
V  uvolněné atmosféře se letos ode-
hrávalo slavnostní předávání Cen měs-
ta Šumperka. Večerem, který zpestřila 
hudební vystoupení kapely Trocha 
klidu, provázeli členové divadelního 
souboru Lucie Šmejkalová a  Kryštof 
Grygar. S vtipem sobě vlastním přivíta-
li na „domácích prknech, jež znamenají 
svět“ šumperské osobnosti a představi-
li zajímavé projekty, jednu novostavbu 
a  také nejlépe zrekonstruovaný objekt 
loňského roku. Těm všem se dostalo 
uznání v podobě prestižního ocenění. 

Cenu města udělila letos místní 
radnice v  jedenácti kategoriích. Tu 
nejcennější za přínos městu si odnesla 
dlouholetá ředitelka knihovny Zdeňka 
Daňková. Veřejného uznání za  svoji 
práci se rovněž dočkal lékař Vladimír 
Vojtek, jenž se narodil v  roce 1911 
v Kojetíně a který více než třicet let vedl 
v  Šumperku plicní léčebnu, tzv. sana-
torku. Jeho zásluhou se tento ústav stal 
centrem v boji proti dětské tuberkulóze 
v  tehdejším Československu. Čestné 
občanství, které mu v  únoru udělili 

zastupitelé in memoriam, převezmou 
dcera Jana a syn Ivan v létě, neboť oba 
trvale žijí v zahraničí. Podnět k tomu-

to kroku dal Jaroslav Pavlíček, jeden 
z autorů knihy „Šumperská sanatorka“, 
kterou vydalo místní muzeum. -kv-
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V divadle se rozdávala prestižní ocenění za uplynulý rok

Novopečení držitelé Cen města za rok 2017 se v závěru večera již tradičně sešli na jevišti.  Foto: P. Kvapil

Zdeňka Daňková má za sebou úžasný život pracovní, knihovní, turistický… A pro 
mě je velkou ctí, že tady mohu stát a předat toto ocenění,“ řekl šumperský starosta 
Zdeněk Brož, kterého na jeviště doprovodil olomoucký hejtman Ladislav Okleš-
těk.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,

koncem května si v Šumperku opět připo-
meneme významnou historickou událost, 
tzv. šumperský sněm z roku 1490. Oslavíme 
ji jubilejním 20. ročníkem Slavností města 
Šumperka, které proběhnou od čtvrtka 
31. května do soboty 2. června.

Čtvrteční večer nabídne v Pavlínině dvoře 
dvě divadelní představení v podání herců 
šumperského divadla. Páteční odpoledne 
bude patřit dětem. V rámci oslav Meziná-
rodního dne dětí pro ně budou v Pavlínině 
dvoře nachystány nejrůznější atrakce a řada 
vystoupení, večer pak završí koncert skupin 
Happy to Meet a Pangea. Poslední den jubi-
lejního ročníku se ponese v duchu historic-
kých slavností, část programu přitom bude 
věnována 100. výročí konce první světové 
války a založení samostatného českosloven-
ského státu. Tečkou za letošními slavnostmi 
bude oblíbený průvod městem a závěrečný 
ohňostroj.
 

O. Hajduková, tisková mluvčí města
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Slavnosti města Šumperka 
se letos odehrají 

na přelomu května a června.  
Foto: Z. Kvapilová
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Desítky předškoláků zamířily v  závěru prvního 
dubnového týdne k zápisu do prvních tříd šumper-
ských základních škol. Letos jich přišlo tři sta třináct, 
což je o čtyři méně než loni.

„Z  tří set třinácti dětí má osmapadesát zažádáno 
o  odklad. Loni jsme měli žádostí o  odklad padesát 
dva,“ uvedla Pavlína Winklerová, která má na oddě-
lení školství šumperské radnice na  starosti základní 
a  mateřské školy. Nejvíce dětí, šedesát osm z  osmi 
desítek příchozích, zapsali učitelé do  prvních tříd 
ve  škole ve  Vrchlického ulici, nejméně prvňáčků by 
pak měla mít škola v ulici 8. května, kde přišlo k zá-
pisu padesát předškoláků a  přijali jich devětatřicet. 
„V září by mělo pravděpodobně nastoupit do prvních 

tříd dvě stě pětapadesát dětí, což je o deset méně než 
loni. Tento počet ale není definitivní, neboť dosud 
není ukončeno řízení ve věci odkladu povinné školní 
docházky,“ podotkla Winklerová a připomněla, že ro-
diče mohou o odklad povinné školní docházky žádat 
do 30. dubna. I z tohoto důvodu tak zatím nelze určit, 
kolik dětí v září do prvních tříd skutečně nastoupí. 

Přestože bude budoucích „prvňáčků“ v nadcházejí-
cím školním roce na šumperských základních školách 
méně, celkové množství prvních tříd o jednu vzroste. 
O jednu více přitom budou mít ve školách v ulicích 
Dr.  E. Beneše a  Vrchlického, jedna naopak ubyde 
ve škole v ulici Šumavské. Celkový počet se tak zasta-
ví na čísle dvanáct. -kv-

Oblíbené rozhledy z radniční věže se v nadcházejí-
cí turistické sezoně neuskuteční. Důvodem je rozsáh-
lá rekonstrukce historické budovy radnice.

Ty, kteří do Šumperka zavítají, chce místní radni-
ce lákat na další atraktivity v podobě procházkových 
okruhů městem či návštěvy expozice čarodějnických 
procesů v  tzv. Geschaderově domě v  Kladské ulici. 
Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Turista, podsekci Vol-
ný čas, bližší informace podají také pracovnice infor-
mačního centra, jež sídlí v budově divadla na Hlavní 
třídě.

Rekonstrukce radnice se dotkne rovněž tradičních 
kulturních akcí. Například večerní průvod městem 
v rámci Slavností města Šumperka v sobotu 2. června 
nepůjde až na náměstí, ale pouze na tzv. Točák. A ko-
nat se nebude ani oblíbená červnová akce Den zábavy 
a veteránů v srdci města Šumperka, kterou organizuje 
Spodní prádlo MERTL.

Rekonstrukce radnice, jež se letos dočká úpravy 
podkroví a především nové střechy a fasády, odstar-
tovala začátkem února. Lešení by zde mělo zůstat 
do  listopadu, kdy se počítá s dokončením. Investice 
přijde na  42,668 milionu korun a  realizuje ji firma  
H & B delta s.r.o. ze Vsetína. -oh, kv-

K zápisu přišli budoucí „prvňáčci“

Rekonstrukce radnice uzavřela její věž, dotkne se i kulturních akcí

Lešení by mělo kolem radnice zůstat do  listopadu. 
 Foto: -pk-

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůznější dovednosti.  Foto: P. Kvapil

  

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. dubna

Ke  svému dalšímu jednání se sejdou šum-
perští zastupitelé zítra, tedy ve čtvrtek 26. dubna. 
Schválit by na  něm měli hospodářské výsledky 
příspěvkových organizací města za  loňský rok, 
dotace z rozpočtu města na podporu neziskových 
akcí a  celoroční činnosti a  rovněž zadání Změny  
č. 2 územního plánu města. Seznámit by se měli 
s programem regenerace městské památkové zóny 
na  letošní rok. Chybět nebudou majetkoprávní 
a  finanční záležitosti. Jednání začíná v  15 hodin 
v  zasedací místnosti městské úřadovny v  Roose-
veltově ulici. -zk-

     Památku padlých 
připomenou setkání 

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v  samém závěru druhé světové války si 
obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou 
již tradičně u památníku na bratrušovské střelnici, 
kde bylo těsně před koncem války popraveno šest-
náct členů místního odboje.

