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událostí a akcí 

Módní přehlídka, společenské i  mo-
derní tance, mašinky a mnohé další. To 
vše nabídla letošní Muzejní noc, která se 
nesla v duchu elegance 20. století.

Na přehlídkovém molu v areálu Pav-
línina dvora představili muzejníci na sto 
třicet modelů společenských šatů dva-
cátého století, dalších šest desítek si pak 
mohli návštěvníci prohlédnout na  vý-
stavě nazvané Dámy a pánové, do gala!. 
Během večera pak byly zpřístupněny 
i ostatní aktuální výstavy. 

Především na děti čekala spousta mo-
delů vláčků na výstavě Království maši-
nek, která se v  muzeu otevřela o  den 
dříve. Představuje nejen modely vláčků, 
zapůjčené i  od  soukromých sběratelů, 
ale připomíná také nejvýznamnější že-
lezniční stavitele a podnikatele 19. sto-
letí v tehdejším Rakousku, firmu bratří 
Kleinů. Malí návštěvníci se v Muzejíčku 
dozvědí řadu zajímavostí ze světa kolejí 
a výhybek, mohou si zkusit některé po-

můcky využívané na železnici, jako jsou 
železničářské čepice, výpravka a  další. 

A  ti nejmenší si zde mohou vyzkoušet 
jízdu vláčkem na vlastní pohon. -zk-

Do Muzejíčka vjely předminulý čtvrtek mašinky. O den později si mohli malí návštěvníci výstavu důkladně prohlédnout bě-
hem Muzejní noci.  Foto: VM Šumperk

Muzejní noc: módní přehlídka, tanec, mašinky…

Velkým lákadlem Muzejní noci byla módní přehlídka, jež představila společenské 
šaty 20. století.  Foto: VM Šumperk

Bazén na Benátkách čeká rekonstrukce, 
plavat se zde letos již nebude.    Strana 3

Město Šumperk zateplí nemocniční pa-
vilon B.   Strany 5, 7

Mezinárodní hudební festival Kláš-
terní hudební slavnosti oslavil v  loň-
ském roce deset let své existence. Za tu 
dobu se podařilo uvést v  život mimo-
řádný kulturní podnik, který působí již 
ve třech krajích republiky. 

„V  letošním roce jsme dramaturgii 
festivalových koncertů pojali v  duchu 
oslavy hudby období baroka. Hudba, 
jež nabízí tolik rozmanitosti a  přitom 
přísného řádu, který ovšem nic neubírá 
na  hudební kráse. Současně chceme 
touto dramaturgií vzpomenout dvě stě 
padesát let od  úmrtí barokního hu-
debního velikána Georga Philippa Te-
lemanna,“ říká zakladatel a  pořadatel 
festivalu Klášterní hudební slavnosti 
Roman Janků z  Agentury J  +  D. Vzá-
pětí dodává, že koncertovat se bude 
v  Šumperku, Jeseníku, Krnově, Kar-
lově Studánce, Bludově, Králíkách, 
ve Velkých Losinách a také v Rapotíně. 
Od 2. do 18. července se tak v osmi měs-
tech a obcích převážně Olomouckého, 
ale také Pardubického a  Moravsko-
slezského kraje uskuteční celkem deset 
koncertů. „Letošní ročník má také svou 
patronku, kterou není nikdo jiný než 
jedna z  nejlepších harfistek světa Jana 
Boušková,“ prozrazuje Janků.

Festival „odstartuje“ v neděli 2. čer-
vence v klášterním kostele v Šumperku 
koncertem, jenž bude poctou jednomu 
z největších barokních skladatelů, kte-
rým byl Johann Sebastian Bach, sou-
časník G. P. Telemanna. Vokální soubor 
Ensemble Frizzante postavil program 
na  kombinaci vokální a  instrumen-
tální hudby, kdy vedle nejznámějších 
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Klášterní hudební slavnosti 2017 startují 2. července

Ve  středu 12. července vystoupí v  Šumperku německý soubor Neues 
Barocktrio Berlin.                                                                                              Foto: archiv

Vokální soubor Ensemble Frizzante 
postavil program na kombinaci vo-
kální a instrumentální hudby. 

Foto: archiv

Letošní patronkou Klášterních hu-
debních slavností je jedna z nejlep-
ších harfistek světa Jana Boušková. 

Foto: archiv

Bachových skladeb chorálních zazní 
také jednotlivé části Partity d moll pro 
sólové housle. Jako hosté souboru vy-
stoupí houslista Lukáš Mik a varhaník 
Kostiantyn Tyshko.

Následující koncert v  úterý 4. čer-
vence zavede posluchače na netradiční 
a nové místo, do prostor Ruční papírny 
ve Velkých Losinách. Zazní tu dvě cem-
bala a  představí se dvě nejlepší české 
hráčky na  tyto nástroje, Monika Kno-
blochová a  Edita Keglerová. Program 
koncertu bude také v převážné většině 
věnován hudbě období baroka (Bach, 
Couperin), nicméně zazní i  skladby 
skladatelů z  dalších období, pro něž 
byli jejich barokní předchůdci velkými 
vzory (Krebs, Dodgson).

V  pátek 7. července zavítá festival 
do  bludovského zámku. „Pro letošní 
rok jsme připravili pro Bludov ‚Koncert 
s  překvapením‘. Momentálně nejtalen-
tovanější a  nejzajímavější český klaví-
rista Matyáš Novák již odtajnil autory 
programu, ale konkrétní skladby vy-
bere až v den koncertu. Těšme se tedy 
na výběr z autorů období romantizmu, 
tedy Brahmse, Dvořáka, Smetany, Cho-
pina a  Liszta,“ poodkrývá program 
Janků.

V  neděli 9. července rozezní hudba 
klášterní kostel na Hedeči v Králíkách. 
Program „Z  Čech až na  konec světa“, 
který přiblíží hudbu období renesance 
v Evropě, přiveze do Králík Rožmber-
ská kapela, jež se na hudbu tohoto ob-
dobí specializuje. 

s  programem Královský koncert. Po-
sluchači si vyslechnou skladby J. L. Du-
síka, A. Dvořáka, E. Parish Alvarse, 
H. Rénieho či B. Smetany. 

Závěrečný koncert v  úterý 18. čer-
vence v šumperském klášterním kostele 

nabídne posluchačům 
orchestrální koncert se 
dvěma sólisty. Smyčcový 
orchestr Barocco Sempre 
Giovane společně s  vio-
listou Romanem Janků 
a  harfistkou Janou Bouš-
kovou věnují právě tento 
koncert dvěma stům pa-
desáti letům od  úmrtí 
německého barokního 
skladatele G. P.  Tele-

manna a provedou díla tohoto autora, 
jeho současníků či obdivovatelů. Po-
sluchači se mohou těšit mimo jiné 
na  Telemannův violový koncert, jeho 
orchestrální skladby, skladby A. Vival-
diho a  také harfový koncert François-
-Adriena Boieldieuho. 

Vstupenky na  koncerty si mohou 
zájemci koupit v  obvyklých předpro-
dejích a  také on-line na  webových 
stránkách festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz. „Vstupenky na  kon-
certy v  Šumperku, Jeseníku, Krnově, 
Rapotíně a  Králíkách jsou prodávány 
na místa, jsou tedy číslované a doporu-
čujeme včasnou rezervaci,“ zdůrazňuje 
Janků a  dodává, že pro držitele karet 
Klubu přátel Klasika Viva nabízejí po-
řadatelé výrazné slevy ze vstupného. 
Více informací o  této kartě naleznete 
na webu www.klasikaviva.cz                -red-

Následující koncert festivalu pro-
běhne ve velkém sále KKC v Rapotíně 
v  úterý 11. července. Vystoupí zde 
jazzman a  improvizátor Jiří Stivín, 
který se ovšem netají velkým obdi-
vem k  barokním mistrům. Program 
koncertu tak bude vě-
nován Vivaldimu, Te-
lemannovi, Bachovi, 
ale také jeho vlastnímu 
improvizačnímu umění. 
Ke  spolupráci si hlavní 
protagonista večera po-
zval cembalistu Roberta 
Huga. 

