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V říjnu si město 
připomíná sté výročí 
vzniku republiky

Virtuální učebna umožní 
studentům nahlédnout 
pod kůži lidského těla 2, 6 3 4

V komunálních volbách zvítězilo 
hnutí ANO 2011, výrazně uspěli 
Šumperáci a Pro-region 5

Ministerstvo i město 
letos opět dávají peníze 
na obnovu památek 

Šumperk má místo pro demokratický dialog, Lavičku Václava Havla

Slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla před budovou šumperské knihovny T. G. Masaryka si nenechalo ujít na sto dvacet 
lidí.  Foto: -kv-

Na  Lavičku Václava Havla jako první 
usedli herečka Olga Kaštická a  spolu-
majitel firmy SHM Pavel Holubář.           
        Foto: -kv-

Desítky lidí, pro něž slova pravda, 
láska, čest, svoboda a  demokracie ne-
ztratily svůj význam, přihlížely minulý 
čtvrtek slavnostnímu odhalení Lavičky 
Václava Havla před budovou šumper-
ské knihovny T. G. Masaryka. Ta ji 
symbolicky „dostala“ od  místní firmy 
SHM ke  svému nedávnému otevření 
v  nově zrekonstruované někdejší Ma-
sarykově škole. Šumperk se tak stal 
sedmadvacátým místem na  světě, kde 
vzniklo vzpomínkové místo na  disi-
denta, dramatika a  posledního česko-
slovenského prezidenta Václava Havla. 

„Jsem velmi pyšná, že v  Šumperku 
máme Lavičku Václava Havla. Odha-
lení jsme naplánovali na 4. října, tedy 
v předvečer jeho nedožitých dvaaosm-
desátých narozenin,“ vysvětlila ředi-
telka knihovny Kamila Šeligová, která 
vzápětí požádala o  několik slov Pavla 
Holubáře, spolumajitele firmy SHM, 
jež lavičku zaplatila.

„Přítel Václava Havla, profesor To-
máš Halík, se v  jednom rozhovoru 
zmínil o tom, že v naší historii máme 
jen dva politiky, kteří se dokázali 

postavit většinovému mínění s  vě-
domím, že mohou přijít o  politické 
body - Tomáše Garrigua Masaryka 
a  Václava Havla. Škoda, že nemáme 
více klonů Václava Havla, jenž při-
nesl plusových bodů plnou truhlici. 
Dnes je bohužel téměř prázdná a já se 
těším na  dobu, kdy přijdou podobní 
lidé, kteří ji budou zase plnit,“ řekl 
Pavel Holubář. Vzápětí prozradil, že 
na myšlenku pořízení lavičky ho při-
vedla kniha Jeana Giona Muž, který 
sázel stromy. Vypráví o prostém, osa-
měle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé 
a vylidněné Provenci, jenž bez nároků 
na vděk den co den sázel v okolních 
kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez 
stromů hyne a rozhodl se situaci na-
pravit. „Václav Havel dělal celý život 
něco takového. Pro mě je mužem, 
který sázel stromy. Je tedy pro mě až 
dojemně symbolické, že jeho lavička 

má ve svém středu právě strom,“ do-
dal Pavel Holubář.

Na Václava Havla zavzpomínala bě-
hem setkání před knihovnou i  Jiřina 
Dostálová, která se s ním v době tota-
lity několikrát setkala a měla možnost 
s  ním diskutovat. „Mám to štěstí, že 
v životě potkávám lidi, kteří jsou vnitř-
ně krásní. A  Václav Havel takový byl. 
Vídali jsme se v  Trutnově, kde jsem 
tehdy bydlela. Po  revoluci jsme se už 
bohužel nikdy nepotkali, až před sed-
mi lety 23. prosince, když jsem se s ním 
naposledy rozloučila na pohřbu,“ řekla 
velmi dojatá Jiřina Dostálová.

Lavička je dílem výtvarníka, archi-
tekta, designéra a přítele Václava Havla 
Bořka Šípka. Tvoří ji stolek obepínající 
strom a dvě křesílka, která jsou zdobe-
ná havlovským symbolem, červenými 
srdíčky, a zelenými šneky ze skla, při-
pomínajícími podpis Václava Havla. 

Stůl pak lemuje známá věta: „Pravda 
a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Celý 
objekt symbolizuje demokratický dia-
log, jenž byl Václavu Havlovi bytostně 
vlastní.

Budování Laviček Václava Havla je 
celosvětovým projektem, který inici-
oval český velvyslanec ve  Spojených 
státech Petr Gandalovič spolu s  Boř-
kem Šípkem. Jeho záměrem je vytvo-
ření sítě míst ve veřejném prostoru, jež 
mohou přispět k  setkávání a  vedení 
skutečného dialogu - míst, kde bude 
možné diskutovat a přemýšlet v duchu  
ideálů a životních postojů Václava Hav-
la. Toto umělecké dílo již zdobí řadu 
českých a  světových měst, například 
Prahu, České Budějovice, Nový Bor, 
Olomouc, ale i  Washington, Dublin, 
Barcelonu, Haag či Tel Aviv. Šumperk 
je letos po  Lublani a  Košicích třetím 
místem, kde bylo instalováno.   -kv-
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Sto let od  založení samostatného československé-
ho státu si v  říjnu připomíná hned několika akcemi 
město Šumperk. Kromě výstav v informačním centru 
a  na  tzv. Točáku chystá odhalení nové pamětní des-
ky československým vojákům, setkání u  památníku  
T. G. Masaryka a  tradiční koncert Moravské filhar-
monie Olomouc. K  oslavám významného výročí se 
připojují také knihovna, muzeum či folklorní pěvecký 
soubor Seniorky.

Výstava nazvaná Móda dnes a  před sto lety je 
od minulého týdne k vidění v minigalerii informač-
ního centra v budově divadla na Hlavní třídě. Připra-
vilo ji výtvarné oddělení Střediska volného času Doris 
a zájemci si ji mohou prohlédnout do 22. října. 

Další výstava, tentokrát fotografická, bude ote-
vřena zítra, tedy ve  čtvrtek 11. října, v  nové budově 
knihovny T. G. Masaryka v ulici 28. října. Nese název 
Olga Havlová a Výbor dobré vůle, vznikla u příleži-
tosti oslav dvacátého výročí založení této organizace 
a  veřejnosti připomíná její zakladatelku. Třiatřicet 
fotografií umístěných na dvaceti šesti plakátech zob-
razuje počátky činnosti Výboru dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělý-
mi se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými 
osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem 
Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristý-
nou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších 
psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Sním-
ky přitom pořídili známí fotografové Ondřej Němec, 
Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapko-
vá, Zdeněk Chrapek a další.

Výstavu, kterou připravil Výbor dobré vůle - Na-
dace Olgy Havlové, zahájí zítra v 17 hodin novinář, 
scenárista a  spisovatel, nositel Ceny Ferdinanda 
Peroutky Pavel Kosatík. O  čtvrt hodiny pozdě-
ji pak bude hostem besedy ke  stému výročí vzniku 
republiky nazvané Jiný TGM, již bude moderovat 
Petr Konupčík. Řeč bude nejen o  jeho nové kni-

ze věnované osobnosti T. G. Masaryka, která vyjde  
18. října v nakladatelství Paseka.

Šumperský folklorní pěvecký soubor Seniorky 
pod vedením Miluše Brňákové připravil u příležitos-
ti stého výročí vzniku samostatného Československa 
na  středu 17. října koncert v  klášterním kostele. 
Zazní během něj lidové písně severní Hané v podání 
Seniorek a také písně Jaroslava Ježka v podání zábřež-
ského ženského sboru Slavice s  dirigentkou Jarkou 
Štěpánkovou. Koncert začíná v  18 hodin a  vstup je 
volný.

O  den později, ve  čtvrtek 18. října, bude na  tzv. 
Točáku v  centru města zahájena venkovní putovní 
výstava Republika československá 1918 - 1939. 
„Výstava představí na čtrnácti panelech nejvýznam-
nější milníky Československa, okolnosti jeho vzni-
ku, státního uspořádání, ale i  významné osobnosti 
a  konstituující vize. Výstava vznikla s  podporou 
vlády ve  spolupráci Masarykova ústavu a  Archivu 
Akademie věd ČR, Střediska společných činností AV 
ČR a pod záštitou Pavla Bělobrádka, bývalého mís-
topředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace,“ říká 
Olga Hajduková, tisková mluvčí šumperské radnice.

