Tento komorní festival si za  jede-
náct let existence získal četné příznivce. 
Do čtení na různých místech ve městě, 
která provázejí hudební vystoupe-
ní, filmy, výstavy a  besedy, se zapojují 
všechny kulturní instituce ve  městě, 
děti ve  školách, herci ze Šumperka 
i odjinud, ochotníci, senioři čtoucí dě-
tem…,“ říká ředitelka Městské knihov-
ny Zdeňka Daňková a  připomíná, 
že neobvyklý projekt má své kořeny 
v  partnerském městě Bad Hersfeldu. 
Během uplynulých let si ovšem šum-
perská akce našla vlastní osobitou tvář. 
Společný oběma městům je nicméně 
její smysl - prostřednictvím jednoho 
konkrétního titulu připomenout vý-
znam četby pro každého z nás. Zatímco 
loni tak organizátoři učinili prostřed-
nictvím pohádek, letos věnují pozor-
nost tvorbě Markéty Pilátové. V rámci 
festivalu tak vychází povídková kniha 
nazvaná Kulaté rámy slov.

Markéta Pilátová tráví větší část roku 
v Brazílii, ale jejím domovem jsou ne-
daleké Velké Losiny, kam se před něko-
lika lety přestěhovala a  tráví zde svůj 

volný čas, pokud jí při pobytu v Česku 
nějaký zbývá. Ve  své tvorbě pro do-
spělé, například v románech Žluté oči 
vedou domů či Má nejmilejší kniha, 
čerpá právě ze zkušeností krajanské 
učitelky v  Argentině a  v  Brazílii, kde 
již desátý rok učí potomky českých 
emigrantů náš jazyk a kulturní dějiny. 
V poslední knize Tsunami blues, která 
vyšla loni, pak přibližuje prostřednic-
tvím dramatického příběhu mladé čes-
ké dívky složitou situaci na  současné 
Kubě. Za své knihy byla již tři-
krát nominována na  cenu 
Magnesia Litera. „Osob-
nost autorky i  příbě-
hy, které ve  svých 
knihách čtenářům 
přibližuje, jsou pro  
pořadatele příleži-
tostí seznámit veřej-
nost s dílem samotné 
spisovatelky, ale také 
prezentovat prostřed-
nictvím doprovodných akcí 
společenské, kulturní a  vědecké 
kontakty Čechů s  Latinskou Ameri-
kou,“ podotýká Daňková.

Již první den, v úterý 3. listopadu, tak 
budou od 18.30 hodin znít v klášterním 
kostele latinsko-americké písně v podá-
ní mezinárodně proslulé zpěvačky Mar-
ty Töpferové. O den později, ve  středu 
4. listopadu, bude v 17 hodin zahájena 
v Hollarově galerii muzea výstava Otto 
Plachta Macuya - naučná stezka a ode-
hraje se zde první pravidelné podvečer-
ní čtení se studenty gymnázia. 

Povídková kniha Markéty Piláto-
vé Kulaté rámy slov bude veřejnosti 

slavnostně představena na  podveče-
ru v  knihovně ve  čtvrtek 5. listopadu 
od  17 hodin, současně přitom bude 
zahájena výstava ilustrací výtvarnice 
Veroniky Holcové. „Obě autorky bu-
dou sice v době konání festivalu mimo 
Českou republiku, nicméně posluchači 
se s nimi budou moci v tento podvečer 
setkat „na dálku“ prostřednictvím sky-
pu,“ ujišťuje ředitelka knihovny. 

Chybět nebude ani tradiční Čte-
nářská štafeta základními a  středními 

školami. Odstartuje ve  čtvrtek 
6. listopadu a  novinkou 

je, že neproběhne bě-
hem jednoho nebo 

dvou dnů, ale v  del-
ším čase ve  většině 
šumperských škol. 
„Markéta Pilátová 
bude přítomna pro-

střednictvím skypu, 
takže s  ní budou moci 

děti a studenti besedovat. 
Harmonogram se ale musí 

časově přizpůsobit časovému po-
sunu i možnostem autorky,“ vysvětluje 
Daňková.  

Páteční podvečer bude 6. listopadu 
již tradičně patřit studiu D 123. Jeho 
členové přečtou od 19 hodin v divadel-
ním Hrádku několik povídek z Knihy 
kulaté rámy slov.

