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Ve službách cestovního 
ruchu pro nejkrásnější 
české hory

Letem šumperským 
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světem2, 4 3, 5 4

Senioři mohou 
v Šumperku od 1. května 
jezdit MHD zdarma 5

Nalezené věci 
nabídne město 
v dražbě

Nové městské informační centrum 
v  místech někdejší herny v  divadelní 
budově na Hlavní třídě 14 se v neděli 
1. května poprvé otevřelo veřejnosti. 
A  zájem byl nevídaný, přišlo více než 
tři sta lidí. O  tři dny později se ode-
hrálo slavnostní zahájení jeho provozu. 
Během něj zazněla i píseň o Šumperku 
v  podání Hynka Pálky, kterému „vy-
pomohli“ tři členové kapely Shodou 
okolností, jež dvakrát reprezentovala 
Šumperk v celostátním kole Porty.

„Domnívám se, že informační cen-
trum bude v  budoucnu sloužit nejen 
turistům a návštěvníkům města, ale že 
toto nadčasové dílo ohodnotí i občané 
Šumperka,“ řekl během slavnostní-
ho otevření šumperský místostarosta 
Jan Přichystal, který připomněl nejen 
historii divadelní budovy a  ty, kteří se 
zasloužili o její znovuobnovení po po-

žáru v roce 1994, ale především práce 
na přeměně bývalé herny v reprezenta-
tivní informační centrum města.

Prostory někdejší herny, které byly 
značně zdevastované, prošly v uplynu-
lých měsících stavebními úpravami, jež 

kromě rekonstrukce vzduchotechniky 
a  vodoinstalace zahrnovaly i  výměnu 
stropů a položení nových elektroinsta-
lací. Pod návrhem esteticky výrazné-
ho interiéru je pak podepsáno místní 
studio MDS - Miloslav Miszak, které 
při zpracování studie vycházelo z kon-
tinuity s  historickou minulostí měs-
ta, zejména pak z  idey „malé Vídně“ 
v horské oblasti, a rovněž z grafického 
manuálu města. To se projevilo jak 
v  dispozičním řešení, tak ve  vybavení 
a  barevnosti. Výsledkem rekonstrukce 
je nejen prostora vlastního informač-
ního centra, ale i  nová konferenční 
místnost, příruční sklad, sociální zá-
zemí, kuchyňka a  šatna pro personál. 
„Naším cílem bylo vybudovat prostor 
reprezentující město s důrazem na dva 
principy - estetický a funkční,“ řekl Mi-
loslav Miszak. Pokr. na str. 3

První návštěvníci zamířili do nového městského informačního centra, jež se nachází v budově divadla, v neděli 1. května. 
Slavnostní zahájení provozu se odehrálo o tři dny později.  Foto: -zk-

Nové informační centrum se otevřelo veřejnosti

Esteticky výrazný interiér navrhli 
manželé Miszakovi.  Foto: -zk-

Porotci vybrali nejvýraznější herečku  
a herce končící sezony.   Strana 2

Šumperský hafan slaví desáté naroze-
niny, letos se zaměří na děti.   Strana 2

Revitalizace Smetanových sadů pokra-
čuje.    Strana 3

Dny Kávy Šumperk 2016 proběhnou 
od  pondělí 23. do  soboty 28. květ- 
na.    Strana 5
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V končící sezoně zaujali Kaštická s Kroneislem Ve službách cestovního 
ruchu pro nejkrásnější 
české hory

Ocenění za  nejlepší ženský a  muž-
ský herecký výkon v sezoně 2015/2016 
si v sobotu 23. dubna odnášeli z míst-
ního stánku Thálie Olga Kaštická a Jan 
Kroneisl. Výkony členů místního an-
sámblu hodnotily během třídenního  
Festivalu Miloše Movnara opět tři po-
roty. Ty se shodly, že stejně jako loni 
i  letos nebyla volba těch nejvýraz-
nějších herců vůbec lehká. Divácky 
nejúspěšnější hrou pak je na  základě 
hlasování diváků D´Artagnan aneb Tři 
mušketýři, těsně následovaná Létem 
v Laponsku. Tuto inscenaci vyhodno-
tila jako nejlepší odborná porota. 

Během jedenadvacátého festivalo-
vého ročníku zhlédli porotci pět in-
scenací - Sen noci svatojánské, Léto 
v  Laponsku, hru D´Artagnan aneb 
Tři mušketýři, Naše městečko a kome-
dii S  tvojí dcerou ne. „Inscenace Léto 
v Laponsku režiséra Petra Mančala se 
nám velmi líbila. Je dobře, že je na re-
pertoáru současná česká dramatika 
tohoto typu,“ zdůraznil během slav-
nostního vyhlášení výsledků, jež se 
odehrávalo v Zrcadlovém sále, režisér 
Vladislav Kracík, který spolu s režiséry 
Dagmar Hlubkovou a  Michalem So-
puchem usedl v odborné porotě. Právě 
ve zmíněné inscenaci je nejvíce zaujali 
Olga Kaštická coby Helena a Jan Kro-
neisl v roli Leoše.

Poněkud jiného názoru byla porota 
divácká. Karolína Hýsková podle ní 
bodovala jako Emílie v  Našem měs-
tečku a Vít Pištěcký v roli Puka ve Snu 

noci Svatojánské. „Pro umělce obecně 
je kritik synonymem pro úhlavního 
nepřítele, ale já tu dnes nejsem jako ta 
příslovečná španělská inkvizice. Sešli 
jsme se, abychom oslavili vaše herecké 
umění. S každou reprízou nesete na trh 
svoji kůži, zvedáte postavu napsanou 
na papíře na nohy. Jako divák mám ra-
dost, když z celého ansámblu vyzařuje 
chuť hrát, chuť bavit a přesvědčení, že 
účinkování v té které hře má svůj vnitř-
ní smysl,“ zdůraznil předseda divácké 
poroty Jaroslav Stuchlý, který se vzápě-
tí ohlédl za výkony všech členů soubo-
ru a ocenil rovněž roli ředitele Matěje 
Kašíka nejen jako herce, ale především 
jako krizového manažera a ředitele. 

Členové studentské poroty vyzvedli 
jako nejvýraznější ženskou osobnost 
divadelního souboru v  této sezoně 
Olgu Kaštickou alias Líbu v  inscenaci 
S tvojí dcerou ne. Její kolega Vít Pištěc-
ký je pak oslovil jako Puk ve Snu noci 
Svatojánské.  Cenu „Štěk roku“ za nej-
lepší herecký výkon v  drobné roli si 
pak odnesl Patrik Francl coby Pierrote 
ve hře D´Artagnan aneb Tři mušketýři.

A  příležitost hodnotit uplynulou 
sezonu dostala opět také široká veřej-
nost. Divácky nejúspěšnější hrou se 
stal D´Artagnan aneb Tři mušketý-
ři. „Tato inscenace zvítězila skutečně  
o „ prsa“ před Létem v Laponsku,“ uza-
vřel ředitel divadla Matěj Kašík. -zk-

Téměř dvacet let se město Šumperk 
a  celé Jeseníky spoléhají v  oblasti de-
stinačního managementu na  služby 
Jeseníky - Sdružení cestovního ru-
chu (J-SCR). Tato organizace, sídlící 
v  Geschaderově domě v  Šumperku, 
usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality 
služeb cestovního ruchu v celých Jese-
níkách a  o  zvyšování návštěvnosti ve-
doucí k  hospodářskému a  sociálnímu 
rozvoji celého regionu.

