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V končící sezoně zaujali Růžičková s Kroneislem

Ocenění za nejlepší ženský a muž-
ský herecký výkon v sezoně 2014/2015 
si v sobotu 25. dubna odnášeli z míst-
ního stánku Thálie Dana Růžičková 
a Jan Kroneisl. Výkony členů místního 
ansámblu hodnotily během třídenní-
ho Festivalu Miloše Movnara opět tři 
poroty. Ty se shodly, že letos byla volba 
těch nejvýraznějších herců mimořád-
ně těžká. Divácky nejúspěšnější hrou 
se na základě hlasování diváků stala 
komedie 1 + 1 = 3.

Během dvacátého festivalového 
ročníku zhlédli porotci pět inscenací 
- Figarovu svatbu, komedii 1 + 1 = 3, 
Její pastorkyni, hru Rychlé šípy, řečení 
Šípáci a komedii Slepice. „Jednotlivé 
hry jsme zhlédli bez předsudků, s ote-
vřenýma očima, s touhou něco zažít 
a vidět. Snažili jsme se najít hereckou 

osobnost, která na jevišti přináší po-
stavu konkrétní a jedinečnou a jež do-
káže diváky provést celým příběhem,“ 
řekl během slavnostního vyhlášení vý-
sledků, jež se odehrávalo v Zrcadlovém 
sále divadla, umělecký šéf ostravského 
Divadla Loutek Václav Klemens, který 
předsedal odborné porotě. V ní kromě 
něj usedli Petr Veselý a Petr Klimeš. 
Nejvíce je přitom zaujali Dana Růžič-
ková v roli Kostelničky v Její pastorkyni 
a Jan Kroneisl coby Stanley v komedii 
1 + 1 = 3.

Naprosto shodný názor měla le-
tos i porota divácká. Dana Růžičková 
podle ní nejvíc „perlila“ v Její pastor-
kyni a v komedii Slepice, Jan Kroneisl 
zase porotu zaujal svým úžasným pří-
stupem ke všem rolím. „Letošní sezo-
na byla skvělá, před všemi herci sme-

káme. I proto se velmi těžko vybíralo,“ 
vyzdvihla letošní repertoár jedna ze 
členek divácké poroty.

Členové studentské poroty považu-
jí za nejvýraznější ženskou osobnost 
divadelního souboru v této sezoně 
Lucii Šmejkalovou alias Dlouhé Bidlo 
v Rychlých šípech. Její kolega Jan Kro-
neisl je pak podobně jako ostatní po-
rotce oslovil jako „úchvatný“ Stanley 
v komedii 1 + 1 = 3. 

Po několikaleté přestávce byla letos 
udělena cena Štěk roku, a to představi-
teli nejlepší drobné role. V té podle ná-
zoru porotců exceluje Petr Král v roli 
Zavadilky v Rychlých šípech. A nově 
dostala příležitost hodnotit uplynulou 
sezonu také široká veřejnost. Divácky 
nejúspěšnější hrou se tak stala kome-
die 1 + 1 = 3. -zk-

Podle odborné poroty podali v končící sezoně nejlepší herecký výkon Dana Růžičková a Jan Kroneisl.  Foto: P. Kvapil

V centru pozornosti letošního Dne Země 
se ocitly včely a včelaření.    Strana 2

Novou vyhlášku, jež omezuje propaga-
ci hazardu, vydali šumperští zastupite-
lé.    Strana 2

Bratrušovskou tragédii připomíná reedi-
ce knihy „Na úsvitě svobody. Bratrušov-
ská tragédie 31. března 1945.“    Strana 3

Letošní Český den proti rakovině  se za-
měří na prevenci rakoviny reprodukč-
ních orgánů mužů i žen.    Strana 5
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Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Počasí jako na objednávku a velký 
zájem dětí i dospělých. Letošní Den 
Země, který poslední dubnový pátek 
uspořádalo Středisko ekologické výcho-
vy při místním SVČ Doris, se opravdu 
vydařil. V centru pozornosti se přitom 
letos ocitly včely a včelaření.

Včela coby stavitelka, čistička, kojič-
ka, strážkyně či létavka, Včelař v zahra-
dě a při práci, Včelí produkty, Postav si 
úl, Chyť roj, Čmuchací kytka a mnohá 

další stanoviště rozmístěny v Sadech  
1. máje u Vily Doris lákala především 
děti na vědomostní soutěže, hry a vý-
tvarničení. Nechyběly ani odměny, 
pódiová vystoupení a ukázky lidových 
řemesel. Den Země je mezinárodním 
svátkem, který vychází z původních 
dnů Země, jež oslavovaly příchod jara. 
V moderním pojetí jde o ekologicky 
motivovanou akci, zaměřenou na vztah 
člověka k přírodě. -zk-

Zajímavé premiéry chystá již nyní 
na příští sezonu šumperské divadlo.  
Kromě komedie S tvojí dcerou ne, 
Shakespearova Snu noci svatojánské, 
Wilderova Našeho městečka a Tří muš-
ketýrů se mohou diváci těšit i na Léto 
v Laponsku Jaroslava Rudiše a Petra 
Pýchy. Pro malé návštěvníky pak herci 
nastudují dvě pohádky - Aládína a kou-
zelnou lampu a Lišku Bystroušku.

„Pro nadcházející sezonu jsme při-
pravili velmi pestrou škálu žánrově 
rozdílných di-
vadelních her. 
Snad se nám 
tak povedlo od-
povědět na od-
věkou otázku každého vedení divadla: 
„Jak správně namíchat skladbu reper-
toáru, abychom uspokojili diváky, kteří 
chtějí večer v hledišti při komedii za-
pomenout na své každodenní starosti, 
a jak na druhou stranu oslovit i ty, kteří 
milují velká dramata, tituly, u kterých 
se diváci nenudí, ale které navíc pro-
vokují k zamyšlení?“ Věřím, že nabídka 
pro příští sezonu bude pro naše stávají-
cí i budoucí návštěvníky lákavá a divác-
ky zajímavá,“ říká ředitel šumperského 
divadla Matěj Kašík a připomíná, že 

lidé mohou opět využít zvýhodněného 
předplatného. Dosavadním předplati-
telům přitom divadlo rezervuje jejich 
místa do 31. května.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu 
výhod - počínaje výraznou slevou na 
předplatném oproti ceně při volném 
prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po informování o termínu 
představení, pokud si předplatitel toto 
oznámení objedná. „Abonentní průkaz 
je navíc přenosný, lze ho půjčit i darovat 

a při jeho ztrátě lze 
vystavit duplikát,“ 
zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré infor-
mace o předplat-

ném lze získat v obchodním oddě-
lení divadla u Silvie Novákové, tel.č. 
583 214 061, kl. 45, mobil 736 627 692 
nebo e-mail info@divadlosumperk.cz, 
ve vitrínách před divadlem na Hlav- 
ní třídě a samozřejmě na interneto- 
vých stránkách www.divadlosumperk.
cz. Zde najdou zájemci informace o di-
vadle, repertoáru, hereckém souboru 
a mohou si zde také on-line rezervovat 
a koupit vstupenky na domácí i hostu-
jící představení s tím, že si přímo doma 
vytisknou vstupenku.  -red-

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna 
2015

* schválilo, že výhrady v podané ná-
mitce ověřovatele zápisu ze 7. zasedání 
Zastupitelstva města Petra Blažka ne-
jsou důvodné, a zápis z průběhu zase-
dání schválilo v plné míře. Petr Blažek 
a Luboš Cekr byli na jednání zastupi-
telstva 2. dubna jmenováni a schváleni 
jako ověřovatelé zápisu. Luboš Cekr 
tento zápis podepsal v řádném termí-
nu, Petr Blažek jej odmítl podepsat 
a zaslal na město připomínky se žádostí 
o opravu.

* schválilo bez výhrad celoroční 
hospodaření města za rok 2014 s tím, 
že příjmy činily k 31.12. 2014 518,885 
milionu korun a výdaje 506,133 milio-
nu korun. Vzápětí pak schválili účetní 
závěrku města za loňský rok.

* vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2015, kterou se stanoví  
systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na 
území města a systém nakládání se 
stavebním odpadem vznikajícím na 
území města. Ve srovnání s dosud 
platnou OZV č. 7/2009 dochází pou-
ze k drobným technickým úpravám, 
spočívajícím například v uvedení nově 
sbíraného druhu odpadu, kterým jsou 
oděvy a textil, či v doplnění sedmnácti 
chybějících ulic. 

 Pokr. na str. 4

Novou vyhlášku, jež stanoví místo 
a čas, kde a kdy lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry, a která omezuje 
jejich propagaci, vydali na svém po-
sledním jednání ve čtvrtek 23. dubna 
šumperští zastupitelé. Dokument, který 
nabyde účinnosti 10. května, nahradí 
dosud platnou vyhlášku z roku 2011, jež 
obsahuje sedmadvacet adres provozo-
ven, v nichž je možné hazardní hry ve 
městě provozovat. Nová vyhláška snižu-
je jejich počet na deset.