Čtení na  různých místech ve  městě 
opět doprovodí hudební vystoupe-
ní, filmy, výstavy, besedy. Kino Oko 
tak v  sobotu 7. listopadu kromě dvou 
českých filmů určených dětem (Malý 
pán - v 10 hod., Sedmero krkavců - ve  
14 hod.) promítne od 16 hodin doku-

mentární snímek Viva Cuba Libre - Ra-
pová vzpoura, jež odhaluje odvrácenou 
stránku života na  „ostrově svobody“. 
Následovat budou beseda k  tomuto 
tématu, zahájení výstavy fotografií 
Marcela Šose Okamžiky setkávání a od  
18 hodin čtení z  románu Tsunami 
Blues v podání Ivany Plíhalové. Četbu 
doprovodí autorskými poznámkami 
v  přímém přenosu z  Brazílie Markéta 
Pilátová a o hudební doprovod se po-
stará loučenský Old Time Jazzband. 
Večer zakončí ve  20.15 hodin legen-
dární hudební film Buena Vista Social 
Club, který proslavil kubánské muzi-
kanty čtyřicátých let po celém světě.  

Neděle 8. listopadu bude patřit dě-
tem. V 10 hodin dopoledne jim místní 
divadlo nabídne pohádku Kocourek 
Modroočko, na  odpoledne pak chystá 
Středisko volného času Doris Happe-
ning Za  dětmi do  Latinské Ameriky. 
Jeho dějištěm bude od 14 do 17 hodin 
Komín.

V  pondělí v  odpoledních hodinách 
seriál čtení, tentokrát v Klubu důchod-
ců v  Temenické ulici s  herci divadla 
(od  13.30 hod.), doplní beseda Edu-
arda Mlčka o  jeho životě v Argentině. 
Podvečerní čtení ve  Vile Doris v  po-
dání studentů místní „průmyslovky“  
v  17 hodin pak bude spojeno s  před-
náškou Bohumíra Jánského „Kde pra-
mení Amazonka“, během níž bude řeč 
o výsledcích českých expedic při hledá-
ní pramene Amazonky. 

Seriál setkání nad literaturou Marké-
ty Pilátové ukončí v úterý 10. listopadu 
v 18 hodin čtení v divadle, na něž navá-
že tradiční společenský večer.  -zd, zk-

Do  podzimní krásy se již začaly čis-
tit šumperské ulice. Pravidelný úklid 
komunikací, seřazených podle význa-
mu v  harmonogramu řádného čištění, 
odstartovaly Podniky města Šumperka 
začátkem října, skončit by měl posled-
ním listopadovým dnem. Na plánovaný 
úklid přitom občany již týden dopředu 
v daných lokalitách upozorňují doprav-
ní značení se zákazem stání, doplněné 
datem a  hodinou čištění, jejichž nere-
spektování přijde řidiče poměrně draho. 
Pokud bude jejich vůz bránit čištění, ne-
chá ho správce komunikace ve spoluprá-
ci s Městskou policií přemístit a majitel 
zaplatí poměrně vysokou pokutu. Sta-
novené termíny ovšem nejsou neměnné 
- pořadí a četnost čištění komunikací se 
mohou operativně změnit v  závislosti 
na klimatických podmínkách, případně 
podle množství spadu listí. Změny jsou 
avizovány na webových stránkách města 
Šumperka www.sumperk.cz. -red-
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   Pokr. ze str. 3
Stavební ruch v  Evaldově ulici ale 

poté neutichl. Město se totiž pustilo 
do zateplení tamní mateřské školy Slu-
níčko a  opravy terasy a  rampy v  při-
lehlé zahradě. Výměna oken a  nová 
fasáda přišly na 2,446 milionu s tím, že 
město na  tuto investici získalo dotaci 
ze Státního fondu životního prostře-
dí ve výši 1,26 milionu. Poté se firma 
Prumhor, spol. s  r.o. z  Prahy pustila 
do rekonstrukce vstupní terasy, včetně 
zábradlí a  schodiště, zastřešení vstup-
ního vchodu a  opravy teras směrem 
do zahrady za 1,21 milionu korun, jež 

šly z  městského rozpočtu. „Šlo o  jed-
nu z  posledních školek, která nebyla 
zateplená. Dnes už nás čeká podobná 
revitalizace školek pouze v ulicích Je-
remenkově a  Gen.  Svobody,“ podotkl 
místostarosta Tomáš Spurný. „Chtěla 
bych ocenit nejen profesionální pří-
stup firmy Prumhor, ale i velmi dobrou 
spolupráci s Otou Sedlářem z oddělení 
rozvoje města, který dohlížel na  prů-
běh celé akce,“ doplnila místostarostu 
ředitelka školky Jarmila Palová, která 
vzápětí podotkla, že součástí investice 
byla i úprava zahrady pro potřeby dětí.
 -zk-