Vzpomínková akce u příležitosti třiasedmdesá-
tého výročí osvobození naší vlasti, kterou pořádají 
šumperská radnice a  místní organizace Českého 
svazu bojovníků za  svobodu, proběhne v  pátek 
11. května v 9.30 hodin. Pro zájemce bude přista-
ven autobus na  parkovišti u  hotelu Grand, jenž 
bude zastavovat rovněž u  šumperské restaurace 
„Pod Kaštanem“. Autobus odjíždí od hotelu Grand 
v 9 hodin.

V pravé poledne pak uctí zástupci města, poli-
tických stran a veřejnosti památku padlých hrdinů 
položením kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice. -kv-

     Školky zapíší děti 
začátkem května

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateř-
ských škol v Šumperku pro školní rok 2018/2019 
se bude konat ve středu 2. května od 8 do 16 hodin 
a ve čtvrtek 3. května od 8 do 12 hodin. Zákonný 
zástupce dítěte přinese k zápisu svůj občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o zdravot-
ním stavu dítěte. 

Příjem žádostí o přijetí dítěte do MŠ Pohádka, 
MŠ Sluníčko a MŠ Veselá školka bude letos opět 
probíhat ELEKTRONICKY. Zákonný zástup-
ce dítěte se před samotným zápisem zaregistruje 
do elektronického systému zápisu (odkaz nalezne 
na webových stránkách MŠ nebo města), kde ná-
sledně vyplní žádost o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání. V den zápisu pak přinese vytištěné 
požadované dokumenty do MŠ, do níž dítě elek-
tronicky přihlásil. 

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k  inter-
netu a  k  tiskárně, se o  dalším postupu informují 
v dané MŠ. Bližší informace k zápisům naleznete 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz 
v  sekci Občan - Školství - Aktuálně a na výlepo-
vých plochách rozmístěných ve městě.

  M. Osladilová, vedoucí oddělení 
 školství MěÚ Šumperk
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Ceny města Šumperka za rok 2017

Město po roce opět ocenilo osobnosti, firmy i Domy roku 2017

Zelená škola se mění v „mateřinku“ pro dvouleté děti, zápis proběhne v květnu

V  jedenácti kategoriích udělili letos 
šumperští zastupitelé Cenu města Šum-
perka za  rok 2017. Většinu oceněných 
představíme na  těchto stranách, dva 
pak dostali prostor v příloze Živá brána.

Dušan Ščambura je nejen šumperský 
zastupitel, ale především hendikepova-
ný sportovec, který reprezentuje město, 
kraj a  republiku na  domácích i  světo-
vých atletických soutěžích. V roce 2017 

dosáhl řady pozoruhodných úspěchů. 
Ze světového poháru v  Dubaji přivezl 
stříbro a bronz za vrh koulí a hod oště-
pem, ve  stejné disciplíně pak byl na   
republikovém klání třetí. Zazářil 
i  u  sousedů, z  mistrovství Slovenské 
republiky přivezl dvě zlaté medaile 
za hod koulí a oštěpem. Není tedy divu, 
že zastupitelé svého úspěšného kolegu 
ocenili v kategorii sport.

Jana Valentová více než osmadvacet 
let pracuje jako učitelka hry na klavír. Její 
žáci dosáhli výrazných úspěchů v pres-
tižních celostátních a  mezinárodních 
klavírních interpretačních soutěžích 
v oblasti komorní hry pro klavírní dua, 
tedy ve čtyřruční hře a ve hře na dva kla-
víry. „Chtěla bych poděkovat škole, rodi-
ně a především úžasným žákům a jejich 
rodičům, bez nichž by to nešlo,“ řekla 
Jana Valentová, jež převzala ocenění 
v kategorii vzdělávání.

V  kategorii významný počin v  hu-
manitární a sociální oblasti je letošním 
oceněným Lukáš Rozsíval, student 
šumperského gymnázia, jenž spolu 
s  Matějem Kaňou a  Dominikem Hof-
lerem zachránili svému spolužákovi 
Martinovi Žižlavskému při velmi váž-
né nehodě na lyžařském výcviku život. 
Ve  vypjaté situaci zachovali chladnou 
hlavu a  dokázali zastavit tepenné kr-
vácení a  udržet Martina při vědomí. 
Lukáš byl poté hlavním organizátorem 
studentského benefičního koncertu, 
který proběhl v  klášterním kostele 

Řadu let neodmyslitelně patří 
k  šumperské společenské scéně. Je 
výraznou postavou řady kulturních 
akcí, ze všeho nejvíc ale miluje kni-
hy a  vše, co s  nimi souvisí. Řeč je 
o Zdeňce Daňkové, dlouholeté ředi-
telce knihovny a aktivní člence míst-
ního Klubu českých turistů. 

Stála u  zrodu festivalu Město čte 
knihu, za  jehož organizaci získala 
v roce  2013 Cenu Olomouckého kra-
je. O rok později pak byla vyhlášena 
Knihovníkem roku Olomouckého 
kraje a její zásluhou došlo k realizaci 
projektu vybudování nové knihov-
ny v  prostorách bývalé Masarykovy 
školy. „Nechtěli jsme být jen půjčov-
nou knížek, ale i  místem setkávání 
u  jiných společenských příležitostí. 
A  nedostatek prostor v  knihovně 
nás nezlomil, ale donutil k  mnoha 
kreativním řešením. Určitě bych to 
nedokázala bez skvělého týmu spolu-
pracovníků, jimž chci poděkovat stej-
ně jako městu, které nyní dokončuje 

přestavbu někdejší školy na  knihov-
nu,“ zdůraznila Zdeňka Daňková 
poté, co převzala Cenu za  přínos 
městu.

Veverky a  Berušky obsadí 1. září 
takzvanou zelenou školu v  Teme-
nické ulici. Do  její rekonstrukce se 
místní radnice pustila loni v  červnu 
a  výsledkem je téměř nadstandardní 
zázemí pro dvě nová oddělení odlou-
čeného pracoviště „mateřinky“ Veselá 
školka. Určená jsou dětem od  dvou 
do tří let a také dětem se zdravotním 
postižením. Jejich „premiérový“ zá-
pis proběhne ve středu 2. a ve čtvrtek  
3. května v  hlavní budově mateřské 
školy v Prievidzské ulici 1.

