
Poctu Johannesu Guttenbergovi 
tvoří ve  svém ateliéru šumperský so-
chař Antonín Suchan, který je členem 
Unie výtvarných umělců Olomoucka. 
Asambláž, tedy třírozměrná obdoba 
koláže, která pod jeho rukama vzniká, 
ozdobí jednu ze stěn nové knihovny 
v budově někdejší „masaryčky“, jež se 
čtenářům otevře letos v září.  

Když před třiceti lety s  nástupem 
nových technologií jedna ze šumper-
ských tiskáren likvidovala dřevěnou 
sazbu, používanou do  té doby na  tisk 

plakátů, zachránil Antonín Suchan 
před plameny stovky dřevěných pís-
men. Ta poté řadu let „odpočívala“ 
v deseti papírových pytlích v rohu jeho 
ateliéru. „Tušil jsem, že je určitě někdy 
použiju. A v minulosti jsem z nich sku-
tečně udělal několik menších věcí, kte-
ré dokonce na výstavách sklidily velký 
ohlas,“ říká Antonín Suchan, jehož 
v  souvislosti s  přestavbou bývalé Ma-
sarykovy školy pro potřeby knihovny 
napadlo, že by dřevěná písmena sesta-
vená do určité kompozice mohla ozdo-

bit její interiér. „Říkal jsem si, že vše, 
co souvisí s  knihtiskem, by se mohlo 
do  knihovny hodit. Oslovil jsem tedy 
paní ředitelku, které se můj nápad lí-
bil. A  po  konzultaci s  architektem 
a po projednání ve vedení města bylo 
rozhodnuto, že vytvořím asambláž, 
což je plastický obraz. Už tehdy jsem 
věděl, že ji pojmenuji Pocta Johanne-
su Guttenbergovi, jenž byl vynálezcem 
knihtisku,“ přibližuje momenty, které 
předcházely vzniku díla, výtvarník. 
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Interiér nové knihovny ozdobí Pocta Johannesu Guttenbergovi

Dřevěná písmena lepí Antonín Suchan na osmimilimetrovou překližku zasazenou do dřevěného rámu.   Foto: P. Kvapil

Kino Oko by se mělo opět otevřít 1. červ-
na, návštěvníci by mohli ocenit nový in-
teriér i špičkový zvuk.    Strany 3, 6

Šumperské ulice rozkvetou měsíčkem 
lékařským.   Strana 4

V sadech 1. máje proběhne „Den fasci-
nace rostlinami.   Strana 7

Základní umělecká škola 
Šumperk

vyhlašuje zápis do přípravného 
ročníku hudebního oboru 

a talentovou zkoušku pro přijetí  
ke studiu v I. a II. stupni hudebního, 
 tanečního a výtvarného oboru pro 

školní rok 2018/2019
ve dnech 28. května - 1. června 

vždy od 14 do 18 hodin 
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici 11

Bližší informace: 
tel. č. 583 214 361, 602 807 998, 

www.zus-sumperk.cz



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 
ve čtvrtek 26. dubna 2018

* schválilo časový a obsahový program svých za-
sedání v době od července do konce čtyřletého vo-
lebního období, jež vyprší na podzim. V tomto čase 
by se měli zastupitelé sejít jednou, a  to ve  čtvrtek  
13. září. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupi-
telstva města je pak předběžně plánováno na  první 
listopadový týden.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města k  31. 12. 2017. Z  celkem 
jedenácti organizací přitom nevykazuje žádná ztrátu 
a na jejich kladném hospodářském výsledku se „po-
depsala“ mimo jiné úspora energií díky mírnějšímu 
nástupu zimy v listopadu a prosinci a také provozová-
ní doplňkových činností. Jde především o pronájmy 
tělocvičen a odběr obědů cizími strávníky. Vysokým 
výsledkem hospodaření ve výši 730 tisíc korun, který 
je spojen zejména s výnosy ze vstupného, se pak může 
v loňském roce pochlubit kino Oko.

* schválilo z programů „Podpora neziskových akcí“ 
a „Podpora celoroční činnosti“ pro rok 2018 přiděle-
ní dotací na neziskové akce a na celoroční činnost, 
na  něž jejich pořadatelé žádali částku přesahující  
padesát tisíc korun. Letos přitom dorazilo na  šum-
perskou radnici 120 žádostí o  poskytnutí dotace 
na  neziskovou akci a  čtyřiatřicet žádostí o  dota-
ci na  celoroční činnost. Celkem tak zastupitelstvo 
a  rada rozdělily částku 3,09 milionu korun. Čtvrt 
milionu pak zůstalo jako finanční rezerva, která bude 
využita v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí 
žádostí, jež nelze zahrnout do vyhlášených programů, 
ale které svým obsahem odpovídají zájmům města.

Z „velkých“ akcí se přitom již tradičně dostane pod-
pory jarní vyhledávací soutěži Blues Aperitiv a  lis-
topadovému festivalu Blues Alive (celkem 300 tis.), 
srpnovému Mezinárodnímu folklornímu festivalu 
(180 tis.), podzimnímu Džemfestu (120 tis.), cyklu 
koncertů Klasika Viva a letním Klášterním hudebním 
slavnostem (celkem 140 tis.), přehlídce umění Olo-
mouckého kraje ŠPEK (55 tis.) a rovněž Šumperské-
mu majálesu (30 tis.).

* schválilo zadání změny č. 2 územního plánu, jenž 
řeší katastrální území Šumperka a Dolní a Horní Te-
menice. Zastupitelstvo města ho vydalo před sedmi lety 
a od té doby prošel jednou změnou, kterou zastupitelé 
vydali v  roce 2015. Z  vlastního podnětu pak zastupi-
telstvo loni v březnu rozhodlo o pořízení změny číslo 
dvě. Jednotlivými žádostmi o  změnu územního plá-
nu, jež město samo iniciovalo či obdrželo od  občanů 
a dalších subjektů, se zastupitelé zabývali loni v prosin-
ci, kdy rozhodli, zda budou do návrhu zadání změny 
č. 2 zapracovány a  dále prověřovány v  procesu jejího 
pořízení. K návrhu se přitom vyjádřily dotčené orgá-
ny a  olomoucký krajský úřad a  písemné připomínky 
mohli zaslat rovněž občané. Jejich vypořádání zastu-
pitelé schválili jako součást přílohy zadání změny č. 2. 
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 je naplánováno 
na letošní listopad, její vydání pak na únor 2019.

* schválilo odkoupení pozemku o  výměře 
4173 m², jenž se nachází pod stavbou domu kultury. 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
za něj místní radnice zaplatí 5,92 milionu korun. Více 
informací v příštím čísle.

* stanovilo, že počet členů zastupitelstva města 
Šumperka pro volební období 2018 až 2022 zůstane 
stejný jako dosud. V nadcházejících podzimních vol-
bách tak budou občané opět vybírat sedmadvaceti-
členný zastupitelský sbor.

* schválilo rozdělení státního příspěvku z Progra-
mu regenerace městské památkové zóny na letošní 
rok v celkové výši 1,575 milionu korun na dva projek-
ty, konkrétně na opravu střechy bývalého dominikán-
ského kláštera a na obnovu boční fasády měšťanského 
domu v Lužickosrbské ulici. Více v příštím čísle.

* schválilo změnu svého usnesení z loňského úno-
ra, jež se týkalo podání žádosti města o dotaci z pro-
gramu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci 
partnerské spolupráce s  městem Nysa a  zapracová-
ní maximálně jednoho milionu korun do  rozpočtu 
města na loňský rok na financování projektu „Malá 
Vídeň - Slezský Řím“ v případě, že bude na projekt 
získána dotace. V loňském prvním kole podávání žá-
dostí však uspěla pouze Nysa, která již projekt reali-
zuje. Šumperk proto koncem loňského roku požádal 
o dotaci znovu a ta mu byla letos v březnu ve druhém 
kole přiznána. V  této souvislosti zastupitelé schvá-
lili zapracování částky v  maximální výši jednoho  
milionu korun do  letošních rozpočtových opatření 
a uložili radě města zapracovat do zmíněných opatření  
navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a vnějších 
vztahů o sedm set tisíc korun. Zbývajících maximálně 
tři sta tisíc pak pokryje rozpočet roku 2019. Po  do-
končení projektu bude pětaosmdesát procent profi-
nancované částky vráceno zpět do rozpočtu města.