Hned několik akcí pak chystá město na  čtvrtek  
25. října. V  10 hodin dopoledne bude slavnostně 
odhalena nová pamětní deska vojákům pěšího plu- 
ku 13, jenž v  období první republiky sídlil v  šum-
perských kasárnách. „Na  návrh Petra Možného ze 
Šumperka a se souhlasem Olomouckého kraje a mi-
nisterstva obrany bude pamětní deska věnována všem 
členům pluku 13, zejména však jeho čtyřem vojákům, 
kteří padli v  boji se sudetoněmeckými jednotkami 
u Moravské Chrastové 31. října 1938,“ vysvětluje Bo-
huslav Vondruška, referent oddělení kultury a  vněj-
ších vztahů šumperské radnice, a dodává, že pamětní 
deska bude umístěna na budově dnešního sídla spo-
lečnosti Pontis na  náměstí Jana Zajíce v  někdejších 
kasárnách. Pokr. na str. 6

Informace/Oslavy vzniku republiky

V říjnu si město připomíná sté výročí vzniku republiky

Prvorepublikovou atmosférou ožily minulou středu prostory informačního centra. U  příležitosti stého výročí 
vzniku Československa zde proběhl slavnostní podvečer nazvaný Promenáda stoletím. Šaty od dob první repub-
liky až do konce století, jež zapůjčilo místní divadlo, předvedli studentky a student Střední odborné školy. O jejich 
vzhled a účesy se postaraly studentky druhého ročníku Střední školy železniční, technické a služeb. Příjemnou 
atmosféru pak dobarvil spolek Galimatyáš. Během akce byla rovněž zahájena výstava Móda dnes a před sto lety, 
kterou připravilo výtvarné oddělení „Dorisky“.  Foto: -pk-

  

     Provoz v Jesenické ulici 
omezila oprava okružních 
křižovatek

S  omezením provozu v  Jesenické ulici, která je 
hlavním tahem na Jeseník, se musejí v těchto dnech 
smířit motoristé. Opravou totiž procházejí okruž-
ní křižovatky s ulicemi Zábřežskou a Jílovou a také 
povrch vozovky mezi nimi. 

Přípravné práce a  frézování vozovky by měly 
probíhat do  20. října za  provozu. Ten je střídavě 
veden v jednom jízdním pruhu a řízen pracovníky 
stavby nebo světelnou signalizací. Řidiči tak musejí 
počítat se snížením rychlosti a s mírným zdržením 
při jízdě opravovaným úsekem.

Do pokládky asfaltů se dodavatelská firma Kare-
ta z Bruntálu pustí v neděli 21. října, kdy by se měl 
podle plánu prací jízdní pruh ve  směru od  TDK 
k  hypermarketu Albert úplně uzavřít, o  den poz-
ději se pak nebude jezdit v pruhu opačném. Pokud 
bude přát počasí, měla by firma položit finální po-
vrch v  jednom směru během jednoho dne. Úterý 
23. a středu 24. října má olomoucké ředitelství silnic 
a  dálnic vyčleněné jako rezervní pro případ pro-
dloužení termínu z  důvodu nepříznivého počasí. 
Na  uzavřený úsek a  objížďku upozorňují dopravní 
značení. -kv-

     O říjnovém svátku slouží 
lékárenská pohotovost

Lékárenskou pohotovostní službu zajistí v Šum-
perku ve  sváteční den 28. října Krajinská lékárna 
v  Komenského ulici 4, naproti divadlu. Otevřena 
bude od 9 do 13 hodin.  -red-

     Město zrekonstruovalo 
byty v DPS Alžběta

Město Šumperk realizovalo v letech 2016 - 2018 
náročnou rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace 
v  domě s  pečovatelskou službou Alžběta v  Teme-
nické ulici. Opravou prošlo šestatřicet bytů a neby-
tový prostor užívaný společností Pontis. 

Celkovou rekonstrukci za necelých šest milionů 
korun nebylo možné provádět za přítomnosti ná-
jemců, a  to z  důvodu velikosti bytů, věku nájem-
ců či jejich pohybového omezení. Někteří se tak 
na dobu provádění prací museli na několik týdnů 
odstěhovat k rodinným příslušníkům, případně jim 
bylo zajištěno náhradní ubytování. 

Náročnou rekonstrukci organizovalo oddělení 
správy majetku městského úřadu v  čele s  Lenkou 
Salcburgerovou, samotnou rekonstrukci pak reali-
zovala firma Stavokomplex s.r.o. „Rekonstrukce si 
s ohledem na složité přemísťování nájemníků tak, 
aby byl zachován jejich každodenní režim, vyžáda-
la značné nasazení a organizační schopnosti. Za to 
patří všem, kteří ji měli na  starosti, obrovský dík. 
Obzvlášť bych chtěla poděkovat nájemníkům DPS 
za jejich vstřícnost a trpělivost během rekonstruk-
ce,“ zdůraznila vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová.   
 O. Hajduková, tisková mluvčí města
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Výraznou obměnou projde šumperský „parlament“. 
Do  zastupitelských křesel usedne patnáct „nováčků“. 
Rozhodli o  tom o uplynulém víkendu voliči, kterých 
přišlo k  urnám více než osm tisíc. Vybírali přitom 
z rekordního počtu kandidátek, kterých bylo patnáct. 
Devět z nich v letošních komunálních volbách uspělo.

Největší důvěru Šumperanů získalo hnutí ANO 
2011 vedené Martinem Janíčkem. Hlasovalo pro něj 
18,73 procenta voličů, kteří tomuto hnutí nadělili 
celkem šest mandátů. To je o dva více než před čtyř-
mi lety.

Druhým nejúspěšnějším uskupením jsou Šumperá-
ci v čele s Ondřejem Polákem, jež mají za sebou v ko-
munálních volbách premiéru. Oslovili 12,77 procenta 
voličů a obsadí čtyři zastupitelská křesla. Stejný počet 
mandátů připadl sdružení Pro-region a  Nezávislí, 
které vedl do voleb Jiří Berka a  jemuž dalo svůj hlas  
11,02 procenta voličů.

Čtvrtá pozice připadla Nezávislé volbě s  jedničkou 
na kandidátce Martinem Kuchtíkem. Získala 8,59 pro-
centa hlasů, které jí „vyneslo“ tři mandáty, tedy o dva 
méně než před čtyřmi lety.

V těsném závěsu za Nezávislou volbou zůstali křes-
ťanští demokraté a nezávislí kandidáti, kteří se spojili 
pod názvem Pro Šumperk a jejichž lídrem byl Tomáš 
Spurný. Díky zisku 8,37 procenta hlasů je budou v za-
stupitelském sboru reprezentovat tři zástupci, tedy 
stejný počet jako dosud.

Nováček na komunální scéně, politické hnutí Svo-
boda a  přímá demokracie - Tomio Okamura v  čele 
s Jaroslavem Horákem, obsadil se 7,18 procenta hlasů 
a dvěma mandáty pomyslnou šestou příčku.

„Na svých“ dvou křeslech zůstali občanští demo-
kraté vedení Romanem Mackem, kteří oslovili 6,79 
procenta voličů. Pouze dva mandáty z  někdejších 
čtyř obhájili komunisté s  lídrem Stanislavem Va-
řekou, svůj hlas jim dalo 6,59 procenta voličů. Úplný 
propad pak zaznamenali sociální demokraté v  čele 
Irenou Jonovou. Výsledek 5,48 procenta hlasů jim 

zajistil pouze jedno z  dosavadních pěti zastupitel-
ských křesel.

Pod pětiprocentní hranicí skončili Piráti (4,59%), 
Rozumní (2,99%), Realisté (2,80%), Nestraníci 
(2,60%), Svobodní a  Soukromníci (1,45%) a  republi-
káni (0,04%).

O  tomto výsledku rozhodli občané, kteří k  voleb-
ním urnám přišli - bylo jich osm tisíc dvě stě pěta- 
sedmdesát, což je o  patnáct set sedmdesát tři více 
než před čtyřmi lety. Volební účast se tak zastavila na  
38,28 procenta. 

