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Ročník XXV.

ŠDS se Severáčkem 
připomenou skladatele 
Petra Ebena

Šumperská radnice 
pronajme 
dva obecní byty3 4 4

Šumperk 
zažije opravdu 
extra akci!

4
6
7

Personální 
inzerce

Pro loučenského rodáka Petra Válka 
je obvyklá výrazná barevnost. Pro vý-
stavu v  Galerii J. Jílka ale namaloval 
i  tlumenější obrazy a  ze všech vybíral 
hlavně ty, které se volně vztahují k lesu 
a  snad i  k  přírodě Jeseníků. Vernisáž 
výstavy nazvané „Naboso lesem“ se 
uskuteční ve středu 1. listopadu od 
18 hodin.

Číslo 10 | 25. října 2017 | Ročník VI.

Příští číslo vychází 22. listopadu 2017 | Distribuce od 23. 11. do 24. 11. 2017

V Jílkově galerii vystavuje 
Petr Válek

Klapzubova jedenáctka je další 
premiérou letošní sezony

Vokální seskupení 4TET zavítá 
do domu kultury

Hollarovu galerii zaplní 
vánoční ozdoby

 Pokr. na zadní straně

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v listopadu

Jílkovu galerii obsadí Petr Válek.

FESTIVAL PODPOŘIL

16. – 18. 11. 2017
ŠUMPERK

MEZINÁRODNÍ 
BLUESOVÝ FESTIVAL
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BLUES HARP 
EXPLOSION FEAT. 
BILLY BRANCH, 
JAMES HARMAN 
AND MAGIC DICK 
(USA/GB)
ERIC BIBB (USA)
MR. SIPP (USA)
A MNOHO DALŠÍCH...

vyráběných z různých materiálů, např. 
z vosku, vaty, papíru, skleněné foukané 
a perličkové ozdoby. 

Sortiment vyráběných vánočních oz-
dob byl neobyčejně široký. Byly to ku-
příkladu předměty denní potřeby, dětské 
hračky, zelenina, ovoce, zvířata, lesní 
plody, květiny, pohádkové bytosti, ale 
i výdobytky techniky, kola, saně, vozíky, 
auta a mnohé jiné. Vernisáž výstavy pro-
běhne ve čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin.

Další premiérou letošní sezony je 
Klapzubova jedenáctka v  režii Vladi-
slava Kracíka. Odehraje se na prknech 
šumperského divadla v  sobotu 4. lis-
topadu od 19 hodin. Po premiéře je 
připraveno posezení s hudbou v Zrca-
dlovém sále a ve foyer.

Boušky, překvapivě originální pojetí 
aranžmá a  neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i temperamentní herecké a „ta-
neční“ výkony všech aktérů na jevišti.

4TET, gentlemani v  cylindrech, opět 
připravil originální koncertní podíva-
nou. Do Šumperka přijedou 1. listopadu.

Umělecky plnohodnotný, precizní 
a  přitom osobitý projev tohoto vokál-
ního seskupení se snoubí s  již pověst-
nou dokonalostí a profesionalitou Jiřího 
Korna. Diváci se mohou těšit na úžasné 
vokální výkony, nepřehlédnutelný de-
sign kostýmů Marie Markové a  Jana 

Výstavu Vánoční ozdoby, jež před-
stavuje soukromou sbírku sběratelky Ji-
tky Mrkosové ze Šumperka, chystají na 
listopad šumperští muzejníci. Představí 
nejrůznější druhy vánočních ozdob 

Jedna z  vánočních ozdob.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Do druhé odpolední chybí deset mi-
nut. Vcházím do úřadovny v Jesenické 
ulici a u výtahu se míjím se čtyřmi voliči, 
jsou v tomto okrsku, jak později zjišťu-
ji, ti poslední. Vyjíždím do podkrovní 
zasedací místnosti, v  níž sídlí volební 
okrsek číslo 17. Komise je připravena 
na nejdůležitější práci, sleduje posled-
ní minuty do  uzavření „zasedačky“. 
Před třetí odpolední má vše spočítáno, 
zbývá jen zapsat výsledky do předepsa-
ných protokolů a odvézt je na radnici.

„Účast byla více než padesátipro-
centní. Přišlo volit hodně mladých lidí, 

naopak seniorů bylo méně,“ uvedla 
předsedkyně okresní volební komise 
z  okrsku v  Jesenické ulici Alena Čer-
ná. Podle vedoucí odboru vnitřních 
věcí Petry Štefečkové byla letos volební 
účast výjimečná a zejména páteční ve-
čer byl velmi náročný. „K volební urně 
přišlo hodně těch, kteří k volbám příliš 
nechodí, takže se mnohokrát ptali, jak 
vlastně volby probíhají,“ podotkla Šte-
fečková. 

A jak volby dopadly? Vítězství hnutí 
ANO 2011 a výrazný úspěch Svobody 
a  přímé demokracie Tomia Okamury. 

Tak vypadají po  sečtení všech okrsků 
výsledky voleb do Poslanecké sněmov-
ny na  Šumpersku a  také v  samotném 
Šumperku.

Do  sněmovny poslali čeští voliči 
o  předposledním říjnovém víkendu 
devět stran. V  parlamentních volbách 
zvítězilo hnutí ANO 2011 podnikatele 
Andreje Babiše s 29,64 procenta hlasů 
před ODS, která získala 11,32% hlasů. 
Třetí příčka patří Pirátům s 10,79% hla-
sů. O několik setin méně má Okamura-
vova SPD s 10,64 procenta. 

 Pokr. na str. 2

Každý volební lístek je nutné vyjmout z úřední obálky a roztřídit podle pořadových čísel stran. V okrsku číslo 17 spočítali  
428 odevzdaných obálek, platných hlasů bylo o tři méně.                                                                                                                          Foto: -zk-

V Šumperku bodovalo ANO 2011, 
výrazně uspěla Okamurova SPD

Jitka Mrkosová má jednu z  největších 
sbírek vánočních ozdob v  republice. 
Své „poklady“ vystaví od  2. listopadu 
v šumperském muzeu.   Strana 3

Informační centrum Šumperk je nej-
lepší v kraji.    Strana 3

V listopadu se Šumperk začte do knihy 
Daniely Fischerové.   Strany 5 - 6

2013  Volební účast 58,04% 58,04
ODS: 7,05% 41,96
ČSSD: 24,4% 100
KSČM: 15,9%
Top 09: 8,92

ODS 7,05
ČSSD 24,4
KSČM 15,9
Top 09 8,92
ANO 2011 17,53
Úsvit 8,36
KDU – ČSL 5,89
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Volby 2017/Informace

V Šumperku bodovalo ANO 2011, výrazně uspěla Okamurova SPD
       Zastupitelé 
se sejdou ve čtvrtek 
2. listopadu

První podzimní zasedání Zastu-
pitelstva města Šumperka je naplá-
nováno na  čtvrtek 2. listopadu od   
15 hodin. Předcházet mu bude od   
13 hodin slavnostní přestřižení pás-
ky u  příležitosti dokončení rekon-
strukce Vančurovy ulice a stejný akt 
v případě opravy městské úřadovny 
v Jesenické ulici ve 13.45 hodin.

