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Divadlo Šumperk a místní Dům kultu-
ry pořádají v červnu již tradičně festival 
profesionálních divadel známý jako Di-
vadlo v parku. Jeho třináctý ročník pro-
běhne od čtvrtku 5. do neděle 8. června 
a všechna představení bude hostit letní 
scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého 
počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 5. června se od deváté večer-
ní budou moci diváci přesvědčit, že gro-
teskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní 
groteska je ještě lepší. Nekorektní skeče 
s velkolepou grácií zahrají Tros Boys, tedy 
komici Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Ja-
kub Žáček, za doprovodu skvěle vyšinu-
tého pianisty Zdeňka Krále, který dodá 
všemu tu správnou šťávu. Hru Luboše 

Baláka nabídne „bez servítek a bez obalu“ 
brněnské Divadlo Bolka Polívky.

O den později, v pátek 6. června, při-
veze do Šumperka pražská Agentura 
Harlekýn komedii Hodný pan doktor 
slavného autora Neila Simona. V po-
vídkách Spisovatel, Kýchnutí, Trampoty 
mladé guvernantky, Chirurgie, Svody, 
Utopenec, Konkurz, Bezbranné stvoře-
ní a Dohoda se představí Jan Čenský, 
Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, 
Jarmila Švehlová, Daniel Bambas nebo 
Filip Tomsa a Lenka Zahradnická nebo 
Malvína Pachlová.

››› Pokračování na poslední straně  

Letní scéna ožije Divadlem v parku

Nekorektní skeče s velkolepou grá-
cií zahrají Tros Boys.  Foto: archiv

V komedii Hodný pan doktor hra-
je mimo jiných i Jan Čenský.  
 Foto: archiv

Klášterní hudební slavnosti startují 28. ervna

Mezinárodní hudební festival Klášter-
ní hudební slavnosti se již několik let těší 
velkému zájmu veřejnosti. Potvrdit by se 
to mělo i letos, neboť jeho osmý ročník 
nabídne nejen příznivcům klasické vážné 
hudby velmi lákavé menu. Seznámit se 
s ním mohou na internetových stránkách 
festivalu www.klasternihudebnislavnosti.
cz, na nichž si již mohou on-line rezer-
vovat či přímo zakoupit vstupenky na 
jednotlivé koncerty. 

Letošní ročník Klášterních hudebních 

slavností bude probíhat od 28. června do 
14. července a stejně jako loni se veřej-
nost může těšit na deset koncertů v osmi 
městech a obcích nejen Olomouckého, 
ale také Pardubického a Moravskoslez-
ského kraje. Zahájí ho v sobotu 28. červ-
na originální soubor Clarinet Factory. 
Toto klarinetové kvarteto se snaží na-
vázat na nejlepší tradice české hudby, 
zmíněné dědictví rozvíjet, a přitom se 
nebojí experimentovat, hledat nepro-
bádané oblasti a být invenční v duchu 
celosvětového trendu propojování žán-
rů. Koncert nazvaný Hudba z ticha, jenž 
slibuje hudebně světelné překvapení, 
přitom začíná ve 22 hodin v klášterním 
kostele.

Na dalších šumperských koncertech 
vystoupí v červenci patronka festivalu 
Gabriela Demeterová s Ensemble 18+ 
a hudbymilovné veřejnosti nabídnou 
Vivaldiho Čtvero ročních dob. Ensem-
ble 18+ pak zavítá do Šumperka ještě 
jednou, aby spolu s Kühnovým smíše-
ným sborem přednesl skladby Stabat 
Mater a Gloria Antonia Vivaldiho. -zk-

Klášterní hudební slavnosti zahájí 
soubor Clarinet Factory. 
 Foto: archiv

U m sta vyroste arovný les  
Otevření Čarovného lesa chystá na 

středu 18. června dopoledne šum-
perská radnice. Nacházet se bude 
v příměstském lese na cestě vedou-
cí k Tulince v prostoru mezi dvěma 
studánkami a lidé v něm „narazí“ na 
dřevěné „pohádkové“ sochy z dílny 
českých a polských sochařů. Zajímavý 
projekt zrealizovalo město s pomocí 
evropských peněz v rámci druhé etapy 
projektu Čarodějnickou cyklotrasou 
po polsko-českém pohraničí. Během 
slavnostního otevření Čarovného lesa 
spojeného s odhalením soch proběhne 
i zábavný program pro děti, který při-
praví Středisko volného času Doris.

„Sochy vytvořili loni v květnu v pro-
storách hřiště tzv. Komína polští a češ-
tí sochaři v rámci tzv. dřevosochání. 
Ztvárnili například Vílu Tulinku, skřít-
ka Kokeše, čaroděje Dobroděje a další 
pohádkové bytosti,“ uvedla tisková 
mluvčí radnice Olga Hajduková. Vzá-
pětí upřesnila, že sochy budou umístě-
ny spolu s drobným mobiliářem, jako 
jsou odpadkové koše, turistické odpo-
čívadlo a informační tabule, v těsné 
blízkosti Čarodějnické cyklotrasy ve-
doucí od Rapotína přes Nové Domky 
do Šumperka, a to na cestičce k Tulin-
ce mezi dnešními dvěma studánkami. 
V rámci projektu bude vydána rovněž 
interaktivní brožura zaměřená zejmé-
na na děti. „Brožurka bude obsahovat 
mapku s vyznačením Čarodějnické 

cyklotrasy, plánek Čarovného lesa 
a množství interaktivních úkolů, které 
si děti budou moci samy vyřešit,“ do-
dala Hajduková.   

Čarodějnická cyklotrasa po česko-
polském pohraničí sestává ze dvou 
částí. Polská část vede z Paczkówa přes 
Nysu a Glucholazy do Zlatých Hor, 
odkud pokračuje česká část do Jesení-
ku, Velkých Losin, Šumperka a končí 
v Mohelnici. Cyklotrasa je po celé své 
délce značená a jednotlivá její zasta-
vení sledují místa, která jsou spjata 
s honem na čarodějnice v 17. století. 
V roce 2010 byla v jejím rámci zřízena 
stálá expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě v Šumperku 
jako jedno z jejích zastavení.  -kv-

Pohádkové postavy vytvořili loni 
sochaři v rámci tzv. dřevosochání. 
 Foto: -zk-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

O kvítek měsíčku lékařského byl velký zájem

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už osmnáct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a současně získává finanč-
ní prostředky na pomoc onkologickým 
pacientům a na výzkum. Letošní Květi-
nový den, který proběhl 14. května, se 
zaměřil prevenci na rakoviny plic. Jen 
v Šumperku vybrali dobrovolníci do 
svých kasiček téměř sedmadevadesát 
tisíc korun, loni to bylo o pět set korun 
méně.

„Velmi mě těší, že Český den pro-
ti rakovině byl opět úspěšný. Vesměs 
jsme se setkali s porozuměním. A na-
vzdory chladnému počasí jsme vydr-
žely prodávat až do páté odpolední,“ 
uvedla lékařka a předsedkyně Ligy pro-

ti rakovině v Šumperku Jiřina Koutná 
a dodala, že letošní sbírku zpestřilo 
vystoupení mažoretek ze školy ve Slu-
neční ulici, které zajistila vedoucí sestra 
chirurgického oddělení šumperské ne-
mocnice Olga Davidová. Lidé si přitom 
mohli látkový kvítek léčivky koupit 
nejen ve stánku „v závětří“ na tzv. „To-
čáku“, ale především u dobrovolníků, 
kteří procházeli šumperskými ulicemi. 
Kromě deseti dvojic studentek a stu-
dentů Střední zdravotnické školy se do 
akce opět zapojily členky klubu Eva. 
Mezi dárci jednoznačně vedou ženy, 
které se dozvěděly o nebezpečí kouření, 
a vstřícní jsou i senioři. Vyloženě nega-
tivní reakce je podle jejich zkušeností 
výjimkou.

Celkem se prodalo čtyři tisíce čtyři sta 
kytiček, za které jsme utržili 96 698 ko- 
run. „Ráda bych všem dárcům podě-
kovala, zejména pak těm, kteří přispěli 
většími finančními částkami. Poděková-
ní patří samozřejmě i vedení zdravotnic-
ké školy, studentkám a dobrovolnicím 
a také zástupcům České pošty, kteří nám 
výtěžek spočítali,“ zdůraznila Kout-
ná a dodala, že své dveře otevřela Lize 
proti rakovině již tradičně společnost 
Metra. 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 proti 
rakovině na rekondiční pobyty žen po 
operaci prsu.  -kv-

Studentky zdravotnické školy a členky klubu Eva vybraly letos v Šumperku v rámci Květinového dne téměř sedmadeva-
desát tisíc korun.                                                                                                                                                                 Foto: -kv-

Město se chystá na středověkou oslavu, 
vypukne 31. května     Strana 3

Se slovenskou pěveckou hvězdou Márií 
Čírovou nazpívala kapela O5 a Rade-
ček nový hitový duet.     Strana 5

Okamžiky historie československého 
expedičního lezení připomíná muzejní 
výstava.    Strana 7
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Amálie Tyšlicová žije v Šumperku již šedesát devět 
let, od svých čtyřiatřiceti. 2. května přitom oslavila sté 
třetí narozeniny a je tak nejstarší obyvatelkou města. 

K významnému jubileu popřál paní Amálii i šumper-
ský místostarosta Marek Zapletal.  

