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Divadlo Šumperk a  místní Dům 
kultury pořádají v červnu již tradičně 
festival profesionálních divadel známý 
jako Divadlo v  parku. Jeho dvaadva-
cátý ročník proběhne od  čtvrtku 11. 
do  neděle 14. června a  všechna před-
stavení bude od  deváté večerní hostit 
letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříz-
nivého počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 11. června si budou moci 
diváci vyčistit hlavu s komedií Kolega 
Mela Gibsona, v  níž září Martin 
Trnavský z  brněnského Divadelního 
spolku Frída. Komorní příběh pro 
jednoho herce začíná ve chvíli, kdy je 
hlavní hrdina, druhořadý herec pro-
vinčního divadla, zatčen za  loupežné 
přepadení banky a  vyslýchán policií. 
Za  necelou hodinu a  půl povypráví 
svůj příběh, v němž se dozvíme nejen 
o jeho pohnutém hereckém i osobním 
životě, ale i jak se jednou setkal v leta-
dle z Kanady do Frankfurtu s Melem 
Gibsonem a  to jej zasáhlo na  celý 
život. 

Trevor a  Nina jsou manželský pár 
z  vyšší newyorské společnosti. On je 
prominentní gynekolog, ona majitelka 
a šé�uchařka vyhlášené italské restau-
race. Jejich manželství však nelze po-
kládat za ideální - vlastně je to hotové 
peklo na zemi, se kterým nelze jen tak 
skoncovat. Může za to předmanželská 

smlouva, jež obsahuje maličký do-
datek: ten z  manželů, jenž prokáže 
tomu druhému nevěru, může požádat 
o  rozvod a  zůstane mu veškerý maje-
tek. Vánoční večírek, který manželé 
pořádají, se tak promění v  rozvodové 
bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi 
nejtěžšího kalibru… Tolik nástin mra-
zivé komedie Když se zhasne, s  níž 
v pátek 12. června přijede do Šumperka 
pardubické Divadlo do Houslí.

O den později, v sobotu 13. června, 
zavítá na šumperskou letní scénu br-
něnské divadlo tří hereček, Daniely 
Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikoly 
Zbytovské, MALÉhRY. Přiveze ko-
medii o  tom, jak se na  jedné straně 
viditelně prospěšná idea může v  ru-
kou „nepravých“ stát pastí pro ty 
slabší, hledající. Děj hry Biostory 
je zasazen do  prostředí �ktivního 
Bio-kurzu, na  němž se setkávají tři 
ženy – výživová poradkyně na  ma-
teřské dovolené, zubní hygienistka 
a psychiatrička.

Dvaadvacátý ročník Divadla v parku 
uzavře v neděli 14. června úderem de-
váté večerní domácí soubor. Ten le-
tos nastudoval pod vedením režiséra 
Romana Groszmanna komedii Raye 
Cooneyho 1 + 1 = 3, jež vypráví pří-
běh manželské nevěry, která se vzpírá 
svému prozrazení.            -zk-

Již podeváté se mohou příznivci 
klasické vážné hudby těšit na festival 
Klášterní hudební slavnosti. Kromě 
řady lákavých koncertů letos pořa-
datelé nabízejí možnost zakoupení 
vstupenek on-line na  webových 
stránkách festivalu.

Od  28. června do  12. července 
se v  sedmi městech a  obcích pře-
vážně Olomouckého, ale také 
Pardubického a  Moravskoslezského 
kraje uskuteční devět koncertů. Ten 
zahajovací se v  neděli 28.  června 
ponese v  klášterním kostele 
v  Šumperku ve  velmi svátečním 
duchu. „Ve  spolupráci s  cyklem 
Klasika Viva oslavíme společně 
patnáct let šumperských koncertů, 
takže jsme připravili pro naše příz-
nivce hudební lahůdku. Historicky 
poprvé provedeme v  Šumperku ba-
rokní operu,“ uvedl ředitel festivalu 
Roman Janků. Operu skladatele 

Giuseppe Scarlattiho Armida na-
studuje pro festival soubor Musica 
Florea. Taneční složka pak bude 
v režii souboru Hartig, jenž se spe-
cializuje na  rekonstrukce dobových 
tanců. 

Na  červencových koncertech 
pak vystoupí Doležalovo kvarteto 
a  Valérie Zawadská, soubor Linha 
Singers, houslista Pavel Šporcl, ky-
tarista Libor Janeček a  Komorní 
�lharmonie Pardubice s  dirigen-
tem Marko Ivanovičem. Podrobný 
program, včetně povídání o  jed-
notlivých účinkujících, lze nalézt 
na  stránkách festivalu www.klaster-
nihudebnislavnosti.cz. Na nich si lze 
on-line rezervovat či přímo zakoupit 
vstupenky na koncerty. Pro ty, kteří 
jich chtějí navštívit více, navíc při-
pravili pořadatelé cenově zvýhod-
něné balíčky, jež lze koupit pouze 
na uvedené webové adrese.         -zk-

Pětapadesátiletý Spirituál kvin-
tet nabídne ve  čtvrtek 4. června 
ve  velkém sále šumperského 
Domu kultury celovečerní recitál. 
Zazní během něj všechny zásadní 
písně z bohaté historie kapely. 

