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Vězeňská služba z  Mírova, policisté 
státní i  městští, profesionální hasiči, 
policejní pyrotechnici a  potápěči, vo-
jenská a cizinecká policie a zdravotničtí 
záchranáři přiblížili svoji práci v „plné 
polní“ v rámci akce nazvané „Den Po-
licie ČR aneb integrovaný záchranný 
systém v akci“. Ta proběhla ve  čtvrtek 
22. června na náměstí Svobody u hote-
lu Grand. O  akční ukázky zde nebyla 
nouze, nadšení byli zejména školáci, 
jimž se nejvíc líbil zásah policistů, kteří 
předvedli zadržení nebezpečného pa-
chatele.

„Již tradičně předvádíme simulované 
situace, například zadržení ozbrojené-
ho pachatele zásahovou jednotkou. To 
mívá největší úspěch,“ uvedla tisková 
mluvčí policie Ivana Paroulková. Po-
dobné ukázky absolvovali také hasiči, 
ve  stáncích se pak představily zdra-
votní pojišťovna ministerstva vnitra 

a  další organizace a  zájemci si mohli 
vyzkoušet simulátor nárazu, který 

zde prezentovala pojišťovna Generali.
 -red-

Své čtyřnohé pomocníky představili během akce policejní kynologové.  Foto: Policie ČR

Záchranné složky se představily v akci

Svou profesi přiblížili i zdravotničtí záchranáři. Především děti měly o prohlídku 
sanitky velký zájem.  Foto: Policie ČR

Radikální proměnou prochází veřejné 
prostranství u společenského střediska 
Sever při Temenické ulici.     Strana 2

Městská úřadovna v Jesenické ulici do-
stává nový „kabát“.     Strana 3

Lidé v anketě rozhodnou, která hala po-
nese jméno Věry Čáslavské.    Strana 5

Andělárium láká na  zajímavý pro-
gram.    Strana 7
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Informace/Stavební pozemky

Prostranství před Severkou bude hotovo do konce srpna
Radikální proměnou prochází veřej-

né prostranství u  společenského stře-
diska Sever při Temenické ulici. Staveb-
ní práce odstartovaly v druhé polovině 
dubna, v červnu je však na více než dva 
týdny zastavily nečekané komplikace. 

„Během stavebních a  bouracích 
prací byly odkryty duté prostory pod 
stávajícími betonovými povrchy. Bylo 
tak třeba statické posouzení a upravení  
projektové dokumentace. V  sou-
časnosti již je vše projekčně doře-
šeno a  na  stavbě se opět pracuje,“ 
vysvětlil příčiny nečekané „přestáv-
ky“ šumperský místostarosta To-
máš Spurný. Termín dokončení, 
který byl původně plánovaný do 10. čer- 
vence, se tak prodloužil do  konce 
prázdnin. Změnou přitom prochází 
přístup do prodejny potravin, vznikne 
zde kaskádovité uspořádání se zelení. 

Terasa i podchod se nově vydláždí.
Původně měly úpravy proběhnout již 

loni. Vzhledem k  vysoké ceně, kterou 
jediná přihlášená firma ve  výběrovém 
řízení nabídla, se však město rozhodlo 
soutěž zrušit a vypsat ji znovu s tím, že 
k  realizaci dojde letos. V nové soutěži 
byla loni v  říjnu vybrána bruntálská 
společnost JR STaKR s.r.o., jež nabíd-
la realizaci celého díla za  3,574 mi- 
lionu korun.

Rekonstrukce se nijak nedotýká 
provozu pobočky městské knihovny, 
která v  „Severce“ sídlí. „Knihovna 
poskytuje své služby v  platných ote-
víracích hodinách, tedy v  pondělí, 
v  úterý, ve  středu a v  pátek od  9 do   
12 a  od  13 do  17 hodin,“ uvedla ře-
ditelka šumperské knihovny Kamila 
Šeligová. Vzápětí upozornila, že sta-
vební práce přinesly částečné omezení 

přístupu do  budovy hlavním vcho-
dem. Do knihovny se návštěvníci bez 

problémů dostanou zadním vchodem, 
kde je i bezbariérový přístup.  -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 
čtrnácti 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. Schvá-
leny jsou už i podmínky prodeje.

„Jde o  dlouhodobě připravova-
nou lokalitu, v  níž bylo nutné vyřešit 
ve spolupráci s ČEZem přeložku vyso-
kého napětí. Obdobná výzva proběhla 
již loni, ale vzhledem ke komplikacím 
jsme teprve nyní schopni zveřejnit 
podmínky prodeje a způsob přijímání 
žádostí,“ říká vedoucí majetkoprávní-
ho odboru šumperské radnice Hana 
Répalová a  dodává, že přesné znění 
podmínek najdou zájemci na  webu 
radnice www.sumperk.cz, kde jsou 
zveřejněny rovněž nabízené pozemky. 
„Již nyní tak můžeme podepisovat se 
zájemci o  výstavbu rodinných domů 
smlouvu o  budoucí smlouvě kupní 
s ohledem na možnost upřesnění hra-
nic pozemků po  kolaudaci přístupové 
komunikace, v  níž budou zakotveny 
podmínky zveřejnění a  kterou budou 
schvalovat zastupitelé,“ upřesňuje ve-
doucí odboru.

V lokalitě za Hniličkou vlastní město 
devatenáct stavebních pozemků, dva 
z nich o celkové výměře kolem 1620 m2 
přitom sloučilo v  rámci projektového 
záměru výstavby asistenčního domu 
pro osoby s  poruchou autistického 
spektra Dětského klíče Šumperk, o.p.s. 
a  letos v  červnu zastupitelé schválili 
převod pozemku do  vlastnictví zmí-
něné společnosti za částku, jež je nižší 
než obvyklá, z  důvodu podpory a  zá-

jmu města vybudovat v Šumperku dům 
s tímto účelem. 

Zbývajících sedmnáct 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 Ré-
palová a upřesňuje, že příští rok na jaře 
proběhne výstavba inženýrských sítí 
a  komunikací v  části vlastněné měs-
tem. „V  současné době soutěžíme do-

davatele. Pozemky budeme prodávat 
kompletně zasíťované, takže budoucí 
vlastníci si budou moci připravovat 
projekt na možné přípojky k rodinným 
domům,“ zdůrazňuje vedoucí odboru 
a podotýká, že vlastní převod pozemků 
by měl proběhnout do jednoho roku.

