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Muzejní noc se letos nese
ve svatebním duchu
Šumperské muzeum se opět vrací k oblíbené tradici Muzejní noci. V pořadí již
devátý ročník se ponese v duchu svatební
módy 20. století a ruční tvorby šperků.

Letošní Muzejní noc zahájí vernisáž výstavy „V čem jste se, dámy,
vdávaly…“.
Foto: sbírky VM
V pátek 15. května se mohou návštěvníci muzea těšit na vernisáž výstavy
„V čem jste se, dámy, vdávaly…“, která se
zaměří na svatební šaty z dob, kdy módu
ještě neurčovaly svatební salóny a nevěsty si šaty vyráběly svépomocí nebo si je
nechávaly šít na zakázku v krejčovstvích.
Nebude chybět ani módní přehlídka historických a současných svatebních šatů.
Od 19 do 22 hodin budou přístupné
všechny krátkodobé výstavy - Cestou
křížů, Šperkovnice šumperského muzea,
Ohrožené rostliny střední Moravy i již
zmíněná nově zahájená výstava „V čem
jste se, dámy, vdávaly…“. Návštěvníci se
rovněž budou moci nechat inspirovat
tvorbou šumperských šperkařek, vytvoří
si vlastní originální šperk nebo si budou
moci koupit již hotový.
Muzejní noc bude zahájena vernisáží
v 19 hodin, od 20 hodin pak bude následovat módní přehlídka.
-mbStředisko volného času Doris uvádí
z cyklu komorních pořadů Via Lucis
MAYANTU
ve středu 20. května od 18.30 hodin
v sále Vily Doris
Host večera - Otto Placht,
někdy nazývaný malíř džungle

Kraj ocenil Anežku a Miroslava Kovalovi
Výjimečným počinům v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, literatury a v dalších kategoriích se letos už
podeváté dostalo uznání v podobě Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2014. Během slavnostního vyhlašování ve čtvrtek 9. dubna,
jehož dějištěm byl Národní dům v Prostějově, převzali „křišťálovou“ Cenu za
výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění manželé Anežka a Miroslav
Kovalovi. Ocenění obdrželi za vlastní
tvorbu, dramaturgii výstavní činnosti
a vedení šumperské Galerie Jiřího Jílka.
Známá malířka, grafička a pedagožka Anežka Kovalová, jež se narodila
roku 1949 v Šumperku, vystudovala
malbu v ateliéru Karla Součka na AVU
v Praze. Její práce se často objevují ve
veřejných i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Miroslav Koval, který se narodil roku
1944 v Havlíčkově Brodě, studoval na
pražské AVU u profesora Františka Jirouška a od roku 1974 žije trvale v Sobotíně. Ve své tvorbě věnuje pozornost
přírodě, rytmům a zákonům pohybu v ní.
Tvoří ve volných cyklech drobné kresby.
Velmi záslužná je organizátorská čin-

Manželé Kovalovi převzali ocenění na večeru v prostějovském Národním
domě, kterým již tradičně provázel Marek Eben.
Foto: archiv OK
nost manželů Kovalových, kteří v Šumperku vedou Galerii Jiřího Jílka. Ta si
v roce 2014 připomněla dvacáté výročí
svého trvání. Za tu dobu v ní proběhlo
dvě stě čtyřicet autorských výstav umělců všech generací, ať již dnes velmi uznávaných a vysoce ceněných autorů nebo

nedávných absolventů uměleckých škol,
či vynikajících samouků. „Galerie má
v rámci Domu kultury Šumperk skvělý
výstavní prostor a zájem o její program
a výstavy daleko překračuje regionální
rámec,“ zaznělo během slavnostního
předávání Cen Olomouckého kraje. -kv-

Šumperské kavárny lákají na festival kávy
První oficiální ročník festivalu Dny
Kávy Šumperk 2015 proběhne od pondělí 18. do soboty 23. května. Během
týdenní akce nabídnou vybrané šumperské kavárny vždy nějaký „extra bonus“, například představí nový produkt,
nabídnou slevovou akci či ochutnávky.
Podobně jako loňský nultý ročník
také letos doplní festival kulturní program v ulicích města, v nichž se objeví
piano, šachové stolky, mobilní knihovna, vernisáže, hudební produkce…. Novinkou pak jsou akce v zahradě Městské
knihovny a v šumperském divadle, které bude hostit hlavní den festivalu.
Šumperský kávový festival odstartuje
v pondělí 18. května ve 13 hodin v průchodu obchodního domu Jednota, až
do desáté večerní zde nebude chybět
piano, výstava a hudební produkce. Ve
čtvrtek 21. května se zahrada Městské
knihovny v ulici 17. listopadu promění
od 14 do 18 hodin v kávový bar, z nabídky si zde mohou příchozí vybrat
soutěž o nejlepší bábovku, výstavu fo-

tografií či koncerty. Hlavní festivalový
den se pak odehraje v sobotu 23. května v divadle. Od deváté dopolední do
sedmé podvečerní je na programu
prodejní prezentace aktuálních, nejen

kávových trendů a bohatý kulturní program. Vstup na všechny akce festivalu
je zdarma. Bližší informace naleznete
v Šumperském zpravodaji, který vyjde
v úterý 5. května.
-red-

PRVOMÁJOVÉ ROZHLEDY
z radniční věže

1. května 2015
9:00-17:00 hod.

Příští číslo vychází 27. května 2015 | Distribuce od 28. 5. do 29. 5. 2015

Součástí čísla je příloha
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Novopečení držitelé Cen města za rok 2014 se v závěru večera sešli na jevišti, aby se společně vyfotili v „konfetovém“
ohňostroji v kulisách Studia S. 
Foto: P. Kvapil
V kulisách Studia S, jež před dvaceti
lety přinášelo televizní zpravodajství
o dění ve městě, se odehrávalo letošní
slavnostní předávání Cen města Šumperka. Večerem, jehož dějištěm byl do
posledního místa zaplněný místní stánek Thálie, provázel moderátor Lukáš
Kobza. Ten přivítal na jevišti divadla
šumperské osobnosti a představil zajímavé projekty, jednu novostavbu
a také nejlépe zrekonstruovaný objekt
loňského roku. Těm všem se dostalo
uznání v podobě prestižního ocenění.
V úvodu večera se přítomní v sále
přenesli do let 1994 až 1998, kdy
v Šumperku vysílalo Studio-S . Pětiminutový sestřih nazvaný „Takoví jsme
byli“ připomněl, jak vypadalo město
a jeho obyvatelé před více než dvěma
desetiletími. Poté již dostala prostor
krátká filmová představení novopečených držitelů Cen města za rok 2014.

Příští číslo vychází 5. května 2015

Místní radnice tak již několik let oceňuje práci a skutky jednotlivců i orga-

Do šumperské „Síně slávy“ byl letos uveden geolog Zdeněk Gába. 

Foto: -pk-

Distribuce od 6.5. do 7.5. 2015

nizací a firem. Ocenění jim předávali
převážně radní a zastupitelé, na jeviště
ale vystoupali i někdejší starosta Petr
Krill či náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák. A ze zákulisí dorazily dokonce Rychlé šípy, které
při předávání cen asistovaly.
Porota složená ze zastupitelů města
letos vybírala z více než šesti desítek
nominovaných osobností, akcí, počinů
či událostí a návrhů na cenu Dům roku
v oblasti rekonstrukce a v oblasti novostavby. Bez vítěze přitom ponechala
kategorii Životní prostředí a ekologie.
Nejprestižnějšího ocenění za přínos
městu se pak dostalo geologovi Zdeňku Gábovi, kterého do pomyslné „Síně
slávy“ uvedl starosta Zdeněk Brož.
„Jsme hrdí a pyšní na to, jak úspěšné
a aktivní lidi ve městě máme,“ zdůraznil starosta a vzápětí poděkoval všem
oceněným.
-zk-
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Představenstvo PMŠ vybralo nového ředitele společnosti
Podniky města Šumperka bude řídit
právník Patrik Tomáš Pavlíček, stávající vedoucí právního a personálního oddělení jesenického Městského úřadu.
Rozhodlo o tom představenstvo společnosti, jejímž jediným akcionářem je
město Šumperk.
„V pondělí 13. dubna proběhlo ústní výběrové řízení se třemi uchazeči
přihlášenými na pozici ředitele PMŠ.
Vlastní posouzení a výběr ředitele provedlo představenstvo společnosti PMŠ.
Po zmíněných pohovorech, během
nichž každý z uchazečů představil svou
koncepci řízení společnosti a poté zodpovídal dotazy členů představenstva,
byl jednomyslně všemi členy vybrán
Patrik Tomáš Pavlíček,“ uvedl předseda
představenstva PMŠ a šumperský místostarosta Tomáš Spurný.
Pavlíček je podle něj s ohledem na
dosavadní profesní zaměření a pracovní zkušenosti příslibem nového přístupu k vedení společnosti PMŠ a díky své
odbornosti je schopen zajistit veškerou
personální a právní agendu společnosti, kontrolu smluvních vztahů a důsledné uplatňování pohledávek a dalších
nároků Podniků města ve vztahu k dodavatelům a jiným osobám. Navíc má
zkušenosti v oblasti vyhledávání možných dotačních titulů a také erudici
při zadávání a administraci veřejných
zakázek. „S ohledem na stávající situaci
společnosti a její budoucí hlavní úkoly,
jakými jsou rekonstrukce zimního stadionu nebo plaveckého bazénu, se tato
volba jeví představenstvu jako zcela optimální,“ podotkl Tomáš Spurný.
Post ředitele Podniků města se
uprázdnil k poslednímu dni loňského
roku, kdy na svou funkci rezignoval Luděk Šperlich. Svou pozici nabídl představenstvu společnosti již loni v srpnu
poté, kdy se objevily informace o dluzích v hotelu Sport. Poslední provozovatel hotelu totiž nezaplatil Podnikům
města během několika let za energie asi
pět milionů korun.
Patrik Tomáš Pavlíček, jenž absolvoval v roce 2005 magisterské studium
práva, by měl do ředitelského křesla
usednout během června. Nově vybraného ředitele PMŠ požádala redakce
Šumperského zpravodaje o rozhovor.
Můžete přiblížit Vaši profesní kariéru, i s ohledem na zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek?
Téměř šest let jsem pracoval v Olomouci u Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, konkrétně
u jednotky zaměřené na investiční výstavbu koridorů a modernizaci tratí,
která zadávala veřejné zakázky v hodnotě několika miliard ročně. V rámci
této činnosti jsem po právní stránce
připravoval zadávací podmínky pro
řádově desítky veřejných zakázek roč-

