
Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už dvaadvacet let symbolem sbírky, kte-
rá veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a současně získává peníze 
na  pomoc onkologickým pacientům 
a  na  výzkum. Letošní Květinový den, 
který proběhl 16. května, se zaměřil 
na prevenci  rakoviny tlustého střeva 
a  konečníku. Jen v  Šumperku vybrali 
dobrovolníci do  svých kasiček téměř 
osmadevadesát tisíc korun.

„Velmi mě těší, že Český den proti 
rakovině byl opět úspěšný. Navíc nám 
přálo počasí, takže jsme prodávali až 
do  půl šesté odpolední,“ uvedla lékař-
ka a  předsedkyně Ligy proti rakovině 
v Šumperku Jiřina Koutná. Lidé si při-
tom mohli látkový kvítek léčivky koupit 

nejen ve  stánku na  tzv. „Točáku“, ale 
především u  dobrovolníků, kteří pro-
cházeli šumperskými ulicemi. Kromě 
studentek a  studentů z  místní „zdrav-
ky“ se do  akce opět zapojily členky  
klubu Eva. „Chtěla bych studentkám 
a  studentům ze střední zdravotnické 
školy poděkovat, neboť se letos obzvlášť 
činili a  vybrali neuvěřitelných třicet 
a půl tisíce korun,“ zdůraznila Koutná, 
podle níž byli lidé letos velmi vstřícní 
a ochotně přispívali i většími částkami. 
Vzápětí dodala, že na celkové sumě se 
výrazně podílela rovněž šumperská ne-
mocnice, kde se zásluhou vedoucí ses-
try chirurgie Olgy Davidové a  lékařky 
oddělení klinické onkologie Věry Kru-
šinské vybralo 13 880 korun.

Během akce se v  Šumperku proda-
ly všechny kvítky měsíčku lékařského, 
který letos ozdobila vínová stužka. 
Za  čtyři tisíce čtyři sta kytiček utržili 
dobrovolníci 97  618 korun. „Děkuji 
všem dárcům, zejména pak těm, kteří 
přispěli většími finančními částkami. 
Poděkování patří samozřejmě i  vede-
ní zdravotnické školy, dobrovolnicím 
a  také zástupcům České pošty, kte-
ří nám výtěžek spočítali,“ zdůraznila 
Koutná. Vybrané peníze přitom půjdou 
nejen na prevenci vzniku rakoviny, ale 
také na  činnost organizací pacientů 
a  výzkum v  onkologické oblasti, část 
výtěžku použije šumperská Liga pro-
ti rakovině na  rekondiční pobyty žen 
po operaci prsu.  -kv-
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Nalezené věci 
nabídne město 
v dražbě

Slavnosti města se odehrají 
v Pavlínině dvoře 
i v sadech 1. máje3 4 5

Bratrušovské koupaliště 
je na sezonu 
připraveno 6

Ve Sluneční škole 
úspěšně funguje 
žákovský parlament

O kvítek měsíčku lékařského byl opět velký zájem

Minulou středu byly v šumperských ulicích k vidění dvojice studentek a studentů místní „zdravky“. Kolemjdoucím již tradičně 
nabízely za dvacet korun žlutý kvítek měsíčku zahradního.  Foto: P. Kvapil

Autista Lukáš Čermák přivezl z republi-
kového šampionátu v plavání hned čtyři 
cenné kovy.    Strany 2, 5

Šumperk si v  pátek 11. května připo-
mněl 20. výročí partnerství s  městem 
Mikulovem.   Strana 3

Dodavatel rekonstrukce krytého bazénu 
je znám, jeden z účastníků soutěže však 
podal námitku.   Strana 3
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Vážení a milí čtenáři,
měsíc červen je v Šumperku řadu let spo-
jen s množství kulturních a společenských 
aktivit.
Hned na samém počátku měsíce se mohou 
lidé přenést do minulosti – dvacátý ročník 
slavností města slibuje program nabitý vy-
stoupeními, atrakcemi pro děti, rytířskými 
kláními a mnohým dalším. První červnový 
den se po delší pauze opět otevře místní 
kino Oko, diváky přivítá nejen novým in-
teriérem, ale i špičkovým zvukem Atmos. 
O týden později přijede do Šumperka feno-
menální klavírista Lukáš Vondráček, který 
svou hrou rozplakal belgickou královnu, 
a hned další den bude v divadle přednášet 
známý překladatel a shakespearolog Mar-
tin Hilský. V polovině měsíce pak ožijí sady 
1. máje divadlem a zahrada u knihovny 
„rozlučkovou“ slavností. To je jen část čer
vnových akcí, z nichž si každý může vybrat 
to, co je mu blízké. Přeji krásné nejen kul-
turní zážitky,               Z. Kvapilová, redaktorka
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Plavat začal před třemi lety. Koncem letošního dub-
na přivezl z republikového šampionátu v plavání osob 
s mentálním postižením hned čtyři cenné kovy. Řeč 
je o čtrnáctiletém Lukáši Čermákovi, jenž navštěvuje 
speciální třídu pro děti s autismem ve škole v Třebíz-
ského ulici. Úspěšného plavce, který se zajímá o šum-
perskou historii, pozval začátkem května na radnici 
starosta Zdeněk Brož. Lukáš přišel spolu s maminkou 
Lenkou, asistentem Tomášem a  lenochodem Sidem, 
hrdinou Doby ledové.

S  faktem, že malý Lukášek není jako jiné děti, se 
museli Čermákovi smířit, když byly synovi tři roky. 
Tehdy mu odborníci diagnostikovali autismus. „Vy-
studovala jsem pedagogiku, takže jsem už delší dobu 
tušila, že není všechno úplně v  pořádku,“ řekla bě-
hem setkání Lukášova maminka Lenka Čermáková 
a  dodala, že krátce po  tomto zjištění se celá rodina 
přestěhovala z Prahy do Zábřeha a poté do Šumperka, 
aby nemuseli do  speciální autistické třídy ve  školce 
v Třebízského ulici dojíždět. V té době začali využívat 
i  služeb Dětského klíče. Právě díky asistenci, kterou 
tato organizace poskytuje a  na  niž přispívá nadace 
VIGO, se dnes čtrnáctiletý Lukáš může věnovat zá-
vodnímu plavání.

„I když jsme měli na zahradě bazén, Lukáš plavat 
neuměl. Chtěl ale být úspěšný jako jeho o dva roky 
starší bratr, rád vyhrává a chce být první,“ prozradila 
paní Lenka. Její syn tak začal plavat až před třemi lety. 
Zpočátku chodil na  krytý bazén na  Benátkách, kde 
skočil i svoji první šipku. Pak jeho dědečka napadlo, 
že zkusí najít plavecké družstvo, jež by Lukáše přija-
lo za  člena. „Byl to velký boj, ale nakonec nás jako 
jediný neodmítl sportovní oddíl UNO při speciální 
základní škole v  Ústí nad Orlicí, který má plavecký 
kroužek. Sice zde nemají děti s autismem, ale rozhod-
li se, že to s Lukáškem zkusí s podmínkou, že ho bude 
někdo doprovázet. Nejprve tam s ním jezdil dědeček, 
ale protože už má přes sedmdesát let a začalo ho to 

zmáhat, oslovili jsme Dětský klíč, který nám poskytl 
asistenci,“ popsala Lenka Čermáková.