A jak má zájemce o koupi pozemku 
postupovat? Nejprve si musí vybrat 
pozemek podle pořadí označeného 
od čísla 1 - 17 a podat písemnou žádost 
na  jeho odkoupení za  stanovených 
podmínek. Žádost, v níž je třeba uvést 
kromě adresy i  telefonický, případě 
e-mailový kontakt pro rychlejší ko-
munikaci, lze podat osobně nebo pro-
střednictví zástupce na  majetkoprávní 
odbor, který sídlí v  budově radnice 
na náměstí Míru 1 (I. poschodí, dveře 

č. 514, D. Vernerová), kde je vedena 
evidence žádostí k jednotlivým pozem-
kům a kde si žadatel bude moci ověřit, 
zda požadovaný pozemek je k  datu  
podání žádosti volný. „Pokud v  době 
podání žádosti nebude již vybraný po-
zemek volný, může si zájemce zvolit 
jiný,“ podotýká Répalová a dodává, že 
žadatel obdrží informace o  provedení 
platby zálohy ve  výši třiceti procent 
kupní ceny bez DPH vybraného po-
zemku s tím, že záloha musí být uhra-
zena nejpozději do třiceti dnů ode dne 
podání žádosti. „V  případě, že záloha 
nebude uhrazena, bude podaná žádost 
na  odkoupení pozemku považována 
za  bezpředmětnou a  pozemek bude 
nabídnut jinému žadateli,“ zdůrazňuje.

Po zaplacení zálohy jako rezervační-
ho poplatku na kupní cenu schválí bu-
doucí prodej zastupitelé a po doplatku 
zálohy na  kupní cenu, který musí být 
uhrazen do  třiceti dnů ode dne pod-
pisu smlouvy o budoucí smlouvě kup-
ní, schválí uzavření smlouvy s právem 
provést stavbu, aby budoucí kupující 
mohl požádat o vydání správního roz-
hodnutí, kterým bude povolena výstav-
ba rodinného domu. Vlastnické právo 
k pozemku pak bude převedeno nejdří-
ve do devadesáti dnů ode dne předání 
dokončeného komunikačního napoje-
ní a  inženýrských sítí, nejpozději však 
do 30. června 2019.

Dotazy, připomínky a  žádosti adre-
sujte na Městský úřad Šumperk, nám. 
Míru 1, majetkoprávní odbor, Hana Ré-
palová, telefon 583  388  518. Vyřizuje: 
Dagmar Vernerová, referent majetko-
právního odboru, telefon 583 388 564, 
e-mail: dagmar.vernerova@sumperk.
cz nebo osobně na  odboru MJP, bu-
dova radnice, I. poschodí, dveře č. 514 
v pondělí až čtvrtek. -zk-

Radnice nabízí stavební pozemky v lokalitě za Hniličkou

Po více než dvoutýdenní pauze se stavební úpravy prostranství před Severkou opět 
rozjely.  Foto: P. Kvapil

V lokalitě za Hniličkou nabízí město sedmnáct stavebních parcel.
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Zpravodajství/20 let od povodně

Městská úřadovna v Jesenické ulici dostává nový „kabát“
V  plném proudu je rekonstrukce 

budovy městské úřadovny v Jesenické 
ulici 31. Stavební dělníci pracují sou-
časně na opravě rampy a na fasádách 
rotundy, garáží a  samotného objektu 
úřadovny. Dodavatelská firma přitom 
avizovala, že chce hotové dílo ode-
vzdat v předstihu začátkem září.

Rekonstrukce úřadovny měla pro-
běhnout již loni. Brněnská firma SY-
NOVUS s.r.o., která vzešla vítězně 
z  výběrového řízení, však dodací lhů-
ty nezvládla a  musela zaplatit pokutu. 
Město poté vypsalo nové výběrové 
řízení a  vybralo brněnskou společ-
nost Karnet, jež nabídla realizaci za   
3,588 milionu korun. „Přestože nástup 
firmy na staveniště byl začátkem červ-
na poněkud pomalý, dnes jede stavba 
neuvěřitelným tempem. Pracuje se 
na objektech ve dvoře a na opravě ram-
py. Hotova je fasáda přístavby ze strany 
dvora a nyní se začíná dělat na  fasádě 
objektu při Rooseveltově ulici. V srpnu 
pak přijde na řadu fasáda při Jesenické 

ulici,“ říká tajemník městského úřa-
du Petr Holub. Vzápětí dodává, že vše 
zatím nasvědčuje tomu, že v  polovině 
září by mohl v  úřadovně proběhnout 
Den otevřených dveří pro veřejnost. 
„Lidé si budou moci prohlédnout celou 
úřadovnu, včetně míst, do  kterých se 
běžně nedostanou. Jde například o zá-
zemí cestovních dokladů, občanských 
průkazů či registru řidičů a  vozidel,“ 
podotýká. 

Renovace navazuje na  rozsáhlé re-
konstrukce, které proběhly v  před-
chozích letech. První etapa opravy 
úřadovny v  Jesenické ulici proběhla 
před třemi lety, kdy se budova dočka-
la nové střechy a  opravy části dvora.  
Náročná pak byla další etapa, jež 
probíhala předloni za  plného provo-
zu a  zahrnovala především výměnu 
všech oken a  prosklených schodiš-
ťových stěn ve  staré budově a  také 
úpravu společných vnitřních prostor. 
Trvala téměř půl roku a přišla na dva-
náct milionů korun.  -zk-

Rekonstrukce městské úřadovny v  ulicích Jesenické a  Rooseveltově je v  plném 
proudu.  Foto: P. Kvapil

Červencové téma: Dvacet let od povodní v roce 1997

Jak vzpomínáte na rok 1997 v sou-
vislosti s pětisetletou povodní?

V době, kdy jsem nastoupil do funk-
ce starosty, jsem zažil dvě kritická  
období. Prvním byl požár divadla 
a druhým povodeň. Obě měla společ-
né to, že byla překvapující a nečekaná. 
Šumperk byl i před rokem 1997 sužo-
ván vícekrát povodněmi. Ty se ovšem 
odehrávaly především na  konci města 
pod Senovou, kde i při větších deštích 
docházelo k  zaplavení ulice Šumav-
ské a  přilehlého okolí. I  proto jsme 

zde v rámci prevence proti velké vodě 
vybudovali pět suchých poldrů, které 
skutečně při přívalových deštích vodu 
zadržely. Málokdo ale čekal, a  potvr-
zovala to i historie, že přijde povodeň 
z druhé strany, od údolí Desné.

Můžete čtenářům připomenout 
kritické červencové okamžiky před 
dvaceti lety?

První signál o  nebezpečí, že stoupá 
voda, jsme dostali v neděli 6. července 
ráno, kdy byla hlášena výška hladiny 

řeky Desné 2,8 metru, což znamena-
lo podle povodňového plánu stupeň 
ohrožení. Vodoměr pod železničním 
mostem přes Desnou jsme neustá-
le sledovali a  vzhledem ke  stoupající 
hladině jsme během dne svolali členy 
městské povodňové komise, která se 
poprvé sešla v noci z neděle na pondělí 
a poté zasedala pravidelně třikrát den-
ně. Řešili jsme problémy a  situace na-
hlášené na telefony hlásné služby, která 
na radnici pracovala čtyřiadvacet hodin 
denně. Kromě toho jsme se pohybovali 
s dalšími pracovníky v terénu a účastni-
li se jednání okresního krizového štábu.