Foto: archiv

Soubor Musica Florea se zaměřuje 
na dobovou interpretaci. 

Foto: -ms-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Do Šumperka zavítal prezident Miloš Zeman

Další návštěvu hlavy státu může do 
své kroniky zaznamenat město Šumperk. 
Po Václavu Havlovi a jeho nástupci Vác-
lavu Klausovi zavítal předminulý pátek 
do Šumperka Miloš Zeman. Uzavřel zde 
svoji třídenní návštěvu Olomouckého 
kraje, během níž poznával přednosti 
i problémy tohoto regionu.

Do Šumperka zamířil Miloš Zeman 
z velkolosinských lázní. Před polednem 
se zde nejprve sešel s vedením města, 
zastupiteli a dalšími pozvanými hosty. 
Poté mohli s prezidentem diskutovat 
u divadla občané, kteří tuto část pěší 
zóny doslova zablokovali. Sešlo se jich 
na šest stovek. A na rozdíl od Hanušo-
vic, Zlatých Hor a Jeseníku mezi nimi 
nebyl nikdo s červenou kartou. „Je vi-
dět, že v Šumperku jsou rozumní lidé,“ 
podotkl prezident, který před tím při-
pomněl dvě osobnosti s městem spjaté, 

jež přes propast století spojuje oheň 
- děkana Kryštofa Lautnera, který byl 
v čarodějnických procesech v 17. stole-
tí upálen, a Jana Zajíce, jenž se upálil 
v únoru roku 1969. „V prvním případě 
jde o oběť intolerance, ve druhém pak 
o protest proti intoleranci, tedy proti 
režimu, který lidem brání vyjádřit svo-
bodný názor. Jsem rád, že dnes žijeme 
ve státě, který je svobodný a ekonomic-
ky roste,“ řekl Miloš Zeman.

Lidé se zajímali především o pre-
zidentovy dojmy z návštěvy Moskvy, 
o jeho názor na přijetí eura a na církev-
ní restituce a také o to, kdy bude ob-
čanům umožněno podílet se na správě 
věcí veřejných, jak je napsáno v Ústa-
vě. „Je třeba přijmout zákon o obec-
ném referendu. Jako premiér jsem ho 
předkládal několikrát, ale kvůli pravici 
nikdy neprošel. Nyní vláda připravuje  

zákon, který rozhodně nebudu veto-
vat,“ odpověděl na dotaz Miroslava 
Svobody prezident. 

Nesouhlas s názory prezidenta vyslo-
vilo jen velmi málo občanů. „Nikdy jsem 
se nesmířila a nesmířím s vaší volbou, 
protože poškozujete republiku nejen 
v zahraničí, ale i v rovině vnitrostátní,“ 
řekla Jana Pekárková, kterou zajímalo, 
podle jakého klíče vybíral osoby, jež ho 
doprovázely do Moskvy, a také otázky 
kolem jmenování profesorů. „Nechci 
kandidáty na profesory posuzovat pod-
le odborných schopností, protože tomu 
nerozumím. Musejí ale splňovat nejen 
odborná kritéria, ale i lidská. Mezi ně 
patří třeba to, že nikoho nezavraždili, 
neznásilnili, ale také to, že nespolupra-
covali se Státní bezpečností nebo ne-
vzali úplatek,“ reagoval Miloš Zeman. 
 Pokr. na str. 3

Prezident Miloš Zeman během setkání s občany dekoroval městský prapor pamětní stuhou.  Foto: J. Zatloukalová

Bratrušovskou tragédii přibližuje ree-
dice knihy Miroslava Zapletala, kterou 
připravila šumperská radnice ve spolu-
práci s místním muzeem.     Strany 3, 4

První červnový víkend bude patřit Slav-
nostem města Šumperka.    Strany 3, 7
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Rekonstrukce/Informace

Do další rekonstrukce svých úřadoven se pouští 
město Šumperk. Rekonstrukce suterénu historické bu-
dovy radnice na náměstí Míru již odstartovala, budo-
vu v Jesenické ulici obsadí stavaři příští týden. Některé 
odbory se tak nyní stěhují do zasedací místnosti v pří-
stavbě úřadovny. Na dočasné „přesídlení“ upozorní 
občany informační tabule.

Sklepní prostory radnice na náměstí, v nichž se 
v minulosti nacházelo první šumperské kino a které 
později sloužily jako archiv a sklad, se neopravovaly 
od postavení této neorenesanční budovy počátkem 
minulého století. Hlavním problémem je především 
vlhkost a plísně. Šumperská společnost Obchodní 
centrum SAN s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na 
dodavatele prací, tak celý suterén ošetří proti vlhkosti 
a vymění sklepní okna. Součástí zakázky je i výměna 
betonového obkladu v přízemní části za pískovcový, 
jenž je zatím jen v jedné třetině budovy. Rekonstrukce 
přijde na 5,264 milionu korun a hotova by měla být do 
konce října.