Uplynulý volební víkend byl velmi náročný přede-
vším pro členy okrskových volebních komisí, na  je-
jichž bedrech leželo sčítání hlasů. Vzhledem k  tomu, 
že současně probíhaly volby do Senátu, mnohé z nich 
končily svoji práci před jedenáctou večerní. „První vý-
sledky jsme měli po čtvrté hodině odpolední. Přivezly 
je pochopitelně malé obce, kde byl počet stran i kan-
didátů výrazně nižší než třeba v  Šumperku,“ uvedla 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí šumperské 
radnice Petra Štefečková a  připomněla, že Šumperk 

zpracovával kromě svých rovněž výsledky dalších še-
stapadesáti okrsků z okolních obcí. Vzápětí dodala, že 
jako poslední přijel s volebními daty okrsek z Nového 
Malína krátce po jedenácté večerní. „Chtěla bych všem 
členům šumperských okrskových komisí za  jejich 
práci poděkovat. Téměř na  všech kandidátkách bylo 
sedmadvacet jmen, což například v  okrsku čtrnáct 
znamenalo spočítat více než deset a  půl tisíce hlasů. 
Navíc je systém vyhodnocování velmi složitý, takže 
udržet soustavnou pozornost bylo velmi vyčerpávají-
cí,“ zdůraznila Štefečková a podotkla, že průběh voleb 
byl v Šumperku bezproblémový. 

V následujících čtyřech letech zúročí své zkušenosti 
z  předchozího volebního období dvanáct zastupitelů. 
Jsou to podle vylosovaných pořadových čísel stran 
Zdeňka Dvořáková Kocourková, Petr Blažek, Jiří 
Vozda, Alena Hlavešová, Martin Janíček, Irena Jono-
vá, Zdeněk Brož, Květoslav Vykydal, Tomáš Spurný, 
Michael Kohajda, Dušan Ščambura a  Ondřej Polák. 
Novými tvářemi jsou Tomáš Potěšil, Roman Macek, 
Jaroslav Horák, Jaroslav Horák, Jiří Berka, Ivana Jor-
dová, Radan Volnohradský, Jana Rybová Kunčarová, 
Jakub Jirgl, Martin Hoždora, František Porteš, Martin 
Kuchtík, Vít Rozehnal, Radovan Auer a Kamil Navrá-
til. Ve  srovnání s  rokem 2014 šumperské zastupitel-
stvo omládlo - průměrný věk se snížil z 53,1 na 49,41 
roku. Nejstarším zastupitelem je dvaaosmdesátiletý 
Květoslav Vykydal, nejmladším pak devětadvacetiletý 
Martin Kuchtík. Správu města přitom opět ponesou 
na svých bedrech převážně muži, žen je v sedmadva-
cetičlenném sboru pět, tedy stejně jako dosud. 

O  tom, kdo usedne do  křesel starosty a  místosta-
rostů na místní radnici, rozhodnou povolební jednání 
o budoucí podobě koalice. Ta zřejmě nebudou snadná. 
To potvrdil i  lídr vítězného hnutí ANO 2011 Martin 
Janíček. „Jsme připraveni postupně jednat se vše-
mi, kteří se proti nám nevymezovali. Chceme s nimi 
konzultovat jejich požadavky a nalézt shodu s naším 
volebním programem,“ řekl Martin Janíček. -kv-

Komunální a senátní volby

V komunálních volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, výrazně uspěli Šumperáci a Pro-region

O uplynulém víkendu zvolili občané komunální po-
litiky, kteří budou v následujících čtyřech letech řídit 
chod Šumperka.                                                  Foto: -pk-
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Výsledky voleb v Šumperku 2018Výsledky voleb v Šumperku 2014

Složení Zastupitelstva města Šumperka
ANO 2011:  Martin Janíček (45 let, 1643 hlasy), 
Radan Volnohradský (59 let, 1640 hlasů), Jana 
Rybová Kunčarová (37 let, 1599 hlasů), Jakub Jirgl 
(33 let, 1593 hlasy), Martin Hoždora (40 let, 
1569 hlasů), František Porteš (57 let, 1476 hlasů)
ŠUMPERÁCI:  Ondřej Polák (40 let, 1488 hlasů), 
Vít Rozehnal (57 let, 1461 hlas), Radovan Auer (43 
let, 1196 hlasů), Kamil Navrátil (40 let, 1149 hlasů)
SDRUŽENÍ PRO-REGION A NEZÁVISLÍ: 
Zdeňka Dvořáková Kocourková (35 let, 1199 
hlasů), Petr Blažek (51 let, 1155 hlasů), Jiří Berka 
(37 let, 1151 hlas), Jiří Vozda (56 let, 1125 hlasů) 
NEZÁVISLÁ VOLBA:  Zdeněk Brož (61 let, 
1146 hlasů), Martin Kuchtík (29 let, 942 hlasy), 
Květoslav Vykydal (82 let, 916 hlasů)
PRO ŠUMPERK – KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI: Tomáš Spurný (57 let, 1454 hlasy), 
Michael Kohajda (37 let, 1068 hlasů), Dušan 
Ščambura (51 let, 1010 hlasů)
SPD: Jaroslav Horák (66 let, 807 hlasů), Jaroslav 
Horák (41 let, 659 hlasů)
ODS: Tomáš Potěšil (45 let, 714 hlasů), Roman 
Macek (56 let, 703 hlasy)
KSČM: Alena Hlavešová (68 let, 582 hlasy), Ivana 
Jordová (58 let, 578 hlasů)
ČSSD: Irena Jonová (53 let, 760 hlasů)

Senátora vyberou voliči ve druhém kole
Lidé na Šumpersku letos nevolili pouze komunál-

ní politiky, ale rozhodují rovněž o  senátorovi. Ten 
bude v  následujících šesti letech zastupovat voleb-
ní obvod č. 65, který zahrnuje území od Bílé Vody 
na severu Jesenicka až po Postřelmov na Šumpersku. 

Ze šesti kandidátů poslali voliči do  druhého 
kola pětačtyřicetiletého ředitele společnosti Pontis 
Miroslava Adámka ze Šumperka (bez p.p., ANO 
2011), jenž získal nejvíce hlasů - 10 983 (29,21%), 

a jedenašedesátiletého šumperského starostu a stá-
vajícího senátora Zdeňka Brože, nestraníka kan-
didujícího za koalici KDU-ČSL a Nezávislé volby, 
pro něhož hlasovalo 7 695 voličů (20,46%). 

Druhé kolo senátních voleb proběhne již ten-
to víkend. Volební místnosti se otevřou v  pátek  
12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října od  
8 do 14 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo 
ve volebních místnostech. -kv-
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Ceny města 2018/Zpravodajství

Již devatenáct let uděluje šumperská radnice Cenu 
města hned v několika kategoriích. Uznání za rok 2018 
by se mělo opět dostat nejen jednotlivým osobnostem, 
organizacím či firmám, ale také významným akcím, 
počinům a událostem v devíti kategoriích. A možnost 
aktivně se zapojit do této prestižní akce mají všichni 
Šumperané. Pokud navrhnou nominace, automaticky 
se zapojí do slosování o vstupenky na slavnostní večer, 
na němž se budou ocenění předávat.

Občané mohou podle vlastního uvážení navrhovat 
nominace v následujících devíti kategoriích se dvěma 
podkategoriemi:

Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v  daném 
roce apod.), Sport (jedinečný sportovní výkon, oce-
nění pro trenéra - pouze za  aktivní činnost, v  pří-
padě dlouhodobé činnosti se nominace přesune do   
kategorie „Přínos městu“), Významný počin v sociální 
a humanitární oblasti (práce organizace, jednotlivce, 
jednotlivá akce, mimořádný čin apod.), Vzdělává-
ní (práce s dětmi, mládeží, semináře, školení apod.), 
Podnikání - drobné podnikání, Podnikání - výrobní 
společnosti (významný podnikatelský úspěch, rea-

lizovaný záměr), Životní prostředí a  ekologie, Cena 
mladých (významný počin „mladých osobností“ - hu-
debníků apod., podmínkou návrhu do této kategorie 
je věková hranice do  25 let včetně) a  Cena za  pří-
nos městu (ocenění za  práci v  daném roce nebo za   
dlouhodobou práci). Zvláštní kapitolou je katego-
rie Architektura, v níž se uděluje ocenění Dům roku 
v podkategoriích novostavba a rekonstrukce.

Nominovat lze prostřednictvím elektronického 
formuláře i tištěného formuláře do 31. prosince 2018. 
Ze zaslaných nominací vybere vítěze v  jednotlivých 
kategoriích Zastupitelstvo města Šumperka na  svém 
únorovém zasedání. 

