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V literární kavárně přivítali komiks o Juliu Vargovi

Světlo světa spatřila před několika 
málo dny komiksová kniha nazvaná Ob-
jekt Julek, v níž několik výtvarníků zpra-
covalo životní osudy Julia Augustina 
Vargy, Šumperana upoutaného od mládí 
na invalidní vozík, kterého tajná policie 
označila jako nejnebezpečnější antiko-
munistický živel na  Šumpersku. Deva-
desátistránkovou publikaci, jež vyšla 
v  nakladatelství Větrné mlýny, přivítali 
první únorovou sobotu Julkovi nejbližší 
a  přátelé v  literární kavárně Bukowski 
ve Starobranské ulici. 

„Příběh Julia Vargy není dozajista to-
lik známý, jak by být mohl. A už vůbec 
není tak známý, jak známý by být měl. 
V  osmdesátých letech byl Varga, který 
díky vzácné chorobě skončil na  inva-
lidním vozíku a  byl odkázán na  péči 
druhých, jedním z největších postrachů 
StB,“ připomněl osobnost pronásledo-
vaného disidenta Radek Auer, organizá-
tor šumperského křtu knihy. 

Na  počátku zpracování jednoho 
z nejsilnějších příběhů minulého stole-

tí byl scénář ke  hře Julek, kterou chtěl 
v  sezoně 2013/2014 uvést v  šumper-
ském divadle jeho tehdejší umělecký šéf 
Ondřej Elbel. Jeho pracovní pozice však 
byla zrušena a hra stažena z repertoáru. 
„Scénář jsem přesto dopsal a  v  roce 
2014 jsem se rozhodl ho použít jako 
základ ke komiksovému scénáři,“ uvedl 
Ondřej Elbel, který oslovil kreslíře Mar-
tina Jabůrka. Ten však záhy tragicky ze-
mřel, a  přestože komiks dokončilo pět 
dalších výtvarníků, působí kniha pře-
kvapivě kompaktním dojmem. Peníze 
na  vydání se poté podařilo získat tzv. 
crowdfundingem. 

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
na vzniku knihy podíleli, a samozřejmě 
všem Julkovým kamarádům, protože 
bez nich by Julek nebyl tak známý. Oni 
by měli slavit, ne já,“ podotkla skrom-
ně Julkova maminka Dana Vargová, jež 
před čtyřmi lety obdržela za  obětavou 
péči o syna Cenu Paměti národa. -kv-

Role kmotrů se zhostili Julkova maminka Dana Vargová, autor scénáře Ondřej Elbel a šéfredaktor vydavatelství Větrné mlýny 
Petr Minařík. O významu publikace svědčí i fakt, že v únoru čeká knihu ještě křest pražský – v Knihovně Václava Havla. 
 Foto: P. Kvapil

Polorozpadlé domy v ulici Gen. Svobo-
dy naproti šumperské hlavní poště vzaly 
v uplynulých týdnech zasvé.    Strana 3

Šumperk se ve druhém kole prezident-
ských voleb přiklonil ke stávajícímu pre-
zidentovi Miloši Zemanovi.    Strana 3

Do poslední fáze rozsáhlé rekonstruk-
ce vstupuje v  těchto dnech historická 
budovy radnice.    Strany 5, 6

Pozvání na  letošní Preludium Aloise 
Motýla přijali umělci dříve působící 
v Šumperském dětském sboru.   Strana 7

Více informací o komiksu Objekt 
Julek přineseme v březnové příloze 
zpravodaje
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města na svém jedná-
ní ve čtvrtek 25. ledna 2018

* schválilo prodej částí pozemků 
o  celkové výměře 8479 m2, jež se na-
cházejí při Hrubínově ulici, pražské 
společnosti REAL SYSTÉM DEVE-
LOPMENT a.s. Ta již uhradila zálo-
hu na  kupní cenu a  za  metr čtvereční 
pozemku zaplatí dvě stě padesát korun 
a  uhradí rovněž DPH v  platné výši. 
Pozemky mezi ulicí Hrubínovou a pe-
kárnou jsou určeny k  výstavbě rodin-
ných domů, jež byla rozdělena do  tří 
etap. V současnosti jsou zkolaudovány 
inženýrské sítě pro první etapu a vybu-
dovaná komunikace je připravena pro 
položení asfaltového povrchu.

* schválilo prodej částí pozemků 
o  celkové výměře 331m2 ve  vnitřním 
bloku někdejších kasáren šumperské 
společnosti LEZAPARI Development 
s.r.o. Ta zde chce vybudovat parkovací 
stání pro plánovaný bytový dům, který 
by měl vzniknout přestavbou chátrající-
ho objektu. Za metr čtvereční pozemku 
přitom kupující zaplatí osm set korun.

Přebytek z  hospodaření v  minulých 
letech ve  výši 68,04 milionu korun 
půjde z  velké části na  investiční akce 
města a do údržby majetku města. Jeho 

zapracování do výdajové části rozpočtu 
schválili v rámci prvních rozpočtových 
opatření letošního roku na svém ledno-
vém jednání šumperští zastupitelé. 

Rozpočet na rok 2018 přijalo zastu-
pitelstvo již loni v prosinci. V lednu pak 
schválilo první rozpočtová opatření. 
Celkové příjmy města, včetně přeby- 
tku hospodaření z minulých let ve výši 
127,97 milionu a  dvacetimilionového 
úvěru, tak nyní činí 729,525 milionu 
korun. Výdaje, včetně splátek jistin 
úvěrů města ve výši 17,454 milionu ko-
run, pak 729,395 milionu korun.

„Rozpočet města se v  oblasti inves-
tičních výdajů a dotací navýšil o téměř 
šestačtyřicet milionů. Významně jsme 
posílili projekční přípravu, abychom 
byli v  budoucnu schopni realizovat 
další investice. Díky přebytku chceme 
rozšířit parkoviště u nemocnice, kom-
pletně opravit horní kapli a  dokončit 
projekt na  opravu dolní kaple v  Te-
menici. Zajištěno máme �nancování 
rekonstrukce historické budovy rad-
nice a  řady dalších investičních akcí,“ 
uvedl šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný. Vzápětí dodal, že v  rozpočtu 
jsou jak investice již zahájené, tak nově 
plánované. 

O  více než pětadvacet milionů se 
oproti původnímu rozpočtu zvýšily 
provozní výdaje. Ty jdou především 
do  oblasti správy domovního maje- 
tku a  do  majetku, který město vlastní 

v  areálu šumperské nemocnice. Zde 
se kromě jiného letos počítá s opravou 
kanalizačního řadu. O 1,4 milionu ko-
run pak posílily výdaje odboru školství, 
kultury a  vnějších vztahů na  spolu�-
nancování dotací. Celkem se tak v této 
kolonce objevují 3,4 milionu korun.

Na vlastní investiční akce půjde letos 
210,191 milionu korun, což je ve srov-

nání s  původním schváleným rozpoč-
tem o  41,437 milionu více. Nejvyšší 
částka, čtyřicet a  půl milionu korun, 
půjde na  předloni zahájenou přemě-
nu někdejší Masarykovy školy v  ulici  
28. října pro potřeby knihovny. 31,6 mi- 
lionu je nyní vyčleněno na rekonstruk-
ci střechy, podkroví a fasády historické 
budovy radnice na  náměstí Míru, jež 

Na dvě stě sedmdesát návrhů na udě-
lení Ceny města Šumperka za rok 2017 
dorazilo do  konce loňského prosince 
na  místní radnici. Z  návrhů, jež lidé 
mohli posílat do devíti kategorií se čtyř-
mi podkategoriemi a které byly v mnoha 
případech totožné, vzešlo devětašedesát 
platných nominací, tedy stejně jako loni. 
Z nich schválili zastupitelé 25. ledna ví-
těze kategorií Kultura, Významný počin 
v humanitární a sociální oblasti a Pod-
nikání - drobné podnikání, o  dalších 
rozhodnou ve druhém kole hlasování. 