Obecní byt nabízí k pronájmu šum-
perská radnice. Nachází se v  domě 
v Lidické ulici č. 75 , č.p. 1371, ve 4. NP 
a sestává z jednoho pokoje s kuchyňským 
koutem, předsíně, koupelny, WC a spíže. 
Celková plocha činí 34,58 m². Součástí 
je sklep (5,23 m²) a  půda (10,18 m²). 
Zp. vytápění a  ohřevu vody - kombi-
novaný plynový kotel. Měs. nájemné je 
1987 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu (vodné/stočné, 
společná elektřina, vynášení popelnic, 
STA, komíny) na  1 osobu činí 400 Kč 
(každá další osoba asi 300 Kč). Předpo-
kládaný počátek nájmu je od  1.1. 2016. 
Dle zpracovaného průkazu energetické 
náročnosti budovy patří budova do ener-
getické třídy G, měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 333 kWh/m2, rok. Byt 
si lze prohlédnout v pondělí 9. listopadu 
od  15.30 hod., po  tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

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

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po schválení v Radě 
města 7. prosince. Město si vyhrazuje 
právo neuzavřít nájemní smlouvu s žád-
ným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, 
vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Okolí Jiráskových sadů 
a Evaldova ulice prošly revitalizací

Radnice pronajme obecní byt

Ojedinělá putovní výtvarná výstava dílek dětí navštěvujících volnočasovou aktivi-
tu Klubík v rámci projektu „Todle umíme“, která byla otevřena v klientském centru 
městské úřadovny v Lautnerově ulici 9. září, je nyní k vidění v městské knihovně 
v ulici 17. listopadu, poté se postupně přesune do dalších míst v Šumperku. Po-
drobnosti v příštím čísle.                                                                                              Foto: -zk-

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

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 * bezúhonnost * ovládání jednacího 

jazyka * ukončené min. střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * komunikační a prezentační dovednosti, samostatnost, flexibilita * aktivní znalost 
anglického jazyka, další jazyk výhodou * znalost základů účetnictví - výhodou * znalost 
skladového hospodářství - výhodou * zkušenost s  tvorbou propagačních materiálů * 
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 na veřejnosti * vedení kolektivu min. 
2 roky - výhodou * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC (Word, Exel) * dobrý 

zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: komplexní zajišťování a péče o propagační předměty * vedení knižního 
fondu * vedení skladového hospodářství propagačních materiálů a pokladny * organizační zajišťování 

a koordinace průvodcovské činnosti * kontrola provozu informačního centra * 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 poměr 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 1.12. 2015 

nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 9.11. 2015.  Informace k pozici podá Helena Miterková, vedoucí 

odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 606.
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Gymnazisté ovládli republikové 
finále Corny poháru

Před zraky Barbory Špotákové, olym-
pijské vítězky v hodu oštěpem, která je 
dlouholetou patronkou soutěže, vybo-
jovala obě družstva Gymnázia Šumperk 
pódiové umístění. Z více než tisíce zú-
častněných středních škol se šestnáct 
nejlepších utkalo 6. října na  stadionu 
v Břeclavi s cílem pyšnit se titulem „Ví-
těz Corny atletického poháru“.

Olomoucký kraj reprezentovalo 
družstvo dívek i  chlapců Gymnázia 
Šumperk. Děvčata se se svými soupeř-
kami utkala na  trati 60, 200 a  800 m, 
ve skoku do dálky, výšky a ve vrhu kou-
lí. Finální disciplínou pak byla štafeta 
na  100-200-300-400 m. Gymnazistky 
předvedly výborné výkony a ani v jed-
né z disciplín výrazně nezaváhaly. Vý-
sledkem byl bodový součet 8937 bodů 
a  zisk zlatých medailí! Druhý tým 
z Gymnázia Trutnov zaostal za našimi 
studentkami o 106 bodů. Devítičlenný 
tým tvořily V. Opekarová, E. Hegrová, 
N. Smolková, B. Baženovová, D. Pra-
chařová, M. Trundová, H. Trundová, 
G. Vejchodová a V. Bednarská.

V soutěži chlapců se bojuje v bězích 
na 100, 400 a 1500 m, ve skoku do dál-
ky a do výšky a ve vrhu koulí. Program 
soutěže je zakončen týmovou štafe-
tou. Borci ze Šumperka nebyli favori-
ty na pódiové umístění. Dokázali však 

vylepšit svůj bodový zisk z  krajského 
kola o  téměř 350 bodů - na  9152. To 
jim v konečném výsledku zajistilo nád-
herné druhé místo za hochy ze Střední  
odborné školy v  Liberci. Družstvo 
ve  složení Fr. Dolníček, V. Hromek, 
D. Soják, O. Štolc, F. Tůma, Š. To-
meš, J. Uhrin, V. Kocůrek, K. Pospíšil  
a  O. Jílek dokázalo, že když se vloží 
do  závodu srdce a  bojovnost, sny se 
stanou skutečností.