V  původně nevyužívaném objektu 

bývaly v minulosti třídy základní školy 
ve Sluneční ulici. Žáků však postupně 
ubývalo, takže nyní škola užívá pouze 
svoji hlavní budovu. Před čtyřmi lety 
místní radnice rozhodla o  zpracování 
studie na  využití budovy pro potřeby 
„mateřinky“ Veselá školka. Následo-
valo zpracování projektu a  podání 
žádosti o  dotaci na  ministerstvo pro 
místní rozvoj z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu, s  níž 
město uspělo a získalo na rekonstrukci 
dvacet milionů korun.

Stavební práce odstartovaly loni 

v  červnu a  v  současnosti finišují. 
V  rámci rozsáhlých úprav objektu, 
který spojovacím krčkem navazuje 
na  stávající mateřskou školu, došlo 
k rozšíření o přístavbu s kancelářemi 
a zázemím provozu školky, zateplila se 
fasáda a střecha, vyměnila okna, dveře 
a  veškeré rozvody a  zásadní změnou 
prošly vnitřní dispozice. Díky zdvihací 
plošině u vedlejšího bočního vchodu 
a výtahu je celá budova bezbariérová, 
stejně jako hygienické zázemí v obou 
patrech.  Pokr. na str. 4

Interiér charakterizuje obě oddělení, na stěnách a nábytku se objeví lesní zvířátka, 
luční květy a broučci.  Vizualizace: LOKKI International

Zelená škola prošla rozsáhlou „generálkou“, v zahradě vzniká hřiště pro dvouleté 
děti.  Foto: -pk-

Návrh „luční“ koupelny s rybníkem. 
 Vizualizace: LOKKI International

Zdeňka Daňková obdržela ocenění 
za přínos městu.  Foto: -pk-

Do „síně slávy“ letos vstoupila Zdeňka Daňková

Lukáš Rozsíval zachránil svému spo-
lužákovi život.                        Foto: -pk-

a  jehož výtěžek byl věnován Martino-
vi, aby mu pomohl se snazším návra-
tem do  běžného života. „To, co jsme 
pro Martina udělali, nebylo proto,  
abychom získali nějaké ocenění, ale 
protože to bereme jako nutnost a  sa-

mozřejmost. A chtěl bych říci, že Mar-
tin je příkladem pro nás všechny, jak 
se máme zachovat v těžkých životních 
situacích, protože to zvládl na  výbor-
nou,“ zdůraznil po  převzetí ocenění 
Lukáš Rozsíval. Pokr. na str. 5
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 Pokr. ze str. 3
Původní hlavní vstup od silnice se 

zazdil a školka je nově přístupná boč-
ním vchodem. Součástí zakázky, kterou 
má „na  triku“ zábřežská firma Ekozis, 
bylo rovněž osazení nového ocelového  
únikového schodiště, vybudování 
zpevněných ploch ze zámkové dlaž-
by a  dodání a  montáž herních prvků. 
„S  realizací dětského hřiště s  průlez-
kami pro dvouleté děti v  části přileh-
lé zahrady se počítá do  konce května, 
poté by měly být provedeny i náhradní 
výsadba zeleně a  zasetí trávníku. Stá-
vající vzrostlé stromy se totiž musejí 
vzhledem k  úpravě zahrady skácet 
a nahradit jinou vhodnější výsadbou,“ 
vysvětluje vedoucí oddělení investic 
šumperské radnice Oto Sedlář. 

„Naší snahou je, vytvořit zde no-
vou funkční zónu pro vyžití nejen dětí 
z  obou nových oddělení, ale i  rodičů 
na  mateřské dovolené. Domnívám se, 
že právě to v  Temenici chybí. Počítá-
me tedy s tím, že hřiště bude přístupné 
v  době provozu školky, tedy od  rána 
do půl páté odpoledne,“ říká ředitelka 
Veselé školky Yvona Šimková. Vzápětí 
doplňuje, že do  této části bude zajiš-
těn samostatný přístup přímo z  ulice. 
Nespornou výhodou podle ní navíc je 
blízkost zastávky autobusu. 

Rodičům s dětmi bude sloužit hygie- 
nické zázemí v  přízemí objektu, kde 
vznikne mateřský klub s  kuchyňským 
koutkem a hernou, kterou budou moci 
maminky a tatínkové malých dětí vyu-
žívat nejen při návštěvě hřiště, ale i bě-
hem celého roku. „Pobyt na hřišti bude 
mít samozřejmě svá pravidla, a pokud 
by je rodiče nerespektovali, museli by-
chom další využívání veřejností zvážit,“ 
podotýká ředitelka, která je z navržené 
podoby hřiště za  téměř dva miliony 
nadšená. „Troufám si tvrdit, že jedna ze 
sestav nemá v Olomouckém kraji obdo-
by,“ soudí.

Vlastní rekonstrukce někdejší zele-
né školy spolu s úpravami jejího okolí 
a  realizací hřiště přijde na  16,073 mi-
lionu korun, další peníze si vyžádalo 
zpracování studie a  projektové doku-
mentace. Vnitřní vybavení „na  klíč“ 
za  tři a  půl milionu pak dodá a  osadí 
nejpozději do poloviny června společ-

nost LOKKI International ze Starého 
Plzence, jež byla vybrána v soutěži.

Celé přízemí zelené školky bude 
využito pro odpolední kroužky „ma-
teřinky“ a pro  předškolní vzdělávání. 
Nacházet se tu budou šatny se skříňka-
mi na obuv, kanceláře, toalety pro děti 
a  personál. V  části prostor pak bude 
zmíněný mateřský klub s hernou a so-
ciálním zázemím. „Dnešní trend je, že 
rodiče na  mateřské nesedí doma, ale 
chtějí být aktivní. V  klubu se mohou 
setkávat, a  pokud budou mít zájem, 
mohou zde v  dopoledních i  odpoled-
ních hodinách probíhat i  různé akce 
a  přednášky. Nechceme, aby tyto pro-
story byly prázdné, ale aby to v  nich 
žilo,“ zdůrazňuje Yvona Šimková. Ta 
chce vyjít vstříc rovněž rodičům, kte-
ří mají delší pracovní dobu. „Kroužky 
pro děti budou navazovat na provozní 
hodiny školky, takže rodiče si budou 
moci své ratolesti vyzvednout až po je-
jich skončení,“ dodává. 

V patře budovy budou mít děti k dis-
pozici dvě velké třídy, ložnice a koupel-
ny se záchody a pisoáry pro chlapečky. 
Celý interiér je navržen v  jednotném 
stylu a  charakterizuje obě oddělení, 
na stěnách a nábytku se tak objeví lesní 
zvířátka, luční květy a broučci. „Moc se 
mi to líbí. Jde o ojedinělý projekt, který 
bychom si bez dotace vůbec nemohli 
dovolit,“ přiznává ředitelka.

Veškeré vnitřní zařízení, dekorace, 
dětské koutky, didaktické a hrací prvky, 
včetně krytů radiátorů, nástěnek či na-
příklad takzvaných značkovníků, dodá 
školce „na  klíč“ specializovaná firma 
LOKKI International ze Starého Plzen-
ce. Ta má s výrobou dětského vybavení, 
které musí odpovídat přísným hygie-
nickým a bezpečnostním normám, již 
patnáctiletou zkušenost.