„Práce v suterénu chod úřadu téměř nepoznamena-
jí. Jediné, čeho si lidé všimnou, je zařízení staveniště,“ 
říká tajemník radnice Petr Holub. Vzápětí dodává, 
že po úpravách budou místnosti sloužit jako archiv 
a vznikne zde rovněž kolárna pro zaměstnance a sklad 
nalezených předmětů.

Opravou projde rovněž venkovní schodiště a s ním 
spojená kašna. Sehnat specializované kameníky s akre-
ditací ministerstva kultury se ale ukázalo jako proble-
matické, jsou totiž značně vytížení. „V březnu jsme 
oslovili pět kameníků - restaurátorů. Žádný z nich se 
však do výběrového řízení nepřihlásil. Těchto odbor-
níků je tak málo, že mají zakázky až do konce sezony,“ 
podotýká Holub. Minulý týden tak radní rozhodli, že 
specializované kameníky osloví ještě jednou s tím, že 
by opravu provedli od letošního října do května příští-
ho roku. Na podzim by se tak mělo schodiště s kašnou 
rozebrat a celý vstupní prostor by se oplotil. „Kameníci 
jednotlivé díly označí, odvezou, opraví a dodělají chy-
bějící prvky. Vše pak osadí příští rok na jaře. Během 
zmíněného půlroku se tak bude do radnice chodit boč-
ním vchodem od morového sloupu, který je bezbarié-
rový,“ popisuje tajemník.

Rozsáhlou rekonstrukcí projde letos rovněž úřadov-
na v Jesenické ulici, v níž kdysi sídlil okresní národní 
výbor a která se loni dočkala nové střechy a opravy čás-

ti dvora. Práce odstartují v pondělí 1. června a skončí 
v listopadu. Zde se ovšem opravy dotknou veřejnosti 
citelněji. Některé odbory totiž budou dočasně sídlit 
v provizoriu. „Bude se postupovat ve třech etapách, 
ta první by měla být hotova do 24. července a dotkne 
se odborů RÚI, živností, dopravy a výstavby. Úředníci 
se tak budou operativně stěhovat, mimo jiné i do za-
sedací místnosti. Jednání zastupitelstva se kvůli tomu 
od června do listopadu přesunou do G-klubu v Sadech  
1. máje,“ vysvětluje Holub.

Velké stěhování proběhne ve čtvrtek 28. a v pátek 
29. května. V těchto dnech tak budou odbor živností 
a odbor rozvoje města, územního plánování a investic 
uzavřeny. Útočiště najdou ve zmíněné zasedací míst-
nosti v posledním patře přístavby úřadovny. Přemístí 
se rovněž tři pracovníci odboru dopravy, Olga Boucká, 
Roman Novotný a Aleš Jehurnov budou úřadovat ve 
zkušební místnosti řidičů v suterénu. Ke svým kole-
gům z odboru výstavby se pak stěhují Helena Urbano-
vá (do kanceláře č. 331), Robert Kováč (do kanceláře  
č. 315), Monika Paulová (do kanceláře č. 332), Naděž-
da Smyčková (do kanceláře č. 332) a Monika Štolcová 
(do kanceláře č. 333), která má starosti archiv odboru 
výstavby. Ten se přesouvá do rotundy ve dvoře. Tele-
fonní čísla a e-mailové adresy všech zmíněných za-
městnanců přitom zůstávají stejné. V této souvislosti 
je na stránkách města www.sumperk.cz zveřejněna 
přehledná tabulka se změnami.

Renovace staré úřadovny zahrnuje především vý-
měnu všech oken ve staré budově do ulice a do dvo-
ra a také úpravu společných vnitřních prostor. Zde se 
vymění osvětlení a rozvody vody, elektřiny i odpadů. 
Chodby dostanou nové podhledy a podlahy, natřou se 
dveře a vymaluje se. „Jednotlivé odbory budou rozli-
šeny barevně tak, jak to navrhl architekt Petr Doležal. 
Pastelové a jasné odstíny poměrně úzké chodby ne-
pochybně prosvětlí a opticky rozšíří,“ míní tajemník. 
Současně dodává, že nový bude i informační systém 
a mobiliář, které dostane rovněž úřadovna v přístavbě 
v Rooseveltově ulici.

Nejhlučnější práce se budou samozřejmě dělat až 
po skončení úředních hodin nebo o víkendech, část 
ale bude probíhat za provozu. „V této souvislosti bych 
rád požádal veřejnost o toleranci. A samozřejmě zpra-
cujeme detailní rozpis, aby návštěvníci věděli, kde kdo 
sedí a jak se dostanou tam, kam budou potřebovat,“ 
zdůrazňuje Holub. 

