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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Otázka podoby altánu 
ve Smetanových sadech 
zůstává otevřená2, 4 3, 5 3

Nestor šumperského 
„basketu“ oslavil 
osmdesátiny 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
akcí a událostí

Na šumperský festival Džemfest do-
razilo spolu se stovkami diváků také 
šest kluků a holek z dětských domovů 
v Čeladné, Příboře a Fulneku. Pořada-
telé je pozvali, aby si užili jedinečnou 
festivalovou atmosféru. Bez tet a strej-
dů z domova, ale také bez drog a alko-
holu. V sobotu po festivalu se pak děti 
vypravily do Jeseníků, užily si film In-
ferno s Tomem Hanksem a povečeřely 
s kapelou O5 a Radeček.

„Nešlo nám o nějakou lacinou chari-
tu, s dětskými domovy spolupracujeme 
dlouhodobě. Jezdíme na  jejich akce, 

pořádáme pro ně koncerty. Tentokrát 
jsme vymysleli projekt Můj první fes-
ťák, který umožnil teenagerům prožít 
nezapomenutelný víkend v Šumperku 
i  v  Jeseníkách,“ řekl spoluorganizátor 
festivalu a kytarista kapely O5 a Rade-
ček Radek Sekyra.

„Byl to fajný víkend, strašně jsme se 
nasmáli a Džemfest se mi moc líbil. Byl 
to jeden z  nejhezčích zážitků v  mém 
životě,“ svěřila se čtrnáctiletá Martina 
z DD Příbor. Stejně starou Melanii z DD 
Čeladná nejvíce uchvátil sobotní výlet 
na horní nádrž elektrárny Dlouhé Strá-
ně. „Výšlap byl super, až na  tu zimu… 
Užili jsme si spoustu srandy a  fesťák 
Džemfest byl skvělý,“ dodala Melanie.

„Děti z  dětských domovů jezdí 
na  hodně akcí, ale vždy s  vychova-
telem a  celou rodinnou skupinou, 
ve které jsou prckové i velké děti. Tak-
že je jasné, že se musí dodržovat jasná 
pravidla. Na  Džemfestu všichni fun-
govali samostatně a  svobodně, přesto 
nás nikdo nezklamal, třeba tím, že by 
si dal tajně pivo nebo jointa,“ zhodno-

tila akci Květa Kralovičová ze spolku 
Duha Zámeček, jež děti doprovázela 
jako vedoucí.

Džemfest se na  netradiční chari-
tu zaměřuje pravidelně. Díky Nadaci 
ČEZ, která je pravidelným partnerem 
festivalu, už v  minulosti s  úspěchem 
propagoval mezi mladými lidmi dár-

covství krve a  krevní plazmy nebo 
pozval na  festival děti z  Jedličkova 
ústavu v  Praze. Tentokrát pořadatelé 
Džemfestu teenagerům z dětských do-
movů umožnili nejen bezplatný vstup 
na festival, ale uhradili jim i dopravu, 
ubytování, jídlo a program.

 O. Polák, organizátor festivalu

Džemfest pozval teenagery z dětských domovů, ti si užili svůj první „fesťák“ i Jeseníky
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Také letos vytvořili návštěvníci Džemfestu fantastickou atmosféru.  Foto: A. Hecl
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

3. listopadu 2016
* schválilo časový a obsahový program svých za-

sedání v  prvním pololetí roku 2017. Zastupitelé se 
do konce června sejdou pětkrát, nejbližší jednání je 
na programu ve čtvrtek 26. ledna.

* schválilo akční plán výstavby ve městě pro léta 
2017 - 2019 jako nedílnou součást Strategie rozvoje 
města Šumperka. Tento dokument, který stanovuje 
hlavní priority rozvoje města do  roku 2020 a  jehož 
finální verze je k dispozici na stránkách města http://
www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=23272, 
schválili zastupitelé před dvěma lety. A  právě z  něj 
vycházejí tzv. akční plány, které se zpracovávají pro 
jednotlivé roky s výčtem konkrétních aktivit, včetně 
jejich financování. Více v příštím čísle.

* schválilo obecné podmínky pro poskytování do-
tací pro rok 2017, podmínky pro poskytování do-
tací na neziskové akce (v minulosti granty) pro rok 
2017, podmínky pro poskytování dotací na celoroč-
ní činnost (v  minulosti dotace na  činnost) pro rok 
2017 a podmínky pro poskytování dotací na činnost 
organizací působících v  soutěžích výkonnostního 
sportu pro rok 2016 a  také vzory smluv. Zastupite-
lé vzápětí schválili vyhlášení dotačních programů 
„Podpora neziskových akcí“ a  „Podpora celoroční 
činnosti“, o něž se mohou zájemci ucházet podáváním 
žádostí od  16. ledna příštího roku, a  také programu 
„Podpora výkonnostního sportu“, u něhož se začnou 
žádosti přijímat 10. dubna. Více v prosincovém vydání 
zpravodaje.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, jež rozšiřuje okruh osob 
osvobozených od poplatku. Osvobození se tak bude 
nově týkat všech poplatníků, kteří pobývají nepře-
tržitě nejméně šest měsíců v  zařízeních s  lůžkovou 
péčí, která poskytují léčebně rehabilitační, ošetřova-
telskou a paliativní péči, v azylových domech, v do-
mech na  půl cesty, v  terapeutických komunitách, 
v  centrech sociálně rehabilitačních služeb, v  zaříze-

Radikální proměnou projde příští rok veřejné 
prostranství u  společenského střediska Sever při 
Temenické ulici. Původně přitom měly úpravy pro-
běhnout již letos. Vzhledem k  vysoké ceně, kterou 
jediná přihlášená firma ve výběrovém řízení nabídla, 
se však město rozhodlo soutěž zrušit a vypsat ji zno-
vu s tím, že realizace proběhne příští rok od dubna 
do července.

Do nové soutěže se přihlásilo šest firem. Hodno-
tící komise začátkem října posoudila předložené na-
bídky dle kritéria nejnižší nabídkové ceny a vybrala 
bruntálskou společnost JR STaKR s.r.o. Ta nabídla 
realizaci celého díla za 3,574 milionu korun. „S touto 
firmou již máme zkušenosti, dělala pro město in-line 
dráhu na  Benátkách,“ uvedl šumperský místosta-
rosta Tomáš Spurný. Vzápětí prozradil, že změnou 
projde i přístup do prodejny potravin. Vznikne zde 
kaskádovité uspořádání s množstvím zeleně, terasa 
i podchod budou nově vydlážděné.

Víceúčelovou sportovní halou, jež poskytne nejlep-
ší zázemí nejen gymnastům mezi Hradcem Králové 
a  Olomoucí, se bude příští rok pyšnit základní ško-
la ve  Sluneční ulici. Na  její realizaci obdrželo město 
od Olomouckého kraje příslib dotace ve výši čtyř mi-
lionů korun. 

„Gymnasté se dnes potýkají ve  stávající tělocvičně 
s  velice stísněnými prostorami. Přístavba nové haly 
umožní plnohodnotný gymnastický trénink bez ja-
kýchkoliv omezení,“ vysvětlil šumperský místostarosta 

Tomáš Spurný. Výstavba víceúčelové haly je podle něj 
podmíněna stavebními úpravami v učebnovém pavi-
lonu. „Změny byly vyvolány zastíněním prostor školy 
navrhovanou přístavbou haly. Jde především o nevy-
hovující denní osvětlení v učebnách provozu základní 
a mateřské školy. „Dvě učebny družiny budou zamě-
něny za učebnu odbornou a posilovnu, kde není nutné 
požadovat denní osvětlení. V případě mateřinky dojde 
ke stavebním úpravám. Vzhledem k tomu, že přístavba 
zastíní dnešní tělocvičnu, přistoupíme k rekonstrukci 
jejího stávajícího osvětlení,“ podotkl Spurný.

Realizace přístavby se odhaduje na  šestnáct milio-
nů korun, z  nichž čtyři pošle Šumperku Olomoucký 
kraj. „V  této souvislosti schválila rada města smlou-
vu o  poskytnutí dotace a  akci zařadila do  rozpočtu 
na rok 2017. Současně schválila vypsání zjednoduše-
ného podlimitního řízení na zhotovitele stavby,“ dodal 
Spurný.