„Na nábytek i jednotlivé hrací prvky 
používáme masivní bukové dřevo a bu-
kovou překližku, jež kombinujeme s la-
minovanými dřevotřískovými deskami.  
Naše výrobky se vyznačují perfektním 

zpracováním a  velkým podílem ruční 
práce,“ říká výtvarnice a  designérka 
společnosti LOKKI International Eva 
Sýkorová. Prioritní je podle ní bezpeč-
nost. Certifikované hrací prvky jsou 
napevno kotvené do  stěn, takže jsou 
vhodné rovněž do  nehlídaných pro-
stor. „Firemní vychytávku“ představují 
provázkové nástěnky na výtvarné prá-
ce dětí i  speciální barevně práškované 
šrouby, kterými se dekorace a  další 
vybavení, s nímž přijdou děti do styku, 
uchycují na stěnu.

„Při navrhování se snažím o  maxi-
mální dekorativnost a  funkčnost, aby 
například stromy či zvířata vypada-
ly jako obrázek, ale aby si s  nimi děti 
současně mohly pohrát, případně je 
samy dotvořit. Na  stromy tak mohou 
třeba připevňovat listy, plody, květy 
a podobně,“ popisuje výtvarnice, jež je 
podepsána nejen pod návrhem veške-
rého vybavení, ale společně s ředitelkou 
školky pod celkovým barevným ladě-
ním interiéru, včetně výmalby a podla-
hových krytin. „Zejména barevnost by 
neměla podléhat módnosti, ale měla by 
vycházet z přírody. I proto se v poslední 
době zaměřujeme na venkov, les, louku, 
českou přírodu,“ zdůrazňuje výtvarni-
ce, jejímž cílem bylo, aby se šumperské 
děti pohybovaly v  harmonickém a  in-
spirativním prostředí.

V zelené škole vzniknou dvě nová od-
dělení pro maximálně šestatřicet dvou 
až tříletých dětí. Provoz v  nich bude  
zahájen 1. září a otevřeno bude od pon-
dělí do  pátku od  6.30 do  16.30 ho- 
din. „Rodiče, kteří budou mít zájem 
přihlásit do  školky své dítě ve  věku 
od dvou let, ho musejí nejprve zaregis-
trovat formou elektronické přihlášky. 
Ta je zveřejněna na  stránkách školy 
www.veseleskolky.cz v  sekci Pokyny 
k  zápisu,“ přibližuje postup ředitelka 
„mateřinky“. 

Vlastní zápis pak bude pro-
bíhat ve  středu 2. a  ve  čtvrtek  

3. května v  budově mateřské školy
v Prievidzské ulici 1. „K zápisu mohou
být přihlášeny děti, které dnem nástu-
pu do  školky dovrší věku dvou let,“
připomíná. Přednost dostanou děti
šumperské. Pokud ale bude mít školka
volnou kapacitu, není podle ředitelky
důvod nepřijmout i  děti z  okolních
obcí. Ty mohou k  zápisu rovněž při-
jít. Školné přitom přijde na 420 korun
měsíčně.

O děti se budou v každé třídě starat 
dvě učitelky a chůva. Režim dne bude 
upravený tak, aby potřebám dvou-
letých dětí maximálně vyhovoval.  
Oddělení tak budou podle ředitelky 
připomínat jesle. Děti budou napří-
klad obědvat již ve  čtvrt na  dvanáct, 
aby si šly dříve odpočinout do postýl-
ky, a zohledněny budou i jejich hygie-
nické potřeby. „Děti mohou nastoupit 
i s plenami, které budou mít od rodičů 
uloženy ve  svých skříňkách. Každé 
bude mít svůj bryndáček, láhev na pití, 
určenou postýlku, plyšáčka a  pyžam-
ko. Tolerovat budeme rovněž dudlík,“ 
zdůrazňuje Šimková a dodává, že rodi-
če by se měli připravit na to, že během 
roku na  ně bude školka vyvíjet tlak, 
aby dítě bylo do tří let bez plen, chodi-
lo na záchod a pilo z hrníčku.

S výchovou dvouletých dětí již má Ve-
selá školka zkušenosti, které chce nyní 
využít. V budově v Prievidzské ulici totiž 
už třetím rokem funguje speciální třída, 
v níž jsou právě děti ve  věku od  dvou 
do tří let a na jejíž provoz uvolnilo město 
potřebné finance.  -kv-

Informace/Zpravodajství

Zelená škola se mění v „mateřinku“ pro dvouleté děti, zápis proběhne v květnu

Ve školce by to mělo
 „žít“, navržený interiér 

evokuje louku a les

Zápis dvouletých dětí 
proběhne 2. a 3. května, 
děti budou mít upravený 

denní režim

Již podruhé budou mít Šumperané a  lidé z  okolí 
možnost nakupovat potraviny a další produkty pří-
mo od  výrobců. V  pátek 4. května obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a  hotelem Grand. 
V  rámci farmářských trhů, které již osmým rokem 
připravuje místní Okresní Agrární komora, si bu-
dou moci příchozí nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední. Více informací o  farmářských trzích lze 
získat na adrese www.oaksumperk.cz.  -kv-

Nové koupelny, moderní nábytek nebo stropní 
ventilátory. To vše nepochybně ocení pacienti chi-
rurgického oddělení šumperské nemocnice, která 
nedávno dokončila rekonstrukci tohoto pracoviš-
tě. 

„Vzali jsme to doslova od podlah, které jsme, po-
dobně jako rozvody, kompletně vyměnili. Generál-
kou prošla elektroinstalace a kompletní rekonstrukcí 
všechny koupelny a toalety,“ popisuje Martin Pelnář, 
jenž má na  starosti správu nemocničního majetku. 

Vzápětí dodává, že chirurgie byla vybavena rovněž 
novou vzduchotechnikou, takže nyní se po rozsvícení 
světla v koupelnách a na toaletách vzduch pravidelně 
vyměňuje.

Modernizace chirurgie, jež se nachází v  loni za-
tepleném pavilonu B, přišla na  sedm a  půl milionu  
korun. Ty šly z  vybraného nájemého, které nemoc-
nice platí městu. Dalších tři sta tisíc ze svého pak 
investoval do  nákupu moderního nábytku majitel 
nemocnice.    -kv-

Farmáři nabídnou 
své produkty na trzích

Práce v interiéru finišují, v květnu se 
počítá s instalací zařízení.  Foto: -pk-

Nemocnice zrekonstruovala chirurgii
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Informace/Ceny města Šumperka za rok 2017

   Pokr. ze str. 3
Cena v  kategorii životní prostředí 

a  ekologie letos putuje do  společnos-
ti Agritec - výzkum, šlechtění, služby, 
s.r.o., která se zaměřuje na  komplexní
agrobiologický výzkum přadných rost-
lin‚ technických plodin, kořeninových
rostlin a  luskovin a  jež se dlouhodo-
bě zabývá aplikovaným výzkumem
v  oblasti genetiky a  biotechnologií,
molekulární biologie, šlechtění rostlin
a dalších. Výsledkem její činnosti jsou
vyšlechtěné odrůdy lnu, hrachu, řepky
a kmínu licencované v České republice
a v  Evropské unii. Udržováním geno-
vých zdrojů luskovin a přadných rost-
lin a  depozicí semen vlastních odrůd
ve  světové genové bance na  Špicber-
kách pak významně přispívá ke světové 
biodiverzitě.