V  pondělí 7. července ovšem byla 
přerušena dodávka elektrického proudu 

a pitné vody. Tu se v úterý podařilo za-
jistit z náhradních zdrojů a rozvážela se 
v cisternách, od středy pak byla dodáv-
ka pitné vody postupně obnovována. 

Výpadek proudu jsme vyřešili zpro-
vozněním elektrocentrály, která se 
umístila v přízemí radnice. 

Jakým způsobem byli o  situaci in-
formováni občané? Mobilní telefony 
tehdy nebyly příliš rozšířené.

Máte pravdu. Já jsem sice mobil měl, 
ale volat jsem mohl jen málokomu. 
S  okolními obcemi například nebylo 
žádné spojení. Výpadek proudu navíc 
vytvořil informační vakuum a šířily se 
„zaručené“ zprávy.  Pokr na str. 4

Přesně před dvaceti lety prožíval Šumperk největší povodeň ve své historii. 
Všichni s napětím pozorovali postup běsnící vody do města, jež postupně za-
plavovala jeho jihozápadní část, včetně železniční tratě, která byla vyřazena 
z provozu. Tehdy dosud klidně tekoucí řeka Desná zatopila Šumperk až po uli-
ci Dr. E. Beneše. Oblast Vikýřovické ulice byla zcela pod vodou a město bylo 
odříznuto od ostatního světa. Jak na tyto okamžiky vzpomíná tehdejší starosta 
Petr Krill?

Jesenická ulice v pondělí 7. července. O den později se zde hladina vody ještě zvý-
šila.  Foto: archiv P. Krilla

Petr Krill ukazuje u vodoměru pod železničním mostem přes Desnou tabulku při-
pomínající povodeň před dvaceti lety.                                                               Foto: -zk-
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20 let od povodně

Červencové téma: Dvacet let od povodní v roce 1997
   Pokr. ze str. 3
Jednou z  nich bylo, že se protrhla 

hráz přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně a mělo by se evakuovat. 
Bylo to o půlnoci a my věděli, že vlna 
by přišla během půl hodiny. Pak se na-
štěstí ukázalo, že to byl planý poplach.

Informace o  vývoji situace, o  mož-
nostech zásobování potravinami a vo-
dou i  o  hygieně jsme tak mezi lidmi 
šířili nejprve prostřednictvím tlampače 
na vozidle městské policie a po obno-
vení dodávky elektřiny v  úterý pro-
střednictvím tehdejšího rádia Prima. 
Kromě toho se informace vyvěšovaly 
na  obecních deskách, v  informačním 
centru na Hlavní třídě a v obchodech 
s potravinami.

Kde byla situace nejhorší?
Jednoznačně v  části od  Jirsáka 

ve  Vikýřovicích směrem k  vlakovému 
a  autobusovému nádraží, která byla 
rovněž zatopena, stejně jako několik 
průmyslových závodů. Voda byla prak-
ticky až u soudu. Hodně utrpěly okály 

ve Vikýřovické ulici a v této části města 
byla stržena i  část železničního mos-
tu a  most pro pěší přes Desnou. Pod 
vodou byla rovněž průjezdní silnice 
městem a voda byla například i v Ban-
skobystrické ulici, kde protékala sklepy 
domů. Tady se o stěny objektů, jež byly 
pod velmi silným proudem vody, opře-
ly panely, které zabránily proudění vody 
okny domů a jejich devastaci. Nebylo to 
vůbec jednoduché. Vzpomínám si, jak 

tehdejšího vedoucího odboru rozvo-
je města Vladislava Mesiarkina, který 
spouštěl s ostatními panely, tlačil proud 
vody na  dům. Bylo to opravdu nebez-
pečné. V této ulici se navíc někteří lidé 
odmítli evakuovat, takže je museli pro-
fesionální hasiči z  Prahy zásobovat ze 
člunů a nákladních aut. Díky úsilí všech 
lidí, hasičů a  specialistů od  pražských 
hasičů se ale nakonec vše zvládlo.

Během středy naštěstí začala voda 
ustupovat a my se mohli pustit do lik-
vidace škod. Postupně se odčerpávala 
voda ze zatopených sklepů a  nánosy 
bahna se odvážely z města na sklád-
ku.

Jaké tehdy panovaly vztahy mezi 
lidmi?

Lidé se obrovsky semkli a pomáhali 
si. A nedošlo k žádným konfliktům ani 
rabování. 

Kritická situace nezůstala bez 
odezvy. Městu se dostalo pomoci 
zvenčí, že?

Největší problém představova-
lo zásobování, protože Šumperk byl 
úplně odříznutý. Zvlášť dojemná 
byla pomoc zástupce starosty České-
ho Krumlova Antonína Prince, který 
přivezl kamiony s nezávadnou vodou, 
zásobu dětských plen a  také nabídku 

milionové finanční pomoci. Protože 
jsme nebyli tak postiženi jako napří-
klad Rapotín, rozhodli zastupitelé, že 
velkou část peněz uvolní na  opravu 
zničeného mostu v  této obci. Další 
prostředky jsme pak poslali do Verní-
řovic, kde bylo nutné zprovoznit cestu 
do  Švagrova. Tehdy jsme netušili, že 
za pět let bude podobnou pomoc po-
třebovat Český Krumlov, kterou jsme 
mu také poskytli.

 Pokr. na str. 5

Voda zaplavila i část města u tehdejšího Parsu.  Foto: VM Šumperk

Ulice Dr. E. Beneše u soudu a tehdejšího okresního úřadu.  Foto: VM Šumperk

Zničený železniční most přes řeku Desnou.  Foto: archiv P. Krilla

Zatopené autobusové nádraží.  Foto: VM Šumperk
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20 let od povodně/Informace

   Pokr. ze str. 4
Další peníze na šumperské konto Povodeň poslali 

tehdejší poslankyně Eva Fischerová, některé středo-
české i místní firmy a malá vesnice Iža z východního 
Slovenska, které Šumperk pomohl při výstavbě zniče-
ných domků po povodni v roce 1965. Přispělo i part-
nerské město Maarssen a také řada jednotlivců od nás 
i ze zahraničí.

Po  povodni přijela do  města šumperská rodačka, 
sochařka Lea Vivotová a nabídla, že pozve na prázd-
niny na  svůj ranč v  Torontu děti z  těch nejpostiže-
nějších oblastí. Prázdniny u  ní strávilo sedm dětí  
a zajímavé je, že jedna z dívek je dnes její asistentkou.

Změnila se po  roce 1997 protipovodňová opat-
ření?