Letos se v souvislosti se školou řešila doprava smě-
rem ke školní budově. Společnost Berka STAV Bruntál, 
s.r.o. udělala propojku mezi ulicemi Školní a Sluneční, 
rozšířila parkovací plochy a upravila parkoviště ve vni-
trobloku školy. Příští rok se pak počítá se zpracováním 
projektu přístupového chodníku ve Školní ulici.

S plánem zimní údržby místních komunikací na úze-
mí města, jenž pro zimní období 2016-2017 zpracovala 
společnost Podniky města Šumperka a.s. ve spolupráci 
se společností SUEZ Technický servis s.r.o., která se 
letos po  změně majitele přejmenovala z  původní fir-
my EVJÁK, s.r.o., a jež má tuto činnost na starosti, se 
seznámili na  svém listopadovém zasedání šumperští 
zastupitelé. Stejně jako v předchozích letech obsahuje 
seznam pořadí důležitosti místních komunikací a lhů-
ty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, technolo-
gii údržby a následný odvoz sněhu.

„Plán vychází z  poznatků z  předchozích zimních 
období,“ uvedl ředitel Podnikům města Šumperka 
Patrik T. Pavlíček. Ve zpracovaném seznamu se samo-
zřejmě objevují i nově vzniklá parkovací místa a pře-
chody pro chodce a chodníky. Cyklostezky se přitom 
budou i nadále sypat drtí jako chodníky, s výjimkou 
stezky na Bludoveček, jež se udržovat nebude. Stejně 
tak se nebudou udržovat cyklopruhy, které jsou sou-
částí komunikace. „U cyklopruhů je však nově zajiš-
těno pravidelné čištění mimo zimní období,“ dodal 
Pavlíček. 

Úklidová firma bude letos opět zajišťovat nepřetr-
žitou čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu. 
Všechny podněty, které budou na  telefonním čísle 
604 920 123 nahlášeny, pak musí odpovědný pracov-
ník zaznamenat do dispečerské knihy s poznámkou 
o způsobu řešení. Plán zimní údržby a jeho grafická 
část zobrazující zařazení komunikací a chodníků jsou 
zpřístupněny na  stránkách města www.sumperk.cz/
cs/obcan/mapovy-portal.html a  na  stránkách PMŠ 
www.pms-spk.cz v sekci mapy. Prostřednictvím této 
aplikace mohou lidé vyznačit problematické místo 
a zaslat správci komunikace připomínku k údržbě či 
jiný podnět. „Jménem města bych chtěl již dopředu 
velice poděkovat všem občanům a vlastníkům nemo-
vitostí, včetně bytových družstev a společenství vlast-
níků jednotek, kteří zcela dobrovolně a  bez nároků 
na náhradu pomáhají v zimním období při odklízení 
sněhu v okolí jejich domů a vypomáhají tak městu při 
zajišťování schůdnosti přilehlých chodníků či cest,“ 
uzavřel ředitel Podniků města.

Ve „Sluneční“ škole vyroste víceúčelová sportovní hala

Prostranství u „Severky“ v Temenické ulici se upraví

Podniky města předložily 
plán zimní údržby

Prostranství před „Severkou“ projde příští rok ra-
dikální proměnou.                                     Foto: -pk-

Letos se u školy kromě jiného upravilo parkování. 
 Foto: -pk-

ních následné péče, v  zařízeních poskytujících po-
bytové odlehčovací služby a v pobytových sociálních 
službách poskytovaných ve  zdravotnických zaříze-
ních lůžkové péče.

Výše poplatku za svoz odpadu se příští rok nemě-
ní. Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí příští rok 
564 koruny, s pronájmem popelnice pak činí popla-
tek 612 korun. A stejně jako letos budou i příští rok 
osvobozeny od placení místního poplatku za odpad 
děti do věku jednoho roku, jež mají od data narození 
trvalé bydliště v Šumperku. 

* schválilo záměr vybudování přistávací dráhy 
na šumperském letišti v roce 2017 ve výši tři milio-
ny korun a uložilo radě města zapracovat tuto částku 
do rozpočtu příštího roku.  Půjde přitom o srovnání 
stávajícího povrchu a položení zatravňovacích roho-
ží, které umožní celoroční provoz. Tato úprava zkrátí 
rozjezd letadel a také eliminuje hluk.

 Pokr. na str. 4
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Zpravodajství/Informace

Vánoční atmosféru 
navodí stylové trhy

Vánoční atmosféru umocní na pře-
lomu listopadu a prosince v Šumperku 
nejen nazdobené stromy na  náměstí 
Míru u radnice a na  tzv. „Točáku“, ale 
také trhy. Některé předvánoční akce se 
pak přesunou k divadlu. 

Trhy nazvané Vánoce na  „Točá-
ku“ proběhnou od pátku 2. do soboty  
24. prosince. Rozsvícení vánočního 
stromu se přitom uskuteční v  pátek  
2. prosince krátce po páté podvečerní. 
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční 
vánoční nabídku dobrého jídla a  pití 
nebo na  tradiční vánoční zboží v  po-
době svíček, vánočních ozdob, jmelí 
a podobně. 9. a 10. prosince se přitom 
jeden prodejní domeček uvolní prodej-
cům z  partnerského města Bad Her-
sfeldu, jež nabídne tradiční vánoční 
štoly. Nově se mohou návštěvníci těšit 
na dva podvečery s divadlem, konkrét-
ně 9. a 16. prosince, a na Adventní dny 
splněných přání u radnice 11. a 12. pro- 
since, jež proběhnou ve  spolupráci 
s firmou Prádlo Mertl.

Chybět nebudou ani dvoudenní Vá-
noční trhy na Hlavní třídě, které místní 
radnice pořádá ve  spolupráci s  Lucií 
Hoškovou. Probíhat budou 16. prosin-
ce a 17. prosince.  -zk-

Otázka, jak bude vypadat prostor, který vznikl 
po  zbourání altánu ve  Smetanových sadech, zůstává 
po  listopadovém jednání zastupitelstva otevřená. Na-
posledy se touto problematikou zastupitelé zabývali 
letos v březnu, kdy zrušili své usnesení z 18. září 2014, 
týkající se výstavby altánu podle návrhu Jiřího Valerta, 
a  uložili radě města připravit návrhy na  vybudování 
altánu lehké konstrukce bez použití těžké techniky. 
Minulý čtvrtek jim byl předložen návrh nového altánu, 
jehož autorem je Zdeněk Hirnšal z pražské společnosti 
ARCHTEX s.r.o. 

„Zkontaktovali jsme firmy v  republice, které se 
zabývají tímto typem stavby, a  oslovili společnost 
ARCHTEX. Ta navrhla ocelovou konstrukci, na  níž 
je upevněna speciální textilní membrána o  ploše asi 
sto metrů čtverečních, která splňuje požadavky na   
zatížení sněhem. Její životnost je minimálně pětadva-
cet let,“ řekl šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný a  dodal, že na  obdobném principu je postavené  
například autobusové nádraží v  Hradci Králové.  
Prvotní inspirací přitom byla obdobná stavba v part-
nerském městě Bad Hersfeldu. „Toto řešení se jeví 
jako ideální nejen z hlediska finanční náročnosti, ale 
především tím, že dokonale splňuje hlavní kritérium, 

kterým je otázka, komu má altán sloužit nejvíce. Jsou 
zde dvě školky a park využívají i děti z nedaleké školy. 
Proto jim ho chceme co nejvíc přizpůsobit,“ podotkl 
místostarosta a  dodal, že náklady na  realizaci altánu 
byly odhadnuty kolem půldruhého milionu korun. 
Doplnit by ho mohl kromě zabetonovaných laviček 
i přenosný mobiliář.

„Nechci k  tomu dlouze diskutovat, ale obávám se, 
že pokud zde bude lehký mobiliář, hrozí jeho odcize-
ní,“ uvedl zastupitel František Merta. Jeho kolegyně 
Alena Hlavešová vzápětí poukázala na  nevhodnou 
podobu laviček, které nemají opěradla, a  Jiří Vozda 
vyjádřil obavy z možného poškození plachty vandaly. 
Stanislav Vařeka pak předložený návrh označil za ša-
pitó pro klauny a vyslovil se pro návrh podoby altánu, 
kterou chvíli před tím předložil Dušan Ščambura. Za-
stupitelku Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou návrh 
Zdeňka Hirnšala oslovil, nelíbilo se jí ale, že na zpra-
cování projektové dokumentace nebyla vypsána soutěž 
a rada vybrala firmu ARCHTEX, která by ji měla dodat 
za pětapadesát tisíc korun bez DPH. „Chtěla bych jen 
připomenout, že do částky sto tisíc korun není třeba 
vypisovat výběrové řízení,“ reagovala Alena Šmotková 
a zdůraznila, že otázkou altánu se zastupitelstvo zabývá 
už třetí volební období. „Když už jsme konečně dospěli 
k tomu, že půjde o lehkou konstrukci, neřešme dnes, 
jaký mobiliář se tam vejde. Tím se můžeme zabývat 
později,“ zdůraznila. 