Rekonstrukci, která odstartuje v pondělí 1. června 
a jež přijde na 8,615 milionu korun, má „na triku“ 
firma Experior s.r.o. ze Štítů. Příští rok by pak město 
chtělo dokončit opravu budovy novou fasádou. -zk-

Radnice i úřadovna v Jesenické ulici ožijí stavebním ruchem      Farmáři nabídnou své 
produkty v pátek 5. června

Již potřetí budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 5. června obsadí pro-
dejci 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 příchozí 
nakoupit od osmé ranní do čtvrté odpolední. -kv-

     Lidé se pobaví na Lužích
Tradiční informační akce spojená s různými 

druhy zábavy se opět odehraje na základně civilní 
ochrany ve Vikýřovické ulici na Lužích. Napláno-
vána je na sobotu 13. června od 13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připomenou zákla-
dy bezpečnosti silničního provozu, zdravotnické 
první pomoci, požární ochrany a také dovednosti 
z oblasti civilní ochrany. Besedovat s návštěvníky 
budou strážníci městské policie, státní policis-
té, hasiči a pracovníci Armády spásy. Připraveno 
bude občerstvení, hudba, odměny za znalosti z ob-
lasti civilní ochrany a tombola. Ta bude, stejně jako 
vstupné, zdarma. -zk-

     Pontis láká 
na PontisDays

PontisDays je název akce, kterou pořádá tato 
šumperská obecně prospěšná společnost v sobotu 
13. června. Od desáté dopolední do desáté večer-
ní čeká na děti, rodiče i seniory na náměstí Jana 
Zajíce kromě občerstvení řada akcí - například 
lidský prak, stavebnice Toobeez, hry s obřím mí-
čem a s velkou plachtou či střelba z kuše. Zájemci 
si mohou prohlédnout budovu společnosti Pontis 
a chybět nebudou ani hudební vystoupení. -red-

     Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v červnu pokračují. Na pro-
gramu jsou ve středu 3. června v době od 8.30 do 
10 hodin, v pátek 5. června v době od 18 do 19 ho-
din a také v sobotu 6. června od 8.30 do 10 hodin. 
Bližší informace lze nalézt na www.sumperk.cz. 
 -red-

     Škola v Hanácké ulici 
pořádá akci pro přírodu

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 
v Hanácké ulici pořádá od pondělí 1. do středy 
3. června akci nazvanou Tři plus tři pro přírodu. 
Zájemci z řad veřejnosti mohou do areálu školy 
zavítat ve zmíněných dnech od 13 do 16 hodin. 
Akce proběhne v rámci projektu Programu pod-
pory environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015. 

 -red-

Suterén radnice se zbaví vlhkosti, 
oprava schodiště a kašny se odkládá na podzim

Úřadovnu v Jesenické ulici 
obsadí příští týden stavaři

Loni se úřadovna v Jesenické ulici dočkala nové stře-
chy, letos se vymění všechna okna a zrekonstruují 
vnitřní společné prostory.                              Foto: -zk-

Celý suterén radnice dodavatel ošetří proti vlhkosti 
a vymění sklepní okna. Na podzim by se pak mělo 
rozebrat schodiště s kašnou.  Foto: -zk-
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Zpravodajství/Slavnosti města

První červnový víkend se město Šumperk opět 
přenese do středověku a připomene si výročí uskuteč-
nění nejvýznamnější události v dějinách města, tzv. 
Šumperský sněm z roku 1490. Slavnosti města Šum-
perka budou probíhat v sobotu 6. června od desáté 
dopolední v Sadech 1. máje.   

„Celý park bude rozdělen do čtyř scén. Na první 
bude probíhat tradiční historický program, v němž 
nebudou chybět místní skupiny Barbaři a Páni z Blu-
dova. Druhá scéna v letním divadle Vily Doris nabídne 
návštěvníkům především taneční, hudební a divadelní 
vystoupení,“ říká Petra Baborová z oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice. Chybět nebudou 
rovněž rytířská tábořiště, stany a přístřešky bojovníků, 
zbraně a zbroje na stojanech, jež si budou moci ná-
vštěvníci vyzkoušet. 

„Novinkou letošních slavností je ukázka husitských 
obrněných vozů, rytířský fotokoutek a historický ko-
lotoč,“ prozrazuje referentka oddělení kultury a vněj-
ších vztahů. Vzápětí dodává, že odpoledne bude na 
třetí scéně probíhat bitva a symbolická ukázka husit-
ského válečnictví. Slavnosti nabídnou návštěvníkům 
rovněž tradiční jarmark s řemeslníky, jarmarečníky 
s rukodělnými a uměleckořemeslnými výrobky a stá-
nek z programu Ochutnejte Jeseníky. 

Poslední scéna pak bude patřit hlavně dětem, kte-
ré se mohou těšit na stylový kolotoč, skákadla, pro-
lézadla, projížďky na koních a malování na obličej. 
Děti i dospělí se budou také moci zapojit do soutěže 
Patero her. „V infostánku města Šumperka obdrží zá-
jemci soutěžní kartičku s vyznačenými stanovišti, na 
kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Jakmile získají 
potvrzení o splnění všech úkolů, předají vyplněnou 

kartičku zpět v informačním stánku města a získa-
jí malou odměnu. Kartička je slosovatelná, losování 
proběhne v 17 hodin na hlavní scéně,“ upřesňuje Ba-
borová.  