Hlavní myšlenkou projektu je posílení vzájemné 
spolupráce mezi oběma městy v oblasti rozvoje cestov-
ního ruchu s využitím kulturního dědictví, na něž se 
obě města soustředí. Kromě propagačních materiálů, 
internetové aplikace a webových stránek zaměřených 
na  „Malou Vídeň“ jde o  umístění „chytré“ lavičky 
u šumperského divadla, jejímž prostřednictvím si bu-
dou moci návštěvníci zdarma stáhnout aplikaci i hru 
k „Malé Vídni“. Kromě toho nabídne lavička také wifi 
připojení a dobytí telefonu pomocí solárních panelů. 
Projekt rovněž předpokládá vytvoření interaktivní hry 
na téma „Malé Vídně“ a uspořádání dvou výjezdních 
akcí pro turisty do Nysy a do Šumperka. Větší část pro-
jektu přitom bude realizována v letošním roce, zbýva-
jící aktivity pak příští rok v lednu a únoru.

* vzalo na  vědomí zrušení veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na  pořádání akce nazvané „Adventní 
program a vánoční trhy v Šumperku 2018“. Soutěž 
vypsala místní radnice v závěru loňského roku a oslo-
vila v  ní dvanáct firem s  tím, že na  zmíněnou akci 
je v rozpočtu vyčleněno půl milionu korun. Obdržela 
však jen dvě nabídky, které však neobsahovaly oče-
kávanou změnu v  koncepci vánočních trhů a  jejich 
oživení. Hrozilo naopak snížení kvality celé akce.

 Zpracovala -kv-

Letem šumperským zastupitelským světem

  

      Úřadovna v Jesenické 
ulici se otevře veřejnosti

Akci nazvanou Den otevřených dveří aneb 
Poznejte úřad i  z  jiné strany pořádá ve  čtvrtek  
24. května místní radnice. Uskuteční se v úřadov-
ně v Jesenické ulici 31 v době od 11 do 17 hodin. 
Samotný úřad přitom bude fungovat s  minimál-
ním omezením do třetí hodiny odpolední.

Ti, kteří na akci zamíří, si budou moci prohléd-
nout zajímavá místa úřadovny, například zkušební 
místnost řidičů, stavební archiv, pracoviště vydá-
vání občanských průkazů cestovních dokladů či 
monitorovací místnost městské policie. A  sezná-
mit se rovněž mohou s činností odborů a oddělení 
městského úřadu. Děti se mohou těšit na skákací 
hrad, tvořivou dílnu a další aktivity a nejen na ně 
pak čekají na stanovišti s různou tematikou vědo-
mostní a  zábavné úkoly. Úspěšní řešitelé přitom 
budou odměněni. Chybět nebudou ani ukázky 
techniky a činnosti městské policie. -red-

      Zapojte se do průzkumu 
k projektu muzea textilnictví 

Město Šumperk plánuje ve spolupráci s polským 
městem Bielawa realizaci společného projektu 
vztahujícího se k historii textilnictví. V jeho rámci 
by měla v  objektu bývalé šumperské Klappero-
thovy manufaktury vzniknout interaktivní expo-
zice zaměřená právě na  tuto oblast. V souvislosti 
s  realizací projektu „Polsko-české spolupráce při 
přípravě plánů a dokumentace o  společném pro-
jektu“, jenž je financován Euroregionem Glacensis, 
zveřejnila šumperská radnice na  svých stránkách 
krátký dotazník a  prosí občany o  jeho vyplnění. 
Zájemci jej naleznou v  sekci Občan, podsekcích 
Periodický tisk, Tiskové zprávy. Obdobný prů-
zkum probíhá i v polské Bielawě. -kv-

      Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Nalezené a odevzdané věci, o které se jejich pů-
vodní majitel nepřihlásil a jež byly uloženy ve skla-
du města, budou nabídnuty ve veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude ve středu 30. května odehrávat 
od 13 hodin v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v  Rooseveltově ulici. Na  dražebním seznamu 
přitom je dvaačtyřicet předmětů, mezi nimi napří-
klad třináct mobilních telefonů, deset jízdních kol 
či příruční vozík rudl. Vyvolávací ceny se pohybují 
od dvaceti do tří set korun. 

Seznam dražených věcí najdou zájemci na úřed-
ních deskách města a  také na  www.sumperk.cz 
v  aktualitách. Informace o  předmětech a  dalších 
okolnostech dražby pak poskytne Eva Krmelová 
z  finančního odboru šumperské radnice na  tele-
fonním čísle 583 388 458 nebo na e-mailu eva.kr-
melova@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohléd-
nout v  pondělí 28. května od  15 do  16.30 hodin 
a ve středu 30. května od 10 do 11.30 hodin v gará-
ži číslo 3, jež se nachází na parkovišti za budovou 
městské úřadovny v Jesenické ulici.  -kv-

Nové střechy se letos dočká budova někdejšího do-
minikánského kláštera, v níž sídlí místní „zdravka“. 
 Foto: -pk
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Město nabízí 
pozemky za Hniličkou

Kino Oko by se mělo opět otevřít 1. června, návštěvníci by mohli ocenit nový interiér i špičkový zvuk

Sháníte stavební parcelu pro výstavbu rodinného 
domu v Šumperku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, jež loni „odstartovala“ prodej pozemků v lokali-
tě 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 loka-
litě je vybudovaná hlavní společná přístupová komu-
nikace. Letos zde proběhne výstavba inženýrských sítí 
a komunikací. Pozemky tak budou k prodeji připra-
veny 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 na mapě 
s jednotlivými označenými pozemky ověřit, zda jsou 
parcely ještě v nabídce. Přímo v lokalitě je navíc umís-
těn banner s bližšími informacemi.

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

Milovníci filmového plátna ze Šum-
perka a okolí se po více než čtyřměsíční 
pauze dočkají znovuotevření jediného 
místního biografu. Ten v polovině led-
na uzavřela plánovaná rekonstrukce, 
termín jejího dokončení však nečeka-
né komplikace posunuly až na  konec 
května. Otevření je tak naplánováno 
na pátek 1. června.

„Rekonstrukce staré budovy s sebou 
vždy nese riziko možných komplikací. 
Ani nám se bohužel nevyhnuly,“ říká 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil. Pro-
blém podle něj nastal, když se hned 
na  začátku ukázalo, že podlahy a  zdi 
v předsálí nejsou odizolované a že chy-
bějí veškeré podkladní betony. Vzápětí 
se pak objevily potíže s rozvody tope-

ní. Nevyhnutelným krokem tak bylo 
nejen jejich nové natažení, ale přede-
vším podřezání budovy. „Na část prací 
musely být vypsány dvě nové soutěže. 
To vše samozřejmě ovlivnilo termín 
dokončení,“ podotýká Navrátil.

Dodavatelská firma Elektromont 
Rapotín, s.r.o. již všechny stavební prá-
ce provedla a finišuje s elektroinstala-
cemi, hotové je osvětlení a  souběžně 
s dokončováním podlah se šumperská 
firma Nečas - Interiéry pustila do za-
řizování samotného interiéru. „Za-
budovány už jsou nové dveře z  foyer 
do prostoru před šatnami a nyní se bu-
dou montovat dveře spojující kavárnu 
s  foyer, 14. května pak vstupní dveře 
do sálu. Prostor před pokladnou je vy-

dlážděný a tento pátek nastoupí firma 
na podlahové stěrky, na které se budou 
od 16. do 19. května pokládat koberce. 
Pak už máme naplánovaný závěrečný 
úklid,“ vyjmenovává postup prací ředi-
tel kina, který přiznává, že je zvědavý, 
jak lidé výraznou proměnu interiéru 
přijmou. 