„Jsem překvapen širokou diskuzí, která snad ni-
kdy neskončí. Navrhuji proto usnesení, že zastupitel-
stvo města odstupuje od  záměru vybudování altánu 
ve Smetanových sadech,“ zdůraznil Michael Kohajda. 
Jeho návrh v  následném hlasování neprošel, stejně 
jako návrh Zdeňky Dvořákové Kocourkové na  vy-
hlášení architektonické soutěže na zpracování altánu. 

Pouze dvanáct zastupitelů se pak vyslovilo pro před-
ložené usnesení zrealizovat altán navržený Zdeňkem 
Hirnšalem. Prostor, který vznikl po  zbourání altánu 
ve Smetanových sadech, se tak opět ocitl v patové si-
tuaci. Vzhledem k  tomu, že je výsadba koncipována 
v návaznosti na altán, lze předpokládat, že se otázkou 
podoby altánu budou zastupitelé na některém ze svých 
jednání ještě zabývat.

Druhá etapa revitalizace Smetanových sadů, kterou 
„rozjela“ šumperská radnice před třemi lety, se blíží 
k  závěru. Před dokončením je realizace sítě cest, ve-
řejného osvětlení, hřišť a mobiliáře v parku. Zakázku 
získala letos v březnu ve výběrovém řízení zábřežská 
společnost Ekozis spol. s  r.o., která ze šesti uchazečů 
nabídla nejnižší cenu - 3,02 milionu korun. Zahrnova-
la kromě výsadby nové zeleně, kterou realizuje třinec-
ká firma SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., rovněž 
vybudování cestní sítě, veřejného osvětlení a mobiliá-
ře v  části směrem k  Nemocniční ulici. O  víkendu se 
přitom společnost SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS 
pustila do sázení stromů. Celé dílo by mělo být hotové 
do konce května příštího roku. -zk-

Když se řekne v Šumperku slovo bas-
ketbal, vybaví si mnozí kromě Ctirada 
Medlíka či bratrů Zdeňka a Josefa Měr-
kových i jméno Libora Dvořáčka. Ten-
to rodilý Valach přišel v  devíti letech 
spolu s  rodinou do  Šumperka a  zůstal 
mu věrný dodnes, stejně jako košíkové. 
Před půldruhým měsícem zde oslavil 
své osmdesátiny.

Libor Dvořáček pochází z valašských 
Vizovic. Do  Šumperka se přistěhoval 
jako dítě spolu s bratry a otcem, který 
byl za války pro sokolský odboj vězněn 
a  po  osvobození dostal nabídku odejít 
do  pohraničí. Ze tří měst si advokát, 
jenž brzy získal nálepku „kádrově nevy-
hovující“, vybral právě Šumperk. Jejich 
novým domovem se posléze stal dům 
v Revoluční ulici.

„Pocházím ze sokolské rodiny, mat-
ka byla cvičitelkou, já i moji dva bratři 
jsme cvičili v  žákovských družstvech 
Sokola. Miloval jsem však především 
míčové hry, zejména kopanou. Později 
k tomu přistoupily lehká atletika, sprint 
a  vrh koulí, hod kriketovým míčkem 
a diskem,“ říká Libor Dvořáček. Změ-
na v zájmech podle něj nastala v době, 
kdy jeho o  tři roky starší bratr Aleš 
začal hrát basketbal v oddílu TJ Želez-
ničáři Šumperk pod vedením Ctirada 
Medlíka. „Chodil jsem se dívat na utká-

ní i na tréninky a tato hra mi učarovala 
především svou rychlostí a možnostmi 
kombinací. Přesto, že jsem nebyl moc 
vysoký, přihlásil jsem se do  nově za-
loženého družstva žáků pod vedením 
Zdeňka Rychlíka,“ vzpomíná Dvo-
řáček, který definitivně „přesedlal“ 
na basketbal, když ho pochválil na tré-
ninkovém utkání Ctirad Medlík. Poté 
prošel všemi věkovými kategoriemi 
a v osmnácti získal trenérskou licenci.

„K  největším hráčským úspěchům 

řadím naše dvakrát hrané semifinále 
v  přeboru Čech a  Moravy v  doroste-
necké kategorii, kdy jsme byli vyřazeni 
až pozdějším přeborníkem republiky 
Zbrojovkou Brno. V mužích to pak byl 
postup a účast v divizi a později ve dru-
hé lize, kde jsem byl spolu se Zdeňkem 
Měrkou nejúspěšnějším střelcem. Zde-
něk byl i díky košíkové mým nejlepším 
přítelem,“ zdůrazňuje Libor Dvořáček, 
který chtěl po  absolvování gymnázia 
studovat tělocvik.  Pokr. na str. 5

K  významnému životnímu jubileu popřáli Liboru Dvořáčkovi starosta Zdeněk 
Brož a místostarosta Tomáš Spurný.  Foto: -zk

Otázka podoby altánu ve Smetanových sadech zůstává otevřená

Nestor šumperského „basketu“ oslavil osmdesátiny

O  víkendu se začaly ve  Smetanových sadech sázet 
stromy.  Foto: -zk-

Altán navržený Zdeňkem Hirnšalem.
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1 500 kilometrů pěšky napříč Nepálem a Čínou ušel 
český poutník a  spisovatel Ladislav Zibura. Během 
tříměsíční cesty strávil desítky nocí u úplně cizích ro-
din doma, několikrát na něj vyjela policie a dostal se 
do turisty zcela nepoznamenaných vesnic. O své cestě 
píše knihu, kterou naváže na svůj debut 40 dní pěšky 
do Jeruzaléma. V říjnu pak vyrazil na turné do pade-
sáti měst České republiky a  Slovenska. Do  šumper-
ského kina Oko přijede ve středu 23. listopadu.

„Nepál i  Čína nabízejí ohromné plochy zcela ne-
poznamenané turismem. V  případě Nepálu se totiž 
jezdí jen do hor, v případě Číny do měst. A tak jsem 
se rozhodl objevit přesně ta místa, která turisté ne-
znají. Na mnoho z nich se dá dostat jen pěšky,“ při-
bližuje Zibura volbu své trasy. Filozofie jeho cest je 
jednoduchá - tráví co nejvíc času s místními lidmi, spí 
v jejich domovech a poznává díky tomu jejich kulturu 
nezprostředkovaně a  zevnitř. Každý den ujde pěšky 
desítky kilometrů, často přitom vůbec nemá konkrét-
ní cíl. 

„Je to přesně opačně, než kdybych někde byl s ces-
tovní kanceláří. Chodím sám, pomalu a  památkám 
se vyhýbám, protože tam jsou turisté. Naučil jsem 
se proniknout mezi místní lidi, žiju s nimi. Zažívám 
přitom ohromnou svobodu a  nezávislost,“ popisuje 
Zibura atmosféru svých cest. Své zážitky nyní zpra-
covává v knize „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“, 
kterou v  listopadu vydává nakladatelství Albatros 
Media. Chce navázat na  úspěch předchozí knihy, 
které se prodalo přes patnáct tisíc kusů, což z ní dělá 
jeden z nejúspěšnějších českých cestopisů vůbec. Se 

svými stand-up projekcemi se Zibura také vydává 
na turné po republice.