Gymnázium Šumperk je tradiční 
baštou atletiky v  regionu a  pravidelně 
se umisťuje na předních příčkách v této 
celorepublikově nejmasovější soutěži. 
Je to dáno jednak dlouholetou tradi-
cí, kvalitním zázemím a  také ochotou 
kantorů vyjít vstříc soutěžícím studen-
tům. Dvojnásobné pódiové umístění 
je historickým úspěchem, neboť se to 
naposledy podařilo před dvaadvaceti 
lety. Za poslední dekádu je to již páté 
vítězství dívek v této soutěži.

Závěrem bych rád poděkoval stu-
dentkám a  studentům za  reprezentaci 
školy, městu a  Olomouckému kraji, 
dále pak trenérům šumperské atleti-
ky P.  Konupčíkovi a  K. Vykydalovi, 
vedoucím gymnaziálních družstev 
H. Brožové a P. Opekarovi a  také celé 
komisi TV za přípravu v rámci výuky 
tělesné výchovy. T. Vykydal

Každé pondělí a každý  Tvořivá dílna „Maminky, babičky šijí čtvrtek 
čtvrtek od 9 hod. a opravují oděvy“
Každou středu od 9 hod.  Vyrábíme a tvoříme ze sušin a bylinek 
27.10. od 17 hod.  Šití pro radost 
 Kurz šití pro začátečníky, opravy oděvů a prádla
28.10. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: 
 Výstup na Králický Sněžník
29.10. od 9 hod.  Tvořivá dílna: Maminky šijí a opravují oděvy 
 pro děti 
7.11. v 8.35 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: 
 Naučná stezka Pasák v Branné, Vozka
14.11. v 7.11 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Jeseník, pěší okruh 
 kolem lázeňských pramenů, Křížový Vrch
Bližší informace: Bulharská 8 (Zámeček), 1. patro (učebna/dílna) vždy 9-12 hod. 
a 13.30-15 hod., www.scholapraktica.webnone.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880,  
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předsti-
hem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 

Programy pro rodiče a do 6 let
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost  
 Tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést,   
 vyměnit za jiné či si je odnést domů
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih,   
 posezení, vzájemné sdílení
29.10. od 9.30 do 15 hod. ve „FS“  Podzimní prázdniny pro děti ZŠ 
 - tvoření, hry, podzimní vycházka
31.10. od 15 hod.  Dobrodružný výlet se skřítkem Čítárníčkem  
 Sraz na konci Bludovské ulice, jen za příznivého 
  počasí
4.11. od 10 hod. ve „FS“  Beseda: Jak to vidím já: 
 Maminkou po čtyřicítce 
7.11. od 9.30 do 16 hod. ve „FS“  Celodenní seminář Komunikace v rodině   
                                                    Lektorka M. Kaňovská, nutné přihlásit se předem
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Město Šumperk, zřizovatel Městské knihovny Šumperk, příspěvkové organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 

ředitele Městské knihovny Šumperk, 
příspěvkové organizace, 17. listopadu 6, Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * způsobilost k  právním 
úkonům * ovládání jednacího jazyka

Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání v  akreditovaném magisterském studijním programu 
v  oblasti knihovnictví nebo informační vědy * znalost legislativy v  oblasti knihovnictví a  řízení 
knihoven (zákon 257/2001 Sb., Knihovní zákon, Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s  právem autorským a  o  změně některých zákonů) * základní orientace v  ekonomické 
oblasti v návaznosti na zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) a na zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.) * všeobecný kulturní přehled a orientace v oblasti literatury 
* občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) * samostatnost, 
spolehlivost, flexibilita * řídící, komunikační a  organizační schopnosti, včetně schopnosti vedení 

kolektivu * vysoké pracovní nasazení * dobrý zdravotní stav 

Výhodou: praxe v knihovně * dobrá znalost cizích jazyků * praxe ve vedení kolektivu * řidičský průkaz 
skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky:  jméno, příjmení a titul * datum a místo narození * státní příslušnost * 
místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, e-mail * číslo občanského průkazu * datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit následující doklady: motivační dopis s uvedením důvodů, proč se zájemce 
uchází o  funkci ředitele knihovny * úředně ověřené kopie dokladů o  nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ 
diplom a  vysvědčení o  státní závěrečné zkoušce) * strukturovaný životopis (opatřený datem a  podpisem 
uchazeče) * doklad o  celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s  uvedením 
přesného časového přehledu a  funkčního zařazení (opatřený datem a  podpisem uchazeče) * stručná 
koncepce řízení a dlouhodobého rozvoje Městské knihovny v Šumperku v  rozsahu maximálně 3 - 4 stran 
strojopisu formátu A4 (opatřený datem a podpisem uchazeče) * výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
případně doklad o  jeho vyžádání * lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele 
knihovny (ne starší 3 měsíce) * čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění, kterým se stanoví předpoklady pro výkon některých funkcí