Zažila rakousko-uherskou monarchii, první republi-
ku, obě světové války, období komunismu i současnou 
demokracii. Amálie Tyšlicová se v roce 1911 narodila 
v Krumpachu, dnes místní části Zábřehu, Kristině a Jo-
sefovi Švubovým. Po absolvování základní školy pra-
covala v zábřežské továrně na kožešiny. A v Zábřehu 
potkala i svoji životní lásku, o šest let staršího chemika 
Josefa Tyšlice. Vzali se v roce 1931, o rok později se jim 
narodil syn Josef a v roce 1937 dcera Marie. Rodina 
se pak na samém konci války rozrostla ještě o dvojčata 
Pavla a Václava. V té době se odstěhovali do Šumperka, 
kde bydleli v Jeremenkově ulici.

Zatímco pan Josef působil jako výpravčí na železnič-
ní stanici v Petrově, paní Amálie se věnovala rodině. 
Jakmile děti odrostly, pracovala nějaký čas ve Frutě 
na Třemešku, v zábřežském hrnčířství a pak až do od-
chodu na penzi u loučenské lesní správy. Poté, co děti 
„vylétly z rodného hnízda“, se spolu s manželem pře-
stěhovala do menšího bytu na Hlavní třídě 23. Zde žila 
i po smrti manžela, teprve před pěti lety se rozhodla 
pro společné bydlení v rodině dcery Marie v Revoluční 
ulici. -kv-

Pokud bude přát počasí, mohou Šumperané chtiví 
venkovního koupání zamířit koncem příštího týdne 
na Bratrušovské koupaliště. Přípravy na zahájení sezo-
ny v pátek 30. května jsou v cílové rovince. Otevřeno 
by mělo být od jedné odpolední. Dění v celém areá-
lu přitom budou zaznamenávat dvě nové stacionární 
kamery, jež by měly pomoci řešit případné konflikty 
s problémovými návštěvníky. 

„Lázeňský řád obsahuje pravidla, jak se mají na 
koupališti návštěvníci chovat. Někteří z nich je však 
nedodržují a ti, kteří naopak pravidla respektují, si na 
problémové osoby dlouhodobě stěžují,“ říká Luděk 
Šperlich, ředitel Podniků města Šumperka, jež bazén 
provozují prostřednictvím dceřiné společnosti Šum-
perské sportovní areály s.r.o. Aby ovšem mohly Pod-
niky města situaci řešit, musejí mít důkazy. „Dosud to 
bylo na bedrech plavčíka, který ale tím pádem nemohl 
stoprocentně vykonávat svoji práci, tedy zajišťovat bez-
pečí návštěvníků, a navíc byl mnohdy i fyzicky napa-
den. A zajištění externí pořádkovou službou se ukázalo 
nepraktické, provozně nevyhovující a finančně velmi 
náročné,“ podotýká Šperlich. Jako nejvhodnější řešení 
se tak podle něj nakonec ukázalo monitorování areálu 
koupaliště dvěma stabilními stacionárními kamerami. 

„Oslovili jsme Úřad pro ochranu osobních údajů, 
zda monitorování není v rozporu se zákonem, a po-
žádali o zanesení naší společnosti Šumperské sportov-
ní areály do registru zpracování. Úřad se společností 
zahájil správní řízení, které ale po předložení našich 
argumentů zastavil a oznámil nám, že po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí bude do patnácti dnů prove-
den zápis do registru zpracování,“ shrnuje vývoj ředitel 
Podniků města. Vzápětí zdůrazňuje, že kamery nebu-
dou sloužit ke „šmírování“ koupajících a slunících se 
návštěvníků koupaliště či k narušení jejich soukromí. 
„Kamery by nám měly poskytnout důkazní materiál, 
na jehož základě budeme moci chování problémové-
ho návštěvníka řešit, případně ho i z areálu vykázat. 
Chceme tak výrazně zlepšit kvalitu pobytu na kou-

pališti těm, kteří přijdou za odpočinkem,“ vysvětluje 
Šperlich a dodává, že monitorovací systém umožní 
sledovat i to, zda někdo neničí majetek města a zazna-
mená rovněž neoprávněný vstup do areálu po uzavření 
koupaliště v nočních hodinách.

A jak bude vše fungovat? Pokud si plavčík nebude 
moci s problémovým návštěvníkem poradit a na kou-
pališti bude vyšší počet návštěvníků, vydá se na jeho 
výzvu do „terénu“ dvoučlenný komunikační tým tvoře-
ný zaměstnanci společnosti Šumperské sportovní areá-
ly, kteří projdou odpovídajícím školením. K dispozici 
budou mít tzv. taktické kamery, jež řešení problému 
zdokumentují. „Členové týmu vyslechnou obě strany, 
které budou ve sporu, zaznamenají průběh řešení na 
kameru, konflikt vyhodnotí a případně přizvou měst-
skou policii, jež případ předá k řešení buď oddělení pře-
stupků odboru vnitřních věcí šumperské radnice nebo 
policii státní,“ popisuje postup Šperlich. Na monitoro-
vání areálu přitom upozorní příchozí výrazná tabulka 
u vstupu na koupaliště. Pořízení celého systému, včetně 
potřebných zabezpečovacích zařízení, která Podnikům 
doporučil Úřad pro ochranu osobních údajů, přijde asi 
na čtyřicet tisíc korun. Zaplatí ho přitom provozovatel 
koupaliště a v provozu by měl být již při zahájení „kou-
pací“ sezony.  Pokračování na str. 4

Nejstarší Šumperanka má sto tři let

Koupaliště se připravuje na sezonu, 
dění v areálu pohlídají kamery

      Vyšla Ročenka města 
za loňský rok 

Hotová již je Ročenka města Šumperka za rok 
2013. Zájemci ji mohou získat zdarma v Informač-
ním centru, jež sídlí ve Vlastivědném muzeu na 
Hlavní třídě 22, a také ve volně přístupných pro-
storách u informací v obou městských úřadovnách. 
K dispozici je rovněž v elektronické podobě na 
stránkách města www.sumperk.cz v sekci Občan 
- Periodický tisk - Ročenka města. -kv-

      S připomínkami ke stavu 
zeleně se lze obracet 
na odbornou firmu

Údržbu městské veřejné zeleně zajišťuje pro 
šumperskou radnici místní společnost Údržba ze-
leně a parků s.r.o. S případnými podněty a připo-
mínkami na stav zeleně v Šumperku se mohou lidé 
obracet na Martu Navrátilovou z vedení společnos-
ti, tel.č. 583 213 899. -red-

      Farmáři nabídnou své 
produkty v pátek 6. června

Již potřetí budou mít Šumperané a lidé z okolí 
možnost nakupovat potraviny a další produkty pří-
mo od výrobců. V pátek 6. června obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravila místní 
Okresní Agrární komora ve spolupráci s městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od osmé ranní do 
čtvrté odpolední.

Zájemci o prodej na farmářských trzích přitom 
mohou získat podrobné informace na adrese www.
farmarsketrhysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských trzích. Přihlásit se 
lze i telefonicky na čísle 724 734 693 nebo e-mailem 
zaslaným na adresu oaksumperk@email.cz.  -kv-

       Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v červnu pokračují. Na pro-
gramu jsou vždy začátkem měsíce - konkrétně ve 
středu 4. června v době od 8.30 do 10 hodin, v pá-
tek 6. června v době od 18 do 19 hodin a v sobotu 
7. června od 8.30 do 10 hodin. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

     Nominujte významný strom
Šumperská radnice vyzývá občany, aby posílali 

návrhy na významné stromy, které se nacházejí na 
pozemcích ve vlastnictví města. Jde o takové, jež 
mají například význam historický, etnografický 
a mytologický, geografický a krajinotvorný, ekolo-
gický, dendrologický či rekreační. Návrhy je možné 
posílat do 31. května prostřednictvím webových 
stránek www.sumperk.cz. Vybrané a schválené 
stromy budou zaneseny u správce zeleně do kate-
gorie stromů se zvláštním režimem péče. -red- 

Amálie Tyšlicová na svůj věk rozhodně nevypadá. 
 Foto: E. Rutarová

Venkovní koupání si mohou Šumperané užít na Bra-
trušovském koupališti.  Foto: -pk-
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Informace/Slavnosti města

Město prodává areál 
bývalého policejního ředitelství

Město Šumperk zveřejňuje záměr 
prodat nemovité věci, a to pozemek 
st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a ná-
dvoří a na něm stojící stavbu bez čp/
če - jiná stavba, pozemek st.p.č. 643/13 
- zastavěná plocha a nádvoří a na něm 
stojící stavbu bez čp/če - garáž, poze-
mek st.p.č. 3892 - zastavěná plocha 
a nádvoří a na něm stojící stavbu bez čp/
če - jiná stavba a pozemek p.č. 1348/1 - 
ostatní plocha, p.č. 2998 - ostatní plo-
cha, p.č. 2999 - ostatní plocha, včetně 
všech součástí a příslušenství, to vše 
v obci a katastrálním území Šumperk. 
Jedná se o zbývající část areálu bývalé-
ho Okresního ředitelství Policie ČR při 
ul. 8. května v Šumperku. 

Minimální nabídková kupní cena 
je stanovena na částku 2.500.000,- Kč. 
Písemné nabídky lze zasílat na adresu 
Městský úřad Šumperk, odbor majetko-
právní, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 
Doručena musí být nejpozději do 
pondělí 9. června do 15:00 hodin, a to 

v zapečetěném, neprůhledném obalu 
označeném „Prodej areálu bývalého 
Okresního ředitelství Policie ČR na ul. 
8. května v Šumperku - nabídka - neot-
vírat“. Obsahovat musí podnikatelský 
záměr využití a nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti. V případě 
více zájemců o koupi budou neote-
vřené písemné nabídky všech zájemců 
předloženy k posouzení a doporuče-
ní hodnotící komisi schválené Radou 
města. Termín prohlídky nemovitostí 
je možné dohodnout s Hanou Répalo-
vou, tel.č. 602 744 869.

H. Répalová, 
vedoucímajetkoprávního odboru 

MěÚ Šumperk

Slavnosti města, jež připomínají his-
torickou událost odehrávající se v Šum-
perku před pěti sty čtyřiadvaceti lety, 
jsou doslova za dveřmi. Odehrají se 
v sobotu 31. května, kdy současně od-
startuje letní turistická sezona.

Jednodenní Slavnosti města zahájí 
o půl desáté dopoledne průvod Hlavní 
třídou, během něhož bubeníci pozvou 
kolemjdoucí do Sadů 1. máje. Zde Slav-
nosti odstartují úderem desáté dopo-
lední a na čtyřech scénách nabídnou 
bohatý program. V něm se představí 
skupiny historického šermu, chybět 
nebudou rytířská tábořiště, jarmark s li-
dovými řemesly, hry, soutěže a atrakce 
pro děti, bohaté občerstvení a také košt 
mikulovských vín, který bude probí-
hat v sále Domu kultury od sedmé do 
jedenácté večerní. Po celou dobu akce 

bude navíc v parku umístěn informační 
stánek města, v němž získají lidé infor-
mace o programu, nafukovací balonky 
a další propagační materiály. „Do pátku  
23. května probíhá ke Slavnostem na we-
bových stránkách města www.sumperk.
cz vědomostní soutěž. Při zodpovězení 
tří otázek mohou soutěžící vyhrát ceny 
od partnerů akce,“ říká Martina Holub-
cová z oddělení kultury a vnějších vzta-
hů šumperské radnice.

Do her v parku se přitom mohou 
zapojit nejen děti. Půjde o disciplíny 
U rytíře, U mušketýra, Čarodějnickou 
skládačku, Střelbu z pravého luku na 
cíl a tzv. Ostrostřeleckou soutěž Antona 
Špelce. „Ve zmíněném infostánku obdr-
ží zájemci soutěžní kartičku s jednotli-
vými vyznačenými stanovišti a budou se 
moci zapojit do soutěže. Jakmile získají 

potvrzení o splnění úkolů, předají vypl-
něnou kartičku v informačním stánku 
a získají malou odměnu,“ vysvětluje 
referentka a podotýká, že kartička bude 
slosovatelná. Losování o věcné ceny 
přitom proběhne v 17 hodin na hlavní 
scéně.

Od páté podvečerní pak dostanou 
prostor taneční a sportovní vystoupení 
šumperských klubů a spolků. „Součástí 
tohoto bloku bude i vystoupení taneč-

ních souborů z partnerského města 
Nysa. Vyvrcholením večera pak bude 
loučemi osvícený průvod s rytíři, kejklí-
ři, bubeníky, koňmi, vlajkonoši, dudáky 
a tanečnicemi,“ popisuje Holubcová. 
Vzápětí připomíná, že průvod projde 
městem k radnici, kde se do něj zapojí 
radní a zástupci partnerských měst, a od 
ní zpět do Sadů 1. máje. Po slavnostní 
ceremonii pak rozzáří oblohu ohňostroj 
a program zakončí ohňová Magická 
Šumperská noc, Clamortis. Sobotními 
Slavnostmi přitom budou provázet Ven-
dula Nováková a Josef Wajda Novák. 

A protože Slavnosti města otevíra-
jí letní turistickou sezonu, budou od  
9 do 17 hodin zdarma otevřeny expozice 
Čarodějnické procesy v Geschaderově 
domě a radniční věž, v níž bude po ce-
lou sezonu umístěna malá výstava prací 
žáků 3.B ze Základní školy v Šumavské 
ulici na téma „Šumperk, moje město“. 
Od neděle 1. června tak budou průvodci 
opět provázet po krásách šumperských 
památek během prohlídkových okruhů 
historickým jádrem města. -zk-

Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, si v pondělí 5. května při-
pomněli představitelé Šumperka, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, 
České obce sokolské, Klubu vojenských důchodců a také studenti místních střed-
ních škol. Pietní akt se již tradičně odehrál u památníku na Bratrušovské střelnici, 
jenž od roku 1965 připomíná hrdinství šestnácti moravských vlastenců hromadně 
zastřelených nacisty v samém závěru druhé světové války.  Foto: -oh-

Slavnosti města připomínají historickou událost, jež se odehrála před pěti sty čty-
řiadvaceti lety.                                                                                                       Foto: -pk-

Přijďte v kostýmu 
a zúčastněte se průvodu!

Ve velkém večerním průvodu 
nemusejí jít pouze účinkující. Pokud 

se převléknete do jakéhokoliv 
historického kostýmu, stačí 

i zdobený plášť, můžete úderem 
deváté večerní stylově vyrazit spolu 

s rytíři, kejklíři, bubeníky, koňmi 
a vlajkonoši městem k radnici. Před 
zahájením průvodu se budou rovněž 

prodávat louče. Do průvodu se 
mohou zařadit i děti s lampiony. 

Příští sobotu ožije Šumperk středověkem

baví
Šumperk

so 31/5/2014
od 19:00 hod.

velký sál domu kultury
vstup volný

cimbálová muzika
Kasanica

degustační přehlídka vín
z mikulovské podoblasti

Písemné nabídky lze zasílat 
nejpozději do 9. června 

do 15:00 hodin na podatelnu 
Městského úřadu, 

nám. Míru 1, 787 01, Šumperk.
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Informace/Volby

   Pokračování ze strany 2
V areálu Bratrušovského koupaliště se kromě ba-

zénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště s herními prvky a atrakcemi, lanová 
pyramida, vodní trampolína a jedenadevadesátime-
trový tobogan, který je zahrnut do ceny vstupného. 
„Bazén jsme vyčistili a nyní ho napouštíme. Pokud 
bude svítit slunce, voda se ohřeje na slušnou teplo-
tu během tří až čtyř dnů. V případě hezkého počasí 
chceme otevřít koupaliště v pátek 30. května,“ soudí 
ředitel Podniků města a připomíná, že i letos si budou 
moci zájemci zahrát na „Bratrušáku“ Disc-golf. „Jde 
o jednu z nejrozšířenějších her s létajícím talířem, od-
vozenou z klasického golfu. Vznikla v Americe a dnes 
si získává stále více příznivců na celém světě. Ideální 
je pro rodiny či skupinky,“ přibližuje atrakci Šperlich. 
Pět speciálních ocelových košů, do nichž se házejí lé-
tající talíře, najdou lidé v okrajových částech areálu 
a sadu tří disků - talířů si budou moci lidé půjčit za 
poplatek v pokladně. 

„Letos proběhla pouze běžná údržba. Opravily se 
tak dlažba na ochozech, přelivové hrany a protržená 
fólie bazénu a nový nátěr dostala toboganová věž se 
schody,“ vyjmenovává úpravy ředitel. Současně do-
dává, že se navíc o jeden stánek rozšířilo občerstvení. 
Šumperské sportovní areály, jež koupaliště provozují, 

by podle něj chtěly do budoucna zavlažovat nejnamá-
havější části trávní plochy kolem bazénu. „Chtěli jsme 
brát vodu z nedalekého potoka, ale technické zařízení 
na zadržení a odvod vody by bylo finančně náročné. 
Nechali jsme tedy prověřit stávající vrty, a pokud se 
ukáže, že jejich vydatnost je dostatečná, využijeme je 
v příští sezoně,“ prozrazuje Šperlich.

V nejbližších letech by pak měl odpočinkovou plo-
chu rozčlenit chodník, který by spojil bazén se zadní 
částí koupaliště. Zde by mohlo vzniknout samostatné 
dětské brouzdaliště. Podél chodníku by se pak mohly 
díky rozvodům napojit další stánky s občerstvením.

Vstupné na Bratrušovské koupaliště zůstává stejné 
jako loni. Děti od dvou let a do sto třiceti centimetrů 
a také osoby se zdravotním postižením tak zaplatí za 
den koupání dvacet korun a senioři čtyřicet korun, 
u dětí do patnácti let zůstává vstupné na pětačtyři-
ceti korunách, u osob starších patnácti let na šedesát 
korun. Po páté odpolední je pak vstup levnější. Až 
do konce června se zde přitom mohou lidé vykoupat 
v pracovních dnech od 13 do 19 hodin, o víkendech 
pak od 9 do 19 hodin. „V červenci bude provoz po 
celých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin a v srpnu 
od 10 do 19 hodin s tím, že pokud budou opravdu 
tropické dny, provozní dobu prodloužíme do 20 ho-
din,“ slibuje ředitel Podniků města.

Milovníci vodních radovánek nepřijdou zkrátka 
ani v  chladnějších dnech. Navštívit mohou krytý 
bazén AQUAcentra Na Benátkách, který již šestým 
rokem nabízí možnost slunění na venkovní terase 
s umělou trávou a lehátky, jež navazuje na vnitřní 
prostory. „Technologickou přestávku letos plánujeme 
až na začátek září, kdy ještě nevyučuje plavecká ško-
la,“ říká Luděk Šperlich.

Areál AQUAcentra na Benátkách přitom čeká 
v nadcházejících letech zásadní proměna. Podniky 
města Šumperka už mají hotový projekt jeho mo-
dernizace, jež podle předběžných odhadů přijde asi 
na sto deset milionů korun. „Stavební povolení již 
nabylo právní moci a nyní musíme vyhotovit projek-
tovou dokumentaci. Na podzim bychom pak chtěli 
vypsat soutěž na zhotovitele stavby. V návaznosti 
na cenu stavby naplánujeme její financování,“ zdů-
razňuje ředitel Podniků města. Vzhledem k pláno-
vané rekonstrukci zimního stadionu lze podle něj 
předpokládat rozložení financování modernizace 
do dvou let. Realizace by přitom mohla proběhnout 
v roce 2016. -kv-

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

Nebytový prostor nacházející se 
v domě v ulici 8. května 22 nabízí k pro-
deji šumperská radnice. Jde přitom 
o prostor o výměře 110,14 m2, k ně-
muž náležejí příslušné spoluvlastnické 
podíly na společných částech domu 
a pozemku. Cena je 1 358 801 Kč.

„Pro dům v ulici 8. května 22 byl 
zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy. Ta spadá do energetické 
třídy E, přičemž měrná vypočtená roční 
spotřeba energie je 332 kWh/m2/rok,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního odbo-
ru šumperské radnice Hana Répalová. 
Vzápětí podotkla, že prostor užívá na 
základě nájemní smlouvy společnost 

SANTÉ cz, s.r.o., takže kupující vstou-
pí nabytím vlastnického práva do práv 
a povinností pronajímatele dle nájem-
ní smlouvy. „Pokud obdržíme více 
žádostí o koupi, vybereme kupujícího 
v uzavřeném výběrovém řízení s tím, 
že rozhodne nabídka vyšší kupní ceny. 
Vyvolávací cena přitom bude cena 
námi zveřejněná kupní cena,“ zdů-
raznila Répalová a dodala, že zájemci 
o koupi nemovitosti mohou kontak-
tovat Romanu Drásalovou z majet-
koprávního odboru, a to telefonicky  
na čísle 583 388 561 nebo e-mailem na 
adrese romana.drasalova@sumperk.cz.
 -kv-

Nadcházející víkend čekají naši re-
publiku již třetí volby do Evropského 
parlamentu. O přízeň českých voličů 
se uchází osm set padesát sedm osob, 
jejichž jména se objevují na celkem 
osmatřiceti zaregistrovaných kandidát-
kách politických stran, hnutí a koalic. 
Českou republiku přitom bude v Ev-
ropském parlamentu reprezentovat je-
denadvacet poslanců z celkového počtu 
sedmi set jedenapadesáti. 

„Na rozdíl od sněmovních voleb 
tvoří celé území Česka jediný voleb-
ní obvod. Znamená to, že voliči ve 
všech částech republiky budou vybírat 
ze stejných kandidátů,“ říká vedoucí 
správního oddělení odboru vnitřních 
věcí šumperské radnice Olga Breit-
zetelová. Do Evropského parlamentu 
tak budou moci lidé volit pouze jednu  
stranu, v jejím rámci pak lze udělit 
tzv. preferenční hlasy. „Volič může 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u dvou kandidátů, jež jsou 
uvedeni na témže hlasovacím lístku, vy-
značit, komu dává přednost,“ vysvětluje  
Breitzetelová. Neplatné bude podle ní 
hlasování v případě, že v obálce bude 
vložený více než jeden hlasovací lístek.

Volby do Evropského parlamentu 
budou probíhat v pátek 23. května od 
14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od 
8 do 14 hodin. Během nich bude měs-

to opět rozděleno na třicet volebních 
okrsků a nad regulérností voleb budou 
bdít okrskové volební komise, kterým 
musejí voliči prokázat svoji totožnost 
a státní občanství. 

Ze závažných důvodů, zejména zdra-
votních, může občan požádat místní 
radnici a během obou volebních dnů 
také volební komisi okrsku, do jehož 
územního obvodu patří, aby mohl 
hlasovat doma, tedy mimo volební 
místnost. V takovém případě k němu  
vyšle okrsková volební komise své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. -kv-

Koupaliště se připravuje na sezonu, dění v areálu pohlídají kamery

Radnice prodává nebytový 
prostor v ulici 8. května

O víkendu zvolíme poslance 
Evropského parlamentu

Koupaliště prošlo běžnou údržbou, 
chce otevřít koncem května

Výše vstupného 
na koupaliště se nemění

Za špatného počasí lze zamířit 
do AQUAcentra

Již tento pátek a sobotu přistoupíme 
k volebním urnám. 
 Ilustrační foto: -pk-

Město Šumperk si dovoluje pozvat všechny občany 
na veřejné projednání aktualizace

Strategického plánu rozvoje města na léta 2014–2020. 
Projednání se uskuteční v pondělí 2. června od 16:30 hodin v zasedací míst-

nosti úřadovny v Jesenické ulici (3. patro, vchod z Rooseveltovy ul.). 
Na projednání budete seznámeni se Strategickým plánem rozvoje města, který 
je uceleným koncepčním dokumentem udávající hlavní směry rozvoje města 

v horizontu sedmi let. Aktuální informace o strategickém plánu, včetně výsled-
ků dotazníkového šetření mezi obyvateli, naleznete na webových stránkách 

www.sumperk.cz v sekci Podnikatel – Aktualizace strategického plánu.

Značka a logotyp - jednobarevné provedení

Jednobarevné provedení Značka a logotyp1.5

Černobílé provedení logotypu se užívá v případech, kdy není možné použít barevnou variantu. Používá se jak pozitivní (A), tak i v negativní 
variantě (B).
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Se slovenskou pěveckou hvězdou Márií Čírovou 
nazpívala kapela O5 a Radeček nový hitový duet s ná-
zvem Vloupám se. Radečkům přitom prošly rukama 
další dvě populární zpěvačky ze Slovenska.

„Jako první s námi skladbu nazpívala Kristina a po 
ní Anna Veselovská. Obě byly vynikající, profesi-
onální a náš společný pobyt ve studiu byl moc fajn. 
Bohužel v konečném mixu naše zpěvy spolu nezněly  
dobře,“ říká zpěvák Tomáš Polák a dodává, že až 
s Márií si sedli dokonale, a to nejen po hudební 
stránce. „Keď som sa dozvedela o ponuke naspievať 
česko-slovenský duet, potešila som sa, nakoľko som 
nad niečim podobným už dávnejšie uvažovala. Na-
vyše pesnička sa mi veľmi páčila, tak celá spolupráca 
prebehla rýchlo a príjemne,“ doplňuje Poláka Mária 
Čírová. Ta je držitelkou několika hudebních ocenění, 
mimo jiné ceny Aurel či Objev roku v anketě Slávik. 
Na kontě má i několik úspěšných singlů, například 
megahit Búrka, se kterým bodovala také v meziná-
rodní soutěži Eurovize.

Nejen výběr zpěvačky, ale ani samotná nahrávka 
nové písně nevznikala jednoduše. Hudební základ 
nahrávali O5 a Radeček v Praze, zpěvy v Bratislavě, 
o mix se postaral houlista Radečků Přemysl Ptáček 
a známý producent Jay Reynolds v londýnském stu-
diu televize BBC a pro závěrečný mastering se nová 
píseň kapely z jesenických hor vydala až do New Yor-
ku do Sterling sound studios.

Kapela O5 a Radeček a Mária Čírová natočili 
k nové písni už také společný videoklip, který vznikal 

v pražských exteriérech na Vyšehradě a v Kunratic-
kém lese. „Nakrúcanie klipu bolo dosť zábavné, pre-
tože sme potrebovali krásne slnečné počasie a od rána 
bola zima a hmla. Ale povýšili sme to na umelecký 
zámer a začali sme točiť. Nakoniec vyšlo slnko, a tým 
pádom máme v klipe rôzne atmosféry,” prozrazuje 
Čírová, která duet s O5 a Radeček zazpívá také naživo 
na některých vybraných koncertech. -red-

Radeček vystřídal tři Slovenky, 
nakonec zůstal s Márií Čírovou

Hudební cyklus uzavřou 
tři „exotické“ mše

Město pronajme dva obecní byty

Zpěvák kapely O5 a Radeček Tomáš Polák se sloven-
skou pěveckou hvězdou Márií Čírovou. Foto: archiv

Hned dva obecní byty nabízí k proná-
jmu šumperská radnice. První z nich, byt 
č. 9 v domě v Zahradní ulici 37, č.p. 2708, 
se nachází ve 4. nadzemním podlaží 
a sestává ze tří pokojů, kuchyně, předsí-
ně, koupelny a WC. Celková plocha činí 
66,78 m². Součástí jsou i balkon o ploše 
2.87 m² a sklep o výměře 2,24 m². Způ-
sob vytápění - ústřední, způsob ohřevu 
vody - ústřední. Měsíční nájemné je 
3258 Kč + měsíční nájemné za zařizova-
cí předměty asi 150 Kč a měsíční zálohy 
na služby spojené s užíváním bytu (vytá-
pění, TUV, vodné/stočné, společná elek-
třina, výtah, STA) na jednu osobu činí 
2500 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od  
14. července 2014. Zájemci si mohou 
byt prohlédnout v pondělí 2. června 
v 15.30 hodin (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen). 

Druhý byt č. 2 v domě v Banskobystric-
ké ulici 48, č.p. 1278, se nachází v 1. nad- 
zemním podlaží a sestává ze dvou  
pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, 
WC a spíže. Celková plocha činí 62,92 m². 
Součástí je i sklep o výměře 7 m². Způ-
sob vytápění - plynové, lokální, způsob 
ohřevu vody - elektrický ohřívač. Mě-
síční nájemné je 3294 Kč + měsíční ná-
jemné za zařizovací předměty asi 150 Kč 
a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vodné/stočné, společ-

ná elektřina, STA) na jednu osobu činí 
500 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od  
14. července 2014. Zájemci si mohou 
byt prohlédnout ve středu 4. června 
v 15.30 hodin (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dveře  
č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 11. června 
do 16 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (Kateřina Bezdíčková, 
telefon 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky 
pro přidělování bytů v majetku města 
Šumperka se přitom řídí Opatřením  
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení ne-
budou zasílány poštou, ale budou k dis-
pozici na Městském úřadu Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schvá-
lení v Radě města od 30. června. Město 
Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít 
nájemní smlouvu s žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Šumperk

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 
Církevní rok v hudbě uzavře v červnu jeho poslední 
část. V úterý 3. června nabídne od 19 hodin ve zku-
šebně Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku 
na Kostelním náměstí 4 hned tři mše - Missa Criolla, 
Misa Luba a Missa Flamenca.

„Poslední pořad našeho hudebního poslechové-
ho cyklu vznikl na přání pravidelných posluchačů, 
kteří projevili zájem o hudbu poněkud exotičtější. 
Proto jsem pro červnový večer zvolil tři krátké mše, 
které spojuje španělský tenorista José Carreras svým 
líbezným a jemným tenorem,“ říká zakladatel cyklu 
Církevní rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, že na-
hrávky vznikly v období, kdy tento světový fenomén 
nemocněl leukémií. V jeho podání je tak patrná tou-
ha k životu a naděje v uzdravení. 

Missa Criolla vznikla koncem 60. let minulého 
století v Kongu a při jejím zrodu stál belgický fran-
tiškán Guido Haazen. „Mše, ač s latinským textem, 
čerpá z místních lidových písní a rytmických tanců. 
Její pojetí je hluboce procítěné a hned na počátku 
nás zaujme svou niterností,“ zdůrazňuje Rozehnal. 
Vzápětí podotýká, že dílo si velmi rychle získalo 
věhlas a dokonce patřilo mezi nejpopulárnější mše. 
Tímto dílem je inspirována i druhá ze skladeb, Misa 
Luba. Je napsána v místním nářečí a každá její část je  
živým příběhem. Části této mše byly několikrát pou-
žity ve světové kinematografii. Missa Flamenca, kte-
rou uspořádal katolický kněz Ricardo Fernández de 
Latorre v roce 1971 v Barceloně, pak velmi poutavě 
spojuje lidský hlas se španělskou kytarou, římský ri-
tus katolické mše s flamenco rytmy. -kv-

Nově vzniklé Středisko výchovné 
péče Dobrá Vyhlídka funguje od února 
2014, jako školské zařízení zřizované 
MŠMT. Středisko působí v krásném 
prostředí Vyhlídky v Šumperku.

Poslání střediska je nabízet ambu-
lantní a terénní 
služby v oblasti ri-
zikového chování 
u dětí, dospívají-
cích a mladých do-
spělých.  

Veškeré služby jsou poskytovány 
bezplatně. Ve středisku pracujeme  
formou individuálních a rodinných te-
rapií. Služby jsou určeny pro děti, do-
spívající a mladé dospělé (od 3 do 26 
let) a jejich rodiče, zákonné zástupce 
nebo osoby odpovědné za výchovu. 

Nabízíme také preventivní a inter-
venční programy pro třídy na téma 
„vztahy ve třídě“ a poradenské služby 
pro školy. Cílem je předcházet vzniku 
a rozvoji negativních projevů chová-

ní dětí, zmírňovat, nebo odstraňovat 
příčiny nebo důsledky již rozvinutých  
poruch chování a negativních jevů 
v sociálním vývoji a přispívat ke zdra-
vému osobnostnímu rozvoji dětí. Pra-
cujeme s poruchami chování, vztahy 

v rodině, problé-
my ve škole, s kri-
zovými situacemi, 
profesním po-
radenstvím. Náš 
odborný tým je 

tvořen psychologem a etopedy.
O tom, že zařízení tohoto typu 

v Šumperku a okolí dlouhá léta chy-
bělo, svědčí přes čtyřicet evidovaných 
klientů během prvního čtvrt roku exis-
tence střediska. Svými službami Stře-
disko výchovné péče Dobrá Vyhlídka 
pokrývá celou oblast Šumperska, Jese-
nicka a Zábřežska.

Více informací naleznete na webo-
vých stránkách www.dobravyhlidka.cz.

 T. Polák

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme Středisko 
výchovné péče Dobrá Vyhlídka
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Kaleidoskop událostí

Jeho rukama prošel zřejmě každý ta-
nečník, v Šumperku snad není nikdo, 
koho by Jiří Hrubý neučil v tanečních. 
A některé i vícekrát: kdysi ve středo-
školských tanečních a dnes znovu v ta-
nečních pro dospělé. 

Založil Klub tanečního sportu, 
v němž vychoval řadu vynikajících 
sportovních tanečníků, z nichž někteří 
dosáhli uznání i na mezinárodní úrov-
ni. Vede taneční školu Olympia, kde, 
krom kurzů pro mládež, připravuje děti 
pro sportovní tanec. Jeho kurzy tance 
a společenského chování jsou nesmírně 
důležitým prvkem kultivace a výchovy 
mládeže. Prvkem důležitým a bohužel 
u nás osamělým. Důležitým v přípravě 
mladých na budoucí život, kdy spole-
čenské chování je vyžadováno a může 
rozhodnout o možnostech uplatnění. 
Aktivity mistra Hrubého tedy bez nad-
sázky představují celoživotní službu 
veřejnosti.

Dům kultury, se kterým Jiří Hru-
bý od počátku spolupracuje, připravil 
k oslavě jeho narozenin odpoledne tan-
ce nazvané „Promenáda Jiřího Hrubé-
ho“, kam mu přišli jeho žáci poděkovat 
a pogratulovat. Byl zde snad každý, kdo 
v Šumperku k tanci patří, protože ty 
všechny mistr Hrubý vychoval. A po-
děkovali mu, jak jinak, tancem. Přišli 
a tančili všichni, od zcela malých „ta-
nečníčků“ z Olympie přes nadějné ju-
niorské páry z Klubu tanečního sportu 
až po formace dospělých tanečníků 
i tanečníků seniorských kategorií. Tan-
čili i jeho žáci z tanečních pro dospělé. 
Večer zakončili momentálně nejúspěš-
nější žáci mistra Hrubého, Vlastimil 
Hošek s Marcelou Pokornou, kteří 
předvedli šumperský tanec skutečně na 
špičkové úrovni. Pane Hrubý, děkuje-
me! P. Brož

Šumperk není univerzitním městem 
v pravém smyslu slova, nicméně i tady 
mohou senioři studovat témata, která 
je zajímají, na něž v jejich aktivním 
pracovním životě nebyl čas ani příle-
žitost. Díky aktivitě Akademie Jana 
Amose Komenského je šumperské 
pracoviště AJAK zapojeno do systému  
virtuálního studia třetího věku, jež 
odborně zajišťuje a další témata při-
pravuje Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Fakulta provozně ekonomická 
v součinnosti s dalšími univerzitami 
v republice.

Studium je šestisemestrální a stu-
denti si mohou vybírat témata ze ši-
roké nabídky osmnácti tematických 
okruhů. Jeden semestr představuje 
tematický okruh o šesti přednáš-
kách. Promoce studentů šumper-
ské akademie přitom proběhly letos 
v květnu. 

Je velmi milé a pozitivní, že toto stu-
dium umožní nám, seniorům, kontakt 
s dalšími, studiachtivými „spolužáky“, 
kteří jsou již všichni mimo aktivní pra-
covní proces.  Je ověřenou zkušeností, 
že i pro seniory platí „sejde z očí, sejde 
z mysli“ a po ukončení práce - zaměst-
nání se pak vytvoří čas, který je nutné 
smysluplně využít. Zaměstnavatelé ne-
mají ani čas, ani chuť se zaobírat svými 
bývalými pracovníky, a proto je tře-
ba, aby si každý našel to své vyplnění 
takto získaného času. Studium, které 
není přímo spojeno s osobním kon-
taktem s přednášejícím, je neobyčejně 
dobrým nápadem. Naopak tato forma 
má velkou přednost, neboť studenti se 
mohou po celou dobu studia k jednot-
livým přednáškám vracet, znovu si je 
vyslechnout a v domácím prostředí 
v pohodě studovat.   

Téma, které jsme studovali v tom-
to semestru a jímž byla ETIKA jako 
východisko z krize společnosti, před-
nášená Janem Šolcem, je neobyčej-
ně přínosné a poučné, zvláště v této, 
poněkud neklidné době, v níž je zce-
la evidentní krize vnímání morálky.   
Témata „Život a dílo Michelangela 
Buonarroti“ či „Kouzelná geometrie“ 
doplnila vzdělání mnohých nás o řadu 
informací a poznatků. Studenti navíc 
studium doplňují i dalšími aktivita-
mi, například v květnu navštíví místa 
v Itálii, spojená s Michalangelovým 
životem a uměním.

Velice ráda bych poděkovala ředi-
telce AJAK  Emilii Průšové a všem 
studentům U3V za aktivní přístup 
ke studiu i za nápady a návrhy, které 
v průběhu studia zaznívají. 

 M. Kratochvílová

Hned několik zajímavých akcí má na 
svém kontě v květnu Středisko volného 
času a ZpDVPP Doris. Kromě Májové-
ho tanečního Komína proběhly taneční 
soutěže, v nichž hájily barvy Šumperka 
právě kroužky spadající pod toto zaří-
zení.

Ve čtvrtek 1. května se uskutečnil 
první ročník Májového roztančeného 
Komína, na němž se představila většina 
kroužků sportovního (Aerobic pod ve-
dením D. Venosové) a tanečního centra 
(Foli de la fúl, Orientální tance L. Foj-
tíkové a klub Tornádo se svými skupi-
nami: Sisinky a rodiče, Sisinky, všechna 
oddělení Cvrčci, Bubliny začátečnice 
a pokročilé, Andílci a Pouštní růže), jež 
pracují pod SVČ Doris. Prezentovalo se 
rovněž nejmladší oddělení „Zpívánky“ 
sboru Motýli. „Celkem vystupovalo dvě 
stě čtyřicet účinkujících a akci navští-
vilo na tři sta padesát diváků,“ uvedla 
jedna z organizátorek akce Miroslava 
Kouřilová. V rámci doprovodného 
programu se představily kadeřnice SOŠ 
a SOU Šumperk a nechyběly ani ukáz-
ky dřevořezby, korálkování, sportovní 
aktivity, jízda na koních a občerstvení. 
„Rádi bychom, aby se tato akce stala 
tradicí,“ podotkla Kouřilová.

O týden později, ve čtvrtek 8. června, 
proběhla v Šumvaldě pohárová taneční 
soutěž „O Popelčin střevíček. Na ní se 
prezentovali i tanečníci z klubu Tor-
nádo SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk. 
Soutěžilo se přitom ve třech věkových 
kategoriích - děti, junioři a mládež, 
v nichž se Tornádo umístilo dvakrát na 
1. místě, třikrát na 2. místě a jedenkrát 
na 3. místě. 

V sobotu 10. května se pak Tornádo 
zúčastnilo soutěžní taneční přehlídky 
dětských souborů „O erb města Litovel, 
na níž se netradičně uděluje za 3. mís-
to sladká odměna ve tvaru rolády a za  
1. a 2. místo velký kulatý ovocný dort. 
Po velkém konkurenčním boji mělo 

Tornádo na konci soutěže na svém 
kontě tři rolády a tři ovocné dorty. 
„Přestože jsme v tanci úspěšní, v pojí-
dání sladkých odměn pokulháváme,“ 
podotkla s úsměvem vedoucí klubu 
Tornádo Zdeňka Brandejská. -zf, kv-

Díky aktivitě studentů SOŠ Šumperk 
Patriku Jurenkovi, Ondru Konrádovi, 
Editě Korytarové a Radimu Karkoško-
vi se podařilo získat grant z programu 
Think Big, který realizuje Nadace Te-
lefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti, ve výši deset tisíc 
korun na vybudování Cvičné lezecké 
stěny, která tak doplní lezecké možnos-
ti stěny.

Vedoucí týmu Patrik Jurenka společ-
ně s Ondrou Kondrádem absolvovali 
v únoru povinný vzdělávací kurz, kte-
rý byl zaměřen na rozvoj dovedností 
potřebných pro úspěšnou realizaci 
projektu, jako jsou např. týmová spolu-
práce a komunikace v týmu, projektový 
management. Na vzdělávacím kurzu se 
také setkali se svým mentorem, který 
jim bude k dispozici po celou dobu re-
alizace projektu Think Big.

Začátkem měsíce dubna byla vybu-
dována cvičná lezecká stěna a v úterý 
22. dubna proběhla premiéra v lezení 
na nové stěně pro děti ze SŠ, ZŠ a MŠ 
Šumperk. Děti si tak mohly vyzkoušet 
tři různé stěny. Každý žáček za svůj 
skvělý výkon dostal sladkou odměnu 
od studentů a děti měly možnost se 
pohoupat na laně, projít se po slack-
line, čehož rozhodně využily. Za po-
moci studentů SOŠ Šumperk se tato 
životní událost dětem uloží v paměti 
a mohou o ní vyprávět svým rodičům, 
kamarádům i kamarádkám. 

 P. Jurenka, vedoucí týmu

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Tanečnímu mistrovi Jiřímu Hrubému 
poděkovali jeho odchovanci tancem. 
 Foto: -pb-

Děti z „mateřinek“ si mohly díky 
studentům Střední odborné školy vy-
zkoušet hned tři různé stěny. 
 Foto: archiv

Šumperské Tornádo na tanečních 
soutěžích bodovalo.  Foto: archiv

Tři čtvrtě století s tancem 
aneb 75. narozeniny 

mistra Jiřího Hrubého

Senioři mohou 
v Šumperku studovat 

témata, která je zajímají 

Tanečníci z „Dorisky“ 
bodovali

Studenti „Zemědělky“ 
se zapojili do programu 

Think Big



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci (v rámci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí) 
o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014-2020“.
Do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 

kancelář č. 316, v úřední dny, tedy v pondělí a středu od 8do 12 hod. a od 12.30 do 17 hod., a v ostatních 
dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 316. Do závěru je také možno nahlédnout 

v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA_MZP179K.
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Seriál šumperské firmy/Kulturní okénko

Muzeum láká na nové výstavy
Okamžiky z historie československého expediční-

ho lezení je název výstavy fotografií, která je v těchto 
dnech k vidění v Rytířském sále šumperského muzea. 
Autorem většiny snímků je Jan Červinka, významný 
horolezec, zasloužilý mistr sportu, jeden z prvních 
členů národních horolezeckých týmů a účastníků 
prvních národních horolezeckých expedic. Další fo-
tografie pak jsou od Viléma Heckela, světoznámého 
fotografa velehor a Červinkova spolulezce v někte-
rých expedicích. Výstava, jež představuje vývoj čes-
koslovenského expedičního lezení po druhé světové 
válce, trvá do 27. července.

Další zajímavou výstavu muzejníci teprve chysta-
jí. Zahájena bude bez vernisáže ve čtvrtek 5. června 
a ponese název „Fenomén IGRÁČEK“. Návštěvníci 
si na ní budou moci zavzpomínat na oblíbené Igráč-
ky, kteří provázeli několik generací dětí a jež sklízejí 
úspěchy dodnes. Výstava, zapůjčená z Technického 
muzea v Brně, je realizována ve spolupráci se společ-
ností EFKO - český výrobce her a hraček. V Galerii 
Šumperska potrvá do 28. září. -kv-

Lukáš Hejlík opět zavítá 
do divadla s LiStOVáNím

Do širokého povědomí veřejnosti i médií se Lukáš 
Hejlík dostal díky hlavní roli v televizním seriálu. Je 
ale mužem mnoha profesí. Díky stále populárněj-
šímu projektu LiStOVáNí, jehož je autorem, se stal 
hercem, režisérem, scénáristou, producentem i ma-
nažerem v jedné osobě. Do Šumperka zavítal letos 
v lednu a v dubnu, v červnu pak přiveze v rámci ce-
lorepublikového turné knihu Faktor Merde britské-
ho spisovatele a novináře Stephena Clarkeho. Čtení 
na jevišti za oponou nazvané „Osobní faktor merde 
může vyvolat pořádný poprask!“ je na programu 
v pondělí 2. června od 18 hodin. Více na http://www.
listovani.cz. -red-

Red Rat Recess Fest 
proběhne 6. června 

Třetí ročník hudebně-pivního festivalu Red Rat 
Recess Fest se letos odehraje na prostranství před 
mexickou restaurací RedRat v ulici 8. května v pátek 
6. června. Akce se uskuteční ve spolupráci s míst-
ním Tyflocentrem v rámci sbírky Pomáháme nevi-
domým.

Během pivní štafety se představí padesátka nej-
větších pivařů, kteří se pokusí vypít štafetově za tři-
cet minut tři sta piv a tím stanovit nepřekonatelný 
světový rekord, to vše pod bedlivým dohledem ko-
misařů z agentury Dobrý den z Pelhřimova. Chy-
bět nebudou ani recesistické soutěže ve spolupráci 
s místním Tyflocentrem v rámci sbírky Pomáháme 
nevidomým. Součástí RRRFestu je i vystoupení  
kapel Yes Blues z Jeseníku a brněnské formace Lido-
pop, jež jsou zárukou dokonalého hudebního zážit-
ku a zábavy. Samozřejmostí je i bohaté občerstvení, 
šiša bar, kavárna, čajovna a další . Celou akcí, která 
odstartuje v 15 hodin a je plánována do jedenácté 
večerní, bude provázet J.A. Duchoslav, známý jako 
Viky Cabadaj. Vstupenky za šedesát korun se pro-
dávají v restauraci RedRat, v den akce pak podraží 
o třicet korun.  -kv-

Kulturní okénko
Vaše firma působí již třetí desetiletí v oblasti  

výroby nábytku. Jaká byla historie jejího vzniku 
a vývoje až do dnešních dnů?

Ano, naše firma působí na trhu výroby nábytku již 
od roku 1991. Proč právě nábytku? Počátek devadesá-
tých let byl ve znamení intenzivního rozvoje podni-
kání a zakládání nových firem. Zvažoval jsem v jaké 
oblasti podnikat, kde je prostor a kde chybí výrobky. 
Rozhodl jsem se pro výrobu kancelářského nábytku, 
který v té době na trhu citelně chyběl, nebo neodpo-
vídal svým provedením náročným požadavkům nově 
vznikajících firem a různých kancelářských prostor. 

Ukázalo se, že rozhodnutí bylo správné, protože 
z počáteční garážové výroby v Rapotíně a pronaja-
tých prostorech v Bludově jsem získal základní kapitál 
pro koupi současného sídla od střediska Okresního 
podniku služeb Šumperk v dražbě v rámci malé pri-
vatizace. Postupně byly tyto prostory rekonstruovány 
a technologicky vybaveny tak, aby bylo možno zajistit 
náš současný výrobní program v  kvalitě a sortimentu 
požadovaných našimi odběrateli.  V této souvislosti 
nemohu nevzpomenout na významného českého 
designéra Karla Kobosila, s kterým jsme úzce spolu-
pracovali při návrzích nového nábytku a v počátku 
podnikání využili i jeho Studii moderního a avant-
gardního nábytku, kterou zpracovával ještě pro OPS. 
Karel Kobosil pak s námi spolupracoval nejen v ob-
lasti designu, ale i v oblasti obchodní a významnou 
měrou se podílel na rozvoji firmy.

 
Jaké výrobky a služby vaše firma realizuje?
Nabízíme zákazníkům komplexní služby od vypra-

cování projektu interiérovým architektem až po výro-
bu, montáž a servis ve čtyřech základních skupinách 
výroby. Sortiment laboratorního nábytku, kancelářské-
ho nábytku, školního nábytku, speciálního nábytku do 
sociálních zařízení a zakázkový nábytek dle požadav-
ku zákazníka.  Tak, jak byl v počátku existence firmy  
dominantní kancelářský nábytek, dnes ve výrobě a ob-
chodě dominuje nábytek laboratorní. Všechny výrobky 
jsou navrhovány a vyráběny v souladu s evropskými 
normami, a splňují tak požadavky nejen na kvalitu 

provedení, ale i na bezpečnost a ekologii. Tuto výrobu 
zajišťujeme kompletně v dřevařském a strojírenském 
provozu s  šedesátkou svých spolupracovníků. Všech-
ny naše výrobky, které naše vývojové oddělení vyvine 
a připraví do výroby, musejí projít akreditovanými 
zkušebnami, aby získaly patřičné certifikáty.

 
Vašimi zákazníky jistě nejsou jen čeští odběrate-

lé. Do kterých zemí směřuje váš export?
Tak jako ostatně většina tuzemských výrobců i my 

se musíme orientovat na zahraniční trh. V současné 
době tvoří export více jak 60% výroby a služeb. Nej-
významnější odběratele máme ve Francii, Německu, 
Slovensku a Nizozemí. Největší odběratelé laborator-
ního nábytku jsou v Marseille, Lyonu a Nice.

 
Můžete uvést zakázky, které byly výjimečné nebo 

kterými byste se jako výrobce pochlubil?
Není to snadné, protože všechny musejí být na 

dnešním trhu nejlepší, ale mezi ty zakázky, které byly 
výjimečné, patří vybavení  několika vysokoškolských 
kolejí v Paříži, Grenoblu, Toulouse nebo rekonstruk-
ce vybavení velkých  kasáren v Mnichově. V ČR pak 
komplexní vybavení Základní školy a Mateřské ško-
ly prof. V. Vejdovského v Olomouci nebo Domova  
důchodců v Sokolově. Za zmínku stojí také vývoj spe-
ciální desky školní lavice s hranami z litého polyure-
tanu, kterou jako jediní u nás vyrábíme.

 
Je možné realizovat nákup u vaší firmy i pro-

střednictvím e-shopu?
Jistě lze, protože i tomuto trendu jsme se přizpůso-

bili, ale upřednostňujeme osobní kontakt.
 
Můžeme najít vaše výrobky i ve školách a kance-

lářích v našem městě a regionu?
Ano. V řadě kanceláří a školních zařízení ve městě 

i regionu se můžete potkat s našimi výrobky a posou-
dit jejich design a kvalitu.

 
V čem vidíte přednost nebo výhody vaší firmy 

před jistě silnou konkurencí?
Když v roce 2008 začala ekonomické krize a mno-

ho našich konkurentů začalo mít vážné problémy, 
nás výrazněji neohrozila, protože na rozdíl od nich 
realizujeme své výrobky a zakázky ze 100% sami. 
Nejsme monotematicky zaměřeni. Vyvíjíme a vyrá-
bíme speciálně zaměřené výrobky pro různé oblasti, 
v poslední době pro pečovatelské a sociální služby. 
Stále zvyšujeme kvalitu našich vývojářů a zajišťujeme 
komplexnost našich zakázek. Většinu vytvořeného 
zisku znovu investujeme do moderních technologií, 
které zvýší kvalitu a efektivitu našich výrobků. Jsem 
přesvědčen, že tato filosofie umožní existenci a rozvoj 
naší firmy i v dalších letech.

 
Závěrem - jaké motto má vaše firma?
Naše maximální úsilí - vaše plná spokojenost.

 Děkuji za rozhovor a přeji 
hodně spokojených zákazníků, Petr Krill

Firma Novatronic očima majitele Vladimíra Mikulce

Firma Novatronic působí již třetí desetiletí v oblasti 
výroby nábytku.  Foto: Novatronic
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Kulturní servis

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

ZUŠ Šumperk

SONS Šumperk

Středisko volného času Doris

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever
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 pondělí, středu, čtvrtek   Volná herna
a pátek (do 13.6.)
od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Každé úterý (do 17.6.)    Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
21.5. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky
23.5. od 15 do 18 hod. v AD na „K“  Tvořivý ateliér: Hadráčci – Květinové víly 

Tvorba jednoduchých látkových květino-
vých víl a postaviček dle vlastní fantazie

1.6. od 9 do 16 hod. v „SEV“   Cesta do lesa  Vyšlápneme do světa 
poznání praktické ochrany přírody for-
mou herních a naučných prvků, které 
zaujmou dospělé i děti.

Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

5.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček 23.5. Opičí dráha, 
vždy od 9 do 12 hod.  26.5. Tvořeníčko: Barevný motýl, 27.5. Učíme

se říkanky, 30.5. Malujeme si, 2.6. Slavíme 
Den dětí, 6.6. Vyrábíme zvířátka

Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory:     
 Sportovní a relaxační aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině
a od 15 hod. v „KS“  - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod. a každý  Cvičení s flexibary
čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině pro seniory 
 - začátečníci
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

21.5.v 18 hod. v klášterním kostele   Závěrečný koncert 
  Komorního smyčcového orchestru
22.5. v 18 hod. v klášterním kostele  „Večer křišťálových tónů“ 
  Koncert pedagogů ZUŠ Šumperk
28.5. v 18 hod. v kapli klášt. kostela  Koncert dechového oddělení
30.5. v 18 hod. v divadle   Přehlídka tanečního oboru
2.-26.6. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis do nehudebních oborů  

Literárně-dramatický obor a taneční obor 
– hl. budova školy, učebna výtvarného 
oboru - I. ZŠ Dr. E. Beneše 1 . Inf. na tel. 
čísle 583 214 361, 602 807 998.

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

22.5. od 9.30 hod. v klubovně   Kurz sebeobsluhy - vaření pro zrakově 
  postižené osoby
27.5. od 10 hod. v klubovně   Kurz první pomoci
2.6. od 10 hod. v klubovně   Relaxační bubnování
3.6. od 9 do 16 hod.   „Pejskování“
na stadionu v Zábřeze
5.6. od 9 hod. na stadionu v Libině   Den integrovaného záchranného systému 
  v obci Libina
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.

Centrum pro rodinu
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek  Pro rodiče na RD
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každou neděli od 10.15   Zpívání se Scholičkou  Pro zpěvačky 
do 11 hod. ve „FS“  od 5 do 10 let, zpívání písniček, hry, výlety.
7.6. od 13 hod.   Pohádkové odpoledne 
u Hrabenovské myslivny   Srdečně zvou Charita Šumperk a Centrum 

pro rodinu Šumperk jako poděkování 
Tříkrálovým koledníkům, podrobné in-
formace na sumperk.dcpr.cz.

Bližší informace: od 1.3. nové internetové stránky: www.sumperk.dcpr.cz, tel.č. 
731 402 395, na kurzy je nutné se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4.

Prohlídkové okruhy městem a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu 
od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. každou lichou hodinu a každých 

30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.
Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě v Kladské ulici 1 

je v červnu otevřena denně od 9 do 15 hod.
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ZA SVÝM CESTOVATELSKÝM 
SNEM UŽ LETOS V LÉTĚ!

Dnešní svět zrychluje svoje tempo, 
což se projevuje  vyšším výdejem ener-
gie v každodenním životě. Odpočinek 
a relaxace, které dříve možná byly luxus, 
jsou dnes opravdovou nutností. 

Každý má svůj 
vlastní sen, který si 
touží splnit. Nejčas-
těji je to dovolená 
u moře nebo v krásném 
horském prostředí. 
Cestovní kancelář 
Hornet Tour anebo 
chcete-li „Sršní cestov-
ka“, Vám už  více než 
15 let  pomáhá splnit 
cestovatelské sny. 

Začněme mo-
řem. Dovolenou na 
nádherném pobřeží 
si s Hornetem uži-
jete v červenci nebo 
na přelomu srp- n a 
a září u průzračně čistého Tyrhénského 
moře v Praia a Mare. Pobyt si zpest-
říme výletem na sicilskou Etnu nebo 
např. k monumentální 22 m vysoké 
soše Krista, kde máte pocit, že jste pří-
mo v Riu de Janeiru.

Krásnou přírodu s Hornetem si vy-
chutnáte v Alpách nebo ve Skotsku. 
Zájezd na přelomu července a srpna 

Vás zavede k nádhernému Rýnskému 
vodopádu, projedete se horským vláč-
kem na Kleine Scheidegg, vyjedete 
lanovkou na Eggishorn s impozant-
ním výhledem na nejznámější alpský 

ledovec  - Aletschgletscher, a na-
konec se dostanete i do těsné blíz-
k o s t i střechy Evropy – Mont 

Blancu. Skotsko Vás 
uchvátí ledovcovými 
údolími, tajemným 
jezery, např.  Loch 
Ness, starobylými 
hrady, tajemným 
údolím Glen Coe, 

Kaledonským kaná-
lem, ale také Gretnou 
Green, Edingburgem 
a Falkirským lodním 
kolem. Dále se setkáte 

s dobrosrdečnými Skoty a je-
jich proslulým nápojem – whisky. Cestu 
do Skotska a zpět si zpestříme plavbou 
na impozantním trajektu z a do Am-
sterdamu.

Čas utíká rychle, a proto neváhejte 
a splňte si svůj cestovatelský sen již le-
tos. CK Hornet Tour Vám nabídne své 
služby v kanceláři na adrese Šumperk, 
Lidická 18 (Po-Pá 14-18), telefonicky 
na čísle 583 280 066 nebo na internetu 
www.hornettour.cz. Těšíme se na Vás!   

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 23.5. 2014 do 5.6. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová plec 4D .................................................................................... 94,- Kč/1 kg     

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb sedlácký 500 g ...........................................................................................................20,90 Kč
Bageta žitná 100 g...................................................................................................................4,90 Kč
Závin s náplní makovou 400 g ..........................................................................................21,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Rolka jablečná 90 g .................................................................................................................6,50 Kč
Chléb královský BK 300 g ......................................................................................................15,- Kč 

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Špekáčky ručně vázané ................................................................................................................84,- Kč /1 kg
Krnovský kabanos ...........................................................................................................................80,- Kč /1 kg
Jesenické cigáro................................................................................................................................98,- Kč /1 kg
Vídeňské párky ............................................................................................................................... 109,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2014/2015 stále trvá

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

inzerce 10,4 x 7 cm.indd   1 29. 4. 2014   14:17:06

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.
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19A, Šumperk 787 01
Oční optika, Tel: 583 280 184
Ambulance MUDr. Jana Dvořáková, Tel: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

www.transitions.com

Vyzkoušejte brýlové samozabarvovací čočky 

TRANSITIONS CRIZAL

velmi rychlé reakce barvení
nejodolnější povrch CRIZAL 
proti oděru a škrábancům
100% UV
možné i v prohlé variantě 
do sportovních slunečních brýlí

1+1ZDARMA*

* při zakoupení 1 brýlové 
jednoohniskové čočky 
TRANSITIONS a nové 
brýlové obruby druhá 
brýlová čočka ZDARMA!

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

do sportovních slunečních brýlí

Sportujete? Řídíte často a vadí Vám ostré 
sluneční světlo?

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

Vlna jarních AKČNÍCH CEN na dioptrické sportovní /i zakřivené/ sluneční brýle včetně 
polarizačních skel!!
Vlna jarních AKČNÍCH CEN na dioptrické sportovní /i zakřivené/ sluneční brýle včetně 

Máme pro Vás řešení!

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICEMĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE
Přijďte a Uvidíte PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU MÁTE NÁROK NA SLEVU 100 KČ 

Z JAKÉHOKOLIV VÝKONU NEHRAZENÉHO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.

Pro informace či objednání volejte na tel.: 583 216 805 nebo 733 679 612.
Můžete využít také naší e-mailovou adresu michaela.volakova@ordinace.mediclinic.cz
 Další informace o ordinaci najdete na www.mediclinic.cz

HLEDÁTE 
NOVÉHO
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE?

MUDr. MICHAELA VOLÁKOVÁ
Dr. EDUARDA BENEŠE 5, ŠUMPERK

NAŠÍM KRÉDEM JE VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI.
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!

� provádíme komplexní léčebnou a preventivní péči
� ordinace je vybavena špičkovými přístroji (INR, CRP)
� nabízíme zvýhodněné ceny očkování
� své pacienty aktivně zveme na preventivní prohlídky
� nabízíme jednoduchou registraci bez nutnosti návštěvy 

předešlého praktického lékaře
� spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami

Např. z potvrzení ke studiu, na řidičský průkaz, zbrojní či profesní průkaz. 
Detailní ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění je k dispozici v ordinaci. 
Nabídka platí pro nově zaregistrované pacienty. 
Platnost kupónu je do 31. 12. 2014. AKT001

INZ_104x140_Volakova  4/16/14  10:18 AM  Stránka 1

 
 

 

 
 
 

 
 

Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Lidická  1.030.000 Kč 

Dubicko    1.400.000 Kč  Sobotín   1.400.000 Kč 

Šumperk, Wolkerova  2.300.000 Kč Šumperk, Vančurova   2.200.000 Kč  Šumperk, ul. Čsl. armády  930.000 Kč  

Šumperk, Revoluční   890.000 Kč  Šumperk, Gagarinova  990 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, J. z Poděbrad  910.000 Kč 

Šumperk, Zborovská  950.000 Kč 

Žižkova, Šumperk  1.540.000 Kč 

Šumperk, Erbenova   1.040.000 Kč 

Hraběšice   1.800.000 Kč

Šumperk, Zábřežská   1.040.000Kč Šumperk  1.400 Kč/m2

Bludov  1.390.000Kč

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

Tel. č.: 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY 
V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory

poslední volný byt 1+kk k dispozici

REZERVACE p. Kupcová 602 531 103

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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V ŠUMPERKU OTEVÍRÁ SVŮJ DALŠÍ 
OBCHOD KVĚTINOVÝ ŘETĚZEC

V Šumperku byl  otevřen floristic-
ký obchod Květinový klub (KK), kte-
rý patří do známého řetězce obchodů 
v Praze. Naleznete zde širokou škálu 
řezaných a hrnkových květin, ale také 
drobné dárky a dekorace, které jsou te-
maticky laděné podle ročního období či 
významných svátků.  

Slavnostního otevření  Květinového 
klubu se zúčastnil jako speciální host 
místostarosta Šumperka Petr Suchomel,  
který slavnostně nakrojil dort Květinové 
klubu a popřál obchodu 
mnoho spokojených 
zákazníků.

„Moc mne těší, že jsme v Šumperku 
objevili tento krásný prostor a můžeme 
tak lidem ze Šumperka  a  okolí nabíd-
nout květiny a služby, které nabízíme 
i v pražských obchodech tohoto řetězce. 

Máme také to štěstí, že 
jsme zde našli šikov-
né floristky, například 

v Šumperku velice oblí-
benou Evu Šimerdovou, 
naši zlatou rybku,“ říká 
zakladatel Květinového 
klubu Martin Hakr.

Řetězec floristic-
kých obchodů Květi-
nový klub byl založen 
jako koncept nabízejí-
cí nejen řezané a hrn-
kové květiny, dárky 
a drobné floristické 

potřeby, ale také kompletní floristické 
poradenství a servis pro každého zákaz-
níka s různými potřebami a přáními. Na 
odborníky z KK se můžete obrátit při 
výběru dekorací na speciální rodinné či 
firemní akce, ale také při výběru rostlin 
na svou terasu či zahradu. 

Na své si přijdou i nevěsty, kterým je 
zde nabízen kompletní květinový servis 
ke svatebnímu dni

Zdroj fotografií: Květinový klub

Květinový klub Šumperk
sídlí v Husitské ulici 1418/6.

Otevírací doba: 
Pondělí - pátek 8.00-18.00

Sobota  8.00- 12.00
Tel: 774 446 616

e-mail: sumperk@kvetinovyklub.cz

Otevírací doba:
Po – Pá    9:00 – 17:00
So - Ne na objednání

Lidická 48 (vedle supermarketu Billa 
ve vjezdu prodejny Kärcher),  Šumperk
Stříhání: dámské, pánské, dětské. * Parní 
žehlení vlasů Streampod s keratinem. 
* Melírování, barvení, přelivy – barvy pro 
alergiky a těhotné,  barvy bez amoniaku. 
* Rekonstrukční ošetření vlasů Silkat 
Repair. * Svatební, společenské účesy, 
proměny. * Prodlužování vlasů metodou  
Micro ring a Tape. * Prodej profesionální 
vlasové kosmetiky.

NOVÉ VLASOVÉ 
STUDIO 

Tel.: 724 402 626, 
E-mail: denisakourilova@email.cz

Kadeřnice Denisa Kouřilová
sleva při předložení 
tohoto kuponu10%

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY

HLEDÁME ještě 
37 lidí

kteří chtějí 
SNÍŽIT VÁHU 

o 5 - 30kg
Poradenství zdarma.

Trvalé výsledky.

Pro nezávazné informace
volejte 728 478 202

nebo
www.zhubnemezdrave.cz

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

Víte, proč se stále opakují  inzeráty 
V Šumperském zpraVodaJi?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 

Grilovací sezona je v plném proudu
Solná deska z Himálajské soli dodá vašemu 
grilování výjimečnou atmosféru a vynikající 
chuť grilovanému masu a zelenině.

Objednávejte telefonicky na 602 251 783
e-mailem: obchod@ftv-production.cz

Obdarujte 

své přátele 

orginálním 

dárkem

Ke grilovací desce nerezový 
nosič v ceně 400,-Kč
Při objednání desky do 30.6 sleva 100,- Kč 
cena po slevě 980,- Kč
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mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

Reklamní polepy aut • Firemní štíty, 
reklamní tabule, orientační systémy 
budov včetně montáže • Plachty,
bannery, billboardy • Áčka, stojany, 
roll-upy • PVC samolepky s ořezem 
do tvaru • Kalendáře, reklamní před-
měty • Fotoobrazy, tisk na plátno, 
rámování • Grafické návrhy • Letáky, 
plakáty, katalogy, noviny, vizitky

NAVŠTIVTE NÁS 
V NOVÉ PROVOZOVNĚ
Bludovská 10, 787 01 Šumperk

inzerce 10 x 6 cm 2.indd   1 29. 4. 2014   13:26:28

EVROPSKÉ DOTACE
PRO VŠECHNY
...SMYSLUPLNĚ A BEZ KORUPCE

starosta Obce Dolní Studénky
vysokoškolský učitel EU a diplomacie

prezident Evropské asociace pro rozvoj venkova

www.radimsrsen.eu

Volte č. 6 na kandidátce

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

nejlepší ceny v historii naší firmy! 
přijďte se i Vy přesvědčit, 

že prodáváme kvalitní český 
nábytek se slevou 40 %!