Čtyřiadvacetiletý Zibura loni na cestovatelské scé-
ně zapůsobil jako zjevení - z  ničeho nic se objevil 
prakticky ve všech českých médiích a začal vyprodá-
vat sály pro stovky lidí po celé republice. Své zážitky 
z poutí do Santiago de Compostela, Říma a  Jeruza-
léma totiž představoval s  nebývalou dávkou humo-
ru, díky čemuž si získal pozornost širokého publika. 
Když se letos vydával do Nepálu a Číny, jen na Face-
booku ho sledovalo už čtyřicet tisíc lidí. I přes jistý 
recesistický nádech jsou jeho cesty pozoruhodné také 
jako cestovatelské expedice. Pěším poutím na jiných 
kontinentech se Zibura věnuje jako jeden z mála lidí 
na světě. -red-

Moderní poutník Ladislav Zibura se vydal pěšky za buddhisty a komunisty

Letem šumperským zastupitelským světem
   Pokr. ze str. 2
K  úpravě přistávací dráhy se město zavázalo již 

před čtyřmi lety, kdy část svých pozemků pronaja-
lo do  20.11. 2032 společnosti A2 CZ, s.r.o. Ta zde 
postavila hangárovou halu pro podnikatelské úče-
ly. Společník této firmy Jan Podhrázský loni v říjnu 
založil novou společnost Glider Aero Composi-
te Service s.r.o. a  od  firmy A2 CZ zmíněnou halu 
do konce roku odkoupí. V této souvislosti zastupite-
lé schválili neuplatnění předkupního práva městem 
za kupní cenu ve výši 2,95 milionu korun k budově 
hangárové haly.

* schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o vý-
konu úkolů obecní policie s  obcí Rapotín a  na-
výšení počtu strážníků o  čtyři od  1. dubna 2017.  
Rapotín se na město obrátil se žádostí, že by vzhle-
dem ke škodám, které u nich páchají někteří občané, 
chtěl využít služeb šumperských strážníků a konkrét-
ní pracovníky by zaplatil, včetně výzbroje, výstroje, 
zaškolení a  mzdových nákladů. Vzhledem k  tomu, 
že i  šumperští zastupitelé požadují posílení městské 
policie, schválili navýšení počtu strážníků o čtyři mís-
ta. V Rapotíně přitom bude plnit dvoučlenná hlídka 
své úkoly šestnáct hodin týdně. Náklady na  úvazek 
ve výši 0,8 bude hradit obec Rapotín.

* vzalo na  vědomí zprávu představenstva společ-
nosti Podniky města Šumperka a.s. k výsledkům fo-
renzního auditu, který proběhl letos na jaře, včetně 
seznamu přijatých či navrhovaných opatření k zjiště-
ným uvedených ve zprávě forenzního auditu 4. květ- 
na 2016.

* zvolilo přísedícími Okresního soudu v  Šum-
perku ve  čtyřletém volebním období, počínajícím  
3.11. 2016, Zdeňku Janíčkovou, Marcelu Mackovou, 
Romanu Sádeckou a Mariána Todeka.

* schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s ital-
ským městem Sulmona. S  touto nabídkou oslovil 

Šumperk představitel Velvyslanectví ČR v Římě Josef 
Špánik. Starobylé město Sulmona se nachází v  pro-
vincii L´Aquila ve  střední Itálii, v  podhůří, Apenin, 
asi sto padesát kilometrů východně od  Říma, a  žije 
v  něm kolem pětadvaceti tisíc obyvatel. Město je 
známé tím, že se zde narodil básník Publius Ovidius 
Naso a také díky výrobě mandlí v cukru, tzv. confetti. 
Těmi jsou po svatebním obřadu zasypáni novoman-
želé v regionu Abruzzo, aby po nich kráčeli vstříc spo-
lečnému štěstí.

* schválilo uzavření smlouvy o  poskytnutí bez-
úročné peněžité zápůjčky ve  výši 82  168 korun 
Mateřské škole Pohádka na předfinancování projek-
tu „Personální podpora a  profesní rozvoj pedagogů 
v MŠ Pohádka Šumperk“. Do něj se „mateřinka“ při-
hlásila v rámci operačního programu Výzkum, vývoj 
a  vzdělávání, který vyhlásilo ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy. Projekt podporuje profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, 
vzájemného setkávání a sdílení zkušeností, a to mož-
ností personálního posílení o školního asistenta, psy-
chologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, 
případně o  chůvu v  mateřské škole. A  právě o  dvě 
chůvy do tříd, v nichž jsou děti mladší tří let, posílila 
personál od letošního září šumperská Pohádka. Chů-
vy přitom pomáhají pedagogickému pracovníkovi 
s péčí o dvouleté děti, zejména v oblasti jejich sebeob-
sluhy, bezpečnosti a individuálních potřeb. Vzhledem 
k tomu, že první zálohovou platbu finanční podpory 
poskytne ministerstvo školce až příští rok v  lednu, 
schválili zastupitelé poskytnutí zápůjčky na  pokrytí 
mezd a odvodů. 

* vzalo na  vědomí rezignaci Alice Urbáškové 
na  členství ve  finančním výboru města k  26. říjnu 
a  zvolilo od  4. listopadu nové členy výboru Libora 
Blaháčka a Bronislava Suchého.

 Zpracovala Z. Kvapilová

     Komín bude hostit 
předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark se vrací do  Šumperka. 
Hostit ho budou v sobotu 26. listopadu od 10 do 
 17 hodin prostory příjemně vyhřátého a adventem 
rozzářeného Komína.

Ti, kteří na Komín poslední listopadovou sobotu 
zamíří, si budou moci koupit ručně vyrobené dár-
ky z  dílen patchworku nebo keramiky, k  dostání 
budou šperky, malované hedvábí, adventní výzdo-
ba, háčkované a pletené výrobky, hračky a mnohé 
další. Po  celou dobu bude navíc otevřený výtvarný 
ateliér Artedílna, kde si mohou děti i dospělí vyro-
bit adventní věnec nebo vánoční výzdobu. O ob-
čerstvení se postarají místní pekařství Horčička 
a kavárna Kavalérie. -red-

     Adventní koncerty 
začínají 27. listopadu

Cyklus adventních koncertů, jež jsou příležitostí 
k pomoci a charitě, proběhne letos v Šumperku již 
poosmnácté. První koncert je naplánován na nedě-
li 27. listopadu v evangelickém kostele na náměstí 
Svobody. Od 16 hodin zde vystoupí Jaroslav Svo-
boda (harmonium, zpěv). Výtěžek ze vstupného, 
které je dobrovolné, půjde sobotínskému středisku 
Diakonie ČCE. -red-

     Mikuláš přijde až k vám!

Už brzy nastane předvánoční čas a  jeho začát-
kem pravidelně zazvoní u  vašich dveří Mikuláš, 
čert a anděl. Nebo snad ne?

„Mikulášů, kteří navštěvují domácnosti, je čím 
dál méně. I proto jsme se loni rozhodli tuto tradici 
vrátit zpět a zároveň dopřát dnešním dětem to, co 
zažívali jejich vrstevníci dříve,“ uvedl Jakub Gloza, 
předseda spolku Jokes&Games. „To se minulý rok 
podařilo, kdy jsme zaznamenali obrovský ohlas 
a zájem rodičů. Museli jsme spoustu rodin bohužel 
i odmítat,“ podotýká Jakub a dodává, že to se letos 
prý nestane. 

Organizátoři na  tento rok připravili dostatek 
družin, které chtějí zanechat v dětech nezapomenu-
telný zážitek. „Mikuláš i ostatní se představí ve kva-
litních maskách, předají vámi nachystaný balíček, 
pokárají nebo pochválí,“ láká na akci Kuba Gloza. 
Návštěvu si rodiče mohou rezervovat již od 12. lis- 
topadu prostřednictvím formuláře, který bude 
k  dispozici na  webu spolku - www.jokesgames.cz, 
kde najdou také více informací o celé akci. -red-

 

     Podniky města nabízejí 
k prodeji gumové rohože

Podniky města Šumperka a.s. nabízejí k  od-
prodeji gumové rohože z  recyklátu o  velikosti  
200 x 100 cm o  tloušťce 1,5 - 2 cm. Rohože jsou 
staré asi patnáct let a jsou vhodné pro stavebnictví 
jako provizorní chodníky, částečně jsou narušeny 
UV zářením, proto materiál špiní. Cena rohože 
byla stanovena na 30 Kč bez DPH. V případě zá-
jmu kontaktujte technika PMŠ J. Doležala, e-mail: 
dolezal@pms-spk.cz , tel: 602 570 974. -red-

Do šumperského kina Oko přijede Ladislav Zibura 
23. listopadu.  Foto: archiv
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Po velkém úspěchu se na plátno kina 
Oko vrátí André Rieu. Skvělý přenos 
slibují Hoffmanovy povídky v  hlavní 
roli s  mexickým tenoristou Ramónem 
Vargasem. Série pohádkových baletů 
z  Austrálie představí fenomenální Po-
pelku.