„Prvního kola hlasování se zúčastnilo 
třiadvacet zastupitelů, dva zastupitelé se 
z hlasování omluvili a dva neodevzdali 
hlasovací lístky. Podle schválených pra-
videl se vítězem v dané kategorii stává 
ten nominovaný, který obdrží nadpolo-
viční většinu hlasů, tedy nejméně čtr-
náct,“ uvedla tisková mluvčí šumperské 
radnice Olga Hajduková a  dodala, že 
zmíněnou podmínku splnily tři nomi-
nace. V kategorii Kultura získal patnáct 
hlasů hudebník, ilustrátor, výtvarník, 
scenárista, kameraman a režisér Lubo-
mír Hlavsa, který ve  spolupráci s Čes-
kou televizí vytvořil více než stovku 
dokumentárních pořadů a  �lmů. Tím 
posledním je celovečerní dokumentár-

ní drama Poslední útěk Jeronýma Praž-
ského, jež v současnosti dokončuje.

Lukáš Rozsíval je studentem míst-
ního gymnázia. Loni na  lyžařském 
výcviku svému spolužákovi Martinu 
Žižlavskému, který se velmi vážně zra-
nil, poskytl první pomoc a  zachránil 
mu tak život. Poté uspořádal �nanční 
sbírku, jež spolužákovi pomohla při 

návratu do  normálního života. Za  své 
jednání obdrží Lukáš Rozsíval ocenění 
v kategorii Významný počin v humani-
tární a sociální oblasti.

Do  třetice vybrali zastupitelé v  prv-
ním kole hlasování držitele ocenění 
v  kategorii Podnikání - drobné pod-
nikání. To si v dubnu ze šumperského 
divadla odnese Lenka Vítková, která 
již deset let vede masnu U  Hejtmarek 
v Zábřežské ulici.

O dalších držitelích prestižního oce-
nění v  kategoriích Sport, Vzdělávání, 
Podnikání - podkategorii výrobní spo-
lečnosti, Architektura - podkategoriích 
rekonstrukce a  novostavba, Životní 
prostředí a  ekologie, Životní prostře-
dí a  ekologie, Cena mladých a  Přínos 
městu diskutovali zastupitelé na  pra-
covní schůzce, jež navázala na lednové 
zasedání. Vítěze jednotlivých kategorií 
by pak měli o�ciálně schválit ve  dru-
hém kole hlasování na  svém jednání 
22. února. Slavnostní večer Cen města 
Šumperka proběhne v sobotu 14. dub-
na v  divadle. Šanci dostat se na  tuto 
slavnostní událost mají i zájemci z řad 
veřejnosti. Stačí si jen koupit vstupenky 
za padesát korun, které město bude bě-
hem března prodávat.

Letem šumperským zastupitelským světem

Zastupitelé udělili cenu města ve třech kategoriích, 
o dalších rozhodnou na únorovém zasedání ve druhém kole hlasování

Přebytek hospodaření 
jde převážně do investic

Šumperští čtenáři se ještě letos dočkají důstojného zázemí, práce na přebudování 
někdejší Masarykovy školy na novou městskou knihovnu �nišují.   Foto: -pk-

V kategorii Kultura ocenili zastupitelé 
Lubomíra Hlavsu. Foto: B. Vondruška

minulý týden odstartovala. Sedm-
náct milionů je určeno na  průmyslo-
vou zónu, konkrétně na  dokončení  
projektových prací a  na  realizaci pro-
tipovodňových opatření, včetně cyklo-
stezky a mostu. Šestnáct a půl milionu 
jde na  dokončení projektu na  nutná 
opatření k  záchraně objektu bývalé 
manufaktury, včetně jejich realizace, 
a  zpracování projektové dokumentace 
na muzeum textilnictví, jež je potřeba 
pro podání žádosti o dotaci. Další čtyři 
miliony jsou pak určeny na  udržova-
cí práce. 11,24 milionu plánuje město 
investovat do  loni zahájené přestavby 
takzvané zelené školy v  Temenické 
ulici, kde vzniknou dvě třídy mateřské 
školy Veselá školka pro děti od dvou let 
a na niž získalo město dotaci. 10,3 mi- 
lionu korun je pak určeno na  rekon-
strukci vnitřní kanalizace, vodovodu, 
elektřiny a interiéru vstupního prosto-
ru v kině Oko, částka přitom zahrnuje 
i  zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci střechy.

7,08 milionu korun představuje 
částku určenou na  zaplacení faktur 
za  rekonstrukci objektu v  areálu Luží 
ve  Vikýřovické ulici, v  němž vzniká 
díky dotaci z  Programu reprodukce 
majetku ministerstva práce a  sociál-
ních věcí domov se zvláštním režimem 
pro osoby bez přístřeší. 

 Pokr. na str. 4
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Zpravodajství/Volba prezidenta republiky

Ulici Gen. Svobody již nebezpečné ruiny nehyzdí

Šumperané dali přednost stávající hlavě státu před Jiřím Drahošem

Zastupitelé se 
sejdou ve čtvrtek 
22. února

Polorozpadlé domy v ulici Gen. Svo-
body naproti šumperské hlavní poš-
tě vzaly v  uplynulých týdnech zasvé. 
Vlastník pozemků, jež se nacházejí 
v centru města, zatím ještě nemá úplně 
jasnou představu o jejich konkrétním 
využití. Územní plán přitom na těchto 
parcelách počítá se zástavbou.

„Objekty jsme zbourali, a  jakmi-
le pozemky vyschnou, vyčistíme je 
a  upravíme. Počítáme s  tím, že je 
zatím zatravníme,“ sdělil František 
Bednář, majitel �rmy Befastav z  Pav-
lova u  Mohelnice. Vzápětí dodal, že 
v  současnosti ještě není jasné, jakou 
podobu bude prostor v budoucnu mít. 
„Nechceme samozřejmě, aby pozem-
ky ležely dlouho ladem. Během roku 
bychom tak mohli přijít s  nějakým 
zajímavým projektem,“ podotkl Fran-
tišek Bednář. 

Zchátralé budovy spolu s  nádvoří-
mi a  pozemky v  ulici Gen.  Svobody 
byly dlouhá léta v  neutěšeném stavu. 
S  jejich tehdejšími vlastníky se místní 
radnice snažila domluvit na  nutných 
opravách, ovšem bez úspěchu, a nepo-
mohly ani pokuty ze stavebního úřadu. 
Obrat nastal až koncem roku 2015, kdy 

nemovitosti s pozemky, jež patřily �r-
mě Deneta z Karlových Varů, která se 
ocitla v  konkurzu, nabídl insolvenční 
správce k prodeji obálkovou metodou. 
Z  osmi zájemců o  koupi, mezi nimiž 

bylo i město Šumperk, nabídla nejvyšší 
cenu, 4,3 milionu korun, pražská spo-
lečnost PROJEKT ORANGE s.r.o. Ta 
pak v  loňském roce prodala zmíněné 
nemovitosti �rmě Befastav. -kv-

Šumperk se ve  druhém kole prezi-
dentských voleb přiklonil ke  stávající-
mu prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž 
ovládl většinu okrsků. Získal 57,18% 
hlasů. Ve  �nále porazil fyzikálního 
chemika a někdejšího předsedu Akade-
mie věd Jiřího Drahoše, který bodoval 
ve čtyřech okrscích a v dalších čtyřech 
„prohrál“ jen velmi těsně. Jeho zisk tak 
činil 42,82% hlasů. 

Lednové volby se vymykaly vysokou 
volební účastí, jež se zastavila na hod-
notě 63,30%, což je o  6,45% více než 
ve volbách před pěti lety. A také velkým 
zájmem o  vydání voličských průkazů. 