Celý den vyvrcholí velkým, loučemi osvíceným 
průvodem s rytíři, kejklíři, bubeníky, vlajkonoši, du-
dáky a tanečnicemi. Průvod projde tradičně městem 
Hlavní třídou a Starobranskou ulicí k radnici. Zde 
jeho účastníci vyzvednou radní a zástupce partner-
ských měst a stejnou cestou se vrátí zpět do parku. 
Po slavnostní ceremonii, během níž moravští a slezští 
stavové projednají další osud vedlejších zemí Koruny 
české, rozzáří oblohu ohňostroj. Celodenní program, 
který naleznete na straně 7, zakončí koncert historic-
ké kapely. Více informací o programu a doprovod-
ných akcích je zveřejněno na stránkách města www.
sumperk.cz. -red-

   Pokr. ze str. 1
Město obdarovalo prezidenta dárkovým košem 

s regionálními produkty, on na oplátku dekoroval 
městský prapor pamětní stuhou. „Rád bych poděko-
val za soubor dietních potravin, které pomohou léčit 
mou neuropatii a cukrovku, což jsou jediné nemo-
ci, kterými trpím,“ poděkoval prezident, kterého po 
obědě čekala ještě tisková konference s médii. 

Miloš Zeman je třetím prezidentem, který Šumperk 
navštívil. Poprvé v historii uvítalo město hlavu státu, 
Václava Havla, 8. března roku 1993. Jeho nástup-
ce Václav Klaus přijel do Šumperka coby prezident  
13. října roku 2004. -zk-

Také letos čeká na děti řada soutěží spojených s ma-
lou odměnou.  Foto: -zk-

Do Šumperka zavítal 
prezident Miloš Zeman

Třetím rokem připomíná jednu 
z nejtragičtějších událostí druhé svě-
tové války na Šumpersku, popravu 
šestnácti vlastenců gestapem na brat-
rušovské střelnici, k níž došlo posled-
ní březnový den roku 1945, pamětní 
deska osazená v místě hromadného 
hrobu a také lípa z Bratrušova. A le-
tos, u příležitosti sedmdesátého výročí 
tragédie, ji přibližuje i reedice knihy 
Miroslava Zapletala „Na úsvitě svobo-
dy. Bratrušovská tragédie 31. března 
1945.“, kterou připravila šumperská 
radnice ve spolupráci s místním mu-
zeem. Publikace je k dostání zdarma 
v Informačním centru a v místních 

knihkupectvích. V elektronické verzi  
si ji mohou zájemci stáhnout z we- 
bových stránek www.bratrusovskatra-
gedie.cz. Zde je ke zhlédnutí rovněž 
video s filmovým záznamem exhu-
mace a následného národního pohřbu  
zavražděných vlastenců. To se bude 
promítat i zítra, tedy ve čtvrtek  
28. května, během besedy v knihovně 
v ulici 17. listopadu 6. O knize, z níž 
bude předčítat Dan Holý, zde od 14 ho-
din pohovoří historik Zdeněk Doub-
ravský a referent oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice 
Bohuslav Vondruška.

Zapletalova kniha, jež vyšla po osma- 
čtyřiceti letech jen s drobnými úprava-
mi, byla poprvé veřejnosti představena 
v pondělí 4. května při příležitosti pi-
etního setkání u bratrušovského pa-
mátníku obětem druhé světové války. 
„Když mě vedení města požádalo, 
abych text, který jsem před třiceti lety 
četl, znovu prošel a posoudil, byl jsem 
překvapen tím, jak je dílo stále živé 
a aktuální,“ uvedl historik Zdeněk 
Doubravský. Publikace je podle něj  
výjimečná především svojí literárně 
dramatickou výstavbou, která není 
vlastní žádnému historickému pojed-
nání. „I když psal text opírající se o fak-
ta, vzniklo dílo literární kvality. Začíná 

kapitolou Pátrání, na jejímž konci se 
dozvídáme velmi krutou pravdu. Pak 
líčí v chronologickém sledu událos-
ti a v poslední kapitole Kati popisuje 
okolnosti zadržení a potrestání dvou 
nejvýznamnějších aktérů celé tragédie, 
gestapáků Prellberga a Hufera,“ popsal 
význam Zapletalovy práce Doubravský 
a dodal, že díky moderním technolo-
giím bylo do knihy zařazeno i více ar-
chivních fotografií ze sbírek muzea a ze 
soukromého archivu Petra Možného. 