„Z  Paříže budeme přenášet Hoff-
manovy povídky v úterý 15. listopadu 
od 19.15 hodin. Offenbachovo posled-
ní dílo spojuje fantazii, přitažlivost 
a humor v nečekaně inovativní syntézu 

romantické opery a  velké opery,“ láká 
na  přenos ředitel šumperského kina 
Oko Kamil Navrátil. Toho letos v  létě 
velmi mile překvapil zájem o  přenos 
koncertu Anrého Rieu. „Neváhali jsme 
proto a  zařadili další koncert do  naší 
sezony nazvané Živě v Oku,“ podotýká. 
Přenos záznamu vánočního koncertu 
z Maastrichtu je na programu v sobo-
tu 19. listopadu od 18 hodin. Diváci se 
mohou těšit nejen na nejznámější kole-
dy, ale i na vánoční Maastricht, kterým 
je provede osobně Rieu. „Na závěr pře-
nosu by se měly promítat fotky hostů 
kina, takže se naši diváci uvidí na plát-
ně. I  pro nás to bude nová, zajímavá 
zkušenost,“ doplňuje Navrátil.

Inscenace baletu Popelka dosáh-
la ohromného úspěchu jak u  diváků, 
tak u  kritiky. Jejím autorem je Alexej 
Ratmansky, jeden z  nejvyhledávaněj-
ších choreografů současnosti. O  vý-
tvarnou podobu se postaral Jerome 
Kaplan. „Jsem velmi rád, že máme 
toto poutavé dílo v programu. Balet si 
zamilují dospělí i  děti,“ soudí ředitel 
kina a dodává, že jednotlivé vstupné je 
250 Kč, 200 Kč potom při koupi abon-
má. -red-

Zpravodajství/Informace

Umělecká škola Pamfilia, z.s. si při-
psala na  svůj účet hned dvojnásobný 
úspěch. Ve dnech 20. - 21. října se ko-
nal 23. ročník Celostátní soutěže Karel 
Ditters z  Dittersdorfu a  hudební kla-
sicismus ve  Vidnavě. Pamfilia na  něj  
vyslala dvě dvojice, které ve svých kate-
goriích vybojovaly krásná druhá místa. 

Jednalo se o  Alenu Kubíčkovou 
a  Hanu Chudobovou, které soutěži-
ly v  kategorii 1b a  svůj um předvedly 
ve čtyřruční hře na klavír. Druhá dvo-
jice Julie Kubíčková (housle) a  Matěj 
Schwab (klavír) soutěžila v  kategorii 
2b, kde mimo jiné soutěžili i absolutní 
vítězové minulého ročníku.

Soutěž měla velmi vysokou úroveň. 
Z  výkonů našich žáků jsem nadšená 
i vzhledem k tomu, že tato soutěž byla 

jejich první soutěžní zkušeností, s vý-
jimkou Matěje, který úspěšně soutěžil 
v  sólové hře v  Poličce před několika 
lety. 

Žáci mladé školy Pamfilia dokázali, 
že své síly mohou poměřit se žáky ze 
ZUŠ z celé republiky, které mají dese-
tileté tradice. Věřím, že úspěch bude 
žáky motivovat k  další práci. Všichni 
dokázali, že jsou houževnatí studen-
ti, kteří v  životě umí bojovat a  podat 
výborný výkon za  všech podmínek. 
Soutěž byla přínosná nejen triumfem 
v podobě skvělého umístění a v nesku-
tečném posunu ve  hře na  nástroj, ale 
i  v  toleranci druhých lidí a  upevnění 
přátelství, které ke komorní hudbě ne-
odmyslitelně patří. P. Akritidu, 

ředitelka školy Pamfilia Šumperk

Oko nabízí další exkluzivní 
přenosy, zapojí se i diváci

Žáci z Pamfilie bodovali

Nestor šumperského „basketu“ 
oslavil osmdesátiny

   Pokr. ze str. 3
Vzhledem ke  kádrovému posud-

ku však nakonec absolvoval nástav-
bu na  strojní průmyslové škole a  poté 
pracoval jako dispečer u zemědělských 
a stavebních podniků, mimo jiné i jako 
vedoucí pískovny v Temenici.

Během povinné vojenské služby pů-
sobil Libor Dvořáček jako hráč ve výbě-
rovém celku armády Dukla Olomouc, 
zároveň byl uvolněn k vedení tréninků 
tehdejších olomouckých dorostenek. 
Po návratu z vojny nejen hrál, ale také 
trénoval mládež a několik let vedl druž-
stvo žen ve druhé lize. 

V šedesátých letech ho oslovila me-
todika a  taktika basketbalu. Na  popud 
Ctirada Medlíka začal v  roce 1954 
trénovat celek dorostenek, které byly 
stejně staré jako on, a soustavné trenér-
ské práci se věnoval až do  roku 2015. 
„V šedesátých letech jsem dostal nabíd-
ku trénovat v  Kyjově, v  roce 1995 pak 
v  Přerově. Zůstal jsem ale ze zdravot-
ních a rodinných důvodů v Šumperku,“ 
podotýká Libor Dvořáček, který má 

za  sebou dvojitou zástavu srdce a  tři 
operace bypassu.

Za  svého trenérského působení vy-
choval Libor Dvořáček pět generací  
dorostenek, z nichž tři dovedl do doros-
tenecké ligy. Trénoval i žákovská druž-
stva, byl u začátků reprezentantů Dušana 
Žáčka a  Petra Sitaře. Odchoval pět re-
prezentantů, dva z  nich přitom hájili 
barvy České republiky na olympijských 
hrách. Jeho svěřenkyně Ivana Večeřová, 
mistryně Evropy 2005 z Atén a vicemis-
tryně světa 2010, je pak nejlepší hráčkou 
celé historie šumperského basketu. 

Před deseti lety obdržel Libor Dvořá-
ček Cenu města Šumperka v  kategorii 
sport a o čtyři roky později získal Čest-
nou cenu ČBF za  trenérskou práci. Té 
se, i  přes zdravotní problémy, věnuje 
dodnes. Vede zdejší oddíl dívčího „bas-
ketu“ Klokanky. Právě ten uspořádal 
letos v září oslavu sedmdesáti let trvání 
tohoto sportu ve  městě. Na  malé slav-
nosti se sešli významní hráči, hráčky 
i trenéři a nechyběla ani Ivana Večeřo-
vá, patronka družstva. -zk-

Navrhněte nominace na Ceny města za rok 2016

Návrhy na  udělení Cen města v  devíti kategoriích mohou občané zasílat do  
31. prosince e-mailem nebo poštou na adresu Městský úřad Šumperk, odbor ŠKV, 
nám. Míru 1, 787  01 Šumperk. Obálku je třeba označit heslem „Ceny města“.  

Nominace lze odevzdat také osobně v Informačním centru na Hlavní třídě. 

Série pohádkových baletů z Austrálie 
představí fenomenální Popelku. 
 Foto: archiv

Alžběta Sedmíková oslavila 23. října v místním domově důchodců sté narozeniny. 
Poblahopřát jí přišel i šumperský místostarosta Jan Přichystal.  Foto: E. Rutarová

Alena Kubíčková a Hana Chudobová předvedly svůj um ve čtyřruční hře na klavír. 
V další kategorii se dařilo Julii Kubíčkové a Matěji Schwabovi.  Foto: archiv
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Kaleidoskop kulturních událostí

Další koncert podzimní části cyklu 
Klasika Viva, který v Šumperku pořádá 
Agentura J+D Romana Janků, naplá-
novali organizátoři na  pondělí 21. lis-
topadu. V tento den bude od 19 hodin 
patřit klášterní kostel Kubelíkovu triu, 
jež hraje ve  složení Shizuka Ishika-
wa - housle, Karel Fiala - violoncello, 
Kvita Bilynská - klavír. Šumperským 
posluchačům nabídne skladby L. van 
Beethovena, G. Donizettiho a  J. Brah-
mse. Vstupenky za  sto dvacet korun 
si mohou zájemci koupit v  pokladně 
Domu kultury Šumperk.  -red-

Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice 
a zvyky nabídne výstava, kterou připra-
vují šumperští muzejníci. Nazvaná je 
Vánoční tradice a zvyky v Evropě a ná-
vštěvníci se na ní dozví, jak slaví Vánoce 
v okolních zemích, co mají společného 
nebo čím se liší od našich Vánoc, jaké 
je jejich tradiční jídlo, kde vznikla tra-
dice zdobení vánočního stromečku, 
kdo nosí dětem dárky, kde bydlí Santa 
Claus nebo jak lze podle pohanských 
zvyků vyhnat zlé síly z domu. K výstavě 
budou probíhat komentované prohlíd-
ky a pro děti mateřských a základních 
škol jsou připraveny dílny. Vernisáž vý-
stavy, kterou bude hostit Hollarova ga-
lerie, proběhne ve středu 16. listopadu  
v 17 hodin. -red-

K  noci divadel, která je součástí 
evropského projektu European The-
atre Night, jenž prezentuje divadlo 
tvořivým způsobem v  netradiční for-
mě vždy třetí listopadovou sobotu již 
od roku 2008, se připojí i to šumperské. 