Šumperský městský úřad jich pro první 
kolo vydal dvě stě dvaadevadesát a pro 
kolo druhé pět set třicet sedm.

Zatímco v Olomouckém kraji získal 
Miloš Zeman na  svoji stranu 59,18% 
a  na  Šumpersku 59,73% voličů, v  sa-
motném Šumperku mu dalo svůj hlas 
7743 lidí, což představuje 57,18% voli-
čů. Jiřího Drahoše pak volilo 5798 Šum- 
peranů, tedy 42,82% voličů. 

Největší podporu vyjádřili Milo-
ši Zemanovi ve  druhém kole voliči 
z  okrsků číslo 16, 7 a  4, šedesátipro-
centní hranici přitom překročil v deseti 
okrscích. Naopak nejméně oblíbená je 

hlava státu u  voličů z  okrsku číslo 12 
(47,13%, 205 hlasů ze 435).

Jiří Drahoš oslovil nejvíc voliče 
v okrscích číslo 14 (54,28%, 317 hlasů 
z  584) a  číslo 23 (53,15%, 211 hlasů 
z 398) a svého protivníka porazil ještě 
v dalších dvou okrscích (č. 12 - 52,87%, 
č. 25 - 51,85%). „Druhé kolo prezident-
ské volby proběhlo stejně jako to první 
bez jakýchkoliv problémů,“ uvedla ve-
doucí správního oddělení šumperské 
radnice Olga Breitzetelová.

Ve  třiceti volebních okrscích, 
do  nichž bylo město rozděleno, přišlo 
k urnám 13 541 občanů, v prvním kole 
jich bylo o  tisíc čtyřicet méně. Nejod-
povědnějšími voliči byli ti z  okrsku 
číslo 19, který měl volební místnost 
ve škole v ulici 8. května. K urnám zde 
přišlo 76,20 procenta voličů (522 vo- 
liči z  685). A  sedmdesátiprocentní 
hranici překonaly i  další čtyři okrsky 
- č. 25 (74,06%), č. 23 (73,43%),  
č. 14 (71,08%) a  č. 12 (70,10%). Tra-
dičně nejnižší účast, 33,15% (533 voliči 
z 1608) hlásil okrsek číslo 1 v Gescha-
derově domě v  Kladské ulici. „Nízké 
číslo vysvětluje fakt, že tento okrsek 
zahrnuje i  radnici, takže do volebních 
seznamů jsou zapsaní voliči, kteří mají 
z nejrůznějších důvodů evidován trva-
lý pobyt na ohlašovně městského úřadu 
a k volbám většinou nechodí. Pro první 
a hlavně druhé kolo prezidentské volby 
si ale tentokrát mnoho z nich požádalo 
o vydání voličského průkazu,“ objasni-
la Breitzetelová. -kv-

Po  necelém měsíci se ke  svému 
dalšímu jednání v  roce 2018 sejdou 
ve  čtvrtek 22. února šumperští zastu-
pitelé. Zaujmout by měli stanovisko 
k  budoucímu způsobu provozování 
majetku společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk po  roce 2020, kdy 
skončí smlouva se současným provo-
zovatelem, společností ŠPVS. Seznámí 
se se zprávami o  činnosti sociálního 
odboru a  obecního živnostenského 
úřadu v loňském roce a schválit by měli 
držitele Cen města Šumperka v  kate-
goriích Sport, Vzdělávání, Podnikání 
- podkategorii výrobní společnosti, 
Architektura - podkategoriích rekon-
strukce a novostavba, Životní prostře-
dí a  ekologie, Cena mladých a  Přínos 
městu. Chybět nebude ani řada ma-
jetkoprávních a  �nančních záležitostí 
města. Jednání začíná poslední únoro-
vý čtvrtek v 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici.  -kv-

Objekty, jež dlouho hyzdily ulici Gen. Svobody v centru města, jejich nový majitel 
zboural. O využití pozemku zatím nemá jasnou představu.  Foto: -pk-

Ve druhém kole prezidentských voleb přišlo do volebních místností v Šumperku 
více než třináct a půl tisíce lidí.  Foto: P. Kvapil

Boj o Hrad v číslech 

Volby v České republice
platných hlasů ve 2. kole: 5 554 596

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 2 853 390 - 51,36% 

poražený: Jiří Drahoš 
počet hlasů: 2 701 206 - 48,63% 

Volby v Olomouckém kraji
platných hlasů ve 2. kole: 338 662

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 200 413 - 59,18%

poražený: Jiří Drahoš 
počet hlasů: 138 249 - 40,82%

Volby v okrese Šumperk
platných hlasů ve 2. kole: 65 799

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 39 300 - 59,73% 

poražený: Jiří Drahoš 
počet hlasů: 26 499 - 40,27% 

Volby v Šumperku
platných hlasů ve 2. kole: 13 541

vítěz: Miloš Zeman 
počet hlasů: 7 743 - 57,18% 

poražený: Jiří Drahoš 
počet hlasů: 5 798 - 42,82% 

Volební účast
Česká republika: 66,60% (5 567 627)
Olomoucký kraj: 66,06% (339 377)
Okres Šumperk: 66,00% (65 949) 

Šumperk: 63,30% (13 576)
Zdroj: ČSÚ
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Informace ze zastupitelstva/Anketa

   Pokr. ze str. 2
Za  dvanáct milionů korun chce město letos vy-

budovat komunikaci a  veřejné osvětlení v  lokalitě 
„Za  Hniličkou“, v  níž nabízí k  prodeji stavební po-
zemky, za  více než čtyři miliony pak chce „rozjet“ 
první etapu rekonstrukce komunikace a  chodníku 
v  lokalitě při Školní ulici, konkrétně v  úseku mezi 
školou a  křižovatkou ulic Sluneční a  Pod Senovou. 
Více než čtyři miliony půjdou na opravu mostu v Ty-
lově ulici, jehož konstrukce bude upravena na  pa-
desátiletou vodu, tři miliony korun pak na  projekt  
rekonstrukce domu kultury a 4,65 milionu na realiza-
ci plánovaných hřišť v areálu na Benátkách.

Nově se v rozpočtu objevuje šest milionů na rozšíře-
ní parkoviště v nemocnici, dva miliony na vybudová-
ní výtahu ve středisku Sever v Temenické ulici, rovný 

milion na realizaci okruhu přírodních stezek pro cyk-
listy, tzv. „singl trail“, v městských lesích, sedm set ti-
síc na projekt regulace potoku Temence a půl milionu 
na  zpracování studie a  projektu revitalizace areálu 
někdejší Hedvy, jehož koupi zastupitelé loni schválili.

Letošní rozpočet například rovněž počítá se zpev-
něním plochy přistávací dráhy na  letišti zatravňova-
cími dlaždicemi, se zpracováním projektu a realizací 
první etapy regenerace panelového sídliště Čajkov-
ského, s  revitalizací vnitrobloku při Palackého ulici, 
s  vybudováním příjezdové komunikace k  budoucí 
zástavbě v Americké ulici, s dokončením projektové 
dokumentace na revitalizaci ulice Šumavské a na dru-
hou etapu rekonstrukce přednádraží či s  vybudová-
ním podzemních kontejnerů na komunální a tříděný 
odpad v ulici Čsl. armády.                    Zpracovala -kv-

Letem zastupitelský světem

V rozpočtu jsou mimo jiné vyčleněny peníze i na zpevnění plochy přistávací dráhy na letišti zatravňovacími 
dlaždicemi.  Foto: -pk-

Šumperané opět rozhodnou o  tom, na kterou in-
vestici půjdou peníze vyčleněné v  návrhu rozpočtu 
na  rok 2018 na  realizaci tzv. participativního roz-
počtu. Poprvé měli tuto možnost v  loňském roce, 
kdy zvolili pořízení nového mobiliáře pro městskou 
památkovou zónu a  přilehlé ulice v  jednotném vi- 
zuálním stylu v hodnotě půl milionu. Letos přitom je 
částka vyšší, konkrétně sedm set padesát tisíc korun.

