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S velkým zájmem 
se setkaly Dny architektury 
v Šumperku

Navrhněte nominace 
na Ceny města 
za rok 20163 3 4

Zemřel Gerhard Wanitschek, 
jeho láskou byl 
klášterní kostel 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských akcí 
a událostí

Nové sportoviště si od začátku školní-
ho roku užívají školáci v ulici Dr. E. Be- 
neše. Symbolické přestřižení pásky se 
odehrálo poslední zářijový den během 
turnaje smíšených družstev v malé ko-
pané, kterého se zúčastnilo deset tříd 
od šestých do devátých ročníků. Vítěz-
né družstvo se pak utkalo s mužstvem 
pedagogů školy.

Modernizace, která je dílem sdru-
žení firem Společnost EKOZIS a J.I.H. 
pro Šumperk, zahrnovala vybudování 
sportoviště s dráhou o délce sedmdesát 
metrů pro běh na šedesát metrů a pro 
skok do dálky. Vzniklo zde rovněž ví-
ceúčelové hřiště s umělým sportovním 
povrchem z  gumového granulátu pro 
minifotbal, volejbal, nohejbal, bad-
minton, streetbal, tenis, přehazovanou, 
vybíjenou a malé hřiště s umělým trav-
ním povrchem. Součástí zakázky bylo 
i  vybudování zpevněných a  zatravně-
ných ploch a  chodníku. „Stavbu jsme 

původně chtěli zrealizovat už loni, 
nakonec se ale o  rok zpozdila. Včetně 
projektu přišla realizace na 4,8 milionu 
korun,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje 
města, územního plánování a  investic 

Irena Bittnerová. Vzápětí připomněla, 
že město ještě letos dokončí venkovní 
hřiště u základní školy ve Vrchlického 
ulici. Jeho vybudování přijde na víc než 
devět milionů. -zk-

Symbolické přestřižení pásky se u nového hřiště odehrálo poslední zářijový den.  Foto: Z. Kvapilová

„Jednička“ má nové sportoviště

Hřiště prošlo „zatěžkávací“ zkouškou v podobě turnaje smíšených družstev v malé 
kopané.  Foto: -zk-

Na  koncertu Moravské filharmonie 
Olomouc vystoupí slovenská kytaristka 
Miriam Rodriguez Brüllová.   Strana 2

Školní budova tzv. Zámečku v Bulhar-
ské ulici prošla rekonstrukcí.   Strana 3

O  uplynulém víkendu proběhly volby 
do krajského zastupitelstva.   Strana 5 

V rámci přehlídky Be2Can nabídne Oko 
to nejlepší z festivalové dramaturgie Be-
nátek, Berlína a Cannes.    Strana 7
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Město si připomene výročí 
vzniku samostatného státu

Výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu si šumperská ve-
řejnost připomene v  úterý 25. října 
během vzpomínkového setkání u  pa-
mětní desky T.G. Ma- 
saryka u místního gym-
názia. Na  večer je pak 
naplánován koncert 
Moravské filharmonie 
Olomouc. 

Vzpomínkové setkání 
u  příležitosti 98. výročí 
vzniku samostatného 
Československa je na-
plánováno na úterý 25. října od 14 ho- 
din u pamětní desky prvního českoslo-
venského prezidenta na  Masarykově 
náměstí. Pořádá jej už tradičně město 
Šumperk, Svaz bojovníků za  svobodu 
a  Česká obec sokolská. Hudební do-
provod obstará Dechový orchestr míst-
ní Základní umělecké školy.

Tentýž den vystoupí od  půl osmé 
večer ve  velkém sále domu kultury 

Moravská filharmonie Olomouc. Pod 
taktovkou dirigenta Petra Vronského 
nabídne jeden z  nejstarších symfo-
nických ansámblů u nás například tři 

tance z  opery Prodaná 
nevěsta, Slovanské tan-
ce č. 8, 10, 15 a chybět 
nebudou skladby svě-
tových velikánů v  po- 
době W.A. Mozarta,  
A. Vivaldiho a  F. Ca-
rulliho. Jako sólisté  
vystoupí světově uzná-
vaná slovenská kyta-

ristka Miriam Rodriguez Brüllová 
a  bravurní italský flétnista Massimo 
Mercelli. Koncert pořádají v  rámci 
cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje 
Agentura J+D Romana Janků, měs-
to Šumperk a  místní dům kultury, 
finančně ho podpořil Olomoucký 
kraj. Vstupenky za sto padesát korun 
si mohou zájemci koupit v  pokladně 
domu kultury. -zk-

Ministerstvo kultury České repub-
liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a  městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
MPR (městská památková rezervace) 
nebo MPZ (městská památková zóna). 
O  příspěvek je nutné žádat prostřed-
nictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z  progra-
mu regenerace jsou účelové, mohou 
být použity na  úhradu prací zabez-
pečujících uchování souhrnné pa-
mátkové hodnoty kulturní památky,  
nikoliv na  modernizaci a  jiné úpravy 
prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani 
na  práce investiční povahy. Dotace je 
především určena na zvýšené náklady 
spojené se zachováním a obnovou au-
tentických prvků a konstrukcí kulturní 
památky (např. obnova fasády, repase 
oken, oprava říms, oprava střechy). 
Prostředky nelze použít zejména na vý-
měnu oken a dveří, pokud se nenachá-
zejí v havarijním stavu, který vylučuje 
jejich opravu, na modernizaci bytové-
ho fondu a zřizování nových bytových 
jednotek, na technické zařízení budov, 

projektovou dokumentaci a  na  kopie 
sochařských děl. 

V  Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a  dále Hlavní 
třídu, Jiráskovy sady a  třídu Generála 
Svobody.

Žádosti na zařazení do seznamu ža-
datelů o příspěvek na rok 2017 se přijí-
mají do 30. října na odboru RUI MěÚ 
Šumperk Jesenická 31, Beata Fischero-
vá, kancelář č. 305, tel. č. 583 388 395. 

Žádost se píše volnou formou (jmé-
no, adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a  dále musí obsahovat následující pří-
lohy: závazné stanovisko orgánu státní 
péče, u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a  více doložit položko-
vý propočet nákladů (odborný odhad 
nákladů od  projektanta nebo stavební 
firmy). Všechny aktuální dokumenty tý-
kající se Programu regenerace nalezne-
te na  webových stránkách ministerstva 
kultury: https://www.mkcr.cz/program-
-regenerace-mestskych-pamatkovych-
-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-
-zon-282.html. B. Fischerová, 

odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic

Vlastníte nemovitou kulturní 
památku v městské památkové zóně? 
Získejte na ni dotaci!