Na  listopadovém jednání by měli 
zastupitelé schválit podmínky pro 
přidělování dotací na akce a celoroč-
ní činnost z  rozpočtu města na  rok 
2018 a  předložen jim bude rovněž 
plán zastupitelských zasedání v prv-
ní polovině příštího roku. Chybět 
nebudou ani finanční a  majetko-
právní záležitosti města. Listopadové 
zasedání šumperského zastupitel-
ského sboru odstartuje ve  čtvrtek 
2. listopadu v  15 hodin v  zasedací 
místnosti městské úřadovny v  Ro- 
oseveltově ulici. -red-

       Charita pořádá 
benefiční koncert

Šumperská Charita pořádá benefič-
ní koncert u příležitosti pětadvaceti let 
od  jejího založení. Vystoupí na  něm 
Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian 
v programu Antonio Vivaldi: La Sen- 
na  festeggiante. Koncert proběhne 
ve čtvrtek 26. října od 19 hodin v šum-
perském klášterním kostele. -zk-

       Nominujte na Ceny 
města Šumperka  

Město Šumperk vyhlašuje Ceny 
města Šumperka za  rok 2017. Od   
1. října máte jedinečnou možnost ak-
tivně se zapojit a nominovat občany 
města Šumperka, šumperské organi-
zace, firmy a  další na  toto význam-
né ocenění. Zasláním nominace se 
automaticky zapojíte do  slosování 
o vstupenky na tuto prestižní akci.

Své hlasy můžete posílat do devíti 
kategorií: kultura, sport, významný 
počin v  sociální a  humanitární ob-
lasti, vzdělávání, podnikání, archi-
tektura, životní prostředí a ekologie, 
cena mladých a přínos městu. 

Nominovat lze do  31. 12. pro-
střednictvím elektronického formu-
láře i  tištěného formuláře, který je 
k  dispozici v  Informačním centru 
Šumperk na  Hlavní třídě (budova 
divadla). Ze zaslaných nominací 
vybere vítěze v  jednotlivých katego-
riích Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém lednovém zasedání.  -red-
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Česká republika 29,64 11,32 10,79 10,64 7,76 7,27 5,80 5,31 5,18 60,84
Olomoucký kraj 31,39   8,92    8,49 13,54      8,78 7,44 8,26 3,24 4,44 59,77
Okres Šumperk 32,78 7,92 8,00 13,08  9,05    6,79 7,74 2,58 6,99 59,43
Šumperk 31,89   9,52     8,62 13,69 8,23 7,41  5,03 3,72 6,46 58,20

   Pokr. ze str. 1
Téměř polovinu oproti minulosti 

ztratili komunisté (7,76%), kteří ob-
sadili pátou „příčku“, a  především  
sociální demokraté. Ti ve  srovnání 
s  minulými volbami ztratili polovi-
nu hlasů a se 7,27 procenta hlasů jsou 
na  chvostu úspěšných stran. Zde se 
pohybuje i  KDU–ČSL, která obdržela 
5,8% hlasů, a  TOP 09, jež má oproti 
posledním výsledkům mnohem horší 
skóre a prošla do sněmovny „jen o uši“, 
s 5,31% hlasů. Horší výsledek měli jen 
Starostové a Nezávislí se ziskem 5,18%. 
Do volebních místností přitom zamíři-
lo 60,84 procenta voličů.

Již dnes je jasné, že do  osmasedm-
desáti sněmovních křesel usednou 
poslanci hnutí ANO 2011, pětadvacet 
křesel obsadí občanští demokraté, kteří 
si polepšili o  devět křesel, dvaadvacet 
pak patří letos jednoznačně úspěš-
ným Pirátům. Dvaadvacet mandátů 
připadne straně SPD Tomia Okamu-
ry, která letos bodovala, a do patnácti 
křesel usednou komunisté, jež ztratili 
osmnáct křesel. Stejný počet mandátů 
mají i  sociální demokraté. Ti zazna-
menali absolutní pokles a přišli o pět-
atřicet sněmovních křesel. S  jedenácti 
mandáty, tedy o  tři méně oproti mi-
nulým volbám, mohou počítat lidovci 
a po šesti mandátech připadne TOP 09 
a Starostům a Nezávislým. Právě TOP 
09 výrazně propadla a  ztratila dvacet 
mandátů, Starostové a  nezávislí si na-
opak polepšili o šest křesel.

V  Olomouckém kraji se rozložení 
volebních hlasů od celostátních výsled-
ků poněkud liší, neboť pomyslné nůžky 
mezi levicí a pravicí v něm jsou více roze-
vřené. Babišovo ANO 2011 s 31,39 pro- 
centa zvítězilo, druhou příčku obsadila 
SPD Tomia Okamury s  výsledkem 
13,54% hlasů, 8,92% hlasů získali ob-
čanští demokraté a  8,78% komunisté. 
Pátou příčku obsadili Piráti se zis-
kem 8,49%. Křešťanští demokraté pak 
v Olomouckém kraji získali 8,26% hla-
sů. Úplně propadli sociální demokraté, 
které volilo 7,44% voličů. Pod pěti-
procentní hranicí skončili Starostové 
a Nezávislí, TOP 09 a další kandidující 
strany.

Ve Sněmovně bude Olomoucký kraj 
zastupovat stejně jako v  uplynulých 
čtyřech letech dvanáct poslanců, mezi 
nimiž je sedm nováčků. Ze Šumperka 
ovšem nebude do Prahy dojíždět nikdo. 

K volebním urnám přitom v kraji přišlo 
59,77 procenta lidí, což je o 0,87 pro- 
centa více než v roce 2013.

V  samotném Šumperku, kde lidé 
vybírali z  pětadvaceti politických 
stran a uskupení, zvítězilo hnutí ANO 
2011, svůj hlas mu odevzdalo 4007 
voličů (31,89%), kandidáty SPD To-
mia Okamury podpořilo 1720 voličů 
(13,69%) a  občanské demokraty 1197 
voličů (9,52%). Tisíc osmdesát čtyři 
občanů volilo Českou pirátskou stranu 
(8,62%), která oproti minulým volbám 
ve městě významně posílila, a 1034 vo- 
ličů pak dalo svůj hlas komunistům 
(8,23%). Také zde se na „černé listině“ 
ocitli sociální demokraté, kteří v Šum-
perku získali před třemi lety největší 
počet hlasů, - letos skončili se 7,41 pro-
centa (932 hlasy) na šestém místě. 

Úspěch u  Šumperanů zaznamenali 
Starostové a Nezávislí – volilo je 812 ob- 
čanů (6,46%). Křešťanští demokraté 
naopak propadli, volilo je pouze 5,03% 
lidí (632 osob). S  malým zájmem vo-
ličů se pak setkaly Strana svobodných 
občanů (1,69%, 213 hlasů)), Strana ze-
lených (0,9%, 114 hlasů) či REALISTÉ 
(0,58%, 73 hlasy) a další uskupení.

Zatímco před čtyřmi lety využilo 
svého volebního práva 12  844 občané 
(58,04), o  předposledním říjnovém ví-
kendu jich bylo 12  627, platných hla-
sů však bylo 12  562, což představuje  
58,2 procenta. „Volební účast byla té-
měř stejná jako v roce 2013, v některých 
okrscích ale dosáhla i  k  sedmdesáti 
procentům,“ uvedla vedoucí odboru 
správního a  vnitřních věcí šumperské-
ho Městského úřadu Petra Štefečková. 
Nejméně voličů přitom přistoupilo 
k  volební urně v  sídle Dětského klíče 

na náměstí Míru 20 z okrsku číslo jedna 
– 463 z 1597 občanů (29,12%). „V tomto 
okrsku jsou zapsáni i  voliči, kteří mají 
nahlášený trvalý pobyt v sídle ohlašov-
ny na náměstí Míru 1, tedy na radnici. 
Je jich více než devět set a  lze předpo-
kládat, že k  volbám nepřišli všichni,“ 
vysvětlila nízkou volební účast Štefeč-
ková. 