Zahraniční umělci se 
na  festivalu představí 
na  dalších dvou koncer-
tech. Ve středu 12. července v klášter-
ním kostele v  Šumperku a  ve  čtvrtek 
13. července v koncertní síni sv. Ducha 
v  Krnově vystoupí německý soubor 
Neues Barocktrio Berlin. Soubor, který 
vystupuje ve složení Anna Barbara Kas-
telewicz – barokní housle, Arno Schnei-
der – cembalo a  Sarah Perl – viola  
da gamba, připravil pro české publikum 
program barokní hudby „Hudební  
bitva čtyř národů“. „Jak název napo-
vídá, můžeme se těšit na  pomyslnou 
hudební bitvu, a  to mezi Německem, 
potažmo Rakouskem, Anglií, Francií 
a  Itálií. Soubor přitom hraje na  origi-
nální nástroje v  autentické interpre-
taci,“ podotýká tvůrce festivalu.

Poslední dva koncerty budou patřit 
patronce festivalu, harfistce Janě Bouš-
kové. V pondělí 17. července vystoupí 
v  Kongresovém sále PLL v  Jeseníku 

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Radnice vstoupila do  první etapy re-
konstrukce.   Strana 5
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 15. června 2017:
* schválilo časový a obsahový program svých za-

sedání v době od července do konce letošního roku. 
V tomto období se zastupitelé sejdou třikrát, nejbližší 
jednání je přitom naplánováno na 14. září.

* schválilo střednědobý výhled rozpočtu města 
na léta 2018 - 2019. Ten se v provozní části nijak vý-
razně neodchyluje od letošního schváleného rozpoč-
tu. U daňových příjmů dochází k navýšení s ohledem 
na skutečné příjmy v letošním roce a předpokládaný 
meziroční nárůst. Výdaje většiny odborů pak téměř 
kopírují letošní rozpočet, s  výjimkou kanceláře ta-
jemníka, kde se předpokládá nárůst platů a odvodů 
na  zaměstnance o  tři procenta dle nařízení vlády 
na  rok 2018 a  2019. Městská policie má rozpočet 
na pokrytí schváleného stavu strážníků a v roce 2018 
na nákup vozidla. U odboru rozvoje města, územní-
ho plánování a investic jsou zařazeny akce ze schvá-
leného akčního plánu na léta 2017 - 2019. Vybírány 
byly s ohledem na projekční připravenost a reálnost 
profinancování v daných letech a do rozpočtu budou 
zařazovány s ohledem na získané dotace či technický 
stav majetku.

* schválilo zprávu o  vývoji daňových a  nedaňo-
vých příjmů od  obyvatelstva. Ke  konci letošního 
května vybrala místní radnice na  daních, správních 
a místních poplatcích a ostatních odvodech a poplat-
cích 160,544 milionu korun. To je ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského roku o 28,219 milionu více.

* schválilo přidělení finančních částek nad pade-
sát tisíc korun určených na dotace z městského roz-
počtu na činnost organizací působících v soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2017. Celkem přitom 
zastupitelé rozdělili 2,09 milionu korun. Devět set 
deset tisíc dostane HK Mladí Draci Šumperk, z.s. 
na družstva mladšího a staršího dorostu, žákovskou 
ligu a přípravku. Muže ze společnosti Fotbal Šumperk 
podpoří místní radnice čtyřmi sty osmdesáti tisí-
ci, družstva dorostu a starších žáků pak dohromady 
čtyřmi sty devadesáti tisíci. Basketbalisté TJ Šumperk 
obdrží devadesát tisíc a jejich juniorští kolegové do-
stanou šedesát tisíc. Stejnou částku pak má jistou 
mužstvo házenkářů rovněž z  místní Tělovýchovné 
jednoty. 

Na šumperskou radnici letos dorazilo třiatřicet žá-
dostí o  poskytnutí dotace. Čtyřiadvacet projednala 
a schválila v rámci své kompetence Rada města, a to 
v celkové výši 395 tisíc korun. Šest žádostí komise pro 

přidělování grantů a dotací navrhla nepodpořit, ne-
boť se týkaly jednotlivců. 

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu investič-
ní výstavby ke konci letošního května. 

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření systému 
nakládání s odpady v loňském roce a plán odpadové-
ho hospodářství města pro léta 2017 - 2023. 

* vzalo na  vědomí zprávu o  stavu životního 
prostředí v Šumperku v loňském roce. Předložený  
materiál vychází z hodnot naměřených na monitoro-
vací stanici, jež se nachází ve dvoře městské úřadov-
ny v  Jesenické ulici. V současnosti již je v provozu 
nová vlastní monitorovací stanice na hřišti u  školy 
ve  Vrchlického ulici, která se z  pohledu Českého 
hydrometeorologického úřadu jeví jako nejvhod-
nější lokalita. Na  pořízení stanice, jež přišlo na   
3,3 milionu korun, získalo město dotaci z operační-
ho programu životní prostředí. Na stanici jsou sle-
dovány prachové částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý 
a oxidy dusíku, ozon O3 a také meteorologické úda-
je, jako jsou teplota, tlak, vlhkost, srážky, rychlost 
a směr větru a sluneční svit.

* schválilo uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě s Divadlem Šumperk, s.r.o. z 10. ledna 2017 
na pořízení nového rezervačního systému a zavede-
ní EET a na výměnu podlahy jeviště. Z důvodu vyš-
ších cen vyplývajících z výběrových řízení se dotace 
zvyšuje ze 793 tisíc na 1,045 milionu korun.

* schválilo změnu svého usnesení z  loňského 
března, kterým byl schválen budoucí prodej části 
pozemkové parcely o  výměře 1431 m2 v  lokalitě 
za  Hniličkou společnosti Dětský klíč Šumperk, 
o.p.s. Změna spočívá ve  vypuštění části původního 
textu týkajícího se převodu vlastnického práva k po-
zemku, jenž byl nahrazen novým, a ve vypuštění tex-
tu vztahujícího se ke stavebnímu povolení. 

Projektový záměr výstavby „Asistenčního domu 
pro osoby s poruchou autistického spektra Dětského 
klíče Šumperk, o.p.s.“ v lokalitě „za Hniličkou“ schvá-
lili zastupitelé v roce 2014. Na realizaci stavby získal 
Dětský klíč dvacetimilionovou dotaci z  evropských 
fondů. Podmínkou jejího poskytnutí však je, že žada-
tel o dotaci musí být vlastníkem pozemku. Na svém 
letošním červnovém jednání tak zastupitelé schválili 
samotný prodej pozemku pod stavbou za dohodnu-
tou částku sto padesát tisíc korun, což je cena nižší 
než obvyklá z důvodu podpory a zájmu města vybu-
dovat v Šumperku dům s tímto účelem. V případě ne-
zastavěné části, tedy zahrady, zaplatí kupující za metr 
čtvereční tři sta korun. Dětský klíč přitom již uhradil 
zálohu na kupní cenu ve výši čtyři sta tisíc korun.

Do výstavby přízemního asistenčního domu se tře-
mi byty se chce Dětský klíč pustit s podporou místní 
firmy SHM příští rok, podmínkou dotace je pak do-
končení stavby do 31. 10. 2019.

* schválilo směnit z  majetku města Šumperka 
do  majetku společnosti ČSAD Ostrava a.s. části 
pozemků a ploch o výměře 400 m2 v lokalitě auto-
busového nádraží, včetně všech součástí a příslušen-
ství. Současně schválilo směnit z majetku společnos-
ti ČSAD Ostrava do  majetku města komunikace, 
nástupní ostrůvky a chodník v této lokalitě s výjim-
kou komunikací nacházejících se na  pozemku pod 
plánovanou výpravní budovou. Podkladové vrstvy, 
chodník a ostrůvky byly znaleckým posudkem, kte-
rý nechalo vypracovat ČSAD, oceněny na pět milio-
nů korun. Hodnota městských pozemků je sedm set 
dvacet tisíc. Účelem je majetkoprávní vypořádání této 
lokality s finančním vyrovnáním ve prospěch společ-

nosti ČSAD Ostrava ve výši jednoho milionu korun 
ze strany města.

Koncepci majetkového vypořádání lokality na au-
tobusovém nádraží formou směny mezi městem 
a  společností ČSAD Ostrava a.s. tak, že město pře-
vede ze svého vlastnictví do majetku ČSAD část po-
zemku při Jesenické ulici o výměře 400 m2 a ČSAD  
převede městu zmíněné komunikace, nástupní ost-
růvky a  chodník, schválili zastupitelé loni v  červnu. 
V rámci majetkoprávního vypořádání rovněž odsou-
hlasili finanční vyrovnání ve  výši jednoho milionu 
ve  prospěch společnosti ČSAD. Současně schválili 
záměr města realizovat rekonstrukci autobusového 
nádraží a lokality „přednádraží“ a také podání žádosti 
o  poskytnutí dotace v  rámci Integrovaného operač-
ního programu, výzvy „výstavba a modernizace pře-
stupních terminálů“, na zmíněnou rekonstrukci.

* schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy se 
společností Podniky města Šumperka a.s. o poskyt-
nutí podpory z rozpočtu města na provoz sportov-
ní infrastruktury - Ubytovny SPORT v maximální 
výši půl milionu korun ročně do doby, než dojde k re-
konstrukci. Současně schválilo uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s touto společností o poskytnutí investiční 
dotace z rozpočtu pro rok 2017 na záměr „Realizace 
energeticky úsporných opatření objektu Ubytovna 
SPORT“ ve výši deset milionů korun. 

Rekonstrukce bude spočívat především v  opravě 
a  zateplení střechy a  celého obvodového zdiva ob-
jektu, výměně oken a vybudování výtahu. Kompletní 
úpravou projde rovněž čtvrté patro, které je v součas-
nosti nevyužité. Výsledkem bude mimo jiné podstat-
né snížení spotřeby energií 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 
ubytovací kapacita umožňující levnější ubytování 
ve městě zcela chybí.

* schválilo koncepci modernizace zimního stadio-
nu a Ubytovny SPORT, včetně vybudování nového 
zázemí pro všechny hokejové oddíly. Více v  příštím 
čísle.

* schválilo poskytnutí investiční dotace ve  výši 
čtvrt milionu korun společnosti Podniky města 
Šumperka na  realizaci stavebních úprav herny 
stolního tenisu a uložili radě města zapracovat tuto 
částku do rozpočtových opatření. Herna stolního te-
nisu se nachází v budově kotelny K8 v Erbenově ulici. 
 Pokr. na str. 4

Autobusové nádraží projde zásadní rekonstrukcí. 
V této souvislosti schválili zastupitelé směnu pozem-
ků s ČSAD Ostrava.  Foto: -pk-

Nová monitorovací stanice se nachází na  hřišti 
u školy ve Vrchlického ulici.  Foto: -pk
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Krytý plavecký bazén na Benátkách 
projde rozsáhlou modernizací. Pů-
vodně měla rekonstrukce odstartovat 
již v  září, vzhledem k  mírnému zpož-
dění při přípravě projektu se počítá se 
zahájením prací na přelomu letošního 
a příštího roku. Provozovatel se na za-
čátku června připravoval na to, že ještě 
otevře od  září do  poloviny listopadu, 
ale nakonec se v bazénu letos již plavat 
nebude.

„Zásadní změna přišla v  polovině 
června, kdy se objevila závada na  ex-
pandéru kotle, kterou nelze odstranit 
jinak než pořízením nového zaříze-
ní. Protože by nový expandér, včetně 
souvisejícího příslušenství a  prací, 
překročil hranici sto tisíc korun a pro-
jektovaná nová technologie počítá s ji-
ným způsobem ohřevu vody, rozhodlo 
představenstvo společnosti Podniky 
města Šumperka, která je vlastníkem 
Aquacentra na  Benátkách, o  uzavření 

krytého bazénu k  30. červnu, pokud 
objevená závada nezpůsobí okamžité 
uzavření provozu dříve,“ říká ředitel 
Podniků města Šumperka Patrik To-
máš Pavlíček.

Během nadcházejících prázdnin tak 
bude v  provozu pouze Bratrušovské 
letní koupaliště, které rovněž provozu-
jí Podniky města prostřednictvím své 
dceřiné společnosti Šumperské spor-
tovní areály. „Permanentky pro vstup 
na  krytý bazén s  platností do  letošní-
ho 1. července mohou abonenti využít 
i ke vstupu na Bratrušovské koupaliště 
během obou letních měsíců,“ zdůraz-
ňuje Pavlíček.

„Zelenou“ realizaci rekonstrukce 
sportovně rekreačního areálu na  Be-
nátkách v  letech 2017 - 2019 pro-
střednictvím úvěru dali šumperští  
zastupitelé na svém loňském zářijovém 
zasedání. „Krytý bazén byl zastaralý již 
v době svého otevření a nyní prakticky 

dosluhuje. Neustále se potýkáme s vý-
raznými závadami, včetně technologie, 
a také vlastní stavba a vnitřní prostory 
jsou ve  velmi špatném stavu,“ uvedl 
loni v  září šumperský místostarosta 
a předseda představenstva PMŠ Tomáš 
Spurný, což se nyní ukázalo i na zjiště-
né závadě na expandéru. Ze tří variant 
řešení, jimiž bylo zavření bazénu, re-
konstrukce z  provozních prostředků, 
které by PMŠ poskytlo město během 
jednoho nebo dvou let, a  poskytnutí 
úvěru, jenž navýší základní kapitál spo-
lečnosti stoprocentně vlastněné měs-
tem s  následným úpisem jejích akcií 
ve  prospěch města Šumperka, odsou-
hlasili zastupitelé posledně zmíněnou. 
V  této souvislosti uložili radě města, 
aby vybrala peněžní ústav na  poskyt-
nutí úvěru do  sto padesáti milionů 
korun a  poté předložila zastupitelstvu 
ke  schválení návrh úvěrové smlouvy. 
Úvěr poptá město v nejbližších dnech. 
Úvěrovou smlouvu by pak měli zastu-
pitelé schválit v září.

Projekt na  přebudování AQUAcen-
tra v  moderní plavecký areál existuje 
již řadu let, takže musel projít revizí, 
neboť v některých částech neodpovídal 
současným normám. „Při projekčních 
pracích jsme nabrali asi měsíc a  půl 
zpoždění, neboť od roku 2012, kdy bylo 
vydáno stavební povolení, se mnohé 
technické normy změnily, což vyvo-
lalo nutnost částečné úpravy dispozic, 
kdy se například musel zvětšit prostor 
před šatnovými skříňkami,“ vysvětlil 
Pavlíček a dodal, že s dokončením pro-
jektu a prováděcí dokumentace se po-
čítá v polovině prázdnin. Po odevzdání 
projektové dokumentace pak Podniky 
města vypíší soutěž na zhotovitele. Ten 

by mohl být znám, pokud se neobjeví 
nečekané komplikace, během tří měsí-
ců od vypsání soutěže. 

V září, po uzavření letního koupali-
ště, tak začne probíhat vyklizení objek-
tu. Částečnou demontáž technologie 
pro nepoužívané venkovní bazény při-
tom již Podniky města provedly letos 
na jaře. „Předpoklad je, že přes zimu by 
pobíhaly demoliční práce a poté vlastní 
rekonstrukce s tím, že optimální doba 
výstavby je rok a  půl. Naším cílem je 
mít bazén hotový do  konce července 
roku 2019,“ uzavřel ředitel PMŠ. -zk-

Poznámka: Bratrušovské koupali-
ště je v  červnu otevřeno v  pracovních 
dnech od 13 do 20 hodin, o víkendech 
od 9 do 20 hodin. Od 1. července bude 
každodenní provoz od  9 do  20 hodin 
a  v  srpnu od  10 do  20 hodin. Vstup-
né: Děti od  2 let do  130 cm a  osoby 
se zdravotním postižením 10 Kč, děti 
do  15 let a  senioři 45 Kč, osoby starší  
15 let 60 Kč. Po 17 hodině je vstup lev-
nější, pohybuje se od 10 Kč do 40 Kč.

