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Letem 
zastupitelským 
světem

V Pavlínině dvoře 
opět proběhne 
Šumperský hafan2 3 4

Šumperská nemocnice 
má baby-box 
nové generace 7, 8

Kulturní 
servis

Poslední dubnovou sobotu obsadily 
areál Pavlínina dvora v místním muzeu 
čarodějnice, strigy, roztodivné bosor-
ky, létající košťata, ale i netopýři, černí 
kocouři, pavouci, myši a  další havěť. 
V souvislosti s blížící se filipojakubskou 
neboli Valpuržinou nocí zde probíha-
la oslava pálení čarodějnic. Ti, kteří 
do  Pavlínina dvora přišli, a  bylo jich 
na  šest set, rozhodně nelitovali. Mu-
zejníci pro malé i  větší děti připravili 
Čarodějnický sedmiboj, během něhož  
plnily sedm úkolů, od  vystřihová-
ní přes hod potkanem až po  střelbu 
z kuše. A nechyběly ani jízdy na kos-
titřasech, přetahování lanem či tradič-
ní vatra.

O šest dnů později pak byla v Rytíř-
ském sále a  předsálí zahájena výstava 
nazvaná „Dámy a  pánové, do  gala!“. 
Představuje společenské šaty 20. století 
a vznikla díky ochotě žen, které si šaty 
uschovaly a laskavě je muzeu zapůjči-

ly. Šaty, které se z kapacitních důvodů 
na  výstavu nedostaly, budou předsta-

veny 9. června na  módní přehlídce 
v rámci Muzejní noci. -zk-

V čem jsme se „nesli“ do  tanečních, na plesy nebo do divadla v minulém století? Přehlídku společenské módy 20. století 
na Šumpersku představuje výstava „Dámy a pánové, do gala!“.  Foto: -zk-

V muzeu lákali na čarodějnice a na novou výstavu

Především malé čarodějnice se na  sešlost v  Pavlínině dvoře pečlivě vyparádily. 
 Foto: -pk-

Via Lucis přivítá klavíristu Lukáše 
Vondráčka.   Strana 2

Město plánuje přebudovat Hotel Sport 
na ubytovnu.    Strana 5

Oslavte s  Agritecem mezinárodní 
„Den fascinace rostlinami“. Strana 5 

Ženám a dívkám v krizové „těhoten-
ské“ situaci pomáhá projekt Nesou-
díme. Pomáháme.   Strana 6
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Informace ze zastupitelstva/Dražba

Letem zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 4. května 2017
* vyslechlo předsedu představenstva společnos-

ti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Petra 
Suchomela, který přítomné seznámil se změnami, 
ke kterým v posledních měsících ve společnosti došlo. 
Zmínil mimo jiné i to, že se podařilo navýšit nájem-
né, jež platí společnosti VHZ firma ŠPVS, a.s., kterou 
vlastní Suez Water CZ, s.r.o., za  správu a  provozo-
vání vodohospodářského majetku, o  třicet procent. 
To umožní daleko větší investice do  infrastruktury. 
Informoval rovněž, že o  tom, která varianta budou-
cího provozování vodohospodářské služby po  roce 
2020 bude nejlepší, rozhodne mimořádná valná 
hromada akcionářů v  prosinci. V  současné době 
je hotova studie, která teoreticky rozebírá několik 
modelů budoucího provozování vodovodů a kanali-
zací na  Šumpersku. Z  nich by měla valná hromada 
VHZ v  červnu vyloučit ty neproveditelné. Studii, 
která bude ještě dopracována, posoudí jako oponent 
jeden z nejuznávanějších českých odborníků na vo-
dárenství Pavel Policar. Více informací v příštím čísle.

* schválilo bez výhrad celoroční hospodaření měs-
ta za rok 2016 s tím, že příjmy činily k 31. 12. 2016 
555,101 milionu korun a výdaje 511,124 milionu ko-
run. Současně vzalo na  vědomí zůstatky finančních 
prostředků na účtech města k poslednímu loňskému 
dni v celkové výši 129,314 milionu korun, vyúčtová-
ní finančních vztahů k ostatním rozpočtům, přehled 
výsledků hospodaření organizací města k 31. 12. 2016 
a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za období od 1. 1. do 31. 12. 2016. Vzápětí pak 
schválilo účetní závěrku města za loňský rok.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města k  31. 12. 2016. Z  celkem 
jedenácti organizací přitom nevykazuje žádná ztrátu 
a na  jejich kladném hospodářském výsledku se „po-
depsala“ mimo jiné úspora energií díky mírné zimě 
v listopadu a prosinci a provozování doplňkových čin-
ností. Mimořádně vysokým výsledkem hospodaření 
ve výši 760 tisíc korun, který je spojen zejména s vý-
nosy ze vstupného, se pak může pochlubit kino Oko.

* schválilo zprávu o  plnění Strategického plánu 
rozvoje města Šumperka za  rok 2016 a  současně 
schválilo akční plán na léta 2017 - 2019 jako nedíl-
nou součást zmíněného Strategického plánu. Více 
v příštím čísle.

* schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
společností Šumperské sportovní areály s.r.o.  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na kompenzaci 
nákladů závazku veřejné služby na zajištění provozo-
vání sportovně-rekreačního areálu na Benátkách, tedy 
plaveckého bazénu AQUAtol a přilehlých sportovišť, 
a na zajištění provozování zimního stadionu. Dosud 
platná smlouva týkající se areálu na Benátkách z roku 
2007 je vzhledem k jedenácti dodatkům nepřehledná 
a  svým obsahem již neodpovídá rozsahu předmětu 
smlouvy, neboť byla vybudována nová sportoviště 
a další se plánují v nejbližších letech. Podobná situa-
ce je i v případě smlouvy týkající se zimního stadionu 
z roku 2009, k níž bylo dosud uzavřeno šest dodatků.

* schválilo poskytnutí dotace z  rozpočtu města 
ve  výši sedmdesát tisíc korun Tomáši Vejchodovi. 
Peníze použije na úhradu nákladů spojených s provo-
zem sidecarcrossového týmu. 

Vzápětí schválilo poskytnutí pětadvacetitisíco-
vé dotace na  činnost z  rozpočtu města tanečnímu 
folklornímu souboru Senioři Šumperk, z.s.

* Odkoupení budovy bývalé manufaktury v  uli-
ci Gen.  Svobody, která je významnou kulturní pa-
mátkou, včetně pozemků pod objektem a nádvořím 
a  dvou spoluvlastnických podílů o  velikosti 10/16 
na  pozemku - zahradě, za  cenu dva a  půl milionu 
korun schválili zastupitelé letos v  lednu. Současně 
schválili učinit nabídku na  odkoupení spoluvlast-
nického podílu o velikosti 3/8 na pozemku - zahradě 
od Marie Šimůnkové za cenu 658 760 Kč, která vychá-
zí ze znaleckého posudku. Jako vlastník zmíněné části 
pozemku je v katastru nemovitostí evidován Jiří Pe-
truň, jenž ji koupil za půl milionu od Marie Šimůnko-
vé loni v květnu. Na základě uzavřené kupní smlouvy 
s výhradou lepšího kupce však je možné do jednoho 
roku od uzavření nabídnout původnímu prodávající-
mu lepší cenu. Ta musí být alespoň o čtvrtinu vyšší, 
než byla cena v  uzavřené kupní smlouvě. Marie Ši-
můnková, jež bydlí v domově důchodců, s nabídkou 
souhlasila a město zmíněnou částku převedlo na účet 
pro složení kupní ceny lepšího kupce. 