Návrh nové vyhlášky vznikl po pra-
covním jednání zastupitelů, které pro-
běhlo 2. dubna a na němž probírali, jak 
ve městě hazard omezit. Přijatý doku-
ment vymezuje sedmnáct míst, na kte-
rých lze provozovat výherní automaty 
či videoloterijní terminály povolené 
ministerstvem financí nebo městem. 
To je o deset méně než dosud. Některé 
herny totiž zanikly a čtyři provozovny, 
konkrétně Hanušovická pivnice v Je-
senické ulici, Šipkový klub Pivnice na 
náměstí Jana Zajíce, herna Zelený strom 
a restaurace Zastávka v Temenické ulici, 
mají městem povolené hrací přístroje 
do konce letošního roku, takže v nové 
vyhlášce již na seznamu nefigurují.

Celkem je tak ve vyhlášce vyjmeno-
váno sedmnáct herních míst, v nichž se 
v současnosti nachází dvě stě sedmde-
sát šest výherních hracích přístrojů či 

terminálů. Z nich dvě stě šedesát jeden 
povolilo ministerstvo financí. Mnohé 
z nich přitom mohou fungovat až do 
roku 2019. Kromě nich je v pěti dalších 
provozovnách umístěno pětadvacet 
výherních zařízení, které povolilo mi-
nisterstvo financí a jež jsou v rozporu 
s městskou vyhláškou.

Nově musejí provozovatelé podle 
schválené vyhlášky omezit reklamu na 
loterie a zakázány jsou také další for-
my propagace, nabízení nebo oslavo-
vání loterií a jejich hraní. Provozování 
sázkové hry, loterie nebo jiné podobné 
hry tak nesmí být viditelné z veřejného 
prostranství. Slovo „herna“ nebo „kasi-
no“ je povoleno použít pouze jednou na 
vstupu. Označení provozovny nesmí být 
pojato jako reklama, nesmí blikat ani 
jinak upoutávat pozornost a rušit oko-
lí. Na budově provozovny nemohou být 
umístěny symboly a nápisy upozorňující 
na provozování loterií. Stejně tak se na 
ní nesmějí objevit ani zařízení spojená 
s loterií. Jde například o poutače infor-
mující o stavu hry, výši možné výhry či 
akcích a slevách pro hráče.

Všechna zmíněná lákadla a označe-
ní musejí z ulic zmizet do tří měsíců 
od začátku platnosti vyhlášky. V této 
souvislosti požadoval zastupitel Tomáš 
Menšík zkrátit lhůtu na třicet dnů, tento 
návrh ale v hlasování neprošel. Zastupi-

telé poté pětadvaceti hlasy nový právní 
předpis schválili. Za jeho porušování 
přitom bude hrozit pokuta až do výše 
dvou set tisíc korun.

Přestože zastupitelé vydání vyhlášky 
schválili, budou se otázce hazardu věno-
vat dál. „Komunikuji s organizací, která 
se problematice omezení hazardu v sou-
vislosti s připravovaným loterijním zá-
konem zabývá. Jejich informace by nám 
mohly v budoucnu usnadnit rozhodo-
vání,“ řekl Tomáš Menšík, který vzápětí 
navrhl, aby se zastupitelé sešli na pra-
covní schůzce zaměřené na téma hazard 
v souvislosti s již zmíněným chystaným 
zákonem. Jeho kolegové tento návrh 
odsouhlasili a dohodli se, že se sejdou 
ve čtvrtek 28. května. Současně pověřili 
Tomáše Menšíka přípravou podkladů 
a vedením schůzky za účasti zástupců 
spolku Občané Proti Hazardu.

Šumperští oslavili Den Země medově Divadlo již láká na novou sezonu

Letem šumperským zastupitelským světem
Nová vyhláška vymezuje herny na sedmnácti místech a zakazuje jejich reklamu

Letošní Den Země se v Šumperku nesl ve znamení včel a včelaření. Pro děti byla 
připravena řada soutěží, v nichž si mohly mimo jiné zkusit chytit roj ve včelařské 
kukle.  Foto: -zk-

 Ilustrační foto: archiv
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Nejlepší sportovci Šumperska se sešli na radniciBratrušovskou 
tragédii připomíná 
reedice knihy
31. března uplynulo sedmdesát let 

od jedné z nejtragičtějších událostí 
druhé světové války na Šumpersku. 
V časných ranních hodinách poslední-
ho březnového dne roku 1945 bylo na 
bratrušovské střelnici gestapem popra-
veno šestnáct vlastenců. Město ve spo-
lupráci s místním muzeem připravilo 
u příležitosti tohoto výročí a rovněž  
k výročí konce druhé světové války ree-
dici publikace Miroslava Zapletala „Na 
úsvitě svobody. Bratrušovská tragédie 
31. března 1945.“. 

U příležitosti reedice knihy pro-
běhne ve čtvrtek 28. května od 14 ho- 
din v Městské knihovně v ulici  
17. listopadu beseda. O knize, z níž 
bude předčítat Dan Holý, pohovoří 
historik Zdeněk Doubravský a refe-
rent oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Bohuslav Vond-
ruška. Během besedy bude promítnut 
krátký film se záznamem exhumace za-
vražděných vlastenců na bratrušovské 
střelnici. Vstup je zdarma.

Po skončení besedy uvede kino Oko 
válečné drama Františka Vláčila podle  
scénáře Vladimíra Körnera Adelheid 
z roku 1969.  Promítání začíná v 15.30 ho- 
din a vstupné je třicet korun. -zk-

V obřadní síni šumperské radnice se 
ve středu 22. dubna sešli nejúspěšnější 
sportovci okresu Šumperk v loňském 
roce. Vítězové jednotlivých kategorií 
vzešli z ankety, kterou po třináctileté 
pauze vyhlásily Česká unie sportu spolu 
se Šumperským a jesenickým deníkem. 

„Dnes je anket opravdu hodně, takže 
jsme zpočátku váhali, zda tradici vy-
hlašování sportovců roku Šumperska 
obnovit. Rozhodlo to, že těch dobrých 
je u nás opravdu hodně a ocenění si  
zaslouží,“ řekl sekretář Okresního sdru-
žení České unie sportu Vladimír Šimí-
ček, který kromě úspěšných sportovců 
přivítal na slavnostním vyhlašování vý-
sledků ankety také šumperského lyžaře 

Ondřeje Banka. „Vychovat úspěšného 
sportovce, není samo sebou. Musí mít 
nejen vůli, ale také podporu rodiny, 
společnosti a sportovních činovníků. 
A to se v regionu od Šumperka přes 
Zábřeh po Mohelnici v minulosti daři-
lo a stále daří. I proto má anketa smysl. 
Dovedu si představit, co toto ocenění 
pro naše sportovce znamená,“ doplnil 
Šimíčka starosta Zdeněk Brož.

O pořadí sportovců rozhodovala 
patnáctičlenná odborná komise, v níž 
kromě trenérů a funkcionářů usedli 
i novináři. Vítěze vybírali v pěti katego-
riích z celkem čtyřiašedesáti nominací. 
V mládežnické kategorii do devatenác-
ti let si v jednotlivcích odnesl ocenění 

Mikuláš Nevrkla ze šumperského BMX 
Teamu, v kategorii družstev pak štafeta 
dívek 4x60 metrů z atletického oddílu 
TJ Šumperk. Nejúspěšnějšími dospělý-
mi jednotlivci se stali triatlonista Da-
vid Jílek z Bikesportu téma Mohelnice 
a orientační běžec Marek Minář z Mag-
nus Orienteering Šumperk. V kategorii 
družstev připadlo prvenství prvoligo-
vým Drakům Salith Šumperk a tre-
nérem roku byl vyhlášen David Aleš 
z Magnus Orienteering Šumperk. Ve 
„speciální“ kategorii Hvězda Deníku, 
v níž rozhodovala svými hlasy veřej-
nost, pak jasně zvítězil kapitán šum-
perských prvoligových hokejistů Aleš 
Holík. -kv-

Ke konci měsíce dubna ukončily své působení ve 
společnosti ředitelka Iva Hlavatá, která zastávala tuto 
funkci od 1. října 2014, a její asistentka Kristýna Mac-
ková. Pracovní poměr s  ředitelkou i s její asistentkou 
byl ukončen dohodou, kterou schválilo představenstvo 
společnosti, na místo ředitele bude v krátké době vy-
psáno výběrové řízení.