Právě v ústeckoorlickém oddíle, v němž jsou děti 
s  jiným mentálním handicapem, se Lukáš naučil 
všechny plavecké disciplíny a  během půl roku jel 
na  své první závody. „Plavání mě moc baví, trénu-
jeme hodinu každé pondělí. Nejdřív se rozcvičuje-
me na  značkách a  pak jdeme do  bazénu,“ přiblížil 
trénink Lukáš, který si už loni splnil svůj sen o  ví-
tězství. Na  svém kontě totiž má několik stříbrných, 

zlatých a bronzových úspěchů. Ty poslední jsou ješ-
tě „čerstvé“. Na mistrovství republiky v plavání osob 
s mentálním postižením, jež proběhlo koncem dubna 
v Liberci, vybojoval v juniorech druhé místo a titul vi-
cemistra ve volném způsobu, v žákovské kategorii pak 
dvě bronzové medaile v disciplínách prsa na padesát 
a sto metrů a zlato ve znaku v mužské kategorii. Za-
jistil si tak účast na mezinárodních Evropských hrách 
handicapované mládeže Emil Open, které se odehrají 
druhý červnový víkend v  Brně. „Na  mistrovství byl 
Luky ve znaku ve svých kategoriích jediný, takže zá-
vodil s muži. Nejprve ho chtěli vzhledem k nízkému 
věku hodnotit jako juniora, ale nakonec s časem pa-
desát pět sekund porazil všechny čtyři mužské soupe-
ře,“ zdůraznil asistent Tomáš Dittrich, který Lukáše 
na mezinárodní klání doprovodí, a připomněl, že loni 
byl v téže disciplíně druhý s časem minuta dvacet.

Právě znak je Lukášova „královská“ disciplína, pla-
ve ho téměř stejně rychle jako volný způsob. „Luky 
má pocit, že na vodě se má ležet, takže plave znak nej-
lépe. Navíc při plavání miluje povzbuzování, závody 
mu proto natáčíme a pak mu je doma pouštíme, aby 
si to užil,“ podotkla paní Lenka. Vzápětí prozradila, 
že kromě plavání jezdí syn rád na výlety a jeho velkou 
zálibou je zjišťování, kdy se která významná osobnost 
narodila a nejlépe i zemřela. Jeho idolem je herec On-
dřej Vetchý coby pohádkový čert Janek a také Kendy 
z Básníků David Matásek.  Pokr. na str. 5

Handicap není jen překážka, ale hlavně výzva, 
říká maminka úspěšného plavce Lukáše Čermáka

  

     Vlastníte cokoliv 
k textilnictví na Šumpersku?
Radnice prosí o zapůjčení

Město Šumperk v  současnosti připravuje pro-
jekt expozice textilnictví v objektu bývalé Klappe-
rothovy manufaktury, v němž by měla vzniknout 
interaktivní expozice zaměřená právě na  historii 
tohoto odvětví. V  souvislosti s  přípravou jejího 
scénáře prosí místní radnice o  zapůjčení jakých-
koli podkladů týkajících se textilnictví na Šumper-
sku. Jedná se například o  fotografie, pohlednice, 
dokumentaci a  další materiály či zajímavosti. 
Po zpracování budou poskytnuté materiály vráce-
ny zpět vlastníkům. -kv-

 

     Kam o víkendu 
s bolavým zubem

Zubní pohotovost na Šumpersku probíhá o ví-
kendu a ve svátky v čase od 8 do 11.30 hodin. In-
formaci o tom, který lékař slouží a kde má zubní 
pohotovost, sdělí na telefonním čísle 585 544 444. 
Více lze nalézt na  stránkách www.dent.cz v  sekci 
pro veřejnost. -red-

     Do své Emigrantky 
se začte Anna Strnadová

Poslední předprázdninové autorské čtení chys-
tají na  začátek června šumperské knihovnice. 
Anna Strnadová, jež pochází z  nedalekého Pe-
trova nad Desnou, se ve  čtvrtek 7. června začte 
do své poslední novely Emigrantka. Dějištěm bude 
od  páté odpolední půjčovna pro dospělé v  ulici  
17. listopadu. Vstupné je dobrovolné.

Anna Strnadová, která vystudovala obor češti-
na-francouzština, působila posledních jedenáct 
let jako ředitelka petrovské základní školy. Téměř 
všechnu svoji dosavadní tvorbu věnovala jesenic-
kému kraji, ať už jde o povídkový soubor s názvem 
Prohry, baladický příběh tří žen V oknech červené 
muškáty nebo o poslední novelu Emigrantka, v níž 
zachytila příběh děvčete z  Lipové-lázní. Většinu 
námětů přitom čerpá ze skutečných událostí, jež 
umělecky přetváří.

Návštěvníci knihovny se mohou první červnový 
čtvrtek těšit na osobní setkání s autorkou. A koupit 
si zde budou moci i poslední novelu Emigrantka, 
která je ve volné distribuci již vyprodaná. -red-

Navzdory svému handicapu je Lukáš Čermák výborný plavec. Sbírkou medailí, které „vyplaval“, se pochlubil 
i starostovi Zdeňku Brožovi.  Foto: P. Kvapil
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Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Dodavatel rekonstrukce krytého bazénu je znám, jeden z účastníků soutěže však podal námitku

Nalezené a odevzdané věci, o které se jejich původ-
ní majitel nepřihlásil a jež byly uloženy ve skladu měs-
ta, budou nabídnuty ve veřejné dobrovolné dražbě. Ta 
se bude ve středu 30. května odehrávat od 13 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roosevelto-
vě ulici. 

„Předchozí roky ukázaly, že o tento druh prodeje je 
mezi lidmi poměrně velký zájem. Letos tedy v draž-
bách pokračujeme,“ říká tajemník městského úřadu 
Petr Holub. Vzápětí prozrazuje, že v  nadcházející 
aukci nabídne město dvaačtyřicet předmětů. „Na se-
znamu je například třináct mobilních telefonů, deset 
jízdních kol, ošacení, cyklistická přilba, dvě florbalové 
hokejky s vakem či příruční vozík rudl,“ vypočítává 
tajemník. Vyvolávací ceny se přitom pohybují od dva-
ceti do tří set korun. 

Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění 
a  minimálních příhozů v  dražbě, najdou zájemci 
na úředních deskách města a také na www.sumperk.
cz v  aktualitách. Informace o  předmětech a  dalších 
okolnostech dražby pak poskytne Eva Krmelová z fi-
nančního odboru šumperské radnice na  telefonním 
čísle 583  388  458 nebo na  e-mailu eva.krmelova@
sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout 
v pondělí 28. května od 15 do 16.30 hodin a ve středu 
30. května od 10 do 11.30 hodin v garáži číslo 3, jež se 
nachází na parkovišti za budovou městské úřadovny 
v Jesenické ulici. Vlastní dražba pak proběhne ve stře-
du 30. května od  jedné odpolední. Vydraženou věc 
zaplatí její nový majitel po skončení aukce v hotovosti 
do pokladny města v úřadovně v Jesenické ulici a vzá-
pětí si ji bude moci vyzvednout v prostorách zmíněné 
garáže.  -kv-

Rekonstrukci krytého plavecké-
ho bazénu na  Benátkách prováze-
jí od  počátku komplikace. Původně 
plánovaly Podniky města Šumperka, 
které AQUAcentrum provozují pro-
střednictvím dceřiné společnosti Šum-
perské provozní areály, její zahájení 
loni na podzim, zpoždění při přípravě 
projektu však termín výrazně odsu-
nulo. Soutěž na  dodavatele stavby tak 
mohly vypsat až po  převzetí projektu 
a  jeho kontrole v  prosinci s  tím, že ji 
vyhodnotí v březnu a během dubna se 
„rozjedou“ stavební práce, jež skončí 
příští rok na podzim. Dodatečné dotazy 

uchazečů o zakázku však dobu soutěže 
prodloužily a  po  jejím vyhodnocení 
v dubnu vznesla jedna z firem, jež po-
dala nabídku a  skončila na  druhém 
místě, námitku proti výsledku soutěže. 
Tu podniky města zamítly a  nyní běží 
zákonná lhůta, v  níž může zmíněný 
uchazeč podat podnět k  Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Pro Pod-
niky města to znamená, že v  této lhů-
tě nemohou s  vybraným dodavatelem 
uzavřít smlouvu na realizaci stavby.

