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Bývalý ředitel PMŠ 
Luděk Šperlich dostal 
podmínku

Městské úřadovny 
mezi svátky 
omezí provoz2 4 5

Vánoční atmosféru 
navozují nejen 
stylové trhy 5

Tříkrálová sbírka 
startuje na Šumpersku 
2. ledna

1. ledna 2017 se mohou příznivci 
turistiky ze Šumperka a okolí již poje-
denačtyřicáté účastnit novoročního vý-
stupu na Háj. Pořadatelé čekají všechny 
účastníky výstupu za  každého počasí 
v době od devíti do patnácti hodin. Ti 
mohou kromě účastnického listu a pří-
ležitostného razítka získat rovněž No-
voroční čtyřlístek.

Rok 2017 zahájí Galerie J. Jílka vý-
stavou Jiřího Kosíka, autora, který si 
hraje s obrazy a slovy. Všechno, co ho 
kdy potkalo i co se právě děje nebo co 
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Novoroční výstup na Háj 
proběhne pojedenačtyřicáté

V Jílkově galerii vystaví své 
malby Jiří Kosík

Irena Budweiserová vystoupí 
v klášterním kostele

Do Šumperka přijede Karel 
Kahovec a Viktor Sodoma se 

skupinou George & Beatovens

Koncert na jevišti: Pokáč

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v novém roce

Během vystoupení se bude vzpo-
mínat na  zpěváka a  skladatele 
Petra Nováka a  zazní všechny 
známé písně.                   Foto: archiv

Novoroční výstup na Háj proběhne 
za každého počasí.            Foto: -pk-

Ve  čtvrtek 12. ledna vystoupí 
od 19 hodin v klášterním kostele zpě-
vačka Irena Budweiserová. Během 
novoročního koncertu zazní ve  velmi 
originálním aranžmá známé spiritu-
ály či gospely jak v  českém, tak cizím 
jazyce. Posluchači se tak mohou těšit 
na  skladby ze staré Anglie, Francie či 
Španělska.

Nenechte si ujít koncert k  význam-
nému životnímu jubileu legendy českého 
bigbítu Karla Kahovce za  doprovodu 
rockové skupiny George & Beatovens. 
Ta vstoupila do povědomí fanoušků pře-
devším díky zpěvákovi a  skladateli Pe-
tru Novákovi. Poté jeho pozici převzali 
právě Karel Kahovec a Viktor Sodoma, 
který také bude vzácným hostem šum-
perského koncertu. Odehraje se v neděli 
22. ledna od  16  hodin ve  velkém sále 
domu kultury.

mu naskočí, je pro něj inspirací. Pro-
mění viditelné, slyšené i čtené v živoucí 
dotyky i snivé vize. Vernisáž k výstavě, 
jež potrvá do  29. ledna, se uskuteční 
ve středu 4. ledna od 18 hodin.

RECITAL 
LUCIE 
BILE
S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM 
PETRA MALÁSKA

VSTUPNÉ NA SEZENÍ 590, 690 A 790 KČ.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA 
WWW.DKSUMPERK.CZ
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Večer uvede 
ZBIGNIEW CZENDLIK

Pokáč, jeden z nejúspěšnějších mla-
dých písničkářů současnosti, který 
se vyznačuje originálními a  vtipnými 
texty, zavítá v pátek 27. ledna do Šum-
perka. Těšit se můžete na  známé hity 
Vymlácený entry, Stereotypy nebo 
Zejtra je taky den. Hlediště bude na-
víc umístěno přímo na  pódiu velkého 
sálu, tím je zaručena autentická atmo-
sféra celého koncertu, jenž začíná o půl 
osmé večer.

Zpracovala –zk-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Strom splněných přání se v  pátek  
2. prosince rozsvítil v  Informačním 
centru Šumperk. Asistovaly při tom 
i tři svaté Barbory ze spolku Galymati-
áš a malí zpěváčci pod vedením Yvony 
Jurčíkové. Svá přání na stromku rozvě-
sily děti z  centra Ostrůvek a  z  Domu 
pro osamělé rodiče s dětmi společnos-
ti Pontis. Jejich sny jim můžete splnit 
do 21. prosince.

„Zapojit se může opravdu každý, sta-
čí přijít do 21. prosince, vybrat si „přání 
pro Ježíška“ a přinést zakoupený dárek 
zabalený ve  vánočním papíru i  s  přá-
ním konkrétnímu dítěti zpět do  in-
fomačního centra,“ popsala princip 
projektu Lucie Hošková, která se letos 
zhostila organizování této akce ve spo-
lupráci s  městem. Vzápětí podotkla, 
že všechny dárky budou uloženy v in-
formačním centru do  22. prosince 
a ve stejný den budou předány dětem. 
„Chci tímto poděkovat Tereze Schrei- 
berové, že tuto tradici vybudovala 
a v lidech podnítila pocit sounáležitos-
ti,“ zdůraznila Hošková. -zk-

Rozsvícení stromu asistovaly i tři svaté Barbory.  Foto: Z. Kvapilová

Strom splněných přání vyrostl v informačním centru

O přání byl už první den velký zájem.  Foto: -zk

Šumperští Motýli ve Španělsku dvakrát 
zlatě zazářili.   Strana 2

Z  australského šampionátu přivezli 
šumperští atleti deset medailí.   Strana 3

Společnost Pontis otevřela jedinečné 
centrum.     Strana 5

Krásné vánoční svátky a v roce 2017 samé dobré zprávy přeje 
všem svým čtenářům redakce Šumperského zpravodaje
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Zpravodajství/Informace

Bývalý ředitel PMŠ Luděk 
Šperlich dostal podmínku

Bývalému řediteli Podniků města 
Šumperka Luďku Šperlichovi vyměřil 
Okresní soudu v  Šumperku dvouletý 
trest odnětí svobody s dvou a půlletým 
podmínečným odkladem. Rozsudek 
padl v pondělí 5. prosince, obě strany si 
ponechaly lhůtu na odvolání.

Obžaloba vinila bývalého ředitele 
městské firmy Luďka Šperlicha jako 
jediného obžalovaného z  porušení 
povinnosti při správě cizího majetku. 
Kauza se týkala hotelu Sport, jenž je 
součástí areálu zimního stadionu.

Někdejší nájemce, společnost Jirdos, 
několik let neplatil faktury za  energie 
v  plné výši. Dluhy tak dosáhly částky 
přesahující šest milionů korun, k nimž 
je ovšem nutné přičíst sankční úrok. 
Vše vyšlo najevo v  srpnu roku 2014 

a předlužená firma Jirdos poté skončila 
v insolvenci. Obžaloba obvinila bývalé-
ho ředitele z toho, že dluhy za energie 
nevymáhal důsledněji a že o problému 
neinformoval orgány společnosti. Ten 
se hájil tím, že s firmou Jirdos vedl opa-
kovaná jednání o  úhradě, ovšem bez 
výsledku.

Představenstvo Podniků města Šum-
perka bude po obdržení písemného vy-
hotovení rozsudku zvažovat další právní 
kroky, které by po  nabytí právní moci 
rozsudku mohly vést k  úhradě vzniklé 
škody. Soud totiž nerozhodl o  náhra-
dě škody, která byla řádně přihlášena 
v rámci trestního řízení. Podniky měs-
ta jako oprávněnou společnost odkázal 
s jejím nárokem do občansko-právního 
řízení. -zk-

Již druhým skvělým úspěchem na za-
hraniční soutěži se může letos pochlu-
bit dětský pěvecký sbor Motýli. V říjnu 
vystoupil pod vedením Heleny Stojaní-
kové na festivalu „Canta al Mar Calella-
-Barcelona“ ve  Španělsku v  kategorii 
do devatenácti let a spíše jako pokus si 
„střihl“ i kategorii interpretace duchov-
ní hudby. Do Šumperka se výprava vrá-
tila se dvěma zlatými medailemi.