Na sobotu 19. listopadu přichystalo za-
jímavý program.

„Stejně jako loni chceme i  letos ote-
vřít divadlo všem divákům. Ti budou 
mít možnost nahlédnout do  jeho zá-
kulisí, do prostor, kam se běžně nedo-
stanou. Nabídneme hrátky pro malé 
i  velké. Příchozí si budou moci někte-
ré věci sami vyzkoušet a  také si i něco 
odnesou. Opět chystáme několik stano-
višť, na  kterých budou probíhat různé 
akce od výroby přes zkoušení, učení až 
po pouhé nahlížení. Co přesně, nechce-
me prozradit!“ uvedla organizátorka 
šumperské Noci divadel, herečka Lucie 
Šmejkalová. Akce odstartuje v 19 hodin 
a až do půl desáté nabídne komentova-
né prohlídky zákulisím divadla, vystou-
pení tanečního oboru místní „ZUŠky“ 
pod vedením Marie Jirmanové a  ta-
neční ochotnické vystoupení Jiřiny 
Kokešové a Hany Skotákové. Od desáté  
večerní bude následovat noční prohlíd-
ka divadla, během níž uvidí návštěvníci 
různé formy divadla a filmu. „S ukon-
čením počítáme kolem půlnoci podle 
toho, kolik skupinek návštěvníků se vy-
tvoří,“ podotkla Šmejkalová a  dodala, 
že vstup na šumperskou Noc divadel je 
zdarma.  -zk-

Od 24. listopadu mohou návštěvníci 
šumperského muzea obdivovat divo-
kou krásu Jeseníků na  barevných vel-
koformátových fotografiích Ondřeje 
Bačíka a na přírodninách z muzejního 
sbírkového fondu, jež dokumentují je-
senickou přírodu: na vzorcích hornin, 
dermoplastických preparátech ptáků 
a  savců a  na  herbářových položkách 
rostlin. Během výstavy, jež bude k vi-
dění ve výstavní síni, budou promítá-
ny film Divoké Jeseníky z cyklu České 
televize Krajinou domova, časosběrné 
video společnosti Timefocus Films ze 
Zábřehu a bude probíhat program pro 
děti od  předškolního věku. Součástí 
doprovodného programu bude také 
přednáška O. Bačíka o jesenické příro-
dě. -mz-

Besedu s Ivo Müllerem o Novém Zé-
landu chystá na  čtvrtek 24. listopadu 
šumperská knihovna. Jejím dějištěm 
bude od  17 hodin půjčovna pro do-
spělé v budově v ulici 17. listopadu 6.  
Vstupné je padesát korun.

Ivo Müller představí během besedy 
Národní parky Jižního ostrova, horole-
zecký výstup na nejvyšší vrchol Jižních 
Alp Aoraki (3724 m), vyhlídkovou 
plavbu lodí Fiordland: Milford Sound, 
pochod kapradinovým pralesem Ste-
ward Island, panenskou přírodu, en-
demické ptactvo a  setkání s  usedlíky, 
ale také město Christchurch po země-
třesení. A dozvíte se, kde všude hledat 
papoušky, kiwi a Maory. -kš-

V těchto dnech vrcholí přípravy vy-
dání knihy o klášterním kostele Zvěsto-
vání Panny Marie v Šumperku. Na trh 
ji uvede štítecké nakladatelství Veduta 
v koedici s městem Šumperkem a míst-
ním Vlastivědným muzeem.

Kniha, pod niž se autorsky pode-
psaly historičky umění Milena Fili-
pová a  Lenka Kirkosová, odhalí čte-
nářům historii a  současnost jedné 
z  nejvýznamnějších kulturních pamá-
tek města, včetně informací o náročné 
rekonstrukci a  hodnotném mobiliáři. 
Neopomene zmínit také dominikánský 
klášter, jehož byl kostel součástí. Publi-
kaci doplní velké množství obrazového 
materiálu jak z  minulosti, tak i  sou-
časnosti. Slavnostní představení knihy 
proběhne v úterý 6. prosince v klášter-
ním kostele, její prodej bude zahájen 
ve stejný den. -red-

Pořad nazvaný „Evergreeny… 

a vzpomínky nám zůstanou“ připravili 
pro milovníky písniček herci šumper-
ského divadla. Navazují tak na  veče-
ry pořádané v  předchozích sezonách. 
V té letošní se mohou posluchači těšit 
na písně v podání Olgy Kaštické, Pet-
ra Krále, Karolíny Hýskové a  Tomáše 
Wursta, o hudební doprovod se posta-
rá Josef Macek. Dějištěm bude v sobotu 
26. listopadu od 19 hodin foyer a Zrcad- 
lový sál divadla. -red-

V  úterý 29. listopadu se bude od   
17 hodin v přednáškovém sále šumper-
ského muzea hovořit na  téma Houby 
tajomné, užitočné a  chránené. Ve  své 
opřednášce představí Kristína Urba-
nová ze Slovenského múzea ochrany 
prírody a  jaskyniarstva v  Liptovském 
Mikuláši říši hub a její rozdělení z růz-
ných úhlů pohledu. Převážná část před-
nášky se bude týkat tzv. makromycét, 
tedy hub s  velkými plodnicemi. Bude 
vysvětlen mj. význam hub v  přírodě 
a  pro člověka, zájemci se dovědí, kdy 
a  kam nejlépe chodit na  houby a  jiné 
praktické houbařské rady.  -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Letošní Noc divadel proběhne v tom 
šumperském v  sobotu 19. listopadu. 
 Foto: archiv

Šupinovka zlatožlutá.  Foto: -jp-

V klášterním kostele vystoupí Kubelí-
kovo trio.  Foto: archiv

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Živočichové a magnetické pole Země, od výzkumu šestého smyslu 

až po zisk Ig Nobelovy ceny
Host večera – Doc. Ing. Vlastimil Hart

Vlastimil Hart byl vedoucím týmu, který se zabýval výzkumem vnímavosti 
psů a jenž v roce 2014 získal Ig Nobelovu cenu, která se předává na Harvardově 
univerzitě v USA. Toto vysoce uznávané ocenění se předává za výzkumy, které 
přilákaly zájem veřejnosti, mají velký vědecký potenciál a zvyšují zájem o vědu. 
Konkrétně šlo o výzkum magnetorecepce živočichů, respektive „důkladné zdoku-
mentování toho, že když psi defekují nebo urinují, upřednostňují orientaci tělní 
osy podle siločar magnetického pole v severojižním směru“. Vlastimil Hart, který 
má stále trvalé bydliště v Dubicku a jenž je vedoucím Katedry myslivosti a lesnic-
ké zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, bude na setkání hovořit 
o zážitcích z předávacího ceremoniálu a také o výzkumu a zjištěných výsledcích. 
Vstupenky v ceně 50 Kč (senioři a mládež 30 Kč) si lze zakoupit, případně rezer-

vovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

Klasika Viva nabídne 
Kubelíkovo trio

Knihovna chystá besedu 
o Novém Zélandu

Vyjde kniha o šumperském 
klášterním kostele

Muzeum chystá přednášku 
Houby tajomné, 

užitočné a chránené

Divadlo rozezní evergreeny
Muzeum zve na výstavu 
Divoká krása Jeseníků

Hollarova galerie ožije 
vánoční atmosférou

Šumperk se opět připojí 
k Noci divadel

Sdružení obrany spotřebitelů 
Asociace, z.s. Brno, 

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

MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
malá zasedací místnost č. 206
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Zpravodajství/Kulturní servis

Okrašlovací spolek vyzývá: Šumperané, ukažme 
Pražanům, že naše město není jen kulturák!