Tzv. participativní rozpočet, s jehož návrhem přišel 
loni zastupitel Martin Janíček, dává lidem možnost 
přímo rozhodovat o použití peněz na menší investič-
ní akce ve městě. O  tom, která to bude, rozhodnou 

hlasováním v anketě. Ta je přístupná nejen na webu 
města www.sumperk.cz ve formě elektronického for-
muláře v sekci Aktuality, ale tištěný formulář mohou 
lidé vyplnit i v informačním centru v budově divadla 
na Hlavní třídě.

„Město průběžně zaznamenává od občanů podně-
ty ke zlepšení. Z nich bylo vybráno pět, o kterých je 
nyní možné hlasovat,“ uvedla mluvčí šumperské rad-
nice Olga Hajduková. Vzápětí zdůraznila, že návrhy 
jsou vybrány s ohledem na jejich proveditelnost, mu-
sejí se také týkat pozemku či majetku města a měly by 
se realizovat ještě letos. 

Rozhodovat tak lidé mohou o  tom, zda podpoří 
vybudování dětského hřiště na  travnaté ploše u  di-
vadla, dílčí úpravu Dvořákových sadů zahrnující 
i  vybudování hřiště na  pétanque, opravu chodníků 
v  České čtvrti v  ulicích Svatováclavské a  Čičákově, 
opravu asi dvousetmetrového úseku chodníku v ulici 
Zahradní v prostoru mezi domy č. 23 - 37 či opravu 
chodníku ve Sluneční ulici v části mezi ulicemi Za-
hradní a Pod Senovou (před domem Sluneční č. 1). 
O  zmíněných investicích mohou v  anketě hlasovat 
do  pátku 23. února do  17 hodin. „Přestože vítězný 
bude pouze jeden návrh, i ostatními se bude město 
zabývat a případně je zařadí do rozpočtu v následu-
jících letech,“ upřesnila tisková mluvčí a připomněla, 
že loni zvolený mobiliář, tedy nové odpadkové koše, 
stojany na kola a lavičky, již byl pořízen a bude osazen 
v jarních měsících. -zk-

Lidé v anketě opět určí, do čeho 
půjde tři čtvrtě milionu korun

Mezi vybranými akcemi je i  vybudování dětského 
hřiště na travnaté ploše u divadla.  Foto: -pk-

  

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

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednotli-
vých komunikací ve městě, ale také dobu, za kterou 
by měly být uklizené, najdou zájemci na adrese www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Komunální 
služby a Komunikace a  také na stránkách Podniků 
města Šumperka www.pms-spk.cz v sekci Mapy. Pří-
mo z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či připo-
mínkou, jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělo-
vat i nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečerské 
službě, která funguje ve dnech nepříznivého zimní-
ho počasí. Všechny podněty, jež budou na telefon-
ním čísle 604 920 123 nahlášeny, musí odpovědný 
pracovník zaznamenat do dispečerské knihy s po-
známkou o způsobu řešení. -kv-

     Předvalentýnský podvečer 
s Old Time Jazzbandem

Předvalentýnský podvečer je název pořadu, kte-
rý chystá na neděli 11. února Old Time Jazzband 
z Loučné nad Desnou. Odehraje se v kavárně hote-
lu Grand v ulici 17. listopadu 1 od 17 hodin. Vstup-
né je sedmdesát korun. Místa si lze rezervovat 
v recepci hotelu Grand nebo na tel. č. 583 212 220.
 -red-

      Výzva k úpravě stromů, 
dřevin a zeleně zasahujících 
do komunikací

Město Šumperk vyzývá vlastníky nemovitostí, aby 
provedli údržbu stromů, dřevin a  zeleně, zasahují-
cích z jejich soukromých pozemků do místních ko-
munikací, chodníků, parkovišť a jiných zpevněných 
ploch nebo zastiňujících dopravní značení a veřejné 
osvětlení ve  vlastnictví a  správě města Šumperka. 
Povinnost vlastníka pozemku na  údržbu dřevin 
a zeleně v blízkosti komunikací vyplývá zejména ze 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Úpravu větví stromů, živých plotů apod. je nutné 
provést tak, aby zeleň nezasahovala do průchozího 
a  průjezdného pro�lu komunikací a  byla zajiště-
na tzv. minimální průchodná a  podjezdná výška, 
která u chodníků činí 2,5 m a u komunikací 4,5 m. 
Odstranění větví je nutné provést nejen z důvodu 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích 
a bezpečného průchodu osob, ale i z důvodu zajiš-
tění dopravní obslužnosti, svozu odpadů, čištění 
a oprav komunikací a chodníků.

Odstranění větví musí být provedeno nejpozději 
do 30. dubna 2018. V místech, kde je zastíněno do-
pravní značení nebo výhled do křižovatek, je nutné 
provést úpravu neprodleně.

V  případě, že vlastník pozemku úpravu zeleně 
dle výše uvedené výzvy neprovede, zajistí ji v po-
třebném a  nezbytně nutném rozsahu, v  souladu  
s  § 1016 odst. 2 zákona č. 89/2012 (občanský zá-
koník), přímo správce komunikace a  vynaložené 
náklady bude požadovat po vlastníku nemovitosti.

 PMŠ, správce komunikací
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Stromy, které rostou na území Šumperka, projdou 
do  konce roku 2020 postupnou inventarizací. Tu 
„rozjely“ v  loňském roce Podniky města Šumperka, 
jež na  základě výběrového řízení zadaly společnosti 
SAFE TREES, s.r.o. z  Rosic zpracování nového pa-
sportu veřejné zeleně, mobiliáře a  dětských hřišť. 
V  první etapě přitom dendrologové posoudili více 
než tisícovku stromů, převážně v  lokalitách při uli-
cích 8. května, Lidické, Čsl. armády a Revoluční.  

„Výsledky inventarizace budou podkladem pro 
postupnou obnovu zeleně na  základě doporučení 
navržených dendrologem,“ uvedla technička PMŠ 
Marcela Peksová. Ve městě je podle ní mnoho stro-
mů, jež nejsou v  dobré kondici, mají například tla-
kové větvení, různé defekty, jsou napadeny houbou, 
prosychají a podobně. Na základě průzkumů v teré-
nu, ale také žádostí nebo podnětů od vlastníků domů 
a občanů, které PMŠ evidují, proběhlo vloni několik 
místních šetření stavu stromů v  různých lokalitách 
města za účasti pracovnice odboru životního prostře-
dí městského úřadu a  zástupce svazu ochránců pří-
rody. Po vyhodnocení celkového stavu posuzovaných 
stromů se některé z nich musely skácet.

Také letos se Podniky města nevyhnou zásahům 
do zeleně. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu sta-
vu, především silnému prosychání, různým defektům 
a rozsáhlé hnilobě kmene, je nutné vykácet v ulici Čsl. 
armády alej hlohů. Jejich prosychání bylo patrné již 
více než dva roky. Dva tamní stromy, jejichž kmeny 
byly napadené hnilobou, loni dokonce spadly a další 
čtyři se musely z bezpečnostních důvodů neprodle-
ně pokácet. Na  základě doporučení arboristy proto 
hlohy posoudilo šumperské pracoviště rostlinolé-
kařské správy, které zjistilo, že stromy jsou masivně 
napadeny houbou a  hmyzím škůdcem. „Stav hlohů 
v  celém Šumperku je obdobný, navíc se prosychání 
začalo projevovat i u velmi mladých jedinců. Z toho-
to důvodu a  také s ohledem na vedení podzemních 
inženýrských sítí budou hlohy v ulici Čsl. armády na-
hrazeny alejí tvořenou pěti desítkami muchovníků,“ 
vysvětlila Peksová a upřesnila, že jde o asi dva metry 

širokou dřevinu, která dorůstá výšky maximálně tří 
až čtyř metrů.