Letos v  červnu byli v  Olomouci 
oceněni zástupci nejlepších měst 
a obcí Olomouckého kraje v  třídě-
ní odpadů za  rok 2015. Nechyběli 
mezi nimi ani zástupci Šumperka, 
kteří kromě jiných ocenění získali 
také pamětní strom - lípu srdčitou. 
Ta byla v září vysazena na zeleném 
prostranství u křižovatky s ulicemi 
Čsl. armády a 8. května poblíž evan-
gelického kostela. Pamětní plaketa 
na  lípě připomíná nejen výborné 
umístění v  soutěži O  keramickou 
popelnici, ale také to, že třídění od-
padů šetří přírodu.             Foto: -oh-

Výročí vzniku samostatného československého státu si šumperská hudbymilovná 
veřejnost připomene během slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olo-
mouc.  Foto: archiv

Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila v úterý 27. října města severní 
Moravy a svůj náročný program ukončila v Šumperku ve Střední škole železniční, 
technické a služeb, kam přijela na pozvání její ředitelky Ireny Jonové. Se zaměst-
nanci školy besedovala na nejrůznější témata, včetně sociální situace středoškolá-
ků na Šumpersku, sociální inkluze, kariérního řádu, realizace vyhlášky č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vytváření fondů zaměstnavatelů na podporu odborného vzdělávání, účasti odbor-
níků z praxe ve výuce, či o spolupráci firem na rekonstrukci školních vzdělávacích 
programů.  Foto: V. Krejčí

Zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40%

Příspěvek města 0% min. 10%

Prostředky z Programu max. 50% max. 50%
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„Zámeček“ prošel rekonstrukcí
Zrekonstruovanou školní budovu 

tzv. Zámečku v Bulharské ulici otevřeli 
přestřižením pásky ve  čtvrtek 29. zá-
stupci školy, Olomouckého kraje, který 
je jejím zřizovatelem, a  města Šum-
perka. To přispělo na  opravu jedním  
milionem, kraj pak uvolnil více než je-
denáct milionů.

Objekt bývalého zámku je součástí 
historie města a během staletí se jeho 
účel nesčetněkrát měnil. „Rekonstruk-
ce nemovité kulturní památky si vždy 
vyžaduje disciplinovanou spolupráci 
stavařů se státní památkovou péčí. 
V  tomto případě ji prováděla reno-
movaná stavební společnost Navrátil 

z  Prostějova,“ uvedla ředitelka ško-
ly Irena Jonová. Cílem podle ní byla 
oprava fasády, dřevěných oken a dveří. 
Zrestaurování architektonických prv-
ků se pak ujala subdodavatelské firma 
uměleckého štukatéra Jaroslava Přin-
diše. „Areál školy je průchozí a  měs-
to se tak díky společné rekonstrukci 
s  krajem může pochlubit opravenou 
dominantou historické části města,“ 
dodala Jonová.

Již loni v září opravila Střední škola 
železniční, technická a  služeb hlavní 
budovu v  ulici Gen.  Krátkého. Došlo 
k výměně oken, bylo provedeno zatep-
lení a škola dostala novou fasádu. -zk-

„Oběti, vrahové a také já mluvíme nebo mluvili stej-
ným jazykem. Když mohu trochu přispět k tomu, aby 
oběti nebyly znovu zabity tím, že se na ně zapomíná, 
pak měl můj život v důchodu smysl,“ řekl před čtyřmi 
lety v souvislosti s převzetím Ceny spisovatele a nositele 
Nobelovy ceny míru Elie Wiesela Gerhard Wanitschek, 
který o dva roky později získal Cenu Viktora Dostala. 
Spolupráce a porozumění mezi německými a českými, 
především šumperskými občany pro něj znamenala 
překonání lhostejnosti a  vykročení k  nové vzájem-
né vazbě. Další cíle, které si předsevzal, již nenaplní. 
Čtyřiaosmdesátiletý Gerhard Wanitschek v  sobotu 
1. října opustil svět, v němž hledal mimo jiné odpovědi 
na mnohé otázky z historie někdejších židovských ko-
munit na Šumpersku. Čestné občanství města Šumper-
ka, o jehož udělení rozhodli zastupitelé na svém jednání 
15. září, tak už bohužel osobně nepřevezme. 

Zpočátku jezdil do  Šumperka ze zvědavosti i  nos-
talgie, aby se seznámil s  místy, která znal jako kluk. 
Začátkem devadesátých let stál u  zrodu Společnosti 
česko-německého porozumění Šumperk - Jeseníky. 
A právě v té době začal mít krenišovský rodák Gerhard 
Wanitschek, jenž od roku 1950 žil v německém Hard-
heimu, pocit, že jezdí do opravdového domova. 

Později, těsně po  Sametové revoluci, se k  touze 
opět spatřit rodný kraj přidal také zájem o židovskou 
problematiku. Právě jeho zásluhou se židovskému 
hřbitovu začalo blýskat na  lepší časy, on sám pak  
vlastnoručně pracoval na záchraně některých hrobů, 
jež byly v havarijním stavu, a z jeho iniciativy zde mimo 

jiné vyrostl nový pomník někdejšího sládka a později 
technického ředitele hanušovického pivovaru Ludwi-
ga Strasmanna. A díky Gerhardu Wanitschekovi dnes 
mají oběti holocaustu pocházející ze Šumperka a oko-
lí opět jména, která si lze přečíst na  pamětní žulové 
desce v obřadní síni židovského hřbitova. Právě tímto 
místem posledního odpočinku židovských občanů 
mnohokrát provázel zájemce během Dnů evropského 
dědictví. Osudy židovských rodin v regionu v předvá-
lečné, válečné i poválečné době přiblížil ve spolupráci 
s loštickým sdružením Respekt a tolerance na putovní 
výstavě nazvané Obyčejní lidé v neobyčejných časech, 
jež byla předloni k vidění v klášterním kostele.

Šumperský klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, 
do něhož chodíval v dětství s maminkou každou ne-
děli na bohoslužby, byl pro Gerharda Wanitscheka do-
slova srdeční záležitostí. Právě jeho zásluhou mohou 
probíhat i v dnes odsvěceném kostele česko-německé 
bohoslužby. Mezi svými krajany z  badhersfeldského 
turistického spolku vybral nemalé peníze na restauro-
vání mobiliáře a spolu se svou manželkou pak před lety 
věnoval na opravu obrazu Zvěstování Panny Marie ze  
17. století rovných tisíc eur, stejně jako další peníze 
na  restaurování morového sloupu na  náměstí u  rad-
nice. Zasloužil se i  o  zviditelnění významného šum-
perského rodáka Romana Karla Scholze, který se coby 
kněz během druhé světové války aktivně zapojil do od-
bojové činnosti a  v  roce 1944 byl nacisty popraven. 
Na  popud Gerharda Wanitscheka byla před čtyřmi 
lety instalována na budově dnešní obchodní akademie, 
dříve německého gymnázia, pamětní deska u příleži-
tosti stého výročí narození R. K. Scholze.