Že se kniha čte jako detektivka, po-
tvrzuje také historik Drahomír Polách. 
„Jsem moc rád, že opět vyšla. Ta pů-
vodní nám totiž pomáhala dostat se ke 
skutečnému místu tragédie,“ zdůraznil 
Drahomír Polách. Mnozí si podle něj 
i dnes myslí, že k vraždění došlo u pa-
mátníku obětem druhé světové války 
u silnice směrem na Bratrušov. Ve sku-
tečnosti se poprava odehrála asi o pět 
set metrů dál v lese v původním areálu 
střelnice.  Pokr. na str. 4

Bratrušovskou tragédii připomíná kniha a nový web

Obálka knihy a celá grafika je dílem 
Jiřího Giesla ze šumperského Gró 
Atelieru.

Během své návštěvy se Miloš Zeman podepsal do 
Pamětní knihy města.  Foto: J. Zatloukalová

Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, si v pondělí 4. května při-
pomněli představitelé Šumperka, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Klubu vojenských důchodců a také studenti místních středních škol. Pietní akt 
u příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé světové války se tradičně odehrál 
u památníku na Bratrušovské střelnici, jenž od roku 1965 připomíná hrdinství 
šestnácti moravských vlastenců hromadně zastřelených nacisty.               Foto: -zk-

První červnový víkend bude patřit Slavnostem města Šumperka
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    Pokr. ze str. 3
„V minulosti zde byl hrob vyznačen a starala se o něj 

manželka zavražděného Adolfa Schwarzera. Po okupa-
ci v roce 1968 ale bylo místo téměř nepřístupné,“ po-
dotkl Polách, který spolu s dalšími členy spolku Pátrači 
po historii Bratrušova a okolí místo hromadného hro-
bu v roce 2013 identifikovali, vyčistili od náletových 
dřevin, vysadili zde lípu a s přispěním šumperské rad-
nice nechali osadit pamětní desku odkazující na mís-
to tragické události z 31. března 1945. Klub českých 
turistů pak přeložil místní turistickou trasu Po šum-
perském psaníčku tak, aby k němu zájemce spolehlivě 
přivedla.

Druhé upravené vydání Zapletalovy publikace 
upoutá na první pohled grafickou úpravou. Ta je dílem 
Jiřího Giesla ze šumperského Gró Atelieru. „Když jsem 
dostal do rukou původní knihu, nejprve jsem si s ní 
nevěděl moc rady. Jakmile jsem se ale do ní začetl, na-
padlo mě zvolit minimalistický design, který by mohl 
oslovit i mladší generaci. Z toho vychází i barevné po-
jetí,“ vysvětlil grafik Jiří Giesl. Z černé obálky tak kro-
mě jména autora a názvu vystupuje šestnáct červených 
bodů, jež evokují kulky, které ukončily život mladých 
vlastenců. Tento prvek se opakuje i uvnitř celé knihy, 
kterou procházejí fotografie zavražděných hrdinů. 
„V tomto případě jsem použil červený filtr, neboť jsme 
originální snímky neměli k dispozici a museli tak pou-
žít fotografie z původní publikace,“ dodal Giesl.

Publikace Na úsvitě svobody je k dostání bezplatně 
v Informačním centru, jež sídlí v muzeu, a také v knih-

kupectvích Tón a Duha. V pdf formátu si ji mohou 
zájemci rovněž zdarma stáhnout z webových stránek 
www.bratrusovskatragedie.cz, které město vytvořilo ve 
spolupráci s muzeem. Jejich návštěvníci se zde nejen 
dočtou o bratrušovské tragédii, ale mohou si prohléd-
nout bohatý obrazový materiál a také mapu s vyznače-
ním míst, jež s tragédií souvisejí.

 Zhlédnout mohou rovněž video s filmovým zázna-
mem exhumace zavražděných vlastenců, která pro-
běhla 16. a 17. ledna 1946, a následného národního 
pohřbu umučených odbojářů, jejž město vystrojilo 
20. ledna 1946 a kterého se zúčastnilo dvacet tisíc lidí. 
 -zk-

Bratrušovskou tragédii připomínají kniha a nový web Milan Vaněk 
v „bugyně“ boduje

Zamyšlení nad otázkou čistoty ve městě

Cirkusu Berousek nabídly 
PMŠ možnost reklamy

Hromadný hrob popravených vlastenců připomíná 
pamětní deska a lípa, kterou vysadil spolek Pátrači 
po historii Bratrušova a okolí.  Foto: -zk-

Milan Vaněk si dojel v kategorii Junior Buggy pro 
cenné zlato.  Foto: archiv

Máme za sebou jarní údržbu města a snažíme se 
velmi usilovně o zlepšení jeho celkového vzhledu. Ne 
úplně všechno ale zvládneme sami a bez vaší pomoci 
nebude nikdy město úplně čisté, bez papírů, odpadků 
a psích výkalů. Žije nás tu dvacet sedm tisíc, a když si 
každý uklidí po sobě jen jeden papír a sebere, co zby-
lo po čtyřnohém miláčkovi každý den, zmizí mnohá 
nepěkná zákoutí. 