ně. Následně jsem se podílel na administraci zadávacích řízení a pravidelně
býval za zadavatele členem hodnotících
komisí, z nichž některé, s ohledem na
velikost zakázky, musela podle zákona
schvalovat vláda.
Veřejné zakázky však tvořily jen část
mé práce. Vedle toho jsem se po právní
stránce podílel na celé investiční přípravě a následně i realizaci staveb na
dráze, mimo jiné i na stavbě elektrizace
trati ze Zábřehu do Šumperka.
Po necelých šesti letech jsem pak
přijal výzvu a stal se právníkem města Jeseníku, kde aktuálně působím ve
funkci vedoucího oddělení právního
a personálního. Záběr právníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností
je velice široký. Vedle investic a správy
majetku jsem měl možnost vyjadřovat
se k mnoha dalším činnostem ve městě, takže tuto zkušenost bych hodnotil
jako hodně bohatou.

Právník Patrik Tomáš Pavlíček bude
řídit Podniky města Šumperka.

Foto: archiv
Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil do výběrového řízení na ředitele PMŠ?
Byla to touha posunout se opět profesně o kousek dál, touha vyzkoušet
něco nového. A v rámci toho nového
zase využít dosavadních získaných zkušeností. Byla to prostě taková výzva.
Pocházíte z Jeseníku. Počítáte s tím,
že se do Šumperka přestěhujete?
Počítám s tím, že do Šumperka budu
pravidelně dojíždět, jako mnoho dalších lidí z Jesenicka. A ač to bude znít
možná neuvěřitelně, vím i o takových,
kteří pravidelně dojíždějí za prací ze
Šumperka do Jeseníku. Myslím, že hodinová cesta do práce a z práce není
v rámci republikových či dokonce celosvětových měřítek nic neobvyklého.
Nedávno jsem četl příběh o jednom
pracovníkovi, kterému dosloužilo auto,
na nové neměl peníze a po kolapsu
hromadné dopravy v Detroitu chodil

denně několik hodin pěšky z domu na
jednom předměstí do práce na opačný
konec města a zpátky. A na docházení
si údajně v práci nikdy nestěžoval a navíc nikdy nepřišel pozdě. I když se tedy
do Šumperka nepřestěhuji, tak jsem
rád, že při působení v nové práci budu
mít příležitost skoro detailně poznat
toto krásné město, dříve nesoucí název
Krásný vrch.
Na které oblasti, vzhledem k problémům v posledních měsících, se
chcete v PMŠ nejdříve zaměřit? Neusedáte tak trochu na „horkou židli“?
Většina lidí bude patrně očekávat, že
na prvním místě uvedu provoz hotelu
Sport a vymáhání pohledávky za bývalým provozovatelem hotelu. To ale dle
mého názoru není úplně to, co by se
prvotně dotýkalo většiny obyvatel města. Nejdříve se tedy chci zaměřit na to,
jak kvalitně a za jakých ekonomických
podmínek jsou zajišťovány činnosti týkající se správy a údržby komunikací,
veřejné zeleně a dalších oblastí. V době,
kdy budu nastupovat, bude začínat léto,
takže se budu zajímat i o připravenost
Bratrušovského koupaliště. Zajištění
provozu hotelu Sport a především příprava investic za účelem snížení provozních nákladů hotelu a investice do
zimního stadionu budou samozřejmě
také mezi prvními úkoly.
Jsem si vědom, že židle, na kterou
usedám, je a bude hodně sledovaná,
ale i to je součástí té výzvy. I tato skutečnost se dle mého názoru odrazila
v tom, že se do výběrového řízení přihlásili jen tři uchazeči. Věřím však, že
vyhledání zdravotnického zařízení za
účelem ošetření popálenin na mém pozadí nebude potřeba.
V čem vidíte možnosti dalšího rozvoje společnosti PMŠ?
Co se týče dalšího rozvoje PMŠ, to
je v tuto chvíli spíše otázka na představenstvo, v jehož kompetenci je obchodní vedení společnosti. Mým úkolem
v první fázi bude řešení aktuálních problémů a vedle toho se budu podrobně
seznamovat s fungováním podniku, jehož roční obrat a rozsah zajišťovaných
činností není zanedbatelný. Prostor pro
zlepšení však vidím například v aktualizaci informací na internetu a v širším
poskytování informací veřejnosti. Za
tímto účelem bych chtěl zkusit více využívat mapové portály města a zavést případně další aplikace, které by usnadnily
občanům možnost dávat zpětnou vazbu
ohledně činností zajišťovaných Podniky
města. Tedy, aby nás lidé mohli snadným a rychlým způsobem informovat
o problémech ve městě, dávat podněty ke zlepšení, upozorňovat na závady
a podobně.
Děkuji za rozhovor,

Z. Kvapilová

Zastupitelé
se sejdou zítra
Již podruhé v měsíci dubnu se sejdou zítra, tedy ve čtvrtek 23. dubna, šumperští zastupitelé. Schválit
by měli závěrečný účet města za rok
2014, hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za loňský
rok a také obecně závazné vyhlášky
o provozování loterií a o odpadech.
Na programu jsou rovněž zprávy
o inventarizaci majetku, o činnosti obecního živnostenského úřadu
a o plnění Strategického plánu rozvoje
města Šumperka. Ten by měli zastupitelé vyhodnotit a schválit návrh nového akčního plánu. Chybět nebude ani
řada majetkoprávních a finančních
záležitostí. Jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městské
úřadovny v Rooseveltově ulici. -kv-

Památku padlých
připomenou setkání
Hrdinství moravských vlastenců
umučených nacisty v samém závěru druhé světové války si obyvatelé
Šumperka i blízkého okolí připomenou již tradičně u památníku na
Bratrušovské střelnici. Vzpomínková akce u příležitosti sedmdesátého
výročí osvobození naší vlasti, kterou
pořádají šumperská radnice a místní
organizace Svazu bojovníků za svobodu, proběhne v pondělí 4. května
v 9.30 hodin. Pro zájemce bude přistaven autobus na parkovišti u hotelu
Grand, jenž bude zastavovat rovněž
u šumperské restaurace „Pod Kaštanem“. Autobus odjíždí od hotelu
Grand v 9 hodin.
V pravé poledne pak uctí zástupci
města, politických stran a veřejnosti
památku padlých hrdinů položením
kytic u pamětní desky v historické
budově radnice.
-kv-

Na setkání bude
řeč o rekonstrukci
ulic Javoříčko
a Blanické
Informace k projektu rekonstrukce lokality při ulicích Javoříčko a Blanické zazní na společném
setkání s občany, které chystá šumperská radnice na pondělí 4. května.
Navazuje tak na únorovou schůzku,
na níž byl zmíněný projekt prezentován a poté na základě připomínek
přítomných pozměněn. Jeho nové
pojetí bude představeno první květnové pondělí od 16 hodin v zasedací
místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. 
-red-
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Ceny města 2014
informace/zpravodajství
inf
zpravoda

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích
Kultura
Hledat v kresbě něhu, to znamená,
vydat se za Věrou Kovářovou. Právě
této výtvarnici udělila letos šumperská radnice Cenu v kategorii Kultura. Umělkyně, která dnes žije a tvoří
v Rejcharticích, je s kulturním děním
v Šumperku úzce spjata. Svými ilustracemi doprovodila některé knižní publikace, například „O kamnech na jižní
točně“, jež vyšla v rámci festivalu Město
čte knihu. Je také „dvorní“ výtvarnicí
cyklu Via Lucis, který doprovází svými
grafickými listy, jež vytvářejí ojedinělý
soubor dokumentů o setkání se zajímavými a výjimečnými osobnostmi
kulturního a společenského života. Její
grafiky a litografie jsou součástí soukromých a veřejných sbírek.

Výtvarnice Věra Kovářová si ze šumperského divadla odnesla ocenění
v oblasti kultury.