„Vrátili jsme se z Řecka, celí spoko-
jení, že se dařilo, a pustili se do přípra-
vy soustředění s  nejasnou obavou, co 
to udělá, až se ve  Švagrově sejde sbor 
oslabený o  patnáct dětí, které letos 
docházku ukončily. Současně vyvstala 
obava, jak si poradíme s přípravou sou-
těže říjnové, když na Řecko jsme měli 
pět měsíců, kdežto na  Španělsko to 
budou pouhé dva. Popravdě jsem vděč-
ně přijímal skutečnost, že má statečná 
kolegyně všechna rizika vzala na  sebe 
a já se jenom mohl domnívat, na kolik 
bezesných nocí si tím zadělala. Bylo mi 
jasné, že poměr času a  obtížnosti vy-
braných skladeb, dosazen do  rovnice 
přípravy, by pro mě osobně představo-
val úlohu neřešitelnou,“ přiznal po ná-
vratu ze Španělska Tomáš Motýl. 

Na  pátý ročník festivalu „Canta al 
Mar Calella-Barcelona“ se sjelo téměř 
dva tisíce zpěváků čtyřiceti devíti sbo-
rů z dvaceti čtyř států a čtyř kontinen-
tů. A  šumperští Motýli se mezi nimi 
vůbec neztratili, naopak. Vystoupili 
spolu s  dalšími třemi sbory již na  za-
hajovacím koncertu. „Děti předvedly 
ukázkové vystoupení a pak už jsme jen 
tiše zírali, čeho lze ve sborovém kumš-
tu dosáhnout. Po nás zpívali dokonalí 
Švédové a  pak nastoupil univerzitní 
sbor z Indonésie. Občas se podaří set- 
kání s  ansámblem, při jehož zpívání 

posvátně mrazí a  čas přestává existo-
vat. Indonésany jsme tak ihned zařadili 
do kategorie mimozemšťanů a přestalo 
nás zajímat, budou-li nám konkurovat 
nebo ne,“ řekl sbormistr.

Kromě soutěže kategorie sborů 
mládeže do  devatenácti let, jež pro-
běhla v  Mozartově sále města Calella, 
se Motýli přihlásili ještě do  kategorie 
interpretace duchovní hudby, pro niž 
neplatí věková omezení ani regule pro 
složení sboru. Zazpívali si tak v barce-
lonském gotickém chrámu Santa Maria 
del Pi, v srdci Barrio Gotico. 

Během závěrečného vyhlašovacího 
ceremoniálu výsledků bylo podle Tomá-
še Motýla napětí v sále vyšroubováno až 
ke  stropu. „V  kategorii sborů do  deva-
tenácti let stříbrnou medaili obdržely 
švýcarské sbory „Mädchenchor Kon-
servatorium Winterthur“ a  „Männers-
timmen Konservatorium Winterthur“ 
a  sbor „Hereford Cathedral Choir“ 
z Velké Británie a naše děťátka si od srd-
ce zajásala při vyhlášení jediné medai-
le zlaté,“ popsal napínavé okamžiky 
Tomáš Motýl a  dodal, že když při vy-
hlášení výsledků v  kategorii duchovní 

hudby zaznělo mezi zlatými medailemi 
opět „Czech republic“, nebyli šumperští 
Motýli k  utišení. „Rád bych sborovým  
dětem a jejich rodinám ze srdce poděko-
val, stejně jako všem, kteří nás finančně 
podporují,“ uzavřel Motýl. -red-

Závěrečná poznámka: autentický 
záznam z  vyhlášení výsledků a  mno-
ho dalších podrobností naleznete na   
www.facebook.com/motyli.spk. Článek 
o  španělské soutěži vyjde v  lednovém 
čísle měsíčníku Kulturní život Šumper-
ka.

Šumperský vánoční sbor s orchestrem 
pod vedením Víta Rozehnala se i  letos 
podělí o tradiční součást Vánoc v našem 
městě a  okolí. Opět zazní Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby, a to v neděli 
25. prosince v 16.30 hodin v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie.  -red-

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní 
údržba, v níž lze nalézt nejen zobrazení 
pořadí úklidu jednotlivých komuni-
kací ve městě, ale také dobu, za kterou 
by měly být uklizené, najdou zájem-
ci na  adrese www.sumperk.cz v  sekci 
Občan, podsekcích Komunální služby 
a Komunikace a také na stránkách Pod-
niků města Šumperka www.pms-spk.cz 
v sekci mapy. Přímo z aplikace lze po-
slat e-mail s dotazem či připomínkou, 
jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k  zimnímu úklidu je 
možné sdělovat i  nepřetržité čtyřia-
dvacetihodinové dispečerské službě, 
která funguje ve  dnech nepříznivého 
zimního počasí. Všechny podněty, jež 
budou na telefonním čísle 604 920 123 
nahlášeny, musí odpovědný pracovník 
zaznamenat do dispečerské knihy s po-
známkou o způsobu řešení. -zk-

Motýli ve Španělsku dvakrát zlatě zazářili V Šumperku opět 
zazní Jakub Jan Ryba

Na webu je mapová 
aplikace zimní údržby, 
lze volat i na 
dispečerskou službu

Minulé úterý byla veřejnosti představena kniha „Klášterní kostel v  Šumperku“. 
Připravilo ji Vlastivědné muzeum Šumperk ve spolupráci s městem a štíteckým 
nakladatelstvím Veduta Pavla Ševčíka. Publikace, jejímiž autorkami jsou Mile-
na Filipová a Lenka Kirkosová (na  snímku), se prodává v  informačním centru 
na Hlavní třídě a v knihkupectvích Duha a Tón.  Foto: P. Kvapil

Motýli právě dozpívali v kategorii sborů do devatenácti let.  Foto: archiv ŠDS

Opravdu hodně spokojené „zpěvu-
le“.  Foto: archiv ŠDS

Sdružení obrany spotřebitelů 
- Asociace, z.s. Brno, bezplatná 

poradna Šumperk, každou středu 
14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenic-
ká 31, malá zasedací místnost č. 206
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Vánoční promluva/Zpravodajství

Neuvěřitelných devět medailí přivezli 
šumperští atleti Květoslav a  František 
Vykydalovi, Jarmila Klimešová a Zuza-
na Pumprlová z  letošního Mistrovství 
světa atletiky seniorů v  australském 
Perthu. Desátou medaili pak vybojoval 
někdejší absolvent místní „průmyslov-
ky“ Milan Serafín, který sice žije v Pra-
ze, ale za Šumperk závodí. O nebývalém 
úspěchu šumperských veteránů na  zá-
vodech, v  nichž změřilo své síly přes 
čtyři tisíce reprezentantů starších pěta-
třiceti let z více než osmdesáti zemí, se 
psalo i v časopise Klokan. Ten v Perthu 
vydávají krajané z  České a  slovenské 
asociace v Západní Austrálii. 

„Krajané z  české komunity se o  nás 
úžasně starali. Chodili nám fandit 

s českými vlaječkami na stadion, jezdili 
s námi na výlety,“ řekla během setkání 
úspěšných atletů na  šumperské radnici 
několikanásobná veteránská mistry-
ně světa Jarmila Klimešová, jejíž oštěp 
dolétl v  Perthu do  vzdálenosti 28,76 
metru a „zasáhl“ zlato. Bronzovou me-
daili vybojovala ve  vrhačském pětiboji 
a v kouli skončila pátá. „Bylo to hodně 
vyrovnané, od  lepší pozice mě dělil je-
den centimetr,“ podotkla Klimešová, 
která je držitelkou světového rekordu 
v hodu oštěpem v kategorii W65 v délce  
31,14 metru.

Nebývale se na  šampionátu dařilo 
nestoru šumperské atletiky Květosla-
vu Vykydalovi. V  trojskoku vytvořil 
na druhý pokus výkonem 7,3 metru čes-

ký rekord a získal zlato, ve skoku o tyči 
„dal“ 180 cm a skončil třetí. „S výkonem 
nejsem moc spokojený, když mě porazí 
dcera. Myslel jsem si, že ty dva metry 
skočím,“ usmíval se Květoslav Vykydal. 
Ten po  čtvrtém místě na  šedesát met-
rů překážek a  pátém na  dvě stě metrů 
překážek završil svůj „perthský“ triumf 
dalším zlatem ve skoku do výšky. „Bylo 
to drama. Začal jsem na  108 cm, pak 
jsem dvakrát shodil 118 cm a  třetí po-
kus si nechal na 120 cm. Nakonec jsem 
ještě zdolal 122 a 124 cm, což už ostatní 
nedali,“ popsal poslední závod „Květik“, 
který letos oslavil osmdesátiny.