„Dobu soutěže jsme při standard-
ním průběhu odhadovali na  přibližně 
tři měsíce. Termín pro odevzdání na-

bídek jsme ale museli vzhledem k do-
tazům a podnětům uchazečů prodlou-
žit, takže otevírání obálek proběhlo 
nakonec až 10. dubna,“ uvedl Patrik 
Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků měs-
ta Šumperka. Ty obdržely celkem čtyři 
nabídky. Nejdražší byla ve výši 173 mi-
liony od liberecké firmy Syner, následo-
val pražský Metrostav se 158 miliony,  
Hochtief CZ Praha, který požadoval 
za realizaci 156 milionů, a PKS stavby 
ze Žďáru nad Sázavou, jejichž nabídko-
vá cena 155 milionů byla nejnižší.

„Po  posouzení a  vyhodnocení nabí-
dek vybrala správní rada PMŠ 23. dubna 
jako dodavatele společnost PKS stavby. 
Firma Hochtief, jež skončila rozdílem 
necelého půldruhého milionu druhá, 
se však ve  lhůtě pro podání námitek 
proti výsledku „odvolala“ a rozporovala 
referenční stavbu, kterou vítězná firma 
předložila prostřednictvím subdoda-
vatele,“ popsal průběh soutěže ředitel. 
Paradoxní na  celé situaci podle něj je, 
že Hochtief v  nabídce prokazoval kva-
lifikaci prostřednictvím stejného sub-
dodavatele a téže stavby. „Celé se to jeví 
jako vyřizování si účtů z minulosti mezi 
dodavateli,“ podotkl Pavlíček a  dodal, 
že po  analýze námitek třemi právními 
subjekty bylo rozhodnuto o  jejich za-
mítnutí. 

„Stěžovateli, kterému jsme toto roz-
hodnutí doručili, nyní běží lhůta, v níž 
se může podle zákona o  zadávání ve-
řejných zakázek obrátit na  Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. Pokud 
tak učiní, musí složit kauci ve výši jed-
noho procenta ze své nabídkové ceny, 
o  kterou v  případě zamítnutí námitky 
přijde. Konkrétně jde o  více než půl-
druhého milionu,“ uvedl ředitel Pod-
niků města. Ty tak zatím nemohou 
uzavřít s  vítěznou firmou smlouvu, 
ani předat staveniště, přestože již mají 
všechny potřebné dokumenty nutné 
pro její podepsání. 

„Pokud Hochtief nepodá v  zákonné 
lhůtě návrh na  zahájení řízení o  pře-
zkoumání úkonů zadavatele, mohli 
bychom staveniště předat na  přelomu 
května a června. Od té doby pak bude 
mít zhotovitel patnáct měsíců na  rea-
lizaci celého díla,“ upřesnil Pavlíček. 
V  opačném případě podle něj budou 
muset Podniky počkat s  uzavřením 
smlouvy přibližně další dva měsíce, než 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
o celé věci rozhodne. „Moudřejší bude-
me příští týden, kdy zmíněná zákonná 
lhůta stěžovateli uplyne. S  aktuální si-
tuací seznámíme čtenáře zpravodaje 
v  jeho příštím vydání,“ ujistil ředitel 
Podniků města. -kv-

Vnitřní prostory bazénu jsou vyklizené, v současnosti probíhá pokládka teplovo-
du, který bude napojen na kotelnu v Uničovské ulici.                                   Foto: -pk-

Šumperk si v pátek 11. května připomněl 20. výročí partnerství s městem Mikulovem. Stalo se tak během tra-
diční akce Mikulov baví Šumperk, kde mohli místní ochutnat přes dvě stě vzorků vín od vinařů z Mikulovska, 
zazpívat si s cimbálovou muzikou Píšťalenka či obdivovat umění tanečníků Národopisného souboru Pálava. 
A zájem Šumperanů byl velký, potvrdila to rekordní návštěvnost, jež byla největší od vzniku akce.
Při příležitosti výročí vystoupili s krátkým proslovem stávající i bývalí starostové obou měst. O vzniku partner-
ství krátce pohovořili předchůdci současných starostů, Ivo Koneš (první zleva) a Petr Krill. Více na budoucnost 
se pak zaměřili dnešní starostové Rostislav Koštial (druhý zprava) a Zdeněk Brož. Oba potvrdili, že jejich velkým 
přáním je, aby toto vzájemně obohacující partnerství vydrželo dalších dvacet let.
O týden později se na oplátku představil Šumperk na jihu Moravy. V rámci Slavností města Mikulova vystoupila 
hudební skupina Trocha klidu, čepovala se hanušovická Holba a Mikulovští mohli ochutnat vyhlášené loštické 
tvarůžky s chlebem a cibulí.  Foto: P. Kvapil
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Bratrušovské koupaliště je na sezonu připraveno
Pokud bude přát počasí, mohou Šumperané chtiví 

venkovního koupání zamířit koncem příštího týdne 
na Bratrušovské koupaliště. Přípravy na zahájení se-
zony v pátek 1. června jsou v cílové rovince. 

V  areálu Bratrušovského koupaliště se kromě ba-
zénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště s  herními prvky a  atrakcemi, lanová 
pyramida, skákací hrad a  jedenadevadesátimetrový 
tobogan, které jsou zahrnuty do ceny vstupného. „Le-
tos proběhla běžná údržba, včetně revize toboganu 
a  herních prvků na  dětském hřišti. Samotný bazén 
jsme vyčistili a  minulé pondělí ho začali napouštět. 
Pokud bude mít voda slušnou teplotu a bude hezky, 
chceme otevřít koupaliště v pátek 1. června,“ říká ve-
doucí AQUAcentra a Bratrušovského koupaliště Mi-
lan Jurčíček a dodává, že i letos si budou moci zájemci  
zahrát na „Bratrušáku“ discgolf. Pět speciálních oce-
lových košů, do nichž se házejí létající talíře, najdou 
lidé v okrajových částech areálu a sadu tří disků - talí-
řů si budou moci půjčit za poplatek v pokladně. 