Blues Alive je bez diskuze největší 
šumperskou kulturní událostí. Účast 
návštěvníků od nás i ze zahraničí, pu-
blicita v  celostátních médiích, dlouho 
dopředu vyprodané lístky i hotely. 

„Festival je unikátní příležitostí, jak 
se Šumperk i celý region může předsta-
vit tím kvalitním, co může nabídnout, 
a  to širokému spektru lidí odjinud,“ 
říká Radovan Auer, předseda Šumper-
ského okrašlovacího spolku. „Bohu-
žel město i  místní podnikatelé zatím 
nechávají tuto možnost trochu ležet 
ladem,“ dodává. Svojí letošní akcí tak 
chce spolek podobné aktivity iniciovat.

V  době konání festivalu si spolek 
pronajal momentálně nevyužívané 
prostory bývalého domu dětí u radni-
ce. Ten se na pár dní promění na gast-
rokulturní prostor BlueSWine.

Slovní hříčka, která v  sobě spoju-
je slova blues, víno, ale také prase. 
Ano, tento prostor bude na  pár dní 
o  gastronomii, ale nejen o  ní. Pro-
střednictvím MAS Horní Pomoraví 
a  Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
spolek oslovil producenty, kteří vyrá-
bějí místní autentické produkty. Už se 
jim přihlásilo několik držitelů regio-
nálních certifikátů. V nabídce „dočas-

né restaurace“ BlueSWine tak nebude 
chybět produkce minipivovarů, likéry 
Kylea Bairnsfathera, šípkové víno, ta-
háky typu kavárna Pikola, Levandulová 
kavárna za Zábřehu, zdravé bistro v re-
žii společnosti Pro-Bio. Prezentovat se 
ale budou i rukodělné výrobky a další 
originální zboží z regionu. A v daném 
termínu také nelze opomenout Svato-
martinské víno.

Program odstartuje v předvečer fes-
tivalu ve středu 16. listopadu od 20.20, 
kdy v  klášterním kostele proběhne již 
čtvrtá šumperská PechaKucha Night, 
na které opět vystoupí deset inspirativ-
ních osobností místních i přespolních. 
Tentokrát se představí například místní 
kapela O5&Radeček, projekt recyklite-
ratura.cz, cestovatel a  aktivista Eugen 
Kukla, indiefolkař Pepa Fojta, zástupci 
Pěstuj prostor či Klasiky Viva. Nedíl-
nou součástí těchto večerů je následná 
afterparty, která tentokrát bude záro-
veň slavnostním otevřením prostoru 
BluesWine. Na  té vystoupí zmiňovaný 
písničkář Pepa Fojta a Eugen Kukla zde 
představí výstavu fotografií, která pak 
bude v prostorách akce k vidění po ce-
lou dobu trvání.

Ve čtvrtek 17. listopadu se zaplní pro-

stor od desáté dopolední chutěmi a vů-
němi prodejců regionálních produktů. 
V  15 hodin bude opodál u  parkoviště 
v Polské ulici slavnostně odhalena Blue-
sová lavička, kterou vytvořil místní 
mladý sochař David Bachroň na  ob-
jednávku spolku. Ten ji věnoval městu 
prostřednictvím dlouholetého mecená-
še festivalu Blues Alive Tomáše Paclíka.

Ve  čtvrtek večer pak od  19 hodin 
proběhne v  BlueSWine Koncert pro 
všechny, kteří nesehnali lístek. Zahraje 
skvělá kapela Mustang Bluesride. 

V pátek 18. listopadu dopoledne čeká 
návštěvníky gastronomický zlatý hřeb 
programu - zabíjačka na dvorku BlueS - 
Wine, celý den pak budou opět regio-
nální prodejci nabízet své produkty. 

Po  oba dny bude také prostor ote-
vřen po skončení koncertů v kulturním 
domě jako další afterparty.

„Program na sobotu a neděli už jsme 
nechystali, to už Blues Alive běží napl-

no, ale chceme nabídnout právě celo-
denní program na  čtvrtek a  na  pátek, 
hlavně mimo dobu konání koncertů. 
Chceme trochu napravit situaci, kdy 
v ulicích města v průběhu dne potká-
váte skupiny zahraničních návštěvníků, 
zástupců celostátních médií a  město 
jim příliš otevřenou náruč nenabízí,“ 
doplňuje Radek Auer.

S  tématem blues chce spolek pra-
covat dlouhodobě, aktivity rozestřít 
do  celého roku a  kromě bluesové la-
vičky vytvořit i celou bluesovou uličku. 
Spolek tak připravil marketingový kon-
cept Šumperk - město bluesu, který již 
předal vedení města. „Je to jedna z ma-
lých nadregionálních atraktivit měs-
ta, díky níž je Šumperk znám i mimo 
republiku a díky níž sem je na pár dní 
namířen zájem celostátních médií. 
Šumperk by tento potenciál měl využí-
vat, pracovat s ním, ne jej promarnit,“ 
doplnil za spolek Jirka Giesl. -red-

Kontroly zdrojů (kotlů, lokálních topidel s výměníkem) 
na pevná paliva do 31. 12. 2016

MěÚ Šumperk, odbor ŽPR, upozorňuje provozovatele spalovacích stacionár-
ních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
na povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického sta-
vu a provozu těchto zdrojů. Kontrola je prováděna prostřednictvím osoby, která 
byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a  má od  něj udě-
lené oprávnění k  jeho instalaci, provozu a údržbě. Termín pro provedení první  

kontroly je stanoven nejpozději do 31. 12. 2016.
Více:

- jedná se o povinnost všech osob dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a ust. § 41 odst. 
15 zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění

- sdělení Ministerstva životního prostředí ČR k provozování a ke kontrole 
spalovacích stacionárních zdrojů (odkaz: http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_sta-
cionarni_zdroje_300kW_sdeleni)

-seznam osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR (odkaz: 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=all)

R. Křížová, MěÚ Šumperk, odbor ŽPR

Hostem čtvrté šumperské PechaKucha Night bude například místní kapela 
O5&Radeček.  Foto: Z. Nováček

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Do 30.11. každé Út, St a Čt od 15   Výkup kaštanů a žaludů
do 17 hod. na recepci ve Vile Doris
12.11 od 9 do 12 hod. na „K“   Město čte knihu: Má rodina a jiná 
  zemětřesení  Dopoledne pro rodiny 
  s dětmi
12.11. - 13.11. v „SEV“ Švagrov   Martinské slavnosti Víkendový pobyt 
  pro rodiče s dětmi, inf. L. Krahulcová, 
  tel.č. 725 058 172
23.11. od 17.15 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření všeho druhu pro ženy každého 
  věku, tentokrát keramika
25.11. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Živočichové a magnetické   
  pole Země  Host Vlastimil Hart
26.11. od 10 do 18 hod. v AT a AD na „K“  Adventní dílna 
26.11. od 10 do 17 hod. na „K“   Předvánoční jarmark na Komíně
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 úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivovanou                   Listopad  
  inspirov. pohádkou Křemílek a Vochomůrka
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
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
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Kulturní servis

                         PONTIS, o.p.s. hledá pracovníka 
  v sociálních službách na pozici 

PEČOVATELKA - PEČOVATEL
Úvazek: 0,75

Hledáme člověka, který zapadne do  skvěle fungujícího týmu, 
jehož posláním je služba rodinám se seniory a  zdravotně po-
stiženými, profesionála, který ocení výjimečnou pracovní atmo-
sféru a  nadstandardní vztahy ve  společnosti, jež je největším 
poskytovatelem sociálních služeb na  Šumpersku a  čerstvým 
držitelem Ceny kvality. 

Požadavky: 
- kurz pracovníka v sociálních službách 
- vzdělání střední popř. základní s kurzem
 - řidičský průkaz skupiny B 
    (být aktivním řidičem) 
- práce s PC - základní znalost
 - zdravotní průkaz 
NÁSTUP IHNED!

 Bližší informace na tel.: 583 211 766; 773 907 123
www.pontis.cz

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

11.11. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
15.11. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
24.11. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
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.