Vzdělávání
Marii Jirmanové se stal tanec osudem. Více než dvě desítky let působí jako učitelka tanečního oboru na
místní Základní umělecké škole. Ona
sama si tanec zamilovala v době studia baletu na ostravské konzervatoři. „V mládí jsem se věnovala atletice
a v té době jsem úplně vážně zvažovala,

Cenu za přínos městu obdržel geolog s duší básníka Zdeněk Gába
Souvky. Že vám tento pojem nic
neříká? Pak vězte, že jde o drobnější
kameny, které k nám byly přisunuty
ledovcem ze severu Evropy. A především jim zasvětil svůj profesní život
někdejší geolog a mineralog šumperského muzea Zdeněk Gába, jenž
loni oslavil pětasedmdesátiny. Letos
v dubnu ho do pomyslné šumperské „Síně slávy“ uvedl starosta města
Zdeněk Brož.
Zdeněk Gába, rodák ze Zlína, který
svá dětská a část studentských let prožil
na jižní Moravě, nastoupil do šumperského muzea jako odborný pracovník
- geolog v únoru roku 1968. „Považuji
to za osudové štěstí. Kde jinde bych
se mohl tomu všemu, co mě zajímá,
věnovat profesně jako zde,“ podotkl
Zdeněk Gába, který patří k předním
odborníkům na problematiku souvků u nás a jenž za celoživotní práci
v tomto oboru obdržel čestné členství
v evropské společnosti pro výzkum
souvků se sídlem v Hamburku.
Nevěnoval se ovšem pouze této oblasti, ale i dalším geologickým tématům, problematice kamenoprůmyslu,
vlastivědě Šumperska a Jesenicka,
mapám, které jsou jeho velkou láskou, a také klimatologii a meteorologii, pro něž nadchl celou svou rodinu.
Mnozí o něm vědí, že jeho velkou
že se dám k cirkusu. Ten ale byl daleko, takže jsem se nakonec rozhodla pro
baletní školu, která byla blíž,“ svěřila se
s úsměvem Marie Jirmanová, jejíž žáci
sklízejí úspěchy v nejrůznějších tanečních soutěžích. Řadu z nich přivedla za
dobu svého působení na místní „ZUŠce“ právě k uměleckému tanci, v němž
dnes reprezentují město u nás i v zahraničí. „Tituly z celostátních kol v tanečních soutěžích a úspěchy jsou něco
navíc. Hlavní je tanec a radost z něj, to,
že se společně scházíme v sále a děti
mohou projevit svoji fantazii,“ podotkla skromně učitelka tance, kterou
město za její práci ocenilo v kategorii
Vzdělávání.

Významný počin
v humanitární a sociální
oblasti

Marie Jirmanová působí jako učitelka
tanečního oboru na místní „ZUŠce“
více než dvě desítky let.

·umpersk˘ zpravodaj

Zachránit život je mimořádná událost. Pokud se to ale podaří čtrnáctiletému chlapci, pak tento čin zaslouží
dvojnásobného ocenění. Tomáš Chrastina pomohl 4. prosince na Olomoucku
zachránit život mladého muže, který
havaroval při jízdě v autě. „Hráli jsme
s maminkou golf na hřišti u Olomouce. Uslyšel jsem velkou ránu, odhodil

·umpersk˘ zpravodaj

Nepochybně nejprestižnějším oceněním, které šumperská radnice již několik let
uděluje, je Cena za přínos pro město. Letos ji z rukou starosty Zdeňka Brože
převzal geolog Zdeněk Gába. 
Foto: -pkláskou je umění, zejména literatura
a folklor, a především poezie, které se
sám věnuje. Před osmnácti lety vydal
svoji básnickou sbírku Lítost 1, v roce
2011 pak Dlažební kostky.
Zdeněk Gába je autorem nebo spoluautorem více než dvaceti publikací.
Z těch posledních připomeňme „Králický Sněžník na starých pohlednicích
a fotografiích“ nebo „Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků“. Významná je rovněž jeho práce o bratrech
Kleinových a je i autorem scénáře ex-

Tomáši Chrastinovi předala ocenění za
jeho odvahu radní Alena Šmotková.
golfovou hůl a utíkal k silnici, kde jsem
uviděl červenou škodovku nabouranou
do stromu. Po chvíli se mi podařilo
bezvládného řidiče vytáhnout ven,“
popsal dramatické okamžiky šumperský školák Marek Chrastina, jenž zavolal záchranku a spolu s maminkou,
která mezitím přiběhla, poskytli zraněnému první pomoc. Za svoji odvahu už
loni v prosinci převzal na pražské Staroměstské radnici cenu za Dětský čin
roku 2014, letos v dubnu ocenili jeho
hrdinství i šumperští zastupitelé.

Zvláštní cena v humanitární
a sociální oblasti
Za činnost v humanitární a sociální
oblasti se letos v šumperském divadle

pozice ve vikýřovickém Muzeu silnic.
„Kdo mě zná, ví, že jsem celý život
pracoval na sto procent. Dělal jsem
to spíše pro národ a pro celé lidstvo.
A toto město, zejména místní muzeum, mi smysluplnou práci umožnilo.
Strávil jsem zde čtyřicet let, a když se
ohlédnu, napadá mě jediné - že jsem
měl štěstí, že jsem se dostal zrovna do
Šumperka,“ řekl při přebírání ocenění
Zdeněk Gába, jehož vyznání vzápětí
odměnilo publikum v sále bouřlivým
potleskem.
udělovala hned dvě ocenění. Zvláštní
cenu v této kategorii obdržela obecně
prospěšná společnost Pomněnka, spojená se jménem Nataši Strakošové Vykydalové. Během dvaceti let škola pod
jejím vedením postupně zvýšila nabídku vzdělávání až do středního stupně.
Stála u zrodu projektu „Chceme pracovat jako vy“, podpořenému Evropskou
unií, díky němuž vzniklo v roce 2011
chráněné bydlení pro osm uživatelů
s mentálním postižením, oddělení pro
těžce mentálně postižené, denní centrum a chráněná pracovní místa.

Podnikání, podkategorie
výrobní společnosti
Držitelem Ceny města v kategorii
Podnikání - výrobní společnosti je letos firma Urdiamant s.r.o, jež vznikla
před patnácti lety vyčleněním z místního Prametu. Specializuje se na výrobu
brousících kotoučů z diamantu a kubického nitridu bóru, diamantových
a vrtacích nástrojů pro různá odvětví
a pro opracování skla. Firma, jež klade důraz na vlastní výzkum a vývoj
nových technologií, rovněž podporuje
vysokoškolské vzdělávání v Šumperku.

Pokr. na str. 4
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Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích
metry jak estetické, tak i funkční, který
architektonicky zapadá do koncepce
Bludovské ulice.

Podnikání, podkategorie
drobné podnikání

Sport

Sýrárna manželů Dity a Dušana Ferancových je čerstvá nejen z hlediska
stáří, ale i sortimentu. Vznikla před
třemi lety a dnes jsou v malé prodejně
přímo u výrobny k dostání čerstvé sýry,
sýr pařený, ricotta a výborné sýrové pomazánky. To vše vyráběné ručně a tradiční cestou. Jediným konzervantem je
mořská sůl, která je dovážena z Itálie.
Důkazem kvality je fakt, že jeden z výrobků Dity Ferancové získal titul Výrobek Olomouckého kraje 2012.

Cenu mladých získala J&G Společnost Jakuba Glozy a Jana Šefla. Předával ji zastupitel Tomáš Menšík za
asistence Rychlých šípů.

Cena mladých

Architektura

Patnáctiletý Jakub Gloza je neobyčejně aktivní mladý muž. A také
cílevědomý. Nebýt této vlastnosti, děti
ze Základní školy v ulici Dr. E. Beneše by byly ochuzeny o spoustu
zábavy a legrace. Už sedmým rokem je totiž baví J&G Společnost,
kterou Jakub coby „třeťák“ založil a dnes ji spolu s kamarádem
z 9. A Janem Šeflem vedou. Na svém
kontě mají celou řadu akcí a projektů,
vydávají například časopis Smíchoviny, který loni obsadil první místo v celostátní soutěži Školní časopis roku.
„Časopisem chceme produkovat hlavně humor, protože je v životě velmi
důležitý,“ řekl oceněný Jakub Gloza.

Během slavnostního večera v šumperském divadle se rozdávaly i mosazné plakety z dílny kovotepce
Pavla Hřebíčka z Ketkovic. První
z nich ozdobí novostavbu rodinného domu v ulici Pod Vyhlídkou 42.
Nízkoenergetickou a bezbariérovou
budovu navrhl v místě dřívějšího nevyhovujícího objektu architekt Vít
Janků, jemuž se podařilo zachovat
maximum vzrostlé zeleně.
Jako nejlépe zrekonstruovaný objekt
v loňském roce pak odborná porota vybrala rodinný dům v Bludovské ulici 28.
Z typizované stavby ze sedmdesátých
let se podařilo díky úpravám vybudovat dvougenerační dům, splňující para-

Výkonnostní sportovci
opět dosáhnou na dotace
Na dotace z městského rozpočtu
v oblasti sportu letos opět dosáhnou
nejen organizace pracující s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí
v soutěžích výkonnostního sportu. Na
podporu družstev, která reprezentují
město v dlouhodobých soutěžích a mají
v něm divácké zázemí, vyčlenila místní
radnice ve svém rozpočtu stejně jako
loni dva a půl milionu. Podmínky pro
poskytování dotací a veškeré potřebné
tiskopisy jsou zveřejněny na městském
webu www.sumperk.cz v sekci Občan,
podsekci Výkonnostní sport.
Podmínky nejsou nastaveny na individuální sporty, ale na sportovní
družstva zapojená do výkonnostních
soutěží, jež jsou i určitým vzorem
a perspektivou pro sportující mládež.
O zmíněnou dotaci může požádat pouze právnická osoba, například sportovní oddíl či tělovýchovná jednota, která
má sportovní činnost ve své náplni a jež
sídlí a vykonává svoji činnost v Šumperku. Žadatel, jehož družstvo působí

dlouhodobě v soutěžích výkonnostního sportu pořádaných příslušným
sportovním svazem, přitom může podat jednu žádost o dotaci na daný sport
a kategorii. Pokud pak člen sportovního oddílu obsadil v individuálních soutěžích v předchozím kalendářním roce
v oficiálním evropském mistrovství či
ve vyšších soutěžích první až šesté místo nebo na mistrovství České republiky některou ze tří medailových příček,
může jeho „domovský“ oddíl požádat
pro následující rok za takové umístění
o maximálně padesátitisícovou dotaci.
Žádosti začnou podatelny šumperské radnice na náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat v pondělí
27. dubna úderem osmé hodiny ranní.
Termín pro jejich podávání pak vyprší ve čtvrtek 7. května ve 12 hodin.
Žádosti poté projedná komise pro
přidělování grantů a dotací a v červnu
se konkrétními návrhy bude zabývat
rada města, jež je předloží zastupitelům
18. června ke schválení.
-kv-

Sportu, který máte opravdu rádi, se
dá obětovat hodně. Nejdříve ho sami
provozujete a pak mu můžete třeba
pomáhat. Tato slova platí stoprocentně o Anně Měrkové, v minulosti dlouholeté aktivní hráčce a dnes obětavé
funkcionářce šumperského basketbalového oddílu. Ocenění za přínos
v oblasti sportu, kterého se jí letos od
města dostalo, je tak v těch nejlepších
rukou.
Bez Anny Měrkové se neobejde
žádné utkání domácích družstev, ani
mládežnické soutěže na úrovni okresu,
kraje či republiky. Pečuje nejen o dvě
družstva mužů a tři týmy kadetů, ale
také o děti v přípravce. „Se šumperským basketbalem to není zrovna špatné a navíc máme skvělé publikum, které
nám závidí všechny manšafty,“ pochvalovala si Anna Měrková a připomněla,
že tým mužů je jediným amatérským
v první lize. „Naši hoši hrají zadarmo
a navíc si ještě musejí zaplatit oddílové
příspěvky. Trénují o víkendech, protože pracují nebo studují na různých
místech v republice,“ podotkla nestorka šumperského basketbalu, která je
navzdory věku stále velmi vitální a jež
se ve volných chvílích věnuje studiu na
univerzitě třetího věku.