„Měl jsem dojem, že tu jsem vítaný a později pře-
vládl pocit, že mi Šumperk jako město malými krůčky 
vrátil domov. Doma samozřejmě zůstávám v  Hard-
heimu, kde mám rodinu a  přátele, ale do  Šumperka 
jezdím jako do domova a vždycky se do něj budu rád 
vracet,“ řekl redakci zpravodaje před čtyřmi lety Ger-
hard Wanitschek, který ve svém slovníku, v německém 
i českém, nikdy neměl slovo lhostejnost a jemuž šum-
perští zastupitelé udělili 15. září čestné občanství měs-
ta Šumperka. Převezme ho jeho manželka Hildegarda.
 -zk-

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly Dny architektury, které v Šumperku pro-
běhly v samém závěru září coby třetí PechaKucha Night a jejichž centrum „zakot-
vilo“ na tzv. Točáku. V pěti dnech nabídl Šumperský okrašlovací spolek program 
nabitý přednáškami, workshopy a akcemi, na nichž nechyběli zajímaví hosté. Mezi 
nimi i architekt a zakladatel legendárního Divadla Sklep David Vávra, jenž předná-
šel v pátek 30. září studentům a o den později veřejnosti v šestém patře vybydlené 
výškové budovy Kovex, kterou v minulosti vlastnil Pramet.
V rámci akce odstartovali pořadatelé projekt překladu a vydání Dějin města Šum-
perka, přesněji Geschichte der Stadt Mährisch-Schönberg, jejichž autorem je 
šumperský patriot, příslušník jedné z významných měšťanských rodin, kronikář 
a  dlouholetý dobrovolný správce šumperského muzea, kronikář Franz Harrer. 
Prostřednictvím crowdfundingové kampaně mohou projekt zájemci podpořit 
a předplatit si knihu na adrese https://www.hithit.com/cs/project/2904/preklad-a-
-vydani-dejin-mesta-sumperka, kde také získají bližší informace. Foto: P. Kvapil

Zemřel Gerhard Wanitschek, jeho láskou byl klášterní kostel

Gerhard Wanitschek byl nesmírně skromný člověk. 
O svém vztahu k Šumperku mluvil rád, o svých akti-
vitách však skromně mlčel.  Foto: -pk-

Zrekonstruovanou školní budovu tzv. Zámečku v Bulharské ulici otevřeli přestři-
žením pásky zástupci školy, Olomouckého kraje a města Šumperka.        Foto: -zk-
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Šumperská veřejnost se v  těchto 
dnech může opět zapojit do  dalšího 
ročníku dobročinné sbírky Psí tlapka. 
Již popáté ji pořádá šumperský Spolek 
Jokes&Games.

Sbírka, která se loni setkala s  vel-
kým zájmem veřejnosti, probíhá do   
4. listopadu. Do tohoto data mohou děti 
a  dospělí nejen ze Šumperka darovat 
granule, piškoty, různé psí hračky, kon-
zervy, misky a vše ostatní, co by se psům 
v útulku mohlo hodit. „Sbírku pořádá-
me již popáté a každým rokem se více 
přesvědčujeme o tom, že veřejnost chce 
pomáhat. Loni byla k  pejskům, kteří 
nemají domov, velice štědrá. Podařilo 
se nashromáždit přes metrák granu-
lí, piškotů a  dalších věcí, které udělaly 
pejskům v útulku velkou radost,“ uvedl 
koordinátor sbírky Jakub Gloza.

Dary pro pejsky se i  letos přijíma-
jí v  Základní škole Jednička v  ulici 
Dr.  E. Beneše a  ve  Středisku volného 
času Doris v recepci na Komíně. „Nově 
lze také dary pro pejsky odevzdávat 
v  šumperském Informačním centru,“ 
upřesnil Jakub Gloza. Výtěžek ze sbír-
ky poputuje do psího útulku v Zábřehu 
a v Mohelnici. Více informací na tlap-
ka.jokesgames.cz. -red-

Ráda bych touto cestou poděkova-
la svému synovi Vítu Jelínkovi, který 
svým rychlým jednáním v  závažné 
situaci, která se stala 16. září k večeru 
v  Březinově ulici, přivolal jednotky 
Integrovaného záchranného systému. 
Posádka šumperského hasičského vozu 
byla během krátké doby na místě. Mu-
sela však zdolat překážku - ze sousedo-
vy lodžie v  sedmém patře panelového 
domu se dostala na moji lodžii a poté 
dveřmi do pokoje. Tehdy byl můj život 
zcela v jejich rukou.

Rychlým příjezdem a  pohotovým 
jednáním mi poskytovali první po-
moc při hypoglykemickém kolapsu 
až do příjezdu lékaře a zdravotníků ze 
Zábřehu.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu 
a  poděkování za  precizně odvedenou 
práci - vrátili mě zpět do života. Jsem 
nesmírně vděčná a stále budu.

Jména mých zachránců neznám, 
i když jsem se snažila. Respektuji však 
jejich anonymitu. Velmi si vážím toho, 
že máme v našem městě tak zodpověd-
né, zdatné, pečlivé a odborně vzdělané 
záchranáře, kteří jsou připraveni kdy-
koliv poskytnout pomoc člověku v ne-
snázích. M. Jelínková, Šumperk

Veřejnost opět může 
naplnit psí misky v útulcích

Poděkování za 
záchranu života Ti, kteří si nezapomněli napsat do   

diáře datum 23. září, mohli navštívit 
Charitu Šumperk. Ta uspořádala při 
příležitosti oslav Dne Charity Den ote-
vřených dveří.

Zájemci si mohli projít všechny pro-
story od sklepů až po půdu, ale hlavně 
se mohli seznámit s prací sestřiček, pe-
čovatelek a dozvědět se, jak šumperská 
Charita pracuje, a také si mohli nechat 
změřit krevní tlak a hladinu cukru. Po-
těšující je, že do Charity zamířily různé 
věkové skupiny. 

Žáci z  „Hlucháku“ mohli nahléd-
nout do  trochu jiné „ředitelny“ nebo 
si vyzkoušet polohovací postel pro ne-

mocné a  to, že sestřičky a  pečovatelky 
dokáží obratně manipulovat s  jakým-
koliv pacientem a  díky různým hma-
tům ho mohou přemístit z postele třeba 
na WC židli. Zajímavé bylo i vyprávění 
bývalých pracovnic Hygienické stanice, 
které si do detailu pamatovaly stav před 
rekonstrukcí a jež byly nadšené z toho, 
jak to dnes v Charitě vypadá. Těm, kteří 
se z různých důvodů ocitli v těžké život-
ní situaci, byly rozdávány potravinové 
a hygienické balíčky. Velkým povzbuze-
ním pro další a mnohdy náročnou práci 
byla návštěva představitelů města a zá-
stupců šumperské farnosti.  J. Bieliková, 
 ředitelka Charity Šumperk

Navrhněte nominace 
na Ceny města za rok 2016

Charita otevřela své dveře

Již sedmnáct let uděluje šumperská 
radnice Cenu města hned v  několi-
ka kategoriích. Uznání za  rok 2016 by 
se mělo opět dostat nejen jednotlivým 
osobnostem, ale také významným ak-
cím, počinům, projektům a  událostem 
v devíti kategoriích. A 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 uvá-
žení navrhovat nominace v následujících 
devíti kategoriích - Kultura, Sport, Vý-
znamný počin v sociální a humanitární 
oblasti, Vzdělávání, Podnikání - drobné 
podnikání, Podnikání - výrobní společ-
nosti, Životní prostředí a ekologie, Cena 
mladých a Cena za přínos městu. Zvlášt-
ní kapitolou je kategorie Architektura, 
která je rozdělena do  podkategorií no-
vostavba 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 stránkách 
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 podo-
bě ho lze získat v  Informačním centru 
na Hlavní třídě. 