Ke konci měsíce dubna dále rezignovali na členství 
v představenstvu společnosti František Winter, zá-
stupce města Hanušovice, a Pavel Žerníček, zástupce 
Svazku obcí údolí Desné. Město Hanušovice i Svazek 
obcí údolí Desné budou vyzvány k nominaci nových 
zástupců do představenstva společnosti.

V části „Sever“ bylo ke konci března provedeno fir-
mou IMOS Brno celkem asi 41% z celkového objemu 
prací, z toho v Šumperku asi 51%, v Hanušovicích asi 
47,5% a v Zábřehu asi 36%. 

V části „Jih“ bylo ke konci března provedeno firmou 
OHL ŽS celkem asi 47% z celkového objemu prací. 
Z toho v Mohelnici na rekonstrukci ČOV asi 55,5%, 
v Mohelnici na kanalizačních stokách asi 50% a v Loš-
ticích asi 36%. Celý projekt musí být stavebně ukončen 
do konce letošního roku.

V minulém období proběhla jednání mezi vedením 
Olomouckého kraje a vedením měst, v nichž probíhá 

stavební realizace projektu, o finanční podpoře násled-
né obnovy krajských komunikací. V Šumperku je stav-
bou dotčena pouze jedna krajská komunikace - ulice 
Temenická. Ta byla Olomouckým krajem vzhledem 
ke stavební připravenosti zařazena mezi významné 
investice do modernizací krajských komunikací fi-
nancovaných s podporou fondů EU z Regionálního 
operačního programu. 

Na návrh ředitele konzultační firmy Sewaco, s.r.o. 
Vojtěcha Doležala byla ke dni 23.4. 2015 ukončena 
dohodou smlouva s touto firmou. Konzultační a po-
radenskou činnost bude nadále zajišťovat firma Grand 
Thornton Advisory, s.r.o., s níž společnost VHZ již 
spolupracovala a která je dobře obeznámena s projek-
tem Horní Pomoraví II.

V souvislosti s přípravou projektu Horní Pomoraví II. 
musela být v minulosti z důvodu požadavku Evrop-
ské komise zkrácena provozní smlouva na kanalizační 
složku z roku 2020 na rok 2015. Z tohoto důvodu pro-
bíhá výběr provozovatele kanalizační složky na roky 
2016-2020 formou koncesního řízení. V současné 
době je již ukončena první, kvalifikační část koncesní-
ho řízení, v níž komise posuzovala splnění kvalifikač-
ních předpokladů u přihlášených zájemců. Aktuálně 
se dokončuje druhá, tzv. hodnotící část koncesní do-
kumentace tak, aby mohla být předložena ke schválení 
SFŽP. Poté budou uchazeči, kteří splnili kvalifikační 
předpoklady, vyzváni k podání nabídek za podmínek 
uvedených v koncesní dokumentaci.

Společnost VHZ se bude letos opět podílet v koor-
dinaci s městem Šumperkem na další etapě regenerace 
panelového sídliště Prievidzská. Rekonstrukci splaš-
kové kanalizace a stavební úpravu dešťové kanalizace 
provede firma Ekozis, která vzešla z výběrového řízení, 
v termínu od 5. května do 31. července tak, aby na ni 
mohlo navázat město Šumperk s rekonstrukcí povr-
chů, veřejného osvětlení a obnovou zeleně.

P. Suchomel, 
předseda představenstva VHZ Šumperk, a.s.

V obřadní síni šumperské radnice se ve středu 22. dubna sešli nejúspěšnější sportovci okresu Šumperk v loňském roce.  Foto: -kv-

S dopravními změnami musejí nyní počítat řidiči 
v Zábřežské ulici. Probíhá zde totiž rekonstrukce ka-
nalizace od křižovatky s Vančurovou ulicí směrem 
k ulici Alšově. Komunikace bude částečně uzavřena 
do konce července.  Foto: -kv-

Personální změny ve společnosti

Projekt „Zlepšení kvality vod horního 
povodí řeky Moravy - II. fáze“

Koncesní řízení na provozovatele 
kanalizační složky v letech 2016-2020

Investiční akce VHZ v Šumperku 
6. etapa regenerace sídliště Prievidzská 

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
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Informace/Dny Kávy Šumperk

   Pokr. ze str. 2
Nová vyhláška začne platit prvním 

červnovým dnem, lidé se s ní mohou 
již nyní seznámit na stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Správa měs-
ta, podsekcích Dokumenty a Právní 
předpisy města. Výši poplatku za svoz 
komunálního odpadu a systém jeho  
výběru řeší samostatná vyhláška, kte-
rou zastupitelé vydali v loňském roce.

* vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti obecního živnostenského úřadu 
v loňském roce.

* schválilo zprávu o plnění Strategic-
kého plánu rozvoje města Šumperka 
za rok 2014 a současně schválilo akční 
plán na léta 2015-2017 jako nedílnou 
součást zmíněného Strategického plá-
nu. Více v některém z příštích čísel.

* vzalo na vědomí informaci o so-
ciální situaci ve městě v loňském roce 
v oblasti působnosti odboru sociálních 
věcí. Současně vzalo na vědomí infor-
mativní zprávu o realizaci projektu 
„Rozvoj procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb v Šumperku“.

* vzalo na vědomí doplnění zástup-
ců do výběrových komisí od 23. dub-
na o Alici Urbáškovou, nominovanou 
hnutím PRO-REGION.

* schválilo plán činnosti Kontrolní-
ho výrobu pro rok 2015.

* vyslechlo informativní zprávu o po- 
stupu realizace projektu „Zlepšení 
kvality vod horního povodí řeky Mo-
ravy - II. fáze“ v jednotlivých dotče-
ných obcích a o situaci ve společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
kterou přednesl předseda představen-
stva společnosti Petr Suchomel. Ten 
mimo jiné informoval o tom, že došlo 
k personálním změnám ve společnosti 
VHZ a k ukončení spolupráce s kon-
zultantskou firmou Sewaco. Více na 
str. 3

* ZM schválilo uzavření smlouvy 
mezi městem a místní společností Epcos 
o společném postupu při spolufinanco-
vání stavby protihlukové stěny v délce 
360 metrů u společnosti Epcos v pří-
padě, že Ředitelství silnic a dálnic ČR 
bude realizovat plánovaný obchvat 
města směrem od Bludova. Náklady na 
realizaci stěny se dnes pohybují kolem 
čtyř milionů korun. V této souvislosti 
zastupitelé schválili, že každá ze smluv-

ních stran investuje ze svých prostřed-
ků do zmíněné stavby maximálně dva 
miliony bez DPH. Místní radnice chce 
tímto krokem podpořit významného 
zaměstnavatele v regionu.

* ZM schválilo prodej zahrady o vý-
měře 732 m2, jež se nachází u dětského 
střediska ve Šmeralově ulici, společ-
nosti dětských lékařů HANA. Ta za ni 
zaplatí necelých dvě stě třiadevadesát 
tisíc.

* ZM schválilo požádat Státní po-
zemkový úřad o bezúplatný převod 
několika pozemků, jež se nacházejí 
v lokalitě při Bratrušovské ulici. Město 
by je v budoucnu chtělo využít nejen 
pro bytovou výstavbu, ale například 
i pro vybudování parkovišť, garáží či 
dalších staveb občanské vybavenosti. 
Současně schválilo požádat také o bezú-
platný převod pozemku při Gagarinově 
ulici, na jehož části počítá zpracovaná 
územní studie města v budoucnu s par-
kovacím domem.

* ZM vzalo na vědomí genezi vlast-
nictví a správy drobných vodních 
toků, tedy Temence a Bratrušovského 
potoka, na území města. Bližší infor-
mace v některém z příštích čísel.

 Zpracovala -kv-

První oficiální ročník festivalu Dny 
Kávy Šumperk 2015 proběhne od pon-
dělí 18. do soboty 23. května. Během 
týdenní akce nabídnou vybrané šum-
perské kavárny vždy nějaký „extra bo-
nus“, například představí nový produkt, 
nabídnou slevovou akci či ochutnávky. 
Dějištěm festivalu nebudou ovšem pou-
ze kavárny, ale také zahrada knihovny, 
divadlo a ulice v centru města, v nichž 
se objeví piano, šachové stolky, mobilní 
knihovna, výstava, hudební produkce 
a mnohé další.

Šumperský kávový festival odstar-
tuje v pondělí 18. května ve 13 hodin 
v průchodu obchodního domu Jedno-
ta vernisáží výstavy autorských plakátů 
a kreseb Dalibora (Maxe) Krcha z Brna. 
O zvukovou kulisu se přitom v duchu 
jamajských a latinsko-amerických ryt-
mů postarají zlínská dýdžejka Moravan-
ka a domácí DJ Makovec. „V podchodu 
nainstalujeme piano, které zde zůstane 
po zbytek týdne k dispozici veřejnosti,“ 
říká jeden z organizátorů akce Jiří Giesl. 
Vzápětí prozrazuje, že o dva dny pozdě-
ji, ve středu 20. května, se kavárna Mo-
ravanka v Revoluční ulici stane od šesté 
podvečerní dějištěm autorského čtení 
z nové básnické sbírky Miroslava Vác-
lavka S rybí kostí v krku. Verše hudebně 
doprovodí Iva Smýkalová.