Velkým aplausem přivítal divadelní
sál na jevišti nestorku šumperského
basketbalového oddílu Annu Měrkovou, které zastupitelé udělili ocenění
v kategorii Sport. Převzala ho z rukou
radního Jiřího Gondy.

Zvláštní cena
v oblasti sportu
Patřit mezi nejlepší orientační běžce
nejen v Evropě, ale i na světě, být druhý,
třetí a pátý na akademickém mistrovství světa, vyhrát mistrovství republiky
a získat další významná umístění na
prestižních závodech, to předpokládá
tvrdý trénink, často asketickou životosprávu, být v kondici a umět psychicky
odolávat soupeřům, kterých stále přibývá. To všechno dobře ví i český reprezentant v orientačním běhu Vojtěch
Král, člen klubu orientačního běhu SK
Severka Šumperk, jenž obdržel zvláštní
ocenění v oblasti sportu.
 Zpracovala Z. Kvapilová s využitím
textů P. Konupčíka, foto: P. Kvapil

Farmáři nabídnou své produkty na trzích
Již podruhé budou mít Šumperané
a lidé z okolí možnost nakupovat potraviny a další produkty přímo od výrobců.
V pátek 8. května obsadí prodejci dvě
desítky stánků rozesetých v prostoru na
Hlavní třídě mezi obchodním domem
a hotelem Grand. V rámci farmářských
trhů, které již pátým rokem připravuje
místní Okresní Agrární komora ve spolupráci s městem, si budou moci pří-

chozí 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.  -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci (v rámci zákona o posuzování
vlivu na životní prostředí) o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020“.
Do oznámení koncepce (v elektronické podobě) je možné nahlížet na odboru
ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny, tedy
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 17.00 hod.,
a v ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 583 388 316.
Do oznámení koncepce je také možno nahlédnout v Informačním systému
SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce
MZP203K. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce
na MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP (Vršovická 65, Praha 10,
PSČ 100 10) nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení koncepce na úřední desce Olomouckého kraje.
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ

·umpersk˘ zpravodaj
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Prostřednictvím webové
aplikace lze zkontrolovat,
zda je vozidlo registrováno
či je v „polopřevodu“
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, v níž si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán
jeho vlastník, tedy že vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Reaguje tak na novelu zákona č. 56/2001 Sb.,
která těmto vlastníkům stanovuje povinnost zapsat
nového majitele, tzn. taková vozidla „doregistrovat“, a to nejpozději do letošního 30. června. Pokud
tak neučiní, bude vozidlo po tomto datu považováno za zaniklé a nebude ho možné již znovu zapsat
do registru.
Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz. Stačí jen vložit číslo osvědčení
o registraci vozidla. Po potvrzení se objeví informace, zda je registrace vozidla provedena, nebo zda
je nutné registraci dokončit, tedy zapsat vlastníka
vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také
údaje o počtu vozidel „v převodu“, jež jsou pravidelně aktualizovány.
-kv-

V sídlišti při Evaldově
ulici nepůjde elektřina

Město zveřejní uzavřené smlouvy na svém webu
Návrh na povinné zveřejňování plného znění
smluv, které město Šumperk uzavírá se třetími osobami, schválilo na svém zasedání 2. dubna i přes
nesouhlas některých opozičních zastupitelů šumperské zastupitelstvo. Zmíněné listiny najdou zájemci
na webových stránkách města www.sumperk.cz od
1. července.
„Původně jsme počítali se zveřejňováním smluv
uzavřených mezi městem Šumperkem a třetími osobami na internetovém Portálu veřejné správy, který
provozuje ministerstvo vnitra. Vzhledem k menší uživatelské přívětivosti prostředí tohoto serveru
a nemožnosti vyhledávání podle kritérií jsme se ale
rozhodli, že je zveřejníme na webu města, kde je občané budou mít snadněji a přehledněji dostupné,“ říká
radní Michael Kohajda, který návrh na povinné zveřejňování smluv předložil. Jedná se přitom o všechny smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služby
v ceně překračující částku padesát tisíc korun bez
DPH a také smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy
týkající se pronájmů věcí či těch, které nemovitosti
města zatíží. Zveřejňovat bude město rovněž nájemní
nebo pachtovní smlouvy k nemovité věci, s výjimkou
nájemních smluv k bytu a smluv o převodu movitých věcí v hodnotě vyšší než padesát tisíc bez DPH.

Podobně budou zveřejněny také dodatky k již uzavřeným smlouvám. „Veřejná kontrola nad obsahem
uzavřených smluv je po transparentních výběrových
řízeních dalším prvkem přinášejícím zprůhlednění
vynakládání veřejných prostředků ve městě Šumperku,“ uvedl Michael Kohajda.
Město začne smlouvy zpřístupňovat k nahlédnutí
od 1. července. Lidé je na webu města najdou v odkazu Správa města, Dokumenty. Návrh byl přijat i přes
nesouhlas některých opozičních zastupitelů, kteří jej
nejdříve navrhli vyřadit z programu. „Jsem velmi rád,
že jsem našel podporu svého návrhu, který zprůhlední hospodaření města Šumperka nejen u koaličních
zastupitelů, ale také u KSČM, ODS a TOP09. Nepříjemným překvapením pro mne však byl negativní
postoj zastupitelů Pro-Regionu a některých jejich kolegů z ANO 2011, kteří zavedení podobného systému
před volbami také slibovali, ale nyní hlasovali proti,“
dodal předkladatel návrhu.
Opozice kritizovala především to, že o materiálu
předloženém „na stůl“ se hovořilo bez důkladného
prostudování a že neřeší smlouvy městských společností. A také to, že by nyní neměly být zveřejněny
smlouvy, které jsou v současné době již „v běhu“.

-kv-

Vančurova ulice se otevřela, v Temenické práce pokračují

V pondělí 4. května bude hned ve dvou ulicích
v Šumperku přerušena od 8 do 16 hodin dodávka
elektřiny. Jde o celé sídliště při Evaldově ulici a dále
o dům v ulici Gen. Svobody č. 38. Důvodem jsou
nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy,
jejichž cílem je kontrolovat stav sítě a zabezpečit
spolehlivou dodávku elektřiny. 
-red-

Odyssea pokračuje
orientačním během
Další závod šestnáctého ročníku soutěže Odyssea, kterou pořádá Asociace Sport pro všechny při
Obchodní akademii v Šumperku, se zaměří na orientační běh. Naplánován je na neděli 3. května na
jedenáctou dopolední a prostor závodu organizátoři
zatím tají. Sraz je v 10 hodin. Pro závodníky připravili pořadatelé tratě od sedmi set metrů, určených
pro nejmenší děti, až po dva a půl kilometru. Více
informací lze najít na www.odyssea-spk.cz. -red-