Jeho dcera Zuzana Pumprlová je 
důkazem rčení, že jablko nepadá da-
leko od  stromu. Na  veteraniády jezdí 
se svým otcem-trenérem už třetí rok, 
v  Perthu k  trojskoku, skoku do  výšky 
a vrhu koulí přidala v kategorii W55 ješ-
tě skok o tyči. „Tyčku jsem začala s  tá-
tou skákat letos, takže jsem se strašně 
styděla. Nakonec jsem skočila 200 cm 
a  byla čtvrtá. Je to pro mě úplně nová 
zkušenost,“ prozradila Zuzana Pumpr-
lová, jež v následném trojskoku vybojo-
vala výkonem 8,75 metru bronz a poté 
stejný kov ve vrhu koulí, kterou poslala 
do vzdálenosti 9,8 metru. „Táta měl v tu 
chvíli pokusy v  trojskoku, takže jsme 
medaili získali téměř současně a sešli se 
u stupňů vítězů,“ zavzpomínala Pumpr-
lová, která později svou sbírku medailí 
rozšířila ještě o bronz ve skoku do výšky 
(131 cm).

Barvy Šumperka hájil v  Perthu také 
další zástupce Vykydalů, František. 

Ve skoku do výšky zdolal 136 cm a v ka-
tegorii M70 převzal bronzovou medaili.

„Na  bedně“ skončil nakonec i  jeho 
bývalý svěřenec Milan Serafín, které-
ho učil na  šumperské „průmyslovce“. 
V běhu na 3000 m s překážkami dosáhl 
času 10:56.24 min. a radoval se ze stří-
brné pozice.

Úspěšní medailisté z  Tyršova sta-
dionu, kteří přivezli do  Šumperka více 
než třetinu „placek“ české výpravy, byli 
hosty komorního setkání Via Lucis, jež 
proběhlo včera v klubu G. -zk-

S  úspěchem se setkala výstava řezbářských prací v  Geschaderově domě, je-
jichž autorem je Karl-Ernst Wiechers (druhý zprava) z partnerského města Bad  
Hersfeldu. Svému koníčku se věnuje už od  mládí, motivy si sám předkresluje, 
vyřezává lupénkovou pilkou a sestavuje do pyramid, svícnů, závěsných lustrů… 
V poslední době se přitom soustřeďuje převážně na vánoční motivy. A právě jednu 
z vánočních pyramid nazvanou „Pod Senovou“ věnoval městu Šumperku. Svůj dar 
slavnostně předal v sobotu 26. listopadu v informačním centru na Hlavní třídě, 
které tato vánoční pyramida nově krášlí.  Foto: T. Spurný

Z australského šampionátu přivezli šumperští atleti deset medailí!

Zuzanu Pumprlovou, Františka Vykydala, Jarmilu Klimešovou a Květoslava Vy-
kydala pozval na šumperskou radnici starosta Zdeněk Brož, aby jim poblahopřál 
k úžasnému výsledku na světovém šampionátu.                                            Foto: -zk-

Květoslav Vykydal na stupních vítězů. 
 Foto: -jk-

Jednání Zastupitelstva města Šumperka
ve čtvrtek 15. prosince v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici

Vážení a milí spoluobčané!
Máme za sebou první sněhový po-

prašek, první klouzání po  namrznu-
tých chodnících a  ulicích. U  radnice 
a  na  „Točáku“ se rozzářily vánoční 
stromy a  v  ulicích zavonělo svařené 
víno, medovina a  jiné předvánoční 
vůně. Potěšilo nás několikeré hraní 
a  zpívání vánočních koled v  podání 
nejrůznějších souborů profesionálních 
i  amatérských, ze škol mateřských, 
základních, ZUŠ a na závěr jako ob-
vykle zpívání u  radnice s  „Motýly“, 

doplněné vůní tentokrát oblíbených 
zabíjačkových hodů. Hlavní třída je 
obohacena novým osvícením na stro-
mech a  rozšířena jsou také předvá-
noční vystoupení u  divadla. To je  
neklamné znamení, že Vánoce 2016 
jsou přede dveřmi.

Pak již zbyde jen poslední týden 
na  přípravu svátků, před kterými 
bude letos možná trochu více nákup-
ního shonu než obvykle, protože velké 
obchody budou znovu otevřeny až  
27. prosince. Pevně ale věřím, že 
i v letošním roce si užijeme především 
vánočního klidu, pohody a rozjímání. 
Že se nenecháme příliš unavit před-
vánočním shonem a  najdeme si čas 
na  sebe navzájem a  že radost pod 
vánočním stromečkem na  Štědrý ve-
čer nebudeme mít jenom z dárků, ale 
hlavně z toho, že budou rodiny a přá-
telé pohromadě.

Krásné Vánoce vám všem!
Z. Brož, starosta města
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Společnost Vodohospodářská zaříze-
ní Šumperk, a.s., oznamuje občanům, že 
v  součinnosti se Šumperskou provozní 
vodohospodářskou společností, a.s. - 
provozovatelem vodovodní a kanalizač-
ní infrastruktury v Šumperku dokončila 
proces cenotvorby vodného a stočného 
na  rok 2017. Celková výše cen vodné-
ho a stočného v příštím roce bude činit 
celkem 83,63 Kč/m3, včetně DPH, což 
znamená navýšení o 2,64 Kč/m3, včetně 
DPH.

„Do navýšení cen vodného a stočné-
ho se promítla nutnost tvorby finanč-
ních zdrojů na  obnovu a  rozvoj vodá-
renské infrastruktury a  také nutnost 
plnit finanční kritéria v souvislosti s čer-

páním dotace z  fondů Evropské unie 
na  velký projekt „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy - II. fáze“,“ 
uvedl předseda představenstva VHZ 
Petr Suchomel. Vzápětí dodal, že VHZ 
v  příštím roce provede tzv. obnovující 
opravy vodovodní sítě za  šest milionů 
korun. „Celkový roční objem finanč-
ních prostředků určených na  správu 
a obnovu naší infrastruktury bez dotací 
se v příštím roce navýší o více než tři-
cet procent, historicky poprvé přesáhne 
částku sto milionů korun a umožní nám 
nejen splácet vysoké úvěrové závaz-
ky z  minulosti, ale zejména realizovat 
ve větším rozsahu obnovu a rozvoj naší 
infrastruktury,“ podotkl Suchomel.

Ceny vodného a  stočného v  našem 
regionu v příštím roce vzrostou v sou-
ladu s  podmínkami pro příjemce do-
tací z  fondů EU na  vodohospodářské 
projekty o minimální povolenou hod-
notu dvě procenta nad inflaci, tedy 
o  3,2%. Cena vodného tak stoupne 
na  41,55 Kč/m3, včetně DPH, stoč-
né pak na  42,08 Kč/m3, včetně DPH. 
„Ceny vodného a stočného i nadále zů-
stávají pod celostátním průměrem. Při 
průměrné spotřebě domácností 85 až 
100 litrů vody denně na obyvatele činí 
celkový cenový nárůst vodného a stoč-
ného částku do  osmi korun, včetně 
DPH, na  obyvatele za  měsíc,“ uzavřel 
předseda představenstva. -zk-

Vodné a stočné se od ledna zvýší

Vánoční atmosféru umocňují 
v Šumperku nejen nazdobené stromy 
na  náměstí Míru u  radnice a  na  tzv. 
„Točáku“, ale také trhy. Dnes přitom 
v  18 hodin končí třídenní Vánoční 
zabijačkové trhy na  náměstí u  radni-
ce. Trhy nazvané „Vánoce na Točáku“ 
pak hostí centrum města až do soboty  
24. prosince do  14 hodin. V  pátek 
16. a 23. prosince je přitom provozní 
doba prodloužena do  23 hodin. Pro-
dejci v dřevěných stáncích zde nabízejí 
od deváté ranní do deváté večerní sty-
lové vánoční zboží, cukroví, grilova-
né uzeniny, medovinu, punč, svařené 
víno a další pochutiny.