V „kavárnu“ se ve čtvrtek 21. květ-
na promění zahrada Městské knihovny 
v ulici 17. listopadu. „O kávu se posta-
rají místní kavárny Pikola a Kavalerie 

ve spolupráci s pražírnou Rebel Bean. 
My máme na starosti doprovodný pro-
gram,“ podotýká ředitelka knihovny 
Zdeňka Daňková a doplňuje, že kávo-
vý „dýchánek“ bude probíhat od 14 do  
18 hodin. Jeho součástí bude soutěž 
O nejlepší bábovku ke kávě. Tu mohou 
lidé donášet od 14 do 15.30 hodin, vy-
hodnocení je pak naplánováno na čtvr-
tou odpolední.

Ještě před tím, v 15.30 hodin, vy-
hlásí knihovnice vítěze výtvarné sou-
těže pro děti nazvané „Světem s bílou 
holí aneb jak nevidomí poznávají svět“ 
a malou výstavu došlých prací v prosto-
rách půjčovny pro mládež zahájí. „Po 
celé odpoledne si budou moci zájemci 
prohlédnout rovněž výstavu fotografií 
Elišky Maradové z jejího dvouletého 
pracovního působení v Burundi, horna-
té země v srdci Afriky, místa, kde zraje 
jedna z nejlepších káv světa,“ podotýká 

Daňková a dodává, že zájemci si zde 
mohou koupit také výrobky řemeslné 
dílny z Burundi.

Kávové odpoledne v zahradě zpestří 
hudební vystoupení místních skupin 
a souborů. Odstartuje je ve 14 hodin 
relaxační bubnování nevidomých. O půl 
hodiny později se představí pod vede-
ním Karla Cvrka Drum Orchestra, sou-
bor vyznavačů zejména západoafrických 
rytmů. Úderem čtvrté odpolední dosta-
ne prostor Trocha Klidu, tedy šumperské 
duo Dan Holý a Michal Juřička. Závěr 
pak bude od 17 hodin patřit v Šumper-
ku usazenému britskému hudebníkovi 
Darrenu Eveovi, který hraje od poloviny 
loňského roku ve dvojici s řecko-českým 
bubeníkem Nikosem Mistakidisem.

Hlavní festivalový den se odehraje 
v sobotu 23. května v budově šumper-
ského divadla. Od deváté dopolední do 
sedmé podvečerní je na programu pro-
dejní prezentace aktuálních, nejen ká-
vových trendů a bohatý program. Před-
staví se zde nejznámější české pražírny, 
jako jsou například La Boheme, Double 
shot či Mamacoffee, baristé, lateartisté 
a také pekárny a cukrárny. Chybět ne-
bude ani degustace kávy, tzv. cupping, 
a přednášky a workshopy o kávě. „Celou 
akci doplní promítání filmů s kávovou 
tematikou, koncerty, improvizované di-
vadlo, odpočinková Chill-out zóna na 
střeše a mnohé další,“ vypočítává Giesl 
a zdůrazňuje, že vstup na všechny akce 
festivalu je zdarma. -zk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Ve městě proběhnou Dny Kávy, připraven je bohatý program

Nultý ročník festivalu Dny Kávy 
Šumperk proběhl v loňském roce. 
 Foto: archiv

     Farmářské trhy 
proběhnou už v pátek

Již podruhé budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 8. května ob-
sadí prodejci dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů si 
budou moci příchozí nakoupit od 
osmé ranní do čtvrté odpolední. -kv-

     Silnici přes 
Červenohorské sedlo 
uzavřela rekonstrukce

Silnice první třídy z Koutů nad 
Desnou na Červenohorské sedlo se 
uzavřela. Pokračuje tak její rozsáhlá 
rekonstrukce, které loni na podzim 
předcházelo kácení stromů podél 
komunikace. 

Letos by měly projít modernizací 
asi tři kilometry, počítá se s rozší-
řením vozovky, jejím odvodněním 
a vybudováním nových bezpečnost-
ních prvků. Silnice se na horizontu 
Červenohorského sedla ještě více 
rozšíří a bude bezpečnější pro pěší 
i řidiče. Letos v létě se počítá se stav-
bou lávky, která propojí oba svahy 
lyžařského areálu. Hlavní objízdná 
trasa vede přes Lipovou-lázně a Ha-
nušovice, kamiony musejí jet přes 
Rýmařov. -red-

     Lidé s postižením 
změří své síly 
v atletických 
přeborech

Desátý ročník atletických přeborů 
pro osoby s mentálním a kombino-
vaným postižením bude ve čtvrtek 
21. května hostit šumperský Tyršův 
stadion. Pořádá je olšanský Domov 
Paprsek.

Soutěžit se bude v pěti disciplí-
nách, konkrétně ve vrhu koulí, sko-
ku dalekém, běhu na šedesát a čtyři 
sta metrů a ve štafetě 4 x 60 metrů, 
a ve třech kategoriích - muži bez 
rozdílu věku, ženy bez rozdílu věku 
a družstva o maximálně šesti lidech. 
Prezentace proběhne od osmé ran-
ní, vlastní závody budou slavnostně  
zahájeny v devět hodin a vyhlášení 
výsledků je naplánováno na 14.30 ho- 
din. O doprovodný program, během 
něhož proběhnou předváděcí a testo-
vací jízdy na koloběžkách, se postará 
firma Kostka - Kolobka. Více infor-
mací lze najít na www.paprsekolsany.
info. -red-

Z majetkoprávního světa
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Zpravodajství/Informace

Informační centrum pro mládež vzniklo při Akade-
mii Jana Amose Komenského, jež sídlí v domě č. 4 na 
náměstí Míru v Šumperku. Jeho cílem je poskytovat 
informace mládeži končící základní povinnou školní 
docházku. 

Informační centrum pro mládež Šumperk vzniklo 
se začátkem školního roku 2012/2013 při nezisko-
vé organizaci, Akademii Jana Amose Komenského 
v Šumperku. Patří do sítě informačních center v rámci 
celé republiky, která jsou metodicky řízena Národním 
informačním centrem pro mládež. To je jedním z od-
dělení Národního ústavu pro vzdělávání a je přímo  
řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tě-
lovýchovy. „Naše centrum vzniklo z potřeby posky-
tovat informace mládeži končící základní povinnou 
školní docházku a stojící před rozhodnutím, co dělat 
dál,“ říká vedoucí centra Miroslava Kouřilová.

Hlavní náplní centra je zejména poradenství  
v oblasti vzdělávání u nás i v zahraničí a jazykového 
vzdělávání s možností vykonání mezinárodních jazy-
kových zkoušek. V centru zájemcům pomohou rovněž 
s výběrem středních a vysokých škol a také v oblasti 
uplatnění se na trhu práce ve spolupráci s místními 
zaměstnavateli. Kromě poradenství nabízí informační 
centrum také kopírování dokumentů, tisk, vazbu semi-
nárních prací a další služby. Studenti, ale i žáci základ-
ních škol si zde mohou zakoupit studentské a žákovské 
slevové karty ISIC, které jsou jako jediné celosvětově 
uznávané doklady, prokazující statut studenta střední, 
vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednole-
tých pomaturitních studijních oborů. „Učitelé mateř-
ských, základních, středních a vyšších odborných škol 
i pomaturitního studia si u nás mohou koupit meziná-

rodně uznávané karty ITYC, díky nimž získají mno-
ho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu 
a volného času,“ zdůrazňuje Kouřilová.

Informační centrum pro mládež Šumperk spo-
lupracuje s Provozně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze, jež má v Šumperku 
konzultační středisko a jako jediná veřejná univerzi-
ta zajišťuje v regionu studium ekonomického oboru 
bakalářského a navazujícího magisterského studia 
kombinovanou formou. Studenti tak mohou v centru 
získat užitečné informace týkající se psaní bakalář-
ských a diplomových prací či tvorby odborných rešer-
ší, včetně překladů anotací. „Snažíme se zpřístupnit 
všem mladým lidem i široké veřejnosti informační 
zdroje a informace jako takové a zároveň jim také na-
bídnout inspirativní prostor pro práci s informacemi 
a pro hodnotné trávení volného času,“ uzavírá vedou-
cí centra. -oh-

V Šumperku se otevřelo 
Informační centrum pro mládež

Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Ulice rozkvetou měsíčkem lékařským Radnice pronajme dva obecní byty

Informační centrum pro mládež najdou zájemci 
v Akademii Jana Amose Komenského, jež sídlí v jed-
nom z domů na náměstí u radnice.  Foto: archiv

Již devatenáctý ročník Českého dne 
proti rakovině proběhne ve středu  
13. května. Zaměří se na prevenci rako-
viny reprodukčních orgánů mužů i žen.