Na občanských rádiích
se beseduje
Relace civilní ochrany, jež organizuje šumperská radnice prostřednictvím občanských rádií CB
a PMR na kanále č. 3, v květnu pokračují. Na programu jsou vždy první středu v měsíci v době od
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době od
18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci od 8.30
do 10 hodin.
V pátek 1. května se bude hovořit o „Květnu v údolí Desné“. O den později, tedy v sobotu
2. května, se bude besedovat na téma humanitární akce v zahraničí a ve středu 6. května bude řeč
o šumperské Střední škole železniční, technické
a služeb. Bližší informace lze nalézt na www.sumperk.cz. 
-red-
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Vančurova ulice se po téměř půl roce tento týden
opět otevřela pro dopravu. Hlavní práce na obnově
tamní stokové sítě, kterou provádí společnost VHZ,
jsou totiž hotové a stavební technika se přesunula do
ulice Zábřežské. A pokračuje rovněž rekonstrukce kanalizace v Temenické ulici, v níž by se stavaři měli do
posledního úseku mezi ulicemi Fibichovou a Šumavskou pustit v pondělí 4. května.
Vančurovou ulicí mohou řidiči opět projíždět od
začátku tohoto týdne, byť s menším dopravním omezením. V křižovatce s ulicí B. Němcové se totiž ještě
musí vybudovat monolitická šachta s přepojením dvou
přeložek plynu.
S dopravními komplikacemi musejí nyní řidiči
počítat v ulici Zábřežské, do níž se stavební technika
přesunula. „Rekonstrukci jsme zahájili v křižovatce
s Vančurovou ulicí napojením šachty a budeme pokračovat po padesátimetrových úsecích směrem k ulici
Alšově,“ uvedl zástupce zhotovitele stavby František
Rauscher a dodal, že komunikace bude částečně uzavřena do konce července. Vzápětí připomněl, že hotova
již je i stoka v ulici Majakovského a odstartovala první
etapa rekonstrukce kanalizace a šachet v ulici Dobrovského. Po dokončení druhé etapy budou stavebníci pokračovat ulicí Alšovou směrem k ulici Zábřežské.
Na rekonstrukci kanalizace naváže oprava Vančurovy ulice v úseku mezi ulicemi Zábřežskou a B. Němcové, kterou město zrealizuje ještě letos, příští rok se pak
počítá s úpravou křižovatky ulic Zábřežské a Vančurovy, jež je dnes hlavní silnicí. Na ní totiž často chybují
cizí řidiči, kteří předpokládají, že když jedou Zábřežskou ulicí rovně, mají přednost. „Hlavní komunikací
se stane Zábřežská ulice. Ke změně předností došlo již
loni na křižovatce u podniku Pars a žádné problémy
nenastaly,“ uvedl vedoucí odboru dopravy šumperské
radnice Radek Novotný.
Asi půlkilometrový úsek Temenické ulice od světelné křižovatky u Koruny po křižovatku s ulicí Šumavskou je pro dopravu uzavřený již téměř půl roku.
Rekonstrukce pokračuje v úseku Temenické ulice od
výjezdu ze sídliště Prievidzská u střediska Sever po
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S dopravními komplikacemi musejí nyní řidiči počítat v ulici Zábřežské, do níž se stavební technika
přesunula.
Foto z minulého týdne: -pkFibichovu ulici a hotova by měla být do konce dubna. V další etapě, která je naplánována od pondělí
4. května do konce července, se pak uzavře úsek mezi
ulicemi Fibichovou a Šumavskou. „Příjezdy do sídlišť
a také k prodejně Albert musíme samozřejmě zajistit,“
zdůraznil Rauscher.
Proměnou projde letos nejen Temenická ulice, ale
i samotná křižovatka s ulicí Šumavskou. V místě dnešní vzrostlé borovice vyroste okružní křižovatka, kterou
z velké části zaplatí Olomoucký kraj. „V současnosti se
dokončuje projektová dokumentace a rozpočet. Celkové náklady se odhadují na více než sedmnáct milionů
korun. Konečnou cenu ale samozřejmě ukáže výběrové
řízení na dodavatele stavby,“ uvedla mluvčí olomouckého Krajského úřadu Kamila Navrátilová a dodala,
že investice je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Na financování části nákladů se bude podílet také
šumperská radnice. Ta by měla přispět asi pěti a půl
milionem. „Město bude řešit chodníky, opravu místních komunikací a jejich dopravní napojení, veřejné
osvětlení, přístřešky na autobusových zastávkách a dopravní značení,“ konstatovala vedoucí odboru rozvoje
města Irena Bittnerová. Podle předběžného harmonogramu by se mohly stavební práce na křižovatce rozeběhnout v srpnu a trvat by měly do konce listopadu.

-kv-
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Máte zájem o kompost?
V hotelu Sport hygienici pozastavili
na dva dny provoz stravovací části restaurace Můžete si ho zdarma
Restaurace v hotelu Sport, kterou od loňského září
provozují Podniky města Šumperka, se na přelomu
března a dubna na dva dny uzavřela. Důvodem byla
kontrola pracovníků Krajské hygienické stanice, kteří zjistili snížený hygienický standard v zázemí provozovny a současně nařídili okamžité pozastavení
činnosti stravovacího provozu s následnou sanitací.
Provoz restaurace byl obnoven po dvou dnech.
„31. března provedl orgán Ochrany veřejného zdraví, tedy Hygienická služba, šetření v provozovně hotelu Sport na základě podnětu, který byl předán jiným
orgánem. Na základě šetření byl dočasně pozastaven
stravovací provoz a nařízena sanitace provozovny.
S ohledem na zjištěné skutečnosti byla příkazem na
místě uložena pokuta ve výši deset tisíc korun, kterou
v plném rozsahu zaplatili pracovníci společnosti Podniky města Šumperka,“ uvedl předseda představenstva
společnosti PMŠ Tomáš Spurný. Vzápětí upřesnil, že
čtyři tisíce korun uhradil Luděk Šperlich, šest tisíc korun pak kuchařka restaurace Dominika Vařáková.
Během šetření hygienici například zjistili, že není
prováděn pravidelný úklid v kuchyni a umývárně,
a objevili přítomnost nečistot, opadávající omítky
a značné námrazy v mrazících kapacitách. Zjistili rovněž, že nejsou užívány hrubé přípravny masa a zeleniny v přízemí objektu a také nesourodé skladování
neslučitelných potravin, polotovarů i hotových pokrmů. Závěrem konstatovali, že není zajištěna správná výrobní a hygienická praxe. „Ze strany KHS byla
provozovateli uložena nápravná opatření, tedy pozastavení výkonu činnosti - příprava, výroba a prodej

Přihlášky na vysokou
„strojní“ přijímá
fakulta do konce dubna
Zájemci o vysokoškolské studium
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, mají už
jen týden čas na podání přihlášky. Vybrat si přitom mohou ze dvou strojírenských oborů.
V rámci tříletého bakalářského studijního programu strojírenství, který
otevřela VŠB - TU Ostrava v Šumperku
v roce 2002, si mohou zvolit prezenční
nebo kombinovanou formu studia oborů Strojírenská technologie a Dopravní
technika a technologie. Na prezenční
formu studia přijímá škola maximálně
šedesát zájemců, o deset méně pak na
formu kombinovanou. Termín pro podání přihlášek pro první kolo vyprší ve
čtvrtek 30. dubna. Bližší informace lze
získat na www.fs.vsb.cz.
Kromě zmíněné fakulty působí
v Šumperku již osmým rokem také Ekonomická fakulta, jež zde otevřela obor
nazvaný Veřejná ekonomika a správa.
K jeho studiu se mohou zájemci přihlásit do pátku 15. května. V nadcházejícím školním roce zde škola přijme
maximálně devadesát studentů. Více
informací je možné nalézt na www.ekf.
vsb.cz.
-kv-

vyzvednout

Během půldruhého dne prošla restaurace hotelu
Sport kompletní sanitací. 
Foto: archiv KHS
pokrmů ze syrových mas, vajec, zeleniny a uzenin, a to
do doby odstranění nedostatků. A bylo nařízeno okamžité provedení sanitace všech provozních prostor,
kde se manipuluje s potravinami,“ stojí ve zprávě. Za
zjištěné nedostatky pak uložili hygienici provozovateli
výše zmíněnou pokutu.
Za jeden a půl dne provedli pracovníci restaurace
kompletní sanitaci, takže 2. dubna ve 13.40 hodin odpoledne obdržel provozovatel souhlas k opětovnému
provozu.
-red-

Sháníte kvalitní kompost? Pak můžete využít
nabídky místní radnice a svozové firmy SITA nově
působící pod značkou SUEZ Environnement, jež
umožní obyvatelům města odebrat si kompost vyrobený z bioodpadu, jenž se sváží ze Šumperka a okolních obcí. Zájemci si ho mohou vyzvednout od pátku
24. do čtvrtku 30. dubna.
Velkoobjemové kontejnery určené pro odkládání
bioodpadu jsou v Šumperku přistavovány na veřejná
prostranství celkem na devětadevadesát míst ve městě. Navíc se v současnosti „rozjíždí“ svoz bioodpadu
z hnědých nádob, jež využívají především majitelé
rodinných domů. „Z této sesbírané hmoty je vyráběn
kompost, který chceme občanům města nabízet k dalšímu využití,“ říká Vladimír Hošek z oddělení odpadů
šumperské radnice. Vzápětí dodává, že první takovou
možnost budou mít lidé již v nadcházejících dnech.
Od pátku 24. do pondělí 27. dubna mohou Šumperané navštívit sběrný dvůr v Příčné ulici, kde si
mohou nabrat a odvézt pytel kompostu. Ti, kteří
mají zájem o větší množství, mohou přijet od pondělí
27. do čtvrtku 30. dubna s přívěsným vozíkem do kompostárny v Rapotíně, kde si mohou naložit až 250 kilogramů kompostu. „Areál se nachází vedle skládky.
Ti, kteří pojedou ze Šumperka po „Rapotínské“, odbočí na druhé křižovatce vlevo směr skládka a na další
křižovatce pojedou rovně,“ popisuje trasu Hošek. Po
příjezdu do areálu je podle něj třeba kontaktovat Petra
Polácha, tel.č. 607 007 934, který zájemce o kompost
seznámí s tím, jak se mají v areálu pohybovat. -kv-

Do třetice získal titul Euroloppet Champion
Titulem Euroloppet Champion se
může opět chlubit Václav Riedl ze Šumperka. Letos jej získal potřetí.
Pro získání titulu je třeba absolvovat
osm různých lyžařských závodů série
Euroloppet, a to na krátkou i dlouhou
vzdálenost. Cestu k třetímu titulu zahájil Václav Riedl v roce 2012 závodem Skadi Loppet, v prosinci pokořil
bílou stopu v Dolomitech na závodě
La Sgambeda, další rok se mu podařilo získat razítko do pasu na závodě
Kammlauf v Německu. To vše s partou
lyžařských nadšenců - „veteránů“, kteří do startovní listiny uváděli SKI Klub
Šumperk.
Bohužel zdravotní potíže pozastavily
lyžařskou aktivitu u Václava Riedla, ale
jeho sportovní nadšení a vůle to nevzdaly. Zbývajících pět závodů v letošním roce dokončil, vrátil se na závody
s jinou partou a startoval pod původním klubem Alsport Šumperk. Velmi
těžký závod na Slovensku Biela stopa
zahájil jeho boj k získání titulu. Dalšími závody v Rakousku se proklouzal
ke zlepšující se kondici, nevynechal ani
všem známý Šumavský Skimaraton.
První březnový den dosáhl ve své kategorii až na medailové umístění v závodu Ganghoferlauf v Rakousku, a tím
splnil počet závodů pro získání titulu.
To vše se mu podařilo za veliké rodinné