Více než sto členů
J-SCR je nepolitické, odborně nezá-

vislé, otevřené a  dobrovolné zájmové 
sdružení právnických osob. Sdružuje 
na 127 aktivních členů! Například Olo-
moucký kraj, města a  obce, podnika-
telské subjekty v  odvětví turistického 
ruchu (lázně, ski areály, ubytovací za-
řízení, poskytovatele služeb cestovního 
ruchu), nestátní neziskové organizace 
i vzdělávací instituce. 

J-SCR je uznávanou profesní orga-
nizací, která odborně a efektivně napl-
ňuje zájmy svých členů a významným 
dílem přispívá k  rozvoji celého turis-
tického regionu Jeseníky a  Olomouc-
kého kraje. Intenzivně spolupracuje 
s  městem Šumperkem, Olomouckým 
krajem, agenturou Czech Tourism i se 
zahraničními partnery zejména z Pol-
ska, Slovenska, Německa a Rakouska.

 Pokr. na str. 4

Již osmý ročník soutěže psů všech 
ras a  velikostí Šumperský hafan 2016 
proběhne v neděli 29. května od druhé 
odpolední na  nádvoří Pavlínina dvo-
ra. Její pořadatelé, kterými jsou místní 
muzeum a internetové noviny sumper-
sko.net spolu s Ligou na ochranu zví-
řat, se chtějí letos zaměřit především 
na děti a představit jim psa nejen jako 
mazlíčka, ale také jako společníka při 
sportování, vycházkách a zábavě.

„Kromě soutěže o  titul Šumperský 
hafan 2016 a  představení psích ple-
men podle rozdělení FCI, což je deset 
základních tříd, bude významná část 
programu určena dětem. Chceme jim 

přiblížit aktivní formu trávení volného 
času, a to jak individuálně, tak i v růz-
ných zájmových organizacích,“ říká 
ředitelka šumperského Vlastivědného 
muzea Marie Gronychová. Vzápětí při-
pomíná, že tradice akce sahá do  roku 
2006, kdy tato oblíbená psí soutěž 
proběhla poprvé, tehdy pod patronací 
Spolku pro ochranu zvířat, na kynolo-
gickém cvičišti na  Nových Domkách. 
O  dva roky později se k  ní připojilo 
šumperské muzeum a od té doby je je-
jím dějištěm nádvoří Pavlínina dvora. 
Informační portál sumpersko.net se 
pak stal dalším partnerem v roce 2011. 
„Před třemi lety a loni se soutěž neko-

nala. Usoudili jsme, že vzhledem k tra-
dici a  k  rostoucí oblibě akce by bylo 
nešťastné v  této zajímavé aktivitě ne-
pokračovat. Letos tak chceme osmým 
ročníkem oslavit její desáté narozeni-
ny,“ zdůrazňuje Gronychová.

Soutěže, jejíž patronkou je letos 
Karla Mornstein-Zierotin, se mohou 
zúčastnit psi všech ras, velikostí, barev 
a věku, bez ohledu na průkaz původu, 
tedy psí šlechtici i voříšci. Jejich majite-
lé je mohou přihlásit na internetových 
stránkách muzea www.muzeum-sum-
perk.cz, kde najdou on-line přihlášku 
i  soutěžní řád. Registrace soutěžících, 
během níž veterinář psa prohlédne 
a  zkontroluje očkovací průkaz, pak 
proběhne před slavnostním zahájením 
akce od  12.30 do  13.45 hodin přímo 
na nádvoří Pavlínina dvora. 

„Soutěž o  titul Šumperský hafan 
2016 bude na  rozdíl od  minulých let 
více kopírovat klasické psí výstavy,  
samozřejmě odlehčenou formou, 
a  budou do  ní vtaženi diváci, kteří se 
budou moci podílet na  posuzování 
těch nejúspěšnějších pejsků,“ vysvět-
luje ředitelka muzea a dodává, že vítěz  
každého dílčího kola obdrží titul nej-
lepší štěně, nejlepší pes s  PP, nejlepší 

pes bez PP, nejlepší voříšek a  nejlep-
ší veterán. Jednotliví šampioni se pak 
utkají ve finále o nejvyšší titul, o němž 
rozhodnou diváci hlasováním. 

Úplnou novinkou bude letos soutěž 
juniorhandling, tedy psí výstava pro 
děti, kdy se v  roli handlera představí 
dítě do  deseti let. Odměněni přitom 
budou všichni soutěžící.

Psi z  útulků nebo adoptovaní pro-
střednictvím různých organizací se 
představí během třetí části programu. 
Chybět nebudou ani prezentace ne-
ziskových organizací zabývajících se 
záchranou psů a  přiblížení různých 
kynologických sportů, jako jsou agili-
ty, dogtrekking, dogdancing, dogfris-
bee, coursing a  další. „Kromě ukázek 
těchto sportů a  seznámení se s  jejich 
základními pravidly bude pro zájemce 
připravena i  jednoduchá agility drá-
ha,“ prozrazuje Gronychová a dodává, 
že v  doprovodném programu budou 
představena psí plemena z  různých 
zemí Evropské unie podle rozdělení 
FCI, tedy v  deseti základních třídách. 
Během celého odpoledne pak bude pro 
děti a jejich rodiče zpřístupněno Muze-
jíčko s výstavou Autíčkománie a s dal-
šími aktivitami.  Z. Kvapilová

Šumperský hafan slaví desáté narozeniny, letos se zaměří na děti

Podle odborné poroty podali v končící sezoně nejlepší herecký výkon Olga Kaštic-
ká a Jan Kroneisl.  Foto: P. Kvapil
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Informace/Informační centrum

Revitalizace Smetanových sadů pokračuje Senioři mohou v Šumperku 
od 1. května jezdit MHD zdarma

Revitalizace Smetanových sadů, kte-
rou „rozjela“ šumperská radnice před 
třemi lety, pokračuje druhou etapou. 
Ta zahrnuje kromě výsadby nové ze-
leně, kterou realizuje třinecká firma 
SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., 
rovněž vybudování cestní sítě, veřejné-
ho osvětlení a mobiliáře v části směrem 
k  Nemocniční ulici. Zakázku získala 
letos v březnu ve výběrovém řízení zá-
břežská společnost Ekozis spol. s  r.o., 

která ze šesti uchazečů nabídla nejnižší 
cenu - 3,02 milionu korun.

V  současné době již dodavatelská 
firma dokončila rekonstrukci chod-
níku při Nemocniční ulici a pustila se 
do realizace sítě cest, veřejného osvět-
lení, hřišť a mobiliáře v parku. Součas-
ně probíhá výsadba zeleně a pokračuje 
rovněž zpevnění břehů Bratrušovského 
potoka, jež Podniky města Šumperka 
zahájily loni v listopadu. -zk-

Sedmdesátiletí a  starší senioři, kteří 
si koupí zlevněnou měsíční jízdenku 
za  sto patnáct korun, mohou v  Šum-
perku v  rámci zóny číslo 1 jezdit od   
1. května v  autobusech městské a  pří-
městské hromadné dopravy zdarma. 
Místní radnice jim po  předložení 
měsíční jízdenky a  průkazu IDSOK 
a po vyplnění žádosti jízdenku zpětně 
proplatí. První žádosti o  proplacení 
květnové měsíční jízdenky přitom 
mohou podávat od začátku června. 

Na proplacení jízdného mají po spl-
nění všech náležitostí ze strany žada-
tele od 1. května letošního roku nárok 
všichni občanům ve  věku sedmdesá-
ti let a  starší bez ohledu na  bydliště. 
Za měsíční jízdenku v současnosti za-
platí starobní důchodce bez věkového 
omezení sto patnáct korun a může s ní 
cestovat všemi spoji městské a příměst-

ské dopravy na  území města Šumper-
ka. Tato jízdenka je platná pouze s prů-
kazem IDSOK, na  jehož základě lze 
uplatňovat slevu v  autobusové dopra-
vě. V  případě, že průkaz žadatel ještě 
nemá, může si ho jednorázově vyřídit 
v  kanceláři na  autobusovém nádraží. 
Průkaz má neomezenou platnost a  je 
očíslován, číslo průkazu je žadatel po-
vinen napsat na jízdenku.