Návrhy na  udělení Ceny města mo-
hou občané zasílat do 31. prosince 2016 
elektronicky e-mailem nebo poštou 
na  adresu Městský úřad Šumperk, od-
bor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 
Obálku je třeba označit heslem „Ceny 
města“. Nominace lze odevzdat osobně 
také v  Informačním centru na  Hlavní 
třídě. 

Ze zaslaných nominací vyberou vítě-
ze v jednotlivých kategoriích zastupitelé 
na svém lednovém zasedání. Slavnostní 
večer udílení Cen města se pak uskuteč-
ní v sobotu 15. dubna v šumperském di-
vadle. Do losování o vstupenky na tuto 
prestižní akci se automaticky zapojí ka-
ždý, kdo zašle nominaci na udělení oce-
nění. Vstupenky na  slavnostní udílení 
cen v  ceně padesát korun pak budou 
k dostání během března v šumperském 
divadle. 

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-

Od 23. září je ve výstavní síni šumperského muzea k vidění výstava věhlasného 
sochaře Juraje Hovorky (na snímku), který pochází z Vikýřovic a jenž letos oslavil 
devadesátiny. Svým umem přispěl k vývoji moderního sochařství na Slovensku, 
kde prožil své dětství a mládí, aby se posléze usadil v Bratislavě. Vedle monumen-
tální plastiky se věnuje komornímu sochařství, neztratil zájem o kresbu a malbu, 
od konce 80. let našel cestu i ke grafice a své umělecké názory rozvíjí rovněž v ob-
lasti užitého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého šperku. Vybrané náměty 
zpracovává v nejrůznějších materiálech, okouzlen je především strukturou kame-
ne, dřeva a kovu, často však využívá i sádry či epoxidu. Výstava trvá do 13. listopa-
du. Foto: M. Stuchlá

Žáci z „Hlucháku“ si mohli vyzkoušet polohovací postel pro nemocné.  Foto: archiv
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Jasné vítězství hnutí ANO 2011, jež bodovalo v deví-
ti krajích, velký propad sociálních demokratů a komu-
nistů a účast voličů o více než dvě procenta nižší než 
před čtyřmi lety, tak by se daly stručně charakterizovat 
v pořadí již páté volby do krajských zastupitelstev, jež 
se uskutečnily o uplynulém víkendu. Průměrná účast 
dosáhla 34,57 procenta, v  Olomouckém kraji využi-
lo svého volebního práva 33,2 procenta voličů, což je 
ve srovnání s minulými volbami o 2,47 procenta méně. 
V  samotném Šumperku pak přišlo k  urnám 31,73% 
občanů, tedy o  3,89 procenta méně než v  roce 2012, 
kdy byla volební účast 35,62%. 

Nejvíce mandátů v pětapadesátičlenném zastupitel-
stvu Olomouckého kraje, šestnáct (29,09%), získalo 
hnutí ANO 2011, vedené lékařem Oto Koštou, který 
tak je adeptem na nového hejtmana. Česká strana so-
ciálně demokratická (16,36%) drtivě propadla a oproti 
minulému volebnímu období si pohoršila o deset kře-
sel. Výrazně tratili i  komunisté, kteří mají pro příští 
čtyři roky pouze sedm mandátů (12,73%). Stejný počet 
křesel jako KSČM získala Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty (12,73%), kterou tvoří Křesťanská 
a  demokratická unie - Československá strana lidová 
a  Strana zelených. Velký úspěch zaznamenali rovněž 
Starostové ProOlomoucký kraj (10,91%) s  pěti man-
dáty. Tři křesla ztratili občanští demokraté, kteří letos 
dosáhli pouze na pět míst (9,09%). Stejný počet křesel 
má i  Koalice Svoboda a  přímá demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (9,09%). 

Ze šumperských kandidátů usednou v  krajském  
zastupitelstvu jednatel společnosti Martin Janíček 
a  geodet Jiří Vozda (ANO 2011) a  také marketingo-
vý manažer Jan Šafařík (Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty). Ostatní politické subjekty, stra-
ny, hnutí a koalice nepřekročily v Olomouckém kraji 
potřebnou pětiprocentní hranici, takže své zastoupení 
v zastupitelstvu mít nebudou.

Nepatrně odlišně by vypadala politická scéna 
na  krajské úrovni podle názoru šumperských voli-
čů. Nejsilnější zastoupení by mělo v  zastupitelstvu 
hnutí ANO 2011, kterému dalo svůj hlas 1656 voličů 
(24,15%), druhé místo by obsadila koalice Starostové 
ProOlomoucký kraj (962 voliči, 14,03%) a třetí příčka 
by připadla ČSSD (923 hlasy, 13,46%, v  r. 2012 1961 
volič), která zaznamenala poloviční propad, podob-
ně jako komunisté, jež obdrželi osm set patnáct hla-
sů (11,88%, v r. 2012 1542 voliči). Zbývající mandáty 
by pak získali Koalice SPD a SPO (603 hlasy, 8,79%), 
občanští demokraté (517 voličů, 7,54%) a  Koalice 
pro Olomoucký kraj společně se starosty (462 hlasy, 
6,73%). Pod pětiprocentní hranicí zůstali TOP 09, 
kteří získali dvě stě padesát šest hlasů, jež představují 
3,73%, Piráti + Změna + ProRegion → Kraj nové gene-
race s s dvě stě jedenadvaceti hlasy (3,22%) a Svobodní 
a Soukromníci, které podpořilo dvě stě šestnáct voličů 
(3,15%). Úplný propad pak zaznamenaly v Šumperku 

Československá strana socialistická (3 hlasy, 0,04%), 
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů Čes-
ké republiky a HOZK (3 hlasy, 0,04%) a Koruna česká  
(5 hlasů, 0,07%). Voliči přitom v  Šumperku vybírali 
z jedenadvaceti politických stran. 

Zatímco před čtyřmi lety využilo v Šumperku své-
ho volebního práva 35,62% voličů, letos v říjnu to bylo 
31,73%. Do volebních místností tak zamířili 7012 ob-
čanů. Nejméně jich už tradičně přistoupilo k volební 
urně umístěné v okrsku číslo 1 - ze 1622 voličů byd-
lících přišlo pouhých dvě stě čtyřicet devět (15,35%). 
Důvodem je, že v tomto okrsku jsou zapsáni občané, 
kteří mají „fiktivní“ trvalé bydliště v ohlašovně trvalé-
ho pobytu místní radnice. Čtyřicetiprocentní hranici 
pak překonaly okrsek č. 13, v němž z 840 voličů ode-

vzdalo svůj hlas tři sta čtyřiašedesát lidí, a okrsek č. 25, 
v němž svého volebního práva využilo ze 781 občanů 
tři sta devatenáct.