Nedávno jsem obdržel stížnost občanů sídliště  
8. května a také obyvatel ulice Prievidzské a někte-
rých dalších lokalit. Podstata stížností se opakuje se 
železnou pravidelností a v tuto chvíli je na prvním 
místě tématem stěžovatelů to, co zůstává na trávní-
cích a chodnících po čtyřnohých miláčcích. Každý 
jistě zná vyhlášku a ví, že po svém psovi má uklízet. 
Ale opak je pravdou. Důkazem toho jsou v lepším 
případě nechutné pohledy na okolí, v tom horším 
dokonce uklouznutí doprovázené nelibým pachem 
a následně nepříjemným čištěním podrážek obuvi. 
Proto touto cestou důrazně žádám všechny, kdo venčí 
domácí mazlíčky na veřejných prostranstvích, aby po 
nich uklízeli, v opačném případě je městská policie 
oprávněna vyhláškou odlehčit jejich peněženky po-
kutou 1000 Kč. 

Často si majitel psa myslí, že je dobré zanechat psí 
výkaly ve veřejné zeleni a tak ji „pohnojit“. Přál bych 
vám všem si v takovém případě vyzkoušet pracovní 
pozici lidí, jejichž úkolem je sekání trávy. Psí exkre-
menty dokáží zcela zastavit sekačky a k jejich čištění 
bych pak nejraději také pozval neukázněné majitele 
psů. Stejně tak se potřísnění nevyhnou okolo stojící 
automobily ani sami sekáči. A přitom stačí tak málo. 
Svého psa skutečně milovat tak, že nám nevadí po 
něm uklidit. V opačném případě je lepší si snad zvíře 
vůbec nepořizovat. 

Dalším problémem je odhazování papírů a od-

padků všude kolem nás. Často slyším, že to je z toho 
důvodu, že je málo košů. Pak bych všem doporučil 
podívat se například na některá hřiště, kde koše jsou, 
ale plastové lahve a papíry jsou naházeny kolem lavi-
ček, protože ke koši je to asi 10 metrů daleko. Stejné 
je to v parcích, kde jsou koše přímo u laviček. Myslím, 
že také není problém krabičku od cigaret nebo obal 
od potravin podržet chvíli v ruce a odhodit po pár 
krocích do koše namísto mrštění do živého plotu, na 
trávník, či na ulici. Hlavní třída je plná odpadkových 
košů a podívejte se na dlažbu plnou žvýkaček a špačků 
od cigaret. Takže vzdálenost od koše asi tím hlavním 
problémem nebude. Tím bude neukázněnost a bezo-
hlednost mnohých z nás ke svému okolí. Někdo ale 
přece ten papír po nás musí potom zvednout. 

Ano, úplně slyším ten populární výkřik, jak jsme 
daňoví poplatníci, tak si tohle vlastně platíme. Pro 
mne tohle ale není argument. Také jsem daňový po-
platník a nikdy v životě bych nedokázal odhodit úmy-
slně papír nebo jiné odpadky na zem. V Singapuru se 
také platí daně, přesto za odhození odpadku zaplatí-
te stovky dolarů pokuty a ještě dostanete nářez, bez 
ohledu na svůj majetek a společenské postavení. 

Myslím, že jsme se na tomto poli dostali mezi hod-
ně nekulturní národy, a argument, že za poházené od-
padky ve městě může radnice, není příliš racionální. 
Samozřejmě se snažíme, prověřujeme náměty obča-
nů, uklízíme, nově byla ustanovena a tímto úkolem 
byla pověřena komise pro čistotu ve městě a my oče-
káváme její první návrhy a náměty na další zlepšení. 
Budeme se této otázce věnovat více než v minulých 
letech. Ale věřte mi, že nejlepším řešením je začít sám 
od sebe. Pomozme tedy tomuto městu tím, že se bu-
deme chovat jako vychovaní a uvědomělí občané, kte-
ří chtějí pomáhat a nikoliv škodit svému městu. 

 Z. Brož, starosta města

Šumperská radnice uvádí na pravou míru informa-
ce, jež se týkají Národního cirkusu original Berousek 
s.r.o., který do města zavítal od 13. do 17. května. 
V souvislosti s pobytem cirkusu se totiž rozšířily in-
formace, že mu město zákazalo reklamu, a tím zabrá-
nilo, aby se o něm občané dozvěděli. 

Cirkus Berousek požádal město prostřednictvím 
společnosti Podniky města Šumperka a.s. o možnost 
umístit reklamu v podobě kartonových transparentů 
na sloupy veřejného osvětlení. V minulosti byl tako-
výto způsob umisťování reklamy možný za poplatek. 
Vzhledem k tomu, že transparenty z kartonu žadatelé  
po konání akce v mnoha případech neodstranili a ty 
pak zůstávaly ležet na zemi do doby, než je město na 
vlastní náklady uklidilo, radnice od tohoto způsobu 
umisťování reklamy před několika lety upustila. 

Podniky města Šumperka nabídly cirkusu Berou-
sek jinou alternativu v podobě umístění reklamy na 
plochy, které jsou k tomu určené a jsou rovněž zpo-
platněné. Této možnosti ovšem cirkus Berousek ne-
využil.   