„Pokud jsou žadatelé držiteli prů-
kazek IDSOK, zakoupí si ve  vozidle 
IDSOK měsíční zlevněnou jízdenku 
za cenu sto patnáct korun. Po uplynutí 
platnosti této měsíční jízdenky si po-
dají na  podatelnách městského úřadu 
na  náměstí Míru 1 nebo v  Jesenické 
ulici 31, případně v  novém informač-
ním centru v budově divadla na Hlavní 
třídě 14, žádost o  její proplacení. K ní 
musejí předložit také originál měsíční 
jízdenky,“ vysvětlil postup tajemník 
šumperské radnice Petr Holub. Na jíz-
dence přitom musí být uvedeno číslo 
průkazu IDSOK a  údaje na  ní mu-
sejí být v  den podání žádosti čitelné. 
„Žadatel je povinen předložit průkaz  
IDSOK a  doklad totožnosti nutný 
k ověření jeho věku,“ podotkl Holub. 

Žádost lze podat nejpozději do čtyři-
ceti dnů včetně ode dne vydání jízden-
ky, tedy do deseti dnů po skončení její 
platnosti. Delší lhůta není možná, ne-
boť jízdenka ze strojku je tištěná na ob-
dobný papír jako u faxu, takže potřebné 
údaje pro proplacení by po  měsíčním 
užívání a dalších dnech byly nečitelné.
 Pokr. na str. 5

   Pokr. ze str. 1
„První princip vycházel z toho, že jsme respektova-

li architekturu budovy a snažili jsme se dekorativními 
prvky a  vybavením reflektovat na  někdejší přízvisko 
„malá Vídeň“. Onen druhý pak dává dostatečný prostor 
pro vlastní pracoviště, pro prodej regionálních produk-
tů a tiskovin, týkajících se města i okolí. Cílem je, aby 
lidé dostali maximum informací, mohli si zde odpoči-
nout, nakoupit suvenýry a seznámit se s městem jako 
takovým,“ uvedl Miszak.

Do  nového informačního centra se lidé dostanou 
hlavním vstupem spojeným s vedlejší restaurací Opera, 
imobilním občanům pak slouží vedlejší vstup od vrát-
nice divadla. Kromě nejrůznějších tiskovin, reklamních 
a propagačních předmětů si zde návštěvníci například 
mohou koupit i  regionální potraviny. „Největší zájem 
byl už první den o staroměstské trubičky. V nabídce ale 
máme i  šípkové víno, sirupy a  džem z  Jeseníku, pro-
dukty zábřežské firmy Via Delicia, velkolosinské pra-
linky z domácí dílny Jany Kašparové či likéry a sirupy 
Pálenice Maršíkovský mlýn,“ přiblížila nabízené pro-
dukty pracovnice informačního centra Radka Jílková 
a dodala, že zájemci si zde mohou zakoupit i vstupenky 
na rozhledy z radniční věže a procházky městem.

Turisté a místní mohou do městského informačního 
centra na Hlavní třídě zamířit sedm dnů v týdnu v čase 
od 9 do 17 hodin. Turistické a další informace najdou 

zájemci také na  webových stránkách www.infosum-
perk.cz, případně o  ně mohou požádat e-mailem za-

slaným na adresu ic@sumperk.cz či telefonicky na čísle 
583 214 000. -zk-

Proměna Smetanových sadů pokračuje. Dodavatelská firma již začala budovat 
novou cestní síť.                                                                                                     Foto: -pk-

Nové informační centrum se otevřelo veřejnosti

Během slavnostního otevření zazněla píseň o Šumperku v podání Hynka Pálky, kterému „vypomohli“ členové 
kapely Shodou okolností. „Píseň vznikla u příležitosti srazu všech Schönbergů v Evropě v roce 2013. Nahráli 
jsme ji s Alešem Sekerou a Bóďou Pavlíkovou, ale byla šitá „horkou jehlou“ a bylo nám vyčítáno, že v ní chybějí 
další místa v Šumperku. Když jsem se dozvěděl, že bude otevřeno „íčko“ v centru města, udělal jsem do písničky 
poslední zásah,“ řekl Hynek Pálka.  Foto: -zk-

Seniorům starším sedmdesáti let 
proplatí radnice zlevněnou měsíční 
jízdenku.  Foto: -zk-
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Nákladná rekonstrukce a výměna kanalizace ve měs-
tě, kterou zrealizovala společnost Vodohospodářská za-
řízení Šumperk, a.s. v rámci projektu Zlepšení kvality 
vod horního povodí řeky Moravy, sice již skončila, re-
konstrukci, obnovu či výměnu kanalizačních přípojek, 
které vlastní soukromé osoby, ale šumperská radnice 
podpoří i  v  dalších letech. V  této souvislosti schválili 
šumperští zastupitelé soubor pravidel o podpoře města 
v  této oblasti v  letech 2016 - 2018 v případech oprav 
kanalizačních přípojek realizovaných v rámci investič-
ních akcí VHZ, a.s. na území Šumperka či investičních 
akcí města při opravě povrchů komunikací. Ve zvlášt-
ních individuálních případech pak může být na  zá-
kladě rozhodnutí rady města, případně zastupitelstva,  

poskytnut příspěvek i  na  výměnu či vybudování pří-
pojky dešťové kanalizace.

Každému, kdo na vlastní náklady obnoví u stavební 
nemovitosti kanalizační přípojku, tak vyplatí radnice 
finanční příspěvek ve výši tisíc korun za běžný metr, 
maximálně však v  délce šedesáti metrů. Nabídka se 
přitom vztahuje na rekonstrukci celé splaškové kana-
lizační přípojky bez ohledu na to, zda je vedena ve ve-
řejné či soukromé části pozemku. Vlastník napojené 
nemovitosti musí městu předložit potvrzení o řádném 
napojení přípojky na kanalizační řad a také potvrze-
ní o skutečné délce přípojky splaškové kanalizace, jež 
představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou 
a bodem napojení přípojky v hlavním řadu. 

Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 
ve čtvrtek 28. dubna 2016

* schválilo bez výhrad celoroční hospodaření měs-
ta za rok 2015 s tím, že příjmy činily k 31. 12. 2015 
528,928 milionu korun a výdaje 532,150 milionu ko-
run. Po započítání přebytku hospodaření z minulých 
let ve výši 98,062 milionu je rozpočet města přebyt-
kový. Vzápětí pak schválili účetní závěrku města 
za loňský rok.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města k  31. 12. 2015. Z  celkem 
jedenácti organizací přitom nevykazuje žádná ztrátu 
a na jejich kladném hospodářském výsledku se „po-
depsala“ mimo jiné úspora energií díky mírné zimě 
a provozování doplňkových činností. Mimořádně vy-
sokým výsledkem hospodaření se pak může pochlu-
bit Středisko volného času Doris, neboť po ukončení 
provozu v budově na náměstí Míru došlo k významné 
úspoře nákladů.

* schválilo zprávu o  plnění Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka za  rok 2015 a  současně 
schválilo akční plán na léta 2016 - 2018 jako nedíl-
nou součást zmíněného Strategického plánu. Více 
v příštím čísle.

* schválilo rozpočtový výhled města Šumperka 
na  léta 2017 - 2018 a uložilo radě města a finanč-
nímu výboru zahájit jednání s  peněžními ústavy 
o přijetí úvěru na zajištění investičních akcí ve měs-

tě ve zmíněných letech. Více v příštím čísle.
* vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecního živ-

nostenského úřadu v loňském roce.
* vzalo na  vědomí informaci o  sociální situaci 

ve městě v loňském roce v oblasti působnosti odboru 
sociálních věcí. Současně vzalo na vědomí informa-
tivní zprávu o procesu komunitního plánování soci-
álních služeb v Šumperku za rok 2015.

* schválilo uzavření darovací smlouvy, kterou 
město Šumperk daruje obci Dolní Studénky chladicí 
přívěs, který místní radnice získala bezúplatně pře-
vodem od někdejšího okresního úřadu a jenž sloužil 
potřebám civilní ochrany. K tomuto kroku vedl fakt, 
že Dolní Studénky si toto zařízení velmi často půjčo-
valy pro stravování osob na různé akce a velmi dobře 
se o něj staraly. V případě mimořádných událostí či 
krizových situací, k nimž by v budoucnu došlo, při-
tom může být chladicí přívěs využíván ve  prospěch 
obyvatel správního obvodu města Šumperka jako 
obce s rozšířenou působností.

* schválilo budoucí darování částí pozemků o cel-
kové výměře 119 m2, jež se nacházejí u objektu Do-
mova důchodců v ulici U sanatoria, Olomouckému 
kraji. Ten zde chce vybudovat nové parkoviště s auto-
matickou závorou, které bude sloužit návštěvníkům 
a zaměstnancům domova.

* schválilo požádat Státní pozemkový úřad o bez-
úplatný převod vlastnického práva k pozemku při 

Gagarinově ulici, na  němž se nacházejí chodník 
a zmíněná komunikace. Do pozemku navíc zasahuje 
budoucí sjezd k plánovanému parkovacímu domu.

* schválilo služební cestu starosty města Zdeň-
ka Brože do oblasti Minhand v čínské Šanghaji, jež 
navazuje na  loňskou návštěvu bývalého guvernéra 
oblasti Minhang ve společnosti Pramet Tools. Ta má 
ve zmíněné oblasti svoji obchodní pobočku a jen loni 
vyvezla do Číny kolem dvanácti procent objemu své 
celkové výroby. Během letošní návštěvy, jež proběh-
ne od 16. do 20. května, by měli zástupci měst jed-
nat o budoucí spolupráci, na programu je i návštěva  
tamního komunitního kulturního centra a  dalších  
institucí v  oblasti Minhang. Náklady na  dopravu 
a pojištění ve výši kolem třiadvaceti tisíc zaplatí šum-
perská radnice, ubytování, stravu a  místní dopravu 
pak hostitel.

* schválilo využít nabídku spolku Odpady Olo-
mouckého kraje, z.s. a  zpracovat Plán odpadové-
ho hospodářství města Šumperka ve  spolupráci 
s  tímto spolkem a  společností FITE a.s. Ostrava. 
Plán odpadového hospodářství pro roky 2017 - 2027 
přitom musí mít město zpracovaný a  schválený do   
3. února příštího roku. Jeho pořízení přijde na třicet 
tisíc korun. „Obdobnou povinnost mělo město již 
před deseti lety, kdy z osmi nabídek na zpracování 
plánu odpadového hospodářství vybralo tu nejlev-
nější za 108 500 Kč. Zpracování plánu na příštích de-

Ve službách cestovního ruchu pro nejkrásnější české hory

Letem šumperským zastupitelským světem

  Pokr. ze str. 2

Tři pilíře činnosti
V praxi se jedná o celou škálu různých 

aktivit, které jsou založeny na třech pilí-
řích činnosti J-SCR, a to na jednotném 
marketingu a  propagaci destinace Je-
seníky, koordinaci trvale udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu a  rozvoje 
lidských zdrojů a  kvalitě služeb (např. 
společné marketingové projekty, propa-
gační kampaně, konferenční činnosti, 
vzdělávání lidských zdrojů, až po inves-
tiční a infrastrukturní projekty). 

Za účelem jednotné propagace desti-
nace zajišťuje J-SCR prezentaci Jeseníků 
na  veletrzích cestovního ruchu a  samo 
pořádá prezentační akce v  zahraničí. 
Vydává také elektronický zpravodaj Na-
vštivteJeseníky.cz v české a polské muta-

ci, redakčně naplňuje oficiální turistický 
portál www.navstivtejeseniky.cz a  ak-
tivně spravuje sociální sítě na podporu 
budování jednotné značky a povědomí 
o destinaci. 

Úspěšné aktivity
Od  roku 2012 J-SCR provozuje Fil-

movou kancelář Jeseníky, jejímž cí-
lem jsou servisní 
podpora filmovým 
štábům v  regionu 
a  propagace filmové 
turistiky. Podílela se  
například na  natá-
čení filmů Krásno 
či Díra u  Hanušovic 
a jako první v historii se stala oceněnou 
Film Friendly 2014. J-SCR také souběžně 
spoluprovozuje Central Moravia & Jese-

níky Convention Bureau, kongresovou 
kancelář na  podporu incentivní turis-
tiky a zvyšování návštěvnosti destinace 
ze strany firemní klientely. Významnou 
a  úspěšnou marketingovou činností  
J-SCR je také iniciativa Ochutnejte Je-
seníky. Ta síťuje restaurace a regionální 
producenty z Jeseníků a formou osvěty 
se snaží o  navrácení tradiční gastro-

nomie na  jídelníčky  
a o  podporu gastro-
turistiky. Že se daří, 
potvrzuje i  získání 
prestižního titulu Ex-
celentní evropská de-
stinace 2015 na  poli 
regionální gastrono-

mie udělovaného Evropskou komisí či 
první místo v soutěži Velká cena cestov-
ního ruchu 2013.

Od  roku 2015 J-SCR provozuje věr-
nostní a  motivační systém Jeseníky 
Pass, který návštěvníkům hor nabízí 
zážitkovou kartu plnou bonusů a  slev 
u desítek partnerů v celé destinaci.

Jednou z  nejvýznamnějších aktivit  
J-SCR je pak koordinace strojové údrž-
by lyžařských běžeckých tratí na území 
celých Jeseníků. J-SCR každoročně za-
jišťuje finanční prostředky pro třináct 
udržovatelů, kteří se pravidelně starají 
o  kvalitní stopy v  délce přes 380 kilo-
metrů. Nutno zmínit, že bez výrazné 
podpory města Šumperka by tato služba 
turistům nemohla být kvalitně poskyto-
vána.  

Více informací o Jeseníky - Sdružení 
cestovního ruchu najdete na www.jese-
nikytourism.cz.

 A. Závěšická, ředitelka J-SCR

Radnice podpoří rekonstrukci a budování kanalizačních přípojek
set let za třicet tisíc korun u jiných subjektů na trhu 
nelze zajistit,“ řekl na  jednání zastupitelstva Vladi-
mír Hošek z odboru životního prostředí šumperské 
radnice.

Spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s., který 
založil kraj spolu s obcemi s rozšířenou působností, 
funguje oficiálně od  loňského června. Jeho poslá-
ním je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku  
odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním 
odpadem členů spolku, kterých je v  současnosti  
sedmdesát, což reprezentuje 357 tisíc obyvatel. Do le-
tošního 19. dubna se pak přihlásilo dalších šestase-
dmdesát obcí, které budou do spolku přijaty na valné 
hromadě koncem května. Tím se zvýší počet obyva-
tel registrovaných ve spolku na 435 tisíc. Celkem je 
přitom v kraji 399 obcí s celkovým počtem obyvatel 
634 718. Zpracovala -zk-
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Druhý ročník festivalu Dny Kávy 
Šumperk 2016 proběhne od  pondělí 
23. do soboty 28. května. Během týden-
ní akce nabídnou pořadatelé výstavy, 
hudební produkce, přednášky a  samo-
zřejmě ochutnávky káv a  představení 
současných kávových a  baristických 
trendů. Po celou dobu pak bude v pro-
vozu mobilní knihovna, která bude 
každý den na  jiném místě, objeví se 
i šachové stolky, piáno v ulicích a další 
překvapení.

Šumperský festival kávové kultury 
odstartuje v  pondělí 23. května úde-
rem osmé ranní v  podchodu obchod-
ního domu Jednota u bistra Kavalerie. 
Příchozí se mohou těšit na  výstavu 
výtvarníka Michala Navrátila, hudební  
produkci, kávový bar a  koupit si zde 
budou moci i výrobky žáků centra Po-
mněnka, které vznikly v  rámci výuky 
a tvořivých dílen. V dalších dnech bude 
v podchodu u Kavalerie otevřená gale-
rie na ulici, která až do soboty představí 
různé umělce.

V  úterý 24. května se od  16 hodin 
uskuteční v  Kozím krámku na  Hlavní 
třídě 12 workshop pro děti a rodiče. Ti, 
kteří do krámku zavítají, si budou moci 

vyrobit kávové podtácky a  ochutnat 
různé druhy káv. O den později, ve stře-
du 25. května, je na programu přednáš-
ka o  městské architektuře s  Tomášem 
Víchou, jež proběhne v budově bývalé-
ho DDM U Radnice na náměstí Míru. 

Ve  čtvrtek 26. května se zahrada 
Městské knihovny v ulici 17. listopadu 
promění od  11 do  18 hodin v  kávový 
bar, z  nabídky si zde mohou příchozí 
vybrat soutěž o  nejlepší bábovku, vý-
stavu či koncerty a  chybět nebude ani 
program pro děti a  jejich rodiče. „Pro 
všechny šikovné kuchaře vyhlašuje 
knihovna Soutěž o  nejlepší bábovku 
ke  kávě. Donést ji mohou v  době od   
14 do  15.30 hodin. Vyhodnocení sou-
těže pak proběhne v  16 hodin,“ říká 

ředitelka šumperské městské knihovny 
Kamila Šeligová. Vzápětí prozrazuje, 
že na  zahradě knihovny zároveň osla-
ví dvacet let své činnosti Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých 
Šumperk. „Vystoupí zde kroužek nevi-
domých bubínkářů, nevidomý umělec 
Pavel Vlček na keyboard a zároveň zde 
budou vystaveny výrobky, které vzni-
kají v  různých zájmových kroužcích,“ 
popisuje Šeligová a  dodává, že během  
celého odpoledne vystoupí rovněž 
místní hudební skupiny a  soubory - 
Hudební skupina I. ZŠ, David Pšenčík, 
Trocha klidu a další.

Další akcí, která je v rámci Dnů Kávy 
na  programu, bude letní kino v  režii 
Biografu Láska. Jeho dějištěm bude 
v pátek 27. května od osmé večerní tzv. 
Točák.

Hlavní festivalový den se odehraje 
v sobotu 28. května v klášterním koste-
le a  přilehlém parku. Od  deváté ranní 
je na  programu prezentace aktuálních 
kávových a baristických trendů za účas-
ti předních českých a slovenských pra-
žíren, přednášky o  kávě, ochutnávky 
a koncerty. Vstup na všechny akce festi-
valu je zdarma.  -red-

   Pokr ze str. 3
A  jak bude probíhat proplacení? Pokud žadatel 

uvede číslo bankovního účtu, na který si přeje částku  
zaslat, bude mu na tento účet platba za jízdenku převe-
dena nejpozději do třiceti dnů od data podání žádosti. 
Pokud bude požadovat platbu v hotovosti, lze ji vydat 
pouze v  pokladně městského úřadu v  budově na ná-

městí Míru 1, nejdříve však dvacet dnů od data podání 
žádosti a nejpozději do šedesáti dnů včetně. Peníze si 
může žadatel vyzvednout ve zmíněné pokladně v bu-
dově radnice v pondělí a  středu od 7.45 do 12 hodin 
a od 12.45 do 16.45 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7.45 
do 12 hodin a od 12.45 do 15.15 hodin a v pátek od 7.45 
do 12 hodin a od 12.45 do 13.30 hodin. -zk, oh-

Nalezené a  odevzdané věci, o  které se jejich pů-
vodní majitel nepřihlásil a jež byly uloženy ve skladu 
města, budou nabídnuty ve veřejné dobrovolné draž-
bě. Ta se bude ve středu 25. května odehrávat od de-
seti hodin v  zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. 

„Již v  předchozích letech jsme se přesvědčili, že 
o  tento druh prodeje je mezi lidmi poměrně velký 
zájem. Letos tedy v dražbách pokračujeme,“ říká ta-
jemník Městského úřadu Petr Holub. Vzápětí prozra-
zuje, že v nadcházející aukci nabídne město na čtyři 
desítky předmětů. „Na  seznamu je třináct kol, osm 
mobilních telefonů a také tablet,“ podotýká tajemník. 
Dražit se budou i dvě kytary, cestovní taška, dámské 
dioptrické brýle, spací pytel, fotoaparát a další před-
měty, mezi nimi například požární hadice či zasklený 
obraz sv. Floriana v dřevěném rámu. Vyvolávací ceny 
se přitom pohybují od dvaceti do pěti set korun. 

Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění 
a  minimálních příhozů v  dražbě, najdou zájemci 
na úředních deskách města a také na www.sumperk.
cz v  Aktualitách nebo v  sekci Úřední deska pod 
názvem Dražební vyhláška ze 4. 5. 2016. Informa-
ce o  předmětech a  dalších okolnostech dražby pak 
poskytne Eva Krmelová z  finančního odboru šum-
perské radnice na telefonním čísle 583 388 458 nebo 
na e-mailu eva.krmelova@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout 
v pondělí 23. května od 15 do 16.30 hodin a ve stře-
du 25. května od 8.30 do 9.30 hodin v garáži číslo 3, 
jež se nachází na parkovišti za budovou městské úřa-
dovny v Jesenické ulici. Vlastní dražba pak proběhne 
ve  středu 25. května od  desáté dopolední. Vydraže-
nou věc zaplatí její nový majitel po skončení dražby 
v hotovosti v pokladně města a vzápětí si ji bude moci 
vyzvednout v prostorách zmíněné garáže. -zk-

Šumperské kavárny lákají na festival

Senioři mohou v Šumperku od 1. května jezdit MHD zdarmaNalezené věci nabídne 
město v dražbě

„Radečci“ zahrají 
na střeše divadla

Koncertní turné na střechách budov 
odehraje v  květnu šumperská skupi-
na O5 a  Radeček. Nechybí mezi nimi 
šumperské divadlo, na  jehož střeše 
budou „Radečci“ koncertovat už po-
desáté. Letos zde vystoupí ve  čtvrtek  
26. května nejprve od  17.30 hodin 
a poté od 20 hodin. 

Vystoupení jsou unikátní nejen sa-
motným místem, ale také formátem, 
jenž bude mít podobu speciálního akus-
tického koncertu s bohatým mluveným 
slovem. Jako host se představí svérázný 
moravský písničkář Pokáč. -red-

Na střeše divadla vystoupí „Radečci“ 
26. května.  Foto: -zn-

NÁVOD NA PROPACENÍ  MĚSÍČNÍ JÍZDENKY MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
Co potřebuji? Kde to mohu vyřídit? Co je potřeba k vyřízení? Lhůty

Průkaz IDSOK* Kancelář na autobusovém 
nádraží

K vyřízení průkazu  
IDSOK je třeba:  
- fotografie o rozměru 35x45 mm 
- platný občanský průkaz 
- uhrazení poplatku 40,- Kč

Žádost Tiskopis žádosti je k dispo-
zici na:
- podatelně MěÚ (nám. Míru 1)
- podatelně MěÚ (Jesenická 31)
- v Informačním centru (v bu-
dově divadla)
Elektronickou verzi lze 
stáhnout na:
www.sumperk.cz

K vyplnění žádosti je potřeba:
- měsíční jízdenka, kterou 
chcete zpětně proplatit (origi-
nál jízdenky) 
- průkaz IDSOK
- číslo účtu, na které chcete 
převést peníze za měsíční 
jízdenku

Žádost o zpětné propla-
cení měsíční jízdenky 
lze podat nejpozději 10 
dnů po uplynutí plat-
nosti měsíční jízdenky.

Číslo účtu, popř. 
vyzvednutí 
hotovosti 
za proplacenou 
jízdenku 
v pokladně 
na radnici  
(nám. Míru 1)

1. Převod na účet - do žádosti 
uvést číslo účtu, na který 
chcete převést peníze

2. Hotovost - lze vyzvednout 
v pokladně na radnici (nám. 
Míru 1)

1. Uvést číslo účtu do žádosti.

2. Do žádosti uvést možnost: 
„Platbu si vyzvednu v hotovosti 
v pokladě  
nám. Míru 1“

1. Částka bude převede-
na na účet, který žadatel 
uvede, nejpozději do  
30 dnů ode dne podání 
žádosti.

2. Hotovost bude pro-
placena nejdříve 20 dní 
od data žádosti a nej-
později 60 dní včetně.

* Průkaz IDSOK musíte mít, pokud požadujete slevu 50% na jízdné a v případě, že požadujete zpětně pro-
platit zlevněnou měsíční jízdenku.
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Kaleidoskop událostí/Kulturní okénko

V  pátek 15. dubna proběhlo české 
a  slovenské finále soutěže Hydro-
gen Horizon Automotive Challenge 
(H2AC), což je konkurenceschopné 
závodní RC auto, které pro pohon 
využívá technologii hybridních vo-
díkových palivových článků. Soutěže 
se zúčastnili také žáci Střední školy 
železniční, technické a služeb ze třídy 
MS1, čtyřletého studijního oboru me-
chanik strojů a zařízení.

Závod proběhl v prostorách Střední 
školy technické Praha 4, Zelený pruh. 
Celá soutěž je navržena tak, aby stu-
dentům středních škol umožňovala 
získávat potřebné odborné dovednos-
ti. Studenti obdrželi od  organizátora 
soutěže RC model auta v měřítku 1:10 
a  následně byly zadány předepsané 
technické úpravy, včetně montáže 
vodíkové palivové jednotky. Týmy 
studentů poté soutěžily v  šestihodi-
novém vytrvalostním závodě dálkově 
ovládaných modelů aut s  hybridním 
vodíkovým pohonem, které si sami 
postavili. V pořadí druhý ročník me-
zinárodní soutěže vyzdvihuje obnovi-
telnou energii jako součást moderního 
technického vzdělání. Tři vítězné týmy 
postoupily do  světového finále, které 
proběhlo koncem dubna ve  Francii. 
Naši studenti skončili v českém a slo-
venském finále na 17. místě.

H2AC iniciovala společnost Hori-
zon Educational, která se vypracovala 
ve významného hráče v oboru výuko-
vých produktů a studijních materiálů 
pro technické obory. Jejím posláním 
je výchova a výuka konceptu obnovi-
telných zdrojů energie, a to především 
mladé generace.

Všechny školy, které se soutěže 
účastní, dostávají nejen veškeré vy-
bavení a  pomůcky pro technickou 
výuku, ale také kompletní osnovy se 
studijním plánem, průvodcem pro 
učitele, příklady a  laboratorními ex-
perimenty na několik dalších let. Tuto 
sadu učebních materiálů připravují 
ve  spolupráci s odborníky z Horizon 
Educational profesionální učitelé 
z celého světa. Díky tomu jsou studij-
ní materiály přizpůsobeny osnovám 
v  jednotlivých zemích. „Jsme pře-
svědčeni, že praktická výuka založená 
na  řešení konkrétních problémů je 
budoucností vědeckého vzdělávání. 
Během těchto závodů aut s  vodíko-
vým pohonem získají studenti cenné 
zkušenosti, díky nimž se toho spoustu 
naučí, a zároveň si užijí mnoho zába-
vy,“ řekl Timo Lukkarinen, výkonný 
ředitel Horizon Educational.

L. Fialová, SŠŽTS Šumperk 
(redakčně zkráceno)

26. dubna se žáci 5. ročníku základ-
ních škol zúčastnili III. ročníku soutěže 
Vlastivěda a  přírodověda na  Základní 
škole ve  Vrchlického ulici. Soutěž má 
podpořit přírodovědnou a  vlastivěd-
nou gramotnost. 

Do soutěže se přihlásilo celkem šest 
škol a  přijelo jedenadvacet účastníků, 
kteří postoupili ze školního kola. Při 
soutěži žáci odpovídali na  otázky po-
mocí bezdrátového hlasovacího zaříze-
ní Response, jež ověřily jejich znalosti. 
Na  prvním místě se umístila Markéta 
Kuncová ze ZŠ a MŠ Bohdíkov. Druhé 
místo obsadili Zuzana Janků a Ondřej 
Jírů ze základních škol Velké Losiny 
a Hrabišín. Třetí místo obsadily Melá-
nie Vosiková a  Valentýna Marie Ma-
rešová ze ZŠ Ruda n/M a ZŠ Šumperk 
ve Vrchlického ulici 22. Gratulujeme!

 P. Málek, ZŠ Vrchlického

Přišel poslední dubnový týden a stu-
denti gymnázia se opět vydávají na ná-
vštěvu za  svými novými kamarády 
z partnerské školy Geistalschule v Bad 
Hersfeldu. Ohlédněme se za tímto týd-
nem očima jedné z účastnic - Marušky 
Schubertové.

V  jednu chvíli v  Česku, a  pak, jako 
mrknutím oka (ve  skutečnosti to bylo 
11 hodin), jsme se ocitli v  Německu. 
Tam, v  městečku jménem Bad Her-
sfeld, na  nás už čekala spousta lidí. 
A kdo to byl? Nikdo jiný než naše ado-
ptivní rodiny! Poznali jsme nové kama-
rády, s kterými jsme strávili celý týden. 
Nejen jako hosté u nich doma poznává-
ním chodu běžné německé rodiny, ale 
i ve škole a na několika výletech. 

První den po příjezdu jsme navštívi-

li již zmiňovanou školu. Paní ředitelka 
nás provedla celým komplexem a poté 
jsme strávili několik hodin ve vyučová-
ní a následnou prohlídkou města.

Ve  středu jsme zavítali do  blízkého 
města jménem Kassel. Přestože počasí 
připomínalo zimu, nezabránilo nám to 
v  navštívení sochy Herkula, obrazárny 
na zámku Wilhelmshöhe a muzea Bra-
tří Grimmů. Někomu možná připadal 
tento výlet nudný, já si ale myslím, že 
Kassel je velmi krásné a zajímavé město.

Čtvrtek byl také velice zajímavým 
dnem. Poznali jsme něco z  historie 
na tzv. Bodu Alfa, kde v minulosti vedla 
hranice mezi západem a východem. Ná-
sledovala zasněžená Waserkuppe - nej-
vyšší hora v okolí Bad Hersfeldu. I když 
měří pouze něco přes 900 metrů, bylo 
tam sněhu po kotníky a dokonce jsme 
i  postavili sněhuláka. Trošku zmrzlí 
jsme pak vyjeli směr Fulda. V  tomto 
pěkném barokním městě pak následo-
vala prohlídka a zase zpátky do Bádu.

Poslední den jsme se znovu podívali 
do  tříd našich německých kamarádů. 
Abychom se ale moc nezmohli při šes-
ti hodinách plných složitých poznatků 
(vykládaných německy), mohli jsme 
si místo vyučování vyzkoušet stát se 
na  chvíli kapelou. Hráli jsme, zpívali 
a  světe div se, za  pomoci německých 
hudebníků to znělo i docela hezky.

V sobotu nás pak čekala ta nejsmut-
nější část, a  to rozloučení. Řekli jsme 
si „pápá“ a  za  stálého mávání vyrazili 
k  domovu. Avšak nenechte se zmást, 
toto rozhodně nebyla celá náplň naše-
ho týdne. Zažili jsme spoustu příhod, 
viděli pozoruhodné věci a poznali skvě-
lé přátele. Týden u „sousedů“ nám toho 
dal určitě mnoho a doufám, že pokud 
se nás někdo zeptá, jestli jedeme zno-
vu, tak odpověď bude ano. Rozhodně 
se ale nebudou ptát jen nás, takže kdo 
jede příště poznávat s námi? Velký dík 
za tento krásný týden patří městu Šum-
perku a  Společnosti česko-německého 
porozumění za jejich finanční pomoc.  

 M. Schubertová, H. Záchová

Kaleidoskop šumperských událostí

Poslední dubnová sobota se v Šumperku nesla ve znamení dobrého jídla, pití a zá-
bavy. V samém srdci města, v ulicích Na hradbách a Polské, proběhl třetí ročník 
food festivalu nazvaného Sousedská žranice.  Foto: P. Kvapil

V muzeu prostřou stoly
Výstavu nazvanou „Stolečku, prostři 

se!“ chystá na druhou polovinu května 
šumperské muzeum. Ve svých sbírkách 
má totiž řadu předmětů, které patřily 
v  minulosti na  prostřený stůl. Na  vý-
stavě je doplní zápůjčky nejen od spří-
zněných institucí, ale i od zaměstnanců 
muzea, kteří schraňují četné nádobí, 
sklo a  ubrusy po  předcích ve  svých 
domácnostech. O  současné komplet-
ní prostření stolů muzeum požádalo 
střední školy v  Šumperku a  Zábřehu, 
které stolničení vyučují. A  tak mohla 
vzniknout zajímavá výstava stolního 
nádobí a doplňků, která bude otevřena 
vernisáží ve čtvrtek 19. května v 18 ho-
din ve výstavní síni. -red-

Tomáš Raděje pohovoří 
o extremismu

Osobnost Dr. Tomáš Raděje je záru-
kou fundovanosti přednášky, ve  které 
se s  posluchači podělí o  mnohaleté 
zkušenosti, seznámí je se základními 
pojmy a  příčinami extremismu a  ro-
zebere ožehavá témata společného 
soužití. Přednáška nazvaná „Islámské  
organizace, terorismus, kult mučed-
níka“ spojená s  besedou je doplně-
ná interaktivní formou zodpovězení 
anonymních písemných dotazů. Na-
plánována je na čtvrtek 19. května od   
18 hodin v šumperském G-klubu. -red-

Kmotr punku 
zazpívá v Oku

Iggy Pop, vynikající umělec známý 
pro své pobuřující a  nepředvídatelné 
jevištních dovádění, odehrál v  roce 
2015 živý koncert v  Baloise Session 
v  Basileji ve  Švýcarsku, kde byl po-
ctěn cenou „ifetime Achievement 
Award“. Záznam z  koncertu promít-
ne šumperské kino Oko ve  čtvrtek  
26. května v 19.45 hodin. -red-

Festival Být ženou 
nabídne pestrý program

K příležitosti světového dne Respektu 
k porodu se v Šumperku uskuteční dru-
hý ročník festivalu Být ženou s předná-
šejícími nejen z  Olomouckého kraje. 
Chybět nebudou přednášky, worksho-
py, bellypaiting, témata o  těhotenství, 
porodu, sebepřijetí, přechodových ritu-
álech, vztazích a komunikaci, přirozené 
antikoncepci a další. Program festivalu, 
jehož dějištěm bude v  pátek 27. květ-
na od 10 hodin šumperský G-klub, lze 
nalézt na  www.bytzenousumperk.cz. 
 -red-

Kulturní okénko

Odborníka pro praxi musí 
vychovávat samotná praxe

Okresní kolo soutěže 
Vlastivěda a přírodověda 

má své vítěze 

Jak se s námi do Bad 
Hersfeldu vrátila zima
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Personální inzerce/Kulturní servis

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 

Programy pro rodiče a  do  6 let, květen  
a  červen inspirovaný veršovanými po-
hádkami Fr. Hrubína

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost   Tzv. „Koloběh 

knih“ - knihy můžete přinést, vyměnit 
za  jiné či si je odnést domů; celý květen 
a červen výstava fotografií P. Tkadlece

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání 
  z knih, posezení, vzájemné sdílení
20.5. od 9 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky na RD 

a  ženy, které jsou dopoledne doma 
Téma „Žena v Bibli jako zdroj a inspira-
ce pro dnešní ženy“, hlídání dětí zajištěno 
po předch. domluvě

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, 
od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

Pontis Šumperk

Pondělí - pátek od 8 do 12 hod.   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
a od 13 do 16 hod.   místa a zkušeností v Šumperku 

- PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
Prostor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů. Aktuálně nabízíme za-
hraniční stáže pro nezaměstnané mladé 
do 30 let!

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cent-
ruminovaci.cz, www.cpkp.cz. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum sociálně 
orientovaných inovací

11.5.   Zápis do kurzů šití pro začátečníky   
  a pokročilé  Přihlášky písemně 
  na uvedenou adresu, příp. telefonicky
11.5. -29.5.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
14.5. a 28.5. v 7 hod. na vlak. nádr.   Turistika Batůžkáři: Národní přírodní 
  památka Venušiny Misky, Smolný vrch, 
  Žulová 
21.5. v 7 hod. na vlak. nádr.   Turistika Batůžkáři: Pivovarská čtvrtka 
  Možnost 3 tras, dle domluvy
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Venkovní výuka izraelských tanců
v sobotu 14. května od 17.30 hod. v Sadech 1. máje „u sovy“
Vede mezinárodně uznávaný lektor Gidi Eiko z Jeruzaléma.

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

vedoucího oddělení územního rozhodování 
a vyvlastňovacího úřadu odboru výstavby 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru 
(dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)

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

řidičské oprávnění skupiny „B“ 

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

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

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

před 1. 12. 1971)

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. 
Nástup od 1. 7. 2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 
1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 5. 2016. Informace k pozici podá Luděk 
Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

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

referenta Interního auditu a kontroly
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 

studijním programu 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. příslušné vyhlášky * znalost zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění *  znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v  platném znění * znalost zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost 
na  úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a  jeho přezkumu vítána * 
zkušenosti ve  státní správě vítány * občanská a  morální bezúhonnost * výborná znalost práce 
na PC - zejména MS OFFICE - Word, Excel - tabulky, grafy * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění 

skupiny „B“ vítáno 

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: výkon finanční kontroly 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař.  vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. 
Nástup od 1. 7. 2016 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 5. 2016. Informace k pozici podá Jaroslava 
Kopová, vedoucí Interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, tel. 583 388 602.

Kulturní okénko
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SVČ Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
od 15 do 18 hod. v MC na „K“   Pro rodiče s dětmi
18.5. od 18 hod. na „K“   Řemeslná dílna  Pletení košíků, ošatek, 
  drobných dekorativních předmětů z pedigu
20.5. od 13 hod. na „K“   Pozitiva chůze na boso a vhodné 
  obouvání  Inf. info@prostespolu.cz
25.5. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
28.5. od 9 hod. na „K“   Barevný festival na Komíně 
  Setkání s výtvarným uměním... 
29.5. od 10 do 18 hod. na „K“   Vědomé milování a přirozená 
  antikoncepce  Přihl. P. Hatoňová, 
  tel.č. 607 072 392, petra@haton.cz
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk

Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“   Počítačový kurz 
13.5. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi
19.5. od 13.30 hod. v „P“   Sdělujeme pocity malbou 
19.5. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
24.5. od 16 do 17.30 hodin v „S“   Klub filatelistů
Každé pondělí od 13 hod.   Konverzace v němčině pro seniory 
a od 14 hod. v „S“  - mírně pokročilí; začátečníci 
Každé pondělí od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině pro seniory 
  - pokročilí
Každý pátek od 12.30 a od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí; 
  začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem
každou středu od 8.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“ 
Každé úterý od 9.30 hod. a každý  Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod. v „P
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,   Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
Každé úterý od 15.30,   Jóga I.-III. 
17 a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
Každou středu od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobo-
dy 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Pontis Šumperk
12.5. od 18 hod. v klášterním kostele   Absolventský koncert žáků ze třídy 
  D. Davidové a S. Bartoška 
16. - 20.5. vždy od 15 do 18 hod.  Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ  hudebního oboru ZUŠ Šumperk 
20.5. od 18 hod. v divadle   Přehlídka žáků tanečního oboru 
24.5. od 18 hod. v kapli   Koncert dechového oddělení pobočky 
klášterního kostela   Hanušovice 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

12.5. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - pletení na kruzích 
16.5.   Turistická vycházka směrem na na Nový 

Malín, Krásné a zpět do Šumperka 
Sraz ve 14 hod. na autob. nádr.

17.5.   Chůze na běžícím pásu v HEAT Centru 
  Sraz ve 13.35 hod. v podchodu Slovanu 
19.5. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy - vaření s pomůckami 
  - „zdravé a chutné vaření“
19.5. od 14 hod.   Solná jeskyně na „Majáku“ 
  Sraz ve 13.50 hod. na Majáku
20.5. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
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“ = 
klubovna SONS.

Každé pondělí od 16.30 hod.   Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života 
kontextu křesťanské víry

Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
Setkávání pro dlouhodobě pečující o ne-
mocné v  domácím prostředí zaměřené 
na vzájemné sdílení.

Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

SONS Šumperk

Charita Šumperk

Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno
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Nabízíme:
- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu 
- zaměstnanecké bene� ty
- nástupní plat 21.340,- Kč

STRÁŽNÉ
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do služebního poměru

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Vězeňská služba České republiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: jjanickova@vez.mir.justice.cz 
Telefon: 583 488 230  
www.vscr.cz/mirov

Více informací získáte při vaší 
osobní návštěvě po dohodě 
s personálním oddělením

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 13.5. 2016 do 26.5. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ........................................................75,90 Kč/1 kg    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb křupák 780 g .....................................................................................................20,90 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Hřeben listový makový 90 g ...................................................................................... 6,90 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Vepřová plec .........................................................................................................................75,90 Kč/1 kg
Grilovací klobása s paprikou ..........................................................................................106,- Kč/1 kg
Uzené křížové kosti ...............................................................................................................33,- Kč/1 kg
SPECIÁLNÍ NABÍDKA: Klobása rychlebská .........................................................115,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

AgenturA práce petr Kuba s.r.o., 
Okružní 186/15, Mohelnice nabízí pracovní pozice 

dělníK/ce montáže 

pro firmu Hella Autotechnik noVA s.r.o. mohelnice

požadujeme: 
manuální zručnost
spolehlivost 
ochotu učit se novým věcem 
nabídka je vhodná 
i pro absolventy bez praxe 
v letních měsících možnost 
brigády

náplň práce: 

obsluha montážních linek 
a zařízení  
montáž automobilových 
světel

nabízíme:  
nadstandardní platové 
ohodnocení 
minimální základ 93.20 Kč/hod. 
hlavní pracovní poměr 
příplatky dle platné 
legislativy, prémie 
příplatek za nepřetržitý 
provoz 
příspěvek na stravné
práce v čistém prostředí 
možnost přesčasů
profesní růst
dobrá dopravní dostupnost

 Kontaktujte: personální oddělení
tel.: 587 070 090, mob.: 733 537 012, 605 297 823

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

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

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

ZNÁTE Z TV
DVA PÁRY VARILUX® 

ZA CENU JEDNOHO*
1+1

Dva páry brýlových 
skel za cenu 
JEDNOHO
MULTIfokální 
brýlová skla 
VARILUX VŠE v JEDNOM
/dálka, práce s PC, blízko/ 
NEBO 
Brýlová skla na Dálku + ZDARMA sluneční 
brýlová skla *akce platná při nákupu 2 brýlových obrub
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

Čištění koberců a Čalounění 
hloubkové extrakční čištění

VoSkoVÁní PVc, lina, DlaŽeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

ÚDrŽba a Čištění Parket
vše pro  dřevěné pod lahy  -  BONA

PůJČoVna čisticích strojů
půjčovna s dovozem

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

ZHUBNĚTE JEDNOU 
PRO VŽDY

Schováváte doma historické plavky? 
Půjčte je na výstavu!

Výstavu zaměřenou na  historii a  vý-
voj plováren a  koupališť v  našem regi-
onu připravuje Vlastivědné muzeum 
v  Šumperku. Zahájena bude v  pátek  
17. června v  rámci akce Muzejní noc 
a potrvá do 30. srpna. Se žádostí o po-
moc při přípravě se muzeum obrací 
i na širokou veřejnost.

„Na  výstavě bychom kromě historie 
regionálních koupališť rády představily 
i plaveckou a koupací módu,“ říká jed-
na z  autorek výstavy Mária Kudelová. 
Ta prosí v  souvislosti s výstavou a pro-
gramem vernisáže veřejnost o zapůjčení 

nejrůznějších plavek a  koupacích do-
plňků. „Máte-li v  šatníku plavky svých 
maminek a babiček, prosíme vás o jejich  
zapůjčení,“ dodává. Spolu se svou kolegy-
ní Pavlínou Janíčkovou uvítá nejen kou-
pací úbory, ale například i doplňky spoje-
né s pobytem u vody nebo fotografie.

Pokud budete mít zájem pomo-
ci, obraťte se na  Pavlínu Janíčkovou, 
tel.č. 583  363  090, e - mail: pavlina.ja-
nickova@muzeum-sumperk.cz, nebo 
na Márii Kudelovou, tel.č. 583 363 093, 
736  760  600, e-mail: maja.kudelova@
muzeum-sumperk.cz. -red-
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

u pásová výroba sportovního oblečení
u jednosměnný provoz (6.00 – 14.30 hod.)
u práce v úkolové mzdě
u plat 11.000 – 15.000 Kč

u penzijní připojištění
u příspěvek za docházku
u příspěvek na dopravu
u  vstupní LP zdarma

TILAK, a.s. Šumperk
nabízí volná pracovní místa v oboru

DÁMSKÁ – PÁNSKÁ KREJČOVÁ

Volejte 603 186 875, 583 211 425

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

http s ://www. instagram.com
/krestanske spolocenstvo

https ://www. facebook.com
/m i lostspk

GALERIE-KLUB, FIALOVA 3
18:00 - 20:00 HOD.

každé pondělí

www.milost.cz