„V  minulých týdnech jsme byli dotazováni, proč 
jsme, vzhledem k  teplému počasí, nezahájili sezonu 
dřív. Spuštění koupaliště ale představuje časově ná-
ročný proces. Na  rozdíl od  velkých měst, kde jsou 
na  tuto situaci připraveni, technologie našeho kou-
paliště toto neumožňuje,“ vysvětluje Jurčíček. Letošní 
a příští sezona na Bratrušovském koupališti podle něj 
navíc bude od  těch předchozích organizačně velmi 
odlišná. V souvislosti s rekonstrukcí krytého bazénu 
totiž Šumperské provozní areály, jež oba areály spra-
vují, propustily všechny své kmenové zaměstnance, 
včetně plavčíků a údržbářů. Provozovatel koupaliště 
tak musí na  tyto práce nasmlouvat sezonní brigád-
níky. „Ti se rekrutují převážně z  řad studentů, kteří 
mohou většinou nastoupit nejdříve 1. června. V sou-
časnosti tak máme nasmlouvány necelé dvě desítky 
brigádníků,“ podotýká vedoucí koupaliště. Vzápětí 
upřesňuje, že počet plavčíků „nasazených“ v  jednot-
livých dnech se bude odvíjet od návštěvnosti koupa-

liště. „Pokud se přiblíží maximu, což je kolem dvou 
a půl tisíce lidí za den, mělo by být na směně sedm 
plavčíků. Kromě nich musíme denně zajistit obsluhu 
skákacího hradu, údržbáře a samozřejmě pokladní,“ 
konstatuje.

Vstupné na Bratrušovské koupaliště zůstává stejné 
jako loni. Děti od  dvou let do  sto třiceti centimet-
rů a  také osoby se zdravotním postižením zaplatí 
za den koupání deset korun a senioři čtyřicet korun, 
u dětí do patnácti let zůstává vstupné na pětačtyřiceti  
korunách, u osob starších patnácti let na šedesáti ko-
runách. Po páté odpolední je pak vstup levnější, po-
hybuje se od deseti do čtyřiceti korun. A stejně jako 
loni budou v prodeji náramky v hodnotě pěti korun, 
jež návštěvníkům umožní návrat do  areálu po  jeho 
předchozím opuštění v daný den, aniž by museli opě-
tovně platit plné vstupné.

Až do konce června se zde přitom mohou lidé vy-
koupat v pracovních dnech od 13 do 20 hodin, o ví-
kendech pak od 9 do 20 hodin. „Od neděle 1. července 
bude každodenní provoz od 9 do 20 hodin a v srpnu 
od 10 do 20 hodin s tím, že pokud bude nepříznivé 
počasí, bude provozní doba zkrácena,“ uzavírá Jurčí-
ček.  -zk-

Poznámka na  závěr: Bližší informace k  provozu 
Bratrušovského koupaliště najdou zájemci na  www.
aquacentrum.net.

  

     Farmáři nabídnou 
své produkty na trzích

Již potřetí budou mít Šumperané a  lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 1. června obsadí pro-
dejci dvě desítky stánků rozesetých v  prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V  rámci farmářských trhů si budou 
moci příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvrté 
odpolední.  -kv-

     V kostele zazpívá 
nevidomý Radek Žalud

Nevidomý profesionální zpěvák Radek Žalud, 
označovaný někdy jako český Bocelli, vystoupí 
ve středu 6. června od 17 hodin v klášterním kos-
tele. Na kytaru ho doprovodí slabozraký absolvent 
Akademie múzických umění Filip Moravec. Kon-
cert, který pořádá šumperská oblastní odbočka 
SONS a  během něhož zazní klasické, populární 
i muzikálové písně, se uskuteční v rámci 24. roč-
níku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. 
Vstupné je dobrovolné.  -red-

     Via Lucis přivítá
Günthera Kletetschku

Při vyslovení jména Günthera Kletetschky se 
mnohým vybaví sonda Curiosity, největší a  nej-
lépe vybavené vědecké zařízení, které se kdy ob-
jevilo na  povrchu rudé planety Mars. Na  vývoji 
jejího technického vybavení se podílel právě tento 
český geolog a geofyzik, který v současnosti půso-
bí na Přírodovědecké fakultě UK a v Geologickém 
ústavu AV ČR. Šumperané se s ním budou moci 
setkat v rámci pořadu Via Lucis místní „Dorisky“.

Günther Kletetschka se zabývá nejen vývo-
jem Marsu, ale rovněž nanotechnologií uhlíku, 
kontinentálním ledovcem v  Antarktidě, přežitím  
organizmů při extrémně nízkých teplotách a mag-
netizmem stromů a impaktových kráterů na Zemi, 
například z oblasti Tungusky na Sibiři, kde v roce 
1908 došlo k  mimořádně silnému výbuchu. Ne-
jen o posledně zmíněném bude hovořit ve čtvrtek  
31. května od 18.30 hodin ve vile Doris během se-
tkání nazvaném „Jak si stromy v Tungusce pama-
tují tunguskou událost“.  -kv-

Lukáš Hejlík, známý svým projektem LiStOVáNí, s nímž se několikrát představil v místním divadle, zavítal 
do Šumperka první květnovou neděli. Tentokrát nikoliv se čtením na jevišti, ale s kuchařskou knihou sestavenou 
nejen z receptů vlastních, ale i od členů jeho party Gastrokroužek, tedy blogerů Kitchen Story, Zásadně zdravě, 
Kitchenette či Taste of Place. Ti všichni přijeli krátce po jedné odpolední do oblíbené kavárny Pikola, aby zde 
knihu představili a podepsali. A zájem Šumperanů byl velký.  Foto: P. Kvapil

Pokud bude přát počasí, příští týden se otevře Bra-
trušovské koupaliště.                                        Foto: -pk-

Geolog a geofyzik Günther Kletetschka. 
 Foto: archiv
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Zpravodajství/Slavnosti města Šumperka 2018

  Pokr. ze str. 2
A  největším kamarádem labradorka Fiona, která 

mu pomáhá otevřít dveře, rozsvítit, přinese mu boty 
a podle slov paní Lenky je stejný „uragán“ jako Lukáš.  
„Fionu vycvičili pro Lukyho prakticky od štěněte v pl-
zeňských Pomocných tlapkách v  době, kdy ještě pro-
gram asistenčních psů pro autisty neexistoval. Oni jediní 
nám z oslovených organizací vyšli vstříc. Nepotřebovali 
jsme samozřejmě, aby Lukáškovi sundávala ponožky, 
protože je fyzicky zdatný, ale strašně moc chtěl kama-
ráda, protože žádného neměl. Tak jsme si řekli, že když 
se naučí žít s pejskem, půjde mu to líp také s lidmi,“ vy-
světlila Lenka Čermáková a prozradila, že Fiona chodila 
s Lukášem i k logopedovi, protože chtěl, aby se naučila 
mluvit. „To by byla paráda,“ reagoval ihned Lukáš, který 
díky naučené schopnosti dokáže občas i zavtipkovat.

Nadějný plavec patří ve  škole mezi jedničkáře, 
nejraději má matematiku, ale také dějepis a historii, 
včetně té šumperské. Z kapesného si dokonce našetřil 
na knihu Šumperské proměny a při procházce měs-

tem sleduje, co se kde změnilo. Nemohl se tedy neze-
ptat, kdy skončí oprava radnice. Po odpovědi Zdeňka 
Brože, že za rok, se podíval na hodinky a povzdechl 
si: „To je pěkně dlouho.“ Satisfakcí mu byl příslib sta-
rosty, že se pak spolu půjdou podívat na radniční věž. 
Už teď se ale podle vlastních slov těší na prázdniny. 
V  plánu má Krkonoše, kde by rád změřil Sněžku, 
a  s asistentem Tomášem a  s dětmi z Dětského klíče 
pojede na  tábor do  Štědrákovy Lhoty. Tam ho při 
sportování čeká řada „olympijských“ disciplín. 

Ještě před tím ale chce vyhrát v  Brně, na  cestu si 
přitom přibalí triko s  nápisem a  s logem Šumperka 
v oblíbené červené barvě. Chce si ho obléct na slav-
nostní zahájení šampionátu Emil Open. „Jsem na Lu-
kyho strašně hrdá a věřím, že v Brně bude naše město 
co nejlépe reprezentovat. Jsem přesvědčená, že to, co 
zatím dokázal, by mohlo povzbudit další rodiče dětí 
s handicapem. Ten totiž není jen překážka, ale hlavně 
výzva, která může vést k  velkým skutkům,“ zaznělo 
během květnového setkání z úst paní Lenky. -kv-

Významnou historickou událost, 
tzv. šumperský sněm z  roku 1490, si 
na přelomu května a června připome-
ne město Šumperk. Jubilejní dvacátý 
ročník Slavností města Šumperka bude 
letos opět probíhat po tři dny, od čtvrt-
ka 31. května do soboty 2. června. Část 
programu se přitom již tradičně zaměří 
na děti, které 1. června oslaví svůj svá-
tek. Dějištěm akcí bude první dva dny 
Pavlínin dvůr, v  sobotu pak přilehlé 
sady 1. máje.

„První večer proběhne open-air di-
vadelní představení, druhý den bude 
patřit zejména dětem a  také muzice 
a  třetí se ponese v  duchu tradičních 
oslav s  historickou tematikou. Ta bude 
věnována středověku i  připomínce  
stého výročí založení samostatného 
československého státu,“ říká Bohuslav 
Vondruška z oddělení kultury šumper-
ské radnice. Vzápětí zdůrazňuje, že slav-
nosti letos usilují o  získání certifikátu 
JESENÍKY® originální produkt. „V sou-
časné době je podána žádost o udělení 
tohoto certifikátu pro Slavnosti města 
Šumperka v  kategorii zážitky. Rozhod-
nutí padne koncem května, těsně před 
konáním akce. Pokud vše dobře dopad-
ne, zařadí se letošní ročník do této pres-
tižní společnosti,“ podotýká.

Zahájení letošních slavností mají 
ve své režii místní divadelníci. Ti ode-
hrají ve čtvrtek 31. května dvě předsta-
vení pod „otevřenou“ oblohou. Děti se 
mohou těšit na  novou pohádku Míša 
Kulička. Naplánována je na pátou od-
polední v Pavlínině dvoře. O čtyři ho-
diny později pak mohou dospělí diváci 
zhlédnout na  témže místě Shakespea-

rovo drama Romeo a  Julie. „Pokud 
nebude přát počasí, odehrají se před-
stavení v  divadelním sále. Vstupné se 
vybírat nebude,“ upřesňuje Vondruška.

Páteční odpoledne 1. června bude 
v Pavlínině dvoře věnováno především 
dětem, večer pak hudbě. „Od čtrnácté 
hodiny budou na  nádvoří Pavlínina 
dvora nachystány skákací hrad, sklu-
zavky a  trampolíny, chybět nebudou 
různé hry, soutěže a  také tvořivé díl-
ničky Střediska volného času Doris,“ 
prozrazuje Vondruška a dodává, že od  
16 hodin zde mohou návštěvníci zhléd-
nout taneční vystoupení. Představí se 
například děti z  „mateřinky“ Veselá 
školka, místní Tornádo, Angel’s Tribe, 
mažoretky KK Dance SANY Šumperk 
a  další uskupení. Od  osmé večerní se 
pak na hlavním pódiu v Pavlínině dvo-
ře odehraje hudební večer. „Postupně 
vystoupí country kapela Holátka, Pan-
gea - The Beatles Revival Band a  také 
skupina Happy to Meet,“ vypočítává 
účinkující referent oddělení kultury. 
Pavlínin dvůr bude rovněž hostit jar-
mark s produkty označenými certifiká-
tem Jeseníky originální produkt®, který 
je připravován ve  spolupráci s  MAS 
Horní Pomoraví. Celým dnem a veče-

rem bude stejně jako loni provázet mo-
derátor Radia Haná Lukáš Kobza. 

Poslední a  současně hlavní den 
slavností města se v  sobotu 2. června  
odehraje tradičně v  sadech 1. máje, 
v prostoru za vilou Doris. Sobotní vese-
lí započne o půl desáté dopoledne, kdy 
z parku vyrazí do města malý průvod, 
aby oznámil kolemjdoucím zahájení 
programu.

„Celý den bude rozdělen do tří částí. 
Ta první, Středověký den s rytíři, bude 
probíhat mezi desátou a  sedmnáctou 
hodinou a  nabídne tradiční historic-
ký program,“ popisuje Bohuslav Von-
druška. Mezi účinkujícími nebudou 
chybět místní spolky, jako jsou Barba-
ři, Magna Moravia, Šermířský spolek 
Šumperk, Páni z Bludova a další. Jejich 
rytířská ležení, stejně jako historickou 
mincovnu, najdou návštěvníci v  pro-
storu za vilou Doris.

Připraven je rovněž pestrý dopro-
vodný program a  velký výběr občer-
stvení. „Děti se opět dočkají tradiční 
soutěže Patero her o  ceny. Pokud se 
do ní zapojí a splní pět různých úkolů, 
mohou vyhrát zajímavé ceny. Vyloso-
vání soutěže proběhne spolu s vyhláše-
ním výsledků ankety Hafan sympaťák 
2018 o páté odpolední,“ láká soutěživé 
Vondruška a dodává, že malí návštěv-
níci by mohli ocenit malování na obli-
čej, skákací hrad, skluzavky, fotokoutek 
s kostýmy či svezení na koních. Ukázky 
výcviku psů předvedou kynologové ze 
stanice Šumperk-Vikýřovice a přízniv-
ci řemesel se mohou těšit na historický 
jarmark. To vše doplní Den řemesel 

Střediska volného času Doris, jenž 
bude probíhat na  nedalekém Komíně 
v  Komenského ulici. České dráhy pak 
chystají na sobotu pro milovníky nos-
talgických jízd svezení historickými 
motorovými vlaky Věžák a  Hurvínek, 
které budou cestující vozit do a ze Šum-
perka podle speciálního jízdního řádu. 
Ten spolu s  ceníkem jízdného najdou 
zájemci na www.cd.cz a  také na www.
slavnosti-mesta.cz. 

Další část programu, nazvaná Pod-
večer se vzpomínkou na  vznik samo-
statného Československa, začne krátce 
před půl šestou podvečerní a divákům 
připomene sté výročí vzniku repub-
liky. „Kromě tematických vystoupení 
nabídne „Spolek elegantních dam“ 
stylové tance a  malou módní přehlíd-
ku, jednotka na motokolech absolvuje 
„spanilou jízdu pana Feldvébla“ a zazní 
i kankán a jiné šlágry starých dobrých 
časů,“ nahlíží do  programu referent 
oddělení kultury. 

Večer pak bude na  návštěvníky če-
kat oblíbený velký kostýmovaný prů-
vod, jenž vyjde úderem deváté večerní 
z  parku na  Hlavní třídu. „Průvodu se 
může účastnit kdokoliv, vítány jsou 
masky a kostýmy s historickým vzhle-
dem,“ vyzývá k  účasti Vondruška 
a dodává, že průvod letos nedorazí až 
k  radnici, která prochází rekonstruk-
cí, ale půjde jen na  tzv. Točák, odkud 
se vrátí zpět do parku. Poté už budou 
následovat tradiční ceremonie přijetí 
moravských a slezských stavů, ohňová 
show a  výpravný ohňostroj na  téma 
stého výročí vzniku Československa, 
který v deset hodin rozzáří noční oblo-
hu nad Šumperkem.

Slavnosti města se budou konat 
za  jakéhokoliv počasí a  kromě jízd 
historickým vlakem je vstupné na veš-
kerý program zdarma. Více informací 
lze nalézt na  www.slavnosti-mesta.cz 
a www.infosumperk.cz.  -kv-

Handicap není jen překážka, ale hlavně výzva, říká maminka úspěšného plavce Lukáše Čermáka

Slavnosti města se letos odehrají v Pavlínině dvoře i v sadech 1. máje

Lukášovi, kterého doprovodili na radnici maminka 
Lenka a asistent Tomáš, popřál k úspěchům starosta 
Zdeněk Brož.  Foto: -pk-

Sobotní dopoledne a  odpoledne se 
ponesou ve  znamení středověkého 
dne s rytíři. Foto: -pk-

Den třetí: středověký den 
s rytíři, jízdy historickým 

vlakem, vzpomínkový 
podvečer, průvod městem, 

ohňostroj

Den první: divadlo
Den druhý: odpoledne 

věnované dětem, večerní 
koncertování
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Druhý ročník Šumperského dětského a juniorské-
ho triatlonu naplánovali pořadatelé ze Šumperských 
plaveckých sportů na neděli 17. června. Závody bude 
hostit areál autokempu na Krásném.

Závod je rozdělen do  tří kategorií. Žactvo od   
8 do 11 let absolvuje plavání na pětasedmdesát met-
rů, tři a půl kilometru na kole a osmisetmetrový běh. 
Mladší a  starší žáci budou soutěžit v  disciplínách 
dvě stě metrů plavání, sedm kilometrů kolo a  běh  
1300 metrů. Junioři pak změří své síly v  plavecké 
čtyřstovce, čtrnácti kilometrech na kole a v běhu na  
3900 metrů. Plavat se bude v  přehradě Krásné,  
kolem níž se i poběží. Cyklistická část povede po pa-
nelových, asfaltových a  přírodních cestách, vhodná 
jsou proto horská a  trekingová kola. Přihlásit se lze 
do  15. června na  e-mail dudys.martin@seznam.cz 
s uvedením jména a příjmení, roku narození a klubu, 
po  tomto datu pak v  den startu na  místě. Prezence 
přitom proběhne od 8.15 do 9.30 hodin, start je na-
plánován na  desátou dopolední. Propozice závodu 
lze nalézt na  www.czechtriseries.cz/zavody/cerven, 
bližší informace na  tel. č. 774 210 675, M. Dudešek 
nebo 702 044 994, M. Hloušková. -kv-

S  nápadem založit ve  škole ve  Sluneční ulici žá-
kovský parlament přišel před dvěma lety její ředitel  
Hynek Pálka. Této myšlenky se chopila školní psy-
choložka Markéta Hlavsová a  v  předvánočním čase 
roku 2016 proběhly první volby. V současnosti je již 
tato „instituce“ přirozenou součástí dění ve škole. 

„Náš parlament je založený na  principu CEDU 
- Centra pro demokratické učení, s  nímž jako ško-
la spolupracujeme a  jehož principy fungování jsme 
při zakládání aplikovali. Navíc máme to štěstí, že 
nás kromě pana ředitele velmi podporují i kolegové 
pedagogové,“ říká zakladatelka žákovského parla-
mentu ve Sluneční škole Markéta Hlavsová. Vzápětí 
dodává, že v  parlamentu mají své zástupce všechny 
třídy druhého stupně. Ti vzešli z „oficiálních“ voleb, 
jež jsou velmi podobné klasickým volbám. „Z každé 
třídy jsou nominováni zástupci, kteří mají zájem dělat 
něco navíc pro školu a zároveň to nemusejí být nutně 
jen jedničkáři. Každá třída pak každý rok přistupuje 
k volební školní urně, přičemž jako průkaz totožnosti 
žáci předkládají žákovské knížky, a dostanou voleb-
ní lístek se jmény zástupců své třídy. Za plentou za-
kroužkují své kandidáty a před porotou vhodí lístek 
do urny,“ popisuje postup Hlavsová, podle níž to je 
pro děti první setkání s principem demokratické vol-
by jinak než hlasováním či zvednutím ruky. V  sou-
časné době přitom tvoří parlament třináctičlenný tým 
žáků, jenž se schází každý týden.

Již od počátku se členové parlamentu učí vzájemně 
spolupracovat. Potvrdil to i první zimní „stmelovací“ 
pobyt v  Hraběšicích. „Seznamovali jsme se tu, hrá-
li diskuzní hry a pomalu se začali vzájemně učit, jak 
spolu pracovat. Také jsme si zvolili předsedu, místo-
předsedkyni a další držitele funkcí. Následovala prv-
ní akce v podobě hraní písniček v rozhlase na přání 
žáků školy, poté Barevný týden, dobročinná tombo-
la pro Honzíka a na závěr školního roku netradiční 
olympiáda pro děti 1. stupně,“ vypočítává Hlavsová. 
Ta má podle vlastních slov nikoliv roli vedoucí, ale 
spíše „průvodkyně“. „Akce, jež děti dělají, pocháze-
jí z jejich hlavy. Já je pouze směřuji a otázkami vedu 
k cíli, tedy udělat radost svým spolužákům nebo zlep-

šit prostředí školy. Zvládli jsme tak nakoupit a umístit 
zrcadla na toalety, připravit vánoční jarmark, z jehož 
výtěžku jsme pořídili hodiny do tříd, a účastníme se 
dobročinných sbírek. Kromě zmíněné tomboly pro 
Honzíka například sbírky pro nadační fond Sidus 
Fakultní nemocnice Olomouc či na  dárek pro ne-
mocnou Amálku z  Hrabenova,“ přibližuje činnost 
parlamentu školní psycholožka a prozrazuje, že členy 
týmu nejvíc baví chystání akcí pro mladší spolužáky 
na prvním stupni.

„Když jsme parlament rozjížděli, netušila jsem, 
co všechno to bude obnášet. Dnes jsem na tuto ma-
lou skupinku velmi chytrých a  akčních dětí pyšná. 
Za  půldruhého roku udělaly neskutečný pokrok 
a akce, kterou jsme dříve chystali tři měsíce, je nyní 
připravená za tři týdny. Navíc se naučily komunikovat 
s učiteli, dětmi, spolužáky a učí se i velké zodpověd-
nosti,“ podotýká Hlavsová. Vzápětí dodává, že v tom-
to školním roce skončí funkční období první „party“ 
zvolené před dvěma lety. „Uvidíme, v  jakém složení 
zahájíme příští školní rok na adaptačním kurzu,“ uza-
vírá. -kv-

Náš školní parlament spolupracuje již od  konce 
roku 2016. Přestože úplně na  začátku naše složení 
vypadalo jinak, všichni si spolu rozumíme a  stýká-
me se rádi samozřejmě i s naší milou zakladatelkou 
školního parlamentu Markétou Hlavsovou. Pro mě 
osobně školní parlament znamená obrovské plus pro 
naši školu.

Na  našem zasedání (každé úterý) pojednáváme 
o  tom, jak zlepšit a  žákům zpříjemnit naši školu. 
Povedlo se nám zajistit ve škole na toaletách zrcadla 
a do tříd hodiny. Uspořádali jsme akce pro žáky, jako 
jsou například vánoční jarmark nebo olympijské hry 
pro děti.

Většina lidí náš školní parlament chválí, za což jsme 
moc vděční a děkujeme. Abychom si odpočinuli, jez-
díme i na výlety. Náš první výlet, který byl jako adap-
tační kurz, byl v nedalekých Hraběšicích. Tam jsme 
se poprvé všichni setkali a  sblížili. Další výlet, jenž 
byl ke  konci školního roku a  byl pro nás něco jako 
rozlučka, byl do Prahy. Tento výlet byl pro nás hodně 
obohacující v  tom, že jsme se podívali do opravdo-
vého Senátu České republiky. Jako pomocník paní 
Hlavsové s námi jel učitel z naší školy pan Stuchlý.

Náš zatím poslední výlet byl do  Olomouce.  
V  Olomouci jsme byli zkraje školního roku a  výlet 
opět fungoval jako adaptační kurz pro nové členy. 
V  Olomouci jsme měli nabídku přespat v  jedné ze 
základních škol, kde nám zároveň předvedli, jak fun-
guje jejich parlament a zasedání. Všechny tři výlety se 
nám všem moc líbily a jsme rádi, že je paní Hlavsová 
organizuje. Jsem moc ráda, že můžu být členkou par-
lamentu a určitě by měl parlament být ve více školách. 
Prospívá jak žákům, tak učitelům. 

Budeme se snažit pomáhat i dětem v různých sbír-
kách, jako je například malá Amálka z Hrabenova.

V  parlamentu jsou super kamarádi a  jsem moc 
ráda za to, že jsem je mohla poznat zrovna díky škol-
nímu parlamentu. K. Krystková

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu 
Šumperk - Jeseník uspořádalo 11. května okresní 
kolo soutěže „Mladý zahrádkář. Přijeli na něj žáci ze 
tří škol - 3. ZŠ Zábřeh, ZŠ Bludov a I. ZŠ Šumperk. Je-
jich znalosti prověřil nejprve písemný test se čtyřiceti 
otázkami, v němž vybírali ze čtyř odpovědí tu správ-
nou, a poté následovalo poznávání rostlin a semen.

V mladší kategorii (4.-6. třída), v níž soutěžilo jede-
náct žáků, byla jednoznačně nejlepší zábřežská škola 
- její žáci obsadili všechna tři první místa (1. E. Jedel-
ská, 2. P. Skopalová, 3. V. Hampl). Ve starší kategorii 
(7.-9. třída) s  celkovým počtem jedenadvaceti sou-
těžících se o stupně vítězů podělili žáci za všech škol  
(1. J. Bartošová, 3. ZŠ Zábřeh, 2. O. Vojtek, ZŠ Bludov,  
3. K. Venosová, l. ZŠ Šumperk). Všichni soutěžící obdr-
želi upomínkové předměty a první tři z každé kategorie 
diplomy a poháry.  Vítězové obou kategorií postupují 
do národního kola. 31. ročník této nejstarší vědomost-
ní soutěže pro mládež letos proběhne 15. - 17. čer- 
vna v  Šumperku. V  základních kolech na  školách  
přitom soutěží asi šest tisíc žáků, do kola národního 
postupuje asi čtyřicet žáků v každé kategorii.

Více o činnosti ÚS ČZS Šumperk naleznete na strán-
kách www.zahradkari.cz/us/sumperk/.  J. Sitařová

Rodinné domy typu V budované na Moravě i v Če-
chách soukromými stavebníky podle návrhů šum-
perského projektanta Josefa Vaňka jsou tématem 
fotografické výstavy Tomáše Pospěcha, jež je pod ná-
zvem Šumperák k vidění do 24. června v Rytířském 
sále muzea. Stejný název nese i kniha, kterou Tomáš 
Pospěch napsal s  olomouckou historičkou architek-
tury Martinou Mertovou. Ta o fenoménu šumperské 
stavby pohovoří v muzeu v úterý 29. května od páté 
odpolední. 

Ve své přednášce se Martina Mertová zamyslí nad 
stavební praxí v normalizačním Československu v ob-
lasti individuálního bydlení a nad kořeny a proměna-
mi Vaňkova projektu 
domu, jehož realizace 
se pravděpodobně 
nachází v  blízkém 
sousedství každého 
z nás. Přednáška bude 
zakončena krátkou 
procházkou k  jedno-
mu z  prvních „šum-
peráků“.  -red-

Na Krásném se uskuteční 
Šumperský dětský a juniorský triatlon

Ve Sluneční škole již půldruhého roku úspěšně funguje žákovský parlament

V Šumperku proběhla okresní 
soutěž „Mladý zahrádkář“

Historička architektury 
pohovoří o „šumperáku“

„Šumperák“ v  Řečicích 
u Humpolce.  Foto: VM

Návštěva Amálky ve  školce a  předání plyšového 
medvídka.  Foto: -mh-

Žákovský parlament Sluneční školy 
z pohledu její členky
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Hlavní třída ožije Dnem dětí
Začátkem června oslaví děti svůj 

svátek. „Troškou do  mlýna“ přispěje 
v  této souvislosti šumperský spolek  
Jokes&Games, jenž pořádá pro děti 
a širokou veřejnost zábavné akce, sou-
těže a hry. 

„Den dětí byl řadu let hlavním ta-
hounem celé naší činnosti. Po osamo-
statnění spolku však tato akce upadla 
v zapomnění,“ vysvětluje důvod vyne-
chání několika ročníků akce zakladatel 
spolku Jakub Gloza a  přiznává, že až 
letos se rozhodl navázat na to, co mělo 
v  minulosti úspěch. Tentokrát ovšem 
v mnohem větším měřítku.

Ti, kdo v  pátek 8. června přijdou 
mezi devátou ranní a čtvrtou odpoled-
ní k České spořitelně na Hlavní třídě, si 
budou moci vyzkoušet na patnácti zá-
bavných stanovištích nejen hry a atrak-
ce oblíbené u  dnešních dětí, ale také  
například hry dob minulých. „V  jed-
né části nabídneme především hry, 

při nichž nejen rodiče dnešních dětí 
zavzpomínají na  své staré dobré hrač-
ky,“ říká Jakub, podle něhož by úspěch 
mohl mít i koutek nazvaný Mladý vě-
dátor, v němž si děti vyzkoušejí různé 
chemické a  fyzikální hračky. Menší 
pódium pak nabídne vědomostní kvizy 
o zajímavé ceny. Tím však zábava roz-
hodně neskončí, chybět nebudou na-
příklad cukrová vata, bláznivý kolotoč 
a další zábavné atrakce.

Podle členů spolku Jokes&Games 
se do  organizace akce mohou zapojit 
také místní středoškoláci v rámci pro-
jektu Středoškoláci dětem. „Vzhledem 
k  tomu, že půjde o  jednu z  největších 
akcí, které jsme zatím pořádali, zveme 
ke spoluúčasti všechny mladé lidi. Ti se 
mohou přihlásit na webu nebo na na-
šem Facebooku,“ zdůrazňuje Gloza 
a dodává, že akce je určena nejen veřej-
nosti, ale například i  školním kolekti-
vům. -kv-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení pracovního místa 

zaměstnance oddělení komunálních služeb odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 
v platném znění * vzdělání nebo praxe v prostředí veřejné správy nebo pohřebnictví * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita, asertivní vystupování * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

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

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

Hlavní zaměření činnosti: zajišťování administrativních činností dle platné legislativy v oblasti 
pohřebnictví (například uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, vedení evidence hrobových 
míst apod.) * kontrola provozu, správy a údržby hřbitovů (Šumperk a Temenice) * kooperace při 
zajišťování potřebných prací na  hřbitovech formou objednávek nebo veřejných zakázek (drobné 
opravy, investiční akce apod.)