Firma SHM, která se zabývá zejmé-
na vývojem a  výrobou povlakových 
technologií, sbírá pod vedením Pavla 
Holubáře jeden úspěch za  druhým. 
Loni obdržela titul TOP odpověd-
ná firma a  bodovala v  soutěži Česká 
hlava, kde získala cenu ministerstva 

průmyslu a  obchodu Industrie za  tři 
soubory PVD povlaků a  technologii 
jejich úpravy. Jde o nejprestižnější oce-
nění za vědu a výzkum, kterého mohou 
vědci v naší zemi dosáhnout. V sobotu  
14. dubna přibyla do  „sbírky“ firmy

SHM Cena města Šumperka v kategorii 
výrobní společnosti. 

Cenu v  kategorii drobné podnikání 
si vzápětí z jeviště divadla odnesla Len-
ka Vítková, jež vede oblíbené řeznictví 
U  Hajtmarek v  Zábřežské ulici již de-
set let. Za tu dobu si vybudovala široký 
okruh spokojených zákazníků, kteří 
oceňují nejen její profesionální přístup, 
ale především poctivost a vstřícnost. 

Během slavnostního večera v  šum-
perském divadle se rozdávaly i  mo-
sazné plakety z  dílny kovotepce Pavla 
Hřebíčka z Ketkovic. První z nich oz-
dobí hospůdku Na Benátkách. Manželé 
Eva a Jaroslav Weinlichovi, kteří se loni 
pustili do  náročné opravy dosluhující 
nevábné pivnice, získali za  nápaditou 
modernizaci zchátralého objektu cenu 
v kategorii architektura - rekonstrukce.

Areál místní nemocnice v roce 2017 
doplnil nový pavilon „R“ s  magnetic-
kou rezonancí, jehož výstavba přišla 
na více než sto milionů korun a do kte-
rého se přestěhovala řada ambulancí, 
mamografické pracoviště i nemocniční 
lékárna. Realizací stavby, jež proběhla 
v  souladu se schváleným generelem 
rozvoje nemocničního areálu, tak od-
startovala jeho celková revitalizace. 
Tento počin ocenili zastupitelé v kate-
gorii architektura - novostavba.  -kv-

Město po roce opět ocenilo osobnosti, firmy i Domy roku 2017

Dušan Ščambura se v Českém poháru pohybuje ve své kategorii na prvním místě 
a ze všech hendikepovaných sportovců - atletů za rok 2017 obsadil v republice de-
vátou příčku. K ocenění mu poblahopřál zastupitel a sportovec Květoslav Vykydal.                                                                                                                                

Foto: -pk-

Ačkoliv žáci Jany Valentové hrají na  mezinárodních soutěžích na  dva klavíry, 
v Šumperku dva nástroje v jedné místnosti nemají. „Je to pro mě vždy akustický 
oříšek. Nedovedete si představit, jaké zažívám stavy, zda to dáme. Ale ty moje ta-
lenty nikdy nezklamou,“ přiznala Jana Valentová.                                         Foto: -pk-

     
se na čtyři týdny 
uzavře hlavní vchod 
radnice

Do  poslední fáze rozsáhlé rekon-
strukce vstoupila v únoru historická 
budova radnice. V souvislosti s prací 
na fasádě bude z důvodu bezpečnosti 
od  pondělí 7. do  čtvrtku 31. května 
uzavřen hlavní vchod radnice a pří-
chozí se do objektu dostanou pouze 
bočním vstupem ze strany od moro-
vého sloupu.

Určitá omezení přinášejí rovněž 
práce na střeše a světlíku nad vnitř-
ním schodištěm. Pro jeho rekon-
strukci se nyní nachází na  schodišti 
lešení. Městský úřad se v této souvis-
losti omlouvá občanům za případné 
komplikace. -kv-

     Divadlo má 
o nové sezoně jasno

Brzy se po městě, jako každý rok,
začne šířit bulletin nabízející před-
platné a  tituly šumperského diva-
dla pro příští sezonu. V  ní nabídne 
místní stánek Thálie opět osvědčené 
a celosvětově úspěšné tituly. Na své si 
přijdou příznivci komedie i vyznava-
či klasického dramatu. Bližší infor-
mace přineseme v příštím čísle. -kv-

     Fakulty VŠB 
přijímají přihlášky 
pro první kolo

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mají 
už jen pár dnů čas na  elektronické 
podání přihlášky. V  rámci tříletého 
bakalářského studijního programu 
strojírenství si mohou zvolit prezenč-
ní nebo kombinovanou formu studia 
oboru Strojírenská technologie. V le-
tošním školním roce chce fakulta 
přijmout na prezenční formu studia 
maximálně šedesát zájemců, o deset 
méně pak na formu kombinovanou. 
Termín pro podání přihlášek pro 
první kolo vyprší v neděli 29. dubna. 
Bližší informace na www.fs.vsb.cz.

Kromě zmíněné fakulty působí 
v Šumperku rovněž Ekonomická fa-
kulta, jež zde otevřela obor nazvaný 
Veřejná ekonomika a správa. K jeho 
studiu se mohou zájemci přihlásit 
do  úterý 15. května. Do  kombino-
vané formy studia přijme fakulta 
ve  školním roce 2017/2018 šedesát 
studentů. Více informací je možné 
nalézt na www.ekf.vsb.cz. -kv-

Ocenění v oblasti životního prostředí 
a ekologie předal jednatelům společ-
nosti Agritec Prokopu Šmirousovi 
a Zdeňku Muroňovi radní Jiří Gonda. 

Foto: -pk-

Cenu města v kategorii výrobní spo-
lečnosti převzal majitel firmy SHM 
Pavel Holubář.                        Foto: -pk-

Novostavbou loňského roku je pa-
vilon R v  areálu místní nemocnice. 

Foto: -pk-

     V květnu
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V sobotu 28. dubna se klášterní kostel v Šumper-
ku opět rozezní dětskými hlasy. Osmačtyřicátý roč-
ník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů 
Zlatá lyra 2018 nabídne své pódium čtrnácti dětským 
sborům. Chybět nebudou samozřejmě sbory zdejšího 
regionu a děti pořadatelského sboru Motýli Šumperk.

První koncert začíná od  deváté ranní (Zpívánky 
Šumperk, Pampelišky Zábřeh, Sedmikrásky Lošti-
ce, Zvoneček Zábřeh), další pak v  11 hodin (Rů-
žové děti Šumperk, Pěvecký a  relaxační kroužek  
Pomněnka, Klubíčko Loučná, Barevné děti Šumperk), 
ve 13 hodin (Rudské kočky Ruda nad Moravou, Pís-
nička a  Slavík Zábřeh, Ptáčata Šumperk, Plameňáci 
Šumperk) a v 15 hodin (Dubínek Dubicko, Loučňá-
ček Loučná, Arieta Mohelnice, Motýli Šumperk). Po-
sluchači se mohou těšit na pestrou paletu pěveckého 
mládí od sborových počátků dětí předškolního věku 
po  sbory s  dlouholetou tradicí, jejichž dobré jméno 
dávno překročilo hranice regionu. Vstupné na Zlatou 
lyru je dobrovolné. -kv-

Od 3. do 7. dubna hostil dětský pěvecký sbor Motýli 
své dobré kamarády, dětský sbor Coro Calicantus, ze 
švýcarského Locarna. Šumperský sbor počátkem de-
vadesátých let svým koncertem přímo podnítil vznik 
tohoto tělesa, které dnes patří k tomu nejlepšímu, co 
současná sborová scéna zná. Sbormistr Mario Fonta-
na s námi od počátku úzce spolupracoval, od čehož 
se odvíjely i vzájemné kontakty obou sborů. Během 
pětadvaceti let činnosti Calicantu naše děti navštívily 
Locarno již šestkrát, letošní návštěva v Šumperku je 
rovněž šestým setkáním na naší půdě. 

Navzdory roční době, která nejistotou počasí po-
bytu hostí příliš nepřeje, se podařilo pro děti i dos- 
pělé připravit zajímavou náplň pětidenní návštěvy, 
což naši hosté komentovali s neskrývaným uznáním. 

Coro Calicantus navštívil zajímavá místa regionu. 
Vedle sluncem zalité Olomouce zavítal do Expozice 
času ve Šternberku a nescházela ani návštěva Muzea 
Olomouckých tvarůžků A. W. v  Lošticích spojená 
s ochutnávkou i následným nákupem aromatických 
produktů. V Šumperku hosté zažili pestré dopoledne 
s náročnou poznávací hrou připravenou našimi bý-
valými zpěváky, vyzkoušeli si výtvarné aktivity z re-
pertoáru Střediska volného času Doris, absolvovali  
komentovanou procházku historickým centrem 
a  užili si i  velmi příjemného přijetí na  šumperské 
radnici. Také v péči hostitelských rodin prožily děti 
z Locarna mnohé krásné chvíle. 

Neopominutelnou součástí sborových setkání jsou 
koncerty. Před příjezdem do Šumperka měl Coro Ca-

licantus za sebou účast v mezinárodní soutěži v Pra-
ze a v Teplicích, kde získal všechna nejvyšší ocenění, 
která festival nabízel. Sváteční podvečer velikonoční-
ho pondělí pak sbor vyzdobil koncertem v poutním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie na  Hoře Matky 
Boží u Králík. V naší péči proběhly další tři koncer-
ty. Pozoruhodné bylo zpívání v poutním kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v  Neratově, kam z  různých 
směrů vážily cestu téměř tři stovky posluchačů. Jejich 
nelíčené nadšení se závěrečným potleskem vestoje 
přesvědčivě dokládá zážitek, jenž vzešel ze spoje-
ní vrcholného sborového kumštu a  podmanivosti 
místa. Dopolední koncert v  šumperském klášter-
ním kostele patřil dětem. Prožili jej studenti nižšího 
gymnázia spolu s dětmi tří pěveckých sborů Šumper-
ka a blízkého okolí. Také zde byl ohlas mimořádný, 
o  čemž vypovídala soustředěná pozornost mladých 
posluchačů i  potlesk, jímž byly oba sbory odměně-
ny. Vrcholem všech pěveckých setkání byl bezesporu 
závěrečný koncert pro veřejnost, rovněž v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Přepl-
něný chrám i vrcholná forma obou sborů, vedených 
Helenou Stojaníkovou a Mariem Fontanou, přinesly 
zážitek, který ještě dlouho přetrvá. 

Večer před odjezdem strávily oba sbory spolu 
s  hostitelskými rodinami ve  společenských prosto-
rách šumperského divadla. Po mnoha dobrotách při-
pravených pro vyhládlé pěvce domácí pogratulovali 
hostům, jejichž sbor letos slaví dvacet pět let působe-
ní, a předali malý dárek. Následovala hodinka společ-
ných písní a  tanečních hříček, jimiž se sborové děti 
dovedou obdivuhodně pobavit.

Na  závěr nemůže chybět poděkování Olomouc-
kému kraji, městu Šumperku, SVČ Doris, rodinám  
sborových dětí a hlavně všem, kteří svůj čas i úsilí vě-
novali krásnému naplnění společných dní. 

 T. Motýl

Šumperští a švýcarští zpěváčci se v dubnu setkali už podvanácté

Klášterní kostel 
rozezní Zlatá lyra

Šumperské divadlo uvedlo v sobotu 14. dubna poslední premiéru letošní sezony. Je jí osvědčená, slavná a léty 
prověřená Voskovcova a Werichova úprava amerického muzikálu Divotvorný hrnec, kterou s domácími herci 
nastudoval zkušený režisér Jiří Seydler. Nejen pravidelní návštěvníci divadla se tak již mohou zapojit do hla-
sování, jež rozhodne o nejlepší inscenaci sezony. Ta bude vyhlášena v září u příležitosti Ceny Miloše Movnara 
před první premiérou nové sezony. Vybírat mohou mezi inscenacemi Láka mezi nebem a zemí, Klapzubova 
jedenáctka, Sex na vlnách, Romeo a Julie a právě Divotvorný hrnec. Vyplněné hlasovací lístky, které jsou slo-
sovatelné, je třeba odevzdat do 3. září uvaděčkám během jakéhokoliv představení nebo v divadelní pokladně, 
během prázdnin pak ve vrátnici divadla.  Foto: P. Veselý

DVČ Doris zve na KLOBOUKOVÝ DEN 
aneb Oslava Dne rodiny

v úterý 8. května od 12 do 18 hodin v letním 
divadle a v parku u vily Doris

Ze společného koncertu Motýlů a sboru Coro Calicantus v klášterním kostele si posluchači, kteří chrám zcela 
zaplnili, odnášeli nezapomenutelný zážitek.  Foto: P. Kvapil
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Informační centrum láká 
na zajímavý program

V knihovně se sešli nejstarší čtenáři

Pracovnice šumperského informačního centra 
na  Hlavní třídě chystají na  květen hned několik akcí. 
Kromě výstavy a koncertu lákají na zajímavou soutěž, 
v  níž mohou její účastníci vyhrát autobusový zájezd 
do Nysy.

„V květnu ozdobí stěny naší minigalerie kresby dětí 
z družiny při škole v Šumavské ulici,“ přibližuje pracov-
nice informačního centra Miroslava Kouřilová výstavu 
nazvanou „Duhové malování se šestkou“. Zájemci ji 
mohou zhlédnout od pondělí 7. do pondělí 28. května.