Letos opět proběhnou dvoudenní 

Vánoční trhy na  Hlavní třídě v  části 
od obchodního domu Jednota směrem 
ke  Grandu, které místní radnice po-
řádá ve  spolupráci s  Lucií Hoškovou. 
Probíhat budou v pátek 16. prosince od  
9 do 18 hodin a v sobotu 17. prosince 
od 9 do 15 hodin. 

Páteční podvečer 16. prosince zpes-
tří od  16 hodin program na  Hlavní 
třídě v  režii místního divadla. Nejpr-
ve zahraje u  divadla kapela Flexible 
a  poté vystoupí mladý talentovaný 
šumperský hudebník Faana, jenž svůj 
zpěv doprovodí kytarou.

A  pokud vám není lhostejný osud 
opuštěných dětí z  centra Ostrůvek 
a  dětí z  Domu pro osamělé rodiče 

s  dětmi, který provozuje společnost 
Pontis, můžete jim udělat radost dár-
kem pod Strom splněných přání. Ten 
letos nově vyrostl v informačním cen-
tru na Hlavní třídě a zdobí jej několik 
desítek konkrétních přání. Z  nich si 
můžete až do  středy 21. prosince vy-
brat, koupit dárek a předat jej v infor-
mačním centru.  

V  informačním centru se pak  
mohou návštěvníci až do  pátku  
30. prosince pokochat fotografiemi 
Evy Karlíkové. Výstava nazvaná „Jese-
níky na čtyři doby“ je otevřena ve vše-
dní dny od 8 do 17 hodin, o víkendech 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstup-
né se neplatí. -zk-

Šumperští doběhli v Bad Hersfeldu pro medaile

Vánoční atmosféru navozují nejen stylové trhy

Ověnčeni zlatem a stříbrem se letos 
vrátili šumperští běžci z  partnerského 
města Bad Hersfeldu. V  sedmnáctém 
ročníku tzv. „Sauer-Lollslauf “, který je 
třetí největší akcí v Hesensku, si v závo-
dě žactva na 1300 metrů doběhl 9. říj-
na s časem čtyři minuty v konkurenci 
několika stovek závodníků Václav Bed-
narský pro vítězství. A ověnčeni medai-
lemi se vrátili i další sportovci.

V běhu na pět kilometrů v kategorii 
juniorek si skvěle vedla Kateřina Di-
višová s časem 18:50, jež získala zlato, 
stejným kovem se chlubí i Vojtěch Bed-
narský v kategorii juniorů (čas 17:10). 
V  běhu na  deset kilometrů obsadilo 
šumperské družstvo ve  složení Adam 
Žanda, David Chytil, Jan Kostecký, 
Martin Timko a Mikuláš Bernard dru-
hou příčku (čas 39:17) a v soutěži smí-
šených družstev získali s  časem 46:06 
Veronika Bednarská, Markéta Schlem- 
merová, Sylvie Kubánková, Katka Di-
višová, Vojtěch Bednarský a  Patrik 
Minář prvenství. „Mám z  toho velkou 
radost,“ řekl Květoslav Vykydal, který 
každoročně běžecké družstvo sestavu-
je, během setkání úspěšných sportovců 

se starostou Zdeňkem Brožem na šum-
perské radnici. „Sauer-Lollslauf “ se 
běží v rámci věhlasného svátku Lullus-

fest, kterým v říjnu německé město žije 
po několik dnů. Pravidelně se jej účast-
ní i zástupci Šumperka.  -zk-

     Nominujte 
na Ceny města 
Šumperka 
za rok 2016

Až do  31. prosince máte jedi-
nečnou možnost aktivně se zapojit 
a  nominovat občany města Šum-
perka, místní organizace, firmy 
a  další na  toto významné ocenění. 
Zasláním nominace se automaticky 
zapojíte do  slosování o  vstupenky 
na prestižní večer předávání zmíně-
ných ocenění.

Nominovat můžete celkem v  de-
víti kategoriích: kultura, sport,  
významný počin v sociální a huma-
nitární oblasti, vzdělávání, podni-
kání, architektura, životní prostředí 
a  ekologie, cena mladých a  přínos 
městu. Nominovat lze prostřednic-
tvím elektronického formuláře i tiš-
těného formuláře, který je k dispozici 
v  Informačním centru Šumperk 
na  Hlavní třídě (budova divadla). 
Ze zaslaných nominací vybere vítě-
ze v jednotlivých kategoriích Zastu-
pitelstvo města Šumperka na  svém 
lednovém zasedání. -oh-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež or-
ganizuje šumperská radnice pro-
střednictvím občanských rádií CB 
a  PMR na  kanále č. 3, pokračují 
i v novém roce. Ve středu 6. ledna se 
bude od 8.30 do 10 hodin hodnotit 
rok 2016 v civilní ochraně. V pátek  
8. ledna bude od  18 do  19 hodin 
tématem výroční valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Vikýřo-
vice a v sobotu 9. ledna se bude od  
8.30 do 10 hodin hovořit o význam-
ných výročích v  lednu 2017. Více 
na www.sumperk.cz.  -red-

    Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion 

Zabruslit na zimní stadion si může 
veřejnost přijít v  sobotu 17. pro- 
since od  16 do  17.30 hodin. V  ne-
děli 18. prosince dopoledne pak 
mohou na  stadion zamířit rodi-
če s  dětmi. Pro ně je vyhrazen čas 
od  8.30 do  9.45 hod. Odpoledne se 
pak bruslí od  14.30 do  16 hod. Dal-
ší termíny bruslení jsou následující: 
úterý 20. prosince od 17 do 18 hod., 
sobota 24. prosince od  13.30 do  
15 hod., neděle 25. - pátek 30. pro-
since od  15 do  16.30 hod., sobota  
31. prosince od 13.30 do 15 hod. a ne-
děle 1. ledna od 15 do 16.30 hod. -red-

Šumperští běžci se letos vrátili z partnerského města Bad Hersfeldu ověnčeni me-
dailemi.  Foto: archiv
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Již tradičně zahájí nadcházející rok 
v  Šumperku a  okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. 
Na  dvě stě skupinek koledníků vyjde 
do ulic obcí a měst šumperského děka-
nátu v období mezi 2. a 10. lednem, aby 
přinášeli do všech domovů požehnání, 
šířili radostnou zvěst o narození Ježíška 
a poprosili o pomoc pro ty, kteří ji po-
třebují. 

„Každá skupinka koledníků má své-
ho vedoucího, který se prokazuje legiti-
mací, případně občanským průkazem. 
V  minulosti se totiž řešily případy fa-
lešných „koledníků“, v současnosti pak 
dokonce falešných „sociálních pracov-
níků“. Všichni vedoucí skupinek se tak 
musejí na požádání prokázat legitima-
cí,“ zdůraznila ředitelka místní Charity 
Jana Bieliková.

V Šumperku zahájí oficiálně koledo-
vání v pátek 6. ledna šumperský staros-
ta a senátor Zdeněk Brož na tzv. „Točá-
ku“. Od 15 do 16.30 hodin se zde bude 
podávat „Tříkrálová zelňačka“. Role 
koledníků se v tento den zhostí zpěváč-
ci Šumperského dětského sboru a  také 
místní gymnazisté.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-
čen především na  pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v  tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím ze-
jména v  děkanátu Šumperk. Část vý-
nosu pak jde na  humanitární pomoc 
do  zahraničí,“ uvedla Jana Bieliková. 
Vzápětí připomněla, že v  roce 2016 se 

v  šumperském děkanátu vykoledovalo 
725  347 korun. Charita Šumperk má 
v  plánu podpořit činnost Centra pro 
rodinu Šumperk a  Poradny pro ženy 
a dívky - ochrana nenarozeného života. 