Slavnostní večer udílení Cen města se uskuteční 
v sobotu 13. dubna 2019 v šumperském divadle. Vstu-
penky na  něj budou k  dostání za  sto korun během 
března v šumperském divadle. 

Náležitosti nominace a kam ji zaslat: můžete pou-
žít elektronický formulář - nominační lístek a zaslat jej 
na adresu cenymesta@sumperk.cz.

Osobní doručení: v Informačním centru Šumperk, 
Hlavní třída 14 (budova divadla).

Doručení poštou: na  adresu Městský úřad 
Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 
Obálku označte heslem „Ceny města“.

V nominaci uveďte název akce/jméno navrhované-
ho, jasné zdůvodnění návrhu, označení příslušné ka-
tegorie a jméno osoby/název organizace, která podala 
návrh, kontaktní údaje. U kategorie architektura (no-
vostavba i rekonstrukce) musí být přiložena barevná 
fotografie navrhované stavby, musí se jednat o návrhy 
zkolaudované v  roce, za  který jsou ceny udělovány. 
Do jedné kategorie lze podat navrhovatelem jen jeden 
návrh.

Nominujte a vyhrajte: Zasláním nominace se au-
tomaticky zúčastňujete slosování o  dvě vstupenky 
na  slavnostní večer předávání Cen města Šumperka 
(13. dubna 2019).

Více informací: Veškeré další informace sdělí Olga 
Hajduková, tisková mluvčí MěÚ Šumperk, e-mail: 
olga.hajdukova@sumperk.cz, tel.č. 583 388 519, nebo 
Bohuslav Vondruška, referent odd. kultury a vnějších 
vztahů MěÚ Šumperk, e-mail: bohuslav.vondruska@
sumperk.cz, tel.č. 583 388 609. -red-

Studenti šumperské zdravotnické školy si možná 
ještě více oblíbí předměty anatomie a fyziologie. A to 
díky učebně se speciálním vybavením, která žákům 
usnadní studium lidského těla. Do  virtuální anato-
mické učebny studentky poprvé „nahlédly“ během 
jejího slavnostního otevření minulou středu. Místní 
„zdravka“ je přitom jednou ze dvou škol v republice, 
jež má tuto vyučovací metodu budoucnosti k dispozi-
ci. První byla otevřena nedávno na zdravotnické škole 
v Mladé Boleslavi.

Učebnu Střední zdravotnické školy Šumperk vy-
bavila společnost Samsung šestnácti sety na virtuální 
realitu, dotykovou interaktivní obrazovkou a zaříze-
ním, které učitelům umožní zrcadlit právě probíra-
né učivo z virtuální reality na obrazovku. Každý set 
přitom tvoří chytrý telefon, speciální brýle a aplikace 
VAU Virtuální anatomická učebna. 

Při studiu lidského těla je pro většinu studentů nej-

náročnější prostorová představivost ve spojení s  lid-
ským tělem, kdy se kosti, svaly i jednotlivá ústrojí na-
vzájem překrývají. Aplikace VAU přináší studentům 
podstatné ulehčení, neboť s její pomocí mohou vidět 
jednotlivé struktury lidského těla z různých perspek-
tiv. Mohou je interaktivně otáčet, naklánět, zvětšovat 
či oddalovat tak, jako by měli reálné soustavy lidské-
ho těla před sebou. Žáci vidí, jak lidský organismus 
vypadá ve třech dimenzích. Dosud se to učili převáž-
ně z obrázků v učebnicích. 

„Aplikace kromě 3D zobrazení všech soustav lid-
ského těla obsahuje i  jejich názvy a  stručné vzdělá-
vací texty jako z učebnice. Navíc zvyšuje atraktivitu 
výuky, studenti si hrají a  zároveň se učí. Věřím, že 
i  díky tomu se zvýší zájem studentů o  zdravotnické 
obory a nebude v budoucnu nouze o skutečně kvalit-
ní odborníky,“ podotkla Zuzana Gondová, ředitelka 
Střední zdravotnické školy Šumperk. Vzápětí prozra-

dila, že novou metodu budou vyučující využívat pře-
devším v prvních ročnících v předmětu somatologie, 
zahrnujícím anatomii a fyziologii. Vyzkoušejí si ji ale 
i studenti druhých a třetích ročníků v rámci ošetřova-
telství a rovněž letošní „čtvrťáci“ během projektového 
týdne, jenž na  škole proběhne začátkem listopadu. 
„Tato aplikace samozřejmě nenahrazuje klasické uče-
ní, ale je to zajímavý a efektivní doplněk,“ pozname-
nala Gondová.

Za technologii, která stojí zhruba půl milionu ko-
run, nezaplatila šumperská „zdravka“ ani korunu. 
„Jsme zařazeni do  ročního testování, během něhož 
budeme průběžně posílat zprávy,“ dodala ředitelka. 

Za aplikací VAU a její komerční předlohy Human 
Anatomy VR, určené pro studenty medicíny, stojí 
Tomáš Brngál, absolvent bratislavské lékařské fakul-
ty a nadšenec do moderních technologií, společně se 
svým kamarádem Milošem Svrškem, absolventem 
technické univerzity. Pro její vytvoření se jim poda-
řilo sehnat sponzory. Nejprve tak nabídli virtuální 
učebnu bratislavské lékařské fakultě a poté středním 
zdravotnickým školám v Bratislavě a Michalovicích. 
V současnosti testují verze pro střední zdravotnické 
školy i  v  České republice. „Virtuální realita nabízí 
doposud nepoznané a  nevyzkoušené možnosti, kte-
ré mohou mít ve výsledku reálný dopad na obrovské 
množství lidí. Ve virtuální realitě lze simulovat i ope-
race. Kromě lepšího porozumění lékaři a pacienty to 
může v budoucnu přinést i nemalé úspory,“ naznačil 
možnou budoucnost virtuální reality Tomáš Brngál. 

Dosavadní zkušenosti slovenských škol, které 
aplikaci využívají, ukazují, že si studenti díky nové 
technologii mnohem rychleji osvojují nové poznatky 
a mají větší chuť do učení. Sami vyučující pak oce-
ňují zvýšený zájem žáků o anatomii, zlepšení jejich 
výsledků i větší atraktivitu vlastního výkladu. To po-
tvrdila i  Eva Drobná, ředitelka bratislavské střední 
zdravotnické školy, jež na otevření šumperské učeb-
ny zavítala.

„Zpočátku měli zejména naši učitelé z nové tech-
nologie obavy. Ty ale brzy opadly a především studen-
ti jsou z virtuální učebny nadšení,“ řekla Eva Drobná. 
Ta přijela do Šumperka i proto, aby s ředitelkou zdejší 
školy probrala možnosti vzájemné výměny studentů 
v rámci projektu Erasmus. -kv-

Nominujte na Ceny města Šumperka za rok 2018 a vyhrajte vstupenky na slavnostní večer

Virtuální učebna umožní studentům „zdravky“ nahlédnout pod kůži lidského těla

Tomáš Brngál přibližuje studentkám šumperské „zdravky“ možnosti aplikace VAU.  Foto: -pk-
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Město čte knihu/Informace

Od  26. října do  5. listopadu pro-
běhne v Šumperku již čtrnáctý ročník 
festivalu Město čte knihu. Prezentovat 
bude tvorbu Jiřího Brdečky, české-
ho novináře, publicisty, spisovatele,  
scenáristy, výtvarníka, kreslíře, ilus-
trátora a  filmového režiséra hraných 
a animovaných filmů. 

„Číst se letos bude z knihy nazvané 
Kresba slovem, slovo kresbou, na  níž 
spolupracujeme s dcerou Jiřího Brdeč-
ky, novinářkou, spisovatelkou, filmo-
vou kritičkou a  redaktorkou Terezou 
Brdečkovou,“ říká ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Vzápětí dodává, že 
ilustrace pro knihu, kterou vydává na-
kladatelství Limonádový Joe, byly vy-
brány z  bohaté výtvarné tvorby Jiřího 
Brdečky. 

Oblíbenou akci odstartuje v  pá-
tek 26. října v  17 hodin v  informač-
ním centru vernisáž výstavy obrázků 
z  výtvarné soutěže pro děti, spojená 
s  vystoupením hudebního oddělení 
a  literárně dramatického oboru míst-
ní „Zušky“. V úterý 30. října pak bude 
z  knihy Kresba slovem, slovo kresbou 
číst od  18 hodin v  klášterním kostele 
Tomáš Motýl v rámci koncertu Motýlů. 
„Ve středu 31. října proběhne od 16 ho- 

din v kině Oko přednáška českého fil-
mového historika Pavla Taussiga. O dvě 
hodiny později zde budou číst studen-
ti místní „průmyslovky“ a  v  19 ho- 
din uvede Pavel Taussig film Vlčí 
jáma,“ nahlíží do  programu ředitelka 

knihovny.  Vzápětí dodává, že poslední 
říjnový den odstartuje i tradiční dopo-
lední čtenářská štafeta, která během tří 
dnů zavítá do  šumperských středních 
a základních škol.