„Volby v Šumperku proběhly bez problémů, na  je-
jich bezpečnost dohlížela nejen hlídka městské policie, 
ale i státní policisté. Poměrně hodně voličů již čekalo 
před volebními místnostmi v pátek před jejich otevře-
ním,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí šumperské 
radnice Petra Štefečková. Vzápětí dodala, že plynule 
probíhalo i  zpracování výsledků voleb, první komise 
dorazila se zápisem výsledku na radnici v sobotu o půl 
třetí. „Vzhledem k tomu že zápisy výsledků se prová-
dějí již ve všech volebních okrscích pomocí výpočetní 
techniky, je jejich zpracování jednodušší a  rychlejší,“ 
uzavřela Štefečková. Z. Kvapilová

Krajské volby 2016

Šumperk se ve volbách nevymykal: zvítězilo hnutí ANO 2011

Výsledky voleb v Šumperku v roce 2008 Výsledky voleb v Šumperku v roce 2012 Výsledky voleb v Šumperku v roce 2016

Zvolení zastupitelé kraje ze Šumperka:

ANO 2011
Martin Janíček, 43 let, jednatel společnosti
Jiří Vozda, 54 let, geodet 

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty
Jan Šafařík, 35 let, marketingový manažer

Volební účast
Olomoucký kraj: 33,20%  (v r. 2012 35,67%, 
v r. 2008 38,50% v r. 2004: 28,44%, v r. 2000: 34,19%)

Okres Šumperk: 33,06%  (v r. 2012 35,20%, 
v r. 2008 36,90%, v r. 2004: 28,35%, v r. 2000: 31,97%)

Šumperk: 31,73%  (v r. 2012 35,62%, 
v r. 2008 35,49% v r. 2004: 27,41%, v r. 2000: 31,5%)

O volby do zastupitelstva Olomouckého kraje byl letos v Šumperku průměrný zájem, svůj hlas odevzdalo v Šum-
perku necelých dvaatřicet procent voličů.                                                                                                             Foto: -pk-

ODS ČSSD KSČM Koalice pro 
OK společně 
se starosty

ANO 
2011

Koalice 
SPD 

a SPO 

Starostové 
ProOlomoucký 

kraj

Výsledek voleb do krajského zastupitelstva

Strana ANO
2011 ČSSD KSČM

Koalice pro 
Olomoucký kraj 

se starosty 

Starostové 
ProOlomoucký 

kraj 
ODS Koalice 

SPD a SPO 

Olomoucký kraj 23,77% 13,88% 11,56% 11,39% 9,68% 7,54% 7,33%

Okres Šumperk 20,82% 12,46% 12,27% 10,74% 17,75% 7,18% 7,08%

Šumperk 24,15% 13,46% 11,88% 6,73% 14,03% 7,54% 8,79%
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Kaleidoskop událostí

 
Jste úplný začátečník a  nemáte 

žádné disky? Bojíte se jít na  turnaj, 
když jste úplní nováčci? Tohoto se bát 
opravdu nemusíte. Zkušení hráči vás 
zasvětí do discgolfových technik i zá-
kladních pravidel. Vše si budete moci 
vyzkoušet a v rámci padesátikoruno-
vého startovného vám zapůjčíme po-
třebné vybavení. 

Turnaj se odehraje v neděli 16. říj- 
na  na  novém discgolfovém hřišti 
v šumperském Kotli. Registrace je od  
13 hodin, od  13.30 hodin proběhne 
discgolfová výuka pro začátečníky a ve  
14.30 hodin odstartuje první kolo tur-
naje. Více informací, včetně registrač-
ního formuláře, naleznete na  http://
discgolf.cz/index.php?id=liga/in-
fo&id_event=1474665469. -oh-

Slavíš rád narozeniny? Jak by měla 
vypadat narozeninová oslava tvých 
snů? Měl by na  ní být narozeninový 
dort? Balonky? Spoustu dárků? Tak 
přesně tyto otázky pokládá organizátor, 
Spolek Jokes&Games, který na  začát-
ku října vyhlásil soutěž Narozeninová 
oslava snů.

Úkolem je nakreslit obrázek, nej-
lépe ve  formátu A4. „Děti mohou 
použít libovolnou kreslící techniku 
i  pomůcky od  pastelek až po  vodo-
vé barvy nebo voskovky. Necháme to 
na  nich!“ říká jeden z  koordinátorů 
soutěže Jakub Gloza. K výtvoru by ne-
měly zapomenout připojit své jméno, 
příjmení, věk a  e-mail. „Obrázek stačí 
vhodit do schránky Spolku Jokes&Ga-
mes na  Komíně nejpozději 28. října,“ 
dodává organizátor a  upřesňuje, že se 
soutěží o  super ceny. Více informací 
na  telefonu 776  293  312 nebo info@
jokesgames.cz. -red-

U  příležitosti Mezinárodního dne 
archeologie pořádá v  pátek 14. října 
od 9 do 16 hodin šumperské muzeum 
celodenní program pro rodiny s dětmi, 
školy, školky i  jiné zájemce nazvaný 
„Přežili byste v  pravěku?“. Příchozí si 
mohou vyzkoušet, jaký byl život v pra-
věku a co bylo pro naše předky denním 
chlebem. V prostoru Pavlínina dvora si 
mohou zkusit, jak se na  ohništi pekly 
placky, vyrobí si vlastní hliněný korá-
lek, misku nebo figurku, otestují svoji 
zručnost při spřádání nití za  pomoci 

přeslenů, řezání kůží pazourkovými 
nástroji či kreslení jeskynních ma-
leb, vystřelí si na  cíl z  luku, zjistí, jak 
náročné bylo vyrobit jen jednoduchý 
kamenný broušený nástroj, postavit 
zeď pravěkého domu a  mnohé dal-
ší. Vyzkoušet si budou moci i  profesi 
archeologa při odkrývání kosterních 
pozůstatků z období druhohor. -red-

Novinkou v  repertoáru šumperské-
ho divadla je talk show Na tělo… Pro-
jekt vznikl z  iniciativy hereček Lucie 
Šmejkalové a Karolíny Hýskové.

Na  Hrádku se mohou diváci se-
tkávat s  herci a  osobnostmi divadla, 
které budou střídavě zpovídat zmí-
něné herečky. Úvodní díl s  herečkou 
Olgou Kaštickou a moderátorkou Lu-
cií Šmejkalovou proběhl v září, v pá-
tek 14. října se pak mohou diváci od   
19 hodin těšit na  setkání s  bývalým 
ředitelem a  stále hostujícím hercem 
Petrem Králem. Odpovídat bude 
na  otázky Karolíny Hýskové ohled-
ně těžkého období jeho ředitelování, 
které je spojeno s  požárem divadla, 
a  o  následném hraní v  provizorních 
podmínkách. Nebude to ale jen vzpo-
mínání smutné. Padnou také dotazy 
týkající se osobního i hereckého živo-
ta.  -tm-

Podvečer s klasickou kytarou s Ladi-
slavem Pazderou, který pořádá Eliška 
Purkertová, jež vyučuje kytaru na Zá-
kladní umělecké škole v Šumperku, se 
odehraje v sobotu 22. října od 19 hodin 
v klášterním kostele. Vstupné je dobro-
volné.