Letní scéna v Sadech 1. máje hostila již čtyřiadvacátý ročník čtyřdenního festivalu 
profesionálních divadel známý jako Divadlo v parku. Druhý večer přijela do Šum-
perka Filmová a divadelní agentura Praha s komedií Romantický víkend. Předsta-
vila se Petra Špalková a Jan Novotný.  Foto: P. Kvapil

Druhý červnový pátek se nesl ve znamení Noci kostelů. Těm, kteří zamířili do kos-
tela sv. Jana Křtitele, přiblížil restaurátor Michal Šelemba svoji práci, to, jak fresky 
vznikají a jak se jim vrací původní lesk. Zajímavý program nabídly i další kostely 
a nově také Sbor Bratrské jednoty baptistů v ulici M.R. Štefánika.  Foto: P. Kvapil

Bazén na Benátkách čeká rekonstrukce, plavat se zde letos již nebude

Krytý bazén byl zastaralý již v době svého otevření a nyní prakticky dosluhuje. 
Rozsáhlá modernizace by měla odstartovat na přelomu letošního a příštího roku. 
 Foto: P. Kvapil

Plavat se bude v  krytém bazénu do  
30. června, pokud si závada na expan-
déru kotle nevynutí okamžité uzavře-
ní provozu.  Foto: -pk-
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Jak již dříve avizoval, Šumperský 
okrašlovací spolek vyhlašuje soutěž 
o nejhezčí balkon či okno. Pokračuje tak 
ve snaze zapojit do zkrášlování Šumper-
ka co nejširší okruh obyvatel. Udělovat 
se bude Cena veřejnosti a Cena odborné 
poroty. Jejím předsedou je přední čes-
ko-slovensko-maďarský florista Tamás 
Vígh, zasednou v  ní i  členové spolku 
a  šumperští květináři. Ti také věnovali 
hmotné ceny pro vítěze.

Pravidla jsou jednoduchá. Zašle-
te 1 - 3 fotografie vašeho balkonu či 
okna, pořízené zvenčí, na e-mail spk@
okraslovacispolek.org. Do  e-mailu je 
třeba uvést jméno, přesnou adresu 
(včetně patra), kontaktní e-mail a  te-

lefon. Odesláním fotografií udělujete 
souhlas se zveřejněním fotek na webu 
a  sociálních sítích (bez uvedení adre-
sy). Fotografie lze zasílat do 10. srpna. 
Snímky vystavíme na facebooku okraš-
lovacího spolku. Fotka s  nejvíce reak-
cemi získá Cenu veřejnosti. Odborná 
porota fotografie oboduje, případně 
učiní šetření přímo na  místě, a  udělí 
Cenu poroty.

Okrašlovací spolek předá hmotné 
odměny, které všichni pěstitelé více 
než ocení, spojené s Cenou veřejnosti 
a Cenou odborné poroty na sedmé Pe-
chaKucha Night v sobotu 9. září.

R. Auer, 
Šumperský okrašlovací spolek

Šumperský okrašlovací spolek 
hledá nejhezčí balkon či okno

Již počtvrté budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrob-
ců. V pátek 7. července obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v  pro-
storu na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci far-
mářských trhů, které připravila místní 
Okresní Agrární komora ve spolupráci 
s městem a jež získaly záštitu ministra 
zemědělství Mariana Jurečky, si budou 

moci příchozí nakoupit od osmé ranní 
do čtvrté odpolední.

Zájemci o  prodej na  farmářských 
trzích přitom mohou získat podrobné 
informace na adrese www.farmarsketr-
hysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejně-
na přihláška k  účasti na  šumperských 
trzích. Přihlásit se lze i  telefonicky 
na čísle 605 056 387 nebo e-mailem za-
slaným na adresu oaksumperk@email.
cz.  -zk-

Městský úřad Šumperk získal bronzové ocenění Letem šumperským zastupitelským světem

Farmáři nabídnou své produkty 7. července

Městský úřad v  Šumperku získal 
na konferenci „Moderní veřejná sprá-
va“ cenu za  kvalitu ve  veřejné správě 
za rok 2016. Akce se konala pod zášti-
tou Ministerstva vnitra, jež je garantem 
kvalitní veřejné správy, a jejím cílem je 
především předávání zkušeností a dob-
rých praxí při zavádění kvality ve veřej-
né správě.

Do  programů, jejichž cílem je zvy-
šování kvality poskytovaných služeb, 
se šumperský úřad zapojuje již od roku 
2003. Letos byla jeho aktivita oceně-
na Ministerstvem vnitra ČR cenou 
za  „Kvalitu ve  veřejné správě za  rok 
2016“ - Organizace zvyšující kvalitu 
veřejné služby (tzv. bronzový stupeň) 
za  implementaci modelu CAF (Spo-
lečný hodnotící rámec). Záměrem to-
hoto projektu, který úřad aplikuje již 
od roku 2006, je nalézt oblasti, v nichž 
je žádoucí učinit takové změny, které 
by mohly zlepšit kvalitu prováděných 
činností úřadu jak ve  vztahu k  veřej-
nosti, tak také v  rámci zdokonalování 
vnitřního chodu organizace i ve vztahu 
ke všem subjektům, s nimiž úřad při-
chází v rámci své činnosti do kontaktu.

Model CAF je nástrojem kvality, 
který je v  současné době aktivně vy- 
užíván nejen soukromým sektorem, ale 
i veřejnou správou. Tento model napo-
mohl zvýšit úroveň kvality řízení úřadu 

a  zkvalitnit celou řadu procesů smě-
řujících jak k  externím, tak interním  
klientům úřadu. 

Úřad předpokládá, že i nadále bude 
rozvíjet své aktivity v oblasti zvyšování 
kvality poskytovaných služeb a v zavá-
dění nových inovačních projektů.

M. Dvořáčková, 
vedoucí kanceláře tajemníka

   Pokr. ze str. 2
Rekonstrukce bude spočívat v zatep-

lení obou vnějších stěn herny, přede-
vším ve výměně stávajících prosklených 
stěn, jež mají minimální tepelně izolač-
ní vlastnosti a  rovněž velmi špatnou 
hlukovou neprostupnost.

* zabývalo se otázkou realizace ad-
ventního programu a vánočních trhů 
v letošním roce. Do výběrového řízení 
na dodavatele, které město vypsalo, se 
totiž žádný zájemce nepřihlásil. Zastu-
pitelé tak schválili, že v  letošním roce 
bude adventní program spolu s vánoč-
ními trhy realizovat odbor školství, 
kultury a  vnějších vztahů v  režimu 
předchozích let. Zároveň doporučilo 
radě města, aby připravila nové výbě-
rové řízení na  tuto akci pro rok 2018 
s termínem vypsání zakázky do konce 
letošního roku v  částce půl milionu 
korun.

* Otázkou hazardu se zabývali 
na svém červnovém jednání šumperští 
zastupitelé. Tomáš Menšík svým kole-
gům předložil materiál, v němž navr-
hl, aby zastupitelstvo schválilo ideový 
návrh centralizovat provozování loterií 
a jiných podobných her v jednom ob-
jektu ve  vlastnictví města a  aby rada 
města vytipovala vhodný objekt pro 
tyto účely. Pro tento předložený mate-
riál se však vyslovilo pouze sedm za-
stupitelů.

„KDU-ČSL odmítá provozování 
hazardu a nesouhlasí, aby se město ak-
tivně podílelo na výběru místa, kde by 
měla tato činnost probíhat, a aby z něj 
získávalo nájem. Jako alternativu na-
bízím vyhlášku, která zakáže hazardní 

hry na  celém území města s  tím, že 
„doběhnou“ stávající povolení,“ uve-
dl Michael Kohajda a  připomněl, že 
od  začátku letošního roku platí nový 
zákon, který hazard reguluje. Stávající 
městská vyhláška je podle něj v rozpo-
ru s některými z jeho ustanovení, tak-
že by měla být aktualizována. V  této 
souvislosti zastupitelé po delší diskuzi 
schválili návrh usnesení Michaela Ko-
hajdy, jímž uložili radě města připra-
vit novou obecně závaznou vyhlášku 
regulující provozování hazardních 
her na území města. Schválit by ji měli 
na podzim.

V  současnosti je v  Šumperku dvě 
stě osmdesát hracích přístrojů, z nichž 
však některé nejsou aktivní. Uděleno je 
devatenáct licencí k  provozování her, 
z nichž patnáct vystavilo ministerstvo 
financí a dvě město - jde o provozov-
ny Dakota a Karibik. Ty mají povolení 
do konce letošního roku. Spolu s nimi 
končí letos provozování celkem dvou 
set povolených hracích přístrojů, příští 
rok pak padesáti a  pětadvacet dalších 
ukončí provoz do konce roku 2019.

* po dlouhé diskuzi zrušilo své usne-
sení z  loňského roku, jímž bylo radě 
města uloženo připravit návrhy pro 
vybudování altánu lehké konstrukce 
ve  Smetanových sadech a  schválilo 
odstoupení od tohoto záměru.

* schválilo předkládat interpelace 
členů zastupitelstva písemnou for-
mou s  tím, že pokud budou podány 
v době kratší než deset dnů před koná-
ním zastupitelstva, budou zařazeny až 
na další jeho jednání.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Cenu za  kvalitu ve  veřejné správě 
za  rok 2016 převzal spolu s  Marií 
Dvořáčkovou místostarosta Jan Při-
chystal.                                     Foto: -pk-

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážníka Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:  státní občanství České republiky * věk  min. 21 let 
* způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * 

zdravotní způsobilost * ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

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

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

a podpis
K  přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o  dosavadních zaměstnáních a  odborných 
znalostech * výpis z  rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o  nejvyšším 

dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: Město Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2018 s možností prodloužení na dobu 
neurčitou. Po přijetí do pracovního poměru 5. platová  třída a po získání „Osvědčení   o splnění 
stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, v platném znění, 7. platová třída dle  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 
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Informace/Prodej pozemků

První etapa rekonstrukce historické budovy radnice 
odstartovala minulé pondělí, potrvá přitom do konce 
srpna. Následovat budou realizace druhé a třetí etapy, 
jež by měly být hotové do konce letošního října. Bě-
hem oprav dojde na radnici k postupné výměně oken, 
instalaci nových datových rozvodů a  rekonstrukci 
rozvodů topení.

Minulý týden se některé odbory dočasně přesu-
nuly či sestěhovaly do  jiných kanceláří a  uzavřel se 
boční vchod radnice ze strany od  morového slou-
pu. Z  tohoto důvodu bylo již od  čtvrtku 1. června, 
se zahájením turistické sezony, přesunuto stanoviště 
průvodců do  informačního centra v  budově divadla 
na  Hlavní třídě. Zájemci o  rozhledy z  radniční věže 
se nahlásí u průvodců v informačním centru, kteří je 
na radniční věž doprovodí. Stejně tak budou prohlíd-
kové okruhy po městě začínat u informačního centra.  
Návštěvníci jsou o změnách informováni prostřednic-
tvím informačních cedulí na dveřích hlavního i boč-
ního vchodu. Na veřejnou toaletu se občané dostanou 
pouze hlavním vchodem do radnice a po schodišti či 
výtahem do suterénu. 

První etapa rekonstrukce se dotkla některých od-
borů, jež se sestěhovaly či využily prostory v  jiných 
městských budovách. Konkrétně jde o odbor finanč-
ní a  plánovací. Kromě oddělení poplatků za  odpady 
a  za  psy, které zůstávají na  radnici (kancelář č. 414, 
přízemí), jsou pracovníci tohoto odboru občanům 
k dispozici v zasedací místnosti v přízemí Geschade-
rova domu v Kladské ulici v blízkosti klášterního kos-
tela. Zde občané najdou vedoucí odboru, exekutora, 
oddělení ztát a nálezů a oddělení vymáhání pohledá-
vek. 

Vedení města, včetně sekretariátu, sídlí rovněž 

v Geschaderově domě, v prvním patře. V této souvis-
losti zde jsou zřízeny dvě pevné linky - 583 412 739 
a 583 413 013.

Zaměstnanci interního auditu dočasně působí v úřa-
dovně v  Lautnerově ulici (sídlo odboru sociálního), 
a to v kanceláři č. 907 v prvním patře. Vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů pak občané najdou 
v Jesenické ulici v kanceláři č. 234 v prvním patře. 

Pokladna, podatelna a  Czechpoint zůstáva-
jí po  dobu první etapy rekonstrukce na  svém místě, 
v přízemí radnice. 

Všem zaměstnancům úřadovny radnice bez ohledu 
na jejich dočasné působiště zůstávají stávající e-mailo-
vé adresy. Vedení města a vedoucí odborů dotčených 
rekonstrukcí zastihnete také na jejich stávajících mo-
bilních telefonních číslech, jež jsou uvedeny v kontak-
tech na webových stránkách města www.sumperk.cz. 

 -oh, zk-

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, která 
„startuje“ prodej pozemků v  lokalitě 
za Hniličkou, jež zabírají plochu téměř 
třinácti hektarů a nacházejí se ve velmi 
slunné části města. Kupní cena zasíťo-
vaného pozemku je devět set padesát 
korun za metr čtvereční, k níž je třeba 
přičíst sazbu DPH v  platné výši. Pod-
mínky prodeje zveřejní radnice v  nej-
bližších dnech.

„Jde o  dlouhodobě připravovanou 
lokalitu, v níž bylo nutné vyřešit ve spo-
lupráci s ČEZem přeložku vysokého na-
pětí. Obdobná výzva proběhla již loni, 
ale vzhledem ke komplikacím jsme te-
prve nyní schopni zveřejnit podmínky 
prodeje a  způsob přijímání žádostí,“ 
říká vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperské radnice Hana Répalová 
a  dodává, že přesné znění podmínek 
najdou zájemci na webu radnice www.
sumperk.cz v  nejbližších dnech. „Poté 
budeme moci podepisovat se zájemci 
o  výstavbu rodinných domů smlouvu 
o  budoucí smlouvě kupní s  ohledem 
na možnost upřesnění hranic pozemků 
po  kolaudaci přístupové komunikace, 
v níž budou zakotveny podmínky zve-
řejnění a  kterou budou schvalovat za-
stupitelé,“ upřesňuje vedoucí odboru.

V lokalitě za Hniličkou vlastní město 
dvacet stavebních pozemků, dva z nich 
o  celkové výměře kolem 1620 m2 při-
tom sloučilo v rámci projektového zá-
měru výstavby asistenčního domu pro 
osoby s poruchou autistického spektra 
Dětského klíče Šumperk, o.p.s. a  letos 
v  červnu je převedlo na  základě roz-
hodnutí zastupitelstva do  vlastnictví 

zmíněné společnosti za  částku, jež je 
nižší než obvyklá, z  důvodu podpory 
a zájmu města vybudovat v Šumperku 
dům s  tímto účelem. „Dětský klíč již 
uhradil zálohu za pozemek. Vzhledem 
k tomu, že v srpnu už musí být zapsán 
jako vlastník pozemku kvůli tomu, 
že chce požádat o  dotaci na  výstavbu 
domu pro autistické děti, schválili za-

stupitelé rovněž uzavření kupní smlou-
vy,“ vysvětluje Répalová.

Zbývajících osmnáct parcel, jejichž 
velikost se pohybuje od osmi set do ti-
síce metrů čtverečních, nabízí město 
případným zájemcům za devět set pa-
desát korun za metr čtvereční + DPH 
v platné výši. V současnosti již je hoto-
va hlavní společná přístupová komuni-
kace ke zmíněné lokalitě. 

„Soukromí vlastníci dalších pozem-
ků v  této lokalitě zrealizovali splaško-
vou kanalizaci, plyn a vodu, město pak 
dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení 
a  povrch komunikace,“ objasňuje ve-
doucí odboru a  upřesňuje, že příští 
rok na  jaře proběhne výstavba inže-
nýrských sítí a  komunikací v  části 
vlastněné městem. „V  současné době 
soutěžíme dodavatele. Pozemky bu-
deme prodávat kompletně zasíťované, 
takže budoucí vlastníci si budou moci 
připravovat projekt na možné přípojky 
k  rodinným domům,“ zdůrazňuje Ré-
palová a  podotýká, že vlastní převod 
pozemků by měl proběhnout do jedno-
ho roku.

Bližší informace k prodeji stavebních 
pozemků v lokalitě za Hniličkou podá 
Hana Répalová, vedoucí majetkopráv-
ního odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, tel.č. 583 388 518. -zk-

Radnice vstoupila do první etapy rekonstrukce

Radnice nabízí stavební pozemky v lokalitě za Hniličkou

Město zateplí 
nemocniční pavilon B

Jednou z velkých investiční akcí, kterou město letos 
zrealizuje ve svém majetku v areálu místní nemocnice, 
je zateplení celého pavilonu B. Investice se odhaduje 
na  jedenadvacet milionů. Šumperská radnice na  ni 
přitom získala dotaci ze strukturálních fondů Evrop-
ské unie, z  Operačního programu Životní prostředí, 
ve výši 4,734 milionu korun.

„Vlastní akce zahrnuje výměnu oken, zateplení ob-
vodového pláště, zateplení střechy objektu a další sou-
visející stavební práce,“ říká vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Répalová. To vše 
proběhne za omezeného provozu. V zadávacích pod-
mínkách je přitom stanoveno, že dodavatel předloží 
zakázky obdobného typu, jež se týkají zařízení, jehož 
provoz je čtyřiadvacetihodinový.  Pokr na str. 7

Místní radnice „startuje“ prodej pozemků v lokalitě za Hniličkou.  Foto: P. Kvapil

Kolem části radnice vyrostlo minulý týden lešení. 
 Foto: -pk-

Zateplování celého pavilonu B bude probíhat 
za omezeného provozu.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Taneční folklorní soubor Senioři Šumperk zavítal 
druhý květnový víkend do  Záhřebu, kde vystoupil 
v místní části Čučerje na pátém ročníku folklorního 
festivalu „Liepe moje Čučerje zelene“.

Mezinárodní festival folklorních tanců a tamburá-
šů uspořádal chorvatský kulturní a vzdělávací soubor 
Bosiljak, který se zúčastnil loňského mezinárodního 
folklorního festivalu v  Šumperku. „Během šumper-
ského festivalu v roce 2016 si šumperští senioři připo-
mínali řadou vystoupení své dvacáté výročí existence 
a chorvatskému hostujícímu souboru se taneční umě-
ní Šumperských zalíbilo natolik, že se rozhodl nás po-
zvat na svou letošní květnovou akci,“ říká Anna Kou-
řilová, předsedkyně souboru.

V pátek 12. května vystoupila hudební sekce šum-
perského souboru a představila českou tradiční mu-
ziku. „V  sobotu 13. května se celý soubor podíval 
do centra hlavního města, za doprovodu průvodkyně 
si členové prohlédli nejvýznamnější památky a místa 
hlavního města Chorvatska,“ popisuje Anna Kouři-
lová. Ve  večerních hodinách Senioři doplnili hlavní 
program festivalu. „Taneční folklorní soubor ze Šum-
perka vystoupil vedle chorvatských a  slovinských 
souborů a předvedl tak své nejlepší umění chorvat-
skému publiku,“ pokračuje Anna Kouřilová.

„Velké poděkování patří předsedovi souboru Bo-
siljak Antemu Kordunovi za  pozvání, dále Mariu 
Maltarićovi za péči o soubor a v neposlední řadě Jar-
mile Mrnuštíkové, generální sekretářce zahraničních 
vztahů FoS ČR, jež návštěvu Seniorů administrovala 
a byla po celou dobu pobytu v Chorvatsku souboru 
k dispozici,“ uzavírá Kouřilová.

 O. Hajduková, tisková mluvčí města

Pravdivost tohoto rčení opět dokázali studenti 
Gymnázia Šumperk a  jejich partnerské školy v  Bad 
Hersfeldu. Po  úspěšném společném vystoupení, 
které se loni konalo v  H-clubu, byli naši muzikanti 
na oplátku pozváni k účinkování na závěrečném kon-
certu školy Geistalschule.

A  tak vyrazila 5. června skupina nadšených hu-
debníků směr Německo. Po týdnu pilného zkoušení 
pod vedením učitele hudby H. Reuninga se v pátek  
9. června uskutečnil úžasný téměř tříhodinový kon-
cert. Zaplněný sál a nadšené publikum. Jeden z ná-

vštěvníků prohlásil: „Vaši studenti mají opravdu oheň 
v těle, takové zaujetí se vidí málokdy.“

Kromě náročných zkoušek zbyl čas i na prohlídku 
města, výlet do  okolí i  přivítání na  radnici, spojené 
s  krátkým hudebním vystoupením. Celou dobu se 
o  naše studenty staraly hostitelské rodiny a  vznikla 
nová přátelství.

Děkujeme městu Šumperk za podporu, bez níž by 
se tato akce mohla jen těžko uskutečnit.

 H. Záchová, Gymnázium Šumperk

V neděli 11. června proběhl v partnerském městě 
Nysa v Polsku již pátý ročník běžeckého závodu „Bieg 
Nyski“. Na start pět kilometrů dlouhé tratě, která ved-
la centrem města, se postavilo i několik šumperských 
atletů. 

Do Nysy dorazila sestava ve složení Václav a Voj-
těch Bednarští, Jan Kostecký, Tomáš Křivohlávek, 
Adam Žanda, David Chytil, Marek Procházka, Pavel 
Brzobohatý, Jaroslav Ženčák, Miroslav Sporek a Bo-
huslav Vondruška st. Jedinou reprezentantkou ze 
Šumperka byla Eva Filipiová. „Tito borci se zúčastnili 
závodu na deset kilometrů, kdy okruh městem museli 
zaběhnout hned dvakrát. Šumperskou výpravu ještě 
symbolicky doplnili místostarosta Tomáš Spurný 
a Bohuslav Vondruška ml. z oddělení kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice, jež si zaběhli závod 
na pět kilometrů,“ uvedl vedoucí výpravy a šumper-
ský zastupitel Květoslav Vykydal.

Že Šumperští nejsou žádná „ořezávátka“, bylo jasné 
v cíli, kdy Vojta Bednarský dokončil závod na 4. místě 
a  Jan Kostecký na 5. místě. „Do dvacítky nejlepších 
z konkurence pěti set dvaceti závodníků se ještě za-
řadili Tomáš Křivohlávek na 13. místě, Adam Žanda 
na 15. místě, Marek Procházka na 16. místě, Jaroslav 
Ženčák na 19. místě a Eva Filipiová na místě dvacá-

tém,“ upřesnil Vykydal. Některé věkové kategorie 
ovládli běžci ze Šumperka. „Eva Filipiová byla dru-
hou nejlepší závodnicí v kategorii K30, Václav Bed-
narský vyhrál kategorii M16 a v kategorii M50 obsadil 
první místo Jaroslav Ženčák,“ doplnil Vykydal a do-
dal: „Do Nysy putuje ze Šumperka velké poděkování 
za  výbornou organizaci závodu a  příkladnou péči, 
které se nám dostalo.“ 

 O. Hajduková, tisková mluvčí města

„Hrajeme si se Sluníčkem od jara do zimy“ je ce-
loroční vzdělávací program Mateřské školy Sluníčko 
Šumperk, odloučeného pracoviště ve  Vrchlického 
ulici. K  nejúčinnějším metodám učení předškoláků 
patří prožitkové učení, a tu mají ve své práci paní uči-
telky velmi oblíbenou. 

Již druhým rokem v jarním období naše mateřská 
škola využívá možnosti exkurze ke  včelínům, pro-
hlídky školního arboreta a návštěvy edukačního pří-
rodovědného koutku Střední odborné školy Šumperk 
v Zemědělské ulici. Letos naši „předškoláčci“ odhalo-
vali tajemství přírody všemi smysly, a tak si vytvářeli 
vzájemně propojené poznatky v  mnoha oblastech, 
které by u počítače ani u žádného obrazového mate- 
riálu nemohli získat.

Vyzkoušeli si živé proutěné iglú, dřevěný i kamen-
ný hmatový chodník, zkoumali kmeny stromů. Děti 
velmi zaujaly záhony studentů i výběhy bažantů a ji-
ných volně žijících ptáků. Poté se účastnily ukázky 
práce včelaře nejen na didaktickém úlu, ale i u reál-
ných včelínů v zahradě školy. V praxi tak sledovaly, 
jak se získává včelí vosk a med, vyzkoušely si základní 
nástroje a pomůcky včelařů a plnily různé badatelské 
úkoly. A co se dětem nejvíce líbilo? Samozřejmě, že to 
bylo medové pochutnání! 

Děkujeme tímto za poutavý výklad a přístup Víta 
Sochory a těšíme se na Medové dny, které se budou 
konat v září. M. Rýcová, MŠ Sluníčko

Pestrý kaleidoskop událostí a akcí

Šumperští gymnazisté zavítali i na hersfeldskou rad-
nici.  Foto: S. Sennewald

Vít Sochora přiblížil dětem život včel.  Foto: archiv

Šumperští atleti v Nyse bodovali, na trať se vydal i místostarosta Tomáš Spurný (uprostřed).  Foto: archiv

Šumperští Senioři představili v Záhřebu českou tra-
diční muziku.  Foto: -bv-

Šumperští Senioři zatančili 
v chorvatském Záhřebu

„Hudba spojuje“

Šumperští atleti zazářili v Nyse

Na návštěvě u včeliček
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Informace/ Personální inzerce

Šumperský dětský sbor děkuje svým posluchačům za vstřícnost, 
s níž podpořili myšlenku dvou benefičních koncertů:

Dobrovolný příspěvek z koncertu 7. června ve prospěch rodin v péči nadace 
Dobrý anděl činil 5 420 Kč.

Dobrovolný příspěvek z koncertu pro Martina 15. června činil 18 350 Kč.

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. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 22. 6. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 

23. 6. od 9.30 na Komíně   „Keramika na Komíně“ 
26. 6. od 13.45 před budovu SONS   Návštěva pravěké výstavy - Cesty 

k  domovům ve  Vlastivědném muzeu 
Šumperk s komentovanou prohlídkou 

27. 6. od 13.50 hod. na „Majáku“   Bowling na „Majáku“
29. 6. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

Již šestá PechaKucha Night, kterou opět připravil Šumperský okrašlovací spolek, 
proběhla první červnový pátek. Jejím dějištěm bylo hřiště místní zdravotnické 
školy a zájem veřejnosti byl velký. Foto: L. Pešková

   Pokr ze str. 5
„Během rekonstrukce totiž bude 

omezená kapacita z  důvodu aktuální-
ho přesunu lůžek,“ vysvětluje vedoucí 
odboru a dodává, že realizace je naplá-
nována od letošního srpna do 20. pro-
since. Výběrové řízení na  dodavatele 
přitom již bylo vypsáno a  rozhodnuto 
by mělo být v červenci.

Stavba je rozvržena do  dvou etap. 
V  té první již bylo v  rámci ochrany 
zvláště chráněných živočichů umístě-
no dvanáct čtyřkomorových budek pro 
hnízdění rorýse obecného na severozá-
padním štítu objektu. „Realizaci jsme 
konzultovali s  odborníkem z  odboru 
životního prostředí Olomouckého kra-
je, který nám udělil výjimku na  celou 
akci, a  s projektantem. Všechny stáva-
jící větrací otvory, umístěné pod atikou 
střechy, jsou opatřeny drátěnou síťkou, 
tzv. jednosměrnou uzávěrou, která 
umožní již případně zahnízděným ptá-
kům a netopýrům vyletět z hnízda ven 
bez možnosti návratu. Síťka má dosta-

tečný přesah, aby pod ní nemohli ptáci 
do hnízda zpětně proniknout,“ popisu-
je Répalová a dodává, že tato investice 
si vyžádala šedesát tisíc korun.

Zateplení severozápadního štítu ob-
jektu přijde na řadu až poslední, poté co 
ptáci opustí svá hnízda. „Máme zajiště-
ný nejen stavební a  biologický dozor, 
ale také konzultace se správcem ma-
jetku šumperské nemocnice,“ uzavírá 
vedoucí odboru. -zk-

Zájemci o  vysokoškolské studium 
v  Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mohou 
využít nabídky děkanů Fakulty stroj-
ní a  Ekonomické fakulty, kteří vy-
hlásili druhé kolo přijímacího řízení 
do  bakalářských studijních programů. 
V  Šumperku se přitom vyučují obory 
„Strojírenská technologie“ a  Veřejná 
ekonomika a  správa. V  nadcházejícím 
školním roce zde Fakulta strojní přijme 
maximálně šedesát studentů do  pre-

zenční a  pět desítek do  kombinované 
formy studia. Ve  druhém kole mohou 
zájemci podávat přihlášky do 4. srpna. 
Podrobné informace o  přijímacím ří-
zení a podmínkách přijetí ke studiu lze 
nalézt na www.fs.vsb.cz.

Ekonomická fakulta pak počítá se 
šedesáti studenty. Podrobné informace, 
včetně elektronické přihlášky, lze najít 
na www.ekf.vsb.cz. Termín pro podání 
přihlášek pro druhé kolo vyprší 15. srp-
na. -zk-

Město zateplí nemocniční pavilon B

Vysoká škola báňská vyhlásila druhé kolo 
přijímaček, platí i pro šumperské obory

Instalování drátěných sítěk na  stáva-
jící větrací otvory pod atikou střechy. 
 Foto: archiv

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

na obsazení dvou pozic referentů 

oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí a prevence odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:  státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk  min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům, bezúhonnost, ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona  
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v platném znění * znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský řád, v platném znění * 
znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána * 
získána zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * 

dobrý zdravotní stav

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

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

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

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, 
v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová  třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2017 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30. 6. 2017. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru 
sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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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

27. 6. od 16 do 17.30 hodin 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. 
Programy probíhají do  30. 6  2017. Informace o  dalších aktivizačních programech 
na www.pontis.cz. 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

Do 23. června  Zápis do nehudebních oborů ZUŠ Šumperk 
- výtvarný, taneční a literárně-dramatický 
Podrobné informace na školním webu

21. 6. od 18 hod.  Závěrečný koncert symfonického orchestru 
v klášterním kostele
22. 6. od 17 hod.  Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 
v klášterním kostele
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

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
25. 6. od 15 hod. ve „FS“ (hřiště)   Koloběh knih o farní pouti 

Nabízené knihy, které do Čítárny připuto-
valy z různých knihovniček, si zde můžete 
za dobrovolný příspěvek rozebrat a takto 
podpořit farního adoptovaného chlapce  
z Haiti.

25. 6. od 15.30 hod. ve „FS“ (hřiště)  Pohádka O Popelce  Pro děti připravily 
  maminky ze „Sedmikrásku“.
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

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: Zahraniční stáže pro nezaměstnanou mládež od 18 do 30 let, Šan-
ce na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost 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
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3000 návštěvníků přišlo na Den otevřených dveří a Den dětí ve společnosti EPCOS s.r.o. Šumperk
Podobně jako v roce 2014 i letos ote-

vřela firma EPCOS s.r.o. v  Šumperku 
své brány široké veřejnosti. Společnost 
patří k  největším firmám v  regionu 
a  zaměstnává přibližně 1300 zaměst-
nanců. V sobotu 20. května měli všich-
ni z  blízkého i  dalekého okolí unikání 
příležitost prohlédnout si nejen celý 
areál firmy, ale i  výrobu feritových ja-
der a  keramických pozistorů. Tyto 
elektronické součástky a  komponenty 
se nacházejí téměř ve všech zařízeních  
kolem nás. Během exkurze nahlédli 
hosté pod pokličku jejich výroby a pro-
hlédli si jednotlivé výrobní procesy. To 
vše a mnoho dalších zajímavostí o fir-
mě se dozvěděli od  těch nejpovolaněj-
ších, a sice od samotných zaměstnanců 
firmy, kteří zkušeně a s nadšením pro-
vázeli po  celý den zájemce výrobou. 
Program byl koncipován v  souladu 
s  naší dlouhodobou filozofií podpory 
regionu. Podporujeme aktivity v Šum-
perku a  širokém okolí a  zároveň se 
zaměřujeme na podporu aktivit spoje-
ných s našimi zaměstnanci.

Vedle exkurze byl pro malé i  velké 
návštěvníky připraven bohatý program. 
Jako první se představila kapela Flek-
sible, jejíž nejlepší klasické hity české 
i  světové hudební scény obohatily pří-
jemnou atmosféru dne. Veliký potlesk 
rovněž sklidily mažoretky ze Zábřehu, 
které předvedly opravdu skvělé artistic-
ké vystoupení hodné nejvyšší cirkusové 

školy. Na pódiu se po celý den střídalo 
opravdu nepřeberné množství umělců. 
Záplava podivuhodných bublinotvarů, 
bublinových kolotočů či bublinových 
vodopádů nadchla především dětské 
publikum. Kromě bublinkové show 
byly pro děti velkým lákadlem zvířátka 
a  různé postavičky na  přání, které vy-
kouzlili z dlouhých barevných balonků 
ruce rozverných klaunů. Jedinečnou 
zkušenost získali ti, kteří využili pří-
ležitosti a vyzkoušeli si na vlastní kůži 
simulátor dojení krávy. Stračena ro-
zesmála nejen samotné účastníky, 
ale i  spoustu přihlížejících. Správnou 
slavnostní náladu pak navodila taneč-
ní skupina Next. Ta všem divákům 
nabídla ukázku latinskoamerických 
tanců. Základní kynologická organiza-
ce Šumperk - Vikýřovice si pro hosty 
připravila ukázku jak poslušnosti, tak 

i  obrany. Milovníky projížděk bezpo-
chyby potěšili koně z Ranche Viktorie.

Zábavu doplňoval nespočet nafu-
kovacích atrakcí. Vyzkoušet jste mohli 
bludiště, které jistě potrápilo orientační 
smysl nejednoho dobrodruha. Exkluziv-
ní sportovní atrakcí byl rozhodně boot-
camp, jehož překážková dráha byla dlou-
há neuvěřitelných 27 metrů a  nadchla 
naprosto každého, kdo ji vyzkoušel. Ne-
jen malí návštěvníci si přišli na své v jed-
nom ze stanů, kde se malovalo na obličej, 
tetovalo na tělo a česalo. Kreslířům a ka-
deřníkům se povedlo změnit každou dět-
skou tvářičku dle přání malých klientů. 
Děti se svými rodiči se pak mohli zvěčnit 
v  zábavním fotokoutku plném rekvizit 
a odnést si fotografii domů.

Naše firma dlouhodobě podporuje 
dobročinnost, proto jsme ji ani na Dni 
otevřených dveří nemohli opome-
nout a  věnovali jí dostatečný prostor. 
Základní a  střední škola Pomněnka, 
která je zřízena pro žáky s  mentálním 
postižením, nabídla návštěvníkům de-
korační předměty ze své tvorby. Jejich 
koutek byl obsypán polštáři, košíky, 
keramikou, svíčkami, koberečky, taš-
kami a spoustou dalších předmětů, jež 
pocházejí z dílny školy a jejichž zakou-
pením bylo možné centrum podpořit.

Prostory firemní kantýny byly 
po dobu akce přestavěny na galerii ob-
sahující výstavu fotografií z  akcí pořá-
daných v  předchozích letech pro naše 

zaměstnance. Snad každý zaměstna-
nec firmy se zde alespoň jednou našel 
a  odnesl si fotku na  památku. Kromě 
toho nabídly prostory kantýny pouta-
vou prezentaci vývojových týmů, které 
byly zaměřeny na využití v praxi. Tým 
feritů předvedl aplikaci v  oblasti bez-
drátového dobíjení a  pro děti kouzlil 
s  levitujícím šroubovákem za  pomocí 
dvou elektromagnetů. Tým pozistorů 
zájemcům předvedl, jak vzniká návrh 
designů jednotlivých výrobků, a chybět 
samozřejmě nemohla ukázka 3D tisku 
těchto návrhů.

Mlsné jazýčky potěšila domácí zmrzli-
na a milovníky masa zase bohatý catering. 
Po obědě přišlo velké překvapení. Z nebe 
se snesla trojice parašutistů, z nichž jeden 
po  druhém postupně přistávali na  poli 
hned vedle areálu firmy. Tento odvážný 
kousek sklidil bouřlivý potlesk a  nene-
chal v klidu nejeden fotoaparát. 

V  závěru dne pak všem k  poslechu 
zahrála bratrušovská kapela Happy To 
Meet. Jejich písničky s keltským náde-
chem strhly k tanci celé publikum. 

Všechno jednou končí a kolem třetí 
hodiny skončil i  náš Den otevřených 
dveří. Spokojení a  usměvaví návštěv-
níci povětšinou odjížděli přistaveným 
vláčkem, který za  celý den přepravil 
úctyhodných 800 pasažérů.

Den plný zábavy přilákal více než tři 
tisíce hostů. Jsme moc rádi, že jste si 
k nám našli cestu. Děkujeme. 

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
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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 23. 6. 2017 do 6. 7. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna Hanušovice
Buchta maková půlka 175 g ......................................... 14,- Kč 
Pekárna Opava
Bageta šestizrnná 150 g ............................................................6,30 Kč 

!!!!!!
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Zaručuji Vám pečlivý 
a spolehlivý osobní 
přístup (7 let praxe),
masivní propagaci 
Vaší nemovitosti 
a kvalitní právní 
servis.

CHCETE PRODAT DŮM, 
BYT ČI POZEMEK ?

DOMY      BYTY     POZEMKY

Zdeněk Šupina
CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 737 729 446
zdenek.supina@remax-czech.cz

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

Přijmeme:

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY: příspěvek na závodní stravování, týden dovolené navíc, 
po zapracování smlouva na dobu neurčitou, příspěvek na životní pojištění 400 Kč/ měsíc

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK 
pro výrobu elektromotorů

Požadujeme: 
- manuální zručnost
- komplexní zaškolení 
 po nástupu

Nabízíme: 
- mzdové ohodnocení 
  až do výše 25 000 Kč

AUTOMECHANIK
autorizovaného servisu VW a Škoda

Požadujeme: 
- vyučení v oboru 
- praxe výhodou
- řidičský průkaz sk. B  

Nabízíme: 
- nadstandartní mzdové 
  ohodnocení             

www.fortex.cz
Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  na stránkách www.fortex.cz
 KONTAKT: cernocky@fortex-ags.cz, VOLEJTE ZDARMA         800 900 015,         

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK               

7000 – 10000 KČ

NABÍDKA PLATÍ 

DO 30.9.2017

OP papírna, s.r.o., hledá nové
kolegyně a kolegy do týmu
NABÍZÍME: stabilní a různorodou práci v mezinárodní společnosti,
přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, měsíční prémie a 3 roční bonusy,
volnočasové aktivity, příspěvek na jazykové kurzy, závodní stravování,
autobusové spojení Šumperk–Olšany.

OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62
Kontakt na personální oddělení: tel. 583 384 571

myjob.opp@delfortgroup.com



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

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
 Řidičské oprávnění C výhodou

V případě zájmu volejte na tel. 

728 208 042

 ŘIDIČE A SVÁŘEČE

Kancelář 
v ul. 8 května 
913/20 Šumperk
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Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme nové kolegy na pozice:
•	Výrobní	technik	
•	Procesní	technik	
•	Technik	kvality	
•	Vývojář	technologických	procesů	
•	Mechanik	
•	Elektronik	
•	Vývojář	softwaru	
•	Kontrolor	optická	kontrola	
•	Operátor	výroby	
•	Seřizovač	
•	Studenty	na	letní	brigádu

• 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

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

• 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

ŠTÍHLOST, 
VITALITA, 
DUŠEVNÍ 

ROVNOVÁHA

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 