Václava Riedla doprovází na závody
manželka Olina. 
Foto: archiv
podpory, kamarádů, ale hlavně manželky, která se trpělivě starala o servis
a na některé závody ho i doprovázela.
Je pěkné si ve věku 75 let splnit svá
předsevzetí a nadále si přát a doufat, že
zdraví dovolí tuto lyžařskou sportovní
aktivitu v běhu na lyžích nadále provozovat opravdu již rekreačně.
Závěrem připojuji obdiv a poblahopřání k získání třetího titulu Euroloppet Champion. V průběhu šesti let to
znamená dohromady čtyřiadvacet závodů série Euroloppet a to je již pořádná porce naběhaných kilometrů v bílé
stopě. Přejeme zdraví, štěstí a pohodu
do dalších dnů. 
K. Vykydal

ANO, nechceme
hazard
Opoziční zastupitelé politického
hnutí ANO 2011 s podporou PRO-REGIONU a KSČM dali impuls k řešení
dlouho diskutované otázky: „Hazard
v Šumperku- ano, či ne?“. Právě z „dílny“ ANO pramení snaha změnit stav
heren nejenom v našem městě, ale
i v celé republice, a to zakotvením omezení hazardu do zákona.
Šumperský zastupitel Tomáš Menšík (ANO) předložil na zastupitelstvu
19.3. 2015 návrh k projednání na „zahájení“ řešení hazardu. Vzhledem k projevenému zájmu koaličních zastupitelů
a výzvy 2. místostarosty Tomáše Spurného byl tento materiál stažen a namísto
toho byla dohodnuta společná pracovní
schůzka na 2.4. 2015. Na ní byly projednány návrhy a požadavky jednotlivých
politických stran a uskupení. Opozice
tímto projevila zájem řešit společné zájmy a problémy, týkající se nežádoucích
záležitostí našeho města, s koalicí.
„Věříme, že toto může být jeden
z prvních zásadních bodů společné
práce opozice a koalice, kdy namísto
dohadování se o procesních záležitostech, splníme jeden z bodů našeho programu a splníme vůli našich voličů.“
T. Menšík, zastupitel ANO 2011
(článek neprošel redakční úpravou)
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Máte ve skříni svatební šaty? Půjčte je na výstavu
Dámská svatební móda 20. století se stane tématem nové výstavy Vlastivědného muzea v Šumperku. Ta bude zahájena v Rytířském sále muzea v pátek
15. května v rámci Muzejní noci a potrvá do 31. srpna.
Výstava V čem jste se, dámy, vdávaly… se zaměří na šaty z dob, kdy módu ještě neurčovaly svatební
salóny a nevěsty si šaty vyráběly svépomocí nebo si
je nechávaly šít na zakázku v krejčovstvích. V souvislosti s výstavou a programem vernisáže prosí šum-

perské muzeum veřejnost o zapůjčení svatebních šatů
a doplňků. Máte-li v šatníku své vlastní svatební šaty
či šaty svých maminek a babiček, nenechávejte je jen
tak viset ve skříni. Autorka výstavy a etnografka šumperského muzea Mária Kudelová uvítá i svatební doplňky, fotografie a oznámení. Pokud budete mít zájem
pomoci, obraťte se M. Kudelovou, tel.č. 583 363 093,
736 760 600, e-mail: maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz.
M. Buchtová

Dorost Mladých Draků postoupil do extraligy
Od podzimu se bude v Šumperku hrát hokejová extraliga. Začátkem března si postup do naší nejvyšší
soutěže vybojovalo družstvo mladšího dorostu Mladých Draků pod vedením trenéra Petra Rutara.
Šumperk letos v této věkové kategorii suverénně
ovládl základní část východní skupiny první ligy, když
během sezony prohrál v normální hrací době jediné
utkání z celkových dvaadvaceti. Obdobně si tým Mladých Draků vedl i v následné finálové skupině, kde má
aktuálně takový náskok, že si pro příští ročník s předstihem zajistil účast mezi elitou.
„Na rovinu musím přiznat, že jsme s postupem počítali až příští rok, kdy budeme mít ročníky 2000 jako
dorazové. Nakonec se nám to povedlo již letos, za což
jsme samozřejmě rádi,“ prozradil trenér mladšího
dorostu Šumperku Petr Rutar. „Teď nás tedy čeká usilovná práce, dobře připravit kádr a vytvořit podmínky
pro nejvyšší soutěž. Určitě však chceme spoléhat na
vlastní hokejisty a na ty, kteří u nás hrají na hostování
z Lanškrouna a Moravské Třebové. Ze sestavy, jež vybojovala postup, nám do vyšší věkové kategorie odcházejí čtyři hráči. Takže pro extraligu počítáme zhruba se

stejným týmem, který máme letos,“ řekl dále Rutar.
V nadcházejícím ročníku se pak budou Mladí Draci
potkávat v extralize s mužstvy, jako jsou Zlín, Vítkovice, Třinec či Olomouc. „O kolik to bude náročnější, si
nyní netroufám spekulovat. S řadou kluků v ostatních
týmech jsme se potkávali v rámci žákovské ligy. Teď je
jen otázkou, nakolik budou naši soupeři pracovat formou sportovních středisek, kde si již budou stahovat
nejlepší hráče z menších klubů,“ podotkl trenér.
Extraligová soutěž se do Šumperka vrací po dlouhých pěti letech, kdy si naposledy mezi elitou zahráli
Mladí Draci v tehdejších kategoriích juniorů a dorostu. Jen pro zajímavost dodejme, že slavnou éru těchto
týmů pamatuje především podstatná část hokejistů,
kteří nyní působí v šumperském týmu mužů v krajském přeboru.
„Pro náš letošní úspěch bylo nejdůležitější, že jsme
ve všech čtyřech vzájemných duelech porazili Kroměříž, která byla v naší skupině hlavním adeptem postupu. To svědčí o tom, že jsme si extraligu asi zasloužili,“
doplnil závěrem kouč mladších dorostenců Šumperku.

M. Pergl

Technici z postřelmovské
základní školy získali certifikáty
Ve středu 25. března proběhla na Základní škole Postřelmov významná událost. Její ředitel Michal Malík
a ředitel šumperské VOŠ a SPŠ Petr Vepřek společně
s postřelmovským starostou Jaroslavem Nimrichtrem
předali šestnácti žákům školy certifikáty za úspěšné
absolvování dvouměsíčního technického kurzu.
Žáci obdrželi certifikát za úspěšné plnění různorodých zadání během kurzu elektroniky a strojírenství, který probíhal na Základní škole Postřelmov za
pomoci učitelů odborných předmětů z VOŠ a SPŠ
Šumperk. Poděkování v této souvislosti patří Miroslavu Haltmarovi, Jaroslavu Drexlerovi a Romanu Unzeitigovi. Kurzu se zúčastnilo šestnáct žáků ze 6., 7.,
8. a 9. třídy, kteří se v jeho rámci mimo jiné naučili pájet součástky na DPS (desky plošných spojů),

rozpoznávat důležité komponenty a měřit je pomocí
elektronických diagnostických přístrojů. Každý žák
vyrobil elektronický reklamní blikač a vymodeloval
v programu Inventor model automobilu, který si vytiskl na 3D tiskárně. Všem se velice dařilo a jejich výrobky byly plně funkční.
Mezi VOŠ a SPŠ Šumperk a ZŠ Postřelmov tak byla
zahájena perspektivní dlouhodobá spolupráce zaměřená na rozvoj technických dovedností žáků. Žáci
z Postřelmova budou mít možnost navštěvovat ještě
v letošním školním roce technické kroužky při šumperské „průmyslovce“. Postřelmovská škola nabídne
žákům možnost rozvíjet své technické dovednosti
v kroužku i v příštím školním roce.

M. Haltmar, SPŠ a VOŠ Šumperk

Mladí střelci opět potvrdili své kvality
28. a 29. března se na Mistrovství České republiky
AVZO ve střeleckém sportu utkali v Hanušovicích
sportovní střelci, organizovaní v Asociaci víceúčelových základních organizacích technických sportů
a činností ČR, z celé České republiky.
Za šumperský střelecký klub se tohoto šampionátu úspěšně zúčastnili tři naši mladí sportovci - Iveta
Ficnarová a Michal Beneš v kategorii starší dorost
a Karel Tesař, mladší dorostenec. V disciplíně vzduchová puška 40 ran vstoje dokázala Ficnarová, že
je ve své kategorii nejlepší a získala titul Mistr ČR
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AVZO velmi pěkným výkonem 391 bod. Michal
Beneš, přeborník Olomouckého kraje, navázal na
zasloužený titul Mistr ČR, který získal 15. března
v Plzni, ve sportovní střelbě v disciplíně vzduchová
pistole 40 ran a potvrdil i v Hanušovicích svoje kvality ziskem 373 bodů. Za tento výkon získal druhý
mistrovský titul v průběhu jednoho měsíce. Náš nejmladší závodník, mladší dorostenec Karel Tesař, se
v disciplíně „vzduchová pistole 40 ran“ s nástřelem
310 bodů umístil ve své kategorii na pěkném pátém
místě.
V. Beneš

·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní okénko
Přerovští přivezou
pohádku o Karkulce
S pohádkou Včelí královna zavítá do Šumperka
profesionální dětské divadlo Přerov. Představení pro
děti, které pořádá Mateřské centrum Pumpkin, se
odehraje v sobotu 26. dubna v aule Střední odborné
školy v Zemědělské ulici. Začíná v 15 hodin a vhodné
je vzít s sebou polštářek pro děti na sezení.
-red-

Klasika Viva nabídne
Apollon Kvartet
Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, který
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 27. dubna. V tento
den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel jednomu
z předních reprezentantů slavné české kvartetní školy - Kvartetu Apollon. To šumperským posluchačům
nabídne skladby Františka Xavera Richtera, Ludwiga
van Beethovena a Bohuslava Martinů. Hostem bude
klavírista Daniel Wiesner. Vstupenky za sto korun
si mohou zájemci koupit v pokladně Domu kultury
Šumperk a Informačním centru. 
-kv-