Druhou květnovou středu a mož-
ná i následující čtvrtek vyrazí 
do šumperských ulic dvojice 
studentek a studentů místní 
Střední zdravotnické školy 
a členky Ligy proti rakovině 
v Šumperku. Kolemjdoucím 
budou již tradičně nabízet za 
dvacet korun žlutý kvítek 
měsíčku zahradního, který 
letos zdobí stříbrná stužka. 
K němu přidají letáček 
upozorňující na rizika 
onemocnění nádory gynekologických 
orgánů a nádory varlat. V odpoledních 
hodinách pak šumperský „měsíčkový“ 
den oživí vystoupení mažoretek místní-
ho Tanečního spolku KK-Dance Sany.

Na nádor děložního čípku onemocní 
ročně více než tisíc žen a čtyři sta jich 
na tuto nemoc umírá. Prevencí je jako 
u všech nádorových onemocnění zdra-
vý způsob života a v případě gyneko-
logických onemocnění bezpečný sex. 
Je totiž prokázáno, že nádor čípku je 
infekčním onemocněním způsobeným 

tzv. papilomaviry, jež se šíří převážně 
sexuálním stykem. Dospívající dívky 
ve věku 13-14 let se přitom mohou ne-
chat proti tomuto onemocnění očko-
vat. „Naše zdravotnictví nabízí dívkám 

a ženám od patnácti let jedenkrát 
ročně pravidelné prohlídky 
u gynekologa, které umožní 
zachytit přednádorové stavy 
a časná stádia nádoru. Lékař 

během nich odhalí i nádory 
děložního těla a vaječníku. Im-
pulzem k návštěvě gynekologa 
je vždy nepravidelné krvácení,“ 
říká předsedkyně šumperské 
Ligy proti rakovině Jiřina 
Koutná. 

Letošní „měsíčkový“ den se zamě-
ří i na muže. „Mladí muži by se měli 
starat o stav svých varlat a při pravidel-
ném sebevyšetření reagovat na změnu 
tvaru, objemu nebo bolestivost. Pokud 
objeví jakýkoliv problém, měli by na-
vštívit svého lékaře nebo urologa. Toto 
onemocnění je díky včasnému zjištění 
v současnosti dobře vyléčitelné,“ zdů-
razňuje Koutná, která věří, že letošní 
Český den proti rakovině se opět setká 
s ohlasem a lidé vezmou rady obsažené 
v letáku vážně. -zk-

Hned dva obecní byty nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. První 
z nich, byt č. 22 v domě v Jeremen-
kově ulici 19, č.p. 1571, se nachází ve  
3. NP a sestává z jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC. Cel-
ková plocha činí 27,65 m². Součástí je 
sklep (3,15 m²). Zp. vytápění - ústřední, 
zp. ohřevu vody - ústřední. Měs. nájem-
né je 1373 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 150 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vy-
tápění, TUV, vodné/stočné, společná 
elektřina) na 1 osobu činí 1400 Kč (kaž-
dá další osoba asi 600 Kč). Předpoklá-
daný počátek nájmu je od 1.8. 2015. Byt 
si lze prohlédnout v pondělí 18. května 
od 15.30 hod. (po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen).

Druhý byt č. 11 v domě v Bansko-
bystrické ulici 41, č.p. 1274, se nachází 
ve 3. NP a sestává z jednoho pokoje, 
kuchyně, předsíně, koupelny a WC. 
Celková plocha činí 38,61 m². Součástí 
je sklep (4,73 m²) a půda (3,49 m²). Zp. 
vytápění - plynové lokální, zp. ohřevu 
vody - elektrický ohřívač. Měs. nájem-
né je 2007 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu (vod-

né/stočné, společná elektřina, STA) na 
1 osobu činí 300 Kč (každá další osoba 
asi 200 Kč). Předpokládaný počátek ná-
jmu je od 1.8. 2015. Byt si lze prohléd-
nout v pondělí 18. května od 16 hod. 
(po tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen).

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města www.sumperk.cz a na majetko-
právním odboru, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, odd. správy majetku, dv. č. 410. 
Na toto oddělení se žádosti rovněž zasí-
lají, a to nejpozději do středy 27. května 
do 16 hodin, a zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, tele-
fon 583 388 410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podmínky pro 
přidělování bytů v majetku Šumperka 
se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení  
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po schválení v Radě 
města 29. června. Město si vyhrazu-
je právo neuzavřít nájemní smlouvu 
s žádným ze žadatelů o přidělení bytu.
 H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Nalezené a odevzdané věci, o které se jejich pů-
vodní majitel nepřihlásil a jež byly uloženy ve skla-
du města, budou nabídnuty ve veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude ve středu 20. května odehrávat 
od deseti hodin v zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. 

„Již v předchozích letech jsme se přesvědčili, že 
o tento druh prodeje je mezi lidmi poměrně velký 
zájem. Letos tedy v dražbách pokračujeme,“ říká 
tajemník Městského úřadu Petr Holub. Vzápětí pro-
zrazuje, že v nadcházející aukci nabídne město dvě 
desítky předmětů. „Na seznamu je pět kol, z nichž 
dvě jsou dětská,“ podotýká tajemník. Dražit se bu-
dou i mobilní telefony, dioptrické brýle, modrý ba-
toh s rybářskými potřebami, zavírací nůž, prsteny 
z bílého a žlutého kovu a další předměty. Vyvolávací 
ceny se přitom pohybují od deseti do pěti set ko-
run. Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění 
a minimálních příhozů v dražbě, najdou zájemci na 
úředních deskách města a také na www.sumperk.cz. 
Informace o předmětech a dalších okolnostech draž-
by pak poskytne Eva Krmelová z finančního odboru 
šumperské radnice na telefonním čísle 583 388 458 
nebo na e-mailu eva.krmelova@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout 
v pondělí 18. května od 15 do 16.30 hodin a ve 
středu 20. května od 8.30 do 9.30 hodin v garáži čís-
lo 3, jež se nachází na parkovišti za budovou měst-
ské úřadovny v Jesenické ulici. Vlastní dražba pak 
proběhne ve středu 20. května od desáté dopolední. 
Vydraženou věc zaplatí její nový majitel po skonče-
ní dražby v hotovosti do pokladny města a vzápětí 
si ji bude moci vyzvednout v prostorách zmíněné 
garáže. -kv-
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Nové veřejné WC bylo v polovině dubna oficiálně 
zprovozněno ve Smetanových sadech. Nachází se na 
okraji parku, v blízkosti autobusové zastávky při Že-
rotínově ulici.

Plně automatická toaleta Francioli je vybavena zá-
chodovou mísou s automatickým spláchnutím a de-
sinfekcí, jež se spustí po opuštění prostoru toalety. 
Nechybějí zde samozřejmě umyvadlo s automatic-
kým systémem mytí rukou, podavač mýdla a osoušeč 
rukou. Nové veřejné WC, které přišlo včetně přípojek 
a dlažby šumperskou městskou kasu na necelé dva 
miliony a jež provozuje místní Charita, je otevřeno od 
dubna do října denně od šesté ranní do osmé večerní. 
Za použití toalety se neplatí. -red-

V pátek 29. května budou prostory knihovny v uli-
ci 17. listopadu patřit dalšímu pořadu z cyklu Poezie 
a hudba. Jeho hosty budou Hanny Firla a Zdeněk Do-
čekal. Začátek je naplánován na 18.30 hodin a vstup 
přijde na padesát korun.

Hanny Firla a Zdeněk Dočekal. Zpěvák a klavíris-
ta. Herec a hudebník. Improvizátor a skladatel. Dva 
kamarádi, rodáci ze Šumperka, s vlivem pražským, 
spojí své individuality do večera „Poezie a Hudba“. 
Tentokrát v Městské knihovně Šumperk zazní poezie 
a texty Michala Horáčka a hudba Petra Hapky.  -kv-

Šumperské muzeum se opět vrací k ob-
líbené tradici Muzejní noci. V pořadí již 
devátý ročník se ponese v duchu svatební 
módy 20. století a ruční tvorby šperků.

Akci zahájí v pátek 15. května v 19 ho- 
din 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 ne-
chávaly šít na zakázku v krejčovstvích. 
Ve 20 hodin bude následovat módní 
přehlídka historických a současných 
svatebních šatů. 