Hlavní zaměření činnosti: plnění úkolů spojených s  poskytováním veřejných knihovnických, 
informačních a  meziknihovních služeb dle zákona č. 257/20012 Sb., o  knihovnách a  podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a  informačních služeb (knihovní zákon) * zajišťování výkonu 
regionálních funkcí vůči knihovnám okresu Šumperk dle § 11 knihovního zákona * příprava a koordinace 
kulturních, vzdělávacích a komunitních akcí, včetně spolupráce se školskými a kulturními organizacemi 
* řízení, plánování činnosti knihovny, včetně odpovědnosti za  řádné hospodaření organizace 
a dodržování legislativy. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění

Předpokládaný nástup:  1.3. 2016
Termín podání přihlášek:  do 13. listopadu 2015

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, 
k rukám Heleny Miterkové, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů nebo osobně doručte 

do podatelny Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, nejpozději do uzávěrky dne 13.11. 2015 do 13.00 hodin.   
Zalepenou obálku výrazně označte heslem „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠUMPERK“. 

Na obálku je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, včetně adresy trvalého bydliště.Atleti šumperského gymnázia přivezli z Břeclavi zlato a stříbro.  Foto: archiv
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
27.10. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
5.11. od 13.30 a 11.11.  Sdělujeme pocity malbou
od 10.30 hod. v „KS“
5.11. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
10.11. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů 
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v DPS - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ 
= sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte 
na www.pontis.cz.

10.11. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování „s Bobinou“
11.11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří
12.11. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - svícny z papírových ruliček
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

SONS Šumperk

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Reinerová, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Centrum sociálně orientovaných inovací
ZUŠ Šumperk

Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

7.11. a 8.11. vždy od 8 do 13 hod.   V. ročník Celostátní soutěže v koncertním 
v koncertním sále ZUŠ   melodramu
9.11. v 18 hod. v koncertním sále ZUŠ  Hudební podvečer 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
-sumperk.cz. 

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Křesťanské společenství žen Aglow Šumperk zve na představení
Divadelní společnost Kairos II: Hotel mezi dvěma světy

v sobotu 14. listopadu od 16 hodin v divadelním sále ZŠ ve Vrchlického ulici 22
Místo mezi bytím a nebytím, kde jsme si všichni rovni. Brilantní příběh  

o životě, smrti a lásce. Vstupné je dobrovolné.

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
30.10. od 10 do 17 hod. na „K“   Jablečné hody  

Podzimní jablečné tvoření, pečení, zava-
řování a ochutnávání, s sebou menší za-
vařovací sklenici i s víčkem

4.11. od 18 hod. na „K“   Řemeslná dílna pro dospělé - Keramika
7.11. od 9 do 14 hod.   Keramika pro každého
v keramické dílně na „K“
7.11. od 9 hod. - 8.11. do 13.30 hod.  Martinské slavnosti 
v „SEV“ Švagrov  Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
8.11. od 16 hod. ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz. 

SVČ Doris
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Karty vystavíme na počkání 
v Informačním centru pro mládež nám. Míru 4, Šumperk

www.studenskejizdne.cz

již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 30.10. 2015 do 12.11. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí .....................................................79,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb žitno-pšeničný balený, krájený 500 g .............................................19,50 Kč
Slezská pekárna Opava 
Croissant 50 g ........................................................................................................ 4,90 Kč 
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna 
podle tradičních receptur.
Tlačenka ........................................................................................................................ 139,- Kč/1 kg
Uzená kýta hájecká .................................................................................................. 125,- Kč/1 kg
Lisované koleno ......................................................................................................... 137,- Kč/1 kg

!!!!!!!!
 

SMAŽTE HANDICAP 
NA VOZÍČKU

NECHTE SE ODVÉZT, 
KAM POTŘEBUJETE

 

NONSTOP LINKA
602 682 875,  spirostrans@seznam.cz

www.spirostrans.cz

SPIROS ILIOS
Kouty nad Desnou 20

 SPIROSTRANS.CZDetoxikační poraDna
poraDna 

pro vnitřní očistu těla
Jitka Neugebauerová, Vrchlického 23, ŠUMPERK

- vyšetření metodou impulsní 
 stimulace přístrojem EAV Salvia
- řešení příčin chronických  
 zdravotních obtíží
- alternativní způsoby léčby 

tel: 774 320 865
e-mail: detox-spk@seznam.cz
www: detox-spk.pageride.cz

a pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání)
a pomoc při osobní hygieně
a pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, 
       praní prádla, žehlení
a doprovod k lékaři, na úřad apod.
a pomoc při pohybu v domácnosti
a další dle platného ceníku

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI
Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním  
a rodinám, kde se současně narodilo 3 a více dětí, na území okresu Šumperk

Kontaktní osoby: Sociální pracovnice - Bc. Pavlína Gedušová,
tel.: 778 705 674, e-mail: gedusova@ddspk.cz, www.socsluzby.cz

Administrativní pracovnice - Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760, 583 213 734

v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod., o víkendech od 9:00 do 12:00 hod.

Stručný popis práce:
nabídka a prodej  servisních služeb, vystavování zakázkových 
listů a účtů za provedené opravy, přidělování zakázek 
automechanikům, zajišťování vysoké kvality práce a provedení 
všech požadavků 

Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk

Požadujeme:
-  SŠ úplné vzdělání
-  technické zaměření vzdělání je výhodou
-  praxe ve funkci servisní poradce, přejímací technik, servisní 

technik, mistr dílny nebo automechanik je výhodou
-  řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu
-  uživatelskou znalost PC (Word, Excel, Outlook Express, 

Internet Explorer)
-  organizační schopnosti; vysoké pracovní nasazení
-  velmi dobré komunikační schopnosti; perfektní vystupování
-  ochotu učit se, tvořit a zkoušet nové věci; loajalitu vůči 

zaměstnavateli

Písemné žádosti se strukturovaným životopisem a současné foto pasového formátu zasílejte 
do 8. 11. 2015 na poštovní adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk. 

Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na www.auto-hegr.cz

prodejce vozů Škoda a autorizovaný servis vozů Škoda a Volkswagen
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Servisní poradce (přejímací technik) v Šumperku

Nabízíme:
-  náročnou a odpovědnou práci v zázemí autorizovaného servisu
-  směnovou práci
-  odpovídající měsíční plat
-  měsíční odměny dle výsledků práce
-  kvalifikační růst a odborná školení - vše plně hrazeno firmou
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OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Akce 1+1 
ZDARMA 

na 
multifokální 

skla

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

VARILUX Multifokální brýlové čočky

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  

 Využijte skvělé AKCE 1+1 ZDARMA

Jak žít a nezbláznit se
výchova dětí ve věku 0 - 6 let

Přednáší: PhDr. Lidmila Pekařová
autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“

RC Vikýrek ve spolupráci se ZŠ Šumperk, Sluneční 38
Vás zve na seminář 

7. listopadu  14 - 17 hod.   Divadelní sál ZŠ Šumperk, Sluneční 38
Cena 150,-Kč. Nutno rezervovat místa předem do 1.11.2015  na tel.: 775 977 020 nebo na info@vikyrek.cz

- Jak vychovat poslušnost.
- Dospělý nechápe, co je samostatnost.
- Rozdíl mezi klukem a holčičkou.
- Dětský pokoj na jeho proměny - uklízení.
- Co můžeme ovlivnit v MŠ.

- Kdy začíná povinnost a jak ji systémově doporučovat rodičům.
- Co je to dětská práce a co je to hra.
- Grafický projev, vývoj kresby a potřeby po sobě zanechávat barevné stopy.
- Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy.
- Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožující a co s tím lze dělat.

Floristické dílny pro veřejnost

        Vánoční floristická dílna - 3.12.2015

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s vánoční tematikou:

* vánoční věnec do interieru, * vánoční věnec  na vchodové 

dveře, * atraktivní vánoční stromeček v květináči

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena každého kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č. 583 301 057 nebo 583 301 030, e-mail: milenamuronova@seznam.cz

Zájemci si vytvoří 3 výrobky s podzimní tématikou:  

podzimní věnec na dveře, případně dušičkový věnec 

*  podzimní kytičku do interiéru *  ježka v přírodním stylu

Místo konání:  Střední odborná škola, 
 Šumperk, Zemědělská 3
Čas:   od 14 hod. do 18 hod.
Lektorka:  Mgr. Bc. Jana Talandová
Cena kurzu:  750 Kč (v ceně kurzu je zajištěn materiál)