Město Šumperk tak v žádném případě nebráni-
lo podnikatelským aktivitám cirkusu, pouze trvalo 
na dodržování pravidel, která jsou zde v souvislosti 
s umisťováním reklamy nastavená a jsou jednotná 
pro všechny. 

 O. Hajduková, tisková mluvčí MěÚ Šumperk

Velký úspěch slavil druhý květnový víkend v závo-
du mistrovství Evropy v autokrosu v kategorii Juni-
or Buggy patnáctiletý Milan Vaněk ze Šumperka. Ve 
finálové jízdě v německém Seelowě zazářil a získal 
cenné zlato. Prvenství vybojoval rovněž v dubnovém 
a květnovém mezinárodním mistrovství České repub-
liky v Humpolci a ve slovenských Velkých Uhercích. 

Autokros patří mezi divácky velmi atraktivní spor-
ty. Učaroval i letošnímu „deváťákovi“ Milanu Vaňkovi, 
který do „bugyny“, jež dokáže jezdit i sto padesát ki-
lometrů v hodině, poprvé usedl v necelých pěti letech. 
Jezdí s motorem Yamaha 600 ccm o síle sto čtyřiceti 
koní, který mu staví a připravuje známý konstruktér 
Ladislav Hanák z přerovské firmy Alfa Racing. Nene-
chal se odradit ani loňským vážným zraněním krční 
páteře a letos opět slaví úspěchy. -red-
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Potkali se v roce 1946 v šumperském podniku At-
las, kde oba pracovali. Vydrželi dvouleté „vojenské“ 
odloučení a 29. dubna roku 1950 se vzali v kostele 
sv. Jana Křtitele v Šumperku. Letos tak oslavili v ro-
dinném kruhu kamennou svatbu. Na šedesát pět let 
společného života vzpomínají manželé Marie a Alois 
Kašparovi se šťastným úsměvem.

Sedmaosmdesátiletá paní Marie pochází z Hrabe-
nova. O tři roky starší pan Alois se narodil v nedale-
kém Radomilově. Seznámili se ale až v zaměstnání, 

v šumperském podniku Atlas, později přejmenova-
ném na Hedvu 17, v němž oba pracovali až do odcho-
du do důchodu. Společné ano si řekli po návratu pana 
Aloise z vojenské služby v ostravských dolech před-
poslední dubnový den roku 1950 v kostele sv. Jana 
Křtitele v Šumperku. Věrnost, kterou si slíbili, není 
v jejich případě pouze planým slovem. Věrni zůstali 
nejen sami sobě, ale také jednomu podniku i samot-
nému městu. V podnikovém bytě, který se nacházel 
v těsné blízkosti Hedvy v Zábřežské ulici, strávili šesta- 
čtyřicet let, poté se vzhledem k věku přestěhovali do 
panelového domu v ulici Zahradní.

Manželství utužily děti a také společná láska k za-
hrádkaření a k cestování - poznali Bulharsko, Maďar-
sko, Rumunsko či tehdejší Sovětský svaz, v pozdějším 
věku pak Francii a Holandsko. Společně vychovali 
syna Aloise a dceru Marii. Manželský slib potvrdili 
manželé Kašparovi, kteří mají čtyři vnoučata a jed-
nu pravnučku, po pětašedesáti letech podpisem do 
šumperské „knihy svateb“, v níž je zaznamenána i je-
jich předchozí zlatá a diamantová svatba. Učinili tak 
během neformální návštěvy šumperského starosty 
Zdeňka Brože, kterého k jubilantům doprovodila ve-
doucí oddělení matriky Daniela Šimková.

„Vstřícným přístupem starosty Zdeňka Brože, kte-
rý si udělal čas a společně s paní Šimkovou mé rodiče 
osobně navštívil, jsme byli všichni příjemně překva-
peni. Toto milé a neformální setkání udělalo mým 
rodičům velkou radost a zanechalo v nich hluboký 
dojem. Ráda bych jim jménem rodičů poděkovala,“ 
zdůraznila dcera Marie. Vzápětí prozradila tatínkův 

recept na šťastné manželství. „Žít tak, jak se sluší, 
a společně překonávat překážky, které život připraví,“ 
svěřil se dceři pan Alois, který letos v srpnu oslaví de-
vadesátiny. -zk-

Pokud bude přát počasí, mohou 
Šumperané chtiví venkovního kou-
pání zamířit koncem tohoto týdne na 
Bratrušovské koupaliště. Přípravy na 
zahájení sezony v pátek 29. května jsou 
v cílové rovince. Otevřeno by mělo být 
od jedné odpolední. 

V areálu Bratrušovského koupaliště 
se kromě bazénů a brouzdaliště nachá-
zejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky a atrakcemi, lanová 
pyramida, vodní trampolína a jede-
nadevadesátimetrový tobogan, který 
je zahrnut do ceny vstupného. „Bazén 
jsme vyčistili a nyní už je napuštěný. 
Pokud bude mