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Městská úřadovna v Jesenické ulici 31 
má za  sebou kompletní „generálku“. 
Předloni prošly rekonstrukcí vnitřní 
prostory, letos dostala budova nový „ka-
bát“, opravily se rovněž garáže, rampa 
a rotunda ve dvorním traktu. Slavnostní 
otevření proběhlo krátce před listopa-
dovým jednáním zastupitelstva města.

„Jsem rád, že se podařilo naplnit pů-
vodní vizi. Všechna okna mají stejný 
tvar a  proporce, evokují tak původní 
vzhled z historických fotografií. Fasádu 
směrem do  uliční části jsme se snažili 
oživit plastickými detaily a  umístěním 
dvou bannerů s  moderním logotypem 
města,“ uvedl architekt Petr Doležal, 
jenž je podepsán pod návrhem staveb-
ních úprav. 

Rekonstrukce úřadovny měla pro-
běhnout již loni. Brněnská firma SY-
NOVUS s.r.o., která vzešla vítězně 

z výběrového řízení, však dodací lhůty 
nezvládla a  musela zaplatit pokutu. 
Město poté vypsalo nové výběrové ří-
zení a  vybralo brněnskou společnost  
Karnet, jež realizaci dokončila v  do-
hodnutém termínu. Letošní investice 
přišla na 4,2 milionu.

„Budova, která je typickou úřadovnou 
a  jejíž součástí je i  služebna a  zázemí 
pro městskou policii, je nyní v dobrém 
stavu, takže by mohla další desítky let 
sloužit bez problémů svému účelu. Nyní  
zbývá pouze zabývat se otázkou pří-
padného rozšíření parkoviště,“ podotkl 
tajemník městského úřadu Petr Holub.

Renovace navázala na  rozsáhlé re-
konstrukce, které proběhly v  předcho-
zích letech. V  roce 2012 se opravila 
kotelna za  1,8 milionu korun s  tím, že 
město na  tuto investici získalo třísetti-
sícovou dotaci. O  dva roky později se 

budova dočkala nové střechy a  opravy 
výtahu, to vše za 2,75 milionu. A před 
dvěma lety proběhla rekonstrukce ka-
nalizace a  realizace zpevněné plochy 
ve dvoře, což přišlo na 1,22 milionu. 

Náročná byla další etapa rekonstruk-
ce, jež probíhala předloni za  plného 
provozu a  zahrnovala především vý-
měnu všech oken a prosklených scho-
dišťových stěn ve  staré budově a  také 
úpravu společných vnitřních prostor. 
Součástí bylo i pořízení nového infor-
mačního systému a  mobiliáře. Trvala 
téměř půl roku a přišla na 9,72 milio-
nu korun. Loni se pak za  půldruhého 
milionu udělala část fasády a  obno-
vil se žulový obklad v  části do  uliční 
fronty. Spolu s  letošní závěrečnou eta-
pou si tak opravy v  posledních šesti 
letech dohromady vyžádaly 21,2 mi- 
lionu korun. -zk-

Fasádu směrem do uliční části oživují plastické detaily a umístění dvou bannerů s logotypem města.  Foto: -zk-

Městská úřadovna v Jesenické ulici dostala nový „kabát“
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

2. listopadu 2017
*schválilo navýšení dotací na rok 2017 na činnost 

společnosti Šumperské sportovní areály, jež provo-
zuje místní plavecké bazény a zimní stadion, z částek 
dva miliony na 4,8 milionu a ze tří milionů na 3,8 mi-
lionu korun. 

„V  září byl přepočítán výsledek hospodaření 
za prvních osm měsíců letošního roku. Je třeba říci, 
že v  případě AQUATOLu se na  navýšení podepsal 
nárůst mzdových prostředků, vyplácení odstupného, 
nižší výnos z prodeje permanentek na plavání v kry-
tém bazénu, který jsme byli nuceni v červnu uzavřít, 
výpadek v důsledku omezeného provozování plavec-
ké školy a plavání sportovců a veřejnosti a také nákla-
dy na údržbu a vybavení přilehlých areálů, například 
skateparku, in-line dráhy či nového víceúčelového 
hřiště,“ uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný. V  případě zimního stadionu se podle něj jedná 
nejen o  zákonné zvýšení minimální mzdy, ale také 
o zvýšení pojištění areálu a o nárůst nákladů na ply-
nové vytápění v souvislosti s osazením dalšího kotle 
pro ohřev strojovny a rolbovny. Navíc musejí Podni-
ky města uhradit faktury za tréninky mládežnických 
družstev na  stadionech v  Uničově a  ve  Šternberku. 
Pokud ŠSA dotace v plné výši nevyčerpají, vrátí se pe-
níze do rozpočtu města nebo se započítají pro příští 
rok.

* schválilo poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města ve výši dvě tisíc korun Divadlu 
Šumperk, s.r.o., na  pořízení nového osvětlovacího 
pultu. Původní, osm let staré zařízení je totiž ne-

Místem setkávání s anděly se stane někdejší trafosta-
nice u  frekventované turistické cesty v blízkosti lomu 
nad Tulinkou a  její okolí v  šumperském lese. Město 
v této souvislosti loni požádalo ve spolupráci s Podniky 
města Šumperka Olomoucký kraj o dotaci ve výši 225 ti- 
síc korun z titulu na podporu cestovního ruchu v turi-
stických regionech Jeseníky a Střední Morava. Projekt 
„Úprava okolí bývalé trafostanice v  příměstském lese 
a vyznačení andělských stezek“ podpořil kraj částkou 
220 tisíc korun. Loni v únoru přitom zastupitelé uložili 
radě města zapracovat do rozpočtových opatření část-
ku minimálně 225 tisíc korun na financování projektu 
za podmínky, že městu bude dotace poskytnuta. 

Terénní úpravy již v tomto prostoru probíhají. Nej-
levnější dodavatel ovšem nabídl za  realizaci částku 
o čtrnáct tisíc vyšší, než rozpočet předpokládal, celkem 
šlo o 268 tisíc korun. Na úhradu tak „padla“ velká část 
finančních prostředků určených původně na  kotvení 
soch. V této souvislosti vzali zastupitelé letos v listopa-
du na vědomí navýšení částky na realizaci zmíněného 
projektu o částku dvacet tisíc korun a současně uložili 
radě města zapracovat do  rozpočtového opatření ro- 
ku 2017 přesun této částky v rámci rozpočtu odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů.

O opravě chátrající trafostanice, u níž bude končit 
tzv. andělská stezka, rozhodly Podniky města Šumper-
ka, které ji mají ve své správě, v roce 2015. Řešení ce-
lého prostoru je inspirováno návrhem architekta Jiřího 
Valerta. Vlastní zabezpečení objektu přišlo Podniky 
města na dvě stě dvacet tisíc korun bez DPH. 

Terénní úpravy v  režii radnice by měly být hotové 
v nejbližších dvou týdnech. Poté přijde na řadu vlast-
ní osazení soch, jež má „na triku“ spolek Artibi, který 
vzešel z poptávkového řízení a jenž stojí za projektem 
Andělárium - galerie pod širým nebem. Dvě sochy an-
dělů přitom budou umístěny uvnitř trafostanice, dvě 
andělské bytosti pak budou „vylétávat“ z  jejích oken 
a jedna bude zavěšena na průčelí objektu. Součástí této 
části projektu za necelých dvě stě tisíc je rovněž vytvo-
ření naučných stezek, které provedou turisty po  sto-
pách soch andělů v příměstském lese. Tři informační 
tabule ve  tvaru andělského křídla, ukazujícího směr, 
budou umístěny na konci tzv. Čarovného lesa, na cestě 
k Tulince z ulice Reissovy, právě u bývalé trafostanice, 
a na kraji příměstského lesa směrem od Rejchartic. Vy-
dání informačních letáků vztahujících se k  naučným 
stezkám následně zajistí odbor školství, kultury a vněj-
ších vztahů šumperské radnice.

Loni v  únoru rozhodli šumperští zastupitelé, že 
sedmdesátiletí a starší senioři, kteří si koupí zlevně-
nou měsíční jízdenku za  sto patnáct korun, mohou 
v Šumperku v rámci zóny číslo 1 jezdit od 1. května 
v autobusech městské a příměstské hromadné dopra-
vy zdarma. Podmínkou bylo, že po předložení dokla-
du a  vyplnění žádosti jim radnice jízdenku zpětně 
proplatí. Od 1. ledna příštího roku již žádost podá-
vat nemusejí. V  listopadu totiž zastupitelé schválili  
uzavření dodatku smlouvy s  Olomouckým krajem 
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obsluž-
nosti a  smlouvu o  úhradě kompenzace na  zajištění 
dopravní obslužnosti. Zmínění senioři si tedy v lednu 
koupí v autobuse jízdenku za  sto korun, která bude 
platit jeden rok. Měsíčně je tak cestování městskou 
hromadnou dopravou vyjde na osm korun.

„Poslední proplacené jízdenky za  115 korun bu-
dou ty vydané v měsíci prosinci letošního roku. Lhů-
ta na  podání jízdenky k  proplacení je čtyřicet dnů 
od data vydání,“ upozorňuje vedoucí odboru dopravy 
šumperské radnice Radek Novotný.

„Financování městské hromadné dopravy bude 
od 1. ledna smluvně zajištěno Olomouckým krajem, 
zastoupeným příspěvkovou organizací - Koordiná-
torem Integrovaného dopravního systému - KID-
SOK. Město nebude mít uzavřenou smlouvu přímo 
s  dopravcem, ale financování bude probíhat pro-
střednictvím KIDSOKu, s  nímž je potřeba uzavřít 
smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti území města Šumperka,“ vysvětlil na lis-
topadovém jednání zastupitelstva města místosta-
rosta Tomáš Spurný a  dodal, že město bude hradit 
kompenzaci organizaci KIDSOK, která peníze dále 

převede dopravci. „Jednou ročně proběhne vyrovnání 
rozdílu mezi odhadem a skutečností podle realizova-
ných tržeb,“ podotkl.

Ceny jízdného a  přepravní podmínky zůstávají 
beze změn, stávající postup bude upraven pouze při 
poskytování slevy pro občany starší sedmdesáti let. Ti 
musejí vlastnit průkaz s fotografií a od ledna příštího 
roku si mohou koupit v autobusu jízdenku za sto ko-
run, která bude platit dvanáct měsíců od vydání. Ta 
již lidem proplácena nebude. Sleva přitom bude při-
znána všem občanům ve věku sedmdesát let a starším 
bez ohledu na bydliště. V případě, že průkaz senior 
ještě nemá, může si ho jednorázově vyřídit v kancelá-
ři na autobusovém nádraží. Průkaz má neomezenou 
platnost a je očíslován, číslo průkazu je žadatel povi-
nen napsat na jízdenku. V současnosti přitom využí-
vají tuto možnost v Šumperku na dvě stovky seniorů 
nad sedmdesát let.

Od ledna příštího roku vyjde seniory starší sedm-
desáti let cestování MHD měsíčně na osm korun.                        
                                                                        Foto: -zk-

Sedmdesátiletí a starší senioři již od ledna 
nemusejí žádat o proplácení jízdenek na městskou hromadnou dopravu

Někdejší trafostanici v blízkosti lomu nad Tulinkou obsadí andělé

funkční a náhradní díly již nejsou k dispozici. Před-
pokládaná cena nového pultu se odhaduje na  čtvrt 
milionu, zbývající částku přitom divadlo uhradí 
z vlastních prostředků.

* schválilo časový a obsahový program svých za-
sedání v  prvním pololetí roku 2018. Zastupitelé se 
do konce června sejdou pětkrát, nejbližší jednání je 
na programu ve čtvrtek 25. ledna.

* schválilo obecné podmínky pro poskytování 
dotací pro rok 2018, podmínky pro poskytová-
ní dotací na  neziskové akce (v  minulosti granty) 
pro rok 2018, podmínky pro poskytování dotací 
na celoroční činnost (v minulosti dotace na činnost) 
pro rok 2018 a  podmínky pro poskytování dota-
cí na  činnost organizací působících v  soutěžích 
výkonnostního sportu pro rok 2018 a  také vzory 
smluv. Zastupitelé vzápětí schválili vyhlášení dotač-
ního programu „Podpora neziskových akcí“ a  také 
programu „Podpora celoroční činnosti“, žádosti  
začne radnice přijímat 24. ledna. Do  třetice pak 
schválili vyhlášení dotačního programu „Podpora 
výkonnostního sportu“, o  dotace se přitom mohou 
zájemci ucházet podáváním žádostí od 9. dubna. 

* schválilo peněžitý vklad do  společnosti Pod-
niky města Šumperka a.s. ve výši patnácti milionů 
korun za účelem navýšení základního kapitálu spo-
lečnosti na novou výši 405.554.785,- Kč, se splatností 
peněžitého vkladu za  třicet kusů nově emitovaných 
půlmilionových akcií ve  lhůtě do  devadesáti dnů 
ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti 
valné hromady o  zvýšení základního kapitálu. Více 
v článku „Draci se dnes vracejí na domácí led“.

* schválilo strategii prevence kriminality v Šum-
perku na období 2018 - 2021. Více v některém z příš-
tích čísel.

* schválilo poskytnutí zápůjčky ve výši 366 tisíc 
korun společnosti Pontis Šumperk, o.p.s., na finan-
cování projektu Polsko-česká kampaň: bezpečný 
a  aktivní senior. Jde o  projekt, který chce Pontis  
realizovat s polskými partnery v  letech 2018 - 2019 
v  případě, že ho fond podpoří. Náplní je realizace 
turistických a  společenských setkání seniorů star-
ších šedesáti let. V  případě, že projekt uspěje, bude 
zápůjčka proplacena po jeho ukončení a řádném vy-
účtování v dubnu roku 2019.  Pokr. na str. 5
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Rekonstrukci šumperského plaveckého areálu 
AQUACENTRUM na Benátkách, jejíž hlavní část by 
měla proběhnout od jara roku 2018 do podzimu ro- 
ku 2019, spočítali projektanti na sto šedesát milionů 
korun bez DPH. Konečnou cenu ukáže až soutěž. Tu 
chtějí Podniky města Šumperka, jež areál prostřed-
nictvím své dceřiné společnosti Šumperské sportovní 
areály provozují, vyhlásit v nejbližších dnech. 

„Jakmile budeme mít celou projektovou dokumenta-
ci, vyhlásíme soutěž na dodavatele stavby. Již nyní však 
probíhají přípravné práce. Na jaře proběhla demontáž 
technologie pod venkovním bazénem. Minulé úterý 
začala demolice venkovního brouzdaliště a  do  konce 
listopadu by pak měla být dokončena demontáž tech-
nologie pod vnitřním bazénem,“ říká ředitel Podniků 
města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček a  dodává, že 
podrobné informace k  rekonstrukci se čtenáři Šum-
perského zpravodaje dozvědí v  příštím čísle. Vzápětí 
podotýká, že v souvislosti s rekonstrukcí rozprodávají 
Podniky města původní vybavení interiéru, například 
skříňky, židle a další nábytek.  Pokr. na str. 4

Druhou etapu rekonstrukce šumperského zim-
ního stadionu dodavatelská firma MORYS s.r.o., 
navzdory nečekaným potížím, souvisejícím s  velmi 
špatným stavem ocelové konstrukce, v  avizovaném 
prodlouženém termínu úspěšně zvládla. Led se začal 
vyrábět koncem minulého týdne a  dnes v  podvečer 
by na  něm měli domácí Draci přivítat hodonínský 
hokejový klub.

Rekonstrukci prodloužila především potřeba mno-
hem četnějších svářečských prací na ocelové konstruk-
ci. Oproti původnímu předpokladu se totiž ukázalo, 
že je nutné dorovnání střešní konstrukce ve  větším 
rozsahu, než projektanti stanovili. Tzv. zaklopení stře-
chy navíc nepřály klimatické podmínky. Přesto se po-
dařilo osadit veškeré osvětlení, jež má ochranu proti 
tryskající vodě, a rovněž vzduchotechniku. Zbývá ještě 
„doladit“ ozvučení a elektronickou požární signalizaci, 
jejichž dodělání je nutné zkoordinovat s harmonogra-
mem tréninků a naplánovaných utkání. 

„Kompletní slaboproudé rozvody budou hotovy 
do konce roku. Ozvučení bude ze začátku pouze provi-
zorní, a to do doby zprovoznění zcela nového systému, 
které se očekává v druhé polovině listopadu,“ upozor-
ňuje ředitel Podniků města Šumperka Patrik Tomáš 
Pavlíček a  dodává, že kabeláž mezi nainstalovanými 
reproduktory nebylo možné začít osazovat dříve, než 
došlo k úplnému zaklopení střešní krytiny a především 
než byly všechny spoje mezi střešními panely zapás-
kovány hydroizolační vrstvou. Opravou musely projít 
i  samotné šatny a  sociální zázemí. Ty však nezvýšily 
cenu díla, neboť budou hrazeny dodavatelem. 

Do  konce roku bude podle ředitele PMŠ dokon-
čeno rovněž zázemí pro novináře v patře na ochozu  
přiléhajícím k ubytovně Sport tak, aby interiér zimní-
ho stadionu vzhledově odpovídal požadavkům dneš-
ní doby. Během listopadu se navíc budou na stadionu 

ještě odstraňovat případné drobné vady a nedodělky, 
jež by však nijak neměly bránit jeho provozu. 

Letošní investice přijde v případě střechy na dvacet 
šest a  půl milionu korun a  zhruba tři další miliony 
potom stojí protipožární zabezpečení objektu, včetně 
ozvučení, které slouží zároveň jako evakuační roz-
hlas, a je tedy napájeno z nouzového rozvaděče. 

„První etapu rekonstrukce zaplatily Podniky města 
z vlastních úspor a z dotace. Aktuálně dokončovanou 
etapu 2A financujeme z  dvacetimilionového úvěru 
a z části z vlastních zdrojů. Budeme ale na ni potřebo-
vat ještě pětimilionovou pomoc od města a na etapu 
2B, plánovanou na  rok 2018, jež zahrnuje zateplení 
obvodového pláště stadionu a  úpravu jedné tribuny 
a vybudování únikových zón, pak dalších deset mi-
lionů. Jako naprosto optimální se jeví cesta navýšení 
základního kapitálu společnosti PMŠ. Tato částka je 
v návrhu rozpočtu města na rok 2018,“ vysvětlil šum-
perský místostarosta a předseda představenstva PMŠ 
Tomáš Spurný. -red-

Poslední etapa „generálních“ úprav 
v  lokalitě Vančurovy ulice skončila. 
V této části města se v posledních třech 
letech vyměnily kanalizační řad, domov-
ní přípojky a  přípojky k  uličním vpus-
tím. Nový je celý povrch komunikace, 
chodníky, přechody pro chodce, osvět-
lení a automobilová stání. Nejvýraznější 
proměnou je ovšem změna přednosti 
v jízdě v křižovatce se Zábřežskou ulicí. 
Ta proběhla už v loňském roce.

„Vančurova ulice je jedním ze zá-
sadních přivaděčů dopravy do  města. 
Ulice byla ve  velmi neutěšeném stavu, 
na který si místní obyvatelé stěžovali,“ 
uvedl šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný a  připomněl, že rekonstrukcí, 
jejíž součástí byla i  výměna podklad-
ních vrstev, prošla Vančurova ulice bě-
hem tří etap. Odstartovala ji v roce 2015 
oprava v úseku mezi křižovatkami ulic 
Zábřežské a B. Němcové, loni pak přišly 
na  řadu křižovatky s  ulicí Zábřežskou 
a s ulicí Nerudovou s tím, že výsledkem 
byla mimo jiné změna přednosti v jízdě. 
Letos vše završila rekonstrukce křižo-
vatky s ulicí B. Němcové a na ni nava-
zující úsek směrem k ulici Havlíčkově. 

„Během stavby jsme se potýkali 

s  mnoha problémy i  s  nevolí někte-
rých obyvatel k  této stavbě. Myslím si 
ale, že ta dnes již pominula a  lidé jsou 
spokojení, protože stav v jejich ulici se 
minimálně o sto procent zlepšil s ohle-
dem na  hlučnost a  prašnost,“ podotkl 
místostarosta.

Kromě společnosti Vodohospodář-
ská zařízení Šumperk, jež ve  své režii 
vyměnila hlavní kanalizační řad a  na-
pojila uliční vpustě, je rekonstrukce 
dílem společností Swietelsky stavební 
s.r.o., Strabag, a.s. a  JR STaKR, s.r.o. 
Město tato investice přišla celkem 
na necelých dvacet milionů korun.

Nová kanalizace, která je kvalitně 
utěsněná, takže jí už voda nemůže pro-
sakovat jako v  minulosti, přinesla ale 
obyvatelům ulice nečekané problémy. 
Při extrémních deštích během bouřek 
se totiž ve sklepech některých domů za-
čala objevovat voda.

„O potížích ve Vančurově ulici víme 
a  ve  spolupráci s  VHZ hledáme nej-
vhodnější řešení,“ zdůraznil Spurný. 
„Projekčně i  stavebně je vše v  pořád-
ku. Projekt byl dimenzován na poměry 
stoleté vody. Voda však je samozřejmě 
živel a  nelze u  ní předpokládat, jak se 

zachová. A  to je právě případ přívalo-
vých dešťů,“ doplnil výkonný ředitel 
společnosti VHZ Šumperk Martin Bu-
diš a dodal, že poněkud problematické 
je, že v  křižovatce s  ulicí B. Němcové 
se scházejí tři stoky. Nejvíc vody při-
tom teče od Zábřežské ulice, další pak 
od Dvořákova náměstí a od konce Van-
čurovy ulice. A  právě při přívalových 

deštích se voda, jež normálně odtéká 
stokou směrem k Nerudově ulici, tlačí 
do  ulice Vančurovy. „V  současné době 
musíme analyzovat sítě před Vančuro-
vou ulicí, abychom mohli vyhodnotit 
veškeré nátokové situace a  abychom 
vhodným zásahem dosáhli toho, že 
k zatopení sklepů již nebude docházet,“ 
dodal Budiš.  -zk-

Letos rekonstrukci završila třetí etapa od křižovatky s ulicí B. Němcové směrem k uli-
ci Havlíčkově. Slavnostní přestřižení pásky se odehrálo minulý čtvrtek.       Foto: -zk-

PMŠ rozprodávají 
vybavení AQUATOLU

Draci se dnes vracejí na domácí led

Vančurova ulice se po třetí etapě rekonstrukce opět otevřela

Minulé úterý začala demolice brouzdaliště. Foto: -pk-

Začátkem minulého týdne finišovaly dokončovací 
práce, aby se jeho koncem mohl začít vyrábět led. 
 Foto: -pk-
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Informace/Prodej domu

Město Šumperk nabízí k prodeji dům na náměstí 
Míru 20. Jeho přeřazení ze seznamu domů v majetku 
města na seznam majetku určeného k prodeji schvá-
lili letos v září na svém jednání zastupitelé, stejně jako 
kupní cenu v minimální výši 7,5 milionu korun, jež 
vychází ze znaleckého posudku.

Někdejší Dům dětí a mládeže u radnice využívalo 
Středisko volného času Doris do  roku 2016, kdy ho 
z důvodu zajištění hospodárnosti provozu a sjednoce-
ní nabídky kroužků vyklidilo a kroužky přestěhovalo 
na  tzv. „Komín“ v  Komenského ulici. „Po  vyklizení 
objektu jsme se zabývali možnostmi jeho dalšího vy-
užití. Ze strany veřejnosti přitom vzešel požadavek 
na  vytvoření centra setkávání spolků, provozujících 
různé volnočasové aktivity. Město tak postupně uza-
vřelo s místní Řeckou obcí, Dětským klíčem, tanečním 
folklorním souborem Senioři a  se spolky Jokes&Ga-
mes a GALIMATYÁŠ smlouvy o výpůjčce, na jejichž 
základě prostory v domě užívají. Doba výpůjčky byla 
stanovena jako určitá do doby zahájení rekonstrukce 
s  možností ukončení smluv s  tříměsíční výpovědní 
dobou,“ vysvětluje vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová a dodává, že neby-
tové prostory v přízemí, do nichž se vstupuje z náměs-
tí, jsou užívány na základě nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou. 

Roli při rozhodování, jak s málo využívaným ob-
jektem naložit, sehrál podle vedoucí majetkoprávní-
ho odboru fakt, že město od  letošního roku vlastní 
bývalou manufakturu a dům kultury, do nichž bude 
v  nejbližších letech investovat nemalé prostředky. 
Navíc v  současnosti probíhá rekonstrukce někdejší 
Masarykovy školy v ulici 28. října, v níž bude od září 
příštího roku sídlit městská knihovna a budou se zde 
nacházet prostory pro podobné využití, jaké je dnes 
v  domě na  náměstí Míru. „Majetkoprávní odbor 
jako správce domů v majetku města považuje za ne-
ekonomické vynakládat další prostředky na jeho re-
konstrukci. Proto jsme navrhli přeřazení nemovitosti 
na seznam majetku určeného k prodeji, což zastupi-
telstvo města v září schválilo, stejně jako kupní cenu 
v minimální výši sedm a půl milionu korun jako cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem,“ podo-
týká Répalová.

Zveřejnění záměru prodeje domu na náměstí Mí- 

ru 20, včetně pozemku a příslušenství, schválila rada 
města 5. října. Pro tento objekt byl zpracován průkaz 
energetické náročnosti budovy, budova patří do ener-
getické třídy E, měrná roční spotřeba energie je  
190,4 MWh/rok). 

Podmínkou prodeje je, že kupující vezme na  vě-
domí, že převáděné nemovité věci jsou nemovitou 
kulturní památkou. „Z tohoto důvodu bude v kupní 
smlouvě sjednáno předkupní právo města pro pří-
pad prodeje i  jiného zcizení nemovitých věcí. To by 
mohlo město využít v  případě, že by nový vlastník 
nenakládal s  domem s  péčí řádného hospodáře. Se 
zájemcem o koupi domu chceme rovněž jednat o dal-
ším využití nemovitosti. Pokud by zde například chtěl 
vybudovat ubytovnu, město Šumperk by od smlouvy 
odstoupilo,“ ujišťuje vedoucí odboru.

Cenu za dům musí kupující uhradit do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před podáním ná- 
vrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a rovněž 
zaplatit správní poplatek za  zápis vlastnického práva 
do katastru nemovitostí ve výši tisíc korun. „V přípa-
dě, že obdržíme více žádostí o koupi, bude kupující vy-
brán v uzavřeném výběrovém řízení. Kritériem bude 
nejvyšší nabídnutá cena. Vyvolávací cena je stanovena 
na sedm a půl milionu,“ připomíná Répalová. -zk-

Závěrečná poznámka: Bližší informace k  prodeji 
domu na nám. Míru 20 podá zájemcům H. Répalová, 
tel.č. 602 744 869, e-mail: hana.repalova@sumperk.cz.

Město prodává dům na náměstí Míru 20

Bluesová lavička oživí prostor ulice Na Hradbách      PMŠ rozprodávají 
vybavení AQUATOLU

Takzvaná bluesová lavička, kterou v  ulici 
Na  Hradbách letos v  červnu instaloval Šumperský 
Okrašlovací Spolek a  jež poté musela být vzhledem 
ke kolizi se sítěmi odstraněna, se dočká nového osa-
zení. Místní radnice se ve spolupráci s Podniky města 
Šumperka a zmíněným spolkem domluvila na koneč-
ném řešení. 

Spolek lavičku daroval městu s  tím, že ji osadí 
na místě, jež rovněž schválili památkáři. „K instalaci 
lavičky dojde v sobotu 11. listopadu od 11.11 hodin 
v ulici Na Hradbách nedaleko od průchodu k mini-
golfu. Tedy ještě před zahájením letošního ročníku 
Blues Alive, který proběhne od 16. do 18. listopadu,“ 
uvedl předseda Šumperského Okrašlovacího Spolku 
Radek Auer. Vzápětí připomněl, že se jedná o drátě-
nou konstrukci s postavou sedícího kytaristy, kterou 
loni zhotovil na zakázku spolku místní umělec David 
Bachroň. „Jde o umělecký artefakt, jímž chtějí členo-
vé okrašlovacího spolku připomenout, že Šumperk je 
spojený s  prestižním bluesovým festivalem. Lavička 

přitom není určena k sezení, na což upozorní dodat-
ková tabulka,“ doplnil ředitel Podniků města Šum-
perka Patrik Tomáš Pavlíček.  

Lavička bude umístěna v prostoru u městských hra-
deb. Ty se příští rok dočkají další etapy rekonstrukce, 
konkrétně v  úseku od  minigolfu po  Palác Schön-
berg. „Tuto zakázku jsme letos vysoutěžili napotřetí 
v říjnu s tím, že realizace proběhne příští rok na jaře. 
Do  předchozích dvou soutěží se totiž nikdo z  kapa-
citních důvodů nepřihlásil. Sanaci hradeb provede 
olomoucká firma SANOL,“ upřesnil Pavlíček. Půjde 
podle něj o mechanické a chemické odstranění nále-
tové zeleně, následné proškrabání spár zdiva a  nové 
spárování nastavovanou maltou. Uvolněné kameny 
dodavatelská firma vyjme, očistí a znovu osadí, chy-
bějící kameny doplní odpovídajícím starým kamenem 
se stejným mineralogickým složením a velikostí. Větší 
trhliny pak vyplní kameny a prováže je do stávajícího 
zdiva tak, aby úprava byla co nejméně znatelná. To vše 
přijde na necelého půl milionu korun. -zk-

   Pokr. ze str. 3
Zvolily formu elektronické aukce na  Aukru. Ti, 

kteří mají zájem o  jakékoli z  nabízeného vybavení, 
se mohou do  aukce přihlásit na  internetové adre-
se https://aukro.cz/uzivatel/reditelPMS/nabidky. 
Aukce bude zahájena dne v  neděli 12. listopadu 
od  18 hodin a  bude ukončena ve  středu 22. listo-
padu ve  stejný čas. Před ukončením aukce si mo-
hou zájemci nabízené vybavení prohlédnout přímo 
v  prostorách AQUACENTRA, a  to v  úterý 14. lis-
topadu od  13 do  16 hodin, ve  čtvrtek 16. listopadu 
od 9 do 12 hodin a ve středu 22. listopadu od 11 do  
14 hodin. Bližší informace, včetně telefonního kon-
taktu, naleznou u vchodu do AQUACENTRA. -red-

     Odstartovalo pořizování 
Změny č. 2 Územního plánu 
města Šumperka

Městský úřad Šumperk - úřad územního plánování 
oznamuje, že byl zahájen, v souladu s §6 odst. 5 písm. a) 
a  §44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o  územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), proces 
pořizování Změny č. 2 Územního plánu Šumperk. 
Na  základě této skutečnosti informuje, že občané 
města Šumperka, oprávnění investoři a  dále fyzické 
nebo právnické osoby, které mají vlastnická nebo ob-
dobná práva k pozemku nebo stavbě na území města 
Šumperka, mohou podat podnět či návrh na Změnu 
č. 2, Územního plánu Šumperk.

Termín pro podávání návrhů na Změnu č. 2, Územ-
ního plánu Šumperk je stanoven do 29. listopadu 2017.

Návrh na  změnu musí obsahovat náležitosti §46 
odst. 1., stavebního zákona. Pro podání návrhu dopo-
ručujeme využít formuláře dostupného na webových 
stránkách města www.sumperk.cz, sekce „správa 
města“ - „formuláře a tiskopisy“ - „Návrh na pořízení 
změny územního plánu Šumperk“.

Návrhy lze podávat osobně na  podatelně Měst-
ského úřadu Šumperk, Jesenická ul. 31 nebo zasílat 
na adresu: Městský úřad Šumperk, Odbor RÚI - od-
dělení územního plánování, Jesenická 31, 787  01 
Šumperk. Kontaktní osoba: I. Krahulcová, vedoucí 
oddělení územního plánování, tel.č. 583  388  308,  
e-mail: iva.krahulcova@sumperk.cz. -red-

     Město nabízí k pronájmu 
stánky na prodej vánočního 
sortimentu 

Město Šumperk nabízí v  rámci akce Vánoce na   
Točáku v období od 1. 12. 2017 do 24. 12. 2017 proná-
jem stánků. Ty jsou určeny k prodeji vánočního sorti-
mentu zejména řemeslné výroby, jako jsou například 
vánoční ozdoby, keramika, květinové vazby, dekora-
ce, balené potraviny a další. 

Stánky nejsou určeny k  prodeji občerstvení urče-
ného k  přímé konzumaci na  místě. Cena pronájmu 
je padesát korun za den. Přednost dostanou prodejci, 
kteří budou chtít prodávat po celé období vánočních 
trhů, je však možné sjednat i kratší pronájem. V pří-
padě zájmu kontaktujte Evu Rutarovou, referentku 
oddělení kultury a vnějších vztahů, tel. 583 388 608, 
e-mail: eva.rutarova@sumperk.cz. -oh-

Město Šumperk nabízí k prodeji někdejší Dům dětí 
a mládeže u radnice.  Foto: -zk-
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Pomoci lidem, kteří se neobejdou 
bez krevní transfuze, se rozhodli žáci 
Střední školy železniční, technic-
ké a  služeb v  Šumperku. Zapojili se 
do dobrovolného dárcovství krve.

„Na  Transfúzní službu v  Šumperku 
přišlo jedenáct studentů, z  toho devět 
mužů a dvě ženy, deset dárců bylo da-
rovat poprvé. Chceme moc poděkovat 
Ivaně Přikrylové za  organizaci odbě-
ru,“ uvedla Radka Miloševská, tisková 
mluvčí společnosti Agel. Mladí lidé se 
tak připojili k akci Daruj krev a stali se 
dobrovolnými dárci.

„I přes počáteční obavy vše dopadlo 
na výbornou a u většiny darujících zví-
tězil pocit, že třeba jeho „kapka krve“ 
zachrání zdraví či život někomu z nás. 

Děkujeme proto všem zúčastněným 
za  ochotu, odvahu, dobré vystupová-
ní,“ řekla Ivana Přikrylová, zástupkyně 
ředitelky Střední školy železniční, tech-
nické a služeb.

Další účast plánuje na únor příštího 
roku. Tentokrát by však kromě žáků 
měli pomoci také učitelé. „Snad se nám 
akce podaří a  uděláme něco pro dob-
rou věc,“ těší se Přikrylová.

Dárcem krve se může stát každý 
zdravý člověk od 18 do 65 let. Způso-
bilost k dárcovství posoudí zdravotní-
ci na  základě laboratorního vyšetření. 
Největší motivací dobrovolných, bez-
příspěvkových dárců krve je nezištně 
pomoci lidem, kteří to potřebují.

 V. Krejčí

Plán zimní údržby místních komu-
nikací na území města zpracovala pro 
zimní období 2017-2018 společnost 
Podniky města Šumperka a.s. ve  spo-
lupráci se společností SUEZ Technický 
servis s.r.o., jež tuto službu zajišťuje. 
Stejně jako v předchozích letech obsa-
huje seznam pořadí důležitosti míst-
ních komunikací a  lhůty pro zajištění 
jejich sjízdnosti a  schůdnosti, techno-
logii údržby a následný odvoz sněhu.

„Plán doznal dvou zásadních změn. 
Ta první se týká nepravidelného úklidu 
chodníků, kdy jsme zrušili čtvrté pořa-
dí s  tzv. nepravidelným úklidem. Ně-
které chodníky tak byly přeřazeny do   
jiných pořadí podle frekventovanosti 
jejich využití a tras zasahující techniky,“ 
vysvětluje ředitel Podniků města Šum-
perka Patrik Tomáš Pavlíček. Jako pří-
klad uvádí úseky, na něž se v minulosti 
nedostala technika, například z důvodu 
zúženého profilu. „V  některých přípa-
dech byly lokality zařazeny do  dřívěj-
šího pořadí, proto tedy současně došlo 
k posílení ručního úklidu o tři sněhové 
frézy. To samozřejmě bude mít dopad 
na náklady, takže v nadcházejícím zim-
ním období si údržba vyžádá o půl mi- 
lionu více. Tato částka by měla pokrýt 
jak navýšení ručních úklidů, tak i  čet-
nější odvozy sněhu především z centra 
města,“ podotýká Pavlíček a dodává, že 
další změny plánu zimní údržby nava-
zují na připomínky občanů z předcho-
zího zimního období a souvisejí rovněž 
se zkušenostmi dodavatelské firmy 
SUEZ Technický servis. 

„Cyklostezky se i letos budou nadále 
sypat drtí jako chodníky, s výjimkou 
stezky na Bludoveček, jež se udržovat 

nebude. Stejně tak se nebudou udr-
žovat cyklopruhy, které jsou součástí 
komunikace,“ upřesnil Pavlíček. 

Úklidová firma bude letos opět za-
jišťovat nepřetržitou čtyřiadvacetiho-
dinovou dispečerskou službu. Všechny 
podněty, které budou na  telefonním 
čísle 604 920 123 nahlášeny, pak musí 
odpovědný pracovník zaznamenat 
do  dispečerské knihy s  poznámkou 
o  způsobu řešení. Plán zimní údržby 
a jeho grafická část zobrazující zařazení 
komunikací a chodníků jsou zpřístup-
něny na  stránkách města www.sum-
perk.cz/cs/obcan/mapovy-portal.html 
a  na  stránkách PMŠ www.pms-spk.cz 
v sekci mapy. Prostřednictvím této ap-
likace mohou lidé vyznačit problema-
tické místo a zaslat správci komunikace 
připomínku k  údržbě či jiný podnět. 
„Jménem města bych chtěl opět pře-
dem poděkovat všem občanům a vlast-
níkům nemovitostí, kteří odklízejí sníh 
v  okolí svých domů, čímž podstat-
ně vypomáhají městu při zajišťování 
schůdnosti chodníků,“ uzavírá ředitel 
Podniků města. -zk-

Středoškoláci se stali 
dobrovolnými dárci krve

Podniky města mají hotový plán zimní údržby

Letem šumperským 
zastupitelským světem

   Pokr. ze str. 2
* schválilo uzavření smlouvy o  fi-

nančním leasingu s  výškou akontace 
206 080 Kč s DPH a úrokovou sazbou 
5,26 % p.  a. se splatností 54 měsíců 
na  dodávku osobního automobilu 
společnosti Pontis k  zajištění výkonu 
sociálně-právní ochrany. Tuto činnost 
zajišťuje Šumperk coby obec s  rozší-
řenou působností. Pravidelné měsíční 
splátky přitom budou činit 2475,33 ko-
run měsíčně a město automobil uhradí 
v roce 2022. 

* schválilo poskytnutí dotace z roz-
počtu města a uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s  Hokejovým Klubem 
Mladí Draci Šumperk ve výši 688 tisíc 
korun na  úhradu nákladů spojených 
s dopravou k tréninkovým jednotkám 
mládežnického družstva do  Uničo-
va, Šternberka a  Moravské Třebové 
v období od 20. srpna do 6. listopadu 
letošního roku. Současně uložilo radě 
města zapracovat tuto částku do  roz-
počtových opatření letošního roku. 

 Zpracovala -zk-

Letos v lednu se úklidová firma po-
týkala se sněhovou kalamitou. 
 Foto: -pk-

Sté první narozeniny oslavila v pondělí 23. října v místním domově důchodců paní 
Alžběta Sedmíková. Je tak nejstarší šumperskou občankou. Paní Alžběta se celý 
život aktivně věnovala sportu, zejména plavání a volejbalu, nechyběla ani na spar-
takiádách. Ráda se začte do dobré knihy a ani dnes k  tomu nepotřebuje brýle. 
K životnímu jubileu jí přišel poblahopřát šumperský místostarosta Jan Přichystal. 
 Foto: M. Buchtová

Žáci střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku se stali dobrovolnými 
dárci krve.  Foto: SŠŽTS

Miejska i Gminna Biblioteka Buliczna w Nysie 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk pořádají

SETKÁNÍ za účasti zástupců obou knihoven a zástupců správy obou měst  
u příležitosti uvítání knihy poezie Jedlové jmelí - autora Jerzy Kozarzewski

ve čtvrtek 23. listopadu v 16 hodin v půjčovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6
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Zcela zaplněný klášterní kostel byl 
ve středu 18. října svědkem nádherného 
kulturního zážitku spojeného s  dobro-
činnou akcí. Folklorní soubor Seniorky 
Šumperk spolu se svými hosty, pěvec-
kým sborem Slavice ze Zábřehu, uspo-
řádal benefiční koncert ve  prospěch 
místního Dětského klíče. 

Seniorky představily průřez svým re-
pertoárem od jara do zimy, včetně lido-
vých písní z okolí Šumperka, zakončený 
vánočními melodiemi. Slavice se pak se 
svými písněmi představily šumperské-
mu nadšenému publiku poprvé a určitě 
ne naposled. Následovaly společné písně 
obou souborů a  po  nich byl Dětskému 
klíči slavnostně předán výtěžek z  kon-
certu přesahující třináct tisíc korun.

Úžasná atmosféra celého koncertu 
vyvrcholila ve chvíli, kdy se celým kos-

telem rozezněla závěrečná píseň - Haš-
lerova Česká písnička. Tu si společně 
s  oběma sbory zazpívali snad všichni 
návštěvníci a někteří neskrývali slzy do-
jetí.  H. Záchová, 

 soubor Seniorky Šumperk

V  srpnu jsme si obecně představi-
li základní způsoby (modely) správy 
a  provozování vodohospodářské infra-
struktury. Tentokrát se budeme věnovat 
stručné historii vodárenství na Šumper-
sku od  velké privatizace, jeho součas-
nosti a po možný vývoj do budoucna.

Až do velké privatizace v  roce 1993 
zajišťoval v  okrese Šumperk dodáv-
ky pitné vody a odvod a  likvidaci od-
padních vod bývalý samostatný státní 
podnik Okresní vodovody a kanalizace 
Šumperk, který byl správcem i provo-
zovatelem státního infrastrukturního 
vodohospodářského majetku v okrese.

Při jeho privatizaci uspěl konku-
renční privatizační projekt, který po-
dalo tehdejší vedení tohoto státního 
podniku a  jenž navrhoval vznik tzv. 
oddílného modelu provozování vodo-
hospodářské infrastruktury na  Šum-
persku. Stát tehdy rozhodl o  tom, že 
v našem okrese dojde k oddělení osoby 
vlastníka vodohospodářského majetku 
od jeho provozovatele a nájemce. Roz-
hodnutím Fondu národního majetku 
byla tehdy založena tzv. vlastnická 
akciová společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. (VHZ), do  níž 
byl vložen infrastrukturní vodohos-
podářský majetek v  našem regionu 
(zejména zdroje, úpravny a  čerpací 
stanice pitné vody, vodovodní a kana-

lizační síť a  čistírny odpadních vod) 
a jejímiž akcionáři se stala pouze měs-
ta a  obce šumperského okresu. Vedle 
ní byla tehdy založena čistě soukromá 
akciová společnost Šumperská pro-
vozní vodohospodářská společnost, 
a.s. (ŠPVS), do níž byl vložen veškerý 
provozní majetek bývalého státního 
podniku, tedy veškerá technika, zem-
ní stroje, ale i administrativní budovy, 
garáže, sklady, zásoby, atd. 

Do této soukromé provozní společ-
nosti přešli rovněž prakticky všichni 
zaměstnanci bývalého státního pod-
niku. Tato soukromá společnost se 
stala provozovatelem a nájemcem ma-
jetku společnosti VHZ, mezi oběma 
společnostmi byla uzavřena provozní 
a nájemní smlouva. Soukromá společ-
nost ŠPVS začala platit vlastnické spo-
lečnosti VHZ nájemné a  na  základě 
uzavřené provozní smlouvy převzala 
odpovědnost za zajištění komplexních 
služeb dodávek pitné vody, odvodu 
a čištění splaškových vod, dodržování 
všech zákonných hygienických limitů, 
odstraňování poruch a havárií na vo-
dovodní a kanalizační síti a za vybírá-
ní vodného a stočného od odběratelů 
- obyvatelstva a firem. 

Vlastnická společnost VHZ tehdy 
začala zajišťovat z  inkasovaného ná-
jemného od  ŠPVS správu a  investice 

do obnovy a rozvoje svých sítí a tech-
nologií.

V roce 2002 došlo na základě doho-
dy mezi tehdejším vedením společností 
ŠPVS a VHZ k prodloužení nájemních 
a  provozních smluv až do  konce roku 
2020. Tehdejší největší soukromí vlast-
níci akcií společnosti ŠPVS odprodali 
své akciové podíly v  této společnosti 
zahraničnímu vlastníkovi - francouz-
ské skupině SUEZ ONDEO, která tím 
společnost ŠPVS ovládla, ovládá ji do-
posud a  v  současné době jí patří asi 
99% akcií společnosti ŠPVS. Nájemní 
a provozní smlouvy mezi VHZ a ŠPVS 
jsou stále uzavřeny na  dobu určitou 
do  konce roku 2020, tuto lhůtu nelze 
jednostranně zkrátit ani jednostran-
ně či dohodou prodloužit. V  současné 
době činí nájemné, které platí z  inka-
sovaného vodného a stočného provozní 
společnost ŠPVS vlastnické společnosti 
VHZ, asi sto milionů korun ročně. Toto 
nájemné investuje společnost VHZ 
do správy a investic do obnovy a rozvo-
je svých sítí a technologií, zajišťuje z něj 
spolufinancování k  dotacím na  rozvoj 
své infrastruktury získaným z  fondů 
EU a z národních dotačních programů. 
Celková hodnota majetku společnosti 
VHZ v současných cenách činí asi sedm 
miliard korun. P. Suchomel, 

 předseda představenstva VHZ 

Poslední letošní PechaKucha Night 
připravil Šumperský Okrašlovací Spo-
lek na  středu 15. listopadu. Termín 
byl zvolen s ohledem na festival Blues 
Alive a  spolek se rozhodl oslovit lidi, 
kteří mají s  touto nejdůležitější akcí 
města něco do činění. 

Mezi účinkujícími se tak představí 
její dlouholetý dramaturg Ondřej Bezr 
či festivalový moderátor Lukáš Hlavica, 
který ovšem spíše představí své aktivi-
ty na poli marketingu a reklamy. Dále 
vystoupí místní historik a spisovatel Vít 
Lucuk. Silné bude zastoupení z  druhé 
strany hor, představí se jesenická ka-
várna Vinckovo kafe a také legendární 
Tančírna v  Račím údolí. Spolek ne-
dávno pomáhal rozjíždět PechaKucha 
Night v Prostějově a přiveze odtamtud 
multižánrového umělce Tomáše Petří-
ka a filmaře Alternative Now. Představí 
se také cestovatel Peter Chalupianský. 

Večírek PechaKucha se vrací 
do  osvědčeného kina Oko, lístky tak 
lze zakoupit v pokladně nebo na webu 
kina. Začátek je stanoven na 20.20 ho-
din. R. Auer

Kreslíř, grafik, kurátor a  designér 
Vladimiro Miszak žije dlouhá léta 
v  severomořském přístavním městě 
Bremerhaven. Narodil se však v  Ar-
gentině a  studoval na  Střední umě-
leckoprůmyslové škole v  Uherském 
Hradišti. Část jeho života je nezapo-
menutelně spojena se Šumperkem, 
kde v  letech 1967-1968 působil 
v  muzeu. Věnoval se i  vlastní tvor-

bě. Po roce 1969 odešel do emigrace, 
usadil se v  Německu. Řídí ateliér za-
měřený na  průmyslový a  interiérový 
design. Před dvěma lety začal provo-
zovat uměleckou galerii. Na  sklonku 
roku 2017 se téměř po půlstoletí vrací 
výstavou svých kreseb, grafik a maleb 
do šumperského muzea. Vernisáž vý-
stavy proběhne ve čtvrtek 23. listopa-
du v 17 hodin.  -eš-

Dobrá věc se podařila

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Vladimiro Miszak se představí v muzeu

Výročí vzniku samostatného Československého státu připomnělo vzpomínkové 
setkání u pamětní desky prvního československého prezidenta na Masarykově ná-
městí v Šumperku. Setkání zorganizovalo v úterý 24. října město Šumperk, Svaz 
bojovníků za svobodu a Česká obec sokolská.  Foto: B. Vondruška

Šumperské Seniorky a zábřežské Slavice vyzpívaly téměř třináct tisíc pro Dětský 
klíč.  Foto: archiv

Obecně prospěšná společnost DĚT-
SKÝ KLÍČ Šumperk touto cestou 
děkuje Folklornímu ženskému sbo-
ru Seniorky Šumperk za  uspořádání  
benefičního koncertu a také všem ná-
vštěvníkům této velmi vydařené kul-
turní akce. Setkali jsme se s úžasnou 
vlnou solidarity. Finanční prostřed-
ky budou použity ve  prospěch dětí 
a mladých dospělých s autismem.

M. Mazurková, DĚTSKÝ KLÍČ 
Šumperk, o.p.s.

PechaKucha Night 
přivítá bluesové 
fajnšmekry
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Kulturní kaleidoskop/Kulturní servis

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Zkušený šumperský cyklo-cestova-
tel Radek Čížek odletěl spolu s Danem 
Blaháčkem letos v  červenci na  svou 
dosud nejdobrodružnější cestu po Gru-
zii. Zde se svými plně naloženými koly 
měsíc jezdili po  venkově, odlehlých 
oblastech a hlavně po horách Kavkazu, 
kde postupně zdolávali nejvyšší horská 
sedla. 

O své zážitky se Radek Čížek podě-
lí ve středu 15. listopadu od 18 hodin 
v  šumperské Vile Doris. A  bude to 
určitě hodně zajímavé promítání. Oba  
milovníci cyklistiky a  cestování totiž 
spojili své dva koníčky dohromady 
a  vzali si opravdu velké sousto. Bě-
hem 26 dní ujeli asi 2200 km po  těch 
nejhorších terénních cestách, jaké si 
lze jen představit. Projížděli po  za-
padlých venkovských koutech, ale vy-
zkoušeli si i třeba jízdu po dálnici nebo  
po osmiproudé silnici na  předměstí  
Tbilisi, jeli v bouřce i ve čtyřicetistup-
ňových vedrech, se zažívacími potí-
žemi i  pod vlivem antibiotik, takřka  
denně řešili technické problémy a od-
ráželi útoky agresivních psů. Navzdory 
všem těmto útrapám ale přijeli domů 
nadšení a plní nezapomenutelných zá-
žitků. Mimo jiné i proto, že na každém 
rohu potkávali úžasné milé a  pohos-
tinné lidi. 

O  své dojmy se podělí s  diváky 
v rámci besedy. A jako přídavek navíc 
představí film ze své výpravy. Vstupné 
je čtyřicet korun.  -red-

Hedvábná stezka, Afrika, Jižní Ame-
rika, Austrálie, Asie. Tam všude se vy-
dal známý cestovatel Dan Přibáň se 
svým „žlutým cirkusem“, jak nazývá 
skupinu expedičních vozidel natřených 
totuto výraznou barvou. Nyní se vypra-
ví do Šumperka, aby představil svou po-
slední cestu v živém vyprávění.

Naposledy přejel s  několika dalšími 
dobrodruhy celou Austrálii a pokračo-
val dále na sever do jihovýchodní Asie. 
Tato výprava čítala 9 lidí, 2 vozíky, 2 tra-
banty, 1 maluch, 1 „čezetu“ a 1 „jawu“.

Dvouhodinová přednáška se odehra-
je v  sobotu 18. listopadu od  17 hodin 
ve školní tělocvičně ve Vrchlického ulici 
v rámci celostátního setkání dobrovol-
níků, které v té době bude v Šumperku 
probíhat a  jež se jmenuje Celostátní 
Vzájemná Výměna Zkušeností. Lístky 
za 150 korun si lze koupit v předprodeji 

v  informačním centru v  budově diva-
dla. Na místě pak zájemci zaplatí za lís-
tek dvě stě korun. T. Urban

Knihovna Sever v  Temenické ulici 
pořádá ve  spolupráci se společností 
Pontis a s Klubem důchodců v pondělí 
20. listopadu přednášku na téma výzku-
mu lnu v Šumperku. Tradici výzkumu 
a pěstování lnu v této oblasti v posled-
ních pětasedmdesáti letech připomene 
od 13.30 hodin Prokop Šmirous z míst-
ní společnosti AGRITEC. Po  skončení 
přednášky bude následovat komentova-
ná prohlídka výstavy Len, jak ho nezná-
me za  účasti autorky výstavy Zdeňky 
Přikrylové. -zd-

V  pátek 24. listopadu budou mít 
diváci v  17.30 hodin možnost vidět 
v šumperském Oku tvůrce nové kome-
die Kvarteto. Do kina zavítají autorské 
duo Lubomír Smékal a  Miroslav Kro-
bot, Jaroslav Plesl, Bára Poláková, Zde-
něk Julina a Lenka Krobotová.

Nový snímek Miroslava Krobota se 
natáčel v Olomouci, v několika předpre-
miérách ho tak uvedou tvůrci v našem 
regionu. „Týden před celorepublikovou 
premiérou se mohou šumperští divá-

ci setkat a  popovídat si po  promítání 
s Jaroslavem Pleslem, Bárou Polákovou 
nebo Zdeňkem Julinou,“ láká na setkání 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil a dodá-
vá, že zbytek delegace bude po  promí-
tání v  zábřežském Retru. „Není bez  
zajímavosti, že se Zdeněk Julina podru-
hé v týdnu podívá do Šumperka. V pon-
dělí 20. listopadu ho diváci uvidí naživo 
jako Adreje Babiše ve hře Ovčáček milá-
ček,“ připomíná Navrátil. -red-

Všechny hory Slovenska je název 
besedy, která se uskuteční v  pátek  
24. listopadu v  šumperské knihovně 
v  ulici 17. listopadu. Ivo Müller zve 
na  procházku strmou prtí z  Veľkého 
Rozsutca až na Chúľavú Brdôľku. Začá-
tek je v 18.30 hodin a vstupné je dobro-
volné. -kš-

O své zážitky s cesty po Gruzii se Ra-
dek Čížek podělí ve středu 15. listo-
padu.  Foto: archiv

V Kvartetu hraje i Bára Poláková. 
 Foto: archiv

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Do 30. 11. ve Vile Doris   Výkup kaštanů a žaludů  Vždy v Út, St 
  a Čt od 15 do 17 hod. na recepci 
9. 11. od 13.30 do 15 hod. v „AD“ na „K“  Otevřená hrnčířská dílna
11. 11. od 9 do 12 hod. na „K“  Kam za tou duhou… 
  Akce pro rodiny s dětmi 
12. 11. od 9 do 14 hod. v „AD“ na „K“  Keramika pro každého
15. 11. od 18 hod. v sále Vily Doris   Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie 

Beseda o  cestě po  Gruzii s  Radomírem 
Čížkem. 

15. 11. od 17.15 hod. na „K“   Sedánky pro mamky  Tvoření všeho 
  druhu pro ženy každého věku
23. 11. v 18.30 hod. v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Šumperk - odříkaného

chleba největší krajíc, povídání nejen 
o plastické chirurgii. 
Host primář olomoucké kliniky plastické 
chirur. B. Zálešák. 

23. 11. a 30. 11. od 13.30 hod.   Otevřená hrnčířská dílna 
v „AD“ na „K“   Mističky a hrníčky na hrnčířském kruhu
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

Křesťanské společenství žen Aglow zve k setkání
s Noellou T. B., rodačkou z Conga na téma osobní svědectví víry v Ježíše

v sobotu 25. listopadu od 15 hodin v sídle Bratrské jednoty baptistů v ulici 
M. R. Štefánika 10 (vchod naproti prodejně Albert)

ZUŠ Šumperk
13. 11. od 18 hod. v koncertním sále   ZUŠ Hudební podvečer 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Šumperští rodáci 
se podělí o zážitky 

z cyklovýpravy po Gruzii

O cestách trabantem 
pohovoří Dan Přibáň

V knihovně Sever 
připomenou význam lnu

Ivo Müller bude besedovat 
o slovenských horách

Oko promítne Kvarteto 
v předpremiéře 
za účasti tvůrců
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Kulturní servis

Městská knihovna

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: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

9. 11. od 14 do 16 hod. v „S“   Liga proti rakovině
10. 11. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi.
13. 11. od 13.30 hod. v sále „S“   Beseda na téma Doma v bezpečí 

Jak předcházet požárům a úrazům v do-
mácnosti, jak se chránit před okradením 
a podvodům a podobně.

16. 11. od 14 hod. v „S“   Zábavné a taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Pepa a Vašek.
20. 11. od 13.30 hod. v sále „S“   Přednáška 75 let výzkumu lnu 

v  Šumperku Prokop Šmirous ze společ-
nosti AGRITEC připomene tradici vý-
zkumu a pěstování lnu na Šumpersku.

21. 11. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů 
25. 11. od 17 hod. v Kavárničce Lalala  Vernisáž výstavy obrazů Jarmily 

Krňávkové Když láska přichází… 
Výstava potrvá do 30. ledna.

27. 11. od 14 hod. v sále „S“   OKO SENIOR: Život začíná po stovce 
  Promítání filmu ve spolupráci s kinem Oko.
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, simonova.pavla@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Kavárnička Lalala

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 

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

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 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. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

8. 11. od 9 do 16 hod.   Den otevřených dveří 
v prostorách odbočky
9. 11. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - vánoční ozdoby
10. 11. od 12 hod. v „K“   Technika a my
14. 11. od 11 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
16. 11. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti
21. 11. od 9 hod. v „K“   Beseda na téma „bezpečně doma“ 

S  pracovníky Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru a  Městského úřadu 
Šumperk 

23. 11. 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

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro
   děti bez organizovaného programu 
Každou St od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každou Ne   Program pro děti během kázání 
  - vždy během deváté mše svaté
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. 
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DÁRKOVÉ 
POUKAZY
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www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16, 
tel.č. 725 686 325,  www.m-machala.cz.

HUDEBNÍ SLUŽBY - M. Machala
- plesy, firemní večírky, svatby, narozeniny.....
- prodej hudebního vybavení
- výuka na hudební nástroje
- opravy hudebních nástrojů + ladění klavírů
- zajištění ozvučení na vaše akce

.........................................................a dále 

HLEDáME UčitELkU NEBo šikovNoU 
kLavÍriStkU pro výuku dětí a dospělích 

Vzdělání a věk nerozhoduje.
Podmínkou - příjemné vystupování a schopnost 
předávat hru na klavír.
-  Znalost hudební nauky.
-  Řidičský průkaz skupiny B 

No
vi

nk
a 

:-)
 

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium
angličtiny  
ve školním roce 2017/2018

......možnost nastoupit ke studiu 

ještě v tomto školním roce 

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

Úklid a čištění

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 10. 11. 2017 do 23. 11. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice
Dalamánek žitný 60 g .................................................... 4,90 Kč
Pekárna Opava
Hřeben listový s ořechovou náplní 90 g .....................9,- Kč

!!!!!!
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Prodáme i Vaši
nemovitost

www.fortexreality.cz

Rooddinnné 
ddoommy

Byty PPoozemmkkkykRekkkreaační 
obbbjeob ktkty

Komommeem rrčnní 
obbbjekkkty

R

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Radomíra Kupcová
vedoucí kanceláře

Renáta Venclová
makléřka

Fortex 210x148.indd   1 30.10.17   14:23

Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

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

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

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

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ
Potěšte své blízké 
našimi VÁNOČNÍMI 
DÁRKOVÝMI POUKAZY

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

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

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

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
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Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola, Šumperk

 Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny zájemce o studium na 

TÝDEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
4.12. -8. 12. 2017 od 9,00 do 17,00 hodin 

(pátek 9,00 – 12,00 hod.)
Ve školním roce 2018/2019 otevíráme tyto obory 
vzdělání na střední průmyslové škole:

•  18-20-M/01    Informační technologie
•  26-41-M/01    Elektrotechnika 
•  23-41-M/01    Strojírenství 
•  78-42-M/01    Technické lyceum
•  82-41-M/04    Průmyslový design
•  82-41-M/05    Grafi cký design

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek
Informace podá: Ing. Roman Unzeitig, telefon: 583 326 208, 

e-mail: unzeitig@vsps-su.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

*akce se vztahuje na skla:
na DÁLKU / BLÍZKO-Multifokální skla VARILUX/Dálka-Práce s PC-Blízko=VŠE V JEDNOM/

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

DVA páry brýlových skel 
za cenu JEDNOHO

   1+1 ZDARMA
Úspěšná akce pokračuje

* Více informací v optice
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VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 
 Zdravé hubnutí bez drahých preparátů 
 podle přirozených zásad výživy 
 Měření tuků a svalové hmoty na profesionálním přístroji 
 Výběr z různých programů dle přání a možností klienta 
 Kontrola a měření na profesionálním stroji Tanita 

FUNKČNÍ TRENÉR 
SE ZDRAVOTNÍM ZAMĚŘENÍM 
 Tréninkové programy  
 Svalová diagnostika 

 MASÁŽE MASÁŽEMASÁŽE

 Kompenzační  a stabilizační cvičení 
 Funkční trénink, Crossfit, cvičení s vlastní váhou 

 Sportovní masáže 
 Relaxační masáže 

W
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• právo občanské, rodinné a pracovní

• obchodní právo, konkursy a likvidace
• cenné papíry a právo směnečné

• právo veřejných zakázek
• autorské právo

• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

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

• cenné papíry a právo směnečné
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• 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
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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