V  dalších dnech proběhne vernisáž 
výstavy Jiřího Brdečky v místním mu-
zeu za  přítomnosti Terezy Brdečkové 
a Jiřího Dědečka, kteří vzápětí uvedou 
v  knihovně promítání animovaných 
filmů. Kino Oko chystá dokument 
Univerzum Brdečka, SVČ Doris pak 
dopolední happening určený rodičům 
a dětem. Chybět nebudou inscenované 
čtení místních herců v divadle, beseda 
s  Terezou Brdečkovou, vyhodnocení 
dětské výtvarné a literární soutěže a se-
tkání s  filmovými melodiemi v  podá-
ní Olgy Kaštické a  Petra Krále. „Celý 
festival zakončíme v  pondělí 5. listo-
padu v  klášterním kostele koncertem 
zpěvačky, textařky, skladatelky a  pe-
dagožky Ireny Budweiserové a  čtením 
z  knihy v  podání herců šumperského 
divadla,“ podotýká Šeligová a  prozra-
zuje, že číst z knihy letos bude kromě 
jiných i  šumperská rodačka, herečka 
Národního divadla Lucie Polišenská. 
Podrobný program přineseme v  příš-
tím vydání zpravodaje.  -kv-

Více než půldruhého milionu posílá 
letos do Šumperka ministerstvo kultu-
ry na  obnovu dvou památek, z  nichž 
jedna je majetkem města. Druhým 
objektem je měšťanský dům v Lužicko-
srbské ulici.

V rámci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny obdrželo letos 
město od  státu 1,575 milionu korun. 
Z  nich 1,415 milionu dá do  vlastního 
historického objektu. „Podmínky mi-
nisterstva kultury pro získání dotací 
jsou rok od  roku přísnější. Položkové 
rozpočty je nutné rozdělit na uznatelné 
a neuznatelné náklady, přičemž dotač-
ní příspěvek se vztahuje pouze na  ty 
uznatelné. Žadatelé tak musejí počítat 
s  mnohem vyšší finanční účastí,“ vy-
světlila Beata Fischerová z odboru stra-
tegického rozvoje, územního plánování 
a investic. Vzápětí podotkla, že do ne-
uznatelných nákladů patří například 
kopie restaurovaných děl, doprava, 
restaurátorské zprávy, pronájmy lešení 
a další práce. 

„V  minulých letech jsme se snažili 
upřednostňovat a  oslovovat vlastníky 
soukromých objektů, v  loňském roce 
se ale přihlásil o dotaci pouze jeden zá-
jemce. A protože by bylo nehospodárné 
nevyužít ministerskou dotaci, využilo 
město programu k rekonstrukci objektu 
ve  svém vlastnictví. Majetkoprávní  
odbor tak doporučil, aby se požádalo 
o  peníze na  opravy dominikánského 
kláštera, jehož prostory používá k výuce 

střední zdravotnická škola,“ upřesnila 
Fischerová a dodala, že zmíněné opra-
vy jsou rozděleny do tří etap.

Více než milion čtyři sta tisíc korun 
použije město na položení nové střešní 
krytiny a práce s tím související. Kromě 
krytiny se vymění i klempířské prvky, 
okapy, háky a  svody, opravou projdou 
komíny a  hromosvod a  péče restau-
rátora se dočkají pískovcové jehlany 
a  obloukový atikový štít někdejšího 
kláštera. Na této první etapě opravy se 
přitom místní radnice podílí částkou 
1,841 milionu, jež ze svých zdrojů uvol-
ní majetkoprávní odbor.

Olomoucká firma DACH SYSTEM 
s.r.o., která zvítězila v  soutěži na  do-
davatele, se do výměny střešní krytiny 
pustila v  červnu, první etapu přitom 
musí zvládnout do  konce října. Příští 
rok pak zrealizuje druhou etapu s tím, 
že hotova by měla být opět do  konce 
října. Za obě etapy zaplatí místní rad-
nice dodavatelské firmě 6,342 milionu 
korun s  tím, že počítá s  co největším 
možným využitím dotace ministerstva 
kultury.

Restaurování dvou obelisků a  ba-
rokního štítu na  východním rizalitu 
jižního křídla někdejšího kláštera má 
„na triku“ pražský akademický sochař 
René Tikal, který má ve svém ateliéru 
i trojici soch, jež zdobily průčelí histo-
rické budovy radnice a  na  jejichž ko-
piích již pracuje. Restaurátorské práce 
na  budově „zdravky“ přitom přijdou 

na  dvě stě sedmdesát osm tisíc a  do-
končit by je měl ještě letos.

Sto šedesát tisíc korun z  Programu 
regenerace pomůže vlastníkům měš-
ťanského domu v Lužickosrbské ulici 7 
s obnovou boční fasády. Město na opra-
vu, jež se odhaduje na téměř tři sta pa-
desát tisíc korun, přispěje ze své kasy 
dvaatřiceti tisíci korunami. „Podíly, 
které žadatelé obdrží, se vypočítávají 
z  celkových nákladů dle předložených  
rozpočtů. Padesát procent z  uznatel-
ných nákladů hradí ministerstvo z  do-
ložené cenové nabídky, soukromým 
vlastníkům pak město ještě přidá de-

set procent z  celkové nabídkové ceny,“ 
přiblížila dotační pravidla referentka 
odboru a  zdůraznila, že ministerstvo  
kultury může po  doručení všech pod-
kladů uznatelné náklady rozporovat 
a  změnit poměr rozdělených částek. 
„Letos v  červnu tak například mini-
sterstvo snížilo původní příspěvek 
vlastníkům zmíněného měšťanského 
domu ze sto sedmdesáti čtyř tisíc na sto 
šedesát tisíc korun z  důvodu neuznání 
některých položek v  předloženém roz-
počtu. Neuznanou částku využije měs-
to na  opravu střechy dominikánského 
kláštera,“ podotkla Fischerová.  -kv-

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
prodává zasíťované pozemky v  loka-
litě za  Hniličkou. Z  původních sedm-
nácti jich v době uzávěrky tohoto čísla 
byly volné pouze dva. Kupní cena je 
950 Kč/m2, k níž je třeba přičíst sazbu 
DPH v platné výši. Velikost pozemků se 
pohybuje od  osmi set do  tisíce metrů, 
k  lokalitě je vybudovaná hlavní spo-
lečná přístupová komunikace a hotovy 
jsou i vnitřní komunikace. 

Pokud máte o  pozemek zájem, na-
jdete přesné znění podmínek na www.
sumperk.cz, v  sekci Podnikatel, 
podsekci Majetkové záměry, Prodej  
pozemků. Zde si lze na mapě s jednot-
livými označenými pozemky ověřit, 
zda je parcela ještě v nabídce. 

Dotazy, připomínky a  žádosti adre-
sujte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
majetkoprávní odbor, H. Répalová, 
tel. č. 583  388  518. Vyřizuje: D. Ver-
nerová, referent MJP odboru, tel. č. 
583  388  564, e-mail: dagmar.vernero-
va@sumperk.cz nebo osobně na odbo-
ru MJP, budova radnice, I. poschodí, 
dveře č. 514 v pondělí až pátek. -kv-

Koncem října se Šumperk začte do knihy Jiřího Brdečky

Ministerstvo i město letos opět dávají peníze na obnovu památek

Město nabízí poslední 
pozemky za Hniličkou

První etapa výměny střešní krytiny na dominikánském klášteře, jehož prostory využívá 
k výuce střední zdravotnická škola, by měla být hotova do konce října.  Foto: -pk-
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Oslavy vzniku republiky/Personální inzerce

V říjnu si město připomíná sté výročí vzniku republiky
   Pokr. ze str. 2
Ve 14 hodin odpoledne pak proběhne setkání u pa-

mátníku T. G. Masaryka. „V  souvislosti s  adaptací 
budovy bývalé Masarykovy základní školy na novou 
knihovnu, jež rovněž nese jméno prvního českoslo-
venského prezidenta, byl památník přesunut blíže 
k jejímu vchodu. Celé prostranství je velkoryse pojaté 
a  památník TGM mu vkusně dominuje,“ podotýká 
Hajduková. Vzápětí upřesňuje, že na  tradiční vzpo-
mínkové setkání, které obohatí přítomnost postav  
T. G. Masaryka a československých legionářů a čestná 
salva z kanónu, naváže doprovodný program. Před-
staví se během něj místní kapela Swing Q a k vidění 
bude venkovní výstava Cesta ke svobodě.