Jedním z výsledků bylo vybudování hráze od hřiště 
ve Vikýřovicích po konec zahrádkářské kolonie u že-
lezničního mostu. Upravily se samozřejmě krizové 
plány a vymezily se zátopové zóny, kde by se nemělo 
stavět.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Do  pátku 1. září mohou lidé hlaso-
vat, která šumperská sportovní hala 
ponese jméno několikanásobné olym-
pijské vítězky, mistryně světa i Evropy 
ve  sportovní gymnastice a  trenérky 
Věry Čáslavské. Na výběr mají tělocvič-
nu na Tyršově stadionu a novou více-
účelovou sportovní halu, která se nyní 
staví u základní školy ve Sluneční ulici.

„Tyto dvě haly byly vytipovány na   
základě podnětu občanů a komise škol-
ství, kultury a sportu. Lidé mohou hla-
sovat do 1. září na webových stránkách 
města www.sumperk.cz nebo také v in-
formačním centru v  budově divadla,“ 
uvedla mluvčí radnice Olga Hajduko-
vá. Vzápětí podotkla, že anketu měs-
to zveřejnilo na  svém webu v  pondělí 
19. června a do konce minulého týdne 
se do  ní zapojily více než dvě stovky 
hlasujících. Dvě třetiny z  nich přitom 
preferují novou halu u  základní školy, 
jejíž vybudování přijde na  14,357 mi- 
lionu korun.

Věra Čáslavská, jedna z  nejúspěš-
nějších československých sportovkyň 
vůbec, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy 
a  především sedminásobná zlatá me-
dailistka z olympijských her, která loni 
30. srpna podlehla rakovině slinivky 
a  jež je pochovaná v  Bělé pod Pradě-
dem, měla k Šumperku a k Jeseníkům 
velmi úzký vztah. Spolu s  dalšími re-
prezentačními gymnastkami sem jez-
dila na soustředění a výjimkou nebyla 
ani příprava před olympiádou v Mexi-
ku v roce 1968, jejíž část strávila ukryta 
na  chatě na  Vřesové studánce. Pode-

psala totiž protestní manifest Ludvíka 
Vaculíka Dva tisíce slov a nebylo vůbec 
jisté, zda na olympiádu odjede. 

Na  horské chatě pokračovala v  pří-
pravě, kladinu cvičila na  kládě, shyby 
na stromě, prostná na mechu. Fyzičku 
si udržovala tím, že přehazovala uhlí. 
Z  olympiády se pak vrátila ověnčena 
medailemi. „Pojmenování po  Věře 
Čáslavské si určitě nějaký šumperský 
objekt zaslouží, bude to důstojné při-
pomenutí její památky,“ řekl Zdeněk 
Zerzáň, jenž Věru Čáslavskou tehdy 
do Vřesové studánky odvezl a kterého 
s  touto výraznou sportovní osobností 
pojilo dlouholeté osobní přátelství. -zk-

Letošní mezinárodní hudební festi-
val Klášterní hudební slavnosti odstar-
toval v neděli 2. července v klášterním 
kostele koncertem souboru Ensemble 
Frizzante. Dnes večer pak festival zave-
de posluchače na  nové místo, do  pro-
stor ruční papírny ve Velkých Losinách. 
Zazní tu dvě cembala a představí se dvě 
nejlepší české hráčky na  tyto nástroje, 
Monika Knoblochová a Edita Keglero-
vá. V pátek 7. července pak zavítá festi-
val do bludovského zámku.

„Pro letošní rok jsme připravili 
pro Bludov „Koncert s překvape-
ním“. Momentálně nejtalento-
vanější a nejzajímavější český 
klavírista Matyáš Novák již 
odtajnil autory programu, 
ale konkrétní skladby vybe-
re až v den koncertu. Těšme 
se tedy na výběr z autorů 
období romantismu, tedy 
Brahmse, Dvořáka, Sme-
tany, Chopina a  Liszta,“ 
říká zakladatel a pořadatel 
festivalu Klášterní hudební slavnosti 
Roman Janků z Agentury J + D.

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. Následující koncert festivalu 
proběhne ve  velkém sálu KKC v  Ra-
potíně v  úterý 11. července. Vystoupí 
zde jazzman a improvizátor Jiří Stivín, 
který se ovšem netají velkým obdivem 
k barokním mistrům. Ke spolupráci si 
pozval 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, který připra-
vil pro české publikum program barok-
ní hudby „Hudební bitva čtyř národů“. 
„Soubor hraje na  originální nástroje 
v  autentické interpretaci,“ podotýká 
zakladatel festivalu.

Poslední dva koncerty budou pat-
řit patronce festivalu, harfistce Janě 

Bouškové. V pondělí 17. července 
vystoupí v  Kongresovém sále 

PLL v  Jeseníku s  progra-
mem Královský kon-

cert. Posluchači si  
vyslechnou skladby  
J. L. Dusíka, A. Dvořá-
ka, E. Parish Alvarse, 
H. Rénieho či B. Sme-
tany. 

Závěrečnou tečkou 
bude v  úterý 18. čer-

vence v šumperském klášterním kostele 
orchestrální koncert se dvěma sólisty. 
Smyčcový orchestr Barocco Sempre 
Giovane společně s  violistou Roma-
nem Janků a harfistkou Janou Bouško-
vou věnují právě tento koncert dvěma 
stům padesáti letům od úmrtí němec-
kého barokního skladatele G. P.  Tele-
manna a provedou díla tohoto autora, 
jeho současníků či obdivovatelů. 

Vstupenky na  koncerty si mohou 
zájemci koupit v  obvyklých předpro-
dejích a  také on-line na  webových 
stránkách festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz.  -red-

Červencové téma: Dvacet let od povodní v roce 1997

Lidé v anketě rozhodnou, která 
hala ponese jméno Věry Čáslavské

Klášterní hudební slavnosti odstartovaly

Věra Čáslavská měla k  Šumperku 
blízký vztah. V roce 2013 během slav-
nostního večera udělování Cen města 
předala ocenění šachistovi Vítu Va-
lentovi.  Foto: archiv

Lidé se bránili vodě vnikající z Jesenické ulice. 
 Foto: J. Pavlíček

Pod vodou se ocitlo i celé nádraží. 
 Foto: VM Šumperk

Pěší lávka u železničního přejezdu. 
 Foto: Archiv P. Krilla
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Městská knihovna Šumperk připra-
vila pro všechny zájemce o kvalitní li-
teraturu cyklus Podvečerních setkání 
s  literaturou 20. století, který povede 
Marie Brožová. 

Zájemci se mohou těšit celkem 
na  osm hodinových přednášek, jež 
budou probíhat zpravidla každé druhé 
úterý v měsíci od 18 do 19 hodin. 

Marie Brožová v  současné době učí 
na  Gymnáziu Zábřeh. Vystudovala  
FF UP Olomouc obor ČJ-Hv, DVPP - 
práce s recitátorem, Akviziční metody 
ve výuce. Je krajskou lektorkou Olym-
piády v českém jazyce v Olomouckém 
kraji, lektorkou  společné části maturit-
ní zkoušky z ČJL (spoluúčast na publi-
kaci Cermatu Český jazyk a literatura. 
Písemná práce. Praha: Tauris, 2012), 
spolupracovala s  knihovnami v  Mo-
helnici a  v  Šumperku - pobočka Rej-
chartice na  cyklu Večery pod lampou 
s tematicky zaměřeným seznamováním 
veřejnosti s  novými světovými autory. 
Iniciovala aktivity Týdne mateřského 
jazyka na Gymnáziu Zábřeh.

Pro jednotlivé podvečery jsme si při-
pravili tato témata:
12. září -  Inspirace v díle V. Woolfové - 
Orlando, K majáku,
10. října - Neklidný vnitřní svět Fr. Ka-
fky (Zámek, povídky),
14. listopadu - Inspirativní kultury - 
Č. Ajtmatov (Popraviště), G. García 
Márquez (Dvanáct povídek o  poutní-
cích), 
12. prosince - Prosincové překvapení, 
9. ledna - Beze strachu z postmoderny 
- H. Böll (Klaunovy názory), 
13. února - Kunderova Nesmrtelnost, 
13. března - Kunderovy eseje jako dob-
rodružství intelektu, 
10. dubna - Inspirativní kompoziční 
technika I. Calvina (Když jedné zimní 
noci cestující). 

Návštěvníci literárního semináře si 
mohou zakoupit předplatné pro celý 
cyklus v hodnotě 300 Kč, nebo si vybrat 
jednotlivou přednášku se vstupným 
50 Kč. Během letních prázdnin přijí-
máme přihlášky. Kapacita semináře je 
omezená, je tedy nutné si místo rezer-
vovat osobně nebo telefonicky v  půj-
čovně pro dospělé. Kontaktní osobou 
je Vlaďka Daňková - tel. 583 283 138.  

 K. Šeligová

V pátek 9. června za krásného počasí 
jsme se sešli v Pavlínině dvoře na mód-

ní přehlídce „Dámy a pánové do gala“. 
Na  pódiu lahodil našim uším Tomáš 
Wurst písněmi pro nás dříve naroze-
né, ale v obecenstvu si je rádi poslechli 
i mladí lidé.

Přehlídku s  tanečními vstupy uvá-
děla zasvěceně autorka celé muzejní 
akce Mária Kudelová. Po  mnoha le-
tech jsme viděli předvádět šaty našich 
maminek a  babiček, které pro nás 
mnohdy oblékly jejich vnučky. Krásné 
střihy, vzory a materiály i z ciziny nás 
přenesly do našeho mládí a k tomu při-
spěly i  skvělé modelky, nechyběly ani 
děti. Je s  podivem, kolik se zachovalo 
ještě krásných šatů a  doplňků, které 
ženy ochotně zapůjčily. Co se nevešlo 
na přehlídku, to jsme viděli uvnitř mu-
zea na figurínách. 

Chceme poděkovat všem pracov-
níkům muzea, kteří tuto neobyčejnou 
akci pro nás uspořádali, a  těšíme se 
na další. K. Večeřová, jedna 

 z poskytovatelek modelů (81 let)

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
odloučené pracoviště v Jeremenkově uli-
ci, oslavila v pátek 16. června své padesá-
tileté výročí od otevření. Této události se 
zúčastnili bývalí i současní zaměstnanci 
spolu se zástupci města Šumperka. Spo-
lečně vzpomněli otevření a zahájení pro-
vozu této mateřské školy. 

Během slavnostní události všechny 
přítomné pozdravil místostarosta Jan 
Přichystal s  vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů Helenou Mi-
terkovou. Vedoucí pracoviště Oldřiška 
Vávrová přítomným slovem stručně 
přiblížila historii mateřské školy. 

Původně trojtřídní 15. MŠ byla spo-
jeným zařízením se dvěma odděleními 
jeslí a  vlastní kuchyně vařila obědy 
i  pro MŠ na  „Hlucháku“. Po  vzniku 
právnických subjektů v  roce 2003 se 
stala odloučeným pracovištěm Mateř-
ské školy Pohádka Šumperk. Nyní je 
zde pět tříd pouze mateřské školy s ka-
pacitou 125 dětí. 

Setkání se zúčastnila jak první ře-
ditelka školky Eva Moravcová, jež pů-
sobila ve  funkci 35 let, tak i  současná 
ředitelka Pavlína Bošková. Přišla rov-
něž nejstarší učitelka Josefa Hatoňová, 
která v červnu oslavila devadesáté na-
rozeniny. 

Kulturní program připravily děti 
kroužku Flétničky a  odměnou za  vy-
stoupení jim byl velký potlesk publika. 
Poté následovaly prohlídka celé mateř-
ské školy a volné povídání si o časech 
minulých i  současných, prohlížení fo-
tografií na připravených

panelech a  také alb s  fotkami. Pra-
covnice si předčítaly z  kroniky školy 
vedené od  jejího otevření. Atmosféra 
byla přátelská, všichni přítomní si se-
tkání užili a  rozcházeli se s  pocitem 
příjemně stráveného odpoledne.    

 O. Vávrová, 
 zástupkyně ředitelky MŠ Pohádka

Když vedla Věroslava Bojková odbo-
jáře do nového úkrytu, potkali němec-
kou hlídku. Věroslava muže po  svém 
boku duchapřítomně objala a  před-
stírala jeho milenku, díky čemuž si 
od  Němců místo prohlídky vysloužili 
jen neslušné poznámky. Odbojáře tak 
zachránila. Kromě vzpomínek Věrosla-
vy Bojkové z doby druhé světové války 
natočili žáci ze škol na Šumpersku celo-
životní příběhy dalších sedmi místních 
pamětníků. Veřejnosti je představili 
ve  čtvrtek 22. června v  odsvěceném 
kostele Zvěstování Panny Marie v Šum-
perku. 

Děti se v  projektu Příběhy našich 
sousedů setkaly také s Marií Kantoro-
vou a  Konstantinem Kargerem, kteří 
rovněž podporovali bojovníky proti 
nacizmu. O své vzpomínky se s dětmi 
podělili i  Miluše Jurášová, Karla Čer-
nohousová, Marie Čmakalová, Vít Kva-
pil a  Věra Chudobová, které připravil 
komunistický režim o majetek.

Úkolem týmů základních škol bylo 
nejen vzpomínky některého ze starších 
sousedů zachytit, ale naučit se jeho pří-
běh i vyprávět. „Projekt trval půl roku 
a za tu dobu se děti do příběhů doslova 
ponořily. Pátraly v archivech, dávaly si 
historky do souvislostí, stříhaly z nich 
videa nebo psaly reportáže,” říká Zu-
zana Ouhrabková ze společnosti Post 
Bellum, která spolu s obcemi Šumperk, 
Sudkov, Ruda nad Moravou a Libinou 
projekt uspořádala. 

Ve čtvrtek 22. června v kostele Zvěs-

tování Panny Marie půlroční práce dětí 
vyvrcholila. Za přítomnosti samotných 
pamětníků, spolužáků a zástupců obcí 
vyprávěly, co vyslechly. Jejich prezen-
taci i  výstupy, publikované na  inter-
netových stránkách projektu (www.
pribehynasichsousedu.cz), ohodnotila 
odborná porota z  řad učitelů, noviná-
řů a  historiků. Zvítězil přitom příběh 
Konstantina Kargera, který zachytili 
žáci ze školy v Rudě nad Moravou.

 K. Bardová, Post Bellum

Nejaktivnější dárce krve a  krev-
ní plazmy v  polovině června ocenila 
Transfuzní služba Šumperk společně 
se zástupci města Šumperka. Celkem 
čtrnáct mužů v  uplynulých letech 
a  desetiletích darovalo přinejmenším 
dvěstěkrát svou krev či plazmu. Zatím-
co někteří překonali hranici dvou set 
odběrů jen těsně, rekordman ze čtr-
náctky hrdinů, Václav Vondrouš, přišel 
darovat krev či plazmu celkem dvě stě 
šestadevadesátkrát.

Václav Vondrouš daruje krev či krev-
ní složky již čtyři dekády. „Poprvé jsem 
daroval krev ještě před vojnou, bylo mi 
okolo osmnácti let. Pak už to tak nějak 
zůstalo,“ komentuje skromně jedna-
šedesátiletý servisní technik ze Šum-
perka. Kromě něj byli oceněni i  Karel 
Bartošík, Jiří Csölle, Vlastislav Čulík, 
Dušan Demeter, Pavel Heincl, Roman 
Kadlec, Jiří Koutný, Stanislav Krpec, 
Vít Kubíček, Vojtěch Odstrčil, Vratislav 
Prokop, Miroslav Valenta, Petr Valko 
a  Václav Vondrouš. Ti všichni chodí 
dobrovolně darovat vzácnou tekutinu 
desítky let. Slavnostní setkání se ode-
hrálo ve  středu 14. června na  radnici. 
Termín akce přitom nebyl nijak náhod-
ný. 14. červen byl totiž Světovým dnem 
dárců krve.                                  -rm, zk-

Oslav se zúčastnili bývalí i  současní 
zaměstnanci „mateřinky“. Foto: archiv

Knihovna nabídne cyklus 
Podvečerních setkání 

s literaturou 20. století

Vydařená muzejní 
noc nám pohladila duši

„Mateřinka“ Pohádka 
v Jeremenkově ulici 
oslavila padesátiny

Žáci zachraňují svědectví 
o válce i kolektivizaci 

Transfuzní služba ocenila 
nejaktivnější dárce

Nejaktivnější dárce krve a  krevní 
plazmy v  polovině června ocenila 
Transfuzní služba Šumperk společně 
se zástupci města.  Foto: archiv

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, 
bezplatná poradna Šumperk, každou středu 14 - 16 hod., 
MěÚ Šumperk, Jesenická 31, malá zasedací místnost č. 206
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Jak se v Šumperku cítíte? 
Vyjádřete se v pocitové mapě

Knihovna nabídla Husovy dny

Andělárium láká na zajímavý program

Takzvanou „pocitovou mapu“, jejímž prostřednic-
tvím mohou lidé vyjádřit svoje názory, dojmy a po-
city, které v nich město Šumperk vyvolává, připravila 
místní radnice.

Cítíte se ve městě bezpečně? Jaká místa v Šumper-
ku ve  vás naopak vyvolávají nepříjemný pocit? Jaká 
místa máte ve městě rádi? Co vám v Šumperku chybí? 
Své pocity a dojmy ze života ve městě můžete vyjádřit 
prostřednictvím pocitové mapy do 31. srpna. Díky va-
šemu názoru můžeme společně zlepšit život ve městě. 
Pocitová mapa je k  dispozici v  Informačním centru 
Šumperk (budova divadla) nebo on-line  na  webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz.

 O. Hajduková, tisková mluvčí města

Městská knihovna Šumperk připravila ve spoluprá-
ci s místním Středisko volného času Doris, kinem Oko 
a společností Vistafilm ve čtvrtek 8. a v pátek 9. června 
projekt Husovy dny. 

Promítání filmu Jan Hus - Cesta bez návratu se 
v  kině Oko zúčastnilo 830 návštěvníků. Čistý výnos 
z projekce, který bude předán nadačnímu fondu gym-
názia, je dvacet tisíc korun. Fond zakoupí potřebnou 
kompenzační pomůcku pro studenta šumperského 
gymnázia M. Ž. 

V  odpoledních hodinách proběhla v  městské 
knihovně beseda s Davidem Loulou nazvaná Husovy 
stopy. Zúčastnilo se jí šestadvacet návštěvníků. V SVČ 
Doris pak ve  čtvrtek a  v  pátek dopoledne probíhaly 
interaktivní dílny pro žáky základních škol, kterých 
přišlo devětašedesát. K. Šeligová 

Vytvoření galerie pod širým nebem nazvané An-
dělárium podporuje už čtvrtým rokem šumperská 
radnice. Originální umělecká díla ozvláštňují tzv. 
Andělskou stezku vedoucí ze Šumperka přes předloni 
zrealizovaný Čarovný les a Tulinku do Rejchartického 
údolí. Další sochy, které vzniknou během červencové-
ho sochařského sympozia „Andělárium - galerie pod 
širým nebem 2017“, se sem přestěhují příští rok. Verni-
sáž výstavy proběhne v sobotu 22. července v 15.30 ho- 
din v Rejcharticích.

Tvůrci neobvyklého projektu, který v roce 2014 za-
štítilo občanské sdružení Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné, by tak rádi do podhůří Jeseníků přilákali 
milovníky umění i přírodních krás. Šumperk tuto ini-
ciativu podpořil darováním kmenů stromů na výrobu 
soch a  finančním příspěvkem ve  výši osmdesát tisíc 
korun, které má na  tento účel vyčleněné v rozpočtu. 
Na financování letošní akce navíc zastupitelé v únoru 
schválili poskytnutí individuální dotace v maximální 
výši sto padesát tisíc korun.

„Rádi bychom vytvořili unikátní uměleckou sbír-
ku dřevěných soch a  současně zhodnotili městské 
pozemky a  stávající turistické stezky,“ říká mluvčí 
projektu a  umělecký řezbář Tomáš Wurst. Myšlenka 
uspořádat první sochařské sympozium se zrodila již 
před šesti lety, poprvé se ale uskutečnilo v roce 2013. 
Romana Krestýnová, Tomáš Wurst a Marek Suchan 
se nechali inspirovat překrásnou krajinou a  loukami 
v Rejcharticích natolik, že přizvali ke spolupráci další 
kolegy řezbáře a sochaře. „Oslovili jsme i rejchartické 
domorodce, kteří se pro náš projekt upřímně nadchli. 
A o podporu nad touto bohulibou činností jsme po-
žádali faráře a  našeho kamaráda Milana Palkoviče 
z  Velkých Losin, který přislíbil patronát a  duchovní 

a  teoretické vedení, abychom netápali v  dané anděl-
ské symbolice. V  jeho pojetí je anděl poslem krásy,“ 
připomíná začátky projektu Wurst, jenž spolu s další-
mi sochaři a řezbáři založil Spolek Artibi, který letos 
získal za zajímavou myšlenku pravidelných sympozií 
podporu Olomouckého kraje.

„Andělárium - galerie pod širým nebem 2017“, je-
hož odborným garantem je Galerie Jiřího Jílka, pro-
běhne od  pondělí 17. do  soboty 22. července a  jeho 
dějištěm bude opět rejchartická louka u kostela. „Díky 
rozšířené finanční podpoře města Šumperka a  dota-
cím Olomouckého kraje a místní firmy Epcos můžeme 
letos pozvat čtrnáct sochařů, čímž se výrazně rozšíří 
počet dřevěných skulptur andělů. Letos se ale zaměří-
me nejen na sochy andělů, ale také na andělská pose-
zení - lavice. A rovněž na volnočasové aktivity rodičů 
s dětmi,“ podotýká Wurst. Sochy zde bude kromě Ro-
many Krestýnové, Tomáše Wursta a  Marka Suchana 
tvořit dalších jedenáct pozvaných umělců - olomoučtí 
tvůrci Jan Naš a Václav Lemon, brněnský sochař Jiří 
Prchal, sochař Václav Kyselka a sochař a architekt Ros-
tislav Župka z Křoví u Velké Bíteše, architekt a sochař 
Igor Bureš z  Hranic, postřelmovský grafik a  sochař 
Jaroslav Minář, výtvarnice Věra Kovářová z  Rejchar-
tic, hanušovický řezbář Jaroslav Pecháček, šumperský 
sochař Antonín Suchan a Petr Zámečník z Bartošovic.

V pátek 21. července odpoledne budou noví andělé 
instalováni na  rejchartickou louku a „sochání“ zpes-
tří od  sedmé podvečerní koncert Nadi Urbánkové 
s  kapelou Bokomara. Slavnostní vernisáž hotových 
děl pak proběhne v sobotu 22. července a doprovodí 
ji řada akcí. Hodinu po  poledni odstartují dílničky 
s Madlou pro děti i dospělé na  téma Andělé, během 
nichž si děti mohou vytvořit svého anděla. Omalován-
ky a vystřihovánky pro rodiče s dětmi přitom vytvoři-
la výtvarnice Věra Kovářová. 

Ve 14 hodin nabídne Divadlo Koráb pro rodiče s dět-
mi pohádku Kašpárek a drak, úderem třetí odpolední 
pak odstartuje show s motorovou pilou. V 15.30 ho- 
din proběhne vernisáž výstavy s představením jednot-
livých umělců. „Od čtvrté odpolední je na programu 
i tradiční dražba kreseb, keramiky a skulptur na téma 
andělé,“ upřesňuje Wurst. Celý odpolední program 
doprovodí kapela „Shodou okolností“ a  od  sedmé 
podvečerní se mohou příchozí těšit na  koncert ka-
pely Holátka. „V  rámci akce je zajištěna autobusová 
doprava ze Šumperka s  odjezdy od  hotelu Grand. 
V pátek 21. července v 18 hodin s návratem ve 21 ho-
din. V sobotu pak ve 14 hodin, návrat z Rejchartic je  
v 18 a ve 21 hodin,“ uzavírá Wurst. -zk-

Rejchartickou louku obsadí v polovině července so-
chaři a řezbáři.  Foto: -pk-

Muzeum chystá besedu 
o historii létání na Šumpersku
Ve čtvrtek 13. července v 18 hodin zve Vlastivěd-

né muzeum v  Šumperku všechny milovníky létání 
na besedu o historii a vývoji létání na Šumpersku. 

Beseda je součástí výstavy „Křídla v průběhu času“, 
a to její historické části. Povede ji autor výstavy Mi-
lan Dvořák a na dotazy návštěvníků bude odpovídat 
čestný host a  člen šumperského aeroklubu Zdeněk 
Zerzáň. V rámci besedy bude připravena krátká sli-
deshow s  obrázky z  historie a  vývoje šumperského 
letiště a Aeroklubu Šumperk.

V  úvodu se návštěvníci seznámí s  historií létání 
na Šumpersku před druhou světovou válkou. Největší 
pozornost ale bude věnována vývoji po druhé světo-
vé válce. Etapa od padesátých let až do dnešních dnů 
bude stěžejní částí besedy, mimo jiné i proto, že host 
Zdeněk Zerzáň je pamětníkem této doby - působil 
a stále ještě působí v šumperském aeroklubu. 

 M. Dvořák

O prázdninách si mohou 
děti v knihovně zasoutěžit
Během letních prázdnin si mohou děti v půjčovně 

pro mládež šumperské knihovny v ulici 17. listopadu 
zasoutěžit. Čekají na ně kvizové otázky ke komiksové 
výstavě Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa.

Knihovna je otevřena v  pracovních dnech od   
9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, s výjimkou čtvrt-
ků, kdy je zavřeno. První zářijový týden pak proběhne 
vyhodnocení nejlepších soutěžících. Knihovna záro-
veň nabízí k  hraní na  místě nebo k  výpůjčce domů 
velké množství deskových her. Bližší informace 
na www.knihovnaspk.cz. -red-

Muzejníci připravují
Prázdninový den

Prázdninový den chystají na  čtvrtek 27. července 
šumperští muzejníci. Proběhne od 9 hodin do 16 ho-
din a ani letos nepřijdou návštěvníci o tradiční prázd-
ninové soutěžení. 

V  Pavlínině dvoře budou rozmístěna stanoviště 
se soutěžemi inspirovanými aktuálními výstava-
mi, mimo jiné také výstavou s  interaktivními prvky 
Království mašinek. Pokud malí návštěvníci úspěšně 
absolvují všechna stanoviště, dostanou drobnou od-
měnu. Čekají je vědomostní a dovednostní úkoly, ale 
i  tvoření a  různé soutěže. Upečou si například per-
níčky ve tvaru vláčku, vyzkoušejí si práci archeologa, 
a pokud počasí dovolí, mohou se těšit i na vodní hrát-
ky a střelbu na terč. -eš-

Kulturní okénko

Bezmotorový kluzák Démant, Aeroklub Šumperk. 
 Foto: archiv
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Kulturní servis

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

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  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

11. 7. od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
 Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Charita Šumperk

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

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: 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

8. - 15. 7.  Rekondiční pobyt na dvoukolech v Blansku  
 Pro  přihlášené
11. 7.  Výlet do  Muzea historických automobilů 
  v Olomouci a do Tyflopomůcek Olomouc   
 Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD Šumperk
18. 7. v 10 hod. v „K“  Setkání s pomůckami od firmy Sagitta
20. 7.  Návštěva termálního parku Velké Losiny 
 Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Šumperk
21. 7. od 10 o 14 hod. v „K“  Přednáška PhDr. Dany Markové na téma   
 „Vztahy a my“
25. 7.  Výlet lanovkou k Medvědí hoře a procházka 
  naučnou stezkou Rysí skála v Koutech nad 
 Desnou  Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD 
  Šumperk
27. 7.  Expozice Čarodějnické procesy 
 v Geschaderově domě a historická procházka 
 Šumperkem - „Kde žily čarodějnice“ 
 Sraz v 8.40 hod. před budovou SONS
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. 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 

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 
Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Nástup od 1. 9. 2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  14. 7. 2017. 
Informace k  pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583  388  108 nebo Martin Urbánek, 
zástupce ředitele MP, tel. 583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.
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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 7. 7. 2017 do 27. 7. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna Hanušovice
Chléb hanušovický 450 g ...........................................15,50 Kč 
Pekárna Opava
Hřeben listový ořechový 90 g ................................................7,90 Kč 

!!!!!!

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

Hudební výuka - M. Machala 

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

Přípravka pro děti od 3 do 6 let 
klavír 
zpěv

Pondělí 
17. července
Učebna � rmy 

Agritec 
v Zemědělské ulici  
od 16 do 17 hodin

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

akustická kytara
bicí souprava 
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NABÍZÍME PRONÁJEM VYBAVENÉ 

KANTÝNY V NAŠÍ ŠKOLE OD 1.9.2017

Provozní doba:  
pondělí - pátek 
od 7,45 h - 13,45 h 
(ve dnech školního 
vyučování)

Bližší informace poskytne 

p. Milena Muroňová 

- ekonom školy 

 583 301 057 

 739 357 023
 milenamuronova@seznam.cz
 739 357 023
 583 301 057 

 milenamuronova@seznam.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 
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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
9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

″PO LÁVCE″ 
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

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

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Jarní úklid

Po předložení 

této reklamy 

SLEVA 10% 
pouze 

v březnu!

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

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 28. 4. 2017 do 11. 5. 2017
    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Opava
Mu�  n světlý 100g .................................................................................................................10,90 Kč
Mu�  n tmavý 100g ................................................................................................................10,90 Kč
Rustikální pečivo 70g .............................................................................................................4,50 Kč
Pekárna AGH Hanušovice 
Chléb parlament kulatý 450g, KB ......................................................................................3,90 Kč
Buchta s makovou náplní půlka 175g, balená ............................................................12,50 Kč

ČERSTVÉ UZENINY

Řeznictví Tichý
Špekáčky....................................................................................................................... 94,00 Kč /1 kg
Anglická slanina lisovaná ....................................................................................129,00 Kč / 1 kg
Šunka nejvyšší jakosti ...........................................................................................149,90 Kč / 1 kg

!!!!!!!!
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

S pomocí uplatnění se na trhu 
práce dlouhodobě nezaměstnaným 
pomůže projekt „PO LÁVCE“

Lidem na  Šumpersku a  Jesenicku, 
kteří jsou dlouhodobě či opakovaně 
v evidenci Úřadu práce se nabízí mož-
nost jak získat zaměstnání. Akademie 
Jana Amose Komenského v  Šumperku 
realizuje v současné době  projekt, který 
řeší pomoc při hledání zaměstnání oso-
bám, které jsou v evidenci Úřadu práce 
déle než 1 rok, nebo jejichž doba evi-
dence na ÚP ČR dosáhla v posledních  
2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Projekt s názvem „PO LÁVCE“ (kva-
litní profesní příprava a  adresné zpro-
středkování zaměstnání pro udržitelnou 
práci a  konkurenceschopnost Šumper-
ska a Jesenicka) nabízí dlouhodobě ne-
zaměstnaným tzv. tréninková pracovní 
místa. Po  absolvování vstupních moti-
vačních aktivit si uchazeči o zaměstnání 
mohou vybrat z  nabídky několika re-
kvalifikačních kurzů, jako jsou obsluha 
osobního počítače, svářečský kurz, kurz 
osobního asistenta nebo mohou získat 
řidičské oprávnění skupiny B a C a v ne-
poslední řadě je to rekvalifikační kurz 
praktické rekvalifikace s praxí u zaměst-
navatelů. Po  absolvování kurzů jsou 

účastníkům nabídnuta 3měsíční trénin-
ková pracovní místa u  zaměstnavatelů 
ze Šumperska a Jesenicka. Na vytvoření 
tréninkového pracovního místa získá 
zaměstnavatel dotaci ve výši 20tis./měs. 

Projekt (CZ.03.1.48/0/0.0/0.0/16_0
53/0004081) je financován z  ESF ČR 
a Státního rozpočtu a bude probíhat až 
do roku 2019. 

Bližší informace o  projektu lze zís-
kat přímo v  kanceláři Akademie Jana 
Amose Komenského nebo Informač-
ním centru pro mládež na nám. Míru 4, 
Šumperk.
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Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf Variant a další 
modely vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým 
zvýhodněním 76 600 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se 
u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

„Firma se hezky rozjíždí, ale v čem budu jezdit já?“

Vzorový příklad úvěru na Volkswagen Golf Variant Maraton Edition 1,0 TSI v ceně 517 900 Kč, splátka předem 258 950 Kč (50 %), výše úvěru 258 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 295 940 Kč, celkové platby za 
úvěr vč. pojištění 369 260 Kč, RPSN vč. pojištění 12,244 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 103 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 206 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 428 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 3,99 %. 
Pojištění obsahuje Volkswagen havarijní pojištění (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může obsahovat prvky 
příplatkové výbavy.

A co třeba nový Golf 
Variant již za 4 500 Kč 
měsíčně se zárukou 
na 5 let a bohatou 
výbavou?

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč

Přejeme všem slunečné 
léto a krásné prázdniny 

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme nové kolegy:
•	Manažer	vývoje	výrobků	
•	 Výrobní	technik
•	 Procesní	technik
•	 Vývojář	procesů
•	 Technik	kvality
•	 Asistent	Yield	manažera	
•	 Operátor,	kontrolor		
výroby

•	 Seřizovač
•	 Elektronik
•	Mechanik	-	opravář	strojů		
a	zařízení	

• 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