Vzápětí dodává, že pražská společ-
nost Audiomaster CZ v  současnosti 
dokončuje instalaci nového revoluč-
ního zvuku Dolby ATMOS. Ten je, 
zjednodušeně řečeno, zvukovým ekvi-
valentem 3D filmu a  v  Oku nahradí 
technologii z roku 2000. Celkem se při-
tom bude v  šumperském kinosále na-
cházet padesát reproduktorů, z  nichž 
deset bude umístěno na stropě. 

„Zpočátku jsem váhal, zda jde o  in-
vestici správným směrem, ale vzhledem 
k tomu, kolik filmů se dnes v ATMOSu 
připravuje, věřím, že diváci tuto novin-
ku ocení. Navíc nebudou muset kvůli ní 
vážit cestu až do Olomouce,“ soudí Na-
vrátil. Zmíněná technologie se podle něj 
využívá i u hudebních filmů, příkladem 
je Bohemian Rhapsody o životě zpěváka 
Freddieho Mercuryho a  o  kariéře brit-
ské rockové skupiny Queen. „Výjimkou 
ale už dnes nejsou ani filmy přírodo-
pisné. Firma, jež nám tuto technologii 
instaluje, navíc vybavovala ATMOSem 
i domácí postprodukční studio, takže se 
diváci mohou těšit na kvalitní zvuk rov-
něž u  českých filmů,“ podotýká ředitel 
kina. Pokr. na str. 6

Společnost Audiomaster CZ v současnosti dokončuje instalaci nového revoluční-
ho zvuku Dolby ATMOS.                                                                                    Foto: -kv-

Interiér kina Oko prochází výraznou proměnou. Práce v současné době finišují. 
 Foto -kv-

Poslední dubnovou neděli obsadily areál Pavlínina dvora v místním muzeu čarodějnice, strigy, roztodivné bo-
sorky, létající košťata, ale i netopýři, černí kocouři, pavouci, myši a další havěť. V souvislosti s blížící se filipo-
jakubskou neboli Valpuržinou nocí zde probíhala oslava pálení čarodějnic. Ti, kteří do Pavlínina dvora přišli, 
rozhodně nelitovali. Muzejníci pro ně připravili bohatý program.  Foto: P. Kvapil
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Informace/Nová divadelní sezona

Divadlo již láká na novou sezonu

Základní umělecká škola v Šumper-
ku se letos opět připojí k celostátnímu 
happeningu základních uměleckých 
škol, který druhým rokem pořádá Na-
dační fond Magdaleny Kožené. Akce 
upozorňuje na  význam uměleckého 
vzdělávání a  dává školám mimořád-
nou příležitost prezentovat práci svých 
žáků. Letošní ročník proběhne ve čtvr-
tek 24. května. 

„Prezentovat budeme všechny obory 
naší školy, tedy hudební, taneční, vý-

tvarný a literárně-dramatický,“ říká uči-
telka „ZUŠky“ Marcela Nováková a do-
dává, že celá akce vypukne ve 14 hodin 
na  různých stanovištích na  pěší zóně. 
O  půl hodiny později projde městem 
za  doprovodu Dechového orchestru 
ZUŠ průvod žáků, pedagogů i  rodičů. 
Od 15 hodin pak proběhne hlavní pro-
gram na pódiu v sadech 1. máje u sovy, 
který by měl trvat do 17 hodin. „Bude-
me rádi, pokud se přijdete podívat,“ zve 
na akci Nováková. -kv-

Již dvaadvacátý ročník Českého dne 
proti rakovině proběhne ve  středu  
16. května. Zaměří se na  prevenci ra-
koviny tlustého střeva a konečníku.

Třetí květnovou středu vyrazí 
do šumperských ulic dvojice studentek 
a  studentů místní střední zdravotnic-
ké školy a  členky Ligy proti rakovině 
v  Šumperku. Kolemjdoucím 
budou již tradičně nabí-
zet za  dvacet korun 
žlutý kvítek měsíč-
ku zahradního, 
jenž letos zdobí 
vínová stužka. 
K  němu přida-
jí letáček, který 
přibližuje mož-
nosti, jak tomuto 
nádoru předcházet. 
Odpoledne, kolem 
půl čtvrté, pak šumper-
ský „měsíčkový“ den oživí 
vystoupení mažoretek místního Taneč-
ního spolku KK-Dance Sany.

Na nádor tlustého střeva a koneční-
ku onemocní ročně kolem osmi tisíc 
lidí a  polovina z  nich na  tuto nemoc 
umírá. Většina pacientů přitom při-
chází k lékaři až v pokročilejším stadiu, 
kdy je nádor obtížněji léčitelný. Dů-

ležitá je proto prevence onemocnění 
a  účast na  preventivních prohlídkách, 
jež mohou odhalit onemocnění včas 
a zachránit tak život. 

„Občanům nad padesát let nabízíme 
bezplatné vyšetření stolice na  přítom-
nost krve, od  pětapadesáti pak přímo 
kolonoskopické vyšetření střeva. Této 

možnosti bohužel využívá pouze 
čtvrtina populace zmíně-

ného věku,“ říká před-
sedkyně šumperské 

Ligy proti rakovině 
Jiřina Koutná. Dů-
ležité je podle ní 
dbát už od  mládí 
na  správnou vyvá-
ženou stravu, obsa-

hující více zeleniny 
a  ovoce, vyvarovat se 

nadměrné konzumace 
živočišných tuků, červené-

ho masa a  nadměrného poží-
vání alkoholu a  kouření. „Nekuřáctví, 
zdravá výživa a  dostatek tělesné akti-
vity snižují riziko vzniku nádorů až 
o šedesát procent,“ zdůrazňuje lékařka, 
která věří, že se letošní Český den pro-
ti rakovině opět setká s ohlasem a lidé 
vezmou rady obsažené v letáku vážně.

 -kv-

Zajímavé premiéry chystá už nyní 
na  příští sezonu šumperské divadlo. 
Jeho příznivci se s nimi mohou sezná-
mit v bulletinu nabízejícím předplatné, 
který v  těchto dnech divadlo vydává. 
Leták s nabídkou předplatného je pak 
vložen do tohoto čísla zpravodaje.

„Prvním počinem bude zřejmě 
nejúspěšnější komedie všech dob - 
Jak je důležité mít Filipa - od  Oscara 
Wilda. A  pro diváky je určitě dobrou 
zprávou, že režie se ujme Petr Veselý, 
který pro naše divadlo připravil jed-
nu z  nejnavštěvovanějších inscenací 
poslední doby - D’Artagnan aneb Tři 
mušketýři,“ říká ředitel šumperského 
divadla Matěj Kašík. 
A  také další tituly 
patří mezi osvěd-
čené a  celosvětově 
úspěšné. Ten v po-
řadí druhý přenese 
diváky na  skot-
ská blata, kde 
se po  stopách 
psa baskervil- 
lského vydá 
asi nejoblíbe-
nější postava 
detektivního žán-
ru, Sherlock Hol- 
mes. Režie se ujme 
Adam Doležal, jenž si pro 
šumperské jeviště vybral adaptaci 
Kena Ludwiga, jednu z  nejhranějších 
současných světových komediografů. 
„Můžete si tedy být jisti, že kromě na-
pětí na vás čeká i spousta humoru. Na-
víc se můžete se Sherlockem bát i smát 
jako úplně první, protože Ludwigovu 
adaptaci uvádíme v  české premiéře,“ 
prozrazuje Kašík. 

Na úspěch, který měla u diváků ko-
medie 1+1=3, se divadlo pokusí navá-
zat komedií stejného autora, tedy Raye 
Cooneyho. Tentokrát ovšem nepůjde 
o  zálety, ale o  pořádný balík peněz, 
který nalezl hlavní hrdina komedie 
Prachy? Prachy! v metru a nehodlá jej 
vrátit. Stejně jako u předchozí Cooney-
ho komedie se režie i  tentokrát ujme 
Roman Groszmann.