„Dále bychom chtěli zvýšit dostup-
nost Charity Šumperk zakoupením 
automobilu pro rozvoz obědů a  péči 
v  terénu, rozšířit sortiment půjčov-
ny rehabilitačních a  kompenzačních 
pomůcek, vybavit Centrum sociální 
a humanitární pomoci pro zabezpečení 
soukromí při práci s klienty,“ podotkla 
ředitelka Charity a dodala, že část pře-
rozdělených peněz půjde na  přímou 
pomoc pro občany, kteří se ocitnou 
v  hmotné nouzi. „I  letos vás prosíme, 
nebojte se otevřít dveře a  svá srdce 
a nechte se oslovit posláním, které tří-
králové koledování přináší, buďte ná-
pomocni pro pomoc druhým, pokuste 
se udělat svět lepším. Děkujeme za vaši 
podporu,“ uzavřela Bieliková. -red-

Dětem i  dospělým s  pohybovým 
postižením slouží nové centrum, které 
se v  sobotu otevřelo v  přízemí Domu 
s pečovatelskou službou Alžběta v Te-
menické ulici. Pomocí speciální tera-
pie a cvičení pomáhá dětem s dětskou 
mozkovou obrnou, ale i lidem po cév-
ních mozkových příhodách nebo těm, 
kteří bojují například s  následky do-
pravních nehod.

„Centrum Therasuit je opravdu něco 
výjimečného, co by nám mohla závidět 
i  velká města. Srdcem tohoto zařízení 
je místnost se speciální klecí, ve  kte-
ré za  pomoci fyzioterapeutů cvičí lidé 
s  pohybovým postižením za  pomoci 
systému gumiček, pružných lan a  zá-
važí. Ten systém vyvinuli Američané, 
kteří se inspirovali výcvikem kosmo-
nautů,“ říká sociální pracovnice šum-
perské obecně prospěšné společnosti 
Pontis Bohdana Březinová. Se svými 
kolegy připravila na sobotu 10. prosin-
ce první workshop určený především 
rodinám s  dětmi s  mozkovou obrnou 
nebo lidem po mozkových příhodách. 
Nechyběly na  něm ukázky, jak tera-
pie probíhá, a  zájemci si mohli pro-

jít všechny zóny nového centra. „Pro 
mnohé byla překvapením například 
snoezelenová místnost s vodní vibrační 
postelí, vodním válcem, zrcadly a dal-
šími vychytávkami, které slouží k pod-
poře smyslového vnímání pro lidi, kteří 
mají problémy s  pohybem,“ dodává 
Březinová. 

Šumperské centrum oceňují zejmé-
na lidé, kteří za speciální terapií zatím 
museli cestovat do  dalekých lázní. „Já 
jsem z  toho nadšená, protože jedinou 
možností, jak se k  therasuitu dostat, 
byl pro mě měsíční pobyt v  klimko-
vických lázních, který je samozřejmě 
finančně náročný. Věřím, že podobnou 
radost budou mít i ostatní, kteří třeba 
nechtějí trávit dlouhý čas s rehabilitací 
mimo svou rodinu,“ potvrzuje devěta-
dvacetiletá Eliška Hrozová z Chromče, 
které lékaři diagnostikovali dětskou 
obrnu ve třech letech. Podle odborníků 
mohou speciální terapii využívat lidé 
od  jednoho roku až do  čtyřiašedesáti 
let.  -red-

Poznámka: Kontakt pro více infor-
mací - Bohdana Březinová, brezinova.
bohdana@pontis.cz, tel.č. 777 716 030.

Technologickou novinku, která zpří-
stupňuje filmy sluchově a  zrakově po-
stiženým divákům, nainstaluje během 
prosince šumperské kino Oko. Zařadí 
se tak mezi několik biografů v republi-
ce vybavených touto technologií zalo-
ženou na  přenosu signálu pomocí in-
fračerveného signálu. Na  její pořízení 
získalo Oko sto desetitisícovou dotaci 
od Státního fondu kinematografie, dal-
ších čtyřiadevadesát tisíc dofinancuje 
kino z vlastního investičního fondu.

Skryté titulky pro sluchově postiže-
né obsahují v  současné době ze záko-
na pouze filmy vycházející na  DVD 
a  bluray discích. „Předpokládá se, že 
tato povinnost se bude brzy vztaho-
vat na filmy při premiérovém uvedení 
do  kin. Protože Státní fond kinema-
tografie přispívá nemalou částkou 
na  vznik nových českých filmů, bude 
přidělení dotace  podmíněno výrobou 
doplňkových titulků a audiostop,“ říká 
ředitel šumperského kina Oko Kamil 
Navrátil a  připomíná, že pilotním fil-
mem, který nabídl kromě skrytých 
titulků i popisnou audiostopu pro ne-
slyšící, byl snímek Jak básníci čekají 
na zázrak. „Stejný fond přispívá nema-
lou částkou na  vznik nových českých 
filmů, takže se můžeme těšit, že kino 

bude přístupnější dalším obyvatelům 
Šumperka a okolí. Každopádně novou 
technologii docení i nedoslýchaví, pro-
tože si mohou zvýšit v zapůjčených slu-
chátkách nezávisle hlasitost pro každé 
ucho zvlášť,“ zdůraznil Navrátil. 

Lze podle něj předpokládat, že novou 
technologii by mohlo využívat v našem 
regionu na dva a půl tisíce postižených 
osob, kromě nedoslýchavých také ne-
vidomí, kteří budou mít k  dispozici 
speciální sluchátka. Nedoslýchaví pak  
brýle se skrytými titulky nebo zobrazo-
vač těchto titulků, jenž se upevní do dr-
žáku nápojů mezi sedadly. -zk-

Tříkrálová sbírka startuje na Šumpersku 2. ledna

Pontis otevřel jedinečné centrum

V Oku budou moci sledovat filmy zrakově a sluchově postižení

Městské úřadovny mezi svátky omezí provoz

Provoz šumperského Městského úřa-
du bude těsně před Vánocemi a  také 
den před silvestrem omezený. Histo-
rická budova radnice na náměstí Míru 
i  úřadovny v  ulicích Jesenické, Roose-
veltově a Lautnerově se veřejnosti uza-
vřou o  něco dříve, konkrétně úderem 
jedné odpolední, i v pátek 16. prosince.

Přesně v  poledne skončí pracovní 
doba všem městským úředníkům v pá-
tek 23. prosince, úřadovny se přitom 
opět otevřou v úterý 27. prosince. V pá-
tek 30. prosince se pak bude z provoz-
ních důvodů úřadovat do 11.30 hodin. 

Běžný provoz „odstartuje“ v pondělí 
2. ledna. Výjimkou bude pouze po-
kladna v  budově na  náměstí Míru, jež 
se otevře až v  deset hodin dopoledne. 
Pokladna v  úřadovně v  Jesenické ulici 
bude v provozu již od osmé ranní. 

Z důvodu čerpání dovolené je v pro-
sinci omezen provoz centrální spisovny 

v ulici Bří Čapků 35. Ta bude otevřena 
v  pátek 16., v  pondělí 19., v  úterý 20., 
v  úterý 27. a  ve  středu 28. prosince.
 -red- 

Provoz Městského úřadu 
Šumperk během svátků

pátek  16.12. 8.00-13 hod. 
pondělí  19.12. 8.00-17.00 hod.
úterý  20.12. 8.00-15.00 hod.  
středa  21.12. 8.00-17.00 hod.  
čtvrtek  22.12. 8.00-15.00 hod.  
pátek  23.12. 8.00-12.00 hod.  
úterý  27.12. 8.00-15.00 hod. 
středa  28.12. 8.00-17.00 hod.  
čtvrtek  29.12. 8.00-15.00 hod.  
pátek  30.12. 8.00-11.30 hod.  
pondělí  2.1. 8.00-17.00 hod. 