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pontis Šumperk
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

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

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

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
10.11. od 10 do 12.30 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Hvězdičky z vodního skla
11.11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
16.11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří 
v prostorách pobočky
22.11. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy „Vaření v páře“ 
  - nutné přihlásit se!
24.11. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
25.11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
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

9.11. - 27.11.    Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
12.11. v 7 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Horní Lipová, lesní 
  bar, Smrk, Ostružná 
19.11. v 7 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Šumperk, Bradlo, 
  Nová Hradečná a zpět 
26.11. v 7 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Ramzová, Čerňava, 
  Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou  
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 
Připravujeme: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina) - nutno při-
hlásit se, pojedeme auty.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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Nabízíme pozice:

Pracovní nabídka v Plzeňském kraji s UBYTOVÁNÍM ZDARMA.
U obou pozic je zaručeno:

Pravidelné navyšovaní mzdy 4x ročně, nadstandardně ohodnocené 
přesčasy a víkendy, docházkový bonus 1550 Kč/ měsíčně, 5 týdnů 

dovolené, závodní stravovaní v ceně 25 Kč/ jídlo, bonusový 
program a MNOHÉ DALŠÍ

PRAVIDELNÉ TERMÍNY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Pokud Vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás na 

tel.: 731 420 914, 734 432 889

BAVÍ TĚ AUTO a CHCEš PRACOVAT pro firmu, kde 
se vyrábějí díly nejen pro MAsERATI, BMW, AUDI?

OPERÁTOR AUTOKLÁVU
(vhodné spíše pro fyzicky zdatné 

muže) s nastupním platem
25. ooo,- Kč/ měsíc

OPERÁTOR MONTÁŽE
(muži i ženy) s nástupním 

platem
18. ooo ,- Kč/ měsíc

 

 
a  

 

 
 

V pondělí 19. prosince 2016 bude zahájen příjem přihlášek 
pro akademický rok 2017/2018 do bakalářského (Bc.) a nava-
zujícího magisterského (Ing.) studia v Konzultačním středisku 
v Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České země-
dělské univerzitě v Praze do studijního programu:

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

www.ajak-sumperk.cz

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

akademický rok 
2017/2018    

AgenturA práce petr Kuba s.r.o., 
Okružní 186/15, Mohelnice hledá pro svého významného 
 klienta: Hellu Autotechnik nOVA s.r.o. Mohelnice

působící v oblasti automobilové výroby, vhodné kandidáty/ky 

dělníK/ce OperátOr
požadujeme:
min. ukončená ZŠ, SOU, SŠ
dobrý zdravotní stav, manuální 
zručnost, pracovitost, 
ochotu učit se novým věcem, 
spolehlivost, aktivní přístup k práci
nabízíme:
nadstandardní platové ohodnocení 
(20.000-27.000 Kč/měsíc)
hlavní pracovní poměr, příplatky 
a další dle platné legislativy + prémie 
až 40%, bonusy, dotované stravné, 
práce v čistém prostředí, nepřetržitý 
provoz 12 hod směny/8 hod směny

náplň práce:
obsluha výrobních linek 
a zařízení, montáž 
automobilových světel, 
předmontáž, manuální 
práce ve výrobě (lisovna, 
balení, pokovovací
linka, lakovna, aj.)
Pokud Vás tato pozice 
zaujala- kontaktujte nás 
nebo zašlete životopis 
nečekejte pozic není 
mnoho!!!!
Místo práce: Mohelnice

tato nabídka práce je vhodná i pro absolventy i bez praxe!!!!!
Kontakt: Deml Václavková Jana – referent personalistiky,  Tel.: 587 070 

090 Mob.: 733 537 012, E-mail: jana.demlvaclavkova@uklizime.cz, 
personalni@uklizime.cz, www.agentura-kuba.cz

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 11.11. 2016 do 24.11. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 84,90 Kč/1 kg                       
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Kobliha s náplní s příchutí lískooříškovou 60 g ............................................................6,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
Chléb rustico BK 200 g ...........................................................................................................8,20 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.

ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY:
Jelítko ..................................................................................................................................79,- Kč/1 kg
Jitrnice ................................................................................................................................89,- Kč/1 kg
Zabijačková paštika .......................................................................................................99,- Kč/1 kg
Zabijačková polévka......................................................................................................33,- Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
Klobása bernartická .................................................................................................... 119,- Kč/1 kg
Pro naše zákazníky připravujeme nabídku vín: 
SVATOMARTINSKÉ 2016, SVATOKATEŘINSKÉ VÍNO 2016, MLADÉ VÍNO 2016

!!!!!!!!
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Pronájem GARÁŽÍ centrum Špk.
Cena 1.000,- Kč+DPH za 1 garáž. 

Možno i dvougaráž. 
Vše nové, čisté, sekční vrata 

na dál. ovládání, dobré 
osvětlené místo pod dohledem. 

U domu 8.května 20. Ihned.
Foto a info na: 

www.bezrealitky.cz
Tel. 583222974, 

mail: info@smr.cz

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

zpravodaj_11_CMYK_print.indd   1 02.11.16   10:59

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN ZAMĚSTNAVATELŮ 
  1.12. 2016 od 9 do 18 hodin

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

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

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

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

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

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

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

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

Vánoce v české rodině
Přednáší: PhDr. Lidmila Pekařová

autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“
 Vánoce a naše představy
 Vánoční večer u stromečku
 Dárky – nebo jen falešné pozornosti
 Dítě a ježíšek

 Babičky a dědové o Vánocích
 Návštěvy kamarádů a jejich dárky
 Pocity po Vánocích
 Jak prožít skutečně krásné Vánoce

19. listopadu 14:00-17:00 hod. 
divadelní sál ZŠ Šumperk, Sluneční 38

Rezervace na základě platby předem na účet Vikýrku (226792899/0300).
Předprodej  190,- Kč (na místě 230,- Kč)

http s ://www. instagram.com
/krestanske spolocenstvo

https ://www. facebook.com
/m i lostspk

GALERIE-KLUB, FIALOVA 3
18:00 - 20:00 HOD.

každé pondělí

www.milost.cz
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KONTAKT:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

na STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE

ŠUMPERK, Zemědělská 3

16. listopadu 2016 

od 10 do 17 hodin. 

Přijďte si PROHLÉDNOUT ŠKOLU 
a OCHUTNAT ASii pod vedením 

našich studentů. Prožijete 
NETRADičNÍ DEN a získáte bližší 
informace o PŘijÍMACÍM ŘÍZENÍ 

pro školní rok 2017/2018.

CHCETE BYDLET V ČISTÉM BYTĚ?

VOLEJTE 605 263 654

BEST & ROSTI
provádíme čištění:  koberců 
 sedacích souprav  čalounění 
(židle, matrace) i nadále 
provádíme čištění interiérů aut

VÝHODNÉ

CENY

tel. 605 263 654, Ervín Matýsek ml.

KOSMETICKÝ SALÓN PRO VÁŠ BYT

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

 www.crizal.cz

1+1ZDARMA

MULTIFOKÁLNÍ 

BRÝLE 

NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

DVA PÁRY VARILUX®

ZA CENU JEDNOHO

Měření zraku přímo v optice 
OPTIKA

Gen. Svobody 19A, Šumperk
tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

DARUJTE SVÝM 
BLÍZKÝM ZDRAVÍ
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sedací soupravy

ložnice

stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

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

• 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

Našim zaměstnancům nabízíme:
• Práce ve stabilní společnosti
• Moderní a čisté pracovní prostředí
• Dotovaná doprava do zaměstnání
• Zvýhodněné mobilní tarify pro celou rodinu
• Dotované stravování a výběr z 5 druhů jídel
• 25 dní dovolené ročně
• Společenské a kulturní akce 
• Jazykové kurzy a vzdělávací aktivity
• Bezúročné zaměstnanecké půjčky
• Náborový příspěvek po zkušební době
...a další

Hledáte práci?

Zvítězí u celé rodiny!

Měsíční splátka

3 995 Kč  

Včetně sady zimních kol

Volkswagen Golf Sportsvan  
Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf 
Sportsvan nebo Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou 
rodinu. Díky výhodnému financování od Volkswagen Financial 
Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění včetně 
připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč. 
Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba  
s celou rodinou a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen 
Maraton Edition se zvýhodněním až 83 600 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 600 Kč. Vzorový příklad 
úvěru na vůz  Golf Sportsvan Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 510 900 Kč, splátka předem 255 450 Kč (50 %), výše úvěru 255 450 Kč, poplatky za uzavření 
a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 267 780 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  341 880 Kč, RPSN vč. pojištění 13,952 %, délka úvěru 
60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 102 180 Kč, měsíční splátka úvěru 2 760 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 995 Kč, úroková sazba 
p. a. 4,99 %. Pojištění obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise  
CO2: 4,1–5,6 l /100km, 108–130g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, 
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Věci, které umíme