A  děti ze základní školy v  Šumavské ulici zavítají 
do informačního centra i o dva dny později. Ve středu  
9. května se od páté odpolední ponesou jeho prostora-
mi písně školního sboru Ptáčátka a básničky v podání 
dětí z tamní družiny pod vedením Pavly Zerzáňové. 

Soutěžíte rádi? Pak se můžete zapojit do  soutěže se 
zajímavou výhrou, kterou připravilo informační cent-
rum pro rodinné týmy napříč generacemi. Prostřednic-
tvím soutěžních úkolů budete poznávat město Šumperk 
a  jeho nejbližší okolí a  za  odměnu můžete vyhrát zá-
jezd do  partnerského města Nysa, který se uskuteční  
22. a 25. června. A co je k tomu potřeba? Alespoň jeden, 
maximálně však tři týmoví kolegové a chuť objevovat.   

„Protože chceme touto akcí podpořit aktivní tráve-
ní času rodičů s dětmi a prarodičů s vnoučaty, mohou 
se zájemci soutěže zúčastnit pouze v týmu rodič - dítě, 
prarodič - vnouče či prarodič - rodič - dítě. V každém 
týmu musejí být minimálně dva a maximálně čtyři čle-
nové. Podmínkou je, že alespoň jeden musí být starší 
osmnácti let,“ upřesňuje vedoucí informačního centra 
Martina Buchtová. Soutěžní formulář si mohou zájemci 
vyzvednout v  informačním centru od soboty 28. dub-
na. Vyplněný ho pak musejí přinést zpět nejpozději do  
31. května.  -red-

Zima je nenávratně pryč a  hráči 
šumperského baseballu opět hostí řadu 
zajímavých utkání v areálu hřiště v Te-
menici. Jako první zahájili sezonu muži, 
kteří se v rámci Českého baseballového 
poháru utkali se Skokany Olomouc B. 
Za  podpory fanoušků vyhrál tým 
Cannibals rozdílem 25:15 a  zajistil si 
postup v soutěži.

V  polovině dubna se muži postavili 
proti nejlepšímu týmu republiky - br-
něnským Drakům. Už před zápasem 
bylo jasné, že tento soupeř bude mít 
větší herní kvality než domácí. Tomu 
nakonec odpovídal i výsledek 22:3 pro 
Draky.

A do bojů se postupně pustily i mlá-

dežnické týmy. Nejmenší kategorie hrá-
čů do sedmi let rozjela sezonu turnajem 
ve  Frýdku-Místku, kategorie do  dese-
ti let pak turnajem na  domácí hřišti, 
na  němž hostila Bronzový SuperCup. 
Nejstarší hoši a dívky z kategorie do tři-
nácti let odehráli první utkání proti 
polskému týmu Rawa Katovice v base-
ballovém areálu v Žorách.

Šumperští „kanibalové“ se samozřej-
mě snaží rozšiřovat své řady a  uvítají 
nové hráče. Zájemci o baseball tak mo-
hou přijít na  hřiště v  Temenici v  pon-
dělí a v pátek (od 16 hod.) nebo v úterý 
a ve čtvrtek (od 16.30 hod.). Bližší in-
formace lze získat na www.cannibals.cz.

 T. Cahlík, předseda klubu

Setkání nejstarších čtenářů, které 
se v Městské knihovně Šumperk koná 
od roku 2012, letos proběhlo poslední 
březnový čtvrtek. Z  dvaatřiceti čtená-
řů starších 85 let jsme jich letos uvítali 
jedenáct, dvě z deseti přítomných dam 
přitom byly našimi hosty každý rok.

O  hudební vystoupení se postarala 
talentovaná kytaristka Nicol Pleyero-
vá ze třídy Elišky Strachotové místní 
„ZUŠky“. Následovala zdravice místo- 
starosty Jana Přichystala, na  kterou 
některé z  účastnic reagovaly oceně-
ním aktivit města pro nejstarší občany. 
Ředitelka knihovny Kamila Šeligová 
informovala o  postupu rekonstrukce 
prostor pro knihovnu v  Masarykově 
škole a o přípravách na stěhování, které 
se již kvapem blíží. 

Nová knihovna vyvolala kromě řady 
dotazů také vzpomínky na  předešlá 
umístění v poválečné době, na knihov-
nu v dnešní Vile Doris, dětskou půjčov-
nu v Lautnerově ulici či na legendární 

knihovnici Annu Sklenářovou. Milým 
překvapením byla povídka, v níž autor 
Eduard Mlček s  humorem sobě vlast-
ním vzpomenul na  dobu, kdy se jako 
mladý koncem čtyřicátých let přistěho-
val do  Šumperka z  Argentiny. Během 
setkání si přítomní rovněž vyměnili 
tipy na knihy, které je zaujaly. Příští se-
tkání nejstarších čtenářů se bude konat 
v nové knihovně a už teď se na něj těší-
me. Z. Daňková

Počasí jako na objednávku s letními teplotami a velký zájem dětí i dospělých - Den Země, který minulý pátek 
uspořádalo Středisko ekologické výchovy při místní Vile Doris, se opravdu vydařil. V centru pozornosti se letos 
ocitla sama příroda - podtitulem akce totiž byla výzva „Vypravme se společně ven a učme se poznávat přírodu 
kolem nás. Zkoumejme detaily a objevujme rozdíly v našem neuvěřitelně pestrém světě. Jen tak mu můžeme 
porozumět a chránit jej.“
Poznávání stop, vyrábění z přírodnin, chytání ryb, šplhání na strom, sbírání hub, sázení rostlin, poznávání ptáků 
a stromů, ale také zkouška obratnosti, první pomoc v přírodě a mnohá další stanoviště rozmístěná v sadech  
1. máje u Vily Doris lákala především děti na vědomostní soutěže, hry a výtvarničení. Nechyběly ani odměny, 
pódiová vystoupení a rozhovory se zajímavými lidmi.  Foto: P. Kvapil

V polovině dubna se šumperští muži postavili proti brněnským Drakům. 
 Foto: archiv

Eduard Mlček přečetl na setkání svoji 
povídku.  Foto: MK Šumperk

Máte rádi lidový tanec a zpěv? Chcete aktivně trávit svůj důchodový věk a uvítáte 
nová přátelství? Pak je pro vás naprosto jedinečný taneční folklorní soubor Senioři 

Šumperk. Ten trvale přijímá nové členy - zejména manželské či partnerské páry 
a tanečníky muže, vítán je ale každý, kdo má zájem o lidovou kulturu našeho 

regionu. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 602 950 333, 583 222 339, případně 
e-mailem na jk.su@seznam.cz. Více na www.seniorisumperk.cz.

Kanibalové po zimní přestávce opět rozehrávají své zápasy
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Kulturní servis

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

Městská knihovna

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775  764  419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.
cz, M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, 
www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

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.