Na  květnovém zasedání tak zastupitelé schválili 
uzavření svěřenecké smlouvy mezi městem Šumper-
kem, Marií Šimůnkovou a  notářkou Jarmilou Sléš-
kovou, která bude městem ustanovena svěřeneckým 
správcem a zmíněnou částku převezme do úschovy. 
Současně schválili odkoupení zmíněného spoluvlast-
nického podílu s tím, že kupní cena již byla uhrazena 
letos v lednu a schválili, po nabytí vlastnického práva 
ke  zmíněnému spoluvlastnickému podílu na  zahra-
dě, uzavření souhlasného prohlášení mezi městem 
a  Úřadem pro zastupování státu ve  věcech majet-
kových, na  jehož základě dojde k  výmazu duplicity 
vlastnictví ke zmíněnému pozemku. Město se tak sta-
ne jeho výlučným vlastníkem.

Budova manufaktury je v současnosti v dezolátním 
stavu, takže vyžaduje celkovou rekonstrukci.  V této 
souvislosti hledá místní radnice jakýkoli možný zdroj 
dotačních prostředků na  opravu tohoto historicky 
cenného objektu. Jako jedna z možností se jeví česko-
-polské přeshraniční fondy.

Odkoupení manufaktury městem ovšem nezna-
mená, že se vyřeší problém chodníku, který zde je 
plánován. Snaha města o jeho vybudování zatím vždy 
ztroskotala na  odvoláních sousedních majitelů po-
zemků. Zpracovala -zk-

Budova manufaktury je v současnosti v dezolátním 
stavu, takže vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
 Foto: -zk-

     Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Nalezené a odevzdané věci, o které se jejich pů-
vodní majitel nepřihlásil a jež byly uloženy ve skla-
du města, budou nabídnuty ve veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude ve středu 24. května odehrávat 
od deseti hodin v zasedací místnosti městské úřa-
dovny 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 
tajemník městského úřadu Petr Holub. Vzápětí 
prozrazuje, že v nadcházející aukci nabídne město 
na  čtyři desítky předmětů. „Na  seznamu je devět 
kol, jedenáct mobilních telefonů a také čtvery sjez-
dové lyže,“ podotýká tajemník. Dražit se budou 
i  nástěnné hodiny, DVD přehrávač Orava s  ovla-
dačem a i propojovacími kabely, cyklistické přilba, 
fotoaparát značky Stylus a  další předměty, mezi 
nimi například dětské odrážedlo či francouzské 
hole. Vyvolávací ceny se přitom pohybují od dva-
ceti 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.sum-
perk.cz v  Aktualitách nebo v  sekci Úřední deska 
pod názvem Dražební vyhláška z 24. 4. 2017. Infor-
mace o předmětech a dalších okolnostech dražby 
pak poskytne Eva Krmelová z finančního odboru 
šumperské radnice na telefonním čísle 583 388 458 
nebo na e-mailu eva.krmelova@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohléd-
nout v  pondělí 22. května od  15 do  16.30 hodin 
a ve středu 24. května od 8.30 do 9.30 hodin v ga-
ráži číslo 3, jež se nachází na parkovišti za budovou 
městské úřadovny v Jesenické ulici. Vlastní dražba 
pak proběhne ve  středu 24. května od desáté do-
polední. Vydraženou věc zaplatí její nový majitel 
po skončení dražby v hotovosti do pokladny města 
a vzápětí si ji bude moci vyzvednout v prostorách 
zmíněné garáže. -zk-

      Via Lucis přivítá 
Lukáše Vondráčka

Ve středu 24. května přijede do Šumperka svě-
tově známý klavírista Lukáš Vondráček. V  rámci 
cyklu komorních pořadů Via Lucis, které pořádá 
Středisko volného času Doris, vystoupí od 18.30 ho- 
din v klášterním kostele.  V programu zazní sklad-
by z děl předních světových skladatelů.

Lukáš Vondráček začal hrát na  klavír v  době, 
kdy ještě nedosáhl na pedály. Talent zdědil po ro-
dičích - klavíristech. Už jako dvanáctiletý byl přijat 
na Ostravskou univerzitu, soukromě studoval také 
ve  Vídni a  v  polských Katovicích. Jeho přítelem 
a zároveň příležitostným pedagogem je slavný rus-
ký klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. V roce 
2012 dokončil studium na prestižní New England 
Conservatory v americkém Bostonu. Spolupracuje 
s  celou řadou významných orchestrů. V  loňském 
roce zvítězil v  prestižní klavírní soutěži královny 
Alžběty v Bruselu.

Vstupenky v ceně 100 Kč a 80 Kč (senioři, mlá-
dež) si lze koupit, případně rezervovat ve  Vile 
Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@
doris.cz. -red-
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Informace/Zpravodajství

Slavnosti města 
se odehrají 
v Pavlínině dvoře

Významnou historickou událost, tzv. 
Šumperský sněm z  roku 1490, si za-
čátkem června opět připomene město 
Šumperk. Již devatenáctý ročník Slav-
ností města Šumperka se letos „pro-
táhne“ do  tří dnů. Probíhat bude od   
čtvrtku 1. do soboty 3. června. První ve-
čer přitom proběhne open-air divadelní 
představení, druhý bude věnován hudbě 
a třetí den se ponese v duchu tradičních 
oslav s  historickou tematikou. Novin-
kou je, že letošní slavnosti proběhnou 
v prostorách Pavlínina dvora, nedaleko 
od  původního místa konání v  Sadech  
1. máje.

Hru Cyrano z  Bergeracu nabídne 
ve  čtvrtek 1. června od  osmé večerní 
pod otevřenou oblohou šumperské di-
vadlo. Vstup je zdarma. Páteční večer 
2. června bude věnován hudbě. Od šes-
té podvečerní se představí písničkářka 
Anna Lukášová a  regionální skupiny 
Trocha klidu, Zutroy a Corouhave. Me-
zinárodní obsazení večera pak zajistí 
skupina Horyzont z  polského partner-
ského města Nysa. Koncerty se usku-
teční za jakéhokoliv počasí a vstupné se 
vybírat nebude. Pokr. na str. 5

Hotel Sport sousedící s  místním 
zimním stadionem projde zásadní pře-
stavbou. Na  rekonstrukci, jež spočívá 
především v opravě a zateplení střechy 
a  celého obvodového zdiva objektu, 
výměně oken a  vybudování výtahu, 
poskytne město Šumperk společnos-
ti Podniky města Šumperka (PMŠ), 
jež Sport provozují, investiční dotaci 
do výše dvaceti milionů korun. Tu od-
souhlasili zastupitelé na  svém dubno-
vém zasedání. 

Výsledkem rekonstrukce bude mimo 
jiné podstatné snížení spotřeby ener-
gií a  s  tím související výrazné snížení 
provozních nákladů objektu. Budova, 
jejíž interiér projde rovněž vylepšením, 
bude poté sloužit jako ubytovna pro 
sportovce a turisty, neboť taková ubyto-

vací kapacita umožňující levnější uby-
tování ve městě zcela chybí. 

Otázkou využití objektu ubytovny 
a  restaurace Sport, které městské pod-
niky vlastní, se šumperští zastupitelé 
zabývali na  svém dubnovém zasedání. 
Provoz budovy je totiž dlouhodobě 
ztrátový. 

Podniky města provozují zařízení 
od  podzimu roku 2014, tedy od  doby, 
kdy vyšly najevo dluhy společnos-
ti JIRDOS na  nájemném. Ta několik 
let neplatila faktury za  energie v  plné 
výši a její dluhy tak v souhrnu dosáhly 
částky přesahující šest milionů korun, 
k nimž je nutné přičíst úrok z prodle-
ní. Za  nevymáhání těchto pohledávek 
dosud nepravomocně vyměřil Okresní 
soud v Šumperku bývalému šéfovi PMŠ 

Luďku Šperlichovi loni v prosinci dvou-
letý trest odnětí svobody s dvou a půlle-
tým podmínečným odkladem. 

„Objekt Hotelu Sport je dlouhodobý 
problém. Bez zásadní investice se ne- 
obejde,“ uvedl místostarosta a  předse-
da představenstva PMŠ Tomáš Spurný. 
V posledních dvou letech se podle něj 
sice podařilo zvýšit tržby a  snížit pro-
vozní ztráty, ty jsou ale pořád značné. 
„Velké náklady jsou především na  vy-
tápění. Zateplením budovy by se měly 
výrazně snížit,“ dodal Spurný. Vzápětí 
doplnil, že pokud by PMŠ do  budovy 
neinvestovaly, nelze zajistit její další 
ekonomický provoz. „V  takovém pří-
padě by to znamenalo budovu zavřít, 
případně prodat s rizikem, že tam bude 
něco, co si ve městě nepřejeme,“ vysvět-
lil předseda představenstva.

Vedle celkového zateplení počítá 
projekt rekonstrukce rovněž s  kom-
pletní úpravou čtvrtého patra, které je 
v současnosti nevyužité, s realizací vý-
tahu a  s  výměnou střešní krytiny. Ná-
klady na přestavbu se odhadují nejvýše 
na dvacet milionů. 

Restaurace zůstane zachována a uby-
tovací kapacity se rozšíří v  návaznosti 
na  sportovní aktivity během případ-
ného celoročního provozu zimního 
stadionu. „V  případě tohoto objektu 
je velmi problematické hovořit o  ho-

telu, neboť Sport již dlouho nesplňuje 
daná kritéria,“ zdůraznil Spurný.  Hotel 
Sport tak změní svůj název na Ubytov-
na Sport, jenž bude lépe odpovídat sku-
tečnému charakteru a zaměření tohoto 
provozu.

Část zrekonstruovaného patra pod 
střechou by podle Spurného mohla 
mít v  pronájmu firma nabízející služ-
by tělovýchovného lékařství a  návazné 
rehabilitace, což s  plánovaným vy- 
užitím zejména sportovci úzce souvisí. 
„Zájem o  takové využití je. Tato oblast 
není v  Šumperku pokryta a  sportov-
ci tuto možnost nepochybně uvítají,“ 
soudí předseda představenstva. Dnes 
totiž musejí sportovci, kteří chtějí být 
registrovaní, jezdit na prohlídky do Olo-
mouce a  stejně tak musejí na  speciální 
sportovní rehabilitaci čekat řadu měsíců. 

Na svém dubnovém jednání zastupi-
telé rovněž odsouhlasili záměr poskyt-
nout na provoz objektu Ubytovny Sport 
dotaci z  rozpočtu města jejímu provo-
zovateli a  uložili radě města připravit 
a  předložit zastupitelstvu ke  schválení 
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí zmíněné dotace. Ta bude ve  své 
výši limitována a bude sloužit výhradně 
na  podporu provozu sportovní infra-
struktury pro sportovce všech sportů, 
jež jsou v areálu Tyršova stadionu pro-
vozovány. -zk-

Nemocnice Šumperk má nový vy-
lepšený baby-box. Ten nahradil původ-
ní speciální „schránku“ pro odložené 
děti, která nemocnici sloužila téměř 
devět let. Během nich zachránila život 
hned třem dětem. Nový baby-box se 
mnohem snáze ovládá a oproti původ-
ní schránce je klimatizovaný.

Martina, Kačenka a Martin. Tři děti, 
kterým šumperský baby-box zachránil 
život. Speciální skříňka pro odložené 
děti svému účelu už dosloužila. Po de-
víti letech ji nahradil baby-box nové 
generace. „Po  technické stránce byl 
původní baby-box zastaralý, proto ho 
měníme za nový,“ uvedl zakladatel ba-
by-boxů Ludvík Hess.

Nový baby-box má oproti původ-
nímu řadu „vychytávek“. Vyrobený je 
z nerezového plechu a má automaticky 
otvíratelná dvířka, která jsou jednoduš-
ší pro obsluhu. „Původní baby-boxy 
měly výklopná, poměrně masivní dvíř-
ka, která byla velmi těžko ovladatelná,“ 
podotkl výrobce baby-boxů Zdeněk 
Juřica. Ten nový je navíc napojen na   
datovou síť nemocnice, takže monito-
rovací počítač může být umístěn úplně 
kdekoliv v nemocnici. Plusem jsou vy-
hřívaný plášť a klimatizace. „Disponuje 
dvouúrovňovou signalizací, takže roze-
zná, jestli do něj skutečně někdo něco 

vložil, nebo ho otevřel jen ze zvěda-
vosti, což bývá poměrně častý případ,“ 
zdůraznil Juřica.

Šumperský baby-box nové generace 

je patnáctým v  České republice. Cel-
kem je přitom u nás sedm desítek těch-
to schránek, jež zachránily život už sto 
dvaapadesáti dětem.                       -hs, zk-

Jednodušší ovládání a dvířka z nerezu. Zakladatel Ludvík Hess představuje nový 
baby-box.  Foto: Nemocnice Šumperk

Město plánuje přebudovat Hotel Sport na ubytovnu

Šumperská nemocnice má baby-box nové generace

Hotel Sport sousedící s místním zimním stadionem projde zásadní přestavbou. 
Investice se odhaduje do dvaceti milionů korun.  Foto: -zk-
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Víte, které plodiny jsou u  nás nej-
pěstovanější? Co umí rostliny a  zda 
bez nich můžeme existovat? Jaké pod-
mínky rostlina potřebuje, aby dokáza-
la růst „ve  zkumavce“? A  co genetické 
manipulace, ožehavé téma zemědělství 
21. století - tušíte, jak vědcům pomáha-
jí pochopit fungování rostlin? Na  tyto 
a  jiné otázky odpoví čtvrtý ročník 
mezinárodního „Dne fasci-
nace rostlinami“, který pořá-
dá Evropská organizace pro 
rostlinnou biologii. Jednou ze 
společností, jež zprostředkují 
myšlenky této akce široké ve-
řejnosti, je šumperská 
firma Agritec.

