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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

Město omezilo 
pití alkoholu 
v další lokalitě2, 6 4 5

Nová cyklostezka 
doslova roste 
před očima 7

Červnové téma: 
Cyklisté jako účastníci 
silničního provozu

Žába, Sedmivous, čaroděj Dobroděj, 
bludička Tulinka, orel s rybou, skřítek 
Kokeš ukrývající poklad, medvídek 
Pú, jenž prozradí tajemství získávání 
medu. Takto nazvané dřevěné sochy 
našly svůj „domov“ v Čarovném lese. 
Nachází se v příměstském lese na cestě 
vedoucí k Tulince v prostoru mezi dvě-
ma studánkami. Slavnostního otevření 
se ve středu 18. června zúčastnily stov-
ky dětí ze šumperských i okolních zá-
kladních škol, které u soch plnily úkoly 
a pro něž připravilo Středisko volného 
času Doris zábavný program.

„Čarovný les je novinkou letošní letní 
turistické sezony. Věříme, že bude pro 
děti a jejich rodiče příjemným zpest-
řením a pro ostatní návštěvníky lesa 
oblíbeným odpočinkovým místem,“ 
říká mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková a dodává, že v lese nechybí 
ani drobný mobiliář, jako jsou odpad-
kové koše, turistické odpočívadlo a in-
formační tabule. Současně zdůrazňuje, 
že zajímavý projekt zrealizovalo město 
s pomocí evropských peněz v rámci 
druhé etapy projektu Čarodějnickou 
cyklotrasou po polsko-českém po-
hraničí. Dřevěné sochy přitom vytvo-
řili loni v květnu v prostorách hřiště 
u Komína polští a čeští sochaři v rámci 

tzv. dřevosochání. Jedna ze soch, na-
zvaná Bludné kolo, jejímž autorem je 
Jan Sera� n z polských Glocholaz, je 
pak umístěna v expozici Čarodějnické 
procesy v tzv. Geschaderově domě.

V rámci projektu navíc vyjde na 
přelomu července a srpna interaktiv-
ní brožura zaměřená zejména na děti. 
„Brožurka bude obsahovat mapku 
s vyznačením Čarodějnické cyklotrasy, 
plánek Čarovného lesa a množství in-
teraktivních úkolů, které si děti budou 
moci samy vyřešit,“ prozrazuje Haj-
duková a podotýká, že k dostání bude 

zdarma v Informačním centru, jež sídlí 
v budově muzea, a na stanovišti prů-
vodců v suterénu šumperské radnice. 

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 zastavení 
sledují místa, která jsou spjata s honem 
na čarodějnice v 17. století. V roce 2010 
byla v jejím rámci zřízena stálá expo-
zice Čarodějnické procesy v Gescha-
derově domě v Šumperku jako jedno 
z jejích zastavení.  -zk-
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Během slavnostního otevření byly u každé sochy připraveny úkoly, za jejichž 
splnění dostaly děti na konci Čarovného lesa odměnu.  Foto: -zk-

M sto láká d ti i dosp lé do arovného lesa Klášterní hudební slavnosti nabízejí lákavé menu

Osmý ročník Klášterních hudebních 
slavností pokračuje v červenci několika 
koncerty. Podrobný program lze nalézt 
na internetových stránkách festivalu 
www.klasternihudebnislavnosti.cz. Na 
nich si mohou zájemci on-line rezervovat 
či přímo zakoupit vstupenky na jednot-
livé koncerty a najdou zde také cenově 
zvýhodněné balíčky.

Padesáté výročí založení světoznámé-
ho vokálně instrumentálního souboru 
Linha Singers oslaví hudbymilovná ve-
řejnost dnes večer v Krnově a zítra, tedy 
ve čtvrtek 3. července, v Rapotíně. Kon-
certy začínají o sedmé podvečerní a ne-
sou název Klasika ve swingovém hávu. 

Patronka festivalu a hvězdná houslistka 
Gabriela Demeterová přiveze se soubo-
rem Ensemble 18+ na letošní Klášterní 
hudební slavnosti program nazvaný � e 
Best of Vivaldi - Čtvero ročních dob. 
Posluchači se mohou těšit na koncerty, 
které proběhnou v neděli 6. července od 
15 hodin v kostele na Hedeči v Králí-
kách, v pondělí 7. července od 20 hodin 
v klášterním kostele v Šumperku, v úterý 
8. července od 20 hodin v Kongresovém 
sále PLL Jeseník a ve středu 9. července 
v sále Muzea v Moravské Třebové. 

V pátek 11. července zavítají na zámek 
v Bludově a v sobotu 12. července do kul-
turního domu v Loučné herečka Valérie 
Zawadská a šumperská rodačka, � étnist-
ka Lenka Kozderková. Obě umělkyně 
nabídnou vždy od sedmé podvečerní po-
sluchačům komponovaný pořad Básně 

s � étnou, v němž se prolnou díla J. Seifer-
ta, J. Skácela se skladbami J.S. Bacha, G.P. 
Telemanna a C. Debussyho. 

Instrumentální soubor Ensemble 18+ 
zavítá do Šumperka ještě jednou, aby spo-
lu s Kühnovým smíšeným sborem a jeho 
sólisty přednesli skladby Stabat Mater 
a Gloria Antonia Vivaldiho. Koncert 
s podtitulem Vivat Vivaldi je na progra-
mu v pondělí 14. července ve 20 hodin 
v klášterním kostele. -zk-

Patronkou Klášterních hudebních 
slavností je Gabriela Demeterová, 
jež na nich rovněž vystoupí.  
 Foto: archiv

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Školáky vystřídali v budovách řemeslníci

Sedm dní si již užívají prázdnin děti 
z tzv. Hlucháku, tedy ze Základní školy 
v ulici 8. května. Vysvědčení dostaly se 
několikadenním předstihem, ve školní 
budově je totiž vystřídali řemeslníci. 
Žákům zbývajících čtyř „základek“ pak 
odstartovaly prázdniny o tři dny poz-
ději - v pátek 27. června. Také jejich 
školy či školní areály ožijí stavebním 
ruchem.

Letošní prázdniny se nesou na všech 
šumperských základních školách ve 
znamení rekonstrukce. Školní budo-
va v ulici 8. května ožila stavebním 
ruchem už minulý týden. Společnost 
Window Holding a.s. z Lázní Toušeň, 
jež uspěla ve výběrovém řízení v kon-
kurenci devíti firem, se zde pustila do 
výměny oken, jež přijde na 3,335 mili-
onu a kterou financuje město ze svého 
rozpočtu. Vše by měla zvládnout do  

18. srpna. Do září se dočká zateplení 
i tamní tělocvična. Zrealizuje ho olo-
moucká firma Dach Systém za 5,894 mi- 
lionu. Pokud na něj místní radnice  
nedostane dotaci z Operačního progra-
mu životní prostředí, o kterou požáda-
la, zaplatí ji z vlastní kasy. V případě, že 
uspěje, chce současně zrekonstruovat 
větrání a vytápění tělocvičny.

Stavebním ruchem ožijí také další 
tři školní areály. V atriu školy v ulici 
Dr. E. Beneše vybuduje o prázdninách 
zábřežská firma Ekozis za 1,269 milio-
nu korun dopadové plochy s umělým 
povrchem a položí zámkovou dlažbu. 
Herní prvky si škola pořídí z vlastních 
peněz. Místní radnice se pak chce v létě 
pustit i do opravy terasy a zábradlí 
u hlavního vchodu do školy ve Vrch-
lického ulici, která se se již dnes chlubí 
novou zateplenou fasádou.

A proměny by se měl dočkat rovněž 
sportovní areál u základní školy ve Slu-
neční ulici v Temenici. Počítá se s tím, 
že v místě stávající škvárové „třístovky“ 
vznikne ovál s umělým povrchem se 
čtyřmi drahami, dlouhý dvě stě padesát 
metrů. Uvnitř pak budou umístěna dvě 
hřiště s umělým povrchem na malou 
kopanou a jedno hřiště s univerzálním 
povrchem, na němž se bude moci hrát 
volejbal, basketbal, tenis a další míčo-
vé hry. Na rekonstrukci, která by měla 
skončit v polovině října, má místní 
radnice ve svém rozpočtu vyčleněno 
9,1 milionu. „Výběrové řízení na do-
davatele již proběhlo a v současnosti 
řešíme námitku k zadávacímu řízení, 
kterou podal jeden z uchazečů,“ uvedla 
vedoucí odboru rozvoje města, územ-
ního plánování a investic Irena Bittne-
rová. -zk-

Školáci z „Hlucháku“ mají prázdniny o tři dny delší. Výměna oken totiž zavřela jejich školu již minulou středu. Pro vy-
svědčení si tak děti přišly v úterý 24. června.  Foto: P. Kvapil

Prvoligové basketbalistky a basketba-
listy přijal šumperský starosta Zdeněk 
Brož.    Strana 3

Zimní stadion projde modernizací 
v příštím roce.    Strany 3, 4

U Základní školy ve Vrchlického uli-
ci vznikla přírodní učebna nazvaná 
5park.    Strany 3, 5
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Informace ze zastupitelstva

Nákladnou rekonstrukci a výměnu kanalizace ve vý-
chodní části města rozjela společnost Vodohospodář-
ská zařízení Šumperk, a.s. před devíti lety. Šumperští 
zastupitelé tehdy schválili soubor pravidel o podpoře 
města při rekonstrukci, obnově či výměně kanalizač-
ních přípojek v letech 2005-2007, které vlastní soukro-
mé osoby. Obdobná pravidla pak odsouhlasili pro další 
ulice v roce 2009 a naposledy loni v březnu v souvislos-
ti s další obnovou stokové sítě v rámci projektu Zlep-
šení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, 
jenž je z velké části financován z Fondu soudržnosti 
Evropské unie. O tři měsíce později schválili platnost 
zásad pro ulice Temenickou, Javoříčko, Pod Senovou, 
Sluneční, Západní, Sokolskou, Anglickou, Zábřežskou, 
Vančurovu, Alšovu, Dobrovského, Majakovského, Ga-
garinovu a Dolnostudénskou. Letos pak na svém červ-
novém jednání rozšířili seznam ještě o ulici Blanickou 
a schválili prodloužení platnosti zásad i pro rok 2015.