V  letošním roce se počítá rovněž s obnovou aleje 
v ulici Ležáky. „V minulosti tu byl zasazen nevhod-
ný kultivar třešně, takže stromy dnes zasahují nejen 
do konstrukce domů, ale jsou v kolizi i s inženýrský-
mi sítěmi. Nahradí je třešeň pilovitá. Jde o sloupovitý 
kultivar sakury Amanogawa,“ přiblížila situaci v ulici 
Ležáky technička PMŠ. Vzápětí uvedla, že obnovou 
projde také alej sakur v parčíku u mateřské školy v Je-
remenkově ulici, neboť kmeny stromů mají závažné 
defekty a hnilobu. Jedna ze sakur přitom musela být 
vloni z bezpečnostních důvodů skácena, protože hro-
zilo, že spadne. Stávající stromy tu nahradí kultivar 
sakury odrůdy Kanzan.

Letos odbornou prohlídkou projde více než tři tisí-
ce dalších stromů. Arboristé se opět zaměří na území 
ve starší sídlištní zástavbě, v nichž neproběhly a ani 
se v  nejbližší době neplánují revitalizace zeleně. Jde 
například o lokality při ulicích Alšově, Bří Čapků, Li-
dické, Uničovské, Kosmonautů, U Sanatoria, Reissově 
a dalších. Přednostně se budou zabývat zejména stro-
my významnými nebo určenými pro dendrologické 
posouzení z důvodu jejich zdravotního stavu, použi-
tých bezpečnostních vazeb a podobně. 

A co si má laik pod pojmem inventarizace stromů 
představit? „Tak trochu kartotéku u  lékaře - každý 
strom bude přesně zaměřený, identi�kovaný a  zob-
razený v mapě. V systému bude mít vlastní „kartu“ 
s fotogra�í a popisem, o jaký druh dřeviny se jedná, 
jeho parametry a informací o věkovém a vývojovém 
stádiu, vitalitě, zdravotním stavu a stupni poškození, 
včetně uvedení návrhu péče a jiných zásahů,“ objas-
nila Peksová a dodala, že stromy s bezpečnostní vaz-
bou nebo jedinci napadení dřevokaznými houbami, 
hmyzem či dalšími organizmy budou v systému evi-
dováni s důrazem na provádění jejich pravidelných 
kontrol. 

„Inventarizace stromů bude pro práci na  úseku 
správy veřejné zeleně velkým přínosem, protože 
stromy projdou odborným posouzením dendrologa, 
který dle potřeby určí, jak má být strom ošetřený, zda 
je nutné jej sledovat, nebo v případě jeho špatného 
stavu pokácet,“ zdůraznila technička PMŠ, podle níž 
je kácení krajním prostředkem. „Pokud je to mož-
né, jsou provedeny jen zásahy spočívající například 
v zdravotním či redukčním řezu,“ podotkla Peksová 
a připomněla, že povolení na kácení limitních stro-
mů vydává odbor životního prostředí Městského 
úřadu Šumperk, který v  rozhodnutí rovněž uloží 
náhradní výsadbu stromů. Ne vždy je však možné ji 
provést ve stejné lokalitě, kde ke kácení stromů došlo. 
„Je třeba brát zřetel například na trasy vedení inže-
nýrských sítí a  jejich ochranná pásma nebo na roz-
hledové poměry v  blízkosti komunikací,“ uzavřela 
Marcela Peksová. -kv-

Informace/Zpravodajství

Do  poslední fáze rozsáhlé rekon-
strukce vstupuje v těchto dnech his-
torická budova radnice, jež se letos 
dočká úpravy podkroví a především 
nové střechy a  fasády. Lešení, které 
začalo vyrůstat kolem objektu minu-
lé pondělí, zde zůstane do listopadu, 
kdy by měla být rekonstrukce dokon-
čena. Investice přijde na 42,668 mi- 
lionu korun a  zrealizuje ji �rma  
H & B delta s.r.o. ze Vsetína, jež zví-
tězila ve výběrovém řízení.

„Po  celou dobu rekonstruk-
ce budou přístupné oba vchody 
do  radnice, tedy hlavní i  boční 
od  morového sloupu. Uzavřena 
bude pouze jedna strana schodiště 
k  hlavnímu vchodu,“ uvedla šum-
perská tisková mluvčí Olga Hajdu-
ková a podotkla, že během oprav se 
mohou návštěvníci budovy setkat 
se zvýšenou prašností a  s  omeze-
ním v  podobě zařízení staveniště 
na  části chodníku. Vlastní provoz  
úřadovny na  radnici ale nebude ni-

jak omezen. „Omlouváme se lidem 
za  případné komplikace a  předem 

děkujeme za pochopení,“ zdůraznila 
Hajduková.   Pokr. na str. 6

Bezplatný kurz zdravotnické první 
pomoci, který se již několik let setkává 
s velkým ohlasem šumperské veřejnosti, 
letos opět pokračuje. Jeho garantem je 
Střední zdravotnická škola. Tři pláno-
vané bezplatné lekce startují ve čtvrtek 
15. února.

Lidé mohou v  rámci kurzu, a  to již 
při jedné účasti, získat nebo si připo-
menout informace důležité pro chování 
při událostech, jež se stávají na pracovi-
šti, doma či při relaxaci. Kurz probíhá 
stejně jako loni v budově Střední zdra-
votnické školy v Kladské ulici a každá 
lekce má program pro nově příchozí. 

První lekce je naplánována na čtvr-
tek 15. února, další dvě dvouhodinovky 
proběhnou 22. února a 1. března vždy 
od  16 hodin. Kurz sestává z  předná-
šek, praktických ukázek a  nácviku. Je 
bezplatný a určený pro všechny věkové 
kategorie. Podrobné informace lze najít 
na internetových stránkách školy www.
szssumperk.cz. -kv-

Radnice letos dostane novou střechu a fasáduLidé mohou absolvovat 
kurz první pomoci

Podniky města se pustily do inventarizace stromů, probíhat bude do roku 2020

Lešení začalo vyrůstat kolem radnice minulé pondělí.  Foto: -pk-

Hlohy rostoucí v  ulici Čsl. armády jsou ve  velmi 
špatném zdravotním stavu.  Foto: -mp-
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S  malým překvapením přichází 
na  začátku února Spolek Jokes&Ga-
mes, který vloni oslavil deset let na poli 
dětské zábavy. U  příležitosti tohoto 
výročí natočil snímek nazvaný To-
várna na  zábavu, jenž vypráví příběh 
o malém chlapci, který chtěl bavit děti. 
Režíroval ho zakladatel spolku Jakub 
Gloza a za kamerou stál Ivo Zatloukal 
z  Loštic. Před kameru si pak stoup-

li přímo učitelé a  žáci Základní školy 
Jedničky, kde se tehdy vše odehrávalo, 
a členové spolku. 

Po  velkých ohlasech a  zejména 
po  neustálých žádostech o  reprízu se 
Spolek Jokes&Games rozhodl zveřej-
nit � lm na  internetu. Šedesátiminuto-
vý snímek mohou zájemci zhlédnout 
na www.jokesgames.cz až do 25. února.

 -red-

Dotace na podporu neziskových akcí 
a na celoroční činnost neziskových or-
ganizací letos opět rozdělí šumperská 
radnice. Několik let tak již tímto způ-
sobem podporuje ze svého rozpočtu 
pořádání neziskových akcí a  činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času a ve zdravotně sociální oblasti. Ty 
se pohybují od  třiceti tisíc do půl mi-
lionu korun. Celkem vyčlenilo město 
ve svém letošním rozpočtu na tuto ob-
last 4,44 milionu korun s tím, že žádosti 
se přijímají do středy 21. února. V pří-
padě výkonnostního sportu, na  kte-
rý je v  rozpočtu pamatováno částkou 
1,1 milionu, se pak žádosti začnou při-
jímat od 9. dubna.

Šanci získat „dotační“ peníze mají 

všichni žadatelé, kteří splní konkrét-
ní podmínky, jež v  loni v  listopadu 
schválili zastupitelé. Podrobné znění 
podmínek a také formuláře žádostí na-
jdou zájemci na stránkách města www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
Dotační programy. Žádosti se podá-
vají v  písemné podobě, včetně příloh, 
ve  formátu A4, nesešité, na  podatel-
nách městských úřadoven na  náměstí 
Míru 1 a  v  Jesenické ulici 31. Termín 
pro podávání žádostí vyprší ve  stře-
du 21. února ve 12 hodin. Poté se jimi 
bude zabývat komise pro přidělování 
grantů a dotací, která žádosti do pade-
sáti tisíc korun předloží ke  schválení 
radě města 12. dubna, žádosti přesahu-
jící tuto částku pak zastupitelům na je-
jich jednání 26. dubna. -kv-

Továrnu na zábavu mohou zájemci zhlédnout on-line

Žádosti o dotace se přijímají do středy 21. února

Radnice letos dostane novou střechu a fasáduDomácnosti 
navštěvují 
zástupci statistiky

   Pokr. ze str. 5
Rukama restaurátora projde rovněž 

trojice soch, jež průčelí budovy zdobí. 
Představují Rudolfa I. Habsburského, 
jehož vojska v roce 1278 porazila a za-
bila českého krále Přemysla Otakara II., 
a  císaře Ferdinanda I., za  jehož vlády 
se v roce 1562 stal Šumperk opět krá-
lovským městem. Třetí socha Rolanda 
je pak symbolem městské obchodní 
a  celní samostatnosti. Naposledy byly 
restaurovány asi před pětadvaceti lety, 
ovšem potřebné formy se nedochovaly, 
takže musejí být odlity nové. „Sochy, 
které měří dva metry a  jsou složeny 
z několika částí, se samozřejmě musejí 
z fasády sundat. Problém je, že nevíme, 
jak jsou uchyceny,“ uvedl šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný a  dodal, 
že z budovy se pravděpodobně budou 
muset sundávat po  částech z  lešení. 
Poté si je do  své pražské dílny odveze 
akademický sochař a restaurátor René 
Tikal. Náklady se odhadují na více než 
tři miliony, cena se ovšem bude odvíjet 
od způsobu jejich sejmutí.

Do  větší opravy radnice se město 
pustilo v letech 2007 a 2008, kdy v ně-
kdejším tmavém světlíku vyrostl mo-
derní výtah. Vně budovy pak vznikla 
venkovní rampa, po  níž se imobilní 
lidé dostávají k výtahu v suterénu, kde 
se rovněž nacházejí veřejné toalety 
s  obsluhou. Tato první etapa rekon-

strukce, jejíž součástí bylo i uzemnění 
a odvodnění budovy radnice, částečné 
obložení soklu z pískovce a žuly a osa-
zení zábradlí a bezpečnostního řetízku, 
přišla městskou kasu na 14,157 milionu 
korun. 

V letech 2015 a 2016 prošlo opravou 

venkovní vstupní schodiště s  kašnou 
a  sklepní prostory byly ošetřeny proti 
vlhkosti. Po úpravách místnosti slouží 
jako archiv a vznikla zde rovněž kolár-
na pro zaměstnance a sklad nalezených 
věcí. Součástí rekonstrukce byla také 
výměna sklepních oken, hromosvodů 
a  zbývajícího venkovního betonového 
obkladu v přízemní části, který nahra-
dil pískovec. To vše za  9,285 milionu 
korun. 

V  loňském roce se pak ve  třech 
etapách postupně vyměnila okna, na-
instalovaly se nové datové rozvody, 
elektrorozvody a  rekonstrukcí prošly 
rozvody topení. Celkem si tato investice 
vyžádala částku 15,76 milionu korun.

Budova šumperské radnice byla po-
stavena v  letech 1909 až 1911 ve stylu 
saské neorenesance. Stojí uprostřed 
historického náměstí, na  původním 
místě gotické a renesančně upravované 
radnice, připomínané již v  15. stole-
tí. V  roce 1909 byla budova zbourána 
a  o  rok později byla zahájena stavba 
podle návrhu vídeňského profesora 
L. Schöna a  architekta G. Bergera. 
Vedl ji šumperský stavitel Hugo Nader 
a na realizaci se podílelo dalších jedena-
dvacet � rem převážně ze Šumperka 
a Vídně. Autorem umělecko-kamenic-
ké výzdoby byl Roman Kubesch z Víd-
ně. Ke  slavnostnímu otevření radnice 
došlo 9. září 1911. -kv-

Výběrové šetření „Životní pod-
mínky 2018“ probíhá od  3. února do 
27. května ve  vybraných městech re-
publiky. Do projektu, který organizuje 
Český statistický úřad a jenž navazuje 
na předchozí ročníky, byl zařazen také 
Šumperk. Během necelých čtyř měsíců 
navštíví vyškolení tazatelé vybrané do-
mácnosti, aby získali nejnovější údaje 
o jejich sociální a ekonomické situaci.

Cílem šetření, jež se dotkne 11 575 do-
mácností náhodně vybraných počíta-
čem, je shromáždit údaje potřebné pro 
usměrňování a hodnocení sociální po-
litiky státu, pro výzkumné účely a také 
pro srovnání v rámci evropských zemí. 
Dalším cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chudo-
by. Šetření je anonymní a údaje se bu-
dou zpracovávat hromadně. Tazatelé, 
kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se mu-
sejí prokázat pověřením vydaným ČSÚ 
v  Olomouci, průkazem zaměstnance 
ČSÚ nebo průkazem tazatele a na po-
žádání také občanským průkazem.
 -kv-

Budova radnice na  pohlednici 
E. Wankeho z doby kolem roku 1915.

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

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 * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * 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 * získaná zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, 
samostatnost, � exibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * 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 kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace 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 určitou za  RD, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 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. 3. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  15. 2. 2018. Informace k  pozici podá Pavla Skálová, 
vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920
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Dietos se začínají připravovat 
na novou sezonu

Informační centrum chystá další výstavy

DG Lions chystají discgolfový turnaj

Na  začátku roku 2018 začíná klub 
amerického fotbalu Šumperk Dietos 
s postupnými přípravami na další roč-
ník. Ten, stejně jako vloni, odehrají 
v jedenáctkové verzi. 

Nábory jsou sice o� ciálně u  konce, 
ale Dietos se netají tím, že jejich člen-
ská základna neoplývá 
zrovna početným 
ansáblem. Přitom 
loni na  podzim se 
šumperský klub pus-
til i do audiovizuální 
formy prezentace, 
kterou chtěl oslovit co 
nejvíc potenciálních 
zájemců. „Propagaci 
jsme udělali dynamič-
tější a ohlasy byly po-
zitivní. Do dnešních dní 
nám ale vydrželi pouze 
čtyři nováčci, kteří se již napl-
no připravují společně s ostatními 
hráči,“ říká tiskový mluvčí klubu Milan 
Kolařík. Dlouholetý klubový funkcio-
nář je přesvědčený, že mnoho místních 
klubů má problémy s členskou základ-
nou a  některé dokonce ukončily čin-
nost či podobnou situaci řeší. „Vážíme 
si každého nového i  stávajícího člena. 
Rádi bychom náš tým rozšířili o nové 
posily, podobně jako loni například 

o Stanleyho Hamedera a  Miroslava
Bartoše,“ podotýká Kolařík.