Bližší informace a přihlášky na tel.č.  583 301 057 nebo 583 301 030  a e-mail: milenamuronova@seznam.cz

pořádá

Floristické dílny pro veřejnost
Podzimní floristická dílna - 22.10.2015 

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex realit y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

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

• rod. dům 4+kk   
• typ bungalov, CP 851m2, ZP 164m2

• novostavba z r. 2014, kolaudace
• dokončovací práce cca 400.000 Kč

Volejte: 733 734 435

Nový Malín   3.500.000 Kč  

• byt 3+1 
• cihla, OV, 90m2, 2. patro
• kompletní rekonstrukce
• vlastní topení, krbová kamna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova   1 850 000 Kč

• byt 3+1    
• OV, 4. patro, 73m2, lodžie
• plast. okna, šatna v chodbě, vlastní topení
• částečná rekonstrukce, slunný byt

Vo
lej

te:
 73

3 7
34

 43
5

Šumperk, Kosmonautů    1.080.000 Kč

• byt 2+1       
• DB s možností převodu do OV
• 4. patro, lodžie, neprůchozí pokoje
• šatna v bytě, ihned volný            

Vo
lej

te:
 73

3 7
34

 43
5

Šumperk, Pod Senovou   735 000 Kč

• byt 3+1    
• OV, 3. patro, 76m2, balkon
• rekonstrukce bytu,šatna
• ihned volný, nízké náklady

Vo
lej

te:
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34
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Šumperk, Vrchlického    1.190.000 Kč

• byt 4+1 
• OV, 1.NP, 103m2+sklep+balkon
• kompl. rekonstrukce celého bytu
• za domem prostorná zahrada    

Vo
lej

te:
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34
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Šumperk, ul. Čsl. armády  2 350 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk   4.650.000 Kč

• byt 2+1   
• DB, 53m2, 5.patro, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• plast. okna, nová koup. a kuch.linka

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Zahradní   770 000 Kč  

• rod. dům 4+kk 
• bungalov, garáž, CP 612m2, bazén
• nová fasáda, zateplení, kuch. linka
• vytápění plyn. kotel, krb, podsklepeno

Volejte: 733 734 435

Šumperk  3 390 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Wolkerova   2 050 000 Kč 

•  byt 2+1    
•  OV, 57m2, 1. patro, 2 lodžie
•  Kompletní nákladná rekonstrukce
•  Vlastní plyn. kotel, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Balbínova   1.250.000 Kč

• řadový RD  
• patrový RD 6+1 s garáží
• celopodsklepený, zahrada 266m2

• původní stav, ihned volný
Volejte: 733 734 435

Bludov   1 790 000 Kč 

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

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bojnická ul.    3 769 000 Kč

• rekreační objekt 
• zděná patr. chata s vlast. pozemkem
• sklep, sauna, koupelna, WC
• kotel TP, solární kolektory, zateplení

Volejte: 602 531 103

Jakubice    1 100 000 Kč

• byt 2+1    
• OV, 55m2, 2. patro, balkon, cihla
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční   850 000 Kč  

• byt 3+1 
• OV, 5 patro, 71m2, zasklená lodžie
• kompletní nákladná rekonstrukce
• neprůchozí pokoje, šatna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční   1.670.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Nový Malín  1 890 000 Kč

• byt 2+1
• 2. patro, 57m2, 2 balkony, šatna
• DB s možností převodu do OV
• centrum města, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Evaldova    920 000 Kč   

• byt 2+1  
• OV, 1. patro, 56m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• sklep, ihned volný, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čajkovského     820 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   950 Kč/m2  

NoViNKy  V  NaŠÍ  NaBÍDCe:

• pracujeme pro Vás 7 dní v týdnu
• poskytujeme veškerý právní 
 servis
• zajistíme znalecké posudky, 

daňová přiznání 
• pomůže s exekucemi, dědickým
 řízením

Hledáme byt 2+1 po rekonstrukci do 
1.200.000 Kč pro klientku s hotovostí.

Pro mladé manželé poptáváme byt 
3+1 v původním stavu do 1 mil. a 

nebo po rekonstrukci do 1.500.000 Kč.

Za nabídky děkujeme na tel. 733 734 435
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OP papírna v hlavní roli
Jedinečnost v každém detailu, tak by 
se dala charakterizovat činnost OP 
papírny, která je členem rakouské 
skupiny delfortgroup, čítající okolo 
2000 zaměstnanců po  celém světě. 
OP papírna, sídlící jen pár kilometrů 
od Šumperka, už skoro 155 let udává 
trendy ve světě papírenského průmy-
slu a  drží si tak pevně v  rukou roli 
stabilního a  perspektivního zaměst-
navatele. 