Zkušený režisér a dlouholetý šéf di-
vadla v Uherském Hradišti Igor Strán-
ský pak bude v  Šumperku režírovat 

druhé nejhranější a nejspíš také nejpo-
vedenější Jiráskovo drama - Vojnarku. 
Poslední inscenace příští sezony zave-
de diváky do  luxusního berlínského 
hotelu Grand roku 1928, jenž obývá 
řada svérázných postaviček - stárnoucí 
primabalerína toužící po  comebacku, 
pohledná sekretářka bažící po  pop 
kariéře, nemocný účetní, který chce 
strávit zbytek života v  luxusu… Po-
dle slavného románu Vicki Baumové 
Lidé v hotelu nejdříve vznikl oscarový 
film a  později dokonce broadwayský 
muzikál Grandhotel. Šumperští uvidí 
magickou atmosféru předválečného 
Berlína v  nové dramatizaci režisérky 

Podskaláka Dag-
mar Hlubkové, jež 
hru doplní o dobo-
vé písně.    

„Věřím, že na-
bídka pro příští 
sezonu bude pro 
naše stávající 
i  budoucí ná-
vštěvníky lá-
kavá a  divácky 
zajímavá,“ po-
dotýká ředitel 
divadla a  při-

pomíná, že lidé 
mohou opět využít 

zvýhodněného předplat-
ného. Dosavadním předplatitelům 
přitom divadlo rezervuje jejich místa 
do 31. května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu 
výhod - počínaje výraznou slevou 
na předplatném oproti ceně při volném 
prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po informování o termínu 
představení, pokud si předplatitel toto 
oznámení objedná. „Abonentní průkaz 
je navíc přenosný, lze ho půjčit i daro-
vat a při jeho ztrátě lze vystavit dupli-
kát,“ zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o  předplat-
ném lze získat v  obchodním oddě-
lení divadla u  Pavlíny Vyskočilové 
- tel. 583  214  061, klap. 45, mobil 
736 627 692, nebo na e-mailu obchod@
divadlosumperk.cz, ve  vitrínách před 
divadlem na  Hlavní třídě a  samozřej-
mě na  internetových stránkách www.
divadlosumperk.cz.  -red-

ZUŠ Open proběhne v Šumperku podruhéUlice rozkvetou měsíčkem lékařským

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

na obsazení dvou míst 

odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a prevence Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
nebo vyšší odborné vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách, ve  znění 
pozdějších předpisů zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii

Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v  sociální oblasti * znalost zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění * 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, vše ve znění pozdějších předpisů * 
dobrá orientace v sociální oblasti * získaná zvláštní odborná způsobilosti v sociální oblasti vítána 
* komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 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 kopii 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 poměry na dobu určitou (za mateřskou a rodičovskou dovolenou), 10. platová třída 
dle nař. vlády č. 341/2018 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. 7. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 25. 5. 2018 včetně. 
Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 583 388 920.
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Informace/Zpravodajství

     Hlavní vchod do radnice 
se na čtyři týdny uzavře

Do  poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce vstou-
pila v únoru historická budova radnice. V souvis-
losti s prací na fasádě bude z důvodu bezpečnosti 
od pondělí 14. května do pátku 8. června uzavřen 
hlavní vchod radnice a příchozí se do objektu do-
stanou pouze bočním vstupem ze strany od moro-
vého sloupu.

Určitá omezení přinášejí rovněž práce na  stře-
še a  světlíku nad vnitřním schodištěm. Pro jeho 
rekonstrukci se nyní nachází na  schodišti lešení. 
Městský úřad se v  této souvislosti omlouvá obča-
nům za případné komplikace. -kv-

     Ekonomická fakulta VŠB 
přijímá přihlášky ke studiu 
pro první kolo

Zájemci o  studium na  ekonomické fakultě 
v Šumperku, která „spadá“ pod ostravskou Vysokou 
školu báňskou, jež zde otevřela obor nazvaný Veřej-
ná ekonomika a  správa, mají už jen necelý týden 
čas na  elektronické podání přihlášky. Na  kombi-
novanou formu studia se mohou přihlásit do úterý 
15. května. Ve školním roce 2018/2019 přitom fa-
kulta přijme šedesát studentů. Více informací je 
možné nalézt na www.ekf.vsb.cz. -kv-

          Přelom května a června 
se ponese ve znamení 
slavností města 

Významnou historickou událost, tzv. šumperský 
sněm z roku 1490, si na přelomu května a června 
opět připomene město Šumperk. Jubilejní dvacátý 
ročník Slavností města Šumperka bude letos opět 
probíhat po tři dny, od čtvrtku 31. května do sobo-
ty 2. června. Část programu se již tradičně zaměří 
na  děti, které 1. června oslaví svůj svátek. Sobota 
2. června se pak ponese nejen ve  znamení histo-
rických slavností, ale připomene rovněž sté výročí 
konce první světové války a založení samostatného 
československého státu. Dějištěm akcí bude Pav-
línin dvůr a přilehlé sady 1. máje. Více informací 
přineseme v příštím vydání zpravodaje. -kv-

Jedním z osmnácti městských obvodů sedmadvace-
timilionové Šanghaje je i Minhang. Nachází se neda-
leko městského centra a žije v něm kolem dvou a půl 
milionu obyvatel. A  má celkem blízko k  Šumperku, 
neboť tu sídlí prodejní pobočka společnosti Dormer 
Pramet pro oblast Číny. A  právě to přimělo vedení 
městské obvodu k rozhodnutí navázat se Šumperkem 
kontakt, jenž by podpořil vzájemnou spolupráci ze-
jména v oblasti kultury a vzdělávání. 

Loni v létě například do podhůří Jeseníků zavítala 
pětadvacetičlenná výprava tanečníků, jež se představi-
la na Mezinárodním folklorním festivalu. Výsledkem 
několika dalších setkání pak byl návrh uzavřít dohodu 
o založení přátelské spolupráce mezi městským obvo-
dem Minhang a městem Šumperkem. Její podepsání 
schválili na svém dubnovém jednání zastupitelé. S pa-
mátkami a životem v šanghajském Minhangu se bu-
dou moci zájemci seznámit na výstavě, jež bude v létě 
k vidění v kapli klášterního kostela. Bližší informace 
najdete v některém z příštích čísel.  -kv-

Město Šumperk a partnerské město Mikulov pořá-
dají v pátek 11. května tradiční ochutnávku mikulov-
ských vín, kterou budou již podruhé hostit prostory 
místního divadla. Letošní ročník nabídne nejen to 
nejlepší, co se na  mikulovských vinicích v  posled-
ních letech urodilo, ale oslaví i dvacáté výročí spolu-
práce Šumperka s jeho jihomoravským protějškem.

„Pro návštěvníky bude nachystáno více než sto pa-
desát vzorků vína od tří desítek vinařství z mikulovské 
vinařské podoblasti a případně i od vybraných vinař-
ství z rakouského příhraničí, a to zejména z ročníku 
2017,“ říká Bohuslav Vondruška z  oddělení kultury 
a  vnějších vztahů šumperské radnice. Současně do-
dává, že přítomní vinaři rovněž zhodnotí ze svého 
pohledu uplynulý rok. Pohodovému večeru s  vínem 
bude předcházet slavnostní potvrzení další spolupráce 
mezi Šumperkem a  Mikulovem za  přítomnosti sou-
časných i někdejších starostů těchto měst.

O předtančení v  lidových krojích se postará Ná-
rodopisný spolek Pálava, hudební doprovod pak 
po  celý večer zajistí cimbálová muzika Píšťalenka 
pod vedením Heleny Břečkové ml. „Po loňském vy-
stoupení několikanásobného mistra Kamila Prokeše 
obohatí i  letos doprovodný program ukázky oteví-
rání sektů šavlí či jinými netradičními předměty - 
tzv. sabrage. Představí se mistryně České republiky 
v  sekání sektů šavlí Libuše Vrbová,“ láká na  akci 
Vondruška.

O týden později, v sobotu 19. května, se na oplát-
ku představí Šumperk na jihu Moravy. „V rámci Slav-
ností města Mikulova vystoupí šumperská hudební 
skupina Trocha klidu, čepovat se bude hanušovické 
pivo Holba a  Mikulovští budou moci ochutnat vy-
hlášené loštické tvarůžky s chlebem a cibulí, pro děti 
budou připraveny nafukovací balonky a drobné upo-
mínkové předměty,“ uzavírá Vondruška. -red-

   Pokr. ze str. 1
Antonín Suchan poté více než měsíc strávil u umy-

vadla s horkou vodou a s kartáčkem v ruce. S pomocí 
odmašťovačů totiž musel z každého písmene odstra-
nit nánosy tiskařské barvy. „Házel jsem je na  jednu 
hromadu a nakonec je postupně po dvaceti vyrovná-
val na stůl, abych s nimi mohl pracovat,“ popisuje Su-
chan, jenž zmíněným způsobem očistil na dva tisíce 
písmen. Údaj o jejich přesném počtu najdou pozorní 
návštěvníci knihovny přímo v obraze.

Písmena, která jsou vyrobena z  tvrdého dřeva, 
převážně ze švestky, hrušně či jabloně, lepí Antonín 
Suchan na osmimilimetrovou překližku zasazenou 
do dřevěného rámu. Ten je slepený ze dvou opra-
covaných desek, aby se nekroutil. „Nejdřív jsem 
chtěl do  zlatého řezu umístit po  diagonále kapku, 
ale protože všechny špalíky s  písmeny tvoří úhly, 
působila by jako cizí prvek. Nahradil jsem ji tedy 
čtvercem, jenž čtyřmi milimetry vystupuje nad ce-
lou plochu,“ vysvětluje tvůrce obrazu a upřesňuje, 
že v koláži kombinuje písmena různé velikosti, typu 

a stáří. Ta nejstarší přitom mají více než sto let, kdy 
jimi tiskaři „sázeli“ texty psané švabachem. Barev-
nost písmen, která se odvíjí od jejich konkrétního 
použití v tisku, se snaží Antonín Suchan zachovat. 
Z  jednoho z  odstínů přitom bude, po  konzulta-
ci s  architektem, vycházet při moření dřevěného 
rámu. Vše pak na závěr ošetří přírodními včelími 
vosky.

Hotové dílo zabere plochu kolem šesti metrů čtve-
rečních, rám obrazu je totiž dlouhý tři a půl metru 
a  vysoký půldruhého metru. Váhu odhaduje autor 
nad tři metráky. Na  neobvyklé koláži, jež nemá 
v  České republice obdoby, pracuje šumperský so-
chař již více než tři měsíce, dokončit ji chce v červ-
nu. V nové knihovně by měla ozdobit stěnu chodby 
v prvním poschodí, kde se bude nacházet půjčovna 
pro děti a mládež, a obsahovat bude i vzkaz budou-
cím generacím. V  části obrazu totiž budou ukryta 
následující slova: Pocta Johannesu Gutenbergovi 
1444 V  Šumperku 2018 Antonín Suchan Asambláž 
1985 kusů písmen. -kv-

Šumperk bude spolupracovat se šanghajským Minhangem

Mikulov podvacáté pobaví Šumperk

Interiér nové knihovny ozdobí 
Pocta Johannesu Guttenbergovi

 Ilustrační foto: Šanghaj

Slavnosti města opět nabídnou rytířské souboje. 
 Foto: -pk-
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Zpravodajství/Problematika VHZ

Vážení čtenáři, dovolte mi tímto, 
abych krátce reagoval na  článek paní 
Zdeňky Dvořákové Kocourkové, kte-
rá nabízí tzv. pohled „druhé strany“ 
k problematice budoucího provozování 
vodohospodářské infrastruktury (VaK) 
spadající do  majetku společnosti Vo-
dohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 
(VHZ). 

Tento pohled má jistě svoji logi-
ku, avšak z  důvodů omezené znalosti 
vnitřních poměrů ve  VHZ, historic-
kých souvislostí a  absence odbornosti 
mohou vést pohledy ke zcela scestným 
závěrům. Jsou zde zmiňovány výpočty 
a  ekonomické analýzy, které však ni-
kdy nebyly předloženy ke  konfrontaci 
s profesionálními analýzami, jež před-
ložila VHZ. S odvoláním na  tyto ana-
lýzy jsou pak veřejnosti podsouvány  
argumenty typu „vedení VHZ má jedi-
ný cíl - negativně působit na občany“, 
což zásadně odmítám. 

Spekulace autorky článku, že roz-
hodnutím akcionářů vybudovat si 
vlastní společnost, rázem ztratí akcie 
ŠPVS výrazně na  hodnotě a  že ŠPVS 
zřejmě rozprodá svůj majetek, aby vy-
těžila maximum, může být správná. Je 
třeba si ovšem uvědomit, že skupina 
SUEZ podniká ve  vodárenství nejen 
v ČR, ale i  jinde v Evropě, a  svůj ma-
jetek by s  vysokou pravděpodobností 
rozprodala v  rámci skupiny SUEZ, 
případně jiným investorům a  podni-
katelům. V  současné době je na  VaK 
společnosti VHZ napojeno více než  
76 tisíc občanů. To představuje obrov-
ský závazek a odpovědnost. Předpokla-
dem jakéhokoliv doporučení v  takto 
zásadní otázce musí být nadhled, od-
bornost, znalost problematiky, zvolení 
jistoty, která nebude experimentem. 
Bylo by velice nezodpovědné, aby ve-
dení VHZ či akcionáři vsázeli na  tuto 
kartu s nejistým výsledkem. 

Vlastník ŠPVS několikrát VHZ po-
tvrdil, že nehodlá ŠPVS v  současné 
době odprodat. Za tohoto stavu před-

ložilo vedení společnosti VHZ akcio- 
nářům na únorové valné hromadě jen 
ty varianty provozování, jež jsou ob-
jektivně proveditelné, a  povedou tak 
k  zajištění kontinuálního provozová-
ní. Mezi danými variantami nechybě-
la rovněž varianta faktického, nikoliv 
předstíraného, vybudování vlastní 
provozní firmy na  zelené louce. Jde 
o  variantu realizovatelnou, nicméně 
vysoce rizikovou z  hlediska vlastní-
ho provedení. Vodárenství je multi-
disciplinárním oborem, vodárenské 
společnosti nevznikají ze dne na  den 
a jejich bezvadné fungování je otázkou 
dlouhodobého vývoje. Současné pra-
covní pozice společnosti VHZ nemají 
potřebné zkušenosti s budováním pro-
vozní vodohospodářské společnosti. 
Odborné expertizy rovněž potvrzují, 
že daná varianta bude mít jistý dopad 
na  nutnost navýšení vodného a  stoč-
ného, neboť bude vyžadovat velkou 
míru investice. 

Se znalostí věci doporučilo jak před-
stavenstvo společnosti, tak dozorčí 
rada společnosti akcionářům přijmout 
variantu, v níž bude budoucí provozo-
vatel vybrán v rámci otevřeného, trans-
parentního koncesního řízení. Období 
další koncese a  podmínky jejího na-
smlouvání by vyřešily problémy, jež 
se nahromadily během historie VHZ 
(UTP, GIS, know-how o  infrastruk-
tuře, které v současnosti ve VHZ chy-
bí). Na  konci budoucí koncese by tak 
VHZ, která by navíc již nebyla svázána 
dotačními podmínkami dotace Horní 
Pomoraví II, mohla svobodně a bez ri-
zika rozhodovat o své další dlouholeté 
budoucnosti. 

Každá z  možných variant si klade 
vysoké časové nároky na vlastní prove-
ditelnost, v současné době je nutné od-
povědně rozhodnout, jak dál. Jakékoliv 
další otálení či experimenty by mohly 
mít negativní dopady na zajištění kon-
tinuálního provozu VaK. 

 M. Budiš, výkonný ředitel VHZ

Názor druhé strany k provozování 
VaK na Šumpersku po roce 2020

Vyjádření ředitele společnosti VHZ 
M. Budiše k problematice budoucího 
provozování vodohospodářské infrastrukturyV předchozích vydáních Šumperské-

ho zpravodaje zaznělo několik vyjádře-
ní předsedy představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk 
(dále VHZ) k  tématu provozování na-
šich vodovodů a  kanalizací po  roce 
2020. Považuji za základní prvek demo-
kracie, aby prostor k veřejnému vyjád-
ření v  radničním periodiku hrazeném 
z  veřejných prostředků dostal také ná-
zor druhé strany.

Po roce 2020 s vámi nepočítáme
Pokud by se VHZ nyní (nebo i za 1/2 

roku, za  rok) rozhodla pro realizaci 
vlastní provozní firmy tzv. na  zelené 
louce, pak by akcionáři externí provoz-
ní společnosti Šumperská provozní vo-
dohospodářská společnost (dále ŠPVS) 
dostali jasný signál: „Po  roce 2020 
s  vámi nepočítáme.“ Tím by hodno-
ta ŠPVS klesla na cenu majetku. Už by 
neměla hodnotu spočívající v  hodnotě 
dlouhodobé provozní smlouvy uza-
vřené mezi ŠPVS a VHZ. Co by udělal 
v  takovou chvíli akcionář ŠPVS? Náš 
předpoklad je, že by prodal, co se dá, 
aby vytěžil možné maximum. 

Je to logické, protože akcionáři ŠPVS 
jsou především obchodníci, kteří pod-
nikají za  účelem maximálního zisku 
nebo maximálního zvyšování hodnoty 
svého majetku.

Podle našich výpočtů a  ekonomic-
kých hodnocení jednotlivých variant, 
které jsme si provedli, rozhodně není 
pravda, že vlastní provozování by nut-
ně znamenalo navýšení cen vodného 
a stočného o 15 Kč. To považujeme pou-
ze za zastrašující argument současného 
vedení VHZ, které má jediný účel - ne-
gativně působit na občany platící vodné 
a stočné. Všechny naše výpočty vlastní-
ho provozování směřují k návratné in-
vestici, která z  dlouhodobého hlediska 
znamená ekonomický přínos pro VHZ 
a ve finále pozitivní dopady na klesají-
cí cenu vodného a stočného. Tím, že si 
bude VHZ provozovat vodovody a ka-
nalizace sama, bude mít pod kontrolou 
veškeré náklady, které jsou ve finále za-

hrnované do  cen vodného a  stočného, 
nebude živit další mezičlánek (externí 
provozní společnost), bude moci zisky 
investovat zpět do obnovy a rozvoje na-
šich vodovodů a kanalizací.

VHZ má v  současnosti jediný pro-
blém

Současný problém je jediný (a předse-
da představenstva VHZ na něj sám veřej-
ně opakovaně upozorňoval šumperské 
zastupitele) - VHZ v  současnosti nemá 
manažera, který by si vlastní provozo-
vání vzal za své a dokázal ho zrealizovat. 
Současné vedení VHZ proto usiluje vše-
mi možnými nástroji o prosazení další-
ho provozování přes externí provozní 
firmu. S  velkou pravděpodobností opět 
ŠPVS s  francouzskými akcionáři, které 
bude v koncesním řízení velmi těžké na-
hradit jinou firmou, jelikož ŠPVS vlastní 
téměř veškeré UTP (univerzální tech-
nické prostředky) a digitální obsah GIS 
(geografický informační systém), bez 
kterých těžko někdo jiný dokáže provo-
zovat vodohospodářskou infrastrukturu.

Současné vedení VHZ se snaží od-
sunout vlastní provozování „na  poz-
ději“. Oddalují okamžik, kdy vedení 
VHZ bude muset převzít odpovědnost 
za  provoz vlastních vodovodů a  kana-
lizací a začít se starat. Toto oddalování 
samo o  sobě dokazuje, že i  současné 
vedení VHZ dobře ví, že vlastní pro-
vozování je ve  finále nejekonomičtější 
pro VHZ, nejekonomičtější pro občany. 
Sami se tímto usvědčují ze lži, když ob-
čanům a široké veřejnosti tvrdí, že vlast-
ní provozování by znamenalo okamžité 
navýšení vodného a  stočného o  15 Kč 
a že pokračování v současném provoz-
ním modelu není ekonomicky výhodné.
 Z. Dvořáková Kocourková

Poznámka: Za  souhlas s  využitím 
prostoru 1/27 černobílé strany č. 6 dě- 
kuji následujícím kolegům zastupi-
telům: P.  Blažek, J. Gonda, P.  Horák, 
P.  Král, T. Menšík, S. Vařeka, J. Voráč, 
 J. Vozda, M. Zapletal. Bez jejich souhlasu 
by zde článek opozičního zastupitele ne-
mohl být v takovém rozsahu zveřejněn.

Kino Oko by se mělo opět otevřít 1. června, návštěvníci by mohli ocenit nový interiér i špičkový zvuk
   Pokr. ze str. 3
Výsledek rekonstrukce, která se do-

tkla foyer s  předprodejem vstupenek, 
prostoru šaten a  chodeb vedoucích 
ke  kinosálu, spatří návštěvníci kina 
poprvé v pátek 1. června. A na jaké fil-
my se mohou těšit? Jistý je už snímek  
Scream for Me Sarajevo, jenž mapu-
je čtyřiadvacet let starý koncert, kte-
rý v  tehdy obléhaném a  ostřelovaném 
městě odehrál zpěvák Iron Maiden 
Bruce Dickinson. V programu se obje-
vuje rovněž hudební dokument o Eriku 

Claptonovi a  domácí filmy Tátova vol-
ha, Hastrman či dokument o  přírodě 
nazvaný Planeta Česko. Zajímavostí po-
sledně zmíněného je, že lokality v něm 
pomáhali vybírat Jan Valchař z „Doris-
ky“ a Petr Šaj z CHKO Jeseníky. 

„Uvedeme i životopisný film o Gau-
guinovi a také snímek S láskou Vincent, 
který byl vytvořen s  pomocí obrazů 
Vincenta Van Gogha. A  nezapomíná-
me ani na vyznavače akčních scén. Ti se 
mohou těšit na Ready Player One: Hra 
začíná od  legendárního režiséra Steva 

Spielberga, na  Avengers nebo na  Han 
Solo: Star Wars Story, jež pojednává 
o mládí Hana Sola,“ přibližuje červno-
vou nabídku Navrátil a  prozrazuje, že 
v  pátek 8. června se předběžně počítá 
s  uvedením celovečerního dokumen-
tárního snímku Poslední útěk Jeronýma 
Pražského, který natočila šumperská 
společnost Vistafilm. „Chybět nebudou 
samozřejmě novinky, například Jurský 
park, pro který kreslil story boardy Kurt 
van der Basch, jenž měl v našem kině 
výstavu,“ dodává ředitel kina Oko. -kv-

Poslední útěk Jeronýma Pražského 
uvede Oko 8. června.  Foto: -lp-
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Kulturní kaleidoskop

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Využijte volných májových dnů 
k  soutěži s  Informačním centrem 
Šumperk. Poznávejte během května 
město Šumperk a  za  odměnu vyhraj-
te jednodenní zájezd do  partnerského 
města Nysa v Polsku. 

Co je k  tomu potřeba? Alespoň je-
den, maximálně však tři týmoví kole-
gové a chuť poznávat. Soutěž je určena 
pro prarodiče a rodiče s dětmi. Soutěž-
ní formulář je k dispozici přímo v  in-
formačním centru na Hlavní třídě nebo 
ho lze stáhnout na webových stránkách 
www.infosumperk.cz a  www.sumperk.
cz. Vyplněný formulář je třeba ode-
vzdat nejpozději do čtvrtku 31. května 
v  informačním centru, jež sídlí v  bu-
dově divadla. Výherci zájezdu budou 
losováni na základě splnění podmínek 
soutěže a  úspěšného vyřešení všech 
soutěžních úkolů. Zájezdy jsou přitom 
organizovány v rámci projektu Po sto-
pách Malé Vídně a  Slezského Říma, 
který je spolufinancován z  prostředků 
EFRR prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis. První z  nich se uskuteční  
22. června a druhý 25. června. -red-

Šumperské vlastivědné muzeum 
bude v úterý 8. května, kdy si připomí-
náme výročí konce druhé světové války, 
otevřeno od 8 do 17 hodin. Zpřístupně-
ny budou všechny aktuální výstavy, jež 
mohou zájemci zhlédnout po zaplacení 
vstupného. Za chybné uvedení vstupu 
zdarma v květnové příloze Živá brána 
se redakce a muzeum omlouvají. -kv-

„Zednáři a  tajné organizace. Symbo-
lika zasvětitelských spolků v  architek-
tuře.“ je název pořadu v  rámci cyklu 
pravidelných setkávání Via Lucis, jež 
pořádá místní „Doriska“. Hostem ten-
tokrát bude spisovatel, badatel Bohumil 
Vurm, jenž se mimo jiné věnuje studiu 
tajných organizací a  zasvětitelských 
škol. V  Šumperku představí ve  středu  
16. května novou knihu „Prahou po sto-
pách zednářské symboliky - Otisky  
tajných spolků v  architektuře města“, 
kterou napsal spolu se Zuzanou Foffo-
vou a jež vychází u příležitosti 300. výro-
čí založení nejstarší zednářské velkolóže. 
Zájemci si ji budou moci zakoupit na se-
tkání spojeném s obrazovou projekcí, jež 
začíná v 18.30 hodin v sále vily Doris. 

Bohumil Vurm během něj odhalí 
skryté symboly na pražských domech, 
které jsou každému na očích, ale málo-
kdo je vidí. Přiblíží tajné spolky od an-
tiky po  současnost a  také výzdobu 
a charakter staveb, v nichž se zasvěcen-
ci scházeli a které pro takové účely bu-
dovali. Prostřednictvím fotografií pak 
ukáže místa, jež sloužila k  setkávání 
a rituálním obřadům u nás i v zahrani-
čí.  -kv-

Tradiční akce pořádaná Evropskou 
organizací pro rostlinnou biologii, 
„Den fascinace rostlinami“, se vrací 
do Šumperka. Jejím smyslem je přiblí-
žit laické veřejnosti, jak fungují rostli-
ny, co produkují, jak moc jsou pro nás 
důležité, ať v  rámci zemědělství nebo 
lesnictví, s  důrazem na  udržitelnost 
produkce potravin i  dalších surovin 
získaných z rostlin. 

„Pátý ročník „Dne fascinace rost-
linami“ jsme se rozhodli pro lepší  
dostupnost široké veřejnosti opět 
uspořádat v parku u vily Doris v Šum-
perku,“ říká Prokop Šmirous, zástupce 
místní firmy AGRITEC, která akci již 
tradičně realizuje. Vzápětí doplňuje, 
že návštěvníci mohou na  jednotlivých 
stanovištích rozmístěných v  parku 
zhlédnout různé činnosti související 
se zemědělským výzkumem. Seznámí 
se se živými kvetoucími polními plo-
dinami nebo semeny nejdůležitějších 
hospodářských plodin v  ČR a  uvidí 
i  jejich hmyzí škůdce. Chybět nebude 
ani oblíbená chemická laboratoř, která 
nabídne „v přímém přenosu“ například 
izolaci DNA. Každý návštěvník si bude 
moci vlastnoručně vyrobit bylinnou 
sůl či prohlédnout a „osahat si“ speciál- 
ní i  klasickou zemědělskou techniku 
používanou při pokusech. 

„Kromě vyjmenovaných aktivit bu-

dou moci příchozí také diskutovat 
s  přítomnými odborníky z  řad našich 
výzkumných pracovníků a  ptát se 
na  vše, co souvisí s  tématem rostlin 
a jejich pěstování, od péče na zahrádce 
až po  témata jako je GMO,“ podotý-
ká Šmirous a dodává, že akce se koná 
pod záštitou ministerstva zemědělství 
a  je vhodná pro středoškolské studen-
ty, žáky základních škol i  individuální 
zájemce. Vstup je zdarma. Den fasci-
nace rostlinami proběhne ve  čtvrtek 
17. května od 9 do 16 hodin v sadech  
1. máje u vily Doris. -mv, kv-

Novou výstavu připravují na květen 
šumperští muzejníci. Ponese název Až 
přiletí čáp a ve výstavní síni bude k vi-
dění od pátku 18. května. V tento den 
se od  19 hodin odehraje v  Pavlínině 
dvoře Muzejní noc, jež se ponese v gur-
mánském duchu. Během akce tak bu-
dou moci návštěvníci ochutnat tradiční 
jídla vybraných zemí Evropské unie.

Dětský kočárek. Fenomén, s nímž se 
setkala nejedna generace našich před-
ků. Na mnohých půdách určitě dodnes 
leží. Zaprášený, tichý svědek nádher-
ných emocí i dávných vzpomínek. Vý-
stava „Až přiletí čáp“ představí výběr 
ze sbírky více než stovky historických 
dětských i  loutkových kočárků z  let 
1880–1980, které shromáždili a  citlivě 
zrestaurovali manželé Šormovi z  Roz-
tok u Prahy.  -vm-

Již čtvrtý ročník westernových zá-
vodů o  Podhorský pohár v  disciplíně 
trail pořádá sportovní klub Ranch Vik-
torie. Odehraje se v sobotu 19. května 
od jedenácté dopolední přímo na ranči 
v Bohdíkovské ulici. 

Den plný koní, westernu a  zábavy 
nabídne netradiční jezdecké závody 
pro děti, začínající jezdce i  zkušené 
závodníky. A na ty nejodvážnější koňá-
ky čeká adrenalinová jízda do  vrchu. 
Bližší informace a  propozice závodů 
jsou zveřejněny na www.ranchviktorie.
cz, zájemci mohou volat i na telefonní 
číslo 774 210 019. -red-

Festival Být ženou vznikl před čtyř-
mi lety, aby si i v Šumperku připomněli 
Světový den respektu k porodu a mno-
ho tváří a témat ženy. Letos se poprvé 
uskuteční v Pavlínině dvoře, jehož brá-
ny se návštěvníkům otevřou v  sobotu 
26. května od 10 hodin. Akce je určena 
ženám různého věku, stavu i povolání. 
A nejen jim - vítáni jsou zde také muži 
a  děti, pro něž pořadatelé chystají ak-
tivní program.

Stejně jako loni i  letos nabídne fes-
tival řadu zajímavých přednášek. Sou-
kromá olomoucká porodní asistentka 
Kristina Neubertová Zemánková po-
hovoří dopoledne o  tom, zda bolest 
patří k porodu a jak se na ni připravit. 
Jana Urbánková, bylinkářka a lektorka 
řady workshopů a seminářů, bude po-
vídat o harmonii v nás a o tom, proč je 
tak těžké jí mnohdy dosáhnout. „Další 
inspirující přednášku nabídne známá 
léčitelka a vědma Eva Pitnerová. Bude 
se zamýšlet nad tématem, jaké to je, být 
ženou v roce 2018,“ říká Petra Zsáko-
vá z  pořadatelského spolku Červená 
vlna a prozrazuje, že do Šumperka za-
vítá i  zajímavý muž, kterým je Marek 
Cinko. Přednášet bude na  téma Mistr 
v nás a na festival přiveze dřevěné so-
chy doplněné drahými kameny, které 
vyřezává. 

Posledním přednášejícím bude v so-
botu odpoledne Monika Michaelová, 
lektorka tantry, šamanka a  především 
žena, která částečně žije u kmene Kogi 
a  snaží se propojovat domorodou 
kulturu s  naší. Na  festivalu pohovoří 
na  téma Sexuální vědomí a  kultivace 
životní síly.

„Letošní ročník festivalu uzavře 
prožitkový workshop léčivého zpívání 
s  ostravskými muzikoterapeuty Kate-
řinou a  Tomášem Pokornými,“ upo-
zorňuje Zsáková. Součástí akce je také 
výstava, jež představí jemné a nápadité 
mandaly Zuzany Krulové, a rovněž dal-
ší doprovodný program - dětský kou-
tek, bellypainting, omalovánky Jany 
Šulové a další.

Dějištěm festivalu bude od  desáté 
dopolední do  osmé večerní Pavlínin 
dvůr. Více informací na  www.bytze-
nousumperk.cz a www.dksumperk.cz.

 -red-

Bohumil Vurm bude hostem Via Lu-
cis.  Foto: archiv

Výstava „Až přiletí čáp“ bude zaháje-
na 18. května.  Foto: archiv VM

Vydejte se po stopách 
Malé Vídně a vyhrajte 

zájezd do Nysy

Muzeum bude ve svátek 
8. května otevřeno

V parku proběhne 
„Den fascinace rostlinami“ 

V rámci Muzejní noci bude 
zahájena nová výstava

Via Lucis přivítá 
Bohumila Vurma

Ranch Viktorie láká 
na westernové závody

Festival „Být ženou“ se 
odehraje pod širým nebem
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Kulturní servis

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

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.

9. 5. od 17 hod. v ZUŠ Zábřeh  Koncert nevidomého umělce Radka 
Žaluda V rámci festivalu Dnů umění 
nevidomých na Moravě

10. 5. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - kreativní zdobení tašek
11. 5. od 12 hod. v „K“   Technika a my 
15. 5. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
15. 5. od 12 hod. v „K“   Relaxační bubnování s „Bobinou“ 
17. 5. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření zrakově 
  postižených osob 
18. 5. od 9.30 hod. na „Komíně“   Keramika na Komíně 
22. 5. od 14 hod. na Majáku   Bowling „na Majáku“ 
  Sraz ve 13 hod. před Majákem
24. 5. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou - pleteme 
  z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
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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
12. 5. od 12.15 hod.   Charitní pouť s Pohádkovým lesem 
u „kostelíčku“ v Bludově   Občerstvení (pro koledníky zdarma), 

táborák, v 15 hod. Mše svatá v kostele Bo-
žího těla

18. 5. od 18 hod. v „Č“   Muzicírování v čítárně 
Posezení a zpívání u akordeonu s J. Hlo-
chem ze ZUŠ Šumperk

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. Od 9. do 13. 7. pořádáme pří-
městský tábor „Indiánské léto“ pro děti 6-12 let na evangelické faře v Šumperku. Více 
na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 každou sobotu   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 
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

  VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
ve školním roce 2018/2019

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019
Školící agentura ARIS

Vás zve na následující školení:

GDPR 
25.5.2018, Šumperk, Hotel Elegance (Maják)

Zákoník práce
1.6.2018, Šumperk, Hotel Elegance (Maják)

www.skoleni-aris.cz

PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz
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Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � 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
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V Šumperku se pozvedá gastronomie 
nejen pro lidi, ale i pro psy
Trend zdravé výživy je v  posled-

ních letech aktuální nejen u  lidí, ale 
i u našich zvířecích mazlíčků. Dávnou 
minulostí jsou doby, kdy pes pobíha-
jící na  dvorku dostával to, co zůstalo 
od našeho oběda, případně rohlík roz-
močený v misce vlažného mléka. Zbyt-
ky od stolu vystřídaly granule, kterým 
v  poslední době konkuruje produkt 
s poněkud záhadným názvem - BARF. 
BARF je jeden ze způsobů krmení psů 
- jedná se o  syrovou stravu, při které 
neprochází krmivo tepelnou úpravou. 
Díky tomu se zachovají veškeré bioak-
tivní složky, jako jsou enzymy, mine-
rály a vitamíny.  Jde o nejpřirozenější 
stravu pro psy a  kočky. Barfováním 
se minimalizuje vznik zubního kazu, 
parazitního onemocnění, snižuje se ri-
ziko možného přetočení žaludku a má 
pozitivní vliv na kvalitu srsti a imunit-
ní systém. 

Vzhledem k  tomu, že celé zažívání 
psa je uzpůsobeno k  trávení čerstvé 
živočišné potravy, jedná se o nejpřiro-
zenější způsob jejich výživy. Většímu 
rozšíření BARFU brání  časová ná-
ročnost přípravy jídla. A dále nutnost 
samotné maso doplnit odpovídajícím 

množstvím kostí, zeleniny a  ovoce 
a dalších doplňků, aby strava byla vy-
vážená a poskytla psovi vše, co potře-
buje a na co je z přírody zvyklý. To pro 
laika není zdaleka jednoduché. Tyto 
nesnáze odstraňují tzv. BARF meníč-
ka, která kromě masa obsahují vše po-

třebné. Dávka je navíc upravena podle 
váhy a plemena tak, aby psovi poskytla 
přesně denní dávku potravy.

 Propagátorem v této oblasti je v na-
šem regionu firma Akvazoo Rataj, 
která se rozhodla kromě tradičního 
sortimentu kvalitních granulí, hypo-

alergeních pamlsků a  výživových do-
plňků nabídnout právě i mražená ma-
sová „meníčka“. 

„Vzhledem ke  vzrůstající poptávce 
jsme se rozhodli doplnit náš sortiment 
i o syrovou masitou stravu pro psy. Jde 
o  vyvážené denní dávky masa obo-
hacené o  vitamíny a  veškeré doplňky, 
včetně zeleniny,“ prozradila Eva Rata-
jová z firmy Akvazoo Rataj. „Menu se-
stavené na míru podle věku, hmotnosti 
psa a jeho specifických požadavků, kdy 
váš psí kamarád dostane v jednom vše, 
co potřebuje, je navíc bez složité pří-
pravy. Maso s přílohou jen rozmrazíte 
a vyklopíte do misky. Vyzkoušeli jsme 
prvně na  našich psech a  nejen, že se 
na jídlo těšili, ale zřetelně se jim zlepši-
la celková nálada, jsou aktivnější a srst 
se krásně leskne,“ dodala.  

Degustační akce, kde se více dozví-
te o  krmení ve  stylu BARF a  budete 
mít možnost odnést si vzorek domů, 
se bude konat ve  středu 23. května 
v 17 hodin v prodejně Akvazoo Rataj 
na náměstí u radnice v Šumperku. Při-
hlásit na akci se můžete osobně na pro-
dejně nebo na FB Akvazoo Rataj. Počet 
míst je vzhledem k prostoru omezen.

Menu obsahuje kromě masa také zeleninu, bylinky, zdravé oleje a přílohu ve formě 
sacharidů.  Foto je pouze ilustrační.

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

NOVINKA ROKU 2018
Nové multifokální čočky „Varilux X“
-čočky s rozšířenou zónou na PC a nablízko

OBLÍBENÁ AKCE 1+1

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

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680
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Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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Caddy Trendline GO!

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. 
Všechny ceny bez DPH, akční nabídka vozu Caddy Trendline GO! s motorem 1,2 TSI, 62 kW, 
kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy Trendline GO!: 6,1 l/100 km, 139 g/km.

Umět se 
rozhodnout.
Moje cesta.

Bez DPH již od

339 000 Kč.

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

Věci, které umíme

    583 360 142
        dagmar.helova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.pracevtdk.cz

Zaujali 
jsme Vás?

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

CO VÁS ČEKÁ:
• manipulace s výrobky
• obsluha výrobních zařízení
• průběžná kontrola kvality výrobků

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost
• pečlivost
• spolehlivost 

HLEDÁME PRACOVNÍKY NA KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ 
BRIGÁDY NA VÝPOMOC DO VÝROBY.

LETNÍ 
BRIGÁDY 

• 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