Ohrožené rostliny střední
Moravy obsadí Hollarovu galerii
Šumperští muzejníci chystají na květen výstavu
Ohrožené rostliny střední Moravy. Ta představí řadu
lučních, mokřadních a lesních druhů, vyskytujících
se na střední Moravě, kde se setkávají tři fytogeografické oblasti - karpatská, hercynská a panonská.
Pro každou z nich jsou typické jiné druhy rostlin,
proto je květena tohoto území tak bohatá. Výstava
vznikla ve spolupráci základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov a Vlastivědného muzea v Olomouci. Zahájena bude v úterý
5. května v 9 hodin a potrvá do 28. června.
-red-

Knihovnice chystají besedu
Besedu nazvanou „V péči Barnevernet“ chystají na
středu 6. května šumperské knihovnice. Hostem bude
Petr Bušina, který se svou rodinou strávil šest měsíců
u pěstounské rodiny na ekofarmě v Norsku. Povídání
o tom, co zažili, co viděli a co nového se naučili v této
krásné skandinávské zemi, bude spojeno s promítáním fotografií. Beseda začíná v půjčovně pro dospělé
v ulici 17. listopadu v 18.30 hodin a vstupné je dobrovolné.
-red-

Těšínské divadlo
přijede s Báthoryčkou
Příběh baronky Báthoryové přiveze do Šumperka Těšínské divadlo. Báthoryčku nabídne v sobotu
9. května od sedmé podvečerní. V hlavní roli Alžběty
Báthoryové se představí Lucie Bergerová, laureátka
ceny Thálie.
Příběh baronky Báthoryové přerostl časem v legendu. Dočkal se románové podoby, filmového
zpracování ve velkofilmu Juraje Jakubiska a slovenská divadla ho uváděla jako muzikál. Představení je
určeno pro premiérovou skupinu, část lístků je však
ve volném prodeji. 
-zk-
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Kulturní servis

Středisko volného času Doris

Městská knihovna
Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever
Temenická 5

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

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

Pontis Šumperk
7.5. od 10 hod. v „KS“ 		 Oslava Dne matek
		 Vystoupení dětí z MŠ Šumperk
7.5. od 14 hod. v „KD“ 		 Zábavné odpoledne pro seniory
		 Hraje Mirox
Každé pondělí od 13 hod., 		 Konverzace v němčině pro seniory
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“		 - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu od 		 Cvičení s flexibary
8.30 hod.,každý čtvrtek od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“ Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. 		 Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“ 		 Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 hod. a každý 		 Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“ 		 Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“ 		 Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.		 Konverzace v angličtině: začátečníci;
a od 14 hod. v „P“ 		 mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.: 606 756 770, 583 211 766, weingartova.
tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo
Pontis, Gen. Svobody 68.

Centrum sociálně
orientovaných inovací
CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE
JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66,
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.
Pondělí - pátek vždy
od 9 do 17 hod.

H-club
Vladimír Mišík s ETC
Cyklón 
Netradiční cyklistický závod,
vystoupí kapela Blues for the red Sun
25.4. ve 20 hod.
IMPRA 
Herecká improvizace + DJ party
2.5. ve 20 hod.
Honza Brož + Devítka 
Koncert
Bližší informace: www.h-club.eu, Rooseveltova 17.
24.4. ve 20 hod.
25.4. v 19 hod.

Každé pondělí, každé úterý, každý 		
čtvrtek (kromě 1. čtvrtku v měsíci)
a každý pátek od 15 do 18 hod.
v MC na „K“
Každou středu od 17 do 18.30 hod. 		
v MC Komínkov
22.4. od 17 hod. v AT na „K“ 		
24.4. od 9 do 16 hod. v parku u Vily Doris
29.4. od 9.30 hod. v MC Komínkov		
		
8.5. od 12 do 18 hod. 		
v parku u Vily Doris 		

Volná herna

Cvičení pro nastávající maminky

Sedánky pro mamky
Medový Den Země
Kurz masáží miminek a starších dětí
Inf. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
Kloboukový den
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi 		
plné atrakcí, tvoření, soutěží a vystoupení
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 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, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č.
606 758 410, http://www.doris.cz.

Centrum pro rodinu
Úterky motivované knihou - „Seznamte se
s pohádkovou postavou“ Pro rodiče na RD
a jejich děti do 6 let, lektorka P. Čermáková, čtení, povídání a tvoření, Pojďte s námi za zvířátky:
28.4. Míša Kulička
Každou středu od 9.30
Sedmikrásek
do 11.30 hod. ve „FS“
Pro rodiče na RD a jejich děti
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“
Posezení pro seniory - předčítání z knih,
posezení, vzájemné sdílení
24.4. od 9 hod. ve „FS“
Jarní duchovní obnova pro maminky na RD
Téma: „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro
dnešní ženy“, hlídání dětí zajištěno
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.
cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. V dubnu
probíhá v „Č“ výstava fotografií studentky VOŠ Caritas E. Genčurové z humanitární praxe v Indii.

Každé úterý od 9 hod. v „Č“

ZUŠ Šumperk
23.4. v 18 hod.
Koncert komorního souboru Grazioso
v kapli klášterního kostela
29.4. v 18 hod. v klášterním kostele Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zussumperk.cz.

SONS Šumperk
Po stopách Eskymo Welzla  Turist. vycházka
údolím Sázavy ve spol. s KČT
27.4. od 14 hod. v „K“
Křeslo pro hosta se Zdeňkou Daňkovou,
ředitelkou knihovny - čtení z knihy Tucet
báchorek z Podesní
28.4. od 10 hod. v „K“
Zdravotní cvičení na židlích
30.4. od 10 hod. v „K“
Kroužek šikovných rukou Pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz, SONS,
8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.
25.4. od 9 hod.
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Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

!!!! NEDĚLNÍ PRODEJ

ČERSTVÉ PEČIVO

NEDĚLNÍ PRODEJ NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO

ČERSTVÉ PEČIVO

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 24.4. 2015 do 7.5. 2015

www.ajak-sumperk.cz

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ SUPER CENA!!! SUPER CENA!!! SUPER CENA!!! ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku – Grilování začíná!
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................ 79,90 Kč/1 kg
NOVINKA - Hájecká klobása na gril .............................................................. 85,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb sedlácký 500 g ......................................................................................................................21,90 Kč
České buchtičky s náplní tvarohovou 300 g bal....................................................................24,50 Kč
České buchtičky s náplní makovou 300 g bal. .......................................................................24,50 Kč
České buchtičky s náplní povidlovou 300 g bal. ...................................................................24,50 Kč
Slezská pekárna Opava
Hřeben listový ořechový 90 g ........................................................................................................ 6,50 Kč
Lámankový chléb 250 g .................................................................................................................11,90 Kč
UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.

Vepřová kotleta s kostí.................................................................................................................................86,- Kč/1 kg
Uzený ocásek ..................................................................................................................................................55,- Kč/1 kg
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

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

AKADEMIE Jana Amose Komenského
Pomaturitní
angličtiny
a němčiny
Pomaturitnístudium
studium
angličtiny
a němčiny
ve
ve školním
školnímroce
roce2011/2012
2015/2016
t denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
t statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
t získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
t lepší uplatnění na trhu práce
www.ajak-sumperk.cz
www.akademie.rps.cz
Akademie
Míru4,4,787
78701
01Šumperk
Šumperk
AkademieJ.J.A.A.Komenského,
Komenského, náměstí
náměstí Míru
tel./fax:
e-mail:
akademie@rps.cz
tel.: 583583
213213
013,013,
e-mail:
info@ajak-sumperk.cz
Akademie J.A. Komenského v Šumperku v období od 1.3.2013 do 28.2.2015 realizovala projekt

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ, r.č. CZ.1.04/2.1.01/91.00127“

Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob olomouckého kraje – regionu Šumperk.

SC2011034

VtGOLåWďNYďWQD-HUHPHQNRYDäXPSHUN
ZZZDJURKROGLQJF]
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FORTEX R EALIT Y

Jílová 1550/1

787 01 Šumperk

SENIORSKÉ APARTMÁNY Nový Malín
kvalitní bydlení pro seniory
ESVäTUFWOÓCZUZQSPTFOJPSZ LL  LL
CF[CBSJÏSPWÏ TCBMLPOZOFCPUFSBTBNJ
NPäOPTUWZVäJUÓTMVäFC EPWP[PCǔEǾ QSBOÓBQPE
WâUBI TQPMFǏFOTLÈNÓTUOPTU [BISBEB
QPTMFEOÓWPMOâCZU LLLEJTQP[JDJ
[LPMBVEPWÈOP QǲJQSBWFOPLOBTUǔIPWÈOÓ

D O KO N Č E N O

!

A

NOV

NOV

!

PRO RODIN
Á INVESTICE

INK

A

Šumperk, Prievidzská

INK

A

NOV

Šumperk, Gagarinova 1.270.000 Kč

INK

A

NOV

Šumperk, Evaldova

tCZU 
t07 N QBUSP MPEäJF
tDFMLPWÈSFLPOTUSVLDFCZUV
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF ÝBUOB

695 000 Kč

Šumperk, Temenická

tCZU 
t%# N QBUSP MPEäJF
tQǾWPEOÓTUBW QMBTUPLOB
tJIOFEWPMOâ OÓ[LÏOÈLMBEZ

650 000 Kč

tCZU 
t07 N [WâÝFOÏQǲÓ[FNÓ
tQMBTUPLOB EMBäCBWLVDIZOJBDIPECǔ
tJIOFEWPMOâ OÓ[LÏOÈLMBEZ

NOV

tCZU LL
t%# QBUSP MPEäJF N
tOPWÈLVDIMJOLB QPEMBIZ
tQMBTUPLOB OÓ[LÏOÈLMBEZ JIOFEWPMOâ

NOV

INK

email:reality@fortex-ags.cz
INK

A

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

tCZU 
t07 N QBUSP MPEäJF
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF ÝBUOB
t1MBTUPLOB [EǔOÏKÈESP OPWÈLPVQFMOB

INK

530 000 Kč

A

Šumperk, Čajkovského

650 000 Kč

Bohutín

tCZU 
t07 N [WâÝFOÏQǲÓ[FNÓ
tVQSBWFOPOB LL QMBTUPLOB
tǏÈTUSFLPOTUSVLDF OÓ[LÏOÈLMBEZ

850 000 Kč

tCZU 
t07 QBUSP N MPEäJF
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF ÝBUOB
tTLMFQ JIOFEWPMOâ DFOUSVNNǔTUB

A

Šumperk, Jeremenkova 1.850.000 Kč

tCZU 
tDJIMPWâ 07 N QBUSP
tLPNQMSFLPOTUSVLDF [BISBEBVEPNV
tWMBTULPUFMBLSCLBNOB

NOV

INK

A

XXXTFOJPSTLFBQBSUNBOZD[

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU

Šumperk, Kmochova 830980000
000KčKč
Šumperk
tCZU  %# VM1PE4FOPWPV
tCZU


MPEäJF
t07
QBUSP
N
tN QBUSP 
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF QMBTUPLOB
tMPEäJF
tOÓ[LÏOÈLMBEZ TLMFQ JIOFEWPMOâ
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF

- SENOVÁ II, ulice Bojnická

QPV[FQPTMFEOÓWPMOâEǾN LOBTUǔIPWÈOÓJIOFE
 LLTHBSÈäÓ ÝBUOPV EWǔNBMPEäJFNJBUFSBTPV [BISÈELB


!

NÝ DŮM
L
O
V
Í
N
D
E
L
S
PO
I NA SPLÁTKY
M

INK

Šumperk, ul. Čsl. arm. 1 100 000 Kč

POSLEDNTÍ
VOLNÝ BY U

VÝHODN

NOV

www.fortexreality.cz

O Ž N Á KO U P Ě

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350
tQSBDVKFNFQSP7ÈTEOÓWUâEOV


t[BKJTUÓNF[OBMFDLÏQPTVELZ EBǪPWÈQǲJ[OÈOÓ 

NOV

INK

Rapotín

550 Kč/m2

tTUBWFCOÓQBSDFMZPEN
tWFÝLFSÏ*4OBISBOJDJQP[FNLV
tOFEBMFLPWFÝLFSÈPCǏBOTWZCBWFOPTU

A

Šumperk, Zahradní 830770000
000KčKč
Šumperk
tCZU
tCZU %# VM1PE4FOPWPV
 
QBUSP
 MPEäJF
tN
QBUSP
t%# N
tMPEäJF
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF ÝBUOB
tOFQSǾDIP[ÓQPLPKF
tQMBTUPLOB OPWÈLPVQFMOB JIOFEWPMOâ

Šumperk

1.200 Kč/m2

tTUBWFCOÓQBSDFMBWBUSBLUJWOÓMPLBMJUǔ
1BOPSBNB
tTÓUǔEPLPOǏFOZB[LPMBVEPWÈOZ
tDFMLPWÈWâNǔSBN

Sobotín

1.290.000 Kč

Šumperk, nám. Republ. 890.000 Kč

Pro klienty poptáváme
byt 3+1 po rekonstrukci
do 1.300.000Kč
(v Šumperku mimo
městskou část Temenice).
PLATBA HOTOVĚ. SPĚCHÁ.
Za nabídky děkujeme.

POTŘEBUJETE TAKÉ
PRODAT DOBŘE A RYCHLE?
Garantujeme Vám,
že čas, který
investujete do první
schůzky s námi, se Vám
MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ!

tSPEEǾN 
tEWPVHFOFSBǏOÓ B 
t$1N HBSÈä
tOPWÈTUǲFDIB QMBTUPLOB

Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435
tQPTLZUVKFNFWFÝLFSâQSÈWOÓTFSWJT
tQPNǾäFTFYFLVDFNJ EǔEJDǲÓ[FOÓN

tCZU 
t07 N [WâÝFOÏQǲÓ[FNÓ
tLPNQMFUOÓSFLPOTUSVLDFWǏWZCBWFOÓ
tWMBTUOÓQMZOLPUFM JIOFEWPMOâ
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Prodám
kancelářský stůl

PORADNA
ZDRAVÍ

vyrobený na zakázku

Mgr. Jolana
Keprtová

ZHUBNĚTE ZDRAVĚ
A NATRVALO
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.
Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

Rozměry stolní desky 70 x 145 cm
Deska z dubového masivu mořená
mahagon, hliníková podnož
Nepoužívaný

Cena 2.600 Kč
Volejte
602 251 783

VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE

Prodám

vedení firmy a odborová organizace OSŽ si Vás dovolují pozvat co nejsrdečněji na
SETKÁNÍ BÝVALÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ FIRMY PARS NOVA A.S. KTEŘÍ JSOU
NYNÍ NA ZASLOUŽENÉM ODPOČINKU -V DŮCHODU

dřevěnou postel
opatřenou bílým
lakem, včetně matrace.
Rozměr 190 x 85 cm.
Součástí je mobilní
zásuvka, kterou lze
pod postel zasunout.
Velmi zachovalá.
Cena 1.500 Kč

Setkání se bude konat dne 24.dubna 2015 s tímto programem :
13,00 - sraz účastníků setkání na vrátnici firmy - prohlídka pracovišť
14,00 - sraz v jídelně Luana gastro - vystoupení zástupce firmy, oběd a volná zábava
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky a nebo mailem na kontakt 734510432;
pavel.horak@skoda.cz a také tak, že odevzdají vyplněnou návratku na vrátnici
firmy. Ten kdo bude chtít jít v uvedeném čase (13,00 hod) do firmy,musí mít
vyplněnou návratku i přes to, že se přihlásil jinak než písemně návratkou, protože
svým podpisem na návratce ztvrzuje, že si přečetl a bude dodržovat bezpečnostní
pokyny na zadní straně návratky. Bez podepsané návratky nebude do areálu firmy
vpuštěn. Ti co neobdrží pozvánku a přihlásili se jinak než písemně, obdrží návratku
na vrátnici, kde ji vyplní a odevzdají a teprve potom budou vpuštění do firmy.
Na setkání s Vámi se těší vedení firmy a odborová organizace !
Za pořadatele Horák Pavel
předseda ZO OSŽ Pars nova a s.

Nyní
NOVĚ
i na
HLAVNÍ
TŘÍDĚ

Volejte 602 251 783

Akce 1+1
ZDARMA

na multifokální skla
Kupte si multifokální brýle

- jedny brýle na všechno
- (dálka - práce - blízko)

a druhý multifokál dostanete ZDARMA!
Možno kombinovat čiré-sluneční-samozabarvovací
Akce trvá do konce ,7Ɠ5/"
OPTOMEDIC
OPTOMEDICDD
DDs.r.o.,
s.r.o.Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
Gen.Svobody
19a
Hlavní
OČNÍ
OPTIKA,
Tel.: 583
280 Třída
184 10, Šumperk
Tel: 774 959 531MUDr.Tel:
724 479 Tel.:
800 583 280 185
AMBULANCE,
Dvořáková,

Více informací
na
www.crizal.cz
www.optomedic.cz
www.optomedic.cz
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Nové řady laku se
speciální perletí na
kuchyňská dvířka...
využijte AKCI nejlepší
ceny nábytku v historii
naší společnosti










0QǔU7ÈN[ǾTUBMBLMJLB
WSVDF QPMJǏLBKFQPǲÈE
OBTLǲÓOJ LBQFLPIPVUFL
Zdarma návrhy ve 3D
BNBOäFMOFNÈǏBT
Do 30.4. 2015 ke všem





kuchyním pojezdy a panty

/FWBEÓ KFUVQSP7ÈT
BLUM zdarma
až 25 let záruka

WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ
www.oknostyl.cz

SLEVA

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc : Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
až
(tel:775 575 820, tel. 777575870 mail info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)
*7"*7"TSP
Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk : Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel:775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)
Nová pobočka Praha, Bubenské nábřeži, Praha 8, tel. 777575870
Nova pobočka Praha 1 Kozí/BÝJDITMVäFCNPIPVWZVäÓUUBLÏ
3, tel. 777575870

5FM

69%

PSHBOJ[BDFBö
OBQǲNPOUÈä
.....děkujeme že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE
NA VÁS NEJVĚTŠÍSNZ
PRODEJCE
A JEDINÉ
OÈCZULV
ESPCOÏPQSBWZBQPE

ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE
NÁBYTKU
V REGIONU

BÍZÍME:

NA
přípravy
ostních akcí včetně
olečenských a slavn
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í ceny v regionu
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občerstvení a rautu
oretu s venkovním
ostředí.
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a
ě
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é
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v botan
pobyt v příjemn
ný
še
ru
ne
a
mí
ro
uk
Výhodou areálu je so
tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677
David HVIŽĎ (jídelna)

tQSÈWPPCǏBOTLÏ SPEJOOÏBQSBDPWOÓ
tPCDIPEOÓQSÈWP LPOLVSTZBMJLWJEBDF
tDFOOÏQBQÓSZBQSÈWPTNǔOFǏOÏ
tQSÈWPWFǲFKOâDI[BLÈ[FL
tBVUPSTLÏQSÈWP
tQSÈWPUSFTUOÓ
ÀVNQFSL ,P[JOPWB
5FM 'BY
LBODFMBS!BEWPLBUJLQWD[
XXXBEWPLBUJLQWD[
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tel.: 583 301 303
(sekretariát),
e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz
inzerce 10 x 6 cm_polepy_aut_výloh_tabulí.indd 2
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz
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