„Cílem celé akce je, 
aby se co nejvíce lidí 
z  celého světa nadchlo 
pro rostliny a ocenilo důležitost rostlin-
né biologie pro zemědělství, květinář-
ství, lesnictví, pro udržitelnou produkci 
kvalitních potravin i  všeho dalšího, co 
získáváme z rostlin, tedy papíru, dřeva, 
chemikálií, energie i léčiv. Zdůrazněn je 
také význam zemědělských rostlin pro 
životní prostředí,“ říká Prokop Šmirous 
ze šumperské firmy Agritec, výzkum, 
šlechtění a služby, s.r.o. Vzápětí dodává, 

že akce se aktivně zúčastní řada zemí 
z celého světa, včetně České republiky. 
Právě Agritec, který se již pětasedmde-
sát let zabývá zemědělským výzkumem, 
je jednou z organizací, jež chce poslání 
Dne fascinace rostlinami přiblížit veřej-
nosti.

„V  předchozích ročnících 2013 
a  2015 šlo především o  ukázku pěsto-

vání rostlin v  polních pod-
mínkách, letos bychom ale 
chtěli akci více přiblížit široké 
veřejnosti. To je také důvod, 
proč se místo konání přesouvá 
do  parku u  Vily Doris,“ vy-

světluje Šmirous. Kro-
mě ukázek speciální 
zemědělské pokusnické 
techniky nebo kvetou-
cích hospodářsky vý-

znamných plodin a jejich semen budou 
moci příchozí diskutovat s  odborníky 
širokou tematiku týkající se pěstování 
rostlin až po  geneticky modifikované 
organismy (GMO). Připravena bude 
i řada zajímavých chemických pokusů, 
soutěž v poznávání semen a zájemci si 
budou moci připravit bylinnou sůl.

„Často se setkáváme s  nepravdivými 
nebo z kontextu vytrženými až děsivými 

zprávami, jak zemědělec a  jeho činnost 
neblaze působí na své okolí. Nejen o tom 
si rádi s návštěvníky popovídáme. Navíc 
budou moci zájemci zhlédnout také 
pestrou škálu zahradnických výrobků 
a  produktů z  naší prodejny,“ podotýká 
Prokop Šmirous. Akce, nad kterou pře-
vzalo záštitu ministerstvo zemědělství, 
je vhodná pro středoškolské studenty, 
žáky základních škol, ale i  individuál-
ní zájemce a  je zdarma. Uskuteční se 
ve čtvrtek 18. května od 9 do 16 hodin 
u Vily Doris v Sadech 1. máje. -red-

V Pavlínině dvoře opět proběhne Šumperský hafan

Oslavte s Agritecem mezinárodní „Den fascinace rostlinami“ 

Již devátý ročník soutěže psů všech 
ras a  velikostí Šumperský hafan 2017 
proběhne v neděli 21. května od  jedné 
odpolední na nádvoří Pavlínina dvora. 
Její pořadatelé, kterými jsou místní mu-
zeum a internetové noviny sumpersko.
net spolu s Ligou na ochranu zvířat, se 
chtějí letos zaměřit na předvedení pána 
a psa v zajímavém kostýmu nebo mas-
ce. Prostor dostanou také děti a pes ne-
jen jako mazlíček, ale i  jako společník 
při sportování, vycházkách a zábavě.

„Kromě soutěže o  titul Šumperský 
hafan 2017 bude významná část pro-
gramu zaměřena na  juniorhandling, 
tedy psí výstavu pro děti, kdy v  roli 
handlera bude dítě do  deseti let,“ říká 
ředitelka šumperského Vlastivědné-
ho muzea Marie Gronychová. Vzápětí 
dodává, že soutěže se mohou zúčastnit 
psi všech ras, velikostí, barev a  věku, 
bez ohledu na průkaz původu, tedy psí 
šlechtici i voříšci. Jejich majitelé je mo-
hou přihlásit na  internetových strán- 
kách muzea www.muzeum-sumperk.cz, 
kde najdou on-line přihlášku i  soutěž-
ní řád. Registrace soutěžících, během 
níž veterinář psa prohlédne a  zkont-
roluje očkovací průkaz, pak proběhne 
před slavnostním zahájením akce od   
12 do 13 hodin přímo na nádvoří Pav-
línina dvora. 

„Soutěž o  titul Šumperský hafan 
2017 bude volně kopírovat klasické psí 
výstavy, samozřejmě odlehčenou for-
mou, a budou do ní vtaženi diváci, kteří 
se budou moci podílet na  posuzování 

těch nejúspěšnějších pejsků,“ vysvětlu-
je ředitelka muzea a podotýká, že vítěz  
každého dílčího kola obdrží titul nej-
lepší štěně, nejlepší dospělý pes, nej-
lepší voříšek a pejsek šikula. Jednotliví 
šampioni se pak utkají ve finále o nej-
vyšší titul, o  němž rozhodnou diváci 
hlasováním. Soutěže se může zúčastnit 
každý zaregistrovaný soutěžící pes, kte-
rý se při registraci nechá vyfotografovat 
se startovním číslem. Hlasování pro-
běhne na  stránkách www.sumpersko.
net, hlasy jednotlivým pejskům lze po-
sílat na adresu: hafan@sumpersko.net.

Úplnou novinkou letošního ročníku 
Šumperského hafana bude předvedení 
pána a  psa v  nějakém zajímavém kos-
týmu nebo masce. I zde budou vybrány 
a odměněny první tři páry, tedy „páne-
ček“ a  pes. Poslední soutěží bude pře-

kážková dráha pro „pánečky“ a  jejich 
čtyřnohé kamarády. 

V rámci Hafana bude v Galerii mla-
dých k  vidění výstava fotografií orga-
nizace Galgos de la Estrella. „Jedná se 
o snímky španělských galgů v kompozi-
ci s primabalerínou v různých baletních 
pozicích. Fotografie jsou nádherným 
propojením krásy a elegance jak v poje-
tí člověka, tak zvířete,“ láká na výstavu 
Gronychová. 

Součástí odpoledne bude tradičně 
také prezentace útulků a  neziskových 
organizací zabývajících se záchranou 
psů. Dětem bude zpřístupněno i  Mu-
zejíčko se sportovní hernou, k  dispo-
zici bude rovněž zázemí pro maminky 
s kojenci. Na konci odpoledne pak bude 
vylosováno deset vstupenek, jejichž dr-
žitelé dostanou dárky od sponzorů.-zk-

      Knihovna zve 
na Kávový dýchánek

Městská knihovna Šumperk ve spo- 
lupráci se SONS Šumperk pořádá 
již třetí ročník „Kávového dýchán-
ku“. Odehraje se ve čtvrtek 25. kvě- 
tna od  14 do  18 hodin v  zahradě 
knihovny v ulici 17. listopadu.

Chybět nebude velmi úspěšná 
soutěž „O nejlepší bábovku“, osvěd-
čené kavárny zde budou vařit kávu 
a prodávat další pochutiny. Příchozí 
čeká kulturní program a vystoupení 
klientů SONS. „Zazpíváme si s  ky-
tarou, vyslechneme zahradní poezii, 
vystoupí kroužek nevidomých bu-
bínkářů. Odpoledne zavítá do zahra-
dy i oblíbená skupina I. ZŠ - Jednič-
ka, jež loni za své vystoupení sklidila 
velké ovace,“ láká na  „dýchánek“ 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 
Vzápětí prozrazuje, že po vyhlášení 
vítězů v bábovkové soutěži vystoupí  
v  16 hodin Old Time Jazz Band 
z Loučné nad Desnou.  

„Na  zahradě knihovny také rádi 
přivítáme maminky s  dětmi, pro 
které zde budou nachystané různé 
zážitkové hry a  trampolína. Během 
odpoledne tu pak bude k vidění vý-
stavku výrobků zrakově postižených 
osob,“ upřesňuje Šeligová a dodává, 
že vstup na akci je zdarma. -red-

          Svojsíkův závod 
startuje

Začíná celostátní závod o nejlepší 
skautskou družinu! Skauti z  okresu 
Šumperk a  Jeseník prožijí soutěžní 
víkend.

Do  celorepublikového klání 
skautské akce Svojsíkův závod se 
zapojí také skauti a skautky z okre-
sů Šumperk a  Jeseník. Změří své 
síly a  dovednosti s  ostatními skau-
ty z regionu a vítězné družstvo po-
stoupí do krajského kola. Od 19. do  
21. května budou v  okolí Samoty 
u Rejchartic skautské oddíly z okre-
sů Šumperk a Jeseník soutěžit v zá-
kladním kole, ve  kterém budou  
muset prokázat, že si dovedou pora-
dit nejen s výzvami dnešního světa 
(„fake news“, točení propagačních 
videí, třídění odpadu), ale i  s  kla-
sickými skautskými dovednostmi 
(luštění šifer, překonávání fyzic-
kých možností, poznávání přírody). 
Svojsíkův závod je určen pro skauty 
a skautky ve věku 11-16 let a je vyvr-
cholením tradiční postupové soutě-
že čtyř až osmičlenných skautských 
družin. Probíhá na  třech úrovních 
- základní, krajské a celostátní.

O. Havlíček, 
mediální zpravodaj akce

Snímek z loňského ročníku Šumperského hafana.  Foto: VM Šumperk

Agritec se již pětasedmdesát let zabý-
vá zemědělským výzkumem. 
 Foto: Agritec
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Sháníte kvalitní kompost? Pak můžete využít nabíd-
ky místní radnice, jež umožní obyvatelům města ode-
brat si kompost vyrobený z bioodpadu, který se sváží 
ze Šumperka a okolních obcí. 

V  Šumperku mohou lidé ukládat bioodpad nejen 
do velkoobjemových kontejnerů, ale také do hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob. „Z  této sesbírané 
hmoty je vyráběn kompost, který chceme občanům 
města nabízet k dalšímu využití,“ říká Vladimír Ho-
šek z  oddělení odpadů šumperské radnice. Vzápětí 
dodává, že takovou možnost budou mít lidé v druhé 
polovině května.

Od pondělí 22. do pátku 26. května bude možnost 
odebrat si kompost na  parkovišti na  konci Reissovy 
ulice, naproti vjezdu do  bývalého sanatoria, a  také 
v  ulici Hybešově. „V  případě Reissovy ulice budou 
každý den přivezeny dva kontejnery s  kompostem, 
v  ulici Hybešově bude jeden kontejner. Výdej bude 
probíhat od 7.30 do 13 hodin, respektive do vyčerpání 
této denní zásoby,“ podotýká Hošek. Kompost si při-
tom mohou občané odebrat do  vlastního pytle nebo 
do jiné nádoby, případně naložit do přívěsného vozíku 
za osobní automobil. „Maximální množství odebrané-
ho kompostu je do čtyř set litrů. Doporučujeme vzít 
si s sebou lopatu na jeho nabrání,“ upozorňuje Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v pracovní dny, mo-
hou přijet v  sobotu 20. května s přívěsným vozíkem 
do kompostárny v Rapotíně. „Areál se nachází vedle 
skládky. Ti, kteří pojedou ze Šumperka po „Rapotín-
ské“, odbočí na druhé křižovatce vlevo směr skládka 
a  na  další křižovatce pojedou rovně,“ popisuje trasu 
Hošek a dodává, že lopaty k nabrání kompostu budou 
k dispozici na místě. Zájemci mohou využít i nakla-
dač, kdy za  naložení jednoho vozíku zaplatí třicet 
korun. „Akce je určena pro občany s evidovaným tr-

valým pobytem v  Šumperku. Je tedy třeba předložit 
občanský průkaz,“ zdůrazňuje Hošek.

Město letos navíc zavádí pro své občany novou služ-
bu v distribuci kompostu. „Zájemci si mohou objed-
nat dovoz kompostu na  zahrádkářkou kolonii nebo 
na  svůj pozemek na území města Šumperka za  jed-
notnou částku tisíc korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a manipulační náklady,“ vysvětluje Hošek. 
V objednávce je nutné uvést adresu žadatele, kontakt-
ní údaje (telefonní číslo), číslo pozemku, na který chce 
zájemce kompost vysypat, a  požadované množství 
kompostu (1 tuna, 2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, což je ma-
ximální možné množství). Objednávku je třeba zaslat 
na  e-mailovou adresu vladimir.hosek@sumperk.cz. 
Další možností je pak osobní objednání v kanceláři  
č. 226 v  úřadovně v  Jesenické ulici 31. Objednávka 
bude realizována po  zaplacení výše uvedené částky.
 -zk-

   Pokr. ze str. 3
Sobotní veselí 3. června započne 

o  půl desáté dopolední, kdy z  Pavlíni-
na dvora vyrazí do města malý průvod, 
aby oznámil kolemjdoucím zahájení 
historického programu. V  deset hodin 
obsadí hlavní scénu Perníková cha-
loupka, následovat bude vystoupení 
dětí z místních tanečních a pohybových 
kroužků. Úderem druhé odpolední pak 
odstartuje program s  dobovou tema-
tikou, během něhož se představí šer-
mířské skupiny. Od  půl osmé večerní  
zahraje skupina Clamortis a  poté už 
bude na  návštěvníky čekat velký kos-
týmovaný průvod městem. „Kdokoliv 
se může aktivně průvodu účastnit, ví-
tány jsou masky a  kostýmy s  historic-
kým vzhledem,“ říká referent oddělení 
kultury šumperské radnice Bohuslav 
Vondruška. Následovat bude tradiční 
ceremonie přijetí moravských a  slez-
ských stavů v Šumperku, ohňová show 
a výpravný ohňostroj.

Na  návštěvníky čeká také pestrý 
doprovodný program s  bohatým ob-
čerstvením a  jarmarkem, na  děti pak 

tvořivé dílničky a  soutěže. V  Pavlínině 
dvoře pak návštěvnicí najdou rytířská 
ležení, fotokoutek s kostýmy a mincov-
nu. V sobotu 3. června se navíc budou 
moci milovníci nostalgických jízd svézt 
historickým motorovým vlakem Věžák. 
Podrobné informace o  programu Slav-
ností města Šumperka jsou zveřejněny 
na  www.slavnosti-mesta.cz. Připojit 
se k události mohou lidé také na Face-
booku na  https://www.facebook.com/
events/1945327335687667/.       -oh, zk-

Projekt, který se minulý rok těšil 
obrovskému ohlasu několika set dětí 
a  rodičů, odstartoval prvního května 
v Šumperku. Je tu opět soutěž Za po-
kladem!