Každému, kdo na vlastní náklady obnoví u stavební 
nemovitosti kanalizační přípojku, tak vyplatí radnice 
finanční příspěvek ve výši tisíc korun za běžný metr, 
maximálně však v délce šedesáti metrů. Nabídka se 
přitom vztahuje na rekonstrukci celé splaškové kana-
lizační přípojky bez ohledu na to, zda je vedena ve ve-

řejné či soukromé části pozemku. Vlastník napojené 
nemovitosti musí městu předložit potvrzení o řádném 
napojení přípojky na kanalizační řad a také potvrze-
ní o skutečné délce přípojky splaškové kanalizace, jež 
představuje vzdálenost mezi domovní revizní šachtou 
a bodem napojení přípojky v hlavním řadu.

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 
čtvrtek 19. června 2014:

* seznámilo se se studií rekonstrukce stávajícího 
autobusového nádraží, kterou prezentoval architekt 
David Průša. Více v příštím čísle.

* schválilo aktualizaci Strategického plánu města 
na léta 2014-2020. Ten původní byl schválen před 
osmi lety a stanoví hlavní priority rozvoje Šumperka. 
Z tohoto dokumentu pak vycházejí tzv. akční plány, 
které se zpracovávají pro jednotlivé roky a obsahují 
výčet konkrétních aktivit a jejich financování. Veške-
ré dosud zpracované dokumenty, včetně tzv. SWOT 
analýzy, si lze prohlédnout na adrese http://www.sum-
perk.cz/cs/podnikatel/aktualizace-strategickeho-pla-
nu-města.html.

* schválilo variantu modernizace objektu zimní-
ho stadionu, kterou budou realizovat Podniky města 
Šumperka, jež budovu vlastní. Více na stranách 3 a 4.

* schválilo časový a obsahový program svých zase-
dání v době od července do konce čtyřletého volební-
ho období, jež vyprší na podzim. Nejbližší jednání je 
naplánováno na 18. září, to další a zároveň poslední 
v tomto volebním období pak na 9. října.

* schválilo přidělení finančních částek nad padesát 
tisíc korun určených na dotace z městského rozpočtu 
na činnost organizací působících v soutěžích výkon-
nostního sportu seniorů, juniorů a dorostenců pro rok 

Šedesáti tisíci korunami přispěje město mažoretkám 
Sany ze školy ve Sluneční ulici na náklady spojené 
s cestou do chorvatského města Poreč, v němž budou 
na konci srpna hájit barvy Šumperka na evropském 
šampionátu. Mladým fotbalistům z klubu SAN-JV 
Šumperk pak umožní díky příspěvku ve výši 185 tisíc 
korun hrát ligu Sportovního Centra Mládeže, což je 
druhá nejvyšší soutěž v republice. Obě veřejné finanč-
ní podpory schválili zastupitelé na svém červnovém 
zasedání.

Šumperské mažoretky Sany ze školy ve Sluneční 
ulici vybojovaly na květnovém Mistrovství republiky 
mažoretek v Jaroměři hned několik úspěchů. Juniorky 
získaly v disciplíně Mix zlatou medaili a v disciplíně 
Pom klasik stříbro. Seniorky pak obsadily v disciplí-
nách Mix a Pom klasik druhé místo a v disciplíně Pom 
klasik si domů přivezly zlato. Obě skupiny tak budou 
hájit barvy Šumperka na evropském šampionátu, který 
proběhne v Chorvatsku.

Loni v listopadu schválili zastupitelé navýšení veřej-
né finanční podpory občanskému sdružení Fotbalový 
klub SAN-JV Šumperk o jeden milion korun. Podmín-

kou poskytnutí milionové částky bylo, že klub získá 
na sezonu 2014/2015 licenci ke zřízení Sportovního 
centra mládeže, jež by mělo umožnit mladým fotba-
listům hrát nejvyšší dorosteneckou soutěž v republice 
a propojit stávající dobře fungující žákovské Sportovní 

středisko mládeže s mužským fotbalem. Ačkoliv klub 
požadavky licenčního řízení splnil, nebyl vybrán. Do-
stal ale možnost přihlásit dorostence kategorie U19 do 
ligy Sportovního Centra Mládeže, podmínkou ovšem 
je garance zajištěného financování. Klubu by tato sou-
těž mohla výrazně pomoci v licenčním řízení pro se-
zonu 2015/2016, neboť ostatní dvě stávající družstva 
hrají divizi dorostu, která je rovněž druhou nejvyšší 
republikovou soutěží. V případě, že by klub neposta-
vil tři mužstva do odpovídajících soutěží, hrozilo by, 
že asi patnáct dorostenců bude muset odejít do jiných 
klubů nebo skončit. Zastupitelé tak schválili poskytnu-
tí veřejné finanční podpory občanskému sdružení FK-
SAN-JV ve výši 185 tisíc korun na první část sezony od 
1. července do konce letošního roku a stejnou částku 
na druhou část sezony, jež trvá od 1. ledna do 30. červ-
na 2015. Současně uložili Radě města zapracovat tuto 
sumu do návrhu rozpočtu na příští rok. Peníze půjdou 
na náklady spojené s účastí v nejvyšší soutěži v regio-
nu. O příslibu případné milionové dotace na zřízení 
Sportovního centra mládeže rozhodne až nové zastu-
pitelstvo, jež vzejde z podzimních komunálních voleb.

Letem šumperským zastupitelským světem

Město přispěje úspěšným mažoretkám na dopravu do Chorvatska, podpoří i fotbalisty z klubu SAN-JV

Radnice podpoří budování kanalizačních přípojek také v Blanické ulici

Společnost VHZ v současnosti rekonstruuje v rámci 
evropského projektu kanalizaci v ulici Dolnostudén-
ské.                                                                      Foto: -zk-

Úspěšným mažoretkám ze školy ve Sluneční ulici pobla-
hopřál šumperský starosta Zdeněk Brož.         Foto: -oh-

2014. Celkem přitom zastupitelé rozdělili 2,001 mi- 
lionu korun. Šest set tisíc dostane HK Mladí Draci 
Šumperk, o.s. na družstvo mladšího dorostu a tři sta 
padesát tisíc HK Hokej Šumperk 2003, o.s. na starší 
dorost a juniory. Muže z Fotbalového klubu SAN-
JV Šumperk podpoří místní radnice čtyřmi sty tisíci 
a družstvo dorostu třemi sty padesáti tisíci korunami. 
S osmdesáti tisíci mohou počítat dospělí futsalisté  
1. FC Delta Real Šumperk, basketbalistky TJ Šumperk 
a stejnou částku obdrží i jejich mužští kolegové. Muž-
stvo házenkářů, rovněž z místní Tělovýchovné jednoty, 
pak má jistých jedenašedesát tisíc.

Na šumperskou radnici letos dorazilo šestatřicet žá-
dostí o poskytnutí dotace, osmadvacet jich projednala 
a schválila Rada města. Komise pro přidělování gran-
tů a dotací navrhla, aby byla celkem rozdělena částka 
2,477 milionu. Dalších patnáct tisíc převedli radní do 

veřejné finanční podpory, kterou obdrží Vít Valenta na 
koupi letenek na šachovou olympiádu, jež proběhne 
v norském Tromsu začátkem srpna. Osm tisíc, které 
ještě zbývají z dvou a půl milionu, vyčleněných v letoš-
ním rozpočtu na tuto kapitolu, zůstává jako rezerva.

* vzalo na vědomí zakládací smlouvu, stanovy a or-
ganizační řád zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty a schválilo členství Šum-
perka v tomto sdružení, žádost o členství v Asociaci 
a delegovalo místostarostu Petra Suchomela a Ivanu 
Kašparovou z odboru rozvoje města jako náhradnici 
k zastupování Šumperka na všech valných shromáždě-
ních a jednáních Asociace měst pro cyklisty. 

* schválilo vyčlenění financí z rozpočtu města v roce 
2015 ve výši minimálně 3,626 milionu korun k úhradě 
nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace Jirás-

kových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka“. 
Více v příštím čísle.

* stanovilo pro volební období 2014-2018 počet 
členů Zastupitelstva města, který zůstává stejný jako 
dosud - tedy sedmadvacet.

* schválilo usnesením č. 1283/14 statut Fondu ži-
votního prostředí s účinností od letošního 1. července. 
Důvodem jsou legislativní úpravy zákona o ovzduší 
a doplnění paragrafového znění příjmů Fondu. Ten 
slouží k podpoře aktivit, které vedou ke zlepšení život-
ního prostředí. Peníze, jež jdou především z poplatků, 
odvodů a pokut vyplývajících z právních předpisů měs-
ta účelově vázaných na zlepšení životního prostředí, se 
ukládají na samostatný účet města a o přidělení podpo-
ry rozhodují radní na základě vyjádření odboru a ko-
mise životního prostředí. Pokračování na str. 6
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Prvoligové basketbalistky a basketbalisté zavítali na radniciFarmáři nabídnou své 
produkty tento pátek
Již počtvrté budou mít Šumpera-

né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo od 
výrobců. V pátek 4. července obsadí 
prodejci dvě desítky stánků rozese-
tých v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které při-
pravila 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 po-
drobné 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.  -zk-

Historicky nevídaného úspěchu do-
sáhl šumperský basketbal. V příští se-
zoně se zde totiž budou hrát dvě druhé 
nejvyšší soutěže. Fanoušci ženského 
i mužského týmu se tak mohou těšit 
na prvoligová utkání. Ta si nepochybně 
nenechá ujít šumperský starosta Zde-
něk Brož, který má k tomuto sportu 
velmi blízko a jenž v pátek 20. června 
obě družstva, včetně vedení oddílu, 
přivítal v obřadní síni radnice.

„Jsem rád, že se portfolio našich 
úspěšných sportovců takto rozrůstá. 
Z vašeho úspěchu mám radost o to vět-
ší, že jde o sport mému srdci velmi blíz-
ký. Už teď se těším na novou sezonu,“ 
řekl starosta Zdeněk Brož, který dostal 
od čerstvě prvoligových basketbalistů 
podepsaný míč. Hráčkám i hráčům, 
které představili kapitáni obou týmů, 
poděkoval nejen za něj, ale především 
za příkladnou reprezentaci města a jeho 
zviditelnění v rámci republiky.  -red-

Modernizace se po letech dočká šumperský zimní 
stadion, na svém jednání 19. června ji „posvětili“ za-
stupitelé, kteří schválili i konkrétní variantu. Do ná-
kladné rekonstrukce se Podniky města Šumperka, jež 
mají objekt ve vlastnictví a spravují ho, pustí příští rok 
a zvládnout ji musejí během čtyř měsíců. Investice se 
přitom odhaduje na šedesát osm a půl milionu bez 
daně z přidané hodnoty.

Modernizace stadionu zahrnuje rekonstrukci  
objektu, včetně střechy, a pořízení zcela nové techno-
logie výroby ledu. Původně se přitom počítalo s roz-
dělením oprav do dvou etap, z nichž první, zaměřená 
na vlastní budovu, by proběhla v letošním roce. V této 
souvislosti představil ředitel Podniků města Šumper-
ka Luděk Šperlich dvě varianty řešení zateplení stavby 
již na dubnovém jednání zastupitelstva města. To ale 
požádalo Podniky města o předložení kompletního 
materiálu, zahrnujícího finanční náročnost jednot-
livých variant, včetně možnosti demolice stávajícího 
objektu a výstavby nového stadionu. Podrobným ma-
teriálem se zastupitelé zabývali na speciální schůzce 
a poté na svém červnovém jednání.

Kromě modernizace budovy stadionu ve dvou 
podobách obsahuje materiál i další varianty řešení. 
Počínaje výstavbou typizované haly výrazně menších 
rozměrů, než je dnes, přes demolici stávajícího objek-

tu a vybudování nového sportoviště s kapacitou dva 
a půl tisíce diváků na stejném místě až po   zachování 
dnešního a výstavbu nového zimního stadionu se stá-
vající kapacitou dva a půl tisíce diváků, jenž by mohl 
mít podobu multifunkčního areálu, v jiné části města. 
Náklady na poslední dvě řešení přitom přesahují hra-
nici tří set milionů korun. „Z plusů a mínusů jednot-
livých variant, které jsme probrali s uživateli stadionu 
i v představenstvu PMŠ, jednoznačně vyplývá, že by 
se město mělo uchýlit k modernizaci dnešního stadi-
onu a zrealizovat ji s náklady do sedmdesáti milionů 
korun,“ uvedl ředitel PMŠ Luděk Šperlich. Zastupi-
telé vzápětí toto řešení schválili. Nově tak bude plášť 
zimního stadionu opatřen zateplovacím systémem, 
který bude předsazený před dnešní obvodový plášť. 
„Konkrétní systém ještě architekt doladí. Jistě už ale 
víme, že pro značnou finanční náročnost nepůjdeme 
do zateplení s vnějším skleněným pláštěm,“ podotkl 
Šperlich. I tak podle něj dojde k popření dnešního 
vzhledu budovy, který se naprosto změní.

„V nejbližší době musíme dokončit příslušnou pro-
jektovou dokumentaci záměru a také zadávací doku-
mentaci pro výběr zhotovitele, abychom ho mohli co 
nejdříve vysoutěžit a začít stavbu připravovat,“ přiblí-
žil další kroky ředitel Podniků města. 

 Pokračování na str. 4

Číslice pět provází Základní školu ve Vrchlické-
ho ulici již velmi dlouho. Není proto divu, že nová 
přírodní učebna, která nedávno vznikla ve školní za-
hradě, nese název 5park. Na realizaci přispěl v rámci 
projektu Pětka Revolvingový fond Ministerstva ži-
votního prostředí a na budování 5parku se značnou  
měrou podíleli učitelé a žáci školy i jejich rodiče 
a přátelé. Ti všichni se sešli na slavnostním otevření 
v pátek 13. června.

„První krůčky k realizaci jsme podnikli loni v lednu 
a letos v březnu jsme měli téměř hotovo. Za tu dobu 
se zahrada změnila k nepoznání. Na tom mají svůj 
podíl nejen žáci, kteří ji budovali v rámci pracovních 
činností i ve volném čase, ale také pedagogové, rodiče 
a přátelé, jež se sešli na šesti brigádách za jakéhoko-
liv počasí v době svého volna. Dohromady jsme tak 
odpracovali osm set třináct hodin. Všem proto patří 
upřímné poděkování,“ řekl ředitel šumperské „Pětky“ 
Petr Málek. Vzápětí zdůraznil, že velkou zásluhu na 
celkovém výsledku má vedoucí projektu, kantorka 
Gabriela Přikrylová. Pokračování na str. 5

Setkání úspěšných sportovců se starostou města Zdeňkem Brožem na šumperské 
radnici se neslo ve zcela neformálním duchu.  Foto: -zk-

Velkou atrakcí pro děti je zejména hmatový chodník 
vinoucí se podél školy.  Foto: -zk-

Modernizace zimního stadionu proběhne příští rok U „Pětky“ vyrostl 5park

Jeden z návrhů zateplení (jižní a severní pohled) z dílny architektů Skoumalových zásadně mění vzhled budovy. 
Jedná se o možnou variantu vzhledu stavby po zateplení.
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   Pokračování ze str. 3
Pokud se obě etapy rekonstrukce příští 

rok spojí, musejí stavební práce odstar-
tovat ihned po ukončení hokejové sou-
těže. „To znamená nejpozději 1. dubna, 
abychom nenarušili tréninkový proces, 
který začíná kolem 5. srpna,“ zdůraznil 
Šperlich a dodal, že práce, které nemají 
vliv na běžné užívání zimního stadionu, 
mohou probíhat prakticky až do kon-
ce listopadu. Kromě zateplení střechy 
a obvodového pláště zahrnuje oprava 
nové osvětlení, jež mimo jiné umožní 
například i efekty na ledové ploše v pří-
padě vstřelení branky, odvětrání objektu 
a úpravu interiéru. To vše by mělo přijít 
asi na devatenáct milionů.

Nejnákladnější pak bude výměna 

technologie na výrobu ledu, kdy nové 
zařízení podstatně sníží množství po-
užívaného čpavku. V této souvislosti 
je třeba odstranit současnou betono-
vou desku, včetně podloží, do hloubky 
tří metrů a vybetonovat desku novou. 
„Součástí druhé etapy je vedle nových 
rozvodů čpavku a rekonstrukce tech-
nologie chlazení také přístavba rolbov-
ny, instalace měření a regulace systému 
a osazení nových mantinelů s plexiskly 
a střídaček pro hráče,“ vyjmenoval ře-
ditel PMŠ a podotkl, že náklady na 
tuto druhou etapu se pohybují kolem 
devětačtyřiceti milionů bez DPH. „Mo-
del financování modernizace zimního 
stadionu budeme ještě ve spolupráci 
s městem řešit,“ uzavřel Šperlich. -zk-

Modernizace zimního stadionu 
proběhne příští rok

Stav zimního stadionu, který byl postaven před více než čtyřiceti lety, je neutěšený. 
 Foto: -zk-

Nová cyklostezka doslova roste před očima Místo Charitní pouti 
proběhl Pohádkový les

Chcete soutěžit ve vaření 
kotlíkového guláše?
Zaregistrujte se ve Vile Doris

Práce na výstavbě šumperské části 
cyklostezky vedoucí do Dolních Stu-
dének jsou v plném proudu. Dělníci 
se pohybují nejen v úseku od ČSAD 
k Bělidlu, ale postupují také směrem 
ke křižovatce ulic Žerotínovy a Dolno-
studénské u Parsu. Závěrečnou tečkou 
bude položení nového povrchu v celé 
Žerotínově ulici, které je v „režii“ 
Správy silnic Olomouckého kraje. Vše 
by mělo být hotovo do 15. září.

V souvislosti s probíhající stav-
bou cyklostezky do Dolních Studé-
nek dojde úpravou přednosti v jízdě 
k logičtějšímu uspořádání dopravy 
mezi ulicemi Žerotínovou a Dolno-
studénskou. Prioritu dostane Žero-
tínova ulice směrem k železničnímu 
přejezdu. „Oblouk křižovatky, která 
má dnes podobu litery „Y“, se napřímí 
a křížení bude mít nově tvar písmene 
„T“. Vzniknou zde i nové bezpečnější 
přechody pro chodce se středovými 
ostrůvky,“ vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy šumperské radnice Radek 
Novotný, který nepředpokládá, že by 
plánovaná změna mohla zvýšit počet 
dopravních nehod v této části města. 
„Nepůjde jen o výměnu dopravních 

značek, ale úpravy budou natolik vý-
razné, že je okamžitě zaregistrují i ři-
diči zvyklí jezdit po paměti,“ zdůraznil 
vedoucí odboru dopravy.

A další největší změna? Za vjezdem 
do areálu ČSAD v Žerotínově ulici 
budou cyklisté jedoucí do Šumperka 
bezpečně převedeni z vymezeného 
jízdního pruhu na levou stranu. „Před-
pokládáme, že jakmile se dokončí pře-
jezd u areálu ČSAD, proběhne dílčí 

kolaudace hotové části cyklostezky 
směrem do Dolních Studének, aby ji 
lidé již mohli začít využívat,“ sdělila ve-
doucí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová. 
Město pak bude pokračovat v realizaci 
cyklostezky dále Žerotínovou ulicí ke 
kruhovému objezdu u Základní umě-
lecké školy. Zde cyklostezka naváže na 
stezku vedoucí z Temenice po ulicích 
Havlíčkově a Žerotínově.  -zk-

Charita Šumperk uspořádala ve spo-
lupráci s Centrem pro rodinu v sobotu 
7. června Pohádkový les. Akce se kona-
la jako alternativa k tradiční Charitní 
pouti, která letos kvůli stěhování Cha-
rity do nových prostor v Jeremenkově 
ulici neproběhla.

Program byl určen především 
Tříkrálovým koledníkům - jako podě-
kování za jejich obětavou službu. Zvá-
ny však byly i další děti, jejich rodiče 
či prarodiče. Na trase od hrabenovské 
myslivny ke kostelíčku Božího těla 
na ně čekalo osm pohádkových by-
tostí, které pouštěly příchozí dál jen 
po splnění mnohdy nelehkých úkolů. 
V cíli pak děti zastavily ohnivé ženy, 
u nichž musely splnit poslední úkol - 
z jednotlivých indicií, jež získávaly po 
cestě, vyluštit klíčovou větu a také do 
připraveného táboráku nasbírat trochu 
dříví. Na oplátku jim ohnivé víly po-
mohly s opékáním špekáčků či jim na-
bídly něco z „kouzelného prostřeného 
ubrousku“. Po třetí hodině byla slouže-
na v kostelíčku Božího Těla mše svatá, 
která měla původně program završit. 
Protože ale příchozích bylo opravdu 
hodně (jen dětí bylo kolem sedmdesá-
ti) a někteří přišli na mši na poslední 
chvíli, vychutnali si opékání špekáčků 
a občerstvení až po ní. Akce se vydařila 
nejen díky krásnému slunnému počasí, 
ale i zásluhou všech, kteří se na ní po-
díleli organizačně a odvážně se oblékli 
do kostýmů pohádkových postav. Pro 
děti a mnohé dospělé to byl nezapome-
nutelný zážitek. L. Špatná

Také letos se bude během srpnového 
Mezinárodního folklorního festivalu 
linout ze Sadů 1. máje nezaměnitelná 
vůně guláše. Organizátoři loňské sou-
těže o nejchutnější kotlíkový guláš se 
letos rozhodli uspořádat její druhý roč-
ník. Novinkou je, že příležitost ukázat 
svůj kuchařský um dostanou také zá-
jemci z řad veřejnosti. Stačí se jen včas 
zaregistrovat.

„Pro velký zájem veřejnosti chceme 
dát letos možnost zasoutěžit si všem 
amatérským kuchařům, kteří se vaření 
guláše věnují nebo chtějí věnovat. Pod-
mínkou je vlastní kotlík na vaření o ob-
sahu minimálně patnáct litrů a včasná 
registrace ve Vile Doris, v jejímž areálu 
celá soutěž proběhne,“ říká šumperský 
radní Jiří Gonda, který nad akcí převzal 
záštitu. Soutěž bude probíhat ve čtvrtek 
14. srpna od rána a nejchutnější kotlí-
kové guláše opět vybere odborná poro-
ta. Soutěžní řád je přitom k dispozici ve 
Vile Doris. „Pokud se chcete blýsknout 

svým excelentním kuchařským umě-
ním nebo reprezentovat sebe či svou fir-
mu, neváhejte a kontaktujte pořadatele. 
Počet míst je omezen kapacitou areá-
lu,“ zdůrazňuje Gonda, kterého mohou 
zájemci o účast v soutěži kontaktovat 
telefonicky na čísle 602 552 825 nebo 
e-mailem na adrese jirigonda@gmail.
com. -zk-

Práce na nové cyklostezce jsou v plném proudu. Před vjezdem do areálu ČSAD 
budou cyklisté jedoucí ze Šumperka bezpečně převedeni z vymezeného jízdního 
pruhu na levou stranu.  Foto: -zk-

Vyšlo červencové číslo 
Kulturního života Šumperka, 
tentokráte se soutěží o ceny 

v rubrice Šumperské proměny!
V prodeji za 12 Kč v knihkupectvích, 

knihovně, kině Oko, informacích 
městské úřadovny na nám. Míru  

a novinových stáncích. 

Loňská soutěž o nejchutnější kotlíko-
vý guláš se setkala s velkým ohlasem 
veřejnosti.                              Foto: -pk-
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    Pokračování ze str. 3
V celém prostoru zahrady, kterou 

tvoří část naučná a užitková, vznik-
lo pět různorodých stanovišť, jež se 
vzájemně doplňují. Od učebny s ma-
sivními dřevěnými stoly a lavicemi je 
vidět malý lesík s několika vzrostlými 
stromy. 

„Iluzi lesa dotvářejí mechy, kapradiny, 
jahodník, ostružiník, líska a brusnice 
borůvka, které jsme tu vysadili. Díky 
tomu bude výuka v učebně velmi zají-
mavá, protože z ní budeme pozorovat 
přírodu,“ uvedla vedoucí projektu Gab-
riela Přikrylová a dodala, že kdo si trouf-
ne, může lesíkem projít přes pavučinu až 
do horního patra zahrady, kde najde ně-
kolik informačních tabulí, zeleninovou 
zahradu, bylinkovou spirálu a zejména 
ovocný sad. Jabloně, hrušně a slivoně 
v zakrslých formách zde zdobí ptačí 
budky coby celoroční příbytky malých 
ptáků a nechybějí tu ani hmyzí „hotely“ 
pro přímé pozorování. To vše doplňují 
rozcestníky, které ukazují světové strany, 
partnerské země školy z projektu Come-
nius a místně zajímavé lokality. 

Součástí užitkové zahrady, kterou 
tvoří zeleninové a bylinkové záhony, 
je rovněž kompost s užitečným humu-
sem. Nechybějí zde ani tisícilitrová ná-
drž na dešťovou vodu a sklad na dřevo 
a nářadí. Pod touto částí se pak dole 
nachází volná plocha pro hry a zábavu, 
na kterou navazuje hmatový chodník 

vinoucí se podél školy. „Chodník roz-
víjí smyslové vnímání. Při přecházení 
z jednoho pole do druhého můžete 
dotykem nohy vnímat rozmanitost 
tvarů, tvrdosti a struktury přírodních 
materiálů. Chůze po něm je velký zá-
žitek a myslím, že i pro děti je velkou 
atrakcí,“ podotkla vedoucí projektu.

Na realizaci 5parku přispěl sedmde-
sáti tisíci korunami v rámci projektu 
Pětka Revolvingový fond Ministerstva 
životního prostředí. „Za tyto peníze 
jsme nechali zhotovit dřevěné lavice 
a stoly, informační tabule, rozcestníky 

a pořídili jsme i akumulátorovou vr-
tačku, přímočarou pilu, zahradní ná-
řadí a nádrž na dešťovou vodu,“ uvedl 
ředitel školy a připomněl, že nedávno 
dostala škola také nový barevný zatep-
lený „kabát“, na který získalo město 
dotaci v rámci energetických úspor. 
„Rád bych poděkoval všem, kteří tak 
smysluplně zvelebili majetek města, 
a doufám, že 5park bude dobře sloužit 
ke vzdělávání a pochopení dějů v pří-
rodě,“ řekl během slavnostního ote-
vření šumperský místostarosta Marek 
Zapletal. -zk-

U „Pětky“ vyrostl 5park

Lístky na koncert 
Dalibora Jandy 
se již prodávají

Město omezilo pití 
alkoholu v další lokalitě

V celém prostoru zahrady, kterou tvoří část naučná a užitková, vzniklo pět různo-
rodých stanovišť, jež se vzájemně doplňují.                                                     Foto: -zk-

Pít alkohol v některých lokalitách 
v Šumperku není možné od roku 2008. 
Tehdy zastupitelé schválili vyhlášku 
zakazující konzumaci alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, kon-
krétně ve dvanácti vyjmenovaných 
lokalitách, v dalších letech pak přidali 
ještě čtyři. A letos v červnu počet míst, 
kde se alkohol nesmí popíjet, opět roz-
šířili. Reagovali tak na stížnosti občanů, 
kteří bydlí v okolí obchodního centra 
v Temenické ulici. 

Nová vyhláška o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, kterou schválili zastupite-
lé 19. června, začne platit 7. července. 
Ke stávajícím šestnácti lokalitám tak 
přibyla část ulice Temenické v místě 
obchodního a zdravotnického centra 
a také ulice Finská a Jugoslávská. Kro-
mě nich zakazuje vyhláška konzumaci 
alkoholu v Sadech 1. máje, ve Smeta-
nových a Jiráskových sadech a Sadech  
B. Martinů, dále v centru města, na 
Dvořákově náměstí, v prostoru při ná-
městí Republiky, v okolí panelového 
domu v Čajkovského ulici, v prostoru 

ohraničeném ulicemi 8. května, Zbo-
rovskou, Bezejmennou a Bachmačskou, 
v lokalitě ohraničené ulicemi Lidickou,  
8. května, Šmeralovou a Revoluční 
a také v prostoru tvořeném ulicemi  
A. Kašpara, Tatranskou, Gen. Svobody 
od pošty po Finanční úřad a částí ulic 
Mazalovy a M. Šaje. Alkoholické nápo-
je se nesmějí pít ani na vlakovém i au-
tobusovém nádraží a v prostoru před 
nimi, včetně areálu Penny marketu, 
a také před supermarkety Kaufland, 
Hypernova, Plus, Lidl a v areálu Ob-
chodního korza. Zákaz pití alkoholu se 
vztahuje rovněž na sedmnáct krytých 
autobusových zastávek na Husově ná-
městí, náměstí Republiky a v ulicích 
Zábřežské, M.R. Štefánika, Žerotíno-
vě, Temenické, Reissově, Bratrušovské, 
Husitské a Lidické. 

Zákaz neplatí na povolených předza-
hrádkách a alkohol mohou lidé popíjet 
i během kulturních a společenských 
akcí na veřejném prostranství, které 
místní radnice předem povolí. Výjimka 
platí rovněž pro první a poslední den 
v roce.  -zk-

Jeden z nejúspěšnějších zpěváků 
v historii české popmusic Dalibor Janda 
vystoupí v pátek 26. září v Domě kultu-
ry Šumperk. Za doprovodu kapely Pro-
totyp uvede všechny zásadní hity jako 
Hurikán, Kde jsi, Kaskadér, Hráli jsme 
kličkovanou, Všechno na Mars, Padá 
hvězda, Oheň - voda - vítr a další.

Dalibor Janda získal v dobách nej-
větší slávy několik Zlatých desek, dvě 
Platinové desky, ocenění na festivalech 
a třikrát za sebou vyhrál anketu popu-
larity Zlatý slavík. Patří do špičky čes-
ké hudební scény a jeho publikum mu 
zůstalo nejen věrné, ale pod pódii pra-
videlně stávají i fanynky a fanoušci ve 
věku Daliborovy také zpívající dcery Ji-
řiny Anny Jandové, která vystoupí jako 
host na šumperském koncertu.

Vstupenky na koncert začal Dům 
kultury prodávat již v červnu a během 
letních prázdnin si je lze koupit v In-
formačním centru v budově muzea. 
Více info a on-line objednávky na www.
dksumperk.cz. -op-

        Jak vidí město 
budoucí architekti? 
Odpověď dává 
výstava

Výstava nazvaná Šumperk pohle-
dem budoucích architektů je od to-
hoto pondělí k vidění v prostorách 
šumperské radnice. Studenti Fakulty 
architektury pražského ČVUT na ní 
představují na dvě desítky urbanis-
tických a územních studií vybraných 
městských lokalit. Výstava je přístup-
né během letních prázdnin v rámci 
provozní doby úřadu. -red-

     Knihovna Sever 
se otevře až v září

Knihovna Sever v Temenické ulici 
je od 11. června uzavřena. Důvodem 
je rekonstrukce objektu společen-
ského střediska Sever, v němž se  
nachází. Čtenáři, kteří na Sever  
docházejí, mohou do konce srpna 
vracet i půjčovat si knihy v hlavní 
budově knihovny v ulici 17. listopa-
du, 6, prodloužení pak lze vyřídit na 
tel.č. 583 283 138. -kv-

     Klášterní kostel 
se přes prázdniny 
otevírá veřejnosti

Kostel Zvěstování Panny Marie, 
jenž byl původně součástí domi-
nikánského klášterního komplexu 
a nyní je dějištěm řady koncertů 
a jiných kulturních událostí, je až 
do neděle 31. srpna denně přístupný 
návštěvníkům i Šumperanům. Zaví-
tat do něj mohou od 9 do 15 hodin. 
Vstupné je dobrovolné a výtěžek 
bude použit na restaurátorské práce 
na barokním mobiliáři kostela.

Během prázdnin navíc bude mož-
né v kostele zhlédnout výstavu ma-
pující život židovských osobností ze 
Šumperska. Výstava nazvaná „Oby-
čejní lidé v neobyčejných časech“ 
potrvá do 25. srpna. Více informací 
o kostele lze najít na www.sumperk.
cz  v sekci Turista, odkazu Atraktivi-
ty města. -red-

Klášterní kostel je dějištěm řady 
kulturních událostí.          Foto: -pk-
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Informace ze zastupitelstva

S finanční podporou ve výši tři a půl milionu ko-
run může pro příští sezonu opět počítat místní muž-
ský hokej, který se udržel v první národní hokejové 
lize. „Zelenou“ tomuto plánu dali zastupitelé na svém 
červnovém zasedání. 

Podmínkou získání zmíněné sumy je to, že stej-
ně jako v uplynulém roce musí společnost Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o.  do konce června prokázat, že 
sehnala potřebné sponzory, a má tak zajištěné fi-
nancování. Pokud by městu nepředložila uzavřené 
smlouvy se sponzory, jež pokryjí náklady hokejistů ve 
výši minimálně osm milionů korun, peníze od radni-
ce nedostane. „Hokejový klub nám již doručil kopie 
sponzorských smluv na podporu ve výši 8,76 milio-
nu korun. Podmínku tedy splnil,“ uvedl šumperský 
místostarosta Marek Zapletal a dodal, že současně 
se společnost musí zavázat, že městu zpřístupní své 
účetnictví a na požádání mu kdykoliv umožní finanč-
ní kontrolu. Respektovat pak samozřejmě musí další 

podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory 
z městského rozpočtu.

    Pokračování ze str. 2
* zabývalo se otázkou altánu ve Smetanových 

sadech, jehož demolici schválili na svém loňském 
březnovém zasedání. „Jakožto zastupitelka jsem byla 
požádána petičním výborem „Za zachování altánu ve 
Smetanových sadech“, předsedou občanského sdru-
žení „Za altán“ a skupinou dalších zastupitelů, abych 
předložila návrh na zrušení loňského usnesení o de-
molici altánu v souvislosti s revitalizací parku,“ uvedla 
zastupitelka Eva Tejklová, jež zpracovala a předložila 
svým kolegům materiál s návrhem usnesení, kterým 
by zrušili své usnesení z loňského 7. března a schválili 
by zachování altánu a jeho opravu v rámci projektu re-
vitalizace Smetanových sadů. V hlasování, jež po před-
ložení návrhu následovalo, zastupitelé neschválili zařa-
zení materiálu nazvaného Smetanovy sady - altán jako 
samostatného bodu červnového jednání. Následovala 
dlouhá a místy emotivní diskuze, během níž dostali 
slovo i zástupci občanského sdružení „Za altán“.

Zprávu o vývoji daňových a nedaňových příjmů od 
obyvatelstva vzali ve čtvrtek 19. června na vědomí šum-
perští zastupitelé. Ke konci letošního května vybrala 
místní radnice na daních, správních a místních poplat-
cích a ostatních odvodech a poplatcích 130,111 mi- 
lionu korun. To je ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku o 5,717 milionu více.

Na daních vybrala radnice během prvních pěti mě-
síců letošního roku 127,766 milionu, což je ve srov-
nání s loňskem o 5,529 milionu více, na správních  
poplatcích to pak bylo 5,346 milionu (loni 4,796 mil.). 
Místní poplatky, jež zahrnují platby za komunální od-
pad a psy, se na konci letošního května zastavily na 
částce 5,869 milionu (loni 5,709 mil.). Za zkoušky 
z odborné způsobilosti zaplatili řidiči 244 tisíce (loni 
276 tisíc) a odvody z loterií se 31. května zastavily na 
částce 11,886 milionu, což je oproti loňsku o 2,614 mi- 
lionu více. Na celý rok má přitom v rozpočtu město 
naplánováno dvaadvacet milionů. Nedaňové příjmy 
pak dosáhly 2,345 milionu korun, loni byla tato část-
ka o sto osmdesát osm tisíc nižší.

* ZM schválilo prodej nepotřebného pozemku 
o výměře 137 m2 v prostoru za kotelnou při Vrchlic-
kého ulici Františkovi Hlavatému, který vlastní sou-
sední parcely. Cena je 278 Kč/m2.

* ZM schválilo prodej areálu někdejšího Okresní-
ho ředitelství Policie ČR v ulici 8. května společnosti 
ŠMR, a.s. za dva a půl milionu korun. Soubor nemo-
vitostí získalo město na základě směnné smlouvy po 
mnohaletém vyjednávání a nabídlo je k prodeji jako 
celek. Zájem projevila zmíněná společnost ŠMR, kte-
rá zde vlastní sousední pozemky a nemovitosti a chce 
z areálu opět vytvořit jeden funkční celek.

* ZM schválilo uzavření smlouvy o podmínkách 
realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy - II. fáze“ na území města Šum-
perka, a to mezi městem Šumperkem a společností 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a současně 
schválilo ukončení smlouvy o podmínkách realizace 
zmíněného projektu uzavřené v červnu roku 2010, 
včetně pozdějších dodatků z roku 2010, jež počítala se 

Letem šumperským zastupitelským světem
Prvoligový mužský hokej dostane od města tři a půl milionu

Šumperští hokejisté budou v příští sezoně opět hrát 
první ligu.  Ilustrační foto: archiv

Za pět měsíců vybralo město na daních 
a poplatcích více než sto třicet milionů

Z majetkoprávního světa

spolufinancováním projektu z vlastních rozpočtových 
zdrojů města. 

Na projekt v hodnotě 1,6 miliardy korun, zaměřený 
na rekonstrukci kanalizační sítě a čistíren odpadních 
vod v pěti městech na Šumpersku, získala VHZ dotaci 
z Fondu soudržnosti. Šumperští zastupitelé již v roce 
2006 schválili, aby součástí zadání veřejné zakázky byl 
i dílčí projekt č. 2 „Šumperk - kanalizace“. O čtyři roky 
později pak schválili zapracovat do rozpočtu města 
na rok 2011 částku 7,2 milionu korun a do rozpočtu 
roku 2012 sumu 4,766 milionu na zajištění spolufi-
nancování druhé fáze zmíněného projektu. Vzhledem 
k průtahům však bylo potřeba splatnost spolufinan-
cování několikrát odkládat. Naposledy schválili tento 
odklad zastupitelé loni v prosinci s tím, že letos bude 
v rozpočtu na tuto akci vyčleněno pět milionů a v ro- 
ce 2015 částka 6,966 milionu korun. 

Společnosti VHZ se ale podařilo získat od Státního 
fondu životního prostředí půjčku na zajištění spolufi-
nancování projektu ve výši kolem sto třiceti milionů 
s jednoprocentním fixním úrokem, dobou splatnosti 
deset let a první splátkou jistiny po ukončení stavební 
realizace, tedy v roce 2016. V případě Šumperka jde 
o necelých dvanáct milionů korun, z nichž nebude 
platit žádný úrok, neboť ten jde k tíži VHZ. V letech 
2016-2025 tak bude město ročně splácet asi 1,2 milio-
nu. V této souvislosti schválili zastupitelé letos v červ-
nu vystavení ručitelského prohlášení vůči Státnímu 
fondu životního prostředí v celkové částce 12,819 mi-
lionu, z níž 11,966 milionu představuje jistinu půjčky 
a 853 tisíce úrok, který VHZ městu vrátí. 

* ZM schválilo prodej bytů v domě ve Vrchlického 
ulici 23, jež byly vybudovány v roce 1999 v objektu 
někdejších jeslí s použitím státní dotace od Minister-
stva pro místní rozvoj. Podle podmínek dotace bylo 
město jako její příjemce vázáno podmínkou nepřevést 
dvacet let od kolaudace stavby vlastnictví domu na ji-
nou osobu a po tuto dobu se také zavázalo zajistit uží-
vání nájemného bydlení. Nájemci čtrnácti bytů mají 
se šumperskou radnicí současně uzavřené smlouvy 
o budoucích smlouvách kupních, podle nichž splácejí 
městu sjednané kupní ceny. Letos v únoru ale město 
uzavřelo s Ministerstvem pro místní rozvoj dodatek 
ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu čtrnác-
ti bytů, kterým bylo sjednáno zkrácení vázací doby 
od kolaudace stavby z dvaceti na deset let. Následně 

ministerstvo nechalo z katastru nemovitostí vymazat 
zástavní práva, která na čtrnácti bytech vázla, takže 
město je nyní může nájemníkům prodat za zbývající 
kupní ceny.

Při rekonstrukci objektu na bytový dům vznikly 
v jeho suterénu tři byty pro krátkodobé ubytování, 
které jsou do letošního 30. září obsazené nájemníky. 
Město je již v květnu nabídlo k odprodeji stávajícím 
uživatelům, kteří však o ně neměli zájem. Radnice 
poté oslovila se stejnou nabídkou nájemníky čtrnácti 
bytů a jeden z nich se rozhodl pro koupi bytu č. 17. 
Zbývající dvě ubytovací jednotky tak budou prodá-
ny. Patnáct prodejů tak schválili zastupitelé na svém 
červnovém jednání, stejně jako založení společenství 
vlastníků jednotek v domě Vrchlického 23, kdy zakla-
dateli jsou město a tři vlastníci bytů. Současně schváli-
li stanovy společenství.

* ZM schválilo prodej nebytové jednotky 
v domě v ulici 8. května 22 Pavlu Žourkovi za cenu 
1.358.801 Kč s tím, že kupující bere na vědomí, že 
prostory užívá společnost SANTE cz, s.r.o. na základě 
nájemní smlouvy. Současně nevyhovělo žádosti On-
dřeje Grmely, jenž tento prostor vydražil letos v led-
nu a o tři měsíce později od záměru koupě odstoupil, 
o vrácení dvacetitisícové kauce, kterou složil před ko-
náním dražby a jež v případě odstoupení od smlouvy 
propadá městu.

* ZM schválilo prodej pozemku v prostoru za re-
staurací Schiller při Radniční ulici, na němž vyrůstá 
třípodlažní objekt s penzionem a kavárnou, inves-
torům A. Žákovi a I. Bezděkovi za cenu 800 Kč/m2. 
V platnosti zůstává podmínka ze strany města, že po-
kud objekt nebude pravomocně zkolaudován do kon-
ce ledna 2016, zaplatí investoři jednorázovou smluvní 
pokutu 437 700 Kč. Vlastní kupní smlouva bude uza-
vřena poté, až kupující splní podmínku vybudování 
celé hrubé stavby, včetně jejího kompletního zastře-
šení krytinou, což investoři akceptují, takže by na 
přelomu června a července mohlo k uzavření kupní 
smlouvy dojít.

* ZM schválilo odkoupení pozemků, včetně budov, 
jež se nacházejí v sousedství šumperského nádraží 
a které vlastní České dráhy, za cenu 7,83 milionu. Sou-
časně uložilo radním, aby tuto částku zařadili do roz-
počtového opatření letošního roku, případně do návrhu 
rozpočtu na rok 2015.       Zpracovala Z. Kvapilová
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Radnice vypraví na Dny tvrze 
Nysa speciální autobus

Již tradiční zájezd na Dny tvrze Nysa, spojený 
i s návštěvou samotného polského partnerského měs-
ta, chystá šumperská radnice. Rekonstrukce dobytí 
města napoleonskými vojsky v roce 1807 za účasti 
stovek historických vojenských spolků nejen z Polska, 
ale i z jiných evropských zemí proběhne letos v sobo-
tu 26. července. Při této příležitosti vypraví šumper-
ská radnice do Nysy speciální autobus.

Partnerské město Nysa bylo na začátku 19. stole-
tí jednou z nejlepších pevností v Evropě. Přesvěd-
čila se o tom i napoleonská vojska v roce 1807, kdy  
Francouzi město více než sto čtrnáct dní obléhali 
a odstřelovali. Teprve konec nadějí obránců na po-
moc a docházející munice donutily Nysu ke kapitu-
laci, jež byla podepsána 3. června 1807. O třináct dní 
později pak bylo město předáno dobyvatelům. 

Zájezd na rekonstrukci dobytí města nazvanou 
„Dny tvrze Nysa 2014“ pořádá šumperská radnice 
v sobotu 26. července. „Na programu je v dopoled-
ních hodinách přehlídka zúčastněných historických 

vojenských spolků na nysském náměstí a volná pro-
hlídka města. Odpoledne pak v případě hezkého po-
časí návštěva Nysského jezera s možností koupání. 
V 17 hodin se přesuneme do pevnosti č. II na samot-
nou akci,“ přiblížil program zájezdu referent oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Bohu-
slav Vondruška a upřesnil, že návrat do Šumperka je 
plánován ve večerních hodinách.

Zájezd stojí sto padesát korun za osobu, cena při-
tom zahrnuje pouze dopravu autobusem. „Vstup na 
vlastní akci i do areálu Nysského jezera je zdarma,“ 
zdůraznil Vondruška. Ti, kteří se rozhodnou nabídky 
města využít, musejí uhradit jízdné předem v poklad-
ně Městského úřadu v historické budově radnice na 
náměstí Míru, a to nejpozději v pátek 18. července. 
„Při platbě obdrží lidé podrobné informace o zájez-
du a zároveň si budou moci přímo rezervovat místa 
v autobuse,“ ujistil Vondruška a dodal, že kapacita zá-
jezdu je omezena. Vypraveny totiž budou maximálně 
dva autobusy. -red-

Kino Oko nabídne „živě“ 
vystoupení Monty Python

Divadelní událost roku 2014, „kinařská“ událost 
tohoto léta! Společné vystoupení pěti žijících čle-
nů britské skupiny Monty Python, jejich první od 
roku 1982 a údajně poslední vůbec, bude v neděli  
20. července živě přenášeno do patnácti set kin na 
světě, včetně České republiky. A chybět mezi nimi 
nebude ani šumperské Oko. Devadesátiminutový 
přímý přenos s titulky začíná v osm večer a vstupné je  
250 korun. -red-

Archiv láká na výstavu 
„Po hřebenech Jeseníků 
od chaty k chatě“

Začátkem června otevřel šumperský okresní archiv 
již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne archivů 
výstavu nazvanou „Po hřebenech Jeseníků od chaty 
k chatě“. Na starých i aktuálních pohlednicích se na ní 
představují turistické chaty lemující horské hřebeny 
podél severní hranice šumperského okresu.

Pomyslné putování začíná u motorestu Skřítek a po-
kračuje přes hřebeny Jeseníků, jižní část Rychlebských 
hor až k dnes již neexitující Lichtenštejnské chatě pod 
vrcholem Králického Sněžníku. Pohlednice jsou do-
plněny historickými i novými průvodci Jeseníky, tu-
ristickými mapami, vrcholovými knihami jesenických 
kopců a dalšími zajímavostmi vztahujícími se k hor-
ským chatám a turistice. Výstava potrvá do 31. října 
a zájemci si ji mohou prohlédnout v budově archivu 
v ulici Bří. Čapků 35 každé pondělí a středu od 8 do  
17 hodin, po domluvě též v úterý a v pátek. -hj-

Kulturní okénko

Červnové téma: Cyklisté jako účastníci silničního provozu
Cyklista je účastníkem silničního provozu, a to jako 

řidič nemotorového vozidla. Přestože nemusí vlastnit 
na jízdní kolo žádný řidičský průkaz, musí znát v po-
třebné míře pravidla silničního provozu a při jízdě na 
silnici nebo po stezce pro cyklisty se jimi řídit.

Obecně platí, že cyklisté jezdí po silnici vpravo, co 
nejblíže pravému okraji vozovky, a to pouze v řadě 
za sebou, nikoliv vedle sebe. Je-li na silnici zřízen 
zvláštní pruh pro cyklisty nebo je v blízkosti stezka 
pro cyklisty, pak ji cyklista musí použít. Pokud jede 
po společné stezce pro cyklisty a chodce, musí pou-
žít pouze pruh určený pro cyklisty a nesmí ohrozit 
chodce jdoucí po stezce. Jízda pod vlivem alkoholu je 
stejně nepřípustná jako u řidičů motorových vozidel. 
Při jízdě na kole nesmí cyklista vést ruční vozík ani 
psa na vodítku.

Ke konci dubna letošního roku došlo v Olomouc-
kém kraji k 1246 dopravním nehodám, z nichž de-
větačtyřicet zavinili řidiči nemotorového vozidla.  
Jedna osoba při nich zemřela, pět utrpělo těžká zraně-
ní a třicet devět zranění lehké. V šestnácti případech 
byl přitom zjištěn alkohol a deset dopravních nehod 
z uvedeného počtu zavinily děti. Nejčastějšími příči-
nami dopravních nehod jsou nepřiměřená rychlost, 
nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě a ne-
správný způsob jízdy.

Několik rad pro cyklisty - zásady bezpečné jízdy
* Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sleduj-
te pozorně provoz kolem sebe.
* Své úmysly dávejte najevo včas a zřetelně znamením pa- 
ží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
* Na přechodu pro chodce, zejména když odbočuj-
te vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím 
chodcům.
* Respektujte pokyny policistů, světelné signály a do-
pravní značky.
* Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního 
provozu.
* Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyklistickou 
přilbou (u dítě do 18 let je její používání povinné). 
Při střetu vozidla a cyklisty dochází nejčastěji k úrazu 
hlavy nárazem o vozovku, kapotu nebo jiné překážku 
(strom, patník apod.).

* Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí 
zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení 
motorových vozidel.
* Za snížené viditelnosti si nezapomeňte včas rozsvítit 
světlo.
* Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení.
* Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné 
pro zaručení dobré viditelnosti. Pamatujte: reflexní 
doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklis-
tů na silnicích.

 Dítě a kolo
Dodržování pravidel silničního provozu i zásad 

bezpečné jízdy rodičů při přepravě dětí má velký vý-
znam z hlediska bezpečnosti dítěte. Pokud přepravují 
rodiče dítě na jízdním kole, je nezbytné pro jeho pře-
pravu použít sedačku, která bude chránit nohy a záda 
dítěte. Rodiče by neměli zapomínat, že použití cyklo-
přilby je u dítěte do osmnácti let povinné.

Pohybuje-li se dítě v začátcích jízdy na různých tří-
kolkách a jezdítkách, je nutné zvážit vhodnost místa 
jejich pohybu a dohled dospělé osoby. Dítě mladší 
deseti let může jet po silnici, místní komunikaci a ve-
řejně přístupné účelové komunikaci na jízdním kole 
jen pod dohledem osoby starší patnácti let.

I. Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství 
Policie ČR (redakčně upraveno)

Cyklista jedoucí po společné stezce pro cyklisty 
a chodce nesmí ohrozit ty, kteří po stezce jdou. 
 Foto: -zk-

Živý přenos vystoupení pěti žijících členů skupiny 
Monty Python nabídne kino Oko v neděli 20. čer-
vence.  Foto: archiv

Poštovní chata na Pradědu v roce 1946. 
 Foto: SOA Šumperk
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Kulturní servis/Sport

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

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, která probíhá ve 
Společenském středisku Sever (Temenická 5, Šumperk), 

jsou veškeré akce, které se měly uskutečnit v termínu 
do 31. srpna 2014, zrušeny. 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Vlastivědné muzeum 
Šumperk zve na výstavu

Pradědova zahrádka 
aneb Jeseníky 
mýma očima

Autorská výstava mladé 
fotografky Petry Kozákové 
přibližuje krásy Jeseníků 

během čtyř ročních období. 
Výstava v Galerii mladých 

trvá do 17. srpna.
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Městská knihovnaSONS Šumperk

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, knihovna Sever 
v Temenické ul. 5 je do konce srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy. 
Po dobu uzavření mohou čtenáři prodlužovat, vracet a půjčovat si knihy a ča-
sopisy v ul. 17. listopadu 6.

Půjčovní doba červenec - srpen

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 12-16
Úterý 8-11  12-17 12-16
Středa 8-11  12-17 12-16
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 12-17
Sobota * zavřeno zavřeno

12.7. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory. O prázdninách jsou aktivizační 
programy pro seniory poskytované v rámci Sociálně aktivizačních služeb zrušeny.

4.7. v 10 hod.  Vycházka „Čarovným lesem“ na Nové   
  Domky  Sraz před budovou SONS
8.7. od 10 hod. v parku u Vily Doris  Relaxační bubnování 
  Určeno i pro veřejnost
10.7. v 8.30 hod.   Exkurze na ovčí statek v Brníčku 
  Sraz na autobusovém nádraží Šumperk 
  v 8.30 hod.
17.7. v 9.50 hod.   Koupání v krytém bazénu Zábřeh 
  s možností využití venkovního areálu 
  Sraz 9.50 hod. na nádraží ČD Šumperk
19.-26.7.  Rekondiční pobyt na dvoukolech 
  v Poděbradech
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.

Mladé naděje šumperského fotba-
lového klubu SAN-JV dosáhly dalšího 
velkého úspěchu. Tým trenérů Kubíč-
ka a Stašáka, přípravka ročníku 2004, 
vyhrál regionální kolo E.ON Junior 
Cupu, který hostil areál 1. HFK Olo-
mouc v sobotu 21. června, a postoupil 
do celostátního finále. To se odehraje  
6. a 7. září v Třeboni a šumperští fotba-
listé v něm budou usilovat o postup do 
velkého finále v německém Gilchingu. 

Do bojů o dvě postupová místa do 
národního finále v Třeboni nastoupi-
lo celkem devatenáct týmů. Šumper-
ští fotbalisté se nejprve probojovali 
do semifinále, v němž porazili 1. FC 
Viktorie Přerov 15:10, a ve finále zdo-
lali Kroměříž jednoznačně 13:1. „Pro 
nás to byla obrovská příležitost srov-
nat se s ostatními oddíly a zjistit, jak 
na tom jsme. Uspěli jsme i mezi těmi 
nejlepšími a máme z toho obrovskou 
radost. Speciální přípravu na velké fi-

nále ale nechystáme, pojedeme podle 
plánu. Trénovat budeme minimálně 
dvakrát týdně,” uvedl trenér FK SAN-
JV Šumperk Miroslav Kubíček. V boji 
o bronzový stupínek nakonec uspě-
li hráči FC Lužice, když zdolali klub  
1. FC Viktorii Přerov 12:5.

Hostem turnaje byla čerstvá posila 
ligových fotbalistů Jablonce a donedáv-
na hráč Sigmy Olomouc Martin Po-
spíšil. Klukům popsal ve zkratce svoji 
fotbalovou cestu od malička až po nej-
novější angažmá, neminula ho autogra-
miáda a během slavnostního vyhlášení 
výsledků se fotil s každým týmem.

Olomouc přitom byla poslední, kde 
se hrál regionální turnaj. „Jsme na kon-
ci celé série regionálních turnajů, bylo 
jich sice jenom deset, ale hrálo na nich 
přes dvě stě mužstev a objeli jsme po-
prvé celou Českou republiku. Bylo to 
organizačně náročné. Teď už se všichni 
společně s těmi nejlepšími těšíme na 

velké finále v Třeboni,“ sdělil po skon-
čení celé série duchovní otec letos de-

setiletého projektu E.ON Junior Cupu 
Marek Pagač.

Mladí fotbalisté vybojovali postup na finále E.ON Junior Cupu

Mladé naděje šumperského fotbalového klubu SAN-JV vyhrály regionální kolo 
E.ON Junior Cupu a postoupily do celostátního finále.  Foto: archiv FK SAN-JV
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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 4.7. 2014 do 24.7. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová plec 4D ....................................................................................................... 95,- Kč/1 kg 
Mlýn AGH Písečná
Mouka hladká special 00 Extra, 1 kg .............................................................................. 7,90 Kč    
Mouka polohrubá výběrová, 1 kg .................................................................................. 7,90 Kč
Mouka hrubá, 1 kg ........................................................................................................... 7,90 Kč

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH 
Chléb kmínový půlka 600 g BK ................................................................................................................ 13,90 Kč
Kornspitz 60 g ...................................................................................................................................................3,50 Kč
Půlkoláček s náplní tvarohovou 45 g .......................................................................................................4,90 Kč
Slezská pekárna Opava
Chléb slov. podmáslový 650 g ................................................................................................................. 18,90 Kč 
Kobliha mini likérová 30 g ............................................................................................................................2,90 Kč

UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Anglická slanina klasik (bez kůže) ..................................................................................................................... 113,- Kč/1 kg
Slovenský točený salám ............................................................................................................................................66,- Kč/1 kg
Krnovská šunka standard...................................................................................................................................... 126,- Kč/1 kg
Uzené žebro ploché ....................................................................................................................................................73,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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
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Příjem přihlášek do pomaturitní studia 
na šk. rok 2014/2015 stále trvá
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2014/2015

Školní rok 2014/2015

BJ OBUV 
Hlavní třída 11, Šumperk přestěhována 
do Starobranské ulice 23  (vedle prodejny Alpine)

Výprodej letního 
zboží sleva 

Otevřeno:  
Pondělí – pátek 
9:00-12:00, 12:30-17:30 
Sobota 9:00-12:00

30%

kožená galenterie
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

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

PROGRAMÁTOR CNC  -  požadavkem je středoškolské vzdělání strojního 
zaměření, � exibilita a samostatnost, znalost programu AutoCAD, programování 2D 
a 3D Fanuc, Heidenhain, modelování výhodou, praxe minimálně 5 let.

OBSLUHA CNC - požadavkem je středoškolské vzdělání strojního 
zaměření, znalost programu AutoCAD, programování 2D  Fanuc, Heidenhain, 
praxe minimálně 2 roky.

OBSLUHA ELEKTROEROZIVNÍCH STROJŮ - požadavkem 
je středoškolské vzdělání strojního zaměření nebo vyučen v oboru, samostatnost, 
manuální zručnost.  Praxe vítána.
Nabízíme stálé a zajímavé zaměstnání, příjemné pracovní prostředí, profesní 
růst a nadstandartní platové podmínky.

Firma Robotrio s.r.o. nabízí 
k okamžitému nástupu na dobu 
neurčitou tyto pracovní pozice:

Kontakt: asistentka@robotrio.cz, tel.č. 583 412 230
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Email: zdenek.supina@remax-czech.cz, Tel: 737 729 446

Certi� kovaný makléř 
pro Šumpersko

Zdeněk Šupina

CHCETE BEZPEČNĚ 
PRODAT ČI INVESTOVAT ?

Prodej a nákup nemovitostí
Pomoc při oddlužení z exekucí
Zajištění bankovních i nebankovních úvěrů

VAŠE DOPORUČENÍ ČI TIP ODMĚNÍM

12. ervence 2014  
ve Starém M st  pod Sn žníkem, 10 – 24 hodin

•  Celodenní program pro d ti i dosp lé
•  Biojarmark
•  Prohlídka mlýna, nového bezlepkového 
 mlýna a balírny
•  Exkurze na ekofarmy

PRO-BIO, obchodní spole nost Vás srde n  zve na:
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•  Hudební program:
 Karolína Kamberská
 STO ZVÍ AT
 Tony Duchá ek & Garage
 Gang ala basta
 Dirty Blondes
 Nylon Jail
 Papalescu

„Jde to i bez lepku“
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Nová nekuřácká KAVÁRNA LILIE
Začátkem června se v Šumperku v ulici Jiřího z Podě-

brad 56, nedaleko Kaufl andu, otevřela nová nekuřácká 
Kavárna Lilie s otevírací dobou již od 7:00 ráno! 

Kavárnu naleznete v přízemí víceúčelového domu, kde 
dříve působila fi rma zabývající se prodejem interiérových 
dveří. Po drobnějších stavebních úpravách zde vznikla pří-
jemná a poklidná kavárna s exkluzivní kávou CORSINI 
a spoustou sladkých dobrot pro potěšení každého zákaz-
níka. V nabídce je velké množství dortíků (např. jahodové, 
malinové, stracciatellové, čokoládové, oříškové, medové aj.),  
které si můžete vychutnat u kávy na místě, nebo si je od-
nést s sebou. Nechybí kopečková, pravá smetanová zmrzlina 
s mnoha příchutěmi, výtečná MALINOVKA, nanuky Prima 
a  jiné  sladkosti pro naše nejmenší. Z nabídky kávy Vám 
doporučujeme ochutnat výborné CAPPUCCINO nebo 

LATTE MACCHIATO s bohatou mléčnou pěnou. Pro znal-
ce kávy tu máme připravené speciální druhy vybrané kávy, 
jako např. Brasil, Columbia, Kenya, Biologica či bezkofejno-
vé Decaff einato.

Výhodné umístění Kavárny Lilie umožňuje parkování 
přímo před vchodem. Otevírací doba je od pondělí do pát-
ku 7:00-20:00 a o víkendu 10:00-20:00. Fungování v časných 
ranních hodinách láká kolemjdoucí či projíždějící k rychlé 
sladké snídani nebo odnesení si oblíbené kávičky s sebou 
do práce. Věříme, že v odpoledních hodinách k nám najdou 
cestu pro změnu maminky s dětmi a ocení zcela nový, stylo-
vý interiér s kobercem, dětským koutkem a také WIFI při-
pojením, které našim hostům poskytujeme bezplatně. 

Hezké léto a na shledanou 
v Kavárně Lilie!  

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

Keprtová

HUBNUTÍ 
BEZ BLBNUTÍ

Objevte pravou chuť 
šťavnatého stejku 
připraveného na

SOLNÉ 
DESCE! 
www.dobrystejk.cz



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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
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LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE plná slunce !  
    Kalábrie – Praia a Mare -doprava, ubytování, 
    pojištění, průvodce, srpen-září 2014   
POZNÁVACÍ   zájezdy od exotických destinací (USA, Dubaj, 
     Izrael), známé i nové evropské destinace + nově ČR

 Jižní Čechy+Šumava+kláštery na Dunaji  10.-13.7.2014
        Skandinávie - norské fjordy+ Dánsko+ Švédsko  25.7.-4.8.2014

 Za krásami alpských regionů - 23.-26.8.2014

LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE plná slunce ! 

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!

INFORMACE, KATALOGY 
kancelář CK, Šumperk, 
Lidická 18 (Po-Pá 14- 18) nebo

INFORMACE, KATALOGY  kancelář 
CK,
Lidická 18 (Po - Pá 14 - 18)

Od 3.390,-

Od 9.990,-