Říjnový koncert proběhne v  rámci 
sedmého ročníku Podvečeru s  klasic-
kou kytarou, jež jsou věnovány mla-
dým kytaristům. Letos se představí 
sedmadvacetiletý charizmatický kyta-
rista z Rychnova nad Kněžnou Ladislav 
Pazdera, který studuje hru na  kytaru 
a  skladbu na  Vysoké hudební škole 
v  Drážďanech. Kromě klasické hudby 
se věnuje hře úprav známých skladeb 
z  oblasti jazzové hudby, world music, 
popu a flamenca. Při hře hojně využí-
vá perkusivních efektů. Na  koncertě 
zazní skladby nejrůznějších žánrů, kte-
ré v  podání špičkového kytaristy jistě 
zaujmou zkušené publikum i  širokou 
veřejnost. Ladislav Pazdera nebude vy-
stupovat v Šumperku poprvé - na Pod-
večeru s  klasickou kytarou vystupoval 
před pár lety ještě jako student konzer-
vatoře. -red-

Další pořad z cyklu Poezie a hudba 
připravují šumperské knihovnice. Nese 
název Příběhy z Božího lesa a odehraje 
se ve  čtvrtek 20. října od  18.30 hodin 
v knihovně v ulici 17. listopadu.

Básník a zpěvák Oldřich Janota bude 
předčítat ze své poslední knížky Příbě-
hy z Božího lesa a zazpívá o Božím lese 
i pár svých roztodivných balad. Pořad 
je doprovodnou akcí Festivalu Džem-
fest.  -red-

Můj tatínek Václav Rýznar je název 
besedy, kterou chystají knihovnice ze 
„Severu“. Proběhne v  úterý 25. října 
a o vzpomínky na svého otce se s po-
sluchači podělí lékařka Věra Prchalová. 
Setkání začíná v 17.15 hodin.

Václav Rýznar se věnoval kulturní 
a  osvětové práci. Z  jeho beletristické 
tvorby vyšly v  několika vydáních Ly-
žařské pohádky. V roce 1971 uspořádal 
do  ucelené sbírky pověsti ze Štítecka 
a nazval ji Pověsti z kraje pod Bukovou 
horou, k jejímu vydání došlo až v roce 
2001 v nakladatelství Veduta Štíty. -zd-

Pestrý kaleidoskop šumperských akcí a událostí

Ladislav Pazdera se právem řadí k těm 
nejlepším z mladé kytarové generace. 
 Foto: archiv

Kolekce šišek od nás i ze světa je k vi-
dění v knihovně Sever do 23. listopa-
du.  Foto: archiv

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

vedoucího oddělení účetnictví odboru finančního 
a plánovacího  Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání ekonomického zaměření

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v  platném znění * znalost zákona 
č. 235/2004 Sb., o  dani z  přidané hodnoty, v  platném znění * znalost zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění * dobrá orientace v ekonomické oblasti 
(účetnictví, daně) * zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných 
celků a jeho přezkum vítána * řídící a organizační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a  morální bezúhonnost * zkušenosti s  vedením kolektivu výhodou * dobrá 

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

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

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

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců oddělení účetnictví

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. 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. 4. 2017 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do  21. 10. 2016. Informace k  pozici podá Milena Peluhová, vedoucí odboru 
finančního a plánovacího, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 403.

Přijďte si zahrát turnaj 
v discgolfu

Na tělo…, v říjnu 
s Petrem Králem

Cyklus Poezie a hudba nabídne 
Příběhy z Božího lesa

Klášterní kostel bude hostit 
podvečer s klasickou kytarou

Děti mohou ukázat vysněnou 
narozeninovou oslavu

Přežili byste v pravěku? 
Zjistíte to v muzeu

V knihovně Sever bude řeč 
o Václavu Rýznarovi
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Informace/Kulturní servis

Přednáška přiblíží 
souvky, svědky
doby ledové

Oko nabídne 
několik exkluzivních 
předpremiér

Medový den v Šumperku aneb Bez včel to nejde

Až do  6. listopadu mají návštěvníci 
šumperského muzea možnost zhléd-
nout v Rytířském sále unikátní výstavu 
Souvky, která podává představu o hor-
ninách, jež k nám byly přisunuty ledov-
cem během doby ledové. Sbírku z velké 
části shromáždil a  uspořádal Zdeněk 
Gába, přední znalec této tematiky ne-
jen u nás, ale i v evropském měřítku.

V rámci výstavy proběhne ve čtvrtek 
20. října od 17 hodin v Rytířském sále 
přednáška, během níž se návštěvníci 
seznámí s  veškerou tematikou souv-
ků, především s jejich druhy, složením 
a  původem. Průvodci světem těchto 
zajímavých a  krásných hornin budou 
autoři výstavy, Milan Dvořák a Zdeněk 
Gába.  -red-

V rámci přehlídky Be2Can nabídne 
Oko to nejlepší z festivalové dramatur-
gie Benátek, Berlína a Cannes. Be2Can 
představuje výběr toho nejlepšího 
z  festivalové kinematografie. Jedná se 
o  pečlivě kurátorovanou kolekci špič-
kových filmů, která vytváří ucelené  
povědomí o  současné artové scéně 
a jejích nejpozoruhodnějších směrech. 

„Hlavní přehlídka běží v  pěti vel-
kých městech v naší republice od 6. do  
12. října. V  širší síti vybraných kin, 
včetně Oka, se filmy Echo Be2Can 
budou promítat od  16. do  20. října. 
Kromě jedné distribuční premiéry 
uvidí diváci čtyři exkluzivní distri-
buční předpremiéry,“ zve na  ozvěny 
Be2Can ředitel kina Oko Kamil Na-
vrátil. Za zmínku podle něj stojí určitě 
film Hedi, který získal cenu za nejlepší 
debut a  nejlepšího herce z  Berlinale, 
a  film Toni Erdman, miláček publika 
i kritiky z festivalu v Cannes i v Karlo-
vých Varech, brilantní německá kome-
die o  sbližování otce a dcery, která se 
stala nečekanou senzací. -zk-

Se zajímavým nápadem, jak zpo-
pularizovat včelařství, přišli studenti 
včelařského kroužku naší školy, když 
poslední zářijovou sobotu uspořádali 
společně se ZO Českého svazu včelařů 
v Šumperku Medový den.

Samozřejmě zajímavými nápady 
většina z  nás jen srší, ale od  nápadu 
proneseného jen tak do větru bývá vět-
šinou tak daleko k jeho realizaci, že k ní 
povětšinou ani nedojde. Nebylo však 
tomu tak v  případě členů našeho vče-
lařského kroužku pod vedením Víta So-
chory. Ti pro svůj nápad získali finanční 
prostředky z nadace O2 Smart Up, která 
podporuje mladé lidi v projektech, jež 
mohou změnit naše okolí, a  nejde jim 
přitom o  získání peněz, ale o  to, aby-
chom měli příležitost setkávat se, bavit 
se a přitom se i vzdělávat, zkrátka smys-
luplně prožívat svůj volný čas.

A  přesně to se povedlo na  Me-
dovém dni. Návštěvníci mohli pro-
zkoumat pozorovací úl a  zjistit, jak 
včely bydlí a  jak dělají med, mohli 
vidět přístroj se záhadným názvem 
„medomet“ a  mohli si prohlédnout 
školní včelnici a přesvědčit se, že vče-
ly nejsou agresivní bodavý hmyz. 
Především malé návštěvníky nad- 
chla medová stezka s naučnými úkoly, 
ti větší si pochutnali na  medovinách, 
všichni zájemci pak mohli vyzkoušet 

výrobu svíček z  včelího vosku, ochut-
návat různé exotické medy, medová 
jídla a nápoje, které připravily student-
ské firmy z  naší školy. Na  své si přišli 
i zvídavější návštěvníci, pro které byly 
určeny odborné přednášky o  historii 
včelařství, o vlivu medu na lidské zdra-
ví a o jeho využití v bylinné kosmetice 
- zájemkyně si dokonce mohly samy 
takovou kosmetiku vyrobit.

Na Medový den pořádaný v arbore-
tu naší školy zavítalo přes 700 spokoje-
ných návštěvníků. Kolik bylo hlavních 
hrdinek Medového dne - včel - jsme 
vlastně ani nepočítali, ale doufejme, že 
mezi návštěvníky se časem najdou noví 
nadšení včelaři. Protože bez včel a bez 
včelařů to prostě nejde! V. Sochora

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna Šumperk, 
 každou středu 14-16 hod., MěÚ, Jesenická 31, malá zased. místnost č. 206

Koncem září proběhl na  Střední od-
borné škole Medový den.  Foto: -ms-

Výstava Souvky je k  vidění v  Rytíř-
ském sále muzea do  6. listopadu. 
 Foto: -ms-

Pontis Šumperk
13.10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Stromečky z vodního skla 
18.10. ve 13.30 hod.   Chůze na běžícím pásu HEAT Centru 
  Sraz v klubovně SONS, nutné přihlásit se
21.10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
25.10. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy - vaření v páře 
  Nutné přihlásit se
26.10.   Návštěva termálního parku ve Velkých  
   Losinách Sraz v 9.25 hod. na nádraží ČD,
   nutné přihlásit se
27.10. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

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

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

vedoucího oddělení přírody, lesů a zemědělství odboru 
životního prostředí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, v  platném znění * 
znalost zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění * znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění * znalost zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči, 
v  platném znění * znalost zákona č. 449/2001 Sb., o  myslivosti, v  platném znění * znalost zákona 
č. 246/1992 Sb., na  ochranu zvířat proti týrání, v  platném znění * znalost zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * zvláštní 
odborná způsobilost vítána * řídící a organizační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a  morální bezúhonnost * zkušenosti s  vedením kolektivu výhodou * dobrá 

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

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

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

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců oddělení přírody, lesů a zemědělství

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. 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. 4. 2017 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do  31. 10. 2016. Informace k  pozici podá Dana Krňávková, vedoucí odboru 
životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 324.

Aktuální nabídku psů z útulku 
v Úvalnu najdete 

na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Kulturní servis

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

14.10. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
20.10. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
25.10. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každé Po od 13 hod.  Konverzace v němčině pro seniory - mírně 
od 15 hod. v „P“  a pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden)  Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.

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. Berková, 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 IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou  Září a říjen 
  inspirované pohádkami O Neználkovi
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich 

děti, každou poslední středu v měsíci tvo-
řivá dílna „Vyrábíme s  maminkou“ pro 
maminky a děti od 3 let 

Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
27.10. od 9.30 do 15 hod. ve „FS“   Podzimní prázdniny ve farním středisku 
  Pro školní děti
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

12.10. - 28.10.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
 a poznáváním bylinek - herbářování
15.10. v 6.45 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Kouty nad Desnou, 
 Přemyslov, Vyhlídka Tři kameny - okruh 
22.10. v 6.45 hod. na vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Kouty na Desnou, 
 Červenohor. sedlo, Švýcárna, Praděd a zpět 
29.10. v 6.45 hod. u vlak. nádraží  Turistika Batůžkáři: Kouty nad Desnou, 
 Vysoký vodopád, Bělá pod Praděděm
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Pontis Šumperk
19.10. od 17 hod. v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvoření pro ženy každého věku
19.10. od 18.30 hodin  Via Lucis: Kufrování reprezentačního běžce 
v G-klubu DK  Setkání s reprezentanty v orientačním běhu 
 V. Králem a J. Petrželou
26.10. od 10 do 18 hod.  Jablečné hody 
v AT na „K“  Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: 
IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

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

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk
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Navštivte novou prodejnu obuvi
ve Šumperku, ve Slovanské ul.č.19

(naproti kinu SVĚT, v pěší zóně u „Točáku“)

ZAHÁJENÍ PRODEJE
V PÁTEK 14. října 2016 v 8 hodin

Nejširší nabídka značkové obuvi
RIEKER, TAMARIS, MARCO TOZZI a další

Prvních 100 zákazníků při nákupu nad 100 Kč
 obdrží 200 ml značkového sektu !

ZAVÁDĚCÍ S
LEVA

Přijme v rámci rozšiřování výrobních kapacit:

TRUHLÁŘE
VÝROBNÍ 
DĚLNÍKY

Kontakt: tel: 583 215 309, info@azeko.cz

Největší výrobce 
DŘEVĚNÝCH OKEN v regionu

Největší výrobce 
ZIMNÍCH ZAHRAD 
v České republice

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 14.10. 2016 do 27.10. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí .......................................................................102 Kč/1 kg               
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Kornbageta 100 g ....................................................................................................................5,90 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Koláč opavský s tvarohovou náplní 80 g ........................................................................... 8,- 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.
Uzená žebra z krkovice ......................................................................................................................32 Kč/1 kg
Šunka nejvyšší jakosti .....................................................................................................................154 Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Klobása bernartická ........................................................... 119,- Kč/1 kg         

!!!!!!!!

Nově jsme zařadili do  sortimentu kvalitní sudová a  lahvová vína ze specializovaného velkoobchodu Ráj 
vína z Uherského Hradiště, která působí na trhu 10 let a dodává jak vína moravská, tak i zahraniční. V zastoupení 
moravských oblastí jsou Rakvice, Němčičky, Prušánky, Sedlec, Velké Bílovice, Mutěnice. Cílem � rmy Ráj Vína je uspokojit 
i ty nejnáročnější zákazníky kvalitními, ale přitom cenově dostupnými víny. V naší nabídce naleznete nejen velký výběr 
kvalitních vín od předních vinařství z Moravy a Slovenska, ale i vína z různých koutů 
světa. Jde o vína jakostní, kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, výběry z bobulí.
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