Oslavné akce 25. října vyvrcholí koncertem Mo-
ravské filharmonie Olomouc od  sedmé podvečerní 
ve  velkém sále domu kultury. „Na  programu kon-
certu, jenž je věnován tomuto významnému jubileu, 
bude Má vlast, slavný cyklus šesti symfonických básní 
Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legen-
dami a krajinou,“ zve na koncert tisková mluvčí. Di-
rigentem koncertu, který finančně podpořil zejména 
Olomoucký kraj, bude Stanislav Vavřínek.

Oslavy budou pokračovat ještě v listopadu. V neděli 
11. listopadu tak od 18 hodin vystoupí v hlavní lodi 
klášterního kostela houslista Václav Hudeček, klaví-
rista Jan Schulmeister ml., cembalista Martin Hroch 
a Wihanovo kvarteto v rámci cyklu koncertů k výro-
čí republiky Má vlast. Koncert, který bude přístupný 
zdarma, odvysílá TV Noe.

Velkému výročí se věnuje rovněž Vlastivědné mu-
zeum v Šumperku. V jeho výstavní síni je nainstalo-
vána výstava Šumpersko v  období první republiky 
(1918 - 1938), k níž byl vydán stejnojmenný katalog. 
„Na výstavě je v digitální podobě prezentován soubor 
fotografií dokumentujících život obyvatel regionu 
v  meziválečném období, které muzeum uchovává 
ve svých sbírkách. V této souvislosti proběhne v úterý 
16. října od 17 hodin přednáška nazvaná Meziváleč-

né Šumpersko na dobových fotografiích. Historička 
Michaela Kollerová během ní doprovodí fotografie 
komentářem, jímž více přiblíží události a dění na nich 
zachycené. Návštěvníci se tak dozvědí o zdejším dění 
v době vzniku Československa, společenských či spor-
tovních událostech nebo o  návštěvách prezidentů,“ 
láká do muzea Eva Šebestíková z oddělení služeb ve-
řejnosti šumperského muzea. Současně prozrazuje, že 
v úterý 6. listopadu se v muzeu uskuteční křest publi-
kace ‚Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomíra-
jící monarchie‘ spojený s besedou s autorem Zdeňkem 
Doubravským.

A aby se oslavy nenesly jen ve znamení hudby a vý-
stav, připravuje město spolu s  redakcí Šumperského 
zpravodaje, kreslířem Lubomírem Hlavsou a  scená-
ristou Petrem Konupčíkem třídílnou komiksovou mi-
nisérii. „V říjnu, listopadu a prosinci budou postupně 
v příloze zpravodaje Živá brána Jeseníků publikovány 
tři díly komiksu, které budou odkazovat na tzv. osmič-
ková výročí - roky 1918, 1938 a 1968 v prostředí Šum-
perka,“ říká Bohuslav Vondruška a dodává, že pokud 
budou mít komiksy úspěch, bude seriál pokračovat 
i v příštím roce. -kv-

  

     Darovanou kabelkou 
pomohou ženy dobré věci

Přispět na dobrou věc mohou ženy, dámy a slečny 
ze Šumperka i okolí. Konkrétně prostřednictvím Ka-
belkového veletrhu, který spolupořádá Šumperský 
a jesenický deník. Stačí, když doma najdou kabelku, 
kterou už nenosí, ale která je zachovalá a mohla by se 
někomu líbit, a přinesou ji do 19. října do informač-
ního centra na Hlavní třídě v Šumperku. Kabelky si 
budou moci nové majitelky či majitelé koupit v úterý 
30. října v Galerii Moritz v Olomouci. Výtěžek půjde 
do  poslední koruny ve  prospěch potřebným v  re- 
gionu. -pek-

     John Scharffenberg 
pohovoří o tom, jak snížit 
riziko rakoviny

Místní sbor Církve adventistů sedmého dne 
chystá na  čtvrtek 18. října setkání Klubu zdraví 
Šumperk. Hostem a  přednášejícím bude americký 
lékař, odborník na  preventivní medicínu, profesor 
John Scharffenberg. Hovořit bude o tom, jak snížit 
riziko rakoviny.
John Scharffenberg získal doktorát v oblasti výživy 
na Harvardské univerzitě a věnoval se výzkumu cho-
lesterolu a  aterosklerózy. Coby profesor univerzity 
v Loma Lindě se stal uznávaným odborníkem a prů-
kopníkem při tvorbě vzdělávacích programů pro 
veřejnost, jež se stále úspěšně používají. Přednáška, 
jejíž součástí bude také ochutnávka zdraví prospěš-
ných jídel, se uskuteční v  G-klubu domu kultury 
od  17.30 hodin. Vstupné je dobrovolné. Bližší in-
formace k přednášce lze získat na tel. č. 724 309 276 
nebo 736 771 697. -red-

K říjnovému výročí připravilo muzeum výstavu Šum-
persko v období první republiky (1918 - 1938). 
 Foto: VM Šumperk

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

referenta oddělení státní památkové péče odboru výstavby 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost, ovládání jednacího 
jazyka * ukončené VŠ vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního 
zaměření, popř. dějiny umění 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 20/1987 
Sb., o  státní památkové péči, v  platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * 
zvláštní odborná způsobilost na  úseku památkové péče vítána * občanská a  morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, vč. údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: agenda památkové péče - výkon veřejné správy dle zák. č. 20/1987 Sb., 
o památkové péči, v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů * agenda přestupků 
na úseku památkové péče
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 2. 1. 2019 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 17. 10. 2018. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel. 583 388 332.

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení pracovních pozic 

strážníků Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 18 let, způsobilost 
k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost, ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 
ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a  dobrý zdravotní stav * občanská a  morální bezúhonnost * znalost 
práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

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

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

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou jednoho roku s  možností prodloužení na  dobu neurčitou. 
Po přijetí do pracovního poměru 5. platová  třída a po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných 
předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění,  
8. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, dále nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, 
v platném znění. Nástup od 1. 1. 2019 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii 
Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  31. 10. 2018. 
Informace k  pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583  388  108 nebo Martin Urbánek, zástupce 
ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.
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Informace/Zpravodajství

Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

V Šumperku mohou lidé ukládat bio-
odpad nejen do velkoobjemových kon-
tejnerů, ale také do  hnědých dvou set 
čtyřicetilitrových nádob. „Z této sesbí-
rané hmoty je vyráběn kompost, který 
chceme občanům města nabízet k dal-
šímu využití,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadů šumperské radnice. 
Vzápětí dodává, že takovou možnost 
budou mít lidé v polovině října.

Od  pondělí 15. října si mohou zá-
jemci odebrat kompost v  Hybešově 
ulici, kde bude volně uložen na ploše. 
Nabrat si ho mohou do vlastního pytle 
nebo do jiné nádoby, případně naložit 
do  přívěsného vozíku za  auto. Výdej 
přitom bude probíhat od  půl osmé 
ráno do vyčerpání denní zásoby. „Ma-
ximální množství odebraného kom-
postu je čtyři sta litrů. Doporučujeme 
vzít si s sebou lopatu na jeho nabrání,“ 

upozorňuje Hošek. Vzápětí dodává, že 
vzhledem k  suchému počasí letos ne-
vzniklo tolik bioodpadu jako v  letech 
předchozích, takže množství kompostu 
je omezené.

Stejně jako loni i letos zajišťuje míst-
ní radnice pro své občany službu v dis-
tribuci kompostu. „Zájemci si mohou 
objednat dovoz kompostu na  zahrád-
kářskou kolonii nebo na svůj pozemek 
na území města Šumperka za částku ti-
síc korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a  manipulační náklady,“ vy-
světluje Hošek. V objednávce je nutné 
uvést adresu žadatele, kontaktní údaje 
(telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a po-
žadované množství kompostu (1 tuna, 
2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, což je maximální 
možné množství). Objednávku je třeba 
zaslat na  e-mailovou adresu vladimir.
hosek@sumperk.cz. Další možností je 
pak osobní objednání v kanceláři č. 226 
v úřadovně v Jesenické ulici 31. Objed-
návka bude realizována po  zaplacení 
výše uvedené částky. -kv-

Africké bubnování je zábavná vol-
nočasová aktivita pro dospělé, kterou 
nabízí již jedenáctý rok SVČ Doris pod 
vedením lektora a  muzikanta Karla 
Cvrka. V kurzech pro začátečníky i po-
kročilé se tak spojuje rytmus a pohyb, 
účastníci se postupně naučí základní 
údery, doprovodné rytmy k písničkám 
a také tradiční rytmy nejen ze západní 
Afriky.

K  dispozici jsou na  kurzech hlavně 
bubny „djembe“, na  něž se hraje dla-
němi, a bassové „dunduny“ se zvonci, 
na které se hraje paličkami. Vyzkoušet 

si lze však i další nástroje z celého světa. 
Hra na  bubny je vhodná také pro lidi 
bez hudebního sluchu, stačí rytmické 
cítění, které má v  sobě každý. Účast-
níci se přitom scházejí i  mimo kurzy 
na  improvizovaných akcích - „bubno-
vačkách“, někteří hrají ve  skupinách  
afrických písní Drum Orchestra, San-
kofa a dalších. 

Zájemci od  patnácti let se mohou 
přihlásit na  www.doris.cz nebo přímo 
ve vile Doris či na Komíně. Kurzy sice 
již začaly 4. října, přihlásit se ale lze 
i nyní.  K. Cvrk

Letní prázdninové brigády pro stu-
denty, návrhy na změny územního plá-
nu, osvobození od  poplatku za  odpad 
u  novorozenců a  nově také program 
startovacího bydlení pro mladé. To jsou 
vybraná témata, jež v Šumperku inicio-
vala a navrhla městská komise 132.

Cílem komise 132 je hledat řešení, 
jak zbrzdit úbytek mladých v  popula-
ci Šumperka. I  její název symbolizuje 
počet mladých lidí, kteří ročně opustí 
město a okolí. 

Členové této „komise pro mladé“ 
čtyři roky pracovali na  tom, aby se 
mladým lidem žilo v  Šumperku lépe. 
Navrhovali řešení, pořádali debaty se 
studenty. Některé výstupy jsou hmata-
telné, jiné spíše vysílaly signály směrem 

k mladým, že o ně naše město stojí a že 
si váží toho, že zde žijí, pracují a zaklá-
dají rodiny. 

Komise, jež je poradním orgánem 
rady města, byla aktivní. Scházela se 
pravidelně a  řešila vždy řadu témat, 
která se týkají života mladých lidí 
v Šumperku. Členové byli aktivní, při-
nášeli vlastní nápady a pohledy. Řešili 
konkrétní věci. 

Přestože se toho povedlo hodně, tak 
spoustu témat a  podnětů má komise 
před sebou. Například by v  dohledné 
době ráda prosadila participativní roz-
počet pro mladé, aby například členové 
školních parlamentů mohli rozhodo-
vat, kam má radnice směřovat investi-
ce. O. Polák, předseda komise 132

V sobotu 13. října se od devíti hodin 
ráno otevřou dveře šumperského domu 
kultury mnoha možnostem, jak pod-
pořit své zdraví a  vědomý život. Pod 
jednou střechou se setkají přednášející, 
cvičitelé, lektoři, výtvarníci, prodej-
ci zdravého jídla, pití a všeho, co je se 
zdravím a vědomým životem spojené. 

Letošní pátý ročník úspěšného 
festivalu Den zdraví - vědomý život 

Šumperk je specifický tím, že se sjed-
notily časy začátků jednotlivých bloků, 
které trvají vždy hodinu a půl. Na vý-
běr je celkem osmadvacet programů, 
jež proběhnou v  sedmi místnostech. 
Vstup do foyer a velkého sálu, kde bu-
dou po celý den originální trhy a výsta-
va, je volný. Více informací o programu 
najdete na  www.den-zdravi-sumperk.
cz.  -red-

V  chorvatském Čakovci proběh-
lo o  posledním srpnovém víkendu 
za  účasti mužů a  žen z  Rakouska,  
Maďarska, Slovinska, Švýcarska, Chor-
vatska a ČR mezistátní šesti utkání ve-
teránů v lehké atletice. Zvítězili v něm 
atleti Rakouska. Čeští reprezentanti 
obsadili 2. příčku. 

Za  šumperské atlety nastoupila Jar-
mila Klimešová, která zvítězila v hodu 
oštěpem výkonem 29,32 m, a ustanovi-
la tak světový rekord kategorie W 70. 
Kromě toho obsadila 4. místo ve vrhu 
koulí výkonem 8,60 m. Zuzana Pum-
prlová pak vybojovala krásné 2. místo 
v  trojskoku skokem dlouhým 9,23 m 
a  třetí příčku ve skoku do výšky, když 
se přehoupla přes laťku ve výšce 1,33 m. 

Na světový šampionát, jenž se konal 
od 4. do 16. září ve španělské Malaze, 
se letos sjelo 8 187 atletů ze 102 zemí 
z  celého světa. Barvy České republi-
ky hájilo 88 veteránů v  pěti věkových 
kategoriích, kteří vybojovali celkem 
třiatřicet medailí - šest zlatých, pat-
náct stříbrných a dvanáct bronzových. 
V hodnocení národů přitom Česká re-
publika obsadila 26. místo. 

Ze šumperských atletů - veteránů 
vybojovala v  kategorii W 70 hned tři 

cenné kovy Jarmila Klimešová. Zlato si 
na krk pověsila za hod oštěpem, který 
poslala do  vzdálenosti 27,95 m, a  vy-
tvořila tím rekord mistrovství. Ve vrhu 
koulí měřil její nejdelší pokus 9,05 m 
a  získala za  něj stříbro. Ve  vrhačském 
pětiboji jí pak součet všech disciplín 
vynesl krásnou bronzovou medaili. 

Zuzana Pumprlová (W 55) nastoupi-
la rovněž ve třech disciplínách. Nejlep-
šího výsledku dosáhla ve skoku o tyči, 
když výkonem 2 m obsadila 5. místo. 
V  trojskoku se probojovala do  finále, 
kde se výkonem 9,08 m umístila na   
7. místě. V běhu na 80 m překážek její 
výkon 15,67 s na finále nestačil a patří 
jí 4. místo z rozběhu.

O další medaili pro Šumperk se po-
staral v kategorii M 80 Květoslav Vyky-
dal. Ve  skoku vysokém zdolal 1,16 m 
a získal bronz. Po medaili sahal i v dal-
ších disciplínách, ale nakonec z  toho 
byla jen „brambora“ ve  skoku o  tyči 
za výkon 1,80 m a 5. místo z 80 m pře-
kážek časem 18,88 s. 

Medailistům patří velká gratulace 
a všem zúčastněným atletům poděko-
vání za  reprezentaci Šumperka, Olo-
mouckého kraje a  České republiky 
na mezinárodní scéně. T. Vykydal

Máte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma vyzvednout

Bubnování na africké bubny 
opět od října v Šumperku

Komise 132 pracuje pro mladé, 
nově navrhla program startovacího bydlení

V domě kultury proběhne už popáté Den zdraví

Šumperští atletičtí veteráni opět bodovali

Začátkem září se v Horní Bečvě konalo mezinárodní mistrovství České republiky 
tělesně postižených šachistů, kterého se zúčastnilo šestačtyřicet šachistů z České re-
publiky, Slovenska a Maďarska. V turnaji přesvědčivě zvítězil šumperský šachista 
Fide mistr Vít Václav Valenta se 7,5 body z 9. Druhé místo obsadil mezinárodní 
mistr IM Milan Babula, třetí byl Juraj Zavarský ze Slovenska.  Foto: E.M.V.
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení 
 pracovního místa a  zkušeností v  Šum-
perku - PRACUJTE JINAK A  SVO-
BODNĚJI! Prostor je otevřen každý den 
podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - 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, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

11. 10. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - podzimní dekorace 
16. 10. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
17. 10. v ulicích města   Sbírka Bílá pastelka
19. 10. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
23. 10. od 9 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření pro osoby se  
   zrakovým postižením 
23. 10. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. před Majákem
25. 10. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku
26. 10. od 12 hod. v „K“   Technika a my  Téma - placení mobilem
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny 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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Každé pondělí a každý  Potravinová a hygienická pomoc pro potřebné
pátek od 10.30 hod. 
Každé první úterý v měsíci  Svépomocná skupina
Každý první pátek  Společenství vdov
v měsíci od 17 hod.
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.