V dalších čtrnácti okrscích pak byla 
volební účast srovnatelná s celostátním 
průměrem. Nejvíce jich přišlo v okrsku 
číslo 14 (72,10%) ve  škole ve  Vrchlic-
kého ulici. Pětašedesátiprocentní hra-
nici překonaly i okrsky č. 15 v místním 
muzeu, č. 19 ve škole v ulici 8. května,  
č. 23 v  budově profesionálních hasičů 
a  č. 25 ve  spisovně Městského úřadu 
v ulici Bří Čapků.

„Letošní volby proběhly v  Šumper-
ku bez problémů, výsledky jsme měli 
k dispozici kolem sedmé podvečerní,“ 
podotkla vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí. Jako první přivezl vý-
sledky na  radnici, která zpracovávala 
kromě třiceti místních také dalších 
šestapadesát okrsků z  okolních obcí, 
krátce po  půl třetí šumperský okrsek 
č. 30 ze Sociálních služeb pro seniory 
v  ulici U  Sanatoria. Poslední pak do-
razil kolem půl sedmé večerní okrsek 
z Rudy nad Moravou. Z. Kvapilová

Krátce po druhé odpolední se vysy-
pávají z  odpečetěné urny hlasovací 
lístky.                                          Foto: -zk-

ZVOLENÍ POSLANCI 
ZA OLOMOUCKÝ KRAJ

ANO 2011
Milan Brázdil, Milan Feranec, 

Adam Kalous, Ladislav Okleštěk, 
Petr Vrána

SPD
Radim Fiala, Pavel Jelínek

ODS
Zuzana Majerová Zahradníková

Piráti
Vojtěch Pika

KSČM
Alexander Černý 

ČSSD
Antonín Staněk

KDU-ČSL
Marian Jurečka
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Informace/Zpravodajství

Město nabízí 
pozemky za Hniličkou

ŠDS se Severáčkem 
připomenou skladatele 
Petra Ebena

Sháníte stavební parcelu pro výstavbu rodinného 
domu v  Šumperku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, jež „odstartovala“ prodej pozemků v  lokalitě 
za  Hniličkou. Kupní cena zasíťovaného pozemku je 
950 Kč/m2, k níž je třeba přičíst sazbu DPH v platné výši. 

Město nabízí celkem sedmnáct stavebních parcel, 
z nichž některé jsou již rezervované. Jejich velikost se 
pohybuje od osmi set do tisíce metrů, přičemž k lo-
kalitě je vybudovaná hlavní společná přístupová ko-
munikace. Příští rok na  jaře zde proběhne výstavba 
inženýrských sítí a komunikací. Pozemky tak budou 
k prodeji připraveny kompletně zasíťované. 

Pokud máte o pozemek v lokalitě zájem, neváhejte 
a vyberte si parcelu, která vám bude vyhovovat. Přes-
né znění podmínek prodeje je možné najít na www.
sumperk.cz, v  sekci Podnikatel, podsekci Majetkové 
záměry, Prodej pozemků, kde si lze rovněž ověřit do-
stupnost parcel na mapě s jednotlivými označenými 
pozemky. Přímo v  lokalitě je navíc umístěn banner 
s bližšími informacemi.

Dotazy, připomínky a  žádosti adresujte na  MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor,  
H. Répalová, tel.č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Vernerová, 
referent majetkoprávního odboru, tel.č. 583 388 564, 
e-mail: dagmar.vernerova@sumperk.cz. -zk-

Zajímavou akci připravuje Šumperský dětský sbor 
na  druhý listopadový víkend. Společně s  dlouhole-
tým sborovým partnerem, dětským sborem Severá-
ček z  Liberce, hodlá dvěma koncerty vzpomenout 
dobrého člověka, čestného občana města Šumper-
ka, hudebního skladatele Petra Ebena (1929-2007), 
od jehož odchodu v těchto dnech uplynulo deset let. 

Petr Eben stál nablízku našemu sboru od  jeho 
prvních krůčků v  šedesátých letech minulého stole-
tí. Oceňoval interpretační i  lidský přínos zakladate-
le sboru Aloise Motýla, jehož byl dobrým přítelem, 
a ten jeho dílo vždy považoval za reprezentační sou-
část české hudební kultury. Ebenovy skladby se ob-
jevují v  repertoáru sboru nepřetržitě po celou dobu 
jeho existence, v  letech skladatelových životních ju-
bileí pak dokonce v míře podstatné. Sbor uspořádal 
tři autorské koncerty (1969, 1979, 1989) a v roce 1999 
dokonce tvorbě Petra Ebena věnoval celý šestý ročník 
mezinárodního festivalu Krajina zpěvu. 

Něco z výjimečné atmosféry těch dob Šumperský 
dětský sbor přináší i letos. V sobotu 11. listopadu se 
v  18 hodin uskuteční v  klášterním kostele slavnost-
ní koncert, na němž se podílí koncertní sbor Motýli 
Šumperk společně s  dlouholetým partnerem a  ka-
marádem libereckým Severáčkem. Vstupné na tento 
koncert je dobrovolné. 

O den později, tedy v neděli 12. listopadu, v 16 ho-
din proběhne v domě kultury tradiční První koncert 
Růžových dětí, na němž se ve společnosti Severáčku 
a Motýlů představí také tři mladší sborová oddělení 
- Růžové děti, Barevné děti a  Plameňáci.  Vstupen-
ky na  tento koncert možno zakoupit v  předprode-
ji na  recepci Komína od  pondělí 30. října vždy od   
14  do 18 hodin. Oba koncerty nabídnou pestrý vý-
běr ze skladatelova díla a všichni příznivci sborového 
zpěvu jsou srdečně zváni. T. Motýl

Ve čtvrtek 5. října převzal ve Vrchlabí místostarosta 
města Šumperka Jan Přichystal společně s pracovnice-
mi Informačního centra Šumperk cenu za nejlepší in-
formační centrum v Olomouckém kraji. V celostátní 
anketě vyhlášené Asociací turistických informačních 
center ČR společně s  provozovatelem Vydavatelství 
KAM po  Česku se šumperské informační centrum 
umístilo s velkým předstihem na prvním místě s cel-
kovým počtem 297 hlasů.

Druhou příčku obsadilo informační centrum 

v Hranicích (176 hlasů) a třetí místo si odneslo infor-
mační centrum v  Olomouci (165 hlasů). Celkově se 
do ankety zapojilo 18 400 osob, z nichž 15 206 hlaso-
valo z Česka a 3 194 ze zahraničí. 

Informační centrum Šumperk nabízí turistům 
i  místním obyvatelům celou řadu služeb, například 
prodej regionálních produktů, prodej vstupenek 
na kulturní akce, průvodcovské služby a mnoho dal-
šího. Ročně do něj zavítá na tři desítky tisíc návštěvní-
ků.                                                                           -oh, zk-

Nejprve začala z perliček a korálků vyrábět vlastní vánoční ozdoby, pak ji ale napadlo, že by je mohla získat jinak. 
Brouzdala na internetu a pustila se do nakupování starých ozdob. Řeč je o Jitce Mrkosové, která má dnes jednu 
z největších sbírek vánočních ozdob v republice. Své „poklady“ vystaví od 2. listopadu v šumperském muzeu. 
Vernisáž výstavy proběhne od 17 hodin. Bližší informace k výstavě přineseme v příštím vydání zpravodaje. 
 Foto: P. Kvapil

Informační centrum Šumperk je nejlepší v kraji

Cenu za nejlepší informační centrum v Olomouckém kraji převzal místostarosta Jan Přichystal společně s pra-
covnicemi Informačního centra Šumperk.  Foto: archiv MěÚ Šumperk
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Informace/Personální inzerce

V H-clubu budou koncertovat badhersfeldští 
studenti s místními gymnazisty

Robert Poch vydává hororovou 
fantasy pro děti Qinrai

Šumperk zažije opravdu extra akci!

Ve  čtvrtek 9. listopadu se v  18 ho-
din v  šumperském H-clubu uskuteční 
koncert hudební skupiny GSG Rock & 

Acoustic Band z Geistalschule z Bad Her-
sfeldu, kterou doplní studenti z Gymná-
zia Šumperk. Vstup je zdarma. -red-

Hororová fantasy pro děti Qinrai vy-
jde poslední říjnový den. Jejím autorem 
je Šumperan Robert Poch. „Uvítání“ 
publikace proběhne ve  čtvrtek 7. pro-
since v 17 hodin v šumperské knihovně.

Vzpomínáte? Když vám bylo deset 
let, vaše sny byly realitou. Vydejte se 
s Vilémem na cestu plnou dobrodruž-
ství a snění. 

Desetiletý hrdina v  kómatu putuje 
se svou ještě nenarozenou sestrou Julií, 
tajemným Mágem, mluvícím kocou-
rem Parcifalem a  čarodějem Světlo-
nošem snovou krajinou Qinrai plnou 
čarovných bytostí, skřetů, podivných 
zvířat a rostlin. Zde také čelí nejrůzněj-

ším dobrodružstvím a také nástrahám, 
jejichž smyslem je nalézt sebe sama 
a  vrátit se do  života. Je zřejmé, že se 
autor dobře orientuje v  žánru fantazy, 
dokáže stvořit vlastní svébytný svět 
a v něm klasický poutavý příběh o dí-
těti, jež postupně nalézá sílu postavit se 
smrti v mnoha podobách (smrt rodičů, 
smrt oblíbené kočky, nemoc).

Celkové hororové ladění textu, stále 
přítomný pocit tragédie, komplikova-
ná struktura příběhu jsou ve  vhodný 
okamžik prodchnuty jemnou esencí 
humoru. To knihu předurčuje stát se 
příjemným literárním a  uměleckým 
zážitkem i dospělému čtenáři. -red-

V sobotu 28. října proběhne v domě 
kultury Festival výběrové kávy a výbě-
rových knih Extrakce 2017. V  minu-
lých letech probíhal pod názvem Dny 
Kávy Šumperk a  těšil se velké oblibě. 
Letos ho pod svá křídla vzal Šumper-
ský Okrašlovací Spolek a  společně 
s  kavárnou Pikola vymysleli zbrusu 
nový koncept akce, jenž má nadregio-
nální přesah. 

Novinkou je literární sekce. Návštěv-
níci se mohou těšit na  výstavu mapu-
jící padesátiletou historii legendárních 
obálek nakladatelství Odeon. Herec 
Lukáš Hejlík představí knihu, která 
vzniká na základě jeho on-line projektu 
Gastromapa. Velšský spisovatel James 
Stafford přiblíží svůj komiks Truchlivý 
Amoret Pražský.

Další literární projekty se týkají pří-
mo Šumperka. Do  finále jde překlad 
Dějin města Franze Harrera. Germa-
nistka Eva Hudcová přiblíží náročný 
proces jeho vzniku a  to, v  jaké fázi se 
právě nachází. Autorské čtení bude mít 
místní spisovatel Miroslav Václavek. 
Komiks o polozapomenuté šumperské 
osobnosti Juliu Vargovi Objekt Julek 
představí Ondřej Elbel s  Juliovou ma-
minkou. Na  jeho vznik přispěje spo-
lek výtěžkem ze „schodového bazaru“, 
kam může každý přinést knihy, které 

mu doma překážejí, ale tuší, že by ještě 
někomu mohly udělat radost. 

Program se bude věnovat i nejmen-
ším. Představí unikátní projekt Poví-
hádky a  workshop pro děti i  dospělé 
a uspořádá také projekt Recykliteratu-
ra. Stejnojmenné představení, ve  kte-
rém se představí například herečka  
Ivana Uhlířová, bude pak vyvrchole-
ním literární sekce Extrakce. 

Při poslechu či četbě si návštěvníci 
mohou vychutnat šálek výběrové kávy, 
a to na mnoho způsobů. V přednáško-
vé místnosti se pak mohou dozvědět 
vše o zpracování kávy, cestách na kávo-
vé plantáže, ale také o současných tren-
dech v kavárnictví nebo o složité cestě 
kávy ze země původu až do jejich šálku. 

Nebude chybět gastrozóna s  regio-
nálními potravinami a  nápoji. Jak již 
bylo zmíněno, organizátoři mysleli při 
programu na všechny věkové kategorie. 
Děti si mohou vyrobit originální kávo-
vý obal na knihu nebo kávový odznak. 
Pro seniory je připraven speciální pro-
gram s  výkladem o  správné a  přede-
vším zdravé přípravě kávy. 

Akce začíná ve  foyer Domu kultu-
ry v  deset hodin dopoledne a  potrvá 
do šesté hodiny večerní. Více informa-
cí na  www.extrakce.com a  www.face-
book.com/extrakce/. -red-

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

na obsazení pozice

vedoucího oddělení komunálních služeb 
majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk

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

jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
v  platném znění *  znalost 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění *  znalost zákona  
č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, v  platném znění * znalost zákona č. 13/1997 Sb., 
o  pozemních komunikacích, v  platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole, 
v platném znění *  znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění * praxe 
ve vedoucí funkci vítána * řídící, komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita * zkušenosti 
s řízením kolektivu * samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní 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 (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou 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: vedoucí oddělení komunálních služeb * činnost související 
s problematikou správy a údržby veřejných komunikací a městské zeleně a správou a údržby 

městského hřbitova

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. 2018 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 16. 11. 2017.  Informace k pozici podá Hana Répalová, vedoucí majetkoprávního 
odboru, nám. Míru 1, tel. 583 388 518.

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

na obsazení pozice 

referenta - informatika na oddělení informatiky 
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 * bezúhonnost * způsobilost k  právním úkonům * ovládání 

jednacího jazyka * ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: výborná znalost operačních systémů Microsoft (MS Win 7, 8 a 10, 
MS Win Server), MS Active Directory, MS Exchange * znalost databáze MS SQL * znalost virtualizačních 
systémů VMware * základní znalost technologie počítačových sítí LAN (WAN), zkušenosti s  jejich 
konfigurací výhodou * výhodou je znalost programových nebo skriptovacích jazyků, internetových 
technologií ( php, html) *  znalost práce s  grafickými programy COREL nebo Adobe * výhodou je 
znalost práce s IS Ginis, Vita, ISZR, CzechPoint * výborná znalost práce na PC a v prostředí MS Office 
* analytické, systémové a  logické myšlení * znalost angličtiny minimálně na  úrovni čtení manuálů 
* schopnost týmové práce a  práce pod zátěží * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita, 
iniciativa, trpělivost a spolehlivost * ochota se vzdělávat * dobrý zdravotní stav * výhodou je řidičské 

oprávnění skupiny „B“ 

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování servisu a  údržby kancelářské techniky, správy počítačové 
sítě, správy serverů a softwarového vybavení * zajišťování školení na základy práce se SW, případně 
specializovaných školení na  konkrétní SW * zajišťování uživatelské podpory * správa internetových 
a  intranetových stránek města * zajištění provozu, správy a  údržby informačních a  komunikačních 
systémů, programového vybavení a  informačních služeb, včetně jejich konfigurace, servisu pro 
uživatele a odstraňování běžných závad výpočetní techniky

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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. 1. 2018 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 7. 11. 2017. Informace k pozici podá Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky 
kanceláře tajemník, Lautnerova 1, tel. 583 388 913.
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Pronájem bytů/Město čte knihu

Měsíc listopad se v  Šumperku nese 
již třináctý rok ve  znamení knihy. 
Místní radnice spolu s knihovnou, SVČ 
Doris, kinem Oko, divadlem, muzeem, 
domem kultury, „ZUŠkou“ a  šumper-
skými středními a základními školami 
nabídnou od  neděle 5. listopadu další 
ročník literárního a filmového festivalu 
příznačně nazvaného Město čte knihu. 
A  zatímco loni se četl Ivan Kraus, le-
tošní ročník je věnován tvorbě Daniely 
Fischerové. Ta bude osobně přítomna 
na všech akcích festivalu.