Pro ty, kteří „truhličkovému šílen-
ství“ ještě nepodlehli, nebo pro ty, jež 
by si rádi hledací maraton zopakovali, 
odstartoval Spolek Jokes&Ga-
mes třetí kolo hry. Potrvá 
do 31. května.

Máte-li v  sobě 
skrytého dobrodruha 
a  chcete získat ales-
poň jednu ze skvělých 
cen, stačí jít na www.
jokesgames.cz, nebo 
přímo na  web projek-
tu www.poklad.jokesgames.cz, kde je 
umístěna mapa Šumperka Na ní najde-
te dvacet bodů, dvacet ukrytých truh-
liček. Stačí si jedno z míst vybrat, roz-
kliknout, podívat se na fotografii místa 
a pomocí mapy se tam vydat. Zde pak 
stačí pořádně hledat!

Organizátoři zdůrazňují, že naleze-
nou truhličku není třeba odnášet, ale 

stačí si z ní pouze odebrat jeden z při-
pravených QR kódů, které jsou z boku 
truhličky. „V  každé truhličce najdou 
hledači kartičky s QR kódy a je jen čistě 
na nich, zda se spokojí s kódem pouze 
z  jednoho místa, a  tudíž jen s  malou 
odměnou, anebo se vydají i  na  jedno 
z dalších míst a nasbírají QR kódů více. 

Čím více kódů, tím větší cena! 
Maximální počet nasbíra-

ných kódů je deset, kdy 
zapojený získá Cenu 
hledače,“ láká na hru Ja-
kub Gloza, jeden z  ko-
ordinátorů projektu.

Ostatní je už lehké, 
stačí QR kódy z  míst 
donést do  Spolkového 

domu na  náměstí Míru 20, v  němž 
Spolek Jokes&Games sídlí. „Kartičky 
přijímáme vždy ve  středu a  v  pátek 
od 14.15 do 15.15 hodin až do 2. červ-
na,“ podotýká Jakub.

Více informací najdete na www.po-
klad.jokesgames.cz, případné můžete 
dotazy směřovat na  info@jokesgames.
cz či na 776 293 312. -red-

Máte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma vyzvednout

Slavnosti města se odehrají v Pavlínině dvořeVe městě opět „řádí“ truhličky

U Vily Doris se bude 
podávat Kafíčko potmě

„Ochutnat“ kousek tmy a zažít pocity nevidomého 
při chůzi na ulici. To a mnohé další si mohou zájemci 
vyzkoušet během charitativní akce nazvané „Chodíme 
pro Bílou pastelku, aneb Kafíčko potmě“, kterou bude 
hostit ve středu 17. května od 9 do 17 hodin prostor 
u Vily Doris v Sadech 1. máje. Ve spolupráci se Středis-
kem volného času Doris a městem ji chystá šumperská 
oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých 
a  slabozrakých ČR pod záštitou chodkyně Anežky 
Drahotové. Ti, kteří na akci zavítají, mohou dobrovol-
ným příspěvkem podpořit sbírku Bílá pastelka. 

Nevšední zážitek nabídne „Kavárnička trochu ji-
nak“, v  níž příchozí přivítají nevidomé „kavárnice“ 
a zavedou je do světa tmy, vůní, chutí a zvuků. Dospělí 
si zde budou moci dát kávu potmě, děti pak například 
limonádu. Nevidomé průvodkyně hosty usadí, ob-
slouží i vyvedou ven.

V parku u Vily Doris si budou moci zájemci projít 
s bílou holí a klapkami na očích osmnáct metrů dlou-
hou trasu s překážkami, zkusit vyluštit nápis v braillo-
vě písmu, poznávat bylinky čichem, najít předměty 
se stejným zvukem, roztřídit peníze hmatem. To vše 
potmě. Připraveny budou rovněž sportovní aktivity, 
jako jsou střelba naváděná zvukem či showdown, tedy 
stolní tenis s ozvučeným míčkem. „Součástí dopoled-
ního programu budou ukázky z akcí civilní ochrany 
a výuka zdravotnické první pomoc,“ říká Soňa Bezdě-
ková ze šumperské odbočky SONS.

Odpoledne se pak ponese ve  znamení kulturních 
vystoupení. Představí se na  nich kroužky SVČ Doris 
Tornádo, Folí de la Fúl a další a  také mažoretky z Li-
biny a z Rudy nad Moravou. „Smyslem akce je přiblížit 
veřejnosti život nevidomých lidí a ukázat, komu sbírka 
pomáhá. Přijďte nás podpořit a zažít dobrodružství po-
tmě. Děkujeme, že pomáháte,“ dodává Bezděková. -zk-

Také letos je připraven program s do-
bovou tematikou.  Foto: -pk-

Kontejnery s kompostem budou přistaveny na par-
koviště na konci Reissovy ulice a také v ulici Hybešo-
vě.                                                                        Foto: -pk-
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Rozhovor

Nechtěné těhotenství. Situace, jež 
trápí mnohé ženy. Pomoci s  řešením 
jim chce projekt Nesoudíme. Pomáhá-
me, který má podporu nejen odborné 
veřejnosti, ale i  známých osobností. 
Na bližší podrobnosti se redakce zpra-
vodaje zeptala Jany Pacalové, kterou 
projekt oslovil.

Můžete představit projekt „Nesou-
díme. Pomáháme“? Co vedlo k  jeho 
vzniku?

Projekt Nesoudíme. Pomáháme 
vznikl na  základě zkušeností z  porad-
ny Aquavitae, dnes Linky pomoci pro 
ženy a  dívky, kterou  provozuje Hnu-
tí pro život ČR. Mnoho žen totiž řeší 
nechtěné těhotenství a  cítí se tlačeno 
okolím k potratu. Ty, které zákrok pod-
stoupily, opakovaně říkají, že kdyby vě-
děly, co potrat obnáší, nikdy by na něj 
nešly. Podobně by se zachovaly, pokud 
by o existenci projektu věděly. Postup-
ně tak vznikla speciální iniciativa právě 
pro tuto skupinu žen a dívek.

S jakými problémy se na linku ženy 
nejčastěji obracejí?

Rámcově nastávají následující situa-
ce. Žena, „povzbuzována“ otcem dítěte, 
se obává, že nezvládnou situaci finanč-
ně. Často jde o rodinu se dvěma dětmi 
a  třetí přichází neplánovaně. V  tako-
vém případě může mimo jiné žena vy-
užít sociálně právní poradenství, které 
konzultantky na lince poskytují.

Jiné ženy jsou manželem, partne-
rem či rodiči tlačeny k  potratu velmi 
silně a řeší, že budou muset například 
odejít z domu, pokud by si dítě chtěly 
nechat. Projekt jim nabízí zprostředko-
vání možnosti bydlení v  prověřených 
rodinách, zapojených do  Nesoudíme. 
Pomáháme. 

Některé ženy jsou nakloněné si dítě 
nechat, jen si o  tom potřebují pro-
mluvit a  zklidnit tak prvotní paniku. 
Konzultantka s  nimi probere, jak by 
jejich život vypadal po  potratu a  jak 
s dítětem. Nahlédnout mohou i na web 
www.popotratu.cz, kde píší své příběhy 
a zkušenosti samy ženy. 

Pokud žena zvažuje potrat, protože 
se obává, že dítě bude postižené, může 
prostřednictvím linky pomoci kon-
taktovat například odborníky v  oboru 
gynekologie a  genetiky, a  konzultovat 
tak svou situaci s někým jiným, než se 
svým lékařem. Linka pomoci spolu-
pracuje s odborníky z různých oblastí, 
využít ji tedy lze v  jakékoli specifické 
„těhotenské“ situaci.

A  ještě je třeba upozornit na  to, co 

je také ve hře, ač to ženy v daném oka-
mžiku většinou nevidí. Po potratu ženy 
často prodělávají tzv. postabortivní 
syndrom, mnohdy zase potrat ohrozí 

jejich vztah, rodinu. Představte si, že 
manžel či přítel nutí ženu k  potratu, 
ona nechce, ale tlaku podlehne. Nic už 
nebude jako dřív a žena to muži přiro-
zeně zazlívá, což někdy může vést až 

k rozvratu vztahu. Projekt tím, že ženě 
nabídne v této krizové situaci podporu, 
pomáhá nejen nenarozeným dětem, ale 
i  samotným nastávajícím maminkám 
a celým rodinám. 

Na  linku se mohou obrátit i  ženy, 
které už potrat absolvovaly, neboť po-
skytuje širokou škálu poradenství, 
mimo jiné také v oblasti odborné léčby 
již zmíněného postabortivního syndro-
mu, který je po potratu velmi častý.

Kromě nechtěného těhotenství trá-
pí mnoho žen přesný opak - otěhotnět 
nemohou, ale mají například obavu 
z  umělého oplodnění. Poradíte jim 
i v této situaci?

Neplodnost je čím dál větší problém. 
Dnes se mluví o jediném řešení - umě-
lém oplodnění, ale nemyslím si, že je 
nejšťastnější. Je i jiná možnost, se srov-
natelnými výsledky, bez negativních do-

padů a paradoxně téměř zadarmo. Mám 
na  mysli přirozené plánování rodičov-
ství. Jedná se o metodu, která je vědec-
ky podložená - žena sleduje svůj cyklus 
a v něm své plodné dny, což je klíčové 
pro otěhotnění. V Šumperku a okolí je 
hned několik lektorských párů, které zá-
jemkyním tuto metodu rády představí, 
případně pomohou v  začátcích. Bližší 
informace, včetně kontaktů na lektorské 
páry, jsou zveřejněny na webu Ligy pár 
páru www.lpp.cz.

Jakým způsobem mohou zájemkyně 
Linku pomoci pro ženy a  dívky kon-
taktovat? Jde o bezplatnou službu?

Stačí jen zavolat na  telefonní čís-
lo 800  108  000 nebo navštívit webo-
vé stránky www.necekanetehotna.cz 
a vyplnit kontaktní formulář. Pomoc je 
bezplatná a je financována z darů drob-
ných dárců.

Kolik žen již využilo služeb Linky 
pomoci?

Ročně to je v celé republice asi tři sta 
padesát žen a dívek. S přibývající publi-
citou iniciativy je ale pravděpodobné, že 
se množství volajících či píšících zvýší.

Projekt má podporu nejen odborné 
veřejnosti, ale i  známých osobností. 
Můžete některé jmenovat?

Patří mezi ně například moderátorky 
Daniela Drtinová a Marie Retková, he-
rec Jiří Krampol, hudebník Jiří Pavlica, 
zpěvačky Petra Černocká a  Naďa Ur-
bánková, herečky Veronika Žilková, An-
drea Kerestešová a  Simona Postlerová, 
scénárista Ivan Hubač, moderátor Aleš 
Juchelka či režiséři Jana Hádková a Ota-
káro Maria Schmidt. Kompletní seznam 
osobností a jejich videa jsou zveřejněny 
na www.necekanetehotna.cz.

Mohou projekt podpořit i  zájemci 
z řad veřejnosti? Jakým způsobem?

Podpořit ho mohou sympatizují-
cí jednotlivci, rodiny i  skupiny. K  mé 
velké radosti zaštítilo projekt měs-
to Šumperk, jež na  svém webu www.
sumperk.cz o této iniciativě informuje. 
Projekt lze podpořit umístěním plaká-
tu do úřadoven, ordinací lékařů či nej-
různějších provozoven, nebo zveřejně-
ním banneru na svém webu, ale rovněž 
zapojením se do sítě pomocných rodin, 
případně i finančním příspěvkem. Zá-
jemci se mohou inspirovat na  webu 
www.hnutiprozivot.cz nebo kontak-
tovat koordinátorku projektu se svým 
návrhem. Děkuji za rozhovor,

Z. Kvapilová

Ženám a dívkám v krizové „těhotenské“ 
situaci pomáhá projekt Nesoudíme. Pomáháme

www.nesoudimepomahame.cz
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Informace/Kulturní servis

Radnice pronajme dva obecní byty

Dva obecní byty v domě v Jeremen-
kově ulici 1571/19 nabízí k  pronájmu 
šumperská radnice. První byt č. 14 se 
nachází ve  2. NP a  sestává z  jednoho 
pokoje, kuchyně, předsíně a  koupelny 
+ WC. Celková plocha činí 28,74 m², 
součástí je sklep o výměře 3,28 m². Vy-
tápění a ohřev vody - ústřední.

Měs. nájemné je 1427 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 140 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, úklid) na   
1 osobu činí asi 1400 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). 

Druhý byt č. 22 se nachází ve 3. NP 
a  sestává z  jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny + WC. Celková 
plocha činí 27,65 m². Součástí bytu 
je sklep o  výměře 3,15 m². Vytápění 
a ohřev vody - ústřední.

Měs. nájemné je 1373 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 140 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, úklid) na   
1 osobu činí asi 1400 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). 

Pro dům v  Jeremenkově ulici 
1571/19 byl zpracován průkaz ener-
getické náročnosti budovy, budova 
patří do  energetické třídy E, měrná 

roční spotřeba energie je 250,3 MWh/ 
(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu 
u  obou bytů: od  15. 7. 2017. Byty si 
lze prohlédnout v  pondělí 22. května 
v  15.30 hod., po  tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o  přidělení bytů je tře-
ba podat na  předtištěném formuláři, 
který je k  dispozici na  internetových 
stránkách města a na majetkoprávním 
odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
odd. správy majetku, dv. č. 410. Na toto 
oddělení se žádosti rovněž zasílají, 
a  to od  středy 10. května do  středy  
31. května do 16 hod., a zde také získa-
jí zájemci bližší informace (K. Bezdíč-
ková, tel. 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v  majetku Šum-
perka se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na ma-
jetkoprávním odboru po  schválení 
v radě města 26. června. Žadatel s nej-
vyšším počtem bodů bude písemně 
vyzván k  uzavření nájemní smlouvy. 
Město si vyhrazuje právo neuzavřít ná-
jemní smlouvu s  žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14 - 16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206

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

Každé úterý od 9.30 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 
Po předběžné domluvě v „Č“   Čítárna pro veřejnost „Koloběh knih“ 