Následující měsíce tak budou Dietos 
pilovat jednotlivé herní prvky, poziční 
drily a mnohé další, aby byli připraveni 
na  start nové sezony. Ta jim ve 3. lize 
skupiny Východ staví do  cesty velmi 

kvalitní soupeře a  navíc 
jedno mezinárodní 
zpestření. „V  soutě-
ži narazíme na  staré 
známé, jako jsou Tři-
nec a Zlín. Zpestřením 
bude účast polského 
celku Wroclaw Pan-
thers B, což je rezervní 
tým současného mistra 
našich východních sou-
sedů, jenž patří k  tomu 

nejlepšímu na  polské 
scéně,“ prozrazuje tiskový 

mluvčí a dodává, že dva nejlepší 
celky ze skupiny (Východ & Západ) 

postoupí do následného play-o� , na ty 
nejúspěšnější pak čeká � nále nazvané 
Bronze Bowl. 

Pro případné zájemce, kteří nestihli 
podzimní nábory, mají Dietos dobrou 
zprávu. Kdokoli má chuť si americ-
ký fotbal vyzkoušet, může se obrátit 
na  klubové vedení. Více informací 
na www.dietos.cz. -red-

Informační centrum Šumperk není 
určeno pouze turistům a návštěvníkům 
města, ale i  jeho obyvatelům. Ti, kteří 
do prostor v budově divadla na Hlavní 
třídě 14 zamíří, mohou navštívit „mi-
nigalerii“, v  níž probíhají výstavy. Ty 
pokračují i v novém roce.

Až do  pátku 23. února je v  mini-
galerii k  vidění výstava přibližující 
spolupráci mezi Geistalschule z  part-
nerského města Bad Hersfeldu a Gym-
náziem Šumperk. Vystavené fotogra� e 
zachycují prohlubování jazykových do-
vedností, poznání jiné kultury a radost 
z navazování nových přátelství. 

Na  měsíc březen chystá informační 
centrum výstavu ilustrací šumperské 
malířky, gra� čky a ilustrátorky Zdeň-
ky Rambouskové ke  knize „Drobnič-
ky z  Prahy“ spisovatele, moderátora 

a  propagátora literatury Vráti Ebra. 
Výstavu, která potrvá od 5. do 29. břez-
na a na níž bude výtvarnice prezento-
vat svou současnou tvorbu, doprovodí 
ve druhé polovině března setkání s čes-
kou herečkou, dabérkou a  zpěvačkou, 
jež propůjčila svůj nezaměnitelný hlas 
včelce Máje, Aťkou Janouškovou.

Od 3. do 30. dubna se pak minigale-
rie promění v umělecké dílo dětí z vý-
tvarného oboru Základní umělecké 
školy Šumperk.  

Bližší informace k  aktuální výstavě 
najdete na  webových stránkách www.
infosumperk.cz. Informační centrum 
Šumperk na  Hlavní třídě je otevřeno 
ve všední dny od 8 do 17 hodin, o ví-
kendech od 9 do 12 a od 13 do 17 ho-
din. Vstup na výstavy je zdarma.

-red-

Areál tzv. Šumperského kotle bude 
v  sobotu 10. března hostit discgolfový 
turnaj pro pětačtyřicet hráčů, začát-
kem června se zde pak odehraje velký 
turnaj v  rámci ligy Moravy a  Slezska 
pro sedmdesát pět hráčů. Organizáto-
rem je nově vznikající klub DG Lions 
Šumperk.

„Březnový turnaj spadá pod Českou 
asociaci discgolfu, což zaručí, že i méně 
zkušení hráči se potkají s těmi zkušený-
mi a mohou se od nich lecčemu naučit. 
Rádi zde proto uvítáme jak fanoušky, 
kteří se mohou těšit na  kvalitní podí-
vanou, tak i discgolfové nováčky, kteří 
by nám mohli pomoci s  rozvojem to-
hoto sportu v Šumperku,“ říká Michal 
Tomášek mladší, jeden z iniciátorů no-
vého klubu, a připomíná, že šumperské 
discgolfové hřiště bylo loni prodlouže-

no až do parku nedaleké sanatorky.
Ti, kteří se chtějí březnového tur-

naje zúčastnit, se musejí registrovat 
na  www.discgolf.cz v  sekci turnaje. 
Registrace se přitom spustí v  sobotu 
10. února ve  20 hodin. Vlastní jed-
nodenní turnaj pak začíná v  sobotu
10. března v osm ráno. „Hráči nejprve
zaplatí registrační poplatek, poté ab-
solvují společný meeting a  rozdělí se
do  jednotlivých � ightů. Hrát se bude
3 x 9 jamek bez � nále s tím, že bychom
ještě rádi vylepšili hřiště o  pár dočas-
ných překážek v  podobě mandatory
a hazardu,“ prozrazuje Tomášek.

Bližší informace o  aktivitě šumper-
ských discgolfových nadšenců mohou 
zájemci získat na  facebooku Discgolf 
Šumperk nebo na  telefonním čísle 
721 132 629. -kv-

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

na pozici

referenta 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 * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * 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. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění * znalost zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 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 * získaná zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána 
* komunikační dovednosti, samostatnost, � exibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 

na PC * 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 kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění * 
realizace zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 10. platová  třída  dle nař. vlády č. 341/2017 
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. 3. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k  rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  21. 2. 2018. Informace k  pozici podá Pavla Skálová,
vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Jubilejní pětačtyřicátý ročník festi-
valu Preludium Aloise Motýla tento tý-
den „odstartoval“. Pozvání na něj přijali 
umělci dříve působící v  Šumperském 
dětském sboru, který jim dal pěvecký 
základ na  jejich hudební cestě. Zaha-
jovací koncert se uskutečnil v  pondělí  
5. února od  sedmé podvečerní v kláš-
terním kostele.

Vystoupily na  něm známé dětské 
sbory Motýli Šumperk se sbormistryní 
Helenou Stojaníkovou a  Ondrášek - 
Novojičínský sbor ZUŠ pod vedením 
Václava Ptáčka, které pravidelně spo-
lupracují s rozhlasem, televizí a už přes 
padesát let slaví úspěchy jak u nás, tak 
v  zahraničí. Během druhého koncer-
tu se v pondělí 19. února od 19 hodin 
představí v  klášterním kostele dvojice 
sopranistek a  absolventek Konzerva-
toře Brno Eva Marie Gieslová a  Aneta 
Podracká Bendová. Obě zpěvačky jsou 
bývalými členkami šumperského dět-
ského sboru Motýli. Eva Marie Gieslo-

vá v současnosti studuje fakulty umění 
Ostravské univerzity, obor sólový zpěv. 
Je členkou operního sboru Národního 
divadla moravskoslezského a komorní-
ho ansámblu zabývajícího se především 
soudobou hudbou Canticum Ostrava.

Aneta Podracká Bendová pokraču-
je ve  studiu zpěvu u  Heleny Kaupové 
na  JAMU. Vystupovala na  festiva-
lech zaměřených na  soudobou hudbu 
Forfest a  Setkávání nové hudby plus, 
na NODO debutovala světovou premié- 
rou opery P. Cíglera. Loni se zúčastni-
la Institutu Ostravské dny nové hudby 
2017, během něhož provedla českou 
premiéru části opery K. Soper Here Be 
Siren a minioperu M. Kosecké.