„Tento komorní festival si za  svou 
existenci získal četné příznivce. Do čte-
ní na různých místech ve městě, která 
provázejí hudební vystoupení, filmy, 
výstavy a  besedy, se zapojují všechny 
kulturní instituce ve městě, děti ve ško-
lách, herci ze Šumperka i  odjinud, 
ochotníci, senioři čtoucí dětem,“ říká 
ředitelka Městské knihovny Kamila 
Šeligová a  připomíná, že neobvyklý 
projekt má své kořeny v  partnerském 

městě Bad Hersfeldu. Během uplynu-
lých let si ovšem šumperská akce našla 
vlastní osobitou tvář. Společný oběma 
městům je nicméně její smysl - pro-
střednictvím jednoho konkrétního 
titulu připomenout význam četby pro 
každého z nás. Zatímco loni tak orga-
nizátoři učinili prostřednictvím Čítan-
ky Ivana Krause, letos věnují pozornost 
tvorbě Daniely Fischerové, významné 
české spisovatelky, dramatičky, scéná-
ristky, publicistky, autorky knih pro 
děti a mládeže a také autorky několika 
školních učebnic a pedagožky. 

Daniela Fischerová pracovala po stu-
diích oboru dramaturgie a scenáristiky 
na pražské FAMU ve Filmovém studiu 
Barandov, později působila jako redak-
torka nakladatelství Orbis, od roku 1974 
je ve svobodném povolání. Je autorkou 
rozhlasových her, krátkých scénářů, 
animovaných i celovečerních filmů, po-
vídek, knihy aforismů, spoluautorkou 
vědecko-populární publikace Hvězdy 
a  osudy a  učebnice Občanská výchova 
pro 6. - 9. ročník. Od poloviny 70. let se 
věnuje básnické a prozaické tvorbě pro 
děti. V  roce 2012 jí vyšla kniha detek-
tivních povídek Tři vraždy a král a letos 
v nakladatelství Mladá Fronta povídko-
vá kniha Želvou proti zdi. 

„Ilustrátorkou letošní knížky, kterou 
opět vydává štítecké nakladatelství Ve-
duta, je výtvarnice Alena Crhonková, 
jež vystudovala pedagogickou fakultu 
UP v Olomouci, obor čeština - výtvar-
ná výchova. Dále studovala dálkově 
obor teorie kultury na FF UP Olomouc 
a český jazyk a výtvarnou výchovu pro 
3. stupeň na FF UK v Praze. Téměř dva-
cet let působila jako vedoucí výtvarné-
ho oboru ZUŠ v  Šumperku. Od  roku 
1990 až do odchodu do důchodu učila 
na Gymnáziu v Zábřehu estetickou vý-
chovu,“ podotýká Šeligová.

Festival Město čte knihu zahájí v ne-

děli 5. listopadu již zmíněná výstava 
ilustrací Aleny Crhonkové ke  knize 
Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdě-
lení v  informačním centru na  Hlavní 
třídě. Ještě před tím proběhne od  13 
do 15 hodin v informačním centru akce 
nazvaná Zkus to!, během níž si mohou 
příchozí vyzkoušet řemesla se studenty 
z místní Střední školy železniční, tech-
nické a služeb a také zručnost s peda-
gogy ze šumperské „ZUŠky“. Vyrobit si 
budou moci například dřevěnou origi-
nální záložku do své oblíbené knihy. 

V  pondělí pak odstartuje Čtenář-
ská štafeta mezi základními a střední-
mi školami. V  tento den budou navíc 
číst šumperští herci z knihy v pobočce 
SONS v ulici 8. května a v kavárničce 
Lalala ve společenském středisku Sever 
v Temenické ulici. Úderem šesté pod-
večerní se v klášterním kostele uskuteč-
ní koncert hudební skupiny Tara Fuki. 
„Tyto dvě zpívající violoncellistky, Do-
rota Barová a Andrea Konstankiewicz-
-Nazirová, nabídnou zvukomalebnou 
polštinu. Z knihy pak budou číst Olga 
Kaštická a Petr Král,“ prozrazuje ředi-
telka knihovny. 

V  úterý 7. listopadu bude v  muzeu 
zahájena výstava obrazů Ireny Šafrán-
kové, jež ilustrovala většinu knih Da-
niely Fischerové. Při této příležitosti 
budou číst ze zmíněné knihy šumperští 
gymnazisté.

Středa 8. listopadu bude patřit kinu 
Oko. Od 17 hodin zde budou číst stu-
denti místní „průmyslovky“. Úderem 
sedmé večerní se pak bude promítat 
film Neúplné zatmění. Autorkou scé-
náře je Daniela Fischerová. 

Ve  čtvrtek 9. listopadu přivítá fes-
tival autorku knihy na  přednášce 
nazvané Nomen Omen o  historii, 
významu a  osudové síle našich jmen. 
Naplánována je na druhou odpolední 
v  knihovně v  ulici 17. listopadu. Zá-

jemci si mohu rezervovat místa k seze-
ní na  tel.č. 583  283  138 nebo osobně 
v půjčovně pro dospělé. 

V 17 hodin se pak v klášterním kos-
tele začtou do  knihy Zbytečná korop-
tev aneb Důvěrné sdělení její autorka 
Daniela Fischerová a  Ivana Plíhalová, 
o  hudební doprovod se postarají žáci 
a učitelé ZUŠ Šumperk. 

V  pátek 10. listopadu zahraje 
od 16.30 hodin místní divadlo pohád-
ku Duhová zahrada, kterou autorka  
napsala přímo pro něj, a  od  sedmé 
podvečerní proběhne tradiční čtení 
šumperských ochotníků na Hrádku. 

V  sobotu dopoledne chystají pořa-
datelé v  rámci doprovodného progra-
mu happening v SVČ Doris na Komíně 
nazvaný Tam za tou duhou, určený ro-
dičům a dětem. Večer pak v divadle od  
18 hodin proběhne inscenované čtení 
místních herců a  zájemci se mohou 
těšit na  besedu s  autorkou Danielou 
Fischerovou, jež je naplánována na   
19.30 hodin na Hrádku.

Celý festival zakončí nedělní pro-
mítání pohádek v kině Oko a ocenění 
dětí, které se zapojily do literární a vý-
tvarné soutěže.  -zk, kš-

Dva obecní byty nabízí k  pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 13 se na-
chází v domě v  ulici Čsl. armády 445/22 
ve 4. NP a sestává z jednoho pokoje s ku-
chyňským koutem, předsíně, koupel- 
ny a WC. Celková plocha činí 23,18 m², 
součástí je sklep o výměře 1,69 m². Vytá-
pění a ohřev vody je ústřední.

Měs. nájemné je 1129 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 100 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, výtah, STA, 
úklid) na 1 osobu činí asi 1400 Kč (ka-
ždá další osoba asi 600 Kč). Platby do-
davatelům za  elektrickou energii jsou 
hrazeny nájemcem samostatně. Pro 
dům Čsl. armády 445/22, byl zpraco-
ván průkaz energetické náročnosti bu-

dovy, budova patří do energetické tří-
dy D, měrná roční spotřeba energie je  
129 MWH/(m²-rok).