Po  domluvě na  tel. 731  402  395 můžete 
knihy přinést, vyměnit za  jiné či si je od-
nést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory
19.5. od 9 hod. ve „FS“   Týden pro rodinu: Duchovní obnova   
  pro maminky  Součástí setkání bude 
  adorace v kapli.
21.5. od 10.30 hod. na Svatém Kopečku  Pouť rodin na Svatý Kopeček
Soutěž „Vyfoťte se spolu“   Fotografie, příp. dětské obrázky přijímáme 
  do 20.5.
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

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

Charita Šumperk

15. - 19. 5. od 15 do 18 hod. v ZUŠ    Zápis do hudebního oboru 
15. 5. od 18 hod.   Hudební podvečer
v koncertním sále ZUŠ  
18. 5. od 18 hod. v klášterním kostele  Hudba ve světě filmu 
23. 5. od 18 hod. v klášterním kostele  Závěrečný celoškolní koncert 
26. 5. od 18 hod. v divadle   Přehlídka a absolventské vystoupení 
  tanečního oboru 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

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

referenta odboru finančního a plánovacího
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky:  znalost zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, 
v  platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném znění 
* znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v  platném znění * komunikační dovednosti, 
samostatnost * zvláštní odborná způsobilost při správě daní a  poplatků vítána * občanská 
a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičský průkaz sk. 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
Hlavní zaměření činnosti: komplexní správa registrů daňových subjektů * agenda při správě 

pohledávek MěÚ Šumperk včetně vymáhání dle daňového řádu
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za rodičovskou dovolenou, 9. 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. 6. 2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15. 5. 2017.  Informace k pozici podá 
Milena Peluhová, vedoucí odboru finančního a  plánovacího, tel.: 583  388  403, a  Pavla Snášelová, 
vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 407.
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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

18.5. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V + H Retro
19.5 od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi
23.5. 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“,   Cvičení pro seniory
každou 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 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden) od 13.30 hod. v „P“  Sdělujeme pocity malbou
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“    Harmonizační cvičení
Každý Pá od 8.30 hod. v „P“   Počítačový kurz
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a  kupóny na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz. 

11.5. od 10 ho. v „K“   Tvořivá dílna  Tvoření z knoflíků
12.5. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
12.5. od 12 hod. v „K“ Kroužek   Technika a my 
17.5. od 9 do 17 hod. v Sadech 1. máje  Chodíme s bílou holí pro Bílou pastelku,  
  aneb Kafíčko potmě
18.5. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
23.5. od 10 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy 
  Vaření pro zrakově postižené osoby
25.5. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
25.5. od 14 hod. v zahradě knihovny  „Kávový dýchánek“ ve spolupráci 
  s Městskou knihovnou Šumperk 
26.5. 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“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

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 

Každé Út, St, Čt a Pá od 15 do 18 hod.   Volná herna
v MC na „K“
10.5. od 16.30 hod. v „MC“ na „K“   Předporodní příprava na kojení 2. lekce
12.5. od 17.30 hod. - 13.5. do 12 hod.  Férová snídaně ve Švagrově 
ve Švagrově   Večerní promítání filmů s globální 

tematikou, večerní oheň, sobotní Féro-
vá snídaně v přírodě, hravý doprovodný 
program pro děti

17.5. od 9 do 17 hod. v Sadech   Chodíme s bílou holí pro Bílou pastelku 
1. máje u Vily Doris   aneb Kafíčko potmě  Více v čísle
17.5. od 15.30 hod. v „MC“ na „K“   Návrat plodnosti, možnosti antikoncepce 

Podpůrná skupina pro (ne)kojící mamin-
ky - téma: Návrat plodnosti, možnosti an-
tikoncepce - beseda. Inf. a přihlášky Eva 
Pšenčíková, tel.č. 731 186 053, psenciko-
va@doris.cz. 

24.5. od 17.15 hod. v „AT“ na „K“   Sedánky pro mamky  Tvoření všeho 
  druhu pro ženy každého věku
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

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

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2017/2018

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

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 11. 5. 2017 do 25. 5. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna Opava
Chléb žitný se slunečnicí BK 250 g ............................ 9,90 Kč 
Pekárna Hanušovice
Koláč sváteční  200 g , balený  ............................................20,50 Kč 

!!!!!!
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Práce na zahrádce začněte 
výhodným nákupem v Agritecu
Přísady • saláty, kedlubny, celer
PAPRIKY, RAJČATA
Bylinky • kari, angínovník, rýmovník
Balkónové květiny • muškáty, surfinie

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • sklenik@agritec.cz • 583 382 500

substráty a přípravky pro úspěšné 
pěstování pokojových a zahradních rostlin

    a 
mnoho 
dalšího

Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

termín na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ

Potěšte své blízké našimi 
DÁRKOVÝMI POUKAZY.

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

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

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

Užijte si léto, 
užijte si luxus 

dioptrických 
sluňáků

Využijte Akce 1+1 
k dioptrickým 

brýlím ZDARMA 
sluneční 

dioptrické čočky 
do vybraných 

sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické 

sluneční brýle na sport nebo sluneční 
multifokální brýle

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
PRO ROK 2017

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek
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Interna Zábřeh s.r.o.
přijme do zaměstnaneckého 
poměru

socIálního pracovníka  
s odbornou ZpůsobIlostí

Nástup možný dle dohody. 
Podrobnější informace o platových podmínkách, zaměstnaneckých 
benefitech apod.:

tel. 583484282, 731501420, e-mail: bartoskova@interna-zabreh.cz

Hudební výuka - M. Machala 
Šumperk pořádá předběžný nábor dětí 
a dospělých do hudebních oborů:

Hudební výuka - M. Machala 
předběžný nábor dětí 

Klavír - Elektrická kytara 
- Bicí souprava - Ukulele
Zpěv  - Zobcová � étna 
- Akustická kytara - Baskytara

Přípravka pro děti od 3 do 6 let 
klavír 
zpěv

Neděle 18. června  
RANCH  VIKTORIE
Šumperk od 15 h 

 Další termíny v učebně
 fa. Agritec od 16 h do 17 h 

17. července  
17. srpna 

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

akustická kytara
bicí souprava 

Hledáme zaměstnance do nového týmu 
mobilní opravny nákladních vagonů:

Nabízíme: 
 Plat od 25000,- dle profese a odbornosti 
 5 týdnů dovolené, stravenky,
 posilovnu a další zaměstnanecké 
     výhody 
 Možnost dlouhodobého růstu 
 Zajistíme všechna potřebná 
     školení a certi� kace
 Práce krátký/dlouhý týden 
     ze základny v Šumperku v ČR a SR
 Nástup možný ihned

V případě zájmu volejte na tel. 

728 208 042

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY, 
TECHNIKY, MANAŽERY

Kancelář 
v ul. 8 května 
913/20 Šumperk

VSTUPNÉ - předprodej: 180,- / na místě: 210,- / za jednu akci 100,-
www.bytzenousumperk.cz / www.dksumperk.cz

NAUČTE 
JÍST SPRÁVNĚ 

SEBE 
I SVÉ DĚTI

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Jazykové 
kurzy v sídle 
firmy

805_Fortex_Crafter_standardy_210x148mm.indd   1 18/04/17   15:25

• 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

• 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

přijme

TECHNIKA STK
přijme

Stanice technické kontroly 
Šumperk, Jesenická ulice

Volejte 

602 719 888