Koncert se uskuteční za  klavírního 
doprovodu Elišky Vomáčkové a poslu-
chači se mohou těšit na skladby Gabriela 
Faurého, Francise Poulenca, Felixe Men-
delssohna- Bartholdyho, Almy Mah- 
lerové, Jaroslava Křičky a  Antonína 
Dvořáka.  -red-

Preludium Aloise Motýla tento týden „odstartovalo“
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Městská knihovna

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775 764 419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.cz, 
M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.
cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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

SONS Šumperk
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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 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
11. 2. od 15 hod. ve „FS“   Maškarní bál pro děti  Atrakce v duchu 
  zimních olympijských her, rej v maskách 
  a zábavné hry.
16. 2. od 17 hod. v kostele   Adorace pro manželské páry 
  V rámci Národního týdne manželství
18. 2. po deváté Mši svaté v kavárně „FS“  Valentýnská kavárna 
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.

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

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 

Klub českých turistů Šumperk zve na pěší turistický pochod

Šumperská zimní padesátka
v sobotu 24. února, start od 7 do 9 hod. u SVČ Doris v ulici 17. listopadu

Trasy: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km

8. 2. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - zvířátka z ponožek
13. 2. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování „s Bobinou“
14. 2. od 14 hod. v „K“   Zdravotní cvičení  Nutné přihlásit se.
15. 2. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy 
  Vaření pro osoby se zrakovým postižením
16. 2. od 9.30 hod. na Komíně   „Keramika na Komíně 
16. 2. od 12 hod. na „K“   Technika a my  Nutné přihlásit se.
19. 2.   Setkání v Palačinkárně     Sraz ve 13 hod. 
   před budovou SONS, nutné přihlásit se.
20. 2. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
22. 2. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pedigu
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.
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MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
od 15.ledna do 25.února  nábor nových zájemců o výuku
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

 nových zájemců o výuku

Akustická kytara
Bicí souprava + perkuse 
Elektrická kytara
Zpěv 
Klavír
Zobcová � étna 
Mandolína
Ukulele

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

Hledá mladé (i zkušenějši:) 

BUBENÍKY S CHUTÍ SE ROZVÍJET 
pro obor bicí nástroje a perkuse 
(cajon, djembe, melodicke perkuse). 
Nabízíme výuku pod vedením pana Zdeňka 
Ševčíka pro začatečníky, středně pokročilé 
a pokročilé se zameřením na zdokonalovaní 
techniky, jak, proč a co cvičit a komplexním 
planem pro ovladnutí nástroje. Výuka skupinová 
nebo individuální – jednou týdně.

Pokud zvládáš hru 
na akustickou kytaru, 
klavír, housle
HLEDÁME UČITELE 
nebo ŠIKOVNÉ LEKTORY 
pro hudební výuku dětí a dospělích

UČITELE NA ZOBCOVOU 
FLÉTNU
Vzdělání a věk nerozhoduje.
Výhodou znalost hudební nauky  
+ řidičský průkaz skupiny B

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16     tel.č. 725 686 325     www.m-machala.cz

Mimoškolní výchova 
M. Machala
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*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

*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

OBLÍBENÁ AKCE 1+1
OBLÍBENÁ AKCE 1+1

S novým rokem Vám můžeme
nabídnout NOVINKU v řadě 
multifokálních čoček 
„Varilux X“-čočky
s rozšírenou zónou 
na PC a nablízko

Dva páry brýlových skel za cenu JEDNOHO
dle Vašeho výběru platí pro všechny typy skel 
včetně MULTIfokálních VARILUX VŠE v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, nablízko/ *více info v optice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.2.2018

Ve středu 14. 2. prodloužená
otevírací doba 8:00 – 20:00 hod.

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

  

 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 Stavebnictví

 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:

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz
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Městská knihovna Šumperk, příspěvková 
organizace přijme zaměstnance na místa

PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU 
do nové budovy knihovny
Pracovně právní vztah: poloviční úvazek
Nástup do zaměstnání: srpen 2018
Požadujeme: zkušenosti na podobné pozici vítány, pečlivost, 
spolehlivost, samostatnost, dobrá fyzická kondice
Stručný životopis doručí zájemci o práci do Městské knihovny 
Šumperk, ul. 17. listopadu 6,  do konce února 2018. Následně 
budou vybraní uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru.

TECHNIK/SPRÁVCE BUDOVY 
do nové budovy knihovny
Pracovně právní vztah: celý úvazek
Nástup do zaměstnání: červenec 2018
Požadujeme: zručnost, bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost 
pečlivost, příjemné a vstřícné vystupování, časová � exibilita, ŘP 
skup B, čistý trestní rejstřík, základní znalost pracovat v programu 
word a a excel. Praxe v oboru vítána.
Strukturovaný životopis zájemci o práci doručí do Městské knihov-
ny Šumperk, ul. 17. listopadu 6,  do konce února 2018. Následně 
budou vybraní uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru.

Bližší informace podá Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka knihovny, 
tel.č. 583 550 423, 727 964 582.

Vyšší odborná škola je součástí Vyš-
ší odborné školy a Střední průmyslové 
školy v Šumperku a už dvě desítky let 
připravuje odborníky v  oblasti in-
formačních technologií pro úspěšné 
uplatnění u významných regionálních 
i mezinárodních zaměstnavatelů. 

Vzdělávání ve  vyšších odborných 
školách je stejně jako vysokoškol-
ské vzdělávání zařazeno do ter-
ciárního stupně (ISCED 5B) 
a prohlubuje znalosti a do-
vednosti studentů získané 
ve  středním vzdělávání. Po-
skytuje všeobecné a  odborné 
vzdělání a  praktickou přípravu 
pro výkon nejrůznějších odborných 
profesí. Vzdělávání ve  vyšších odbor-
ných školách je určeno především 
uchazečům, kterým nevyhovuje příliš 
teoreticky zaměřené vysokoškolské 
studium, ale naopak se chtějí věnovat 
studiu spíše prakticky. Zásadní význam 
pro získávání praktických dovedností 

má kromě samotné výuky ve škole také 
probíhající odborná praxe přímo v reál- 
ných pracovních podmínkách spo-
lupracujících �rem a  institucí, kde se 
studentům po ukončení studia zvyšují 
možnosti uplatnění na trhu práce.

Studium vyšší odborné školy je 
v  denní formě vzdělávání tříleté a  je  

zakončeno závěrečnou zkouškou - 
absolutoriem. Absolventi vyšší 

odborné školy získají vysvěd-
čení o absolutoriu a diplom 
a  je jim přiznán neakade-
mický titul „diplomovaný 

specialista“ uváděný za jménem 
- zkráceně DiS. K  těmto doku-

mentům škola vydává i tzv. Europass, 
který dokládá stupeň vzdělání, osob-
ní kompetence, jazykové dovednosti 
a odbornou kvali�kaci absolventa. 

Přemýšlíte-li o své budoucnosti, ne-
váhejte a  investujte do  svého vzdělání 
na  Vyšší odborné škole v  Šumperku. 
Investice do vzdělání se vyplatí.

Tradice 21 let vyššího odborného  
vzdělávání v informačních 
technologiích a jejich aplikací

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ŠUMPERK 
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

EPCOS s.r.o. Šumperk

    800 777 000
        nabory@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.epcos.info

V ZIMĚ S NÁMI 

VÝHODNĚ 

LYŽUJETE!

Zaujali 
jsme Vás?

OPERÁTOR/KA
ČÍM SE U NÁS BUDETE BAVIT:
• manipulací s výrobky ve výrobě
• obsluhou výrobních zařízení
• průběžnou kontrolou kvality 
   výrobků

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost
• pečlivost
• chuť pracovat

KROMĚ STANDARDNÍCH BENEFITŮ:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• káva na pracovišti zdarma
• s námi volá výhodně celá Vaše rodina
• počítáme s Vámi na hlavní pracovní poměr 
   na dobu neurčitou
• s námi se vzděláváte a rozvíjíte a to i v zahraničí 

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
www.hevos.czZábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh     I
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