Druhý byt č. 10 se nachází v  domě 
v  Jeremenkově ulici 1571/19 ve  2. NP 
a  sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny a WC. Celková plo-
cha činí 28,35 m², součástí je sklep o vý-
měře 2,25 m². Vytápění a ohřev vody je 
ústřední.

Měs. nájemné je 1385 Kč + měs. ná-
jemné za zařiz. předměty asi 80 Kč. Měs. 
zálohy na  služby spojené s  užíváním 
bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, 
společná elektřina, úklid) na  1 osobu 
činí asi 1400 Kč (každá další osoba asi 
600 Kč). Platby dodavatelům za elektric-
kou energii, plyn jsou hrazeny nájem-
cem samostatně. Pro dům Jeremenkova 

1571/19, byl zpracován průkaz energe-
tické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy E, měrná roční spo-
třeba energie je 250,3 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu u obou 
bytů: od 1. 1. 2018. Byt v ulici Čsl. armá-
dy si lze prohlédnout v pondělí 6. listo-
padu v  15.30 hod. (po  tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen) 
a  byt v  Jeremenkově ulici v  pondělí  
6. listopadu v  16 hodin (po  tomto ter-
mínu bude hlavní vchod do  domu 
uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat 
na předtištěném formuláři, který je k dis-
pozici na internetových stránkách města 
a  na  majetkoprávním odboru, MěÚ 
Šumperk, přechodně sídlo Geschaderův 
dům, Kladská 1, přízemí. Na toto oddě-

lení se žádosti rovněž zasílají do  středy 
15. listopadu do  16 hodin, a  zde také 
získají zájemci bližší informace (K. Bez- 
díčková, tel. 583 412 739, e-mail: kateri-
na.bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku Šumper-
ka se řídí platným „Opatřením“. 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k  dispozici na  MěÚ Šumperk, na  ma-
jetkoprávním odboru v  budově radni-
ce na nám. Míru 1 po schválení v radě 
města 4. prosince. Žadatel s  nejvyšším 
počtem bodů bude písemně vyzván 
k  uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu s žádným ze žadatelů o přidě-
lení bytu. H. Répalová, 

   vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

V listopadu se Šumperk začte do knihy Daniely Fischerové

Šumperská radnice pronajme dva obecní byty

Knihu Zbytečná koroptev aneb Dů-
věrné sdělení vydává nakladatelství 
Veduta Štíty.

Daniela Fischerová. Foto: archiv
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Informace/Město čte knihu

9. až 13. října proběhl v Olomouc-
kém kraji sedmý ročník Dnů boje 
proti chudobě, na  jehož pořádání se 
spolupodílely Armáda spásy v  České 
republice, Charita Olomouc a Caritas 
- Vyšší odborná škola sociální Olo-
mouc. Stěžejním tématem letošního 
ročníku byla problematika způsobu 
života konzumní společnosti, v  níž 
dochází k  nadměrné materiální i  po-
travinové spotřebě oproti skutečným 
základním potřebám. 

Dny boje proti chudobě se v  Šum-
perku představily v  letošním roce již 
podruhé. Smyslem celé akce bylo po-
stavit se proti konzumnímu stylu živo-
ta, který nepřemýšlí nad problemati-
kou životního prostředí, nerespektuje 
lokální zvyklosti. 

Každý den listujeme v  reklamních 
letácích a  hledáme nové produkty, 
nové věci a  starší vyhazujeme. Věci 
se neopravují, přebytky jídla vyhazu-
jeme, končí v  odpadu, v  tom lepším 
případě ve tříděném odpadu. 

Obyvatelé Šumperka tak mohli  
11. října na Hlavní třídě zavítat do stán-
ku Armády spásy s  tradiční polévkou, 
minikavárnou a akcí „Zkusme to dnes 
jinak“. Součástí akce byla nabídka knih 
z druhé ruky, vyřazeným ošacení z bu-
tiků s  drobnými vadami a  potravin 
ve sdílené ledničce, kdy jsme se poku-
sili dát věcem druhou šanci. 

Zábavou dnešní doby je návštěva 
nákupních center, kde mimo jiné na-
vštívíme různé fastfoody a stravujeme 
se rychle a  ne příliš zdravě nemlu-
vě o  kultuře stravování. Se studenty 
středních škol „Jsme to zkusili jinak“ 
a pokračovali 13. října v Centru sociál-
ních služeb Armády spásy v Šumperku 
„Na  Lužích“, kde se pět týmů ze čtyř 
šumperských středních škol zúčastnilo 
akce „Prostřeno jednoho dne“. 

Studenti předvedli, že výborné 
a  zdravé menu lze připravit i  z  do-
stupných a  jednoduchých potravin 
a že stravování je pohlazením pro oči 
i  chuťové pohárky. Z  předem daných 
surovin si připravili jídelníčky tak, aby 
dokázali, že umějí odhadnout, míru 
spotřeby a  umějí využít vybrané po-
traviny pro celé menu s co nejmenšími 
zbytky. 

Děkujeme Gymnáziu Šumperk, 
Obchodní akademii Šumperk, Střed-
ní zdravotní škole Šumperk a  Střední 
škole železniční, technické a  služeb 
Šumperk za  výbornou prezentaci 
svých škol. 

Partnery pořádajících organizací 
jsou Člověk v  tísni a  iniciativa Czech 
Zero Waste. Dny boje proti chudobě 
2017 proběhli v rámci celostátní kam-
paně Česko proti chudobě za finanční 
podpory Olomouckého kraje a společ-
nosti Lesy ČR.  A. Krejčí

Neděle 5. listopadu v 16 hodin v infor-
mačním centru na Hlavní třídě
Vernisáž výstavy ilustrací Aleny Cr-
honkové ke knize Daniely Fischero-
vé Zbytečná koroptev aneb Důvěrné 
sdělení
Hudební vystoupení pěvecké oddělení 
ZUŠ Šumperk.
 
Pondělí 6. - pátek 10. listopadu
Čtenářská štafeta základními 
a středními školami 

Pondělí 6. listopadu ve  13 hodin 
v SONS v ulici 8. května 22
Pondělí 6. listopadu ve  14.30 hodin 
v Kavárničce Lalala v Temenické ulici 5
Čtení z  knihy Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení 
Z knihy čtou členové divadla Šumperk.

Pondělí 6. listopadu v 18 hodin v kláš-
terním kostele
Tara Fuki
Zpívající violoncellistky Dorota Ba-
rová a Andrea Konstankiewicz-Nazir. 
Dvě křehké dámy, dva sametové hla-
sy, dvě violoncella a  zvukomalebná 
polština. Z  knihy čtou Olga Kaštická 
a  Petr Král. Rezervace vstupenek - 
knihovna tel.č. 583  283  138. Vstupné 

80 Kč, studenti, senioři 60 Kč

Úterý 7. listopadu v 17 hodin v muzeu 
Šumperk
Duhové obrázky Ireny Šafránkové 
Zahájení výstavy Ireny Šafránko-
vé. Z  knihy čtou studenti Gymnázia 
Šumperk. Vstup volný
 
Středa 8. listopadu v  17 hodin v  kině 
Oko
Čtení z  knihy Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení 
Z  knihy čtou studenti VOŠ a  SPŠ 
Šumperk. Vstup volný
 
Středa 8. listopadu v  19 hodin v  kině 
Oko
Neúplné zatmění, 1982, režie Jaromil 
Jireš, 77 min., v rámci projekce Filmo-
vého klubu
Obtížné smiřování s náhlou slepotou 
a  průhled do  nitra dospívající dívky, 
jíž se vinou zrakového postižení mění 
celý život. Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 9. listopadu ve  14 hodin 
v knihovně v ulici 17. listopadu 6
Nomen Omen
Přednáška Daniely Fischerové o  his-
torii, významu a  osudové síle našich 

jmen. Rezervace míst k sezení na tel.č. 
583 283 138 nebo osobně v půjčovně 
pro dospělé. Vstup volný 

Čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v kláš-
terním kostele
Čtení z  knihy Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení 
Z knihy čte autorka Daniela Fischero-
vá a Ivana Plíhalová za hudebního do-
provodu žáků a učitelů ZUŠ Šumperk. 
Vstup volný

Pátek 10. listopadu v 16.30 hodin v di-
vadle
Duhová zahrada
Pohádka Daniely Fischerové pro děti 
od 3 let. Hrají Kryštof Grygar, Karolí-
na Hýsková, Olga Kaštická a Jan Kro-
neisl. Vstupné 50 Kč
 
Pátek 10. listopadu v 19 hodin na Hrád-
ku v divadle
Čtení z  knihy Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení 
Z  knihy čtou členové souboru D123. 
Vstupné dobrovolné

Sobota 11. listopadu od 9 do 12 hodin 
na Komíně
Tam za tou duhou

Zábavné hry a  soutěže pro rodiny 
s dětmi. Vstup volný
 
Sobota 11. listopadu v  18 hodin v  di-
vadle
Čtení z  knihy Zbytečná koroptev 
aneb Důvěrné sdělení 
Z knihy čte Bohdana Pavlíková a herci 
šumperského divadla. Vstupné 90 Kč, 
studenti, senioři 70 Kč
 
Sobota 11. listopadu v  19.30 hodin 
na Hrádku v divadle
Setkání na Hrádku
Beseda se spisovatelkou Danielou Fis-
cherovou. Vstup volný

Neděle 12. listopadu v  9.30 hodin 
v kině Oko
Vyhodnocení výtvarné a  literární 
soutěže
 
Neděle 12. listopadu v 10 hodin v kině 
Oko
Animované pásmo pohádek - Po-
hádky z Větrné Lhoty autorky Dani-
ely Fischerové Vstupné 20 Kč, oceněné 
děti zdarma
Poznámka: Autorka knihy Daniela 
Fischerová bude přítomna na  všech 
akcích festivalu Město čte knihu 2017. 

Program Město čte knihu 2017

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

na obsazení místa 

vedoucího organizačního oddělení 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 * bezúhonnost * způsobilost k  právním úkonům * ovládání 

jednacího jazyka * min. ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: : znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * 
vedení kolektivu min. 2 roky vítáno * velmi dobrá znalost práce na  PC (MS Office) * rychlost psaní 
na  PC (státní zkouška ze psaní na  klávesnici výhodou) * výborná znalost českého pravopisu * 
příjemné vystupování, rozhodnost, mlčenlivost o pracovních záležitostech * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * řidičské oprávnění skupiny „B“  * 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 (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii 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: vedení organizačního oddělení, zajišťování administrace schůze rady 
města a  zasedaní zastupitelstva města, příprava materiálů pro jednání rady města a  zastupitelstva 

města

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 službách a  správě, v  platném znění. Nástup od  1. 12. 
2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 10. 2017. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí 
kanceláře tajemníka, tel. 583 388 520.

V Šumperku proběhly Dny proti chudobě
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Personální inzerce/Kulturní servis

Armáda spásy pořádá potravinovou sbírku
Národní potravinovou sbírku pořádá 

již pátým rokem Armáda spásy. Připojí 
se k ní opět i šumperská pobočka. Ode-
hraje se v sobotu 11. listopadu od osmé 
ranní do  osmé večerní v  prodejně Al-
bert ve Vřesové ulici.

Odevzdané potraviny poputují 
rovnou do  potravinových bank a  ná-
sledně organizacím, které pomáhají 
lidem v  nouzi. Více informací najdete 
na www.potravinypomahaji.cz.

 -zk-

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro
   děti bez organizovaného programu 
Každou St od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, 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. 

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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

na pozici

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného 
opatrovnictví oddělení sociální pomoci 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 * bezúhonnost * způsobilost k právním úkonům * ovládání jednacího 

jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální právní 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v  platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění * znalost 
zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, v  platném znění * dobrá orientace v  sociální oblasti 
* komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita a  organizační schopnosti * občanská a  morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav  

 Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění

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. 1. 2018 

nebo dle dohody. 

referenta 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 * bezúhonnost * způsobilost k  právním úkonům * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany 
vítána * získána zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění 

skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

 Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  RD, 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. 11. 2017 nebo dle dohody.

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do  3. 11. 2017. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, 

Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení pracovního místa 

zaměstnance oddělení kultury a vnějších vztahů 
- informační centrum odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk

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

jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání 

Požadavky pro podání přihlášky: :znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * aktivní znalost německého nebo anglického jazyka, další cizí jazyk výhodou * znalost 
základů účetnictví * zkušenosti ve skladovém hospodářství * znalost z oblasti marketingu * zkušenost 
s tvorbou propagačních materiálů * zkušenost z oblasti cestovního ruchu - např. průvodcovská činnost 
* kreativita a samostatnost * kultura mluveného i psaného projevu, stylistická úroveň * kultivované 
vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi a na veřejnosti * občanská a morální bezúhonnost 
* výborná znalost práce na  PC (Word, Exel, Facebook) * 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) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání * návrh 

koncepce rozvoje informačního centra Šumperk (rozsah max. 2 str. A4 textu)

Hlavní zaměření činnosti:koncepční a  strategické vedení informačního centra * metodické vedení 
pracovního kolektivu v  informačním centru * kontrolní činnosti v oblasti provozu informačního centra 
(skladová evidence, kontroly příjmů a výdajů, čerpání rozpočtu, plnění EET atd.) * příprava, organizace 
a  realizace prezentačních a  informačních aktivit informačního centra s  vlivem na  veřejnost včetně 
zajišťování součinnosti s médii a ostatními organizacemi * zajištění nepřetržitého provozu informačního 
centra (vč. víkendů) * komplexní zajišťování a  péče o  propagační předměty * organizační zajišťování 
a  koordinace průvodcovské činnosti * zajištění komerčních služeb klientům * řízení samostatných 
projektů * realizace vnějších vztahů se zahraničními partnery, organizační zajišťování společenských 

návštěv a jednání 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk, informační centrum Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, jedno pracovní místo zařazené v 10. platové třídě dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném 
znění. Nástup od  1. 1. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru  
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 3. 11. 2017. Informace k pozici podá Helena 
Miterková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 602 738 678.
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu 
najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

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.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

26. 10. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Pepa a Vašek.
2. 11. od 14 hod. v „S“   Zábavné a taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi. 
6. 11. od 14.30 hod. v Kavárničce Lalala  Město čte knihu: Daniela Fischerová 
  Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení 
  Z knihy čtou členové Divadla Šumperk.
7. 11. od 16 do 17 hod. v „S“   Klub filatelistů 
9. 11. od 14 do 16 hod. v „S“   Liga proti rakovině
10. 11. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi. 
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.tereza@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
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. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk
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Do 30. 11. ve Vile Doris   Výkup kaštanů a žaludů  Vždy v Út, St 
  a Čt od 15 do 17 hod. na recepci 
26. 10. a 27. 10. vždy od 10   Kam nás cesty zavedou…  Prázdninové 
do 18 hod. v AD na „K“   výtvarné dílny v ateliéru na téma cestování 
2. 11. od 13.30 do 15 hod. v „AD“ na K  Otevřená hrnčířská dílna
9. 11. od 13.30 do 15 hod. v „AD“ na K  Otevřená hrnčířská dílna
11. 11. od 18 hod. klášterním kostele  Slavnostní koncert - Severáček Liberec, 
  Motýli Šumperk
12. 11. od 16 hod. ve velkém sále DK  První koncert Růžových dětí 

Zpívají Růžové děti, Barevné děti, Plame-
ňáci, Motýli a host Severáček Liberec.

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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

26. 10. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou - pletení 
  z pediku
30. 10. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s pracovnicí 
  Tyflopomůcek Olomouc 
  Novinky v pomůckách
31. 10. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
31. 10. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku  Pro přihlášené
3. 11. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na „Komíně“
6. 11. od 13 hod. v „K“   Město čte knihu - čtení ukázek z tvorby  
   Daniely Fischerové
8. 11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří 
9. 11. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - vánoční ozdoby
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

SONS Šumperk
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″PO LÁVCE″ 
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Jarní úklid

Po předložení 

této reklamy 

SLEVA 10% 
pouze 

v březnu!

Práce na zahrádce začněte 
výhodným nákupem v Agritecu
Přísady • saláty, kedlubny, celer
PAPRIKY, RAJČATA
Bylinky • kari, angínovník, rýmovník
Balkónové květiny • muškáty, surfinie

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • sklenik@agritec.cz • 583 382 500

substráty a přípravky pro úspěšné pěstování
pokojových a zahradních rostlin

    a 
mnoho 
dalšího

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28. 4. 2017 do 11. 5. 2017
    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Opava
Mu�  n světlý 100g .................................................................................................................10,90 Kč
Mu�  n tmavý 100g ................................................................................................................10,90 Kč
Rustikální pečivo 70g .............................................................................................................4,50 Kč
Pekárna AGH Hanušovice 
Chléb parlament kulatý 450g, KB ......................................................................................3,90 Kč
Buchta s makovou náplní půlka 175g, balená ............................................................12,50 Kč

ČERSTVÉ UZENINY

Řeznictví Tichý
Špekáčky....................................................................................................................... 94,00 Kč /1 kg
Anglická slanina lisovaná ....................................................................................129,00 Kč / 1 kg
Šunka nejvyšší jakosti ...........................................................................................149,90 Kč / 1 kg

!!!!!!!!
Hledáme zaměstnance do nového týmu 
mobilní opravny nákladních vagonů:

Nabízíme: 
 Plat od 25000,- dle profese a odbornosti 
 5 týdnů dovolené, stravenky,
 posilovnu a další zaměstnanecké 
     výhody 
 Možnost dlouhodobého růstu 
 Zajistíme všechna potřebná 
     školení a certi� kace
 Práce krátký/dlouhý týden 
     ze základny v Šumperku v ČR a SR
 Nástup možný ihned

V případě zájmu volejte na tel. 

728 208 042

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY, 
TECHNIKY, MANAŽERY

Kancelář 
v ul. 8 května 
913/20 Šumperk

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
Agropodnikání 
– tradiční obor v novém pojetí,  řidičský průkaz skupiny B a T zdarma
Cestovní ruCh 
– prestižní a dynamický obor, možnost zaměření na hotelový provoz   
s rozšířenou výukou cizího jazyka, certifikát průvodce cestovního ruchu
ekologie A životní prostředí 
– široké zázemí pro  obor - školní arboretum, botanická zahrada, sad původních ovoc-
ných odrůd, učebna v přírodě, praxe u Lesů  ČR a ve veřejné  správě
Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
veřejnosprávní  činnost 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DeN OTevřeNých Dveří 
1. 12. 2017  do 13 do 17 hod.

Představíme jednotlivé  obory, ukážeme  školu 
a seznámí vás s podobou přijímací  zkoušky.

Možnost 
ubytování na  

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 27. 10. 2017 do 9. 11. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice
Rohlík cibulový 60 g ....................................................... 4,50 Kč
Pekárna Opava
Závin s tvarohovou náplní 200 g .............................13,90 Kč

!!!!!!

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Úklid a čištění

STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz
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Jsme	největší	český	výrobce	a	zpracovatel	kvalitních	biopotravin,	s	přesahem	do	mezinárodních	trhů.	
Podporujeme	a	rozvíjíme	ekologické	zemědělství,	vracíme	zapomenuté	tradiční	biopotraviny	do	životů	

lidí.		
	

Rosteme	společně	s	našimi	zaměstnanci	a	zákazníky.	Buďte	s	námi	u	toho!	
	

Uplatnění	pro	zkušené	osobnosti	i	absolventy.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           

                                                                                                                      

Jsme	největší	český	výrobce	a	zpracovatel	kvalitních	biopotravin,	s	přesahem	do	mezinárodních	trhů.	
Podporujeme	a	rozvíjíme	ekologické	zemědělství,	vracíme	zapomenuté	tradiční	biopotraviny	do	životů	

lidí.		
	

Rosteme	společně	s	našimi	zaměstnanci	a	zákazníky.	Buďte	s	námi	u	toho!	
	

Uplatnění	pro	zkušené	osobnosti	i	absolventy.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních 
biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů. 
Rosteme společně s našimi zaměstnanci 

a zákazníky. Buďte s námi u toho! 
Uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy. 

Rozšiřujeme náš tým v PROBIO o kolegu na pozici:

• MLYNÁŘ – technolog výroby 
• OBCHODNÍ ZÁSTUPCE – region Morava 

• PERSONALISTA • ÚČETNÍ 
• PRACOVNÍK VE MLÝNĚ • SKLADNICE/ÍK … 

více na  www.probio.cz/kariera
Těšíme se na Vaši zprávu a životopis zaslaný na 

mail personalni@probio.cz 
PROBIO, Lipová 39, Staré Město p/Sněžníkem

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Více informací Vám rádi poskytneme 
na tel.č. 733 734 435 a nebo venclova@fortex-ags.cz

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

Zajímáte se o noVé bydlení poskytující klidné útočiště a zároveň o bydlení, kte-
ré podpoří vaši aktivní část života? Máme pro Vás zajímavou nabídku a to rezidenční 
projekt velmi prakticky řešených řadových domů blízko městu i přírodě na dosah. V mě-
síci dubnu letošního roku byla zahájena 1. etapa výstavby a to 8 řadových dvoupodlaž-
ních domů s dispozicí 4+kk s užitnou plochou 109,65m2. V ceně nemovitosti je zahrnut  
pozemek s výměrou od 279m2 do 462m2 dle vybraného typu domu 01 - 08 a kry-

té garážové stání. Dům má velkorysé moderní  
dispoziční uspořádání s důrazem na praktičnost a pohodlí 
svých budoucích majitelů.
Ve zmiňované lokalitě by mělo postupně vzniknout 18 ŘD, 5 RD, 
8 dvojdomků a 6 bytových domů s 48 bytovými jednotkami. 

nová výstavba řadových domů
v obci Velké losiny - Pod Vyhlídkou

Předpokládaný termín dokončení červen 2018.

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

Přijmeme:

SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
AUTOMECHANIKA 
osobních a užitkových vozidel

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: náborový příspěvek 5.000 Kč - nabídka 
do 31.12.2017 (dle profese). Motivační � nanční 
ohodnocení. Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice
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olomouc.rozhlas.czŠumperk | 106.8 FM

Žijeme tu  
s vámi

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC 
 VÁM TO ŘEKNE…

Mirek Kobza | redaktor

Víte, kolik zajímavých míst  
    je ve vašem okolí?
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Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

termín na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ

Potěšte své blízké našimi 
DÁRKOVÝMI POUKAZY.

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

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

• 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

Více informací na 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme posilu týmu na pozici:

Seřizovač
Výdělek až 
33.000 Kč
v závislosti na praxi, výkonu a odpracovaném časovém fondu.