Téměř 155 let historie, na  kterou je 
OP papírna náležitě hrdá.

V příštím roce oslaví OP papírna již 
své 155. narozeniny a tím - ne nadarmo 
- potvrdí svoji roli, coby jednoho z top 
zaměstnavatelů na Šumpersku a to jak 
v  kontextu dlouhodobé historie, tak 
s  ohledem na  její mezinárodní půso-
bení, vysoký obrat, permanentní růst, 
stabilitu a s  tím související mnohamili-
onové investice do jejích zaměstnanců, 
nových technologií a inovativních pro-
cesů, které firmě garantují budoucnost 
a prosperitu i na další století.

A v čem je OP papírna, coby zaměst-
navatel minulosti i  budoucnosti, tak 
jedinečná?

V  příštím roce oslaví 155 let své 
existence, během kterých se stala sou-
časně rodinou i  zaměstnavatelem pro 
420 lidí a  společně se svojí dceřinou 
společností Roll4You pro 520 lidí.

Exportuje do více jak 75 zemí z ce-
lého světa, počínaje americkým konti-
nentem, přes Evropu a Asii až po dale-
kou Austrálii.

OP papírna je zárukou jisté bu-
doucnosti, která jde ruku v ruce s ne-
ustálým technologickým rozvojem, 
náborem nových kolegů a nekončícími 
milionovými investicemi do  osobního 
i profesního růstu svých zaměstnanců, 

inovací a procesů v duchu zefektivňo-
vání a navyšování výroby.

Je světovou jedničkou ve  výrobě 
tenkých tiskových papírů, jejichž vyu-
žití je klíčové v rámci farmaceutického, 
kosmetického a  knižního průmyslu 
- mezi produkty OP papírny patří jak 
tenké tiskové papíry, určené na tisk pří-
balových letáků k lékům a ke kosmetic-
kým přípravkům, které znáte z lékáren 
a drogerií, tak na tisk vícestránkových 
odborných publikací a  cizojazyčných 
slovníků, které si kupujete ve vašich ob-
líbených knihkupectvích po celé České 
republice i mimo ni.

Více jak sto let obhajuje prvenství 
i  v  rámci cigaretového průmyslu, kdy 

například prostřednictvím svojí dceři-
né společnosti Roll4You, také se sídlem 
v Olšanech u Šumperka, vyrábí největší 
množství cigaretových knížeček, aktu-
álně dostupných na českém trhu - no-
toricky známá je např. Vážka, která se 
prodává již celé století a  přesto zájem 
o ni neklesá, ba naopak.

Věděli jste, že:
OP papírna se, kromě jiného, pyš-

ní třemi papírenskými stroji, z  nichž 
ten největší chrlí role nekonečného pa-
píru při rychlosti až 730 metrů za mi-
nutu. To ve svém  důsledku znamená až 
44 kilometrů papíru za hodinu!

Kromě toho, že OP papírna při-
spívá k rozvoji na Šumpersku i v rám-

ci Olomouckého kraje už jen tím, že 
v  současnosti dává práci stovkám lidí, 
z  nichž mnozí z  nich jsou vaši dobří 
přátelé či rodinní příslušníci, tak záro-
veň aktivně a  dlouhodobě podporuje 
různá sdružení a  organizace, zaměřu-
jící svoji činnost jak na  výchovu mla-
dých talentů, tak na péči o handicapo-
vané občany.

Závěrem tedy možno shrnout, že jedi-
nečnost OP papírny tkví opravdu v ka-
ždém jejím detailu - počínaje unikát-
ní 155-ti letou historií, zájmem o  své 
zaměstnance, orientací na  zákazníka, 
produkty té nejvyšší kvality i  neutu-
chajícím zápalem pro nové technologie 
a  novinky ve  světě papírenského prů-
myslu, kterým dává denně život.
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.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARmA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUm, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk: Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel: 775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

WWW.INTERIERY-CENTRUm.CZ, www.oknostyl.cz

Nejlepší 
ceny kuchyní 

a nábytku 
v regionu.

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

8. května 20, Šumperk

 ZHUBNĚTE 
VYVÁŽENÝM A PESTRÝM 

JÍDELNÍČKEM

Mgr. Jolana 
Keprtová

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

NEDĚLE 1. 11. OTEVŘENO 8:00 – 12:00

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim – dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy
Dušičkové dekorace a smuteční svíčky 

Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

NEDĚLE 1. 11. OTEVŘENO 8:00 – 12:00