(pokladna nám. Míru od 10.00 hod., 
pokladna Jesenická od 8.00 hod.)

Speciální terapie a cvičení pomáhá dětem s dětskou mozkovou obrnou. Foto: archiv

Technologická novinka pro sluchově 
a zrakově postižené se v Oku nainsta-
luje v nejbližších dnech.

Během prvního dne tříkrálového 
koledování se bude na  „Točáku“ 
opět podávat novoroční zelňačka. 
 Foto: -zk-
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Personální inzerce

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážníka Městské policie Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 21 let, způsobilost 
k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

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

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

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: Město Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31. 3. 2018 s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
Po přijetí do pracovního poměru 5. platová  třída a po získání „Osvědčení   o splnění stanovených odborných 
předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění,  
7. platová třída dle  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných 
službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Nástup od  1. 4. 2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 30. 12. 2016. Informace 
k pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 
583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.

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

referenta oddělení spisové a archivační služby kanceláře 
tajemníka Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího 

jazyka * ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), 
v  platném znění * znalost problematiky spisové a  archivní služby v  oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy (zákon č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v oblasti 
výkonu státní správy a samosprávy * znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy (zákon č. 300/2008 Sb.) * znalost zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo 
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění * osvědčení 
opravňující provádět vidimaci a  legalizaci - výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní 

stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné

  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

Hlavní zaměření činnosti: výkon agendy Czech POINT, vidimace a legalizace, provoz podatelny 
a výpravny úřadu, provoz centrální spisovny, doručování písemností

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. 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. 5. 2017 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 12. 2016. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí 
kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.

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

vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání dle § 110, dle zákona č. 108/2006  sociálních službách, 

v platném znění 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č.128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č.108/2006 Sb., o  sociálních službách, v  platném znění * znalost 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-
právních ochraně dětí, v  platném znění * dobrá orientace v  sociální oblasti * zvláštní odborná 
způsobilost v  sociální oblasti 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 sociálně právní ochrany dětí * realizace 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, v platném znění

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. 2. 2017 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  30. 12. 2016. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, Šumperk, tel. 583 388 920.

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

referenta - účetní 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 * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického 

zaměření

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v  platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném znění * znalost zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění * znalost rozpočtové skladby v platném 
znění * komunikační dovednosti, samostatnost * minimální praxe v  účetnictví tři roky vítána * 

občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

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

Hlavní zaměření činnosti: fakturace a účetnictví obce

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 8. 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 složkách 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 30. 12. 2016. Informace k pozici podá Milena Peluhová, vedoucí 
odboru finančního a plánovacího, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 403.
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Personální inzerce/Kulturní servis

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá   Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
14.12. od 17.15 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky  Výtvarné tvoření 
  všeho druhu pro ženy každého věku
17.12. od 16 hod. ve velkém   Vánoční koncert  Zpívají Růžové děti, 
sále domu kultury   Barevné děti, Plameňáci a Motýli
17.12. - 18.12. v „SEV“ Švagrov   Těšení se na Vánoce II. 
  Víkendový pobyt rodičů s dětmi
22.12. od 14 hod. v Šumperku   Vánoční stromeček pro zvířátka 
a jeho přilehlém lese   Ve spolupráci s ČSOP Šumperk, vycházka 
  do lesa, zpívání koled a zdobení stromečku 
  pro zvířátka…
7.1. od 9 do 14 hod. v AD na „K“   Keramika pro každého 
  Volná tvorba pro děti i dospělé
14.1. od 10 do 18 hod. v AD  Zima v teple 
a v AT na „K“   Zimní tvořivá dílna pro děti
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

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
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 ŠumperkCharita Šumperk

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

vedoucího oddělení územního rozhodování 
a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena 

a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * znalost zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, 
v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost 
na úseku stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány * občanská a morální 

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

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

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

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

1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního rozhodování a  vyvlastňovacího úřadu odboru 
výstavby MěÚ Šumperk * agenda stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná  se  o  pracovní  poměr na  dobu  neurčitou, 11. 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 2. 2017 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 12. 2016. Informace k pozici podá  Luděk Felkl, vedoucí odboru 
výstavby, Jesenická 31, tel.583 388 332.

Druhý listopadový víkend proběhla 
v  Šumperku již pošesté celorepubli-
ková Soutěž v  interpretaci koncert-
ního melodramu pro žáky Literárně 
dramatického oboru ZUŠ, pořádaná 
Spolkem GALIMATYÁŠ premiérově 
ve  spolupráci se SVČ Doris Šumperk. 
Akce proběhla v  budově Komína 
v  prostorách obývaných ŠDS Motýli. 
Tento tradiční podnik nalákal účastní-
ky ze všech koutů vlasti, a  to doslova 
od  Děčína až po  Havířov. Šumperská 
soutěž je jediná svého druhu v repub-
lice, a tak není divu, že tato unikátnost 
motivuje nadšence vážit cestu i  z  od-
lehlých končin. 

A jakže vlastně takové soutěžní „me-
lodramování“ vypadá? Inu, sestaví se 
soutěžní dvojice - recitující žák spolu 
s klavíristou (většinou pedagog přísluš-
né školy, ovšem jsou vítáni i talentova-
ní klavíristé žáci) a tito pak v průběhu 
dvou soutěžních dnů přednesou dva 
melodramy. V sobotu povinně volitel-
ný (Perníková chaloupka nebo Pár bot) 
a  v  nedělním druhém kole melodram 
zcela dle vlastního výběru. Jednoduše 

řečeno, v tomto hudebně dramatickém 
žánru mluvené slovo a  znějící hud-
ba sdělují současně týž obsah, čímž je 
nebývale umocněn efekt na publikum. 
K  naší nemalé radosti se coby divák 
účastnil nedělního soutěžního dopole-
dne starosta města Šumperka Zdeněk 
Brož a  nutno říci, že jeho pochvalná 
slova hlavní organizátory akce velmi 
potěšila. 

Jednotlivé výkony hodnotila pěti-
členná odborná porota (Marta Hra-
chovinová - Praha, Jiří Knotte - Teplice, 
Blanka Rozehnalová - Olomouc, Radka 
Rozkovcová - Olomouc, Matěj Kašík - 
Šumperk), jejíž profesní zaměření ko-
respondovalo s různými úhly pohledu 
na problematiku melodramového žán-
ru. První cena letos putovala do  Čes-
kého Těšína pro Annu Kaletovou  
(recitace) a Ivanu Guznarovou (klavír). 
Vítězkám blahopřejeme a  těšíme se 
na  další krásné chvíle s  melodramem, 
naplněné stejně přátelskou a tvůrčí at-
mosférou, jako tomu bylo v  průběhu  
6. ročníku soutěže.

 Za spolek GALIMATYÁŠ P. Vočka

Předsilvestrovská nostalgie je ná-
zev pořadu, který chystá na  středu  
28. prosince Old Time Jazzband z Lou-
čné nad Desnou. Odehraje se v kavárně 

hotelu Grand v ulici 17. lustopadu 1 od  
17 do  20 hodin. Vstupné je sedmdesát 
korun. Místa si lze rezervovat v recepci 
hotelu Grand, tel.č. 583 212 220. -red-

Úspěšný 6. ročník melodramového 
klání proběhl poprvé na „Komíně“

Předsilvestrovská nostalgie 
s Old Time Jazzbandem

Druhý listopadový víkend proběhla v Šumperku již pošesté celorepubliková Soutěž 
v interpretaci koncertního melodramu.  Foto: archiv
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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
15.12. od 13 hod. v „K“   Předvánoční setkání se soutěží o nejlepší 
  vánoční cukroví 
16.12. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
19.- 20.12. na „Točáku“   „Vánoční stánek na Točáku“ 
  - výrobky zrakově postižených osob 
10.1. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
12.1. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna Šperky z fima
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

Pontis Šumperk
19.12. od 18 hod. v kapli  Vánoční koncert dechového oddělení 
klášterního kostela
20.12. od 18 hod.  Vánoční koncert Komorního smyčcového 
v klášterním kostele  orchestru 
21.12. od 17 hod.  Zpívání u stromečku 
na školní zahradě ZUŠ
3. - 31.1. ledna v Jižním křídle DK  Výstava prací žáků ZUŠ Šumperk 
9.1. od 18 hod. v koncert. sále ZUŠ  Hudební podvečer 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

15.12. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Ivan Zela
20.12. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
5.1. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V + H Retro
13.1. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
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 týd.) od 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
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 8 hod. v „P“ Počítačový kurz
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.

Půjčovní doba během vánočních svátků

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pá 23.12. 8-11  12-17 8-11  12-17 9-12  13-17
So 24.12. zavřeno zavřeno zavřeno
Po 26.12.  zavřeno zavřeno zavřeno
Út 27.12. 8-11  12-17 8-11  12-17 9-12  13-17
St 28.12. 8-11  12-17 8-11  12-17 9-12  13-17
Čt 29.12. zavřeno zavřeno zavřeno
Pá 30.12. 8-11  12-17 8-11  12-17 9-12  13-17
So 31.12. zavřeno zavřeno zavřeno

Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivovanou                  
  Prosinec inspirovaný příběhy a pohádkami 
  se zimní a vánoční tematikou
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti
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
16.12. v 19 hod. v „Č“   Večerní čítárna  Vánočně laděný 

komponovaný programů herečky K. Hýs- 
kové s hudebním doprovodem J. Macka

22.12. v 10 hod. v kostele sv. J. Křtitele  Zpívání u jesliček
4.1. od 9.30 hod. ve „FS“   Tříkrálový program pro nejmenší
6.1. v 19 hod. ve „FS“   Kurz „Přirozené plánování rodičovství“ 
  S I. a V. Sovadinovými, nutné přihlásit se
13.1. od 9.30 hod. ve „FS“   Rodiče a děti hrají pohádku 
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. 

Centrum pro rodinu
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Zimní Spartan Race poprvé zavítá 
na Dolní Moravu. Na své si přijdou i děti

DOLNÍ MORAVA - Extrémní překážkové závody 
Spartan Race narostly do takové popularity, že se již 
třetím rokem budou konat i v zimním období. Závo-
dění na sněhu mohou vyzkoušet i ti nejmenší Sparta-
ni. Kdy a kde? V sobotu 14. ledna 2017 ve Ski areálu 
Dolní Morava.

Festival aréna, kde se bude odehrávat to nejpodstat-
nější z  těchto překážkových závodů, bude situována 
k Chatě U slona. Tam návštěvníci Spartan Race uvidí 
v  akci ty nejlepší závodníky. Start elitní kategorie je 
v  9 hodin ráno. Tím vše vypukne, ale v  rámci celo-
denního programu odstartují ve 12.05 hodin i dětské 
kategorie ve věku od 4 do 14 let.  

A  nejmladší Spartani si rozhodně přijdou na  své. 
Zajímavé tratě pro ně pořadatelský tým chystá již 
pravidelně během klasické „letní“ sezóny a jsou velmi 
populární. Děti do  cíle doběhnou s  velkými zážitky 
a těší se ze získaného trička a medaile, které na všech-
ny čekají na konci závodu. „Vidět dětský úsměv v cíli 
a radost ze závodění, je k nezaplacení,“ prohlásil spar-
tanský trenér Jan Jirkal, který se o dětské spartanské 
závody stará. Své děti můžete do závodu přihlásit buď 
na místě, nebo v předstihu na www.spartan-race.cz! 

Pokud se nechcete závodu zúčastnit a  přijdete se 
jen podívat, rozhodně neprohloupíte. Kromě drama-
tické sportovní podívané plné zajímavých překážek se 

o vaši zábavu budou starat moderátoři Spartan Race 
a  spolu s  nimi i  DJ. Buďte s  námi u  toho v  sobotu  
14. ledna.  Autor: Michal Pavlík
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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    

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 16.12. 2016 do 12.1. 2017
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................ 84,90 Kč/1 kg                       
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
od 16.12. do 31.12. 2016  Veka 350 g.......................................................................................12,90 Kč 
 Vánočka s rozinkami sypaná mandlemi 400 g...................28,90 Kč 
od 28.12. do 31.12. 2016  Bageta sypaná sezamem 90 g ................................................... 3,90 Kč 
od 1.1. do 12.1. 2017  Sweetcorn 80 g ............................................................................... 5,50 Kč 
Slezská pekárna Opava 
od 16.12. do 31.12. 2016  Bageta šestizrnná 150 g ............................................................... 5,90 Kč
od 1.1. do 12.1. 2017 Chléb procorn 200 g ...................................................................14,90 Kč

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Pivo Budweiser Budvar Classic sv. výčepní 0,5 l ...................... 8,90 Kč + 3,- Kč záloha na láhev
Při jednorázovém nákupu 10 ks piva obdržíte na prodejně dárek

EX TRIO VÝROBA LAHŮDEK OPAVA
Česneková pomazánka 250 g ......................................................................................................34,90 Kč 
Česneková pomazánka 100 g ......................................................................................................14,90 Kč 
Česneková pomazánka 1 kg ........................................................................................................99, 90 Kč 
Našim zákazníkům nabízíme vína:  
SVATOMARTINSKÉ 2016, SVATOKATEŘINSKÉ VÍNO 2016, MLADÉ VÍNO 2016

!!!!!!!!
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 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: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

NABÍZÍME UCHAZEČŮM 0 STUDIUM VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2017/2018 TYTO STUDIJNÍ OBORY:

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

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

• byt 2+1
• OV, 6. p., výtah, 56m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• plast. okna, původní stav, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čajkovského      930 000 Kč  

• byt 3+1 
• 1. NP, 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, původní stav
• nelze převést do OV, ihned volný

Volejte: 602 531 103

Šumperk, Bratrušovská    990 000 Kč 
• byt 2+kk     
• cihlový, OV, 1. p., 48m2,  zahrádka
• plast. okna, vlastní vytápění
• nízké náklady, původní stav

Volejte: 733 734 435

Vančurova, Šumperk     850 000 Kč   

• byt 2+kk
• OV, 3.p., výtah, lodžie
• 38 m2, kompletní rekonstrukce
• v ceně vybavení bytu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, J. z Poděbrad    1 080 000 Kč

• byt 2+1 
• celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2, DB(anuita zaplacena), balkon
• možnost výměny za 3+1 s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 240 000 Kč  

• byt 3+1
• OV, 4.p,  63m2, balkon
• původní udržovaný stav, plast. okna
• perfektní  lokalita, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického      1 340 000 Kč 

• rodinný dům
• CP 1389 m2, 3 byty, 3 garáže
• celopodsklepený, kotel plyn a TP
• za domem staveb. parcela

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nemocniční       4 327 000 Kč 

•  rodinný dům 
•  samost. stojící 4+kk, CP 906 m2 
•  patrový dům, okrasná zahrada 
•  kolaudace 2002, plyn. kotel 

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu   2 683 000 Kč 

• rekreační chalupa   
• samostatně stojící RD 4+kk
• CP 1.137 m2, započatá rekonstrukce
• nedaleko lyž. střediska Přemyslov 

Volejte: 733 734 435

Nové Losiny  -  Jindřichov

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1 NEBO 3+1. 

DÁLE HLEDÁME  DŮM V OKOLÍ 
ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU.
NA LOKALITĚ ANI STAVU  
NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ. 

PLATBA HOTOVĚ.

• stavební parcely      
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozem., plyn. připojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1 150 Kč/m2

• rodinný dům
• patrový dům s dispozicí 4+1, garáž
• CP 370m2, plyn. kotel
• rekonstrukce z 2004, klidné místo

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Kranichova      3 672 000 Kč   

• cihlový byt 4+kk
• mezonetový byt, balkon, zahrada
• OV, 2. patro, 2x koupelna a WC
• rekonstrukce, plyn. kotel, krb

Volejte: 733 734 435

Šumperk, nám. Míru         2 548 000 Kč  

• stavební parcela   
• pozemek s výměrou 931m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rod. bydlení

Volejte: 733 734 435

Rapotín, V Aleji    570 Kč/m2

• novostavba 
• rozest.bungalov 4+kk
• CP 934 m2, ZP 160m2

• možnost dokončení domu na klíč
Volejte: 733 734 435

Rapotín     3 980 000 Kč   

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Příjemné prožití 
vánočních svátků 
a šťastný nový rok
přeje všem tým 
FORTEX realit

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozici: 

ASISTENTKA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139, www.fortex.cz

Požadavky:    
 SŠ vzdělání 
 velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 jazykové znalosti angličtina případně 
 němčina
 znalost práce na PC (EXCEL,WORD,OUTLOOK)
 znalost  IS HELIOS výhodou
 řidičský průkaz sk. B
 pečlivost, spolehlivost
 praxe na pozici asistentky vítána

Přihlášky 
se strukturovaným

životopisem zasílejte 
na  e-mail: 

cernocky@fortex-ags.cz
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OP papírna stále platí 
za jedničku doma i ve světě

OP papírna oslavila v  letošním 
roce své 155. narozeniny. Na  Šum-
persku patří spolu se svojí dceřinou 
společností Roll4You mezi největší 
zaměstnavatele, a  to jak v  kontextu 
dlouhodobé historie, tak s  ohledem 
na její mezinárodní působení. Vyrábí 
sedmdesát tisíc tun tenkých tiskových 
a cigaretových papírů za rok, přičemž 
podíl exportu je více než devadesát 
pět procent. 

Od roku 1997 je OP papírna sou-
částí rakouské skupiny, která se pod 
názvem delfortgroup zaměřuje hlavně 
na výrobu speciálních papírů. Delfort-
group ve  svých závodech v Rakousku, 
České republice, Finsku, Maďarsku, 
USA, Mexiku a  ve  Vietnamu  zaměst-
nává více než dva tisíce pracovníků 
a  své prodejní kanceláře má po celém 
světě. Více než pět set padesát lidí pra-
cuje právě v Olšanech. Zdejší závod je 
co do  počtu zaměstnanců největším 
výrobním závodem ve skupině. Výroba 
papíru probíhá na  třech papírenských 
strojích. Ten  největší z nich chrlí role 
nekonečného papíru při rychlosti až 
730 metrů za minutu. To znamená ne-
uvěřitelných čtyřiačtyřicet  kilometrů 
papíru za  hodinu! Základem úspěchu 
je sofistikovaný proces výroby papíru, 
kdy je zapotřebí technologicky zvlád-
nout náročnou výrobu speciálních 
papírů a současně dbát na dodržování 
pravidel bezpečnosti práce, stanovit 
si jasné a  dosažitelné cíle a  apelovat 
na  vnitřní motivaci zaměstnanců, je-
jich jedinečné schopnosti a  vzájemný 
respekt.  Současný světový trh je ná-
ročný a žádá si tu nejlepší kvalitu, a tak  
OP papírna neustále něco zlepšuje 
a vyvíjí, aby přání a potřeby zákazníků, 

které jsou vždy na prvním místě, byla 
schopna splnit.

Dceřiná společnost Roll4You vyrá-
bí cigaretové knížečky, z nichž nejzná-
mější značkou na českém a slovenském 
trhu je Vážka. Cigaretové papírky s tím-
to názvem se začaly v Olšanech vyrábět 
již v roce 1910. Od té doby se místní vý-
roba cigaretových papírků hodně změ-
nila, a to ať už se jedná o nová moderní 
zařízení nebo o rozmanitost sortimen-
tu výrobků ve  všech jejich paramet-
rech, vždy s  ohledem na  individuální 
požadavky zákazníků. Díky tomu se 
výroba za  posledních dvanáct let na-
výšila téměř devětkrát a  vynesla tak 
Roll4You v  letošním roce cenu „Štika 
českého byznysu“. Toto prestižní oce-
nění obdržela v  minulých letech také 
OP papírna.

Těmi, kdo stojí za úspěchy závo-
du v  Olšanech u  Šumperka, kde sídlí 
obě výše zmíněné firmy, jsou zejmé-

na jeho zaměstnanci. Jen díky nim se 
výroba papíru v  Olšanech drží dlou-
hodobě na  světové špičce. A  obě fir-
my, které mají společné vedení a péči 
o zaměstnance, se jim to snaží vracet 
a pomáhat jim. OP papírna vydává již 
od roku 2002 interní časopis s názvem  
„OP trend“, v  němž informuje své 
pracovníky nejen o  novinkách z  ob-
lasti výroby, ale i  o  plánech obou 
společností do  budoucna, publikuje 
rozhovory s  kolegy, informuje o  vol-
nočasových aktivitách zaměstnanců, 
představuje nové pracovníky. Celo-
ročně probíhá v obou firmách společ-
ný program „Myslet zdravě“, který je 
zaměřený na  udržování zdraví a  fy-
zické a psychické kondice zaměstnan-
ců. Zaměstnanci se spolu setkávají 
na badmintonových, fotbalových, no-
hejbalových, tenisových a  šachových 
turnajích. Mají také možnost účastnit 
se cyklistických, turistických nebo 

lyžařských výletů. Zájemci z  řad za-
městnanců mají k  dispozici výživové 
poradenství nebo lázeňské procedu-
ry. Finančně jsou podporovány i další 
jejich volnočasové aktivity. Samozřej-
mostí je závodní stravování přímo 
v  areálu závodu, příspěvky na  jazy-
kové vzdělávání, pět týdnů dovolené   
a  tři bonusové platy ročně navíc.

Stranou zájmu OP papírny a dce-
řiné společnosti Roll4You nezůstává 
ani pomoc těm, kdo ji potřebují. Pa-
pírna sponzoruje školy, sportovní týmy 
a  instituce, jež zaměstnávají handica-
pované spoluobčany nebo o ně pečují.  

Závěrem je tedy možné shrnout,  
že OP papírna je jedinečná v  každém 
svém detailu, a  to nejen sto pětapade-
sátiletou historií, ale i  zájmem o  své 
zaměstnance, orientací na  zákazníka, 
produkty vysoké kvality, zápalem pro 
nové technologie a podporou místního 
regionu. 
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Navštivte novou prodejnu obuvi
ve Šumperku, ve Slovanské ul.č.19
(naproti kinu SVĚT, v pěší zóně u "Točáku")

Nejširší nabídka 
značkové obuvi

PŘEDVÁNOČNÍ SLEVY
• 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:
• Zvýhodněné mobilní tarify pro celou rodinu
• Dotované stravování a výběr z 5 druhů jídel
• 25 dní dovolené ročně
• Jazykové kurzy a vzdělávací aktivity
• Bezúročné zaměstnanecké půjčky
...a další

Přejeme Vám krásné Vánoce 
a mnoho životních a pracovních úspěchů 
v novém roce 2017!

Hledáte práci?

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

FINGERSTYLE WORKSHOP
„Objevte možnosti akustické kytary“

ve čtvrtek 29.12. od 18 hod. v učebně firmy Agritec  

Štěpán Slížek, oficiální hráč Sigma Guitars, bude v našem 
workshopu ukazovat nový přístup k akustické kytaře a techniky 

hry známé jako fingerstyle.
FINGERSTYLE WORKSHOP trvá dvě a půl hodiny a je určen 
pro všechny kytaristy, kteří si chtějí rozšířit obzory v exotických 
technikách hry na akustickou kytaru. Trsátka nechte doma,  
budeme používat obě ruce, především prsty a možná o dost 

jinak, než jste byli dosud zvyklí.
Program Workshopu:  nestandardní ladění kytary * funky 
guitar  * palec a la Chet Atkins *  tapping a hammering - pravá 
ruka na hmatníku *  harmonics *  guitar drummin‘ - jak udělat 

z kytary bicí?

Přihlášky + informace: 
tel. 725 686 325, myrun.myrun@seznam.cz 

Cena workshopu  v den  akce 280 Kč, 
předprodej  a rezervace 180 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