Od 19 do 22 hodin budou přístupné 
všechny krátkodobé výstavy - Cestou 
křížů, Šperkovnice šumperského mu-
zea, Ohrožené rostliny střední Moravy 
i již zmíněná nová výstava. Návštěv-
níci se budou moci nechat inspirovat 
tvorbou místních šperkařek, vytvoří si 
vlastní originální šperk nebo si budou 
moci koupit již hotový. -mb-

Další setkání cyklu Klasika Viva, 
který v Šumperku pořádá Agentura 
J+D Romana Janků, je poněkud neob-
vyklé. Nejde totiž o klasický koncert, 
ale o divadelní hru. Nese název Jedna 
a jedna jsou tři a zazní v ní skladby 
Antonína Dvořáka. Na programu je 
v úterý 26. května od 19 hodin v di-
vadle.  

Spojení divadelní hry s klasickou 
živou hudbou přibližuje dvě osudové 
ženy Antonína Dvořáka, milující ženu 
Annu a milovanou tajnou lásku Jo-
sefinu. Obě vedou imaginární dialog 
o svém osudovém muži, rozdělený do 
klíčových epizod jejich pozoruhodné-
ho společného života od Dvořákových 
hudebních začátků a prvních úspěchů 
v Praze přes turné Evropou až po slav-
nou premiéru Novosvětské symfonie 
v New Yorku. -red-

Poněkud netradičním způsobem se 
v pátek 29. května otevřou šumperské 
kostely. Akce nazvaná Noc kostelů, jež 
probíhá v celé republice, nabídne ze-
jména lidem, kteří stojí mimo církev či 
na jejím okraji, možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 
Určena je i těm, kteří víru v Boha a ces-
tu do společenství církve teprve hledají. 
Mottem vizuálního stylu Noci kostelů je 
každý rok jiný biblický verš, jehož sou-
částí je právě slovo „noc“. V letošním 
roce je to verš 139,12 z Knihy žalmů: 
„Žádná tma pro tebe není temná: noc 
jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Také letos budou moci návštěvníci ve 
stovkách otevřených kostelů po celé re-
publice poznávat a obdivovat duchovní 
a umělecké skvosty křesťanství, které 
nejsou pouze výrazem minulosti, ale 
i živé přítomnosti. O tom svědčí bohatý 

kulturně-duchovní program, v němž 
opět nebudou chybět koncerty, komen-
tované prohlídky, možnost nahlédnout 
do kostelních sakristií, vystoupat na 
věže či prožít liturgii, nebo jen v tichém 
zastavení vnímat to, co bylo inspirací 
pro stavitele křesťanských chrámů. 

V Šumperku budou moci zájem-
ci zamířit v pátek 29. května hned do 
šesti kostelů. Návštěvníkům se otevřou 
původně hřbitovní kaple sv. Barbory 
v Jiráskových sadech, klášterní kostel 
Zvěstování P. Marie v Kladské ulici, 
kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 
náměstí, kostel Českobratrské církve 
evangelické v Revoluční ulici, kostel 
sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici 
a Chrám Svatého Ducha v ulici K.H. 
Máchy. Podrobný program Noci koste-
lů přineseme v příštím čísle, jež vychází 
27. května. -zk-

Ve Smetanových sadech je nová toaleta V knihovně zazní 
poezie a hudba

Klasika Viva nabídne 
divadelní hru 
se živou hudbou

Kostely a kaple 
se na jednu noc otevřou

Nová toaleta ve Smetanových sadech.  Foto: -bv-

Hostem Via Lucis 
bude Otto Placht

Šumperská průmyslovka v novém
Další pořad z oblíbeného cyklu ko-

morních pořadů Via Lucis, který pořá-
dá Středisko volného času Doris, je na 
programu ve středu 20. května. Nese 
název MAYANTU a hostem bude Otto 
Placht, někdy nazývaný malíř džungle. 

Otto Placht je český malíř a nekon-
venční výtvarník známý především 
jako „malíř džungle“. Vystudoval AVU 
a původně se věnoval tvorbě podle teo- 
rie fraktálů a chaosu. V roce 1993 se 
setkal v Miami s obrazy umělce Pabla 
Amaringa, inspirovanými halucino-
genní ayahuascou. Amarignova tvorba 
ho natolik uchvátila, že odjel do peru-
ánské Pucallpy a několik let žil v džun-
gli s indiány kmene Šipibó. Peru se 
stalo jeho druhým domovem, tropická 
příroda inspirací. 

Setkání s Otto Plachtem proběhne 
od 18.30 hodin v sále Vily Doris. Vstu-
penky za 50 Kč si lze koupit ve Vile 
Doris. -kv-

V úterý 21. dubna proběhlo před hlav-
ní budovou školy slavnostní předání díla 
„Realizace energeticky úsporných opat-
ření - VOŠ a SPŠ Šumperk“ v hodnotě 
36,822 milionu korun. Zúčastnili se ho 
náměstek hejtmana za školství Olo-
mouckého kraje Zdeněk Švec, starosta 
města Šumperka Zdeněk Brož a bývalý 
šumperský starosta a předseda Školské 
rady při SPŠ Šumperk Petr Krill. 

Ředitel školy Petr Vepřek poděkoval 
představitelům Olomouckého kraje 
a města Šumperka za dlouholetou pod-
poru zdejší průmyslové škole, díky níž 
byla v uplynulých letech realizována 
dostavba VOŠ a SPŠ v Šumperku. Po-
děkování patřilo také Mileně Vrbkové 
z oddělení přípravy a realizace investic 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 
a rovněž zhotoviteli „Sdružení VHH  
+ MARTECH HOLDING pro VOŠ 
a SPŠ Šumperk“ Václavu Hrubému 
a Pavlu Bartošovi z firmy VHH THER-
MONT s.r.o., Troubelice i všem pří-
tomným hostům.

Barevně sladěná fasáda průčelí, 
nová okna, izolace obvodových stěn 
a střechy činí z budovy důstojnou do-
minantu této čtvrti města. Projekt byl 
financován Olomouckým krajem a část 
nákladů ve výši 21,798 milionu korun 
byla hrazena z dotace operačního pro-

gramu Životního prostředí a zahrno-
vala i budovy domova mládeže a tělo-
cvičny. Šumperk tak zkrášlují obnovené 
objekty s výrazně nižšími náklady na 
provoz. Žáci a studenti školy jistě ocení 
kvalitní a atraktivní prostředí pro stu-
dium.  P. Mareš, VOŠ a SPŠ Šumperk

Šumperská „průmyslovka“ má nová okna, zateplenou fasádu i střechu. Slavnostní 
přestřižení pásky proběhlo 21. dubna.  Foto: archiv VOŠ a SPŠ

Muzejní noc se nese 
ve svatebním duchu
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Kaleidoskop událostí/Kulturní servis

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Učiňme společně „Krok ke smíření“
Je to už sedmdesát let, co máme za 

sebou válečný konflikt plný bezbřehé-
ho násilí, zvrácených ideologií a utrpe-
ní nevinných lidí. Druhá světová válka 
začínala na konci třicátých let minu-
lého stolení velmi plíživě a plíživý byl 
i její konec.

V souvislosti s odsunem Němců ze 
Sudet jsme měli možnost i my Češi 
v sobě objevit odvrácenou tvář lidského 
charakteru a krutosti. Dnes žijeme ve 
svobodě a našemu regionu se díky Bohu 
vyhýbá řešení sporů mezi lidmi způso-
bem, jako byla druhá světová válka. Jsou 
dnes místa na Zemi, kde lidé takové  
štěstí nemají a prožívají to, co my dnes 
rádi považujeme již za historii. Aby-
chom však zdravé společenské smýšlení 
udrželi a pěstovali si ho, je třeba na his-
torické omyly nezapomínat, nýbrž stále 
pracovat s jejich živým poselstvím.

K příležitosti výročí konce druhé 
světové války pořádá evangelický sbor 
v Hrabové od 29. do 31. května čes-
ko-německou akci nazvanou Krok ke 

smíření. Z bavorského města Sulzbach-
Rosenberg přijede patnáctičlenný sbor 
pozounérů v doprovodu evangelického 
faráře Rolanda Kurze. Tato skupina 
s dlouholetou tradicí je součástí syste-
matické poválečné spolupráce českých 
a německých evangelíků směřující ke 
smíření obou sousedících národů. Celá 
akce pod vedením hrabovského faráře 
Jana Hudce má podle něj mimo jiné 
„vyslat jasný signál především k mlad-
ším generacím, že Češi a Němci se spo-
lu mohou přátelsky setkávat při vědomí 
oboustranných křivd spáchaných v mi-
nulosti, taktně i otevřeně o tom hovo-
řit, a tak se blížit k podobnému chápání 
společných dějin“.

Pozounéři vystoupí i v šumperském 
evangelickém kostele (vedle Obch. 
akad.), a to v neděli 31. května od  
9 hodin při bohoslužbě, kterou bude 
doprovázet pěvecký sbor Oculos meos 
pod vedením Víta Rozehnala. Více in-
formací o programu lze nalézt na www.
hrabova.cz. J. Jirgl

Den v modrém je již většině z nás 
dobře známý jako den, kdy se lidé snaží 
podporovat ty, kteří trpí autismem, a to 
tak, že se obléknou do modrého. V ten 
den se můžeme na mnoha místech se-
tkat s informacemi o této nemoci nebo 
o tom, jak autistickým lidem pomoci, 
aby se jim v naší společnosti žilo lépe. 
Základní škola v Hanácké ulici se kaž-
doročně k této akci připojuje, děti i uči-
telé se kromě modrých doplňků chodí 
společně fotit ke kašně u radnice. Také 
letos jsme nezůstali pozadu, a i když 
počasí nebylo zrovna milosrdné, tradi-
ci jsme neporušili.

Možná i proto, že jsme školou spe-
ciální, napadlo některé děti ze 6. třídy 
společně s paní učitelkou, že bychom 
mohli připomínat veřejnosti i další 
barevné dny, které v našem kalendá-
ři existují a o nichž se často ani neví. 
Proto jsme letos zavedli Fialový den na 
podporu epilepsie. Naše škola pomáhá 
ke vzdělání dětem nejen s autismem, 
ale jsou zde i těm, kteří trpí zmíněnou 
epilepsií. A protože platí, že nejlépe je 
učit děti pomocí názorných pomůcek, 
využíváme tyto barevné dny k tomu, 
abychom děti poučili, jak některé ne-
moci probíhají, jak se projevují, aby 
pochopily, že i lidé, trpící nějakým 
onemocněním nebo postižením, patří 
mezi nás. Že jim můžeme pomáhat ne-
jen penězi nebo sbírkami, ale i tím, že 
se jim nebudeme posmívat, nebo že je 
neobejdeme širokým obloukem, když 
jim můžeme pomoci.

Barevné dny se nevztahují jen k po-
moci nemocným. Další barevný den 
byl u nás věnován ochraně přírody 
a ekologii. Zelený den je pro naši školu 
o to významnější, neboť se chlubí titu-
lem Ekoškola. Pro žáky není nic neob-
vyklého nebo obtížného pracovat na 
školní Zahradě přátelství, která je ote-
vřena i pro veřejnost, nebo se zúčastnit 
celostátních akcí, jako jsou například 
Den země nebo Ukliďme svět.  

Barevné dny budou určitě postup-
ně doplňovány o další s tím, že i ta-
kovou formou můžeme posílit u dětí 
jak sociální cítění, tak například vztah 
k přírodě. O to víc, že naše škola zís-
kala nedávno další ocenění Etická škola 
bronzového stupně. J. Čermáková 

Mažoretky Sany IV. Šumperk opět 
dokázaly, že i změna vedení a fungová-
ní pod novým názvem Taneční spolek 
KK Dance Sany Šumperk nic nemění 
na tom, že mohou dosahovat výbor-
ných výsledků.

O víkendu 18. dubna nasbíraly cel-
kem dvanáct cenných kovů na Majo-
rettes Association Czech Region CUPu, 
jenž se konal v Brušperku. Svými vy-
stoupeními vybojovaly devět postupů 
v kategoriích Seniorky mini, mix-pom, 
trio, velký mix a solo formace a v ka-
tegorii Juniorky mini mix, mini-pom 
a solo-baton formace na následující 
mistrovství Moravy.

V kategorii Seniorky se soutěžilo 
celkem v devíti disciplínách, v nichž 

děvčata získala dvě zlaté, čtyři stříbrné 
a jednu bronzovou příčku. Za Senior-
ky bojovaly N. Buchtová, K. Davidová,  
K. Dunková, M. Konečná, E. Krys-
tková, B. Skoumalová, V. Smrčková  
a K. Pekařová.

V kategorii Juniorky se soutěžilo 
v sedmi disciplínách, v nichž děvčata 
vybojovala dvě zlaté a tři stříbrné příč-
ky. Za Juniorky bojovaly T. Fischerová, 
Ž. Frömlová, R. Godinová, A. Hecken-
bergerová, K. Joklová, K. Kucharčuko-
vá, A. Lužná, N. Němcová, L. Smrčková 
a K. Stropková.

Tyto výborné výsledky jsou urči-
tě pro nadšená děvčata největší po-
chvalou za čas strávený na hodinách 
tréninku a zároveň hnacím motorem 
k dalším soutěžím, které je ještě čeka-

jí. Poděkování za výsledky tanečního 
spolku hlavně patří i dvěma trenérkám 
a vedoucím souboru Kateřině Kašparo-
vé a Monice Kuchtíkové. O. Davidová

V sobotu 4. dubna se na Pradědu 
uskutečnil poslední závod Jesenického 
poháru 2015. Na závodníky čekal čer-
stvě napadaný prašan, na kterém se za 
příznivého proměnlivého počasí odjel 
celý závod. A v něm naši mladí slavili 
velký úspěch.

V kategorii přípravka dívky vyhrála 
M. Mazáková, v kategorii předžaček 
P. Nováková a v kategorii předžáků 
obsadil M. Bank 2. místo. V kategorii 
myšáků obsadila D. Březinová 2. mís-
to a v kategorii přípravka hoši skončil  
J. Březina na 5. místě. V kategorii mlad-
ších žaček obsadila V. Hejtmánková  
2. místo a v kategorii mladších žáků 
J. Mazák 3. místo. Kategorie mladších 
žáků se jela jako závod Memoriálu Ma-
tyáše Žďárského.

V neděli 5. dubna se pak na Pradědu 
uskutečnil 35. ročník Velikonočního 
vajíčka - 2015. Byl to letošní poslední 
závod a naši mladí závodníci ukončili 
sezonu velkým úspěchem.  V dívčích 
kategoriích vyhrála děvčata vše, myšky 
E. Banková, přípravku dívek M. Mazá-
ková a předžačky P. Nováková. V ka-
tegorii myšek obsadila D. Březinová  
3. místo, v kategorii přípravka hoši 
skončil J. Březina na 5. místě a v ka-
tegorii předžáků obsadil M. Bank  
3. místo. M. Mazák

8.5. v 6.40 hod. na vlakovém nádraží  Návštěva arboreta Makču Pikču a hradu  
  Sovinec 
23.5. v 6.50 hod. na vlakovém nádraží  Pivovarská čtvrtka - společný výšlap 
  Batůžkářů Šumperk 
  Tur. skup. pro nezadané
27.5. od 18 hod. v aule Obch. akademie  Finanční gramotnost - 10 rad, jak být 

s penězi zadobře, aneb co byste měli 
vědět o financích, ale ve škole vám to 
neřekli  Přednáška

Bližší informace: I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-
mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech 
akcí je třeba přihlásit se předem na uvedený e-mail.

Schola Praktica - Centrum praktických dovedností 

18.-22.5. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis žáků do hudebního oboru Základní 
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici umělecké školy
21.5. v 18 hod. v „KK“  Absolventský koncert žáků pěveckého 
 oddělení 
25.5. v 18 hod. v kapli „KK“  Koncert dechového oddělení 
28.5. v 18 hod. v „KK“  Absolventský koncert žáků 
 ze třídy Danuše Davidové 
29.5. v 18 hod. v divadle  Přehlídka tanečního oboru
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

Barevné dny na základní 
škole v Hanácké ulici

Mladí lyžaři zakončili 
sezonu výbornými výsledky

Mažoretky Sany IV. Šumperk dosa-
hují výborných výsledků. 
 Foto: K. KašparováKam jedou, 

tam sbírají medaile…
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

Půjčovní doba v období školního roku
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, každé úterý, každý   Volná herna
čtvrtek (kromě 1. čtvrtku v měsíci) 
a pátek od 15 do 18 hod. v MC na „K“ 
Každou středu od 17 do 18.30 hod.   Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
8.5. od 12 do 18 hod.   Kloboukový den 
v parku u Vily Doris   Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi   
         plné atrakcí, tvoření, soutěží a vystoupení 
16.5. od 9 hod. v ker. dílně   Keramika pro každého
U Radnice ve 2. patře
16.5. od 9 hod. - 17.5. do 13 hod.   Růžová slavnost  Víkendový pobyt 
v „SEV“ Švagrov  pro rodiče s dětmi, téma letnice, 
  inf. M. Kuchtík, tel.č. 725 082 503
20.5. od 17 hod. v AT na „K“   Sedánky pro mamky 
  Výtvarné tvoření pro ženy 
20.5. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: MAYANTU Host Otto Placht
21.5. od 9.30 hod. v MC na „K“   Kurz masáží miminek a starších dětí
31.5. od 14 hod. v „SEV“ Švagrov   Cesta z lesa aneb Den otevřených duší   
  Švagrova Inf. Čechová, tel.č. 606 758 410
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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

12.5. od 10 hod. v „K“  Zdravotní cvičení na židlích
14.5. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna 
 Pletení košíků z papírových ruliček
15.5. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně 
18.5. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
21.5. od 14 do 18 hod. v knihovně  Výstava Světem s bílou holí 
 V rámci Dnů kávy Šumperk
25.5. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta 
 S p. Šustrem o účincích zeleného ječmene
26.5. 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 - zde 
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = 
klubovna SONS.

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
12.5. od 16 do 17.30 hodin   Klub filatelistů 
21.5. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
26.5. od 16 do 17.30 hodin   Klub filatelistů
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 pro rodinu

SONS Šumperk

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou - „Seznamte se 
s pohádkovou postavou“ Pro rodiče na RD 
a jejich děti do 6 let, lektorka P. Čermáková, čte-
ní, povídání a tvoření.

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 
15.5. od 19 hod. v „Č“  Indie pohledem studentky sociální 
 a humanitární práce Elišky Genčurové 
 Beseda s promítáním fotografií 
Týden pro rodinu
12.5. od 9 hod. v zahradě „Č“  Zahradní slavnost pro předškolní děti a rodiče 
13.5. od 9.30 hod.  Dopolední výlet rodičů s dětmi do blízkého 
 okolí  Sraz v 9.15 hod. u „FS“
13.5. od 15 hod.  Májová pobožnost pro děti z katechezí 
v kostele sv. J. Křtitele a rodiče 
14.5. od 10 hod. v „Č“  Zábavné dopoledne pro seniory 
 Předčítání, luštění, tvoření, sdílení 
14.5. od 17 hod. v kapli „FS“  Modlitby matek z celého děkanátu 
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, ote-
vřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. V květnu 
probíhá v „Č“ výstava fotografií studentky VOŠ Caritas E. Genčurové z humanitár-
ní praxe v Indii.

Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
od 9 do 17 hod. 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. Centrum sociálních inovací se od  
1. června stěhuje do nových prostor v ulici M.R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti 
Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. O. Hajduková, Mgr. P. Cepek, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Reinerová, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2015/2016

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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 8.5. 2015 do 28.5. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  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 škvarkový 450  ......................................................................................................................19,90 Kč
Slezská pekárna Opava - NOVÉ VÝROBKY
Cereální kostka 80 g .......................................................................................................................... 4,90 Kč
Koláč opavský tvarohový 80 g ....................................................................................................... 7,90 Kč
Koláč opavský povidlový 80 g ....................................................................................................... 7,90 Kč
Koláč opavský makový 80 g............................................................................................................ 7,90 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

!!!!!!!!

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

 ZHUBNĚTE ZDRAVĚ 
A NATRVALO

Inzerujte 
v Šumperském 
zpravodajI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

volejte 724 521 552



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

 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 KVĚTNA!

Akce 1+1 
ZDARMA 

na 
multifokální 

skla

 Nyní NOVĚ i na 
HLAVNÍ TŘÍDĚ

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE!

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

AKVAZOO
RATAJ
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Holba Horské byliny je ví-
tězem hodnocení spotřebitelů 
a nejlepší novinkou 2015. Hod-
nocení spotřebitelů 
potvrzuje rozhod-
nutí odborných 
d e g u s t átor ů , 
kteří Holbu pa-
sovali na vítěze 
také v letošní 
soutěži Zlatý 
pohár PIVEX. 

Do spotřebi-
telské volby se 
zapojilo  čtyři 
tisíce dotáza-
ných, kteří potvrdili, že Holba je 
tou správnou volbou. I přesto, 
že je Holba s horskými bylina-
mi na trhu prakticky nováčkem, 
má na svém kontě dvě nejlepší 
a rozhodující ocenění. 

„To, že naše ochucené pivo ví-
tězí nejen u odborníků, ale také 
u spotřebitelů, je pro nás obrov-
skou satisfakcí“, říká ředitel pi-
vovaru Vladimír Zíka a dodává, 
že úspěch oblíbeného beermixu 
potvrzuje i poptávka. Na rostou-
cí prodeje reaguje pivovar  roz-
šířením obalů, ve kterých je toto 
oblíbené pivo k dispozici. Od 
letošní sezony bude ochucená 
Holba k mání nejen jako čepo-
vaná a v lahvích, ale nově také  
v půllitrových plechovkách. 

Oceněná Holba Horské by-
liny s nízkým 2,5 procentním  
obsahem alkoholu a ryze přírod-
ním složením vychází z pozice 
značky Holba Ryzí pivo z hor. 

Kombinace českého chme-
le, sladu, horské vody a 7 bylin 

dává pivní novince  svěží chuť, 
odlišnou od ovocných piv. Ma-
teřídouška, koriandr, máta, heř-

mánek, řebříček, 
šalvěj a tomka 
vonná se v pi-
vu nepřekrýva-
jí, ale zajímavě  
doplňují.  Tím  
vytvářejí příjem-
nou harmonii 
jemného aroma 
s tělem piva, 

kterou nepřebí-
její umělá dochu-

covadla. Ochucená 
Holba chutná nejen pivařům 
a oblibu si získala u žen, stejně 
jako u mužů.  

V Holbě uvařili Májový ležák
 Je oslavou lásky k pivu a poprvé s ním bylo mož-

né připíjet na 1. máje. Jde o historický okamžik, 
protože májové pivo hanušovičtí pivovarníci uva-
řili vůbec  poprvé ve 141 leté historii.

„Náš Májový ležák nemá trumfovat  silou, 
právě naopak. Zaujme svou fundovaně jem-
nou a přitom plnou chutí, jasnou zlatou 
barvou a pěnou, která na půllitru jen tak 
neuvadne. Věřím, že vás dostane hned 
první doušek a s každým dalším si ho 
zamilujete,“ vzkazuje sládek pivovaru 
Holba Luděk Reichl a poukazuje na 
charakteristiku májového ležáku. 

Jde o světlý ležák s vyladěnou plnou 
chutí a vysokou pitelností - skutečný 
originál, který ctí tradiční výrobu piva 
i starou recepturu. Osobitou charakteris-
tiku získal zejména pomalým  kvašením, 
které  bylo třeba bedlivě hlídat a průběžně 
regulovat, aby nedošlo k přílišnému prokvašení 
piva, se kterým se vytrácí chuťová plnost. Dlouhé bylo 
i zrání pod dobu celých dvou měsíců.  Májový ležák 

lahodí nejen chutí, ale i krásným chmelovým aroma, 
které si razí cestu hustou pěnou. 

Když v pivovaru začali s jeho výrobou, ležel všude 
sníh a májový ležák byl už tehdy pro pivovar-

níky předzvěstí jara. Proto i jeho pravidel-
né degustace většinou provázela jarní 

atmosféra. „Ve srovnání s běžným 
ležákem se na Májový spotřebovalo 
až o čtvrtinu sladu a třetinu chmele 
více a to se promítá do jeho chu-
ti i vůně. Tentokrát jsme použili 
čtyři druhy sladů a čtyři druhy 
chmele, a rozdílný je i samotný 
proces chmelení, Probíhal v ně-
kolika fázích a poslední chmelení 

se uskutečnilo těsně před závěrem 
chmelovaru, aby se zachovalo lahod-

né aroma,“ popisuje Luděk Reichl. Nic 
ale nevystihuje Májový ležák Holba lépe  

než jeho vznik „s láskou k pivu“.
V pivovaru už začali s jeho stáčením a z restaurač-

ních píp poteče od 1. máje. Májový ležák Holba je lá-

kavým zpestřením nabídky, a to potvrzuje i počet ob-
jednávek od hostinských. Jedná se totiž o omezenou 
produkci, a  proto se restauracím vyplatí zásobit se 
včas. V nabídce bude pouze do vyprodání zásob a se 
sériovou výrobou tohoto ležáku  zatím v Holbě nepo-
čítají. Záměrem je naopak zachovat jeho jedinečnost 
a májovou symboliku.

Spotřebitelé volili nejlepší beermix 
Vítězem je Holba s horskými bylinami 
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Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 724 479 795 
e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Akce potrvá od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015.

Sleva 10 %
 na potisk textilu
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.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE A JEDINÉ 
ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARMA
zaměření, rozpočet 
a podklady pro 
Zelená úsporám.
Slevy až 69%.

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUM, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

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)

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

KDO JE BŮH?
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

MÁ CENU VĚŘIT?
CO TĚ ČEKÁ PO ŽIVOTĚ?
CÍRKEV VÍRY ŠUMPERK
GALERIE-KLUB, FIALOVA 3

18,00 - 20,00 hod. 
každé pondělí
www.milost.cz

Cenová 

Věci, které umíme

Autorizovaný prodejce 
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518,
e-mail: autosalon@fortex-ags.cz