wDYNAMIC16

služba
rychlost Mbit/s

cena měsíčně
maximální

MIR
garantovaná

CIR běžná
zvýhodněná 12/24*

download/upload bez DPH s DPH bez DPH s DPH

10/1 Mbit 10/2 1 1.500,- 1.815,- 1.000,- 1.210,-

20/2 Mbit 20/4 2 2.500,- 3.025,- 2.000,- 2.420,-

30/3 Mbit 30/6 3 3.500,- 4.325,- 3.000,- 3.630,-

40/4 Mbit 40/8 4 4.500,- 5.445,- 4.000,- 4.840,-

50/5 Mbit 50/10 5 5.500,- 6.655,- 5.000,- 6.050,-

60/6 Mbit 60/12 6 6.500,- 7.865,- 6.000,- 7.260,-

70/7 Mbit 70/14 7 7.500,- 9.075,- 7.000,- 8.470,-

80/8 Mbit 80/16 8 8.500,- 10.285,- 8.000,- 9.680,-

90/9 Mbit 90/18 9 9.500,- 11.495,- 9.000,- 10.890,-

100/10 Mbit 100/20 10 10.500,- 12.705,- 10.000,- 12.100,-

Instalace
jednorázově

bez závazku
5.000,- 6.050,-

závazek 12 měsíců

3.000,- 3.630,-

závazek 24 měsíců

0,- 0,-

Pro připojení více počítačů je nutno zakoupit router

wMULTI16

služba
rychlost Mbit/s

cena měsíčně

maximální
běžná zvýhodněná 12/24*

agregace 1:15 download upload bez DPH s DPH bez DPH s DPH

10/1 Mbit 10 1 350,- 424,- 250,- 303,-

20/2 Mbit 20 2 400,- 484,- 300,- 363,-

30/3 Mbit 30 3 450,- 545,- 350,- 424,-

40/4 Mbit 40 4 500,- 605,- 400,- 484,-

Příplatek pro IČ / měsíc
+ 100,- + 121,- + 100,- + 121,-

Příplatek Agregace 1:5 / měsíc + 100,- + 121,- + 100,- + 121,-

Instalace
jednorázově

bez závazku 3.000,- 3.630,-

závazek 12 měsíců
2.000,- 2.420,-

závazek 24 měsíců
0,- 0,-

Pro připojení více počítačů je nutno zakoupit router

583 221 200         e-mail: internet@selectsystem.cz
www.spk.cz

wSINGLSPK

služba
rychlost Mbit/s cena měsíčně

maximální běžná zvýhodněná 12/24*agregace 1:15 download upload bez DPH s DPH bez DPH s DPH15/1 Mbit 15 1 400,- 484,- 300,- 363,-25/2 Mbit 25 2 450,- 545,- 350,- 424,-35/3 Mbit 35 3 500,- 605,- 400,- 484,-45/4 Mbit 45 4 550,- 666,- 450,- 545,-Příplatek Agregace 1:10 / měsíc + 100,- + 121,- + 100,- + 121,-

Instalace
jednorázově

bez závazku 3.000,- 3.630,-
závazek 12 měsíců

2.000,- 2.420,-
závazek 24 měsíců

0,- 0,-Pro připojení více počítačů je nutno zakoupit router

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk, http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na  

DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17. 10. – 20.10.2016  od 9,00 do 17,00 hodin  

pro umělecké obory:
 82-41-M/04    Průmyslový design
               82-41-M/05    Gra� cký design

Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2016
Pro zájemce o studium uměleckých oborů pořádáme přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky

Podrobné informace o jednotlivých oborech a přípravném kurzu na www stránkách školy.

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: MgA. Jiří Janda, e-mail: janda@vsps-su.cz

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

V Zábřežské ulici – aktuální provozní doba je zveřejněna na stránkách
www.automyckasumperk.cz 

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

Zde přijímáme také platby:
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Jsme tady pro Vás již od roku 
1991 aneb „Návrat ke klasice“

I  v  dnešní uspěchané době, řízené 
internetem, facebookem a  e-shopy, 
jsou Češi v  podstatě národem vysoce 
konzervativním. Mají rádi své vepřo-
-knedlo-zelo, Otce vlasti, plzeňské pivo, 
Tatíčka Masaryka, tvarůžky, Jardu Jágra, 
stavebnici Merkur, Čapkovu Dášenku, 
dovolenou na „Mácháči“ … a  jakékoliv 
jiné ověřené jistoty. Dovolíme si tvrdit, 
že sázkou na  jistotu je také šumperský 
Obchod vínem Třeštík. 

Jsme totiž nejstarším obchodem 
s  vínem v  tomto krásném městě, leží-
cím v podhůří Jeseníků. A zrovna víno 
patří k  produktům, které zkušenost 
potřebují. Nikde se nechlubíme tím, že 
z našeho vína Vás hlava bolet nebude 
… my to považujeme za  naprostou sa-
mozřejmost. Nenabízíme desítky nej-
různějších odrůd v rozličných cenových 
relacích, ale snažíme se pokrýt základní 
spektrum zájmu každého spotřebitele. 
A  hlavně se domníváme, že by kvalita 
měla mít přednost před kvantitou. 

Netvrdíme ani, že se specializuje-
me pouze na vína z  jižní Moravy. Dáv-
no přece víme, že svět je kulatý, starý 
i  veliký a  víno na  Blízkém Východě či 
ve  Středomoří znali už před nějakými 
šesti tisíci lety. Nám stačí „maličkost“: 
chceme prodávat pouze sudová vína 

dobrá a  kvalitní. Díky mnohaleté pra-
xi v  oboru si dovolíme tvrdit, že jsme 
schopni taková vína rozpoznat a nabíd-
nout. A „neskromně“ dodáváme, že pro 
náš burčák to platí také …

Nesnažíme se ani předbíhat ještě ne-
vyřčená přání Evropské unie a nenajdete 
u nás desítky píp, trčících ze zdi. Vysta-
číme si s  klasickými skleněnými demi-
žony a  koštýřem. Při návštěvě vinného 
sklípku na  jižní Moravě by Vás také asi 
nepotěšilo, kdyby hostitel vykutálel do-
prostřed sklípku nerezový sud …

Snažíme se prostě dělat svou práci 
dobře … a klasicky. Nic víc. A děláme 
to tak už 25 let. Pokud o nás přesto ještě 
stále nevíte, zastavte se v našich „sklep-
ních prostorech“ na ulici 17. listopadu 
č. 8 (v těsné blízkosti vlakového i auto-
busového nádraží). 

 Těšíme se na Vaši návštěvu.  

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

KURZ ZVLÁDÁNÍ 
STRESU

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

Dva páry brýlových 
skel za cenu 
JEDNOHO
MULTIfokální brýlová 
skla VARILUX VŠE 
v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, blízko/ 

NEBO 
Brýlová skla na Dálku 
+ ZDARMA sluneční brýlová skla

*akce platná při nákupu 2 brýlových obrub

Využijte 
této skvělé 

AKCE 
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• 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

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáme nové kolegy 
do našeho týmu na pozice:
•	 Operátor/ka 
•	 Kontrolor/ka výroby 
•	 Seřizovač/ka 
•	 Elektronik 
•	 Procesní technik
•	 Technik kvality
•	 Technik	průmyslového	 
inženýrství

•	 Inženýr/ka	vývoje	aplikací
•	 SAP Programátor/ka
•	 Konstruktér/ka

Hledáte práci?

sedací soupravy

ložnice

stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
Zábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh    www.hevos.cz I  I
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