25. 4. od 13.30 a od 14.30 hod. v „K“  Zdravotní cvičení 1. skupina, 2. skupina 
26. 4. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou - pleteme 
  z pediku
2. 5. od 13.30 hod. v „K“   Jak se bránit stárnutí 
  Přednáška D. Markové
4. 5. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
9. 5. od 17 hod. v ZUŠ Zábřeh  Koncert nevidomého umělce R. Žaluda
  V rámci festivalu Dnů umění nevidomých
  na Moravě
10. 5. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - kreativní zdobení tašek
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.

Charita Šumperk

SONS Šumperk
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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 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
28. 4. od 9.30 hod. ve „FS“   Radost být ženou  Celodenní duchovní 

obnova pro ženy s  Fr. Böhmovou, téma: 
O Boží vůli

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.

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

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 každou sobotu   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 

V muzeu upálí čarodějnice
Konec dubna v  šumperském mu-

zeu nese ve  znamení oslav pálení 
čarodějnic. V  neděli 29. dubna se 
na nádvoří Pavlínina dvora v 15 ho- 
din slétnou roztodivné bosorky, koš-
ťata či netopýři a  chybět nebudou 

samozřejmě kocouři, do  dáli svítící 
lampiony a  tradiční vatra. Pro malé 
i  větší návštěvníky připravují mu-
zejníci řadu soutěží i občerstvení. Ti 
v kostýmech pak dostanou malou od-
měnu. -red-
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Přihlášky pro akademický rok 2018/2019 se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz

Nejširší nabídka outdoorového oblečení 
předního českého výrobce 

Kalhoty, kraťasy, 
mikiny, trička,...

Ve dvoře Moravolenu, za Restaurací Pod Komínem

W W W . O U T D O O R I A . C Z

V prodejně

M.R.Štefánika 1, Šumperk

INZERUJTE 
v Šumperském 

ZPRAVODAJI!
Náklad 14.000 ks * 

20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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Starobranská 2, Šumperk (vchod z Úzké uličky) 

Royal Wines info@vinarnasumperk.cz+ 420 777 800 111

Najdete nás kousek od šumperské radnice :

ÚT - SO / 15:00 - 22:00 / PÁ - SO / DO 23:00

VAŠE VINÁRNA S VINOTÉKOU V SRDCI ŠUMPERKA

ŠUMPERSKÁ RADNICE

SMĚR HLAVNÍ TŘÍDA

 www.vinarnasumperk.cz

20% 
SLEVA

POKUD PŘIJDEŠ 
S TOUTO INZERCÍ,

NA ROZLÉVANÉ
VÍNO S SEBOU

Slevu lze uplatnit pouze jednorázově. 1 inzerce platí jen pro 1 osobu. Slevy nelze sčítat.

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.300.000 Kč      

• byt 1+kk 
• OV, 24m2, 3. patro, balkon
• novostavba, parkování ve dvoře
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Zábřežská, Šumperk                 940.000 Kč

• rodinný dům se dvěma byty   
• dvougenerační RD s byty 3+1 a 2+1
• CP 964m2, vytápění plyn+TP
• ihned volný, částečná rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice       2.390.000 Kč  

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             900.000 Kč
• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská     1.600.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému pobytu
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.890.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.900.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.300.000 Kč      

• byt 1+kk 
• OV, 24m2, 3. patro, balkon
• novostavba, parkování ve dvoře
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Zábřežská, Šumperk                 940.000 Kč

• rodinný dům se dvěma byty   
• dvougenerační RD s byty 3+1 a 2+1
• CP 964m2, vytápění plyn+TP
• ihned volný, částečná rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice       2.390.000 Kč  

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             900.000 Kč
• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská     1.600.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému pobytu
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.890.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.900.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Prodáme i Vaši 
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Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka
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Byty PozemkyRekreační 
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Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

Přijmeme:

ELEKTROMONTÉRA
SVÁŘEČE (metoda CO2)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Náborový příspěvek 5.000 Kč (dle 
pozic). Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
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Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala 
přijme nové lektory pro výuku na
Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala 
přijme nové lektory pro výuku na

Bicí soupravu - 3 lektory
Klavír nebo Keyboard 
- 4 lektory
Zobcová � étna - 3 lektory 
Akustická kytara - 2 lektory
Akordeon - 1 lektor
Baskytara - 2 lektory
Housle - 1 lektor 

Vzdělání nerozhoduje, 
respektujeme Váš 

čas pro výuku.
Další informace na 

kontakt. telefonu nebo 
prostřednictvím e-mailu.

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

Mimoškolní výchova 
a vzdělávání M. Machala zvea vzdělávání M. Machala zve
na předběžný NÁBOR DĚTÍ 
i DOSPĚLÝCH pro školní rok 2018/2019 

v neděli 17. června od 15 hodin na Ranchi Viktorie v Temenici

Opékání nad ohněm, focení, jízda na koních 
Předběžné přihlášky do hudebních oborů 
+ informace pro nové zájemce o výuku.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

P
O

Z
V
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N
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Vstup 
volný

Dva páry brýlových skel za cenu JEDNOHO
dle Vašeho výběru platí pro všechny typy skel včetně 
MULTIfokálních VARILUX VŠE v JEDNOM (dálka, 
práce s PC, nablízko). Více info v optice

NOVINKA ROKU 2018
Nové multifokální čočky „Varilux X“
-čočky s rozšířenou zónou na PC a nablízko

OBLÍBENÁ AKCE 1+1

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

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

na obsazení dvou míst 

odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a prevence Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
nebo vyšší odborné vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách, ve  znění 
pozdějších předpisů zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii

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

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení *  
datum a podpis *číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměry na dobu určitou (za mateřskou a rodičovskou dovolenou), 10. platová třída 
dle nař. vlády č. 341/2018 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. 7. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 25. 5. 2018 včetně. 
Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 583 388 920.
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a JulieWilliam Shakespeare1. května 2018 od 19.00
Přijďte se 1. května políbit do divadla 
a shlédnout největší milostný příběh 

všech dob!

SEŘIZOVAČ

    583 360 142
        dagmar.helova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.pracevtdk.cz

Zaujali 
jsme Vás?

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

CO VÁS ČEKÁ:
• seřizování strojů a linek
• zajišťování plynulého chodu linky
• možnost kariérního růstu

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• výuční list technického směru
• manuální zručnost
• základní znalost práce s počítačem

JAKÉ U NÁS MÁTE ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:
• 25 dní dovolené
• dotované stravování
• příspěvek na penzijní pojištění

• zvýhodněné volání pro celou Vaši rodinu
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• káva na pracovišti zdarma

Mycí textilní tunel 
EXPRESS pro automobily 

do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní 

umytí bez poškrábání Vašeho 
automobilu, a to hlavně

 BEZ FRONTY,  ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ  
Po - So od 8 do 17.30 hod. 

Ne od 9 do 16 hod.

OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU 
v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

Vhodný termín na KOMPLETNÍ 
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU vašeho 

vozidla prosím objednejte 
na tel: 776 387 920

Využijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

Uvidíte, že naši prvotřídní 
a nejvyšší kvalitu 

a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST 
oceníte a budete se k nám 

rádi vracet.
www.automyckasumperk.cz

Zde přijímáme také platby:

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz