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk, pracoviště správní budovy v  areálu hřbitova, 
Zábřežská 72/5070, Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 15. 6. 2018. Informace k pozici podá Hana Répalová, vedoucí 
odboru majekoprávního, nám. Míru 1, tel. 583  388  518 nebo Hana Mikulínová, vedoucí oddělení 
komunálních služeb odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel.: 583 388 510.

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

na obsazení pozice dvou referentů 

odboru výstavby, a to na oddělení územního rozhodování 
a vyvlastňovacího úřadu a na oddělení stavebního řízení 

a stavebních přestupků Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u  cizích státních 
příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost * 
ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru 
(dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění *znalost zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění *komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“  

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

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

Hlavní zaměření činnosti: umisťování a povolování staveb ve správním území

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných složkách a  správě, v  platném znění. 
Nástup od 1. 8. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 6. 2018. Informace k pozici podá Luděk 
Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

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

na obsazení pozice dvou 

referentů oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování 

a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 
republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla 
udělena autorizace pro obor územní plánování, popř. bez specifikace oboru podle zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci 
v  oboru územního plánování a  nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti 
ve veřejné správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru 
územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající 
praxe (seznam škol s  uznaným a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete v  Usnesení 
představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe 
v oboru vítána * komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a časová flexibilita * schopnost 
samostatného rozhodování * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý 
zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou  

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

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

Hlavní zaměření činnosti: činnost související s problematikou územního plánování, a to zejména: 
pořizování územních plánů a regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * 
podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného 
stanoviska

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 8. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 20. 6. 2018. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.
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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.

24. 5. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pleteme z pediku
28. 5. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta - beseda o Ajurvédě 
  s Bronislavem Vavrušou
29. 5. 10 hod.   Turistická vycházka na Bludoveček,   
  sraz před budovou SONS
31. 5. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pleteme z pediku
6. 6. od 17 hod. v klášterním kostele Koncert nevidomého umělce Radka 

Žaluda Kytarový doprovod F. Moravec,  
v rámci festivalu Dnů umění nevidomých 
na Moravě

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

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.

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 
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. Štefá-
nika 26. Z  důvodu částečné úpravy objektu bude čítárna uzavřena. Od  9. do   
13. 7. pořádáme příměstský tábor pro mladší děti s  organizovaným programem, 
od 20. do 24. 8. příměstský tábor pro starší děti, téma - Putování časem, nutné přihlá-
sit se na uvedených kontaktech. 

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. Od 9. do 13. 7. pořádáme pří-
městský tábor „Indiánské léto“ pro děti 6-12 let na evangelické faře v Šumperku. 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 

Charita Šumperk pořádá v  sobotu 
2. června výlet seniorů do  Neratova 
s  prohlídkou tamního kostela Nane-
bevzetí Panny Marie, mší svatou pro 
zájemce a návštěvou Bartošovic. Akce 
je pro seniory 65+ zdarma, ostatní 

zaplatí 50 korun. Zájemci se mohou 
přihlásit do  31. května u  pracovníků 
šumperské Charity na telefonním čísle  
583  216  747 nebo e-mailem na  redi-
tel@sumperk. charita.cz.

 -red-

Výlet seniorů do Neratova s Charitou
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012

• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 

AKADEMIE Jana Amose Komenského

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

www.ajak-sumperk.cz

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019

ve školním roce 2018/2019

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA
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Užijte si léto, 
užijte si luxus 
dioptrických 

sluňáků

Využijte Akce 1+1 
k dioptrickým 

brýlím ZDARMA 
sluneční 

dioptrické čočky 
do vybraných 

sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické 

sluneční brýle na sport nebo sluneční 
multifokální brýle

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
PRO ROK 2018

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

Vedení společnosti FORTEX - AGS, a.s. Vás zve na společenskou akci, konanou u příležitosti
oslav výročí 50. let od založení společnosti, která se uskuteční v pátek 15. 6.

v Pavlínině dvoře v Šumperku.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
moderátorka a zpěvačka Olga Lounová s kapelou / hudební skupina NOVIOS 

zábavní atrakce pro děti / fotokoutek / skvělé občerstvení / vstup zdarma

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 16. 6. od 9:00 do12:00 Vás zveme na Den otevřených dveří ve FORTEX - AGS, a.s. 

POCTIVÉ TRADICE

LET

15. 6. / 15:30 / Pavlínin dvůr / Šumperk

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:
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WWW.PRACUJTEPRONEJLEPSI.CZ

www.dormerpramet.com

PRACUJTE PRO NEJLEPSI!́ˇ
Jsme Pramet Tools, člen uskupení Dormer Pramet. Vyrábíme řezné nástroje ze slinutého karbidu.
Jsme největší český výrobce a patříme do skupiny, která je světovou jedničkou.
Víme, jaké je to být nejlepší. Poznejte to také a pracujte pro nás.

MODERNÍ A ČISTÝ PROVOZ
Moderní stroje • čisté zaměstnanecké zázemí
www.pracujtepronejlepsi.cz.

JISTOTA A BENEFITY
Odpovídající plat • stabilita tradičního zaměstnavatele • benefi ty až 65.000 Kč ročně
www.pracujtepronejlepsi.cz.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
Náborový příspěvek 50.000 Kč (pro vybrané pozice) • www.pracujtepronejlepsi.cz
Kontaktujte nás prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu pozice • www.pracujtepronejlepsi.cz 
Nebo zašlete svůj životopis • personalisti ka@dormerpramet.com.

Inzerce ŠZ 2018 210×140 mm.indd   1 28.3.2018   13:49:17



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

více informací na 
www.hevos.cz

SOBOTA 9. 6. 2018 OD 17.00
VE VELKÉM SÁLE 

ŠUMPERSKÉHO DIVADLA
OD 19.00 PŘEDSTAVENÍ

ROMEO A JULIE

V JEHOŽ PŘEKLADU UVÁDÍ DIVADLO ŠUMPERK 
ÚSPĚŠNOU INSCENACI ROMEO A JULIE

DIVADLO ŠUMPERK A MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠUMPERK

POŘÁDAJÍ

BESEDU S PROFESOREM

FO
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ELEKTRONIK 

    800 777 000
        dagmar.helova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.pracevtdk.cz

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

CO VÁS ČEKÁ:
• servis a diagnostika výrobních zařízení
• programování řídících systémů Simatic
• jednání s dodavateli a externími servisy
• podílení se na pohotovostních službách 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• SŠ technického směru
• znalost čtení výkresů
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem
• znalost PLC systémů

CO VÁM NABÍZÍME:
• zajímavou a perspektivní práci 
   ve zkušeném týmu
• uplatnění a rozvoj znalostí a dovedností

• bezplatné odborné a jazykové 
   vzdělávání
• motivující platové ohodnocení
• možnost využití pružné pracovní doby

• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené
• zvýhodněné mobilní tarify

• 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