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou středu od 15 hod. ve „FS“   Rodinná hernička  Pro rodiče a děti
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Každý čtvrtek od 10 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Charita Šumperk

Centrum pro rodinu

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

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na
setkání s Monikou Barešovou a Marcelou Giňovou

na téma: „Kam duch vane…“
v sobotu 20. října v 15 hod. v sídle BJB v ulici M. R. Štefánika 10 

(vchod naproti prodejně Albert)
Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor k otázkám a pro 

neformální rozhovory. Těšíme se na vás!
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″PO LÁVCE II″
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

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

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009192

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

Projekt „PO LÁVCE II.“ je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaných v OLK (především na Šumpersku a Jesenicku). Bude otevřen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje 
v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především ze Šumperska a Jesenicka).

Projekt má několik klíčových aktivit, které budou probíhat v učebnách
AJAK, nám. Míru 4, Šumperk. Kromě kontaktování cílové skupiny je to:

1.  Kontaktování – „Na okraji“
2.  Motivační kurz – „Přes závrať“
3.  Kurz základů trhu práce – „První krok“
4.  Pracovní diagnostika a poradenství – „Hledání rovnováhy“
5.  Rekvali� kační kurzy (obsluha osobního počítače, řidičské 

 oprávnění B, kurzy s praxí u zaměstnavatelů)

6.  Zprostředkování zaměstnání formou tréninkových pracovních
 míst celkem pro 32 lidí (dotace na 3 měsíce, 22 000 kč / měsíc na
 refundaci mzdy) po dobu 3 měsíců – tj. 66 tis. Kč na osobu)

zpravodaj_102018_final_tisk.indd   1 03.10.18   10:57

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:/ www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium uměleckých oborů na 

 DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
23. 10. – 24. 10. 2018  od 9.00 do 17.00 hodin

pro obory:
82-41-M/04    Průmyslový design

82-41-M/05    Gra� cký design
Informace podá: MgA. Jiří Janda, e-mail: janda@vsps-su.cz

Podrobnější informace o prohlídce školy, nabízených pracovních 
dílnách  a oborech najdete na www stránkách školy. 

Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2018

Současně zveme všechny rodiče a zájemce o studium na 
střední průmyslové škole uměleckých oborů na

 SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY  
dne 13. 11. 2018 v 16.00 hodin

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219, 
e-mail: opatovska@vsps-su.cz
Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek

Program setkání:
- informace o škole 
- nabídka kariérového 
  poradenství pro nerozhodnuté

- podrobnější informace 
   o talentové zkoušce 
   a přijímacím řízení
- diskuse
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.11. 2018

ZKVALITŇUJEME naše SLUŽBY v Šumperku! 
Stavíme pro Vás nové KÄRCHER CENTER 
v Zábřežské ulici naproti 
nemocnici. 

V novém centru najdete kompletní sortiment čistící 

a úklidové techniky KÄRCHER  pro domácí i profesionální účely.

Do nově otevřeného centra bude
 přemístěna současná prodejna v Lidické ulici.

Otevíráme již 
ve 2. polovině října

KÄRCHER CENTER REA | Zábřežská 596/40 | 787 01 Šumperk
Tel. 583 215 479 | Mobil: 731 107 811 | E-mail: sumperk@rea-cz.cz | www.rea-karcher.cz

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW

Revoluce ve zdobení dortů a cupcakes
Chcete umět květinkové zdobení krémem?
Chcete být víc kreativní při pečení?
Už jste byli na kurzu 
květinkového zdobení?
Toužíte umět něco nového?

Právě pro Vás je náš kurz určený.
Kdy: 9. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hod.
Kde: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Lektor kurzu: Vanda Pálková MBA - nadšená propagátorka 
zdobení dortů a cupcakes. Absolventka kurzů zdobení cupcakes 
a dortů v Koreji, jejíž školitelé patří k absolutní světové špičce 
v květinkovém zdobení, jediná držitelka certi� kátů od IKAFCD 
(Mezinárodní korejská asociace designerů dortů) v ČR.

„SLADKÉ 

MÁMENÍ“
KURZ ZDOBENÍ 
CUPCAKES
Revoluce ve zdobení dortů a cupcakes

Chcete umět květinkové zdobení krémem?
Chcete být víc kreativní při pečení?

květinkového zdobení?
Toužíte umět něco nového?

Právě pro Vás je náš kurz určený.
 9. 11. 2018 od 9:00 do 12:00 hod.
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3

Vanda Pálková MBA - nadšená propagátorka 

MÁMENÍ“CUPCAKES

Účastnický poplatek: 1.690,- Kč
Více informací: www.edusum.cz 
Uzávěrka přihlášek:
2. 11. 2018 - kapacita omezena
Přihlášky: telefonicky 
u p. Mileny Muroňové 
mobil 739 357 023 nebo na 
milenamuronova@seznam.cz milenamuronova@seznam.cz 
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Bližší informace: 602 731 979

  Prodej - vila po celkové rekonstrukci - Šumperk Temenice 
3 pokoje, kuchyň , 2 soc. zařízení, sklep, zahrada, parkování. 
Kupní cena 3.780.000 Kč. Provize 0 Kč
  Pronájem - nebytový prostor Žižkova 1,Šumperk
Prodejna celkem 153 m2 se zázemím.
Nájem 11.700 Kč/měsíc bez DPH. Parkování zdarma
  Pronájem - kanceláře 8. května 20, Šumperk
Velikost od 14,7m2

Nájem od 1.750,-Kč/měsíc bez DPH. Parkování zdarma

Gabriela 
Kousalová

 gabcakousalova@seznam.cz
723 577 750

Centrum Estelle, 
Čsl. armády 
2091, 
Šumperk

NOVĚ OTEVŘENO
NOVĚ OTEVŘENO
NOVĚ OTEVŘENO

Gabriela 
Kousalová

 gabcakousalova@seznam.cz
723 577 750

Centrum Estelle, 
Čsl.Armády 
2091, 
Šumperk

MASÁŽE

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA 
ZNAČKOVÝCH 
BRÝLÍ

KOLEKCE 2018/19

PREZENTACE ve dnech 16-25.10.2018 
POUZE na našich PROVOZOVNÁCH

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice
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Více informací v optice

www.optomedic.cz       
Gen. Svobody 19A, Šumperk, tel: 774 959 531 Hlavní třída 10, Šumperk, tel: 724 479 800

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       
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PREZENTACE 
ve dnech 
16.-25.10.2018
POUZE na našich 
PROVOZOVNÁCH

Centrum
pro komunitní

práci Severní Morava

�. �. �te�ánika 3�8��, �umperk

775 760 348, 777 606 368

sumperk @ cpkp.cz             www.cpkp.cz

�eda�í se 

Vám najít práci? 

  �ot�ebujete zvýšit nebo 

změnit kvalifikaci?

       � ijete v Olomouckém 
     nebo Moravsko-

  slezském

kraji?   

 dotované pracovní místo

 rekvalifikační kurz na míru

 pracovní poradenství

 vzdělávací kurz �Krok za 

krokem k zam�stnání�

Kontaktujte 
nás na:

 podporu zku�en�c� odborník� 

nov T
STAR

Nový start pro d�ou�odob�
nezam�stnané

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

?

NABÍZÍME
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Caddy uveze až 945 kg.

Naložit na sebe 
víc než ostatní.
Moje cesta.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy: 4,3–6,3 l/100 km, 
113–151 g/km. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Caddy skříň GO 1,2 TSI v ceně 345 228 Kč při financování s Volkswagen 
Financial Services v ceně 345 228 Kč: splátka předem 103 568 Kč (30 %), výše úvěru 241 660 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 
0 Kč, celkové platby za úvěr 276 359 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 323 759 Kč, RPSN vč. pojištění 10,497 %, délka úvěru 
60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 69 046 Kč, měsíční splátka úvěru 3 455 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 245 Kč, 
úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za 
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta do 50 let 
a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Měsíční splátka úvěru již

4 250 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.czVěci, které umíme

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz

• 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

      800 777 000 
      nabory@epcos.com

Volejte | pište

EPCOS s.r.o. Šumperk

SEŘIZOVAČ

Baví Vás obsluha 
a seřizování strojů?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!


