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půl milionu korun
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Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí a akcí

Ve  středu 1. března bude v  18 ho-
din v  Galerii Jiřího Jílka zahájena vý-
stava kreseb Markéty Kuxové nazvaná 
„Zahrady ticha“. Od  většiny ostatních 
vystavujících se Markéta Kuxová liší 
úsporným rozměrem, skromnými pro-
středky a  velejemností kreseb a  má 
blízko ke  grafikám Bohuslava Reynka. 
Oba vypovídají o pevné víře skrze jevy 
a věci důvěrně denně dotýkané duchem 
ryzí řeči radostné zvěsti. Kresby, které 
vás vtáhnou do přirozené harmonie, bu-
dou v galerii k vidění do 2. dubna.   -red-

Tvrdě rocková skupina, hrající 
v maskách, vyráží v půlce února na sa-
mostatné tour – Krby kamna Turyna 
tour 2017. Během šestnácti zastávek 
navštíví Dymytry celou republiku 
a  v  pátek 3. března nezapomene ani 
na  Šumperk. Pro své fanoušky kapela 
nachystala speciální prodloužený set, 
během něhož zazní jak ověřené hity, 
tak zcela nové písně napsané speciálně 
pro turné.

Kromě velké porce tvrdé muziky 
přivezou Dymytry i  velkolepou show 
plnou světel, efektů a  animací na  ob-
řích LED obrazovkách. Na  tour navíc 

Populární dobrodruh Jiří Kolbaba se 
opět vrací do Šumperka. Po přednášce 
o historkách z cest po jihu Afriky se po-
sluchači vydají na její severozápad. 

Expedice odstartuje v Maroku a bě-
hem ní navštíví diváci pouště i stará hli-
něná města. A aby byl obraz o západní 
Africe úplný, nahlédnou i  do  osudem 
zkoušených zemí Nigeru, Burkiny Faso, 
Senegalu a  Mali. Dobrodruh vystoupí 
v  domě kultury ve  čtvrtek 9. března 
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Galerie Jiřího Jílka se promění 
v zahrady ticha

Metalová kapela Dymytry vyráží 
na samostatné turné

Jiří Kolbaba zve na cestu 
po severozápadu Afriky

Muzeum přivítá Járu Cimrmana

Na Šumperských pomněnkách 
zahrají Malina Brothers

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v březnu

Metalová kapela Dymytry přijede 
3. března do Šumperka. 

Foto: archiv Jiří Kolbaba se opět vrací do Šum-
perka.                            Foto: archiv

V  galerii vystaví své kresby 
Markéta Kuxová.              Foto: archiv

od  půl osmé večer. Část jeho vyprá-
vění bude věnována i zásadám kompo-
ziční tvorby a tipům pro fotografování 
na cestách.                                              -mh-

přizvali dvě spřízněné kapely – X-Core 
a Loco Loco, které rozhodně fanoušky 
tvrdého rocku nezklamou.               -mh-

Na  tradiční přehlídku trampské 
a  bluegrassové muziky Šumperské 
pomněnky, která se uskuteční v  pá-
tek 31.  března v  domě kultury, přijali 
pozvání legendární Malina Brothers, 
kteří loni na podzim absolvovali ame-
rické turné. Tradiční koncertní večer je 
vzpomínkou na hudebníka a skladatele 
Milana Žourka.                                                    -red-

Výstavu shrnující padesátileté půso-
bení Divadla Járy Cimrmana na  naší 
divadelní scéně a zároveň představující 
život českého velikána Járy Cimrmana 
chystá na  březen šumperské mu-
zeum. Zahájena bude v úterý 7. března 
v 16 hodin vernisáží, během které před-
staví Zdeněk Svěrák novou knihu Půl-
století s  Cimrmanem, v  níž bilancuje 
nad historií Divadla Járy Cimrmana. 
Součástí bude i autogramiáda.

Návštěvníci se mohou těšit na desítky 
zajímavých předmětů z  géniova života. 
K  vidění budou například starý dětský 
kočárek, lyže či kolo pro celou rodinu. 
Celou výstavu doplňují panely s fotogra-
fiemi a texty, které návštěvníky seznámí se 
zákulisím divadla. Výstava bude k vidění 
ve výstavní síni muzea do 7. května. -red-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Student Benjamin se zcela ponoří 
do studia Bible a veškeré skutky a cita-
ce chápe doslovně a  snaží se důsledně 
žít v  souladu s  nimi. A  totéž vyžaduje 
i od druhých. Svým agresivním chápá-
ním náboženského paralelního světa 
terorizuje okolí. Co by se stalo, kdyby 
západoevropský křesťan hlásal svou 
víru tak radikálně jako řada podobně 
uvědomělých stoupenců jiného nábo-
ženství? Páchal by atentáty a  obětoval 
se ve  jménu víry? Odpovědi na  tyto 
otázky hledá hra Mučedník současného 
německého dramatika Maria von Ma-
yenburga. Její šumperskou premiéru 
diváci poprvé zhlédli v pátek 17. února 
v režii Petra Štindla.

„Jistý dramatik mi před pár lety řekl, 
když jsme se bavili o „Mučedníkovi“, že 
je to jen primitivní, tezovitá a  banální 
hra. Teď, při práci na šumperské insce-

naci, jsem si na  jeho názor vzpomněl. 
A myslím si, že se trošku mýlil. Hra je 
to samozřejmě tezovitá, někdy přemrš-
těně útočná a  vypjatá, místy prvoplá-
nově provokativní, ale rozhodně není 
primitivní. Spíš bych řekl, že je „düre-
nmatovsky“ modelová. To znamená, 
že autor zkonstruuje určitou situaci, 
kterou dovede až do  krajnosti a  jejím 
prostřednictvím chce upozornit na ur-
čitý společenský jev. A že těch různých 
„společenských jevů“ se nám v Evropě 
za těch pár let od rozhovoru událo. Tak-
že si dnes myslím, že „Mučedník“ se 
stal navíc ještě proklatě aktuálním. Va-
ruje před dogmatismy a zjednodušová-
ním, před hlásáním jediné pravdy, před 
netolerancí. A činí to celkem zábavnou 
a  čistou formou. Mučedník je zkrátka 
aktuální modelová hra. Která ovšem 
chce i trochu odvahy. Od herců i divá-

ků,“ uvedl režisér šumperské inscenace 
Petr Štindl. Ti, kteří si premiéru nechali 
ujít, mohou Mučedníka v  nejbližších 
dnech zhlédnout 24. a 25. února a poté 
1., 11. a 16. března. 

Poslední premiérou letošní sezony 
pak bude v sobotu 25. března Podska-
lák v  režii Dagmar Hlubkové. Zájemci 
o toto představení si mohu koupit vstu-
penky v pokladně divadla. -zk-

Hra „Mučedník“ od současného německého dramatika Maria von Mayenburga se zabývá aktuální otázkou náboženského 
fanatizmu. Hlavní roli Benjamina Südela ztvárnil Kryštof Grygar (uprostřed).  Foto: P. Veselý

Mučedník vyžaduje odvahu od herců 
i diváků, říká režisér představení

Radikální proměnou projde letos ve-
řejné prostranství u  společenského 
střediska Sever při Temenické uli- 
ci.   Strana 2

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu je 
v plném proudu.   Strana 3

Preludium pokračuje dalšími koncer-
ty, přijede i Lenka Kozderková Šimko-
vá.   Strana 4

Svoz bioodpadu

Objemný bioodpad budou moci 
Šumperané odkládat do speciálních 
kontejnerů. Svozová firma je bude 

postupně rozmisťovat od pátku  
10. března. Mapka s jejich přesným 
umístěním a daty je součástí tohoto 

čísla Zpravodaje.
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Prostranství u „Severky“ se upraví
Radikální proměnou projde letos veřejné prostran-

ství u  společenského střediska Sever při Temenické 
ulici. Původně přitom měly úpravy proběhnout již 
loni. Vzhledem k vysoké ceně, kterou jediná přihlá-
šená firma ve výběrovém řízení nabídla, se však měs-
to rozhodlo soutěž zrušit a vypsat ji znovu s tím, že  
k realizaci dojde letos.

V nové soutěži byla loni v říjnu vybrána bruntál-
ská společnost JR STaKR s.r.o., jež nabídla realiza-
ci celého díla za  3,574 milionu korun. Do  úprav se 
pustí koncem dubna. Změnou přitom projde přístup 
do prodejny potravin, vznikne zde kaskádovité uspo-
řádání se zelení. Terasa i podchod se nově vydláždí. 
Vše by mělo být hotovo do 10. července. -zk-

Šumperané letos poprvé rozhodnou o tom, na kte-
ré investice půjde půl milionu korun. Tato částka je 
totiž určena na  realizaci tzv. participativního roz-
počtu, jenž dává lidem možnost přímo rozhodovat 
o  použití peněz na  menší investiční akce ve  městě. 
O  tom, která to bude, rozhodnou hlasováním v an-
ketě. Ta je přístupná nejen na webu města www.sum-
perk.cz v sekci Aktuality, ale hlasovací lístek mohou 
lidé vyplnit i v informačním centru v budově divadla 
na Hlavní třídě.

„Z prvních podnětů od občanů ke zlepšení bylo vy-
bráno pět, o kterých je nyní možné hlasovat,“ uvedla 
mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková. Vzápětí 
zdůraznila, že návrhy jsou vybrány s ohledem na je-
jich proveditelnost, musejí se také týkat pozemku či 
majetku města a měly by se realizovat ještě letos. 

Rozhodovat tak lidé mohou o tom, zda podpoří vy-
budování dětského hřiště u divadla, výměnu a sjed-
nocení městského mobiliáře v části památkové zóny 
a přilehlých ulicích, opravu chodníků v České čtvrti, 
ve vnitrobloku při ulicích Kmochově a Fibichově či 
výměnu chodníků v  ulicích Zahradní a  Temenické 

směrem k baseballovému hřišti. O zmíněných inves-
ticích mohou v anketě hlasovat do pátku 10. března 
do 17 hodin. „Přestože vítězný bude pouze jeden ná-
vrh, i ostatními se bude město zabývat a případně je 
zařadí do  rozpočtu v  následujících letech,“ upřesnil 
tajemník šumperské radnice Petr Holub. Vzápětí do-
dal, že vyhodnocení ankety proběhne 10. března. -zk-

Tzv. Systém náležité péče pro kácení veřejné zeleně 
mimo les, pravidla prodeje a stanovení cen palivové-
ho dříví z  pozemků ve  vlastnictví města Šumperka 
schválila Rada města Šumperka. Na  jeho základě si 
mohou zájemci odkoupit pro svou potřebu palivové 
dřevo od Podniků města Šumperka.

Dřevo, jež pochází z kácení dřevin veřejné zeleně 
na pozemcích mimo les, které jsou ve vlastnictví měs-
ta Šumperka, se v letošním roce bude prodávat podle 
pravidel zveřejněných na  internetových stránkách 
společnosti Podniky města Šumperka a.s. na  adrese 
www.pms-spk.cz v  sekci Harmonogram údržby ve-
řejné zeleně. Zde také zájemci o koupi dříví naleznou 
vzor žádosti.

Žádost musí být podána písemně. Zájemce uvede 

své jméno, datum narození, bydliště a další kontakt-
ní údaje: telefon, popř. e-mailovou adresu. Žádosti je 
třeba zaslat na adresu Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk, anebo na e-mail pek-
sova@pms-spk.cz.

PMŠ a.s. upozorňují, že podáním žádosti nevzniká 
na koupi palivového dříví právní nárok. Žádosti bu-
dou uspokojeny průběžně dle aktuálního stavu poká-
cených dřevin a žadatel bude k odběru dříví vyzván 
předem. 

Zakoupené dříví je třeba zaplatit městu před jeho 
odvozem, a  to hotově v  pokladně města vedené 
u  společnosti Podniky města Šumperka a.s. Odvoz 
dříví si kupující zajistí na vlastní náklady.

 P.T. Pavlíček, ředitel PMŠ

Lidé v anketě určí, do čeho město investuje půl milionu korun

Město nabízí palivové dřevo

Mezi vybranými akcemi je i  vybudování dětského 
hřiště u divadla. Vzniknout by mělo na travnaté plo-
še nedaleko divadelní rampy.  Foto: -pk-

Návrh úpravy prostranství před „Severkou“ z dílny společnosti knesl kynčl architekti s.r.o.

Křesťanské společenství žen Aglow zve 
k setkání s Lenkou Veselou na téma 

Jak se zrodila moje láska k Izraeli
v sobotu 25. února v 15 hod. v sídle BJB v ulici 

M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti prodejně Albert)

Úprava přistávací dráhy zkrátí rozjezd letadel 
a také eliminuje hluk.  Foto: -pk-

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 23. února

Po necelém měsíci se ke svému dalšímu jednání 
v roce 2017 sejdou ve čtvrtek 23. února šumperští 
zastupitelé. Schválit by měli držitele Cen města 
Šumperka v kategoriích Kultura, Sport, Významný 
počin v humanitární a sociální oblasti, Vzdělává-
ní, Podnikání - podkategoriích drobné podnikání 
a výrobní společnosti, Architektura - rekonstrukce, 
Cena mladých a  Přínos městu. A  chybět nebude 
ani řada majetkoprávních a  také finančních zá-
ležitostí města. Jednání začíná poslední únorový 
čtvrtek v  15 hodin v  zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici.  -zk-

     Policie ukončila 
prověřování prodeje bytů 
z majetku PMŠ

Prodej bytových jednotek v  domech na  Hlavní 
třídě 2 a v Krátké 1 prověřovala od loňského červ-
na Policie ČR. Podniky města Šumperka, které 
oba domy vlastnily, byly obviněny, že nevýhod-
ným prodejem způsobily více než čtyřmiliono-
vou škodu. Ve  středu 8. února obdržely Podniky 
města do  datové schránky usnesení o  odložení 
trestní věci podezření ze spáchání trestného činu 
porušování povinností při správě cizího majetku 
v souvislosti s prodejem zmíněných bytů v  letech 
2004 a 2005. Více informací, včetně plného znění 
usnesení Policie ČR, lze najít na webu PMŠ www.
pms-spk.cz v sekci Forenzní audit. -red-

     Město vybuduje 
na letišti přistávací dráhu

Proměnou projde ještě letos přistávací dráha 
na šumperském letišti. Půjde přitom o srovnání stá-
vajícího povrchu a položení zatravňovacích rohoží, 
které umožní celoroční provoz. Tato úprava zkrátí 
rozjezd letadel a také eliminuje hluk.

K úpravě dráhy se město zavázalo již před čtyřmi 
lety, kdy část svých pozemků pronajalo do 20. listo-
padu 2032 společnosti A2 CZ, s.r.o. Ta zde postavila 
hangárovou halu pro podnikatelské účely. Na inves-
tici, jež se odhaduje na tři miliony korun, je nejprve 
nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Poté 
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. -zk-
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Svoz bioodpadu 
startuje 10. března

Historická budova radnice se chystá na rekonstrukci

Již několik let pomáhá šumperská radnice lidem 
zbavit se tzv. zeleného bioodpadu ze zahrad a domác-
ností. Ukládat ho mohou nejen do  speciálních vel-
koobjemových kontejnerů označených „Bioodpad“, 
jež se letos na veřejných prostranstvích poprvé objeví 
v pátek 10. března, ale také do hnědých dvou set čtyři-
cetilitrových nádob, které radnice občanům bezplat-
ně půjčuje. Jejich svoz odstartuje v pondělí 13. března 
a skončí 29. listopadu.

Hnědé dvou set čtyřicetilitrové nádoby vybavené 
čipem se v jižní části města vyvážejí v pondělí a v se-
verní části ve středu. Podobně jako u nádob na směs-
ný komunální odpad je potřeba nádobu na bioodpad 
přistavit v den svozu na veřejné prostranství a po vy-
vezení ji uklidit. 

Mapka svozu objemného bioodpadu je součástí  
tohoto čísla zpravodaje a  je rovněž zveřejněna 
na  městských stranách www.sumperk.cz v  sekci  
Občan, podsekcích Komunální služby a  Komunální 
odpad. Zde také další zájemci o hnědou dvou set čty-
řicetilitrovou nádobu najdou formulář žádosti o  její 
zapůjčení. Bližší informace podá Vladimír Hošek 
z oddělení odpadu a ovzduší odboru životního pro-
středí městského úřadu, tel.č. 583  388  226, e-mail 
vladimir.hosek@sumperk.cz. -red-

Historická budova radnice na náměstí Míru projde 
rekonstrukcí. V letošním roce půjde především o vý-
měnu všech oken, která jsou původní z počátku dva-
cátého století, kdy byla radnice postavena. V plánu je 
rovněž výměna datových rozvodů, rozvodů topení 
a  rozvodů silové elektřiny. Soutěž na  zhotovitele již 
město vypsalo. Vybrat ho chce v březnu a nákladnou 
investici „rozjet“ pravděpodobně v červnu.

„Nejkomplikovanější bude výměna oken, neboť 
každé se musí vyrobit zvlášť, protože v  budově je 
téměř každé jiné,“ říká tajemník šumperské radnice 
Petr Holub. Vzápětí upřesňuje, že podle požadavku 
památkářů budou nová okna dřevěná kastlová s vněj-
šími izolačními dvojskly. 

Historická budova radnice se dočká nejen nových 
oken, ale také nových rozvodů topení, rozvodů dat 
v rámci počítačové sítě a rozvodů elektřiny. Celkem se 
přitom investice odhaduje na patnáct milionů korun, 
z nichž šest set padesát tisíc je vyčleněno na samotný 
projekt. 

Práce by měly začít letos v červnu a probíhat budou 
za provozu. V této souvislosti se tak budou úředníci 
z  jednotlivých kanceláří postupně přesouvat. „Veřej-
nost budeme o dočasném přemístění s předstihem in-
formovat. Počítáme, že využijeme i ostatní úřadovny 
a také Geschaderův dům,“ upřesňuje Holub a dodává, 
že příští rok by měla projít rekonstrukcí střecha a ob-
novy se dočká fasáda.

Budova šumperské radnice byla postavená v letech 
1909 až 1911 ve stylu saské neorenesance. Stojí upro-
střed historického náměstí, na původním místě gotic-
ké a renesančně upravované radnice, připomínané již 
v 15. století. 

Do  větší opravy se přitom město pustilo v  letech 
2007 a  2008, kdy v  někdejším tmavém světlíku vy- 
rostl moderní výtah. Vně budovy pak vznikla venkov-
ní rampa, po níž se imobilní lidé dostávají k výtahu 
v  suterénu, kde se rovněž nacházejí veřejné toalety 
s obsluhou. Tato první etapa rekonstrukce, jejíž sou-
částí bylo i  uzemnění a  odvodnění budovy radnice, 

částečné obložení soklu z pískovce a žuly a osazení zá-
bradlí a bezpečnostního řetízku, přišla městskou kasu 
na 14,157 milionu korun. 

V letech 2015 a 2016 pak prošlo opravou venkovní 
vstupní schodiště s kašnou, sklepní prostory byly ošet-
řeny proti vlhkosti. Po úpravách místnosti slouží jako 
archiv a  vznikla zde rovněž kolárna pro zaměstnance 
a  sklad nalezených věcí. Součástí rekonstrukce byla 
také výměna sklepních oken, hromosvodů a zbývající-
ho venkovního betonového obkladu v přízemní části, 
který nahradil pískovec. To vše za 9,285 milionu korun.

Další zásadní rekonstrukce je v plánu letos. Příští 
rok by se pak měla historická budova radnice dočkat 
rekonstrukce střechy a klempířských prvků a opravy 
fasády. Ta bude mít stejnou barvu jako opravená věž.
 -zk-

Přestavba budovy bývalé Masaryko-
vy školy v ulici 28. října na knihovnu, 
vzdělávací a  komunitní centrum, jež 
odstartovala loni na podzim, je v plném 
proudu. Jen v  letošním roce by se zde 
mělo proinvestovat čtyřicet milionů ko-
run. A ještě letos vypíše radnice soutěž 
na dodavatele vnitřního vybavení.

Rekonstrukci objektu „Masaryčky“ 
má „na  triku“ kroměřížská firma VW 
WACHAL a.s., která nabídla nejnižší 
cenu - 50,674 milionu korun. Opravy 
zahájila loni na  podzim odkopáním 
terénu a  sanačními pracemi budovy. 
Nyní se pracuje uvnitř objektu. „V sou-
časnosti firma provádí montáž ocelo-
vé konstrukce, která vyřeší, vzhledem 
k budoucímu zatížení, zpevnění stropů. 
Jakmile se oteplí alespoň na pět stupňů, 
budou zahájeny betonáže podlah v su-
terénu objektu,“ uvedla vedoucí odbo-
ru rozvoje města, územního plánování 
a investic šumperské radnice Irena Bitt-
nerová. 

Podle projektu se v  suterénu budou 
nacházet depozitář, technické zázemí, 
dvě klubovny a  sociální zázemí. Polo-

vinu prvního podlaží obsadí půjčovna 
pro děti a  mládež s  recepcí a  dětským 
koutkem. Kromě kanceláří vyroste 
v  části prvního podlaží také menší li-
terární kavárna se zázemím a v bočním 
křídle bude oddělená učebna Vysoké 
školy báňské, která ji bude moci využí-
vat nezávisle na knihovně. 

Celé druhé nadzemní podlaží bude 
sloužit provozu knihovny, kromě od-
dělení pro dospělé čtenáře s kultivova-
nou čítárnou se zde vybuduje menší 
sál s  kapacitou kolem osmdesáti míst. 
A  chybět nebude samozřejmě zázemí 
pro čtenáře a administrativu.

Kromě knihovny bude část prostor 
využívat ostravská Vysoká škola báň-
ská, která v Šumperku před lety zřídila 
externí pracoviště fakulty strojní a eko-
nomické. Ta bude městu platit nájem 
a provozní náklady. V posledním třetím 
nadzemním podlaží tak budou umís-
těny dvě učebny fakulty, počítačová 
učebna a zázemí pro pedagogy. Vznik-
ne zde také víceúčelový sál s kapacitou 
sto padesáti míst, jenž by mohly kromě 
vysokoškoláků využívat i jiné instituce, 

školy či zájmové spolky. Jednotlivá pat-
ra propojí výtah.

Na vybavení knihovny město vypíše 
ještě letos veřejnou soutěž. „Celou pře-
stavbu musí firma dokončit do 30. dub-
na příštího roku. V té době již musí být 
mobiliář hotový, aby se mohl začít in-
stalovat,“ zdůraznila Bittnerová a doda-
la, že knihovna by se do nových prostor 

měla přestěhovat během letních prázd-
nin, aby se mohla veřejnosti slavnostně 
otevřít příští rok 1. září. 

Samotný vzhled budovy se nijak vý-
razně nepromění. Vymění se pouze 
okna a dveře a opraví fasáda. Režné zdi-
vo, které má charakteristickou nažlout-
lou barvu, zůstane stejné, podobně jako 
historicky zelená střecha. -zk-

Na radnici se letos vymění původní okna. 
 Foto: archiv MěÚ Šumperk

Kontejnery na bioodpad se v šumperských ulicích 
poprvé objeví 10. března.  Foto: -pk-

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum je v plném proudu

V současnosti pracuje dodavatelská firma uvnitř objektu.  Foto: -pk-
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Vážení návštěvníci divadla, 
bohužel se nám v  uplynulých dnech v  divadle 

staly dvě velmi nepříjemné události, které mě ve-
dou k následujícím větám. 

V  sobotu 11. února měla proběhnout čtvrtá 
premiéra sezony - hra Mučedník. Z důvodu one-
mocnění hlavního představitele jsme byli nuceni 
posunout premiéru na 17. února. Všem premié-
rovým předplatitelům a  hostům se ještě jednou 
omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení.

Druhou nepříjemnou událostí je přesunutí Di-
vadelního maškarního plesu (z 18. února). Důvo-
dem je fakt, že počet zakoupených vstupenek byl 
93 kusů, což nenahrává celkové atmosféře plesu 

(v  předchozích letech bylo prodáno asi 250 kusů 
vstupenek). Jelikož si přeji udržet úroveň, kterou 
divadelní ples má mít, rozhodl jsem se ho přesu-
nout na pozdější termín.

Proto se vám všem, kterých se to týká, velice 
omlouvám, i za případné způsobené nepříjemnos-
ti. Jako malou kompenzaci od nás prosím přijměte 
volnou vstupenku na  jakékoli představení našeho 
souboru. Z celého srdce doufám, že i přes toto mé 
rozhodnutí nám zachováte přízeň a  společně se 
uvidíme v náhradním termínu. Budu věřit, že nás 
v  tom nenecháte a  přijdete se bavit na  Divadelní 
maškarní ples 29. dubna 2017. Za vaši přízeň vám 
předem děkuji. M. Kašík, ředitel divadla

Jak přiblížit svět techniky dívkám a chlapcům ze zá-
kladních škol? Jak jim umožnit, aby propojili techniku 
s  informačními technologiemi? Realizací myšlenky 
Jana Amose Komenského, propojit výuku s hrou. 

Vyšší odborná škola a  Střední průmyslová škola 
Šumperk společně se Základní školou Postřelmov 
uspořádala ve středu 8. února již druhý ročník regio-
nálního kola soutěže ve stavbě a ovládání robotů vysta-
věných ze stavebnice LEGO Mindstorms, což je řada 
robotických stavebnic, jejichž základ tvoří programo-
vatelné senzorové bloky kombinované s  elektrickými 
motory a  senzory s  klasickými lego kostkami a  díly 
z řady LEGO Technic.

Soutěže se zúčastnilo devatenáct týmů tvořených  
38 žáky základních škol z  celého Šumperska. Jed-
notlivé soutěžní týmy měly za  úkol postavit a  oživit 
svého robota a naprogramovat ho tak, aby v co nej-
kratším čase projel nástrahy bludiště. Odborná poro-
ta dále hodnotila estetickou stránku každého robota 
a za „design“ udílela týmům další body. Žáci i  jejich 
roboti se snažili a výsledky na sebe nenechaly dlouho 
čekat. Soutěž vyhrál tým 6. ZŠ Šumperk, Šumavská 21  
(M. Falhar, J. Smutný), na druhém místě skončil tým 

ZŠ Ruda nad Moravou (J. Janků, V. Vinkler) a  třetí 
místo vybojoval tým 5. ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 
(P. Bischof, V. Vyskočil).

Obrovské zaujetí všech členů soutěžních týmů je 
dokladem toho, že o  technické vzdělávání v  našem 
kraji je zájem a že získává nejenom oblibu mezi žáky 
základních škol, ale i podporu krajských institucí a vý-
znamných regionálních zaměstnavatelů.

 P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

Preludium pokračuje dalšími koncerty

2. ročník regionálního kola soutěže 
„Robotický den s průmyslovkou“ aneb Škola hrou

Čtyřiačtyřicátý ročník festivalu Preludium Aloise 
Motýla v pondělí 13. února odstartoval vystoupením 
vokálního souboru TimbreTone. Další koncert je pak 
na programu v pondělí 27. února.

V pondělí 27. února vystoupí od 19 hodin v klášter-
ním kostele kvarteto Apollon. Mimořádné smyčcové 
kvarteto zařadí do svého programu hudby klasických 
mistrů M. Ravela nebo E. Schulhoffa, chybět ale nebu-
dou ani skladby autorů jazzových a swingových. 

Originální program nabídne v  klášterním kostele 
během koncertu v pondělí 13. března flétnistka Lenka 
Kozderková Šimková. Tato šumperská rodačka přija-

la pozvání vystoupit v  komponovaném literárně hu-
debním pořadu Flétna a poezie. Posluchači se mohou  
těšit nejen na  umění flétnistky Lenky Kozderkové 
Šimkové, jazzové inspirace a  její vlastní tvorbu, ale 
také na poezii v podání herce Františka Kreuzmanna.

Závěrečný festivalový koncert je naplánován 
na pondělí 27. března, kdy bude klášterním kostelem 
znít argentinské tango v  podání seskupení Escualo 
Quintet. Vstupenky na všechny koncerty se prodávají 
v pokladně domu kultury. -red-

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

Mapovou aplikaci nazvanou Zimní údržba, v níž 
lze nalézt nejen zobrazení pořadí úklidu jednot-
livých komunikací ve městě, ale také dobu, za kte-
rou by měly být uklizené, najdou zájemci na adrese 
www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Ko-
munální služby a Komunikace a  také na  stránkách 
Podniků města Šumperka www.pms-spk.cz v  sekci 
mapy. Přímo z aplikace lze poslat e-mail s dotazem či 
připomínkou, jež se vztahují ke konkrétnímu místu.

Připomínky k zimnímu úklidu je možné sdělovat 
i nepřetržité čtyřiadvacetihodinové dispečerské služ-
bě, která funguje ve  dnech nepříznivého zimního 
počasí. Všechny podněty, jež budou na  telefonním 
čísle 604  920  123 nahlášeny, musí odpovědný pra-
covník zaznamenat do dispečerské knihy s poznám-
kou o způsobu řešení. -zk-

     Via Lucis přivítá textaře 
a gourmeta Vladimíra Poštulku

Další z řadu komorních pořadů Via Lucis chystá 
na  úterý 28. února Středisko volného času Doris. 
Nese název Jídlo a hudba jako součást kultury a jeho 
hostem bude Vladimír Poštulka.

Vladimír Poštulka je český textař, spisovatel 
a gourmet-kritik. Je autorem textů k mnoha popu-
lárním písničkám, ale také nejznámějším českým 
hodnotitelem jídla. Setkání s ním se uskuteční po-
slední únorové úterý od 18 hodin v sále Vily Doris 
v ulici 17. listopadu. Vstupenky v ceně 50 Kč si lze 
zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Kon-
upčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.  -red-

     Cesta pro mladé 
a Vzdělávání praxí: Klíčem 
k práci je praxe a další 
vzdělávání

V dnešní projektové době, kdy se mnoho z nich 
zaměřuje na pomoc spoluobčanům, přichází Fond 
dalšího vzdělávání (FDV) s příležitostí, která je mezi 
podobnými projekty novinkou a  nabízí možnost  
zúčastnit se stáží v  reálném prostředí firem. Ne-
jedná se o žádné exkurze do firem, kde se stážista 
na pár chvil podívá pod ruce zaměstnance firmy, ale 
reálně se zapojí do firemního dění a získá v dnešní 
době tolik potřebnou praxi. Seznamte se s projekty 
Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí. Smyslem pro-
jektu Cesta pro mladé je propojit nadšené studenty 
a  podnikatele. Vzdělávání praxí se snaží pomoci 
nezaměstnaným, lidem na/po rodičovské dovolené 
či lidem nad 50 let, zvýšit úroveň jejich kvalifikace, 
prohloubit praktické dovednosti a  odborné kom-
petence. Zapojené firmy z  České republiky mo-
hou do svého týmu získat nadějnou posilu, předat 
zkušenosti mladým talentům a  mají šanci navázat 
spolupráci s  člověkem, který má chuť se aktivně 
vzdělávat, a získat tak budoucího zaměstnance. Více 
informací se dozvíte v příloze nebo na webech www.
cestapromlade.cz a www.vzdelavanipraxi.cz.

 T. Odstrčil, regionální projektový manažer

Originální program nabídne v  klášterním kostele 
během koncertu v pondělí 13. března šumperská ro-
dačka Lenka Kozderková Šimková.  Foto: archiv

Kvarteto Apollon se představí 27. února.  Foto: archiv

Robotický den s průmyslovkou se u žáků setkal s vel-
kou odezvou.  Foto: P. Mareš

Přesunutí Divadelního maškarního plesu
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Šest milionů korun je v  letošním 
rozpočtu vyčleněno na  rekonstrukci 
křižovatky ulic Vančurovy a B. Něm-
cové a na ni navazující části komuni-
kace po  Havlíčkovu ulici. Jde přitom 
o  poslední úpravu v  této lokalitě. 
Předcházet jí bude výměna kanalizač-
ního řadu a domovních přípojek.

„Letošní poslední etapa bude probí-
hat v koordinaci se společností VHZ, 
která v  této části ulice zrekonstruuje 
hlavní kanalizační řad. Na tuto zakáz-
ku již v  soutěži vybrala zhotovitele, 
kterým je zábřežská firma Ekozis,“ 
říká vedoucí odboru rozvoje měs-
ta, územního plánování a  investic 
šumperské radnice Irena Bittnerová. 
Vzápětí dodává, že v  této souvislosti 
oslovilo město vlastníky objektů, které 
se nacházejí v dotčeném území, s upo-
zorněním na  prověření stávajícího 
stavu domovních přípojek a nutnosti 
jejich rekonstrukce. „Město na  zá-
kladě uzavřených smluv s  vlastníky 
přípojek za  ně vypíše výběrové říze-
ní na  realizaci domovních přípojek. 

Současně bude poptávat zhotovitele 
napojení uličních vpustí a teprve poté 
bude soutěžit dodavatele rekonstruk-
ce komunikace a chodníků,“ vysvětlu-
je Bittnerová.

Rekonstrukce kanalizace by podle 
odhadů měla být hotova do  konce 
července, veškeré povrchy a komuni-
kace pak do  konce října. „Vzhledem 
k  rozsahu akce lze předpokládat, že 
tato část Vančurovy ulice bude pro 
dopravu uzavřená. Lidé o tom budou 
informováni s  dostatečným předsti-
hem,“ podotýká vedoucí odboru.

Rekonstrukcí, jejíž součástí byla 
i  výměna podkladních vrstev, prošla 
Vančurova ulice v úseku od křižovat-
ky s  ulicí Zábřežskou po  křižovatku 
s ulicí B. Němcové v roce 2015. Loni 
pak přišly na  řadu křižovatky s  ulicí 
Zábřežskou a s ulicí Nerudovou s tím, 
že výsledkem byla mimo jiné změna 
přednosti v jízdě. Letos opravy završí 
právě rekonstrukce křižovatky s ulicí 
B. Němcové a  na  ni navazující úsek 
k ulici Havlíčkově. -zk-

Nebytové prostory v domě na Hlavní 
třídě 12 sloužící k  podnikání, v  nichž 
v minulosti sídlilo informační centrum, 
nabízí k pronájmu město Šumperk. Na-
cházejí se ve  dvorním traktu budovy 
č.p. 289 a jejich celková podlahová plo-
cha činí 80,53 m². Dosud zde byla pro-
dejna nepotravinářského charakteru.

Doba nájmu je neurčitá, předpo-
kládaný počátek nájmu je od 1. dubna 
2017, výpovědní lhůta pak je šest mě-
síců. Minimální výše nájemného není 
stanovena, v  případě zájemce - plátce 
DPH bude nájemné navýšeno o DPH, 
možnost valorizace o  koeficient míry 
inflace od  roku 2018. Služby: vodné/
stočné, vč. dešťové vody, elektřina spo-
lečných prostor. Výše záloh bude stano-
vena dle účelu pronájmu, veškeré další 
náklady za energie spotřebované v uve-
deném prostoru hradí nájemce přímo 
dodavateli. Záloha činí trojnásobek 
měsíčního nájemného a služeb.

Podmínky:
- písemné nabídky budou zájemci 

zasílány v zapečetěném, neprůhledném 
obalu označeném „Pronájem prostor 
sloužících k  podnikání - Hlavní třída 
12 - neotvírat“, a to na adresu Městský 
úřad Šumperk, majetkoprávní odbor, 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk,

- písemná nabídka bude obsahovat 
podnikatelský záměr využití předmětu 
nájmu, nabízenou výši ročního nájem-
ného, kopii dokladu oprávnění k pod-
nikatelské činnosti, případně osvědčení 
o registraci plátce DPH,

- náklady spojené s  případnou re-

konstrukcí či změnou způsobu užívání 
prostor ponese ze svého nájemce,

- písemné nabídky je možné zasílat 
prostřednictvím poštovní přepravy 
nebo osobním doručením na  poda-
telnu Městského úřadu, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk, v termínu do 6. 3. 2017 
 do 16 hod., 

- písemné nabídky doručené po výše 
uvedeném termínu nebudou přijaty 
a hodnoceny,

- v případě více zájemců o pronájem 
budou, po uplynutí termínu pro podá-
ní písemných nabídek, tj. po 6. 3. 2017, 
neotevřené písemné nabídky všech 
zájemců předloženy k posouzení a do-
poručení hodnotící komisi schválené 
radou města Šumperka,

- komise vyhodnocuje nabídky dle 
způsobu využití a dle výše nabídnutého 
nájemného, - město Šumperk si vyhra-
zuje právo neuzavřít nájemní smlouvu 
s žádným ze zúčastněných uchazečů.

H. Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru MěÚ 

Šumperk

„Yoyování je zába-
va!“. Nejen o  tom 
se bude snažit pře-
svědčit druhý roč-
ník akce Yoyoshow, 
který pořádá Spolek 
Jokes&Games.

Na  programu je nejen 
ukázka „fíglů“ a  tri-
ků, jak yoyo co nej-
lépe ovládat, ale také 
workshop pro pokro-
čilé. Host, který se 
akce zúčastní, zatím 
není znám, pořada-
telé si ho nechávají 
jako překvapení. Show 

se mohou zúčastnit nejen zaběhnutí 
a zkušení yoyeři, ale i ti, kteří s yoyem 

teprve začínají či ho ješ-
tě nikdy nedrželi 

v ruce. Na všech-
ny zvědavce 
i  milovníky této 
zábavné hračky, 

kteří v  neděli  
5. března přijdou do místní „Do-

risky“ v  ulici 17. listopadu, čeká 
bohatá exhibice, ale také možnost 

vyzkoušet si yoyovat nebo si poměřit 
síly s ostatními. Akce začíná o půl dru-
hé a  je otevřena pro děti všeho věku, 

teenagery i  rodiče. Více informací 
na www.jokesgames.cz. -red-

Už sedmý ročník Memoriálu Boba 
Steinera proběhne v  kulturním domě 
„Skleník“ v  Loučné nad Desnou. Po-
řádají ho tradičně místní Old Time 
Jazzband a  obec Loučná nad Desnou. 
Uskuteční se v pátek 17. března od šes-
té podvečerní.

Festival je vzpomínkou na  zaklada-
tele orchestru Boba Steinera a současně 
příležitostí k  setkání muzikantů. Še-
desát let od  založení orchestru, které  
připadá na  rok 2017, je příležitostí 
k  ojedinělému setkání. Během večera 
vystoupí několik bývalých členů kape-
ly, ale také hudebníci, kteří se účastnili 
natočení jubilejního CD, které bude bě-
hem koncertu slavnostně představeno. 

Memoriálem Boba Steinera od-
startuje série akcí, kterými Old Time 
Jazzband své výročí připomene. Hned 
o  týden později, v  sobotu 25. března, 
zahraje v 17.30 hodin na vernisáži fo-
tografií Antonína Kulhaje Muzikan-
ti v  Divadle Šumperk a  tentýž večer 
po  premiéře hry Podskalák. Vyvrcho-
lením bude koncert v  Domě kultury 
Šumperk v pátek 21. dubna.

Vstupenky na  koncert v  Loučné 
nad Desnou za  sto padesát korun si 
mohou zájemci koupit na  Obecním 
úřadu v Loučné, tel. 583 235 222, nebo 
v  Informačním centru „U  Radnice“ 
(budova Akademie J. A. Komenského) 
na nám. Míru 4. -red-

Část Vančurovy ulice čeká letos poslední etapa rekonstrukce

Město nabízí k pronájmu 
nebytový prostor na Hlavní třídě

V Šumperku se bude opět „yoyovat“

Memoriál Boba Steinera 
proběhne již posedmé

Nebytové prostory v domě na Hlavní 
třídě 12 nabízí město k pronájmu.          
 Foto: -pk-

Letos opravy završí rekonstrukce křižovatky s ulicí B. Němcové a na ni navazující 
úsek k ulici Havlíčkově.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig poku-
sil o konečné zúčtování s  tématy, která poznamená-
vají celou jeho tvorbu - nepochopitelnost nacistické 
myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné a  láska 
k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé. Lu-
káš Hejlík přijede s touto knihou 27. února do šum-
perského divadla. Na  tento termín bylo představení 
přesunuto z ledna z důvodu nemoci účinkující Báry 
Jánové. Prodané vstupenky jsou v platnosti. LiStOVá-
Ní.cz začíná v 18 hodin. -red-

V  pořadí již třetí strhující přednáška o  divočině, 
která proběhne ve  čtvrtek 2. března od  17 hodin 
ve  výstavní síni muzea, zavede návštěvníky do  nej-
krásnějších míst planety Země. Poznají vlhké klima 
a krásy na pobřeží Tichého oceánu a deštné pralesy 
s tisíc let starými stromy. Uvidí sopku Sv. Heleny s ná-
sledky mohutné erupce v  roce 1980 a  na  místě jiné 
sopečné exploze je svou průzračně modrou hladinou 
doslova ohromí Kráterové jezero, nejhlubší v  USA. 
Úžasné zázraky přírody budou obdivovat v Yellows-
tone a ve Skalistých horách. 

Na pět tisíc kilometrů dlouhou výpravu po státech 
Washington, Oregon, Idaho, Wyoming a  Montana 
s  národními parky Mout Rainier, Olympic, Crater 
Lake, Yellowstone, Glacier, North Cascades a oblastí 
Mount St. Helens zve zájemce Ondřej Bačík ze Spo-
lečnosti přátel Jeseníků, z.s., jenž nabídne kromě ne-
všedních záběrů a videa i  velkoformátové fotografie 
z americké a jesenické divočiny.  -ob-

Poetický název Vítej na světě nese nový celovečerní 
rodinný balet v interpretaci souboru Baby Balet Pra-
ha. Ten je složený z nejlepších konzervatoristů Taneč-
ního centra Praha a je jedním ze tří takto unikátních 
profesionálních tanečních těles v Evropě. 

V představení jsou využity moudré a poetické tex-
ty písní Zdeňka Svěráka a  Jaroslava Uhlíře. Projekt 

tanečního divadla „Vítej na světě“ v podání souboru 
Baby Balet Praha bude k vidění v šumperském diva-
dle ve čtvrtek 9. března od 17 hodin.

Pro žáky základních a  středních škol je v  podání 
stejného souboru připraveno představení nazvané 
Jak se dělá tanečník. Uskuteční se v pátek 10. března 
v 9 a v 11 hodin. Část vstupenek bude v prodeji i pro 
zájemce z řad veřejnosti. -tm-

Výstavu výtvarných prací Heleny Fahrnerové 
chystají na  březen šumperské knihovnice. Nese ná-
zev Drobnosti radosti… a  zahájena bude ve  čtvrtek  
9. března v 17 hodin. 

Helena Fahrnerová vystudovala JAMU v  Brně, 

ale život ji nasměroval jinam, než k divadlu. Ve své 
profesi využívá svět fantazie při tvorbě originálních 
vůní pro hotely, spa centra a individuální zájemce. 
Je zřizovatelkou chráněné dílny, která vyrábí well-
ness produkty z bylin. Svého tvůrčího ducha venti-
luje psaním, fotografováním a  výtvarnou tvorbou.  
 -kš-

Na scénické čtení nazvané „Alice Kuipersová - ŽI-
VOT NA LEDNICI - velký příběh na malých papír-
cích“ se mohou těšit všichni, kteří přijdou ve čtvrtek 
16. března do  knihovny v  ulici 17. listopadu. Od   
17 hodin zde vystoupí Petra Zsáková a Kristýna Pel-
nářová. Vstupné je dobrovolné. -kš-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Přednáška zavede návštěvníky do  nejkrásnějších 
míst planety Země.  Foto: O. Bačík

LiStOVáNí.cz nabídne 
Lásku a tělo Arnošta Lustiga

Muzeum láká na cestu 
americkou divočinou 

Svoji tvorbu představí 
na výstavě Helena Fahrnerová

V březnu se v knihovně 
odehraje scénické čtení

Baby Balet Praha zavítá 
do šumperského divadla
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Kulturní servis

Barevné písničky slaví rok, informační 
centrum je připomene výstavou

Březnové koncerty Šumperského 
dětského sboru

Je tomu právě rok, co byly v místním 
divadle pokřtěny CD a  zpěvník autor-
ských písniček pro děti z pera šumper-
ských autorů Terezy Karlíkové a  Petra 
Vočky. K  těmto významným prvním 
narozeninám připravilo informační 
centrum na Hlavní třídě v budově diva-
dla pořádnou oslavu. 

Výstava obrázků dětí z  výtvarných 
kroužků Střediska volného času Doris 
s  názvem „Měsíc v  barvách“ je inspi-
rována právě Barevnými písničkami. 
„Tato výstava jen dokládá, že i po roce 
Barevné písničky stále nacházejí své 
publikum v řadách dětských poslucha-
čů, a nás to nesmírně těší,“ říká Tereza 
Karlíková. 

Výstava bude k  vidění od  6. do  

31. března a  její pořadatelé doporu-
čují navštívit ji s  dětmi. Po  celou dobu 
trvání je totiž připraven doprovodný 
program v podobě tvoření narozenino-
vého přání, obrázkového čtení pro za-
čínající čtenáře, omalovánek či obřího 
přání Barevným písničkám. Návštěvníci 
navíc mohou hlasovat o nejhezčí barvu 
a  obrázek, jehož autor bude na  konci 
výstavy odměněn. A  kdy se bude „při-
píjet“ Barevným písničkám na  zdraví 
a  úspěchy do  dalších let? Tento slav-
nostní akt se uskuteční na  vernisáži 
v  pátek 10. března v  17 hodin. Výběr 
z Barevných písniček zazpívají a zahra-
jí autoři CD a  dále děti pod vedením  
H. Johnové a Y. Jurčíkové.  M. Kouřilová, 
  Informační centrum Šumperk

S  postupujícím jarem se stále více 
probouzejí i  aktivity zpívajících dětí. 
Dva mrazivé měsíce věnované soustře-
děné přípravě vyústí do prvního zpívá-
ní, koncertu Motýlů v Opavě ve čtvrtek 
9. března. 

Ve spolupráci s dětským sborem Do-
mino proběhne od  17 hodin v  kostele 
sv. Václava historicky první vystoupe-
ní koncertního sboru na  půdě tohoto 
města. Nějak se přihodilo, že děti na-
šich přípravných oddělení navštívily 
Opavu již mnohokrát, ale koncertní 
sbor má tuto příležitost úplně poprvé. 

Šumperské publikum čekají v březnu 
dva tradiční jarní koncerty. Ve  středu 

15. března v 18 hodin se na jevišti šum-
perského divadla představí naši nej-
mladší zpěváčci - Zpívánky a  Růžové 
děti, jejichž vystoupení završí naopak 
nejzkušenější skupina, Motýli - komor-
ní sbor. Vstupenky na tento koncert je 
možno opatřit v pokladně divadla v ob-
vyklých časech. 

Druhý koncert patří Barevným dě-
tem, Plameňákům a  koncertnímu 
sboru Motýli. Můžete jej navštívit 
ve čtvrtek 23. března v 18 hodin v kláš-
terním kostele. Vstupné je dobrovolné. 
Na všechna setkání příznivce sborové-
ho zpěvu srdečně zveme.

 T. Motýl, sbormistr ŠD

Křesťanské společenství žen Aglow zve 
k setkání s Lenkou Veselou na téma Jak se zrodila moje láska k Izraeli

v sobotu 25. února v 15 hod. v sídle BJB v ulici M.R. Štefánika 10 
(vchod naproti prodejně Albert)

Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
26.2. od 15 hod. ve „FS“ Maškarní bál  Děti si projdou úkoly s tematikou 

Čtvero ročních období, poté přijde kou-
zelník s kouzly a zábavným programem

26.2. od 17 hod. ve „FS“ Kurz   Výchova teenagerů  Cílem je pomoci 
rodičům i těm, kteří vychovávají teenage-
ry ve věku 11-18 let, rozvíjet s nimi zdravé 
vztahy a vést je k dospělosti. Nutno při-
hlásit se na cprsumperk@ado.cz.

8.3. od 9.30 ve „FS“   Hýbánky pro děti a mamky 
  V rámci programu Sedmikrásek
10.3. od 9 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky na RD 
  -„Žena v Bibli jako inspirace pro dnešní 
    ženy“
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

23.2. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
24.2. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
27.2. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta S Jindřichem Solovským
   na téma Cestujeme Jeseníky
28.2. od 10 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz v 9.50 hod. na Majáku
2.3. od 12.30 hod.   Exkurze do Welzlova pivovaru v Zábřehu 
  Sraz ve 12.30 hod. na bus nádr. 
  v Šumperku, nutné přihlásit se
7.3. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
9.3. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Tvoříme z organzy 
10.3. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
16.3. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
17.3. od 12.30 hod. v „K“   Technika a my   S Ing. Ďurkovou
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 SONSPontis Šumperk

9.3. od 18 hod. v kapli klášterního kostela   Absolventský koncert žáků A. Mináře 
13.3. od 18 hod. v koncertním sále ZUŠ   Hudební podvečer 
15.3. od 18 hod.   Absolventský koncert žáků 
v kapli klášterního kostela   I. Švédové a M. Novákové 
17.3. od 18 hod. v klášterním kostele   Absolventský koncert žáků J. Valentové 
  a M. Váňové
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Flexibilní práce pro ženy, Zahraniční stáže pro nezaměstnanou  
mládež od  18 do  30 let, Šance na  podnikání nejen pro nezaměstnané - mož-
nost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu. Inf.  
E. Škrabalová, tel: 777 606 368.  
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

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



Tabulka svozů objemného bioodpadu dle dat
10.3.2017 1 11 9.6.2017 6 11 8.9.2017 4 11
13.3.2017 2 12 12.6.2017 7 12 11.9.2017 5 12
17.3.2017 3 13 16.6.2017 1 13 15.9.2017 6 13
20.3.2017 4 14 19.6.2017 2 14 18.9.2017 7 14
24.3.2017 5 15 23.6.2017 3 15 22.9.2017 1 15
27.3.2017 6 16 26.6.2017 4 16 25.9.2017 2 16
31.3.2017 7 17 30.6.2017 5 17 29.9.2017 3 17
3.4.2017 1 18 3.7.2017 6 18 2.10.2017 4 18
7.4.2017 2 19 7.7.2017 7 19 6.10.2017 5 19

10.4.2017 3 20 10.7.2017 1 20 9.10.2017 6 20
13.4.2017 4 21 14.7.2017 2 21 13.10.2017 7 21
18.4.2017 5 22 17.7.2017 3 22 16.10.2017 1 22
21.4.2017 6 23 21.7.2017 4 23 20.10.2017 2 23
24.4.2017 7 11 24.7.2017 5 11 23.10.2017 3 11
28.4.2017 1 12 28.7.2017 6 12 27.10.2017 4 12
2.5.2017 2 13 31.7.2017 7 13 30.10.2017 5 13
5.5.2017 3 14 4.8.2017 1 14 3.11.2017 6 14
9.5.2017 4 15 7.8.2017 2 15 6.11.2017 7 15

12.5.2017 5 16 11.8.2017 3 16 10.11.2017 1 16
15.5.2017 6 17 14.8.2017 4 17 13.11.2017 2 17
19.5.2017 7 18 18.8.2017 5 18 16.11.2017 3 18
22.5.2017 1 19 21.8.2017 6 19 20.11.2017 4 19
26.5.2017 2 20 25.8.2017 7 20 24.11.2017 5 20
29.5.2017 3 21 28.8.2017 1 21 27.11.2017 6 21
2.6.2017 4 22 1.9.2017 2 22
5.6.2017 5 23 4.9.2017 3 23

Na každý svoz je na veřejné prostranství přistavováno 11 kontejnerů o objemu 16 m3

5 kontejnerů pod čísly 1-7
6 kontejnerů pod čísly 11-23
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Kulturní servis

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
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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

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

28.2. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
10.3. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
14.3. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů 
Každé Po od 13 hod. a od 15 hod. v „P“  Konverzace v němčině pro seniory 
  - mírně pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“   Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“ 
Každé Út od 9.30 hod.,   Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“
Každé Út od 10.30 hod. v „P“, každou  Cvičení pro seniory
St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“ 
Každé Út (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé Út od 10 hod. v „S“   Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17 a 18.30 hod. v „S“  Jóga I.-III.
Každou St od 10 hod. v „P“,   Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý Čt od 8 hod. v „P“   Počítačový kurz  
Každý Čt od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)   Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“ 
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt 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. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá od 15   Volná herna
do 18 hod. v MC na „K“
22.2. od 18 hod. v sále Vily Doris   Dlouhé treky v USA  
  Beseda s O. Kubánkovou a P. Kostekem
24.2. od 14 do 19 hod. v „AD“ na K  Ptáci krabičáci  Výtvarná dílna 
  pro starší děti a rodiče s dětmi
25.2. v kulturním domě Bratrušov   10. výroční ples Tornáda
28.2. od 18 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Jídlo a hudba jako součást 
  kultury  Host: Vladimír Poštulka, 
  textař, spisovatel, gourmet - kritik

JARNÍ PRÁZDNINY S DORISKOU 
od 27. února do 3. března od 9 do 15 hodin na Komíně a v terénu
27.2. od 9 hod. na „K“   Sportovní den  Dopoledne Silák Dorisky 
  - sportovní výzvy, odpoledne florbalový   
  turnaj
28.2. od 9 hod. na „K“    Hvězdy a souhvězdí   Výtvarná dílna
1.3. od 9 hod. na „K“   Souhvězdí zvěrokruhu   Výtvarná dílna
2.3. od 9 hod.   Balíme a valíme hledat poklad na Háj  
  Vaření v přírodě, hry, soutěže...
3.3. od 9 hod. ve Vile Doris   Zdravý den na Dorisce Gymnastika, 
  akrobacie, jóga, zdravé vaření
1.3.2017 od 15:30 do 17:00  Spánek nejen kojených dětí - beseda 
v MC na „K“  Lektor: Eva Šupčíková
4.3. od 9 hod. v AD na „K“    Keramika pro každého 
  Volná tvorba z keramické hlíny

11.3. od 14 hod. v AT na „K“   Retro MDŽ  Kolektivní oslava MDŽ. 
S  námi si prožijete atmosféru tohoto 
tradičního svátku z  dob našich mami-
nek. Info a přihlášky: Eva Pšenčíková tel. 
731 186 053, psencikova@doris.cz.

15.3. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Workshop o látkových plenách  
  Beseda, inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č.   
  731 186 053, psencikova@doris.cz
15.3. od 18 hod. v divadle   Jarní koncert  
  Vystoupí Zpívánky,  Růžové děti 
  a Komorní sbor
18. - 19.3. od 8.30    Řemeslný víkend Košíkářský a řezbářský 
do 17 hod. ve Švagrově   kurz ve Švagrově
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 ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

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. Připravuje-
me: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina). Vysoké Tatry. Týdenní 
pobyt v srpnu. Nutno přihlásit se. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, 
který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 24. 2. 2017 do 16. 3. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Chléb slezský 700g NOVINKA ..................................21,90 Kč
Šáteček s ořechovou náplní 56 g ............................... 6,50 Kč 

Slezská pekárna Opava 
Závin s makovou náplní 200 g B ......................................11,50 KČ 
Pečivo rustikální 70 g ................................................................4,50 KČ

!!!!!!

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

V úterý 21.3.2017 ZAHAJUJEME rekvalifikační kurz

„PodVoJné účEtnictVí“ pro začátečníky
RK bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace.

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace a na Kontaktních pracovištích ÚP

www.ajak-sumperk.cz

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

Kontakty: CESTOVNÍ AGENTURA „PANDA“
Bulharská 229 / 1 ( nad FIO bankou u radnice ),  Šumperk
Tel.: 583 222 100, E-mail:  info@ca-panda.cz
www.facebook.com/Cestovniagenturapanda.com

Provozní doba: 
PONDĚLÍ – PÁTEK   

09:00 - 12:00   
12.45 - 17:00

w w w.c a-p an da.c z

CESTOVNÍ AGENTURA
 „PANDA“ NABÍZÍ 
SVÝM KLIENTŮM:
• ZÁJEZDY ( CK ALEXANDRIA, CK DATOUR, CK VÍKEND, CK VICTORIA, CK BLUE-STYLE, CK VÍTKOVICE 

TOURS, CK KOVOTOUR PLUS, CK MELISSA TRAVEL, CK NATUR TRAVEL, CK CZECH SPORT TRAVEL )
• ZÁŽITKOVÉ POBYTY – RESORT SVATÁ KATEŘINA ( wellnes pobyty, pivní lázně, sportovní zážitky, 

kosmetické služby, dietní a nutriční, výživová poradenství a další speciální programy a balíčky )
• NÁKUPNÍ ZÁJEZDY DO POLSKA „KUDOWA ZDROJ“ – aktuální termín je 25. 2. 2017
• POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU V TÁBOŘE, FLORA OLOMOUC – JARO 2017, 

FLORIA KROMĚŘÍŽ – JARO 2017 S DOPROVODNÝMI PROGRAMY KONCERTY EVA & VAŠEK a  WABI DANĚK  
( termíny odjezdu přímo v cestovní agentuře )

• VSTUPENKY ( aktuálně na muzikály ČAS RŮŽÍ, PLES UPÍRŮ, ROCKY,  olomoucký koncert ALEXANDROVCI )
ale i další tituly dle nabídky 

• JÍZDENKY – MEZINÁRODNÍ JÍZDENKY NA AUTOBUSOVOU A VLAKOVOU DOPRAVU „REGIO JET“ SE 
ZASTÁVKOU v Zábřehu na Moravě 

• LETENKY SPOLEČNOSTI „STUDENT AGENCY“
• JÍZDENKY NA VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ VLAKOVOU A AUTOBUSOVOU DOPRAVU „LEO 

EXPRESS“ se zastávkou v Zábřehu na Moravě 
• JÍZDENKY A MÍSTENKY V SYSTÉMU „AMS BUS“ platí i na linkách společnosti ARRIVA MORAVA 

S ODJEZDEM ZE ŠUMPERKA ve směru „ŠUMPERK-OSTRAVA a JESENÍK-ŠUMPERK-OLOMOUC-BRNO, a na 
CYCKLOBUS“ ale i mezinárodní jízdenky a místenky

• LETECKÝ A AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA MISTROSVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2017 VE FRANCII 
( balíček již od 4 490,- Kč obsahuje dopravu letecky nebo busem, snídaně, vstupenky na utkání naší 
reprezentace, pojištění a služby delegáta ), další informace přímo v cestovní agentuře

• PRODEJ VSTUPENEK NA „MOTO GP- VELKÁ CENA ČESKÉ REPUBLIKY 2017 v BRNĚ“
• PRODEJ VSTUPEN NA ATLETICKÝ PODNIK“ ZLATÁ TRETRA 2017: v OSTRAVĚ
• PRODEJ REGIONÁLNÍHO TÝDENÍKU „TÝDEN NA SEVERU“

SOBOTNÍ
Angličtina a Němčina

MATURITNÍ 
Angličtina

DOPOLEDNÍ 
Angličtina a Němčina

 BUBNOVÁNÍ 
V KRUHU

ODPOLEDNÍ
Angličtina a Němčina

www.jazykyzazitky.cz

ANGLIČTINA A NĚMČINA OD BŘEZNA

      602 848 290           jazykyzazitky@seznam.cz

STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz
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již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Po předložení 

této reklamy 

SLEVA 10% 
pouze 

v březnu!

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

Vyhledáme pro vás 

vhodnou nemovitost 

dle vašeho přání.

tel.: 602 531 103         733 734 435         e-mail: reality@fortex-ags.cz

FORTEX REALITYVaše realitní kancelář

www.fortexreality.cz

Již dlouhých 10 let plníme Vaše sny o lepším bydlení.

Zajistíme či zpracujeme 
kompletní smluvní 

dokumentaci i daňové 
přiznání.

Precizně připravíme prezentaci Vaší nemovitosti.

Víte o někom, kdo 
prodává nemovi-
tost? Získejte až 
5.000Kč za tip.

Stále hledáme byty 

2+1 a 3+1 a domy

v Šumperku a okolí.
Odměnou je nám přede- 

vším spokojený klient.

Pracujeme pro Vás 
7 dní v týdnu.

PROČ VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

Pomůžeme s vyříze-ním úvěru na koupi nemovitosti.

Zaručujeme Vám osobní přístup.

Zajistíme 
vklady do

 katastru ne-
movitostí.

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

hledá zájemce na pozice: 

Bližší informace k jednotlivým 
pozicím naleznete na stránkách 

www.fortex.cz
Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, 

tel: 583 310 369, mob. 725 007 139

STAVBYVEDOUCÍ
PŘÍPRAVÁŘ STAVEB
ROZPOČTÁŘ STAVEB
ZEDNÍK
SERVISNÍ TECHNIK
- autoservisu VW

AUTOMECHANIK
- osobních a užitkových vozidel     

ŘIDIČ – STROJNÍK  
- pro nákladní dopravu

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
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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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
OČNÍ AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

 www.crizal.cz

Dva páry brýlových 
skel za cenu JEDNOHO
MULTIfokální skla VARILUX 
VŠE v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, blízko/ 

NEBO 

na Dálku či Blízko 
+ZDARMA 
druhý pár skel

Využijte 

AKCI 1+1 

ZDARMA

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PEJSKAŘE
+ pytel granulí ZDARMA
+ pamlsky ke granulím ZDARMA
+ rozvoz granulí po ŠPK a okolí ZDARMA

+ Firstmate 
+ ArdenGrange
+ Belcando
+ Sam’s field

SPOKOJENÝ PES A KOČKA 

AKVAZOO RATAJ | Náměstí Míru 21, 787 01 Šumperk | tel: 583 215 047 | info@rataj-spk.cz | www.akvazoo-rataj.cz 

 OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ | 9:00 - 18:00

SO | 9:00 - 12:00
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Bezúročné 
zaměstnanecké 
půjčky 

od 1.2. - 31. 3. 2017

17 MYČEK 

ZDARMA

NÁDOBÍ 
KE KUCHYNÍM 

• 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

Pronajmeme 
nebytové 
Prostory
vhodné jako ordinace 

lékaře a podobné služby. 
Šumperk, Uničovská 2 

(vedle Pramet Tools s.r.o.). 

Informace  na tel. 
777 636 819, 583 217 415

ŠTÍHLÁ, 
V POHODĚ 

A FIT 
S PRŮVODCEM

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

  

 Elektrikář – silnoproud  Instalatér  Kadeřník  Klempíř  Mechanik opravář  
motorových vozidel  Obráběč kovů  Prodavač   Strojní mechanik  Tesař  Truhlář 

 Zedník  Operátor skladování  Elektromechanik pro zařízení a  přístroje 

 Mechanik strojů a zařízení (navíc výuční list v oboru Strojní mechanik) 
výroba 

Nábytkářská a dřevařská 
 Obchodník (navíc výuční list v oboru Prodavač)  Strojírenství - obsluha CNC strojů

 Podnikání 

 

Gen. Krátkého 30, Šumperk

Kontakt na studijní oddělení: 
tel.: +420 583 320 117
e-mail: studijni@sszts.cz
www.sszts.cz

Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem: 

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Nástavbové denní studium 
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

  Elektrikář - silnoproud     Strojní mechanik     Zedník     Tesař

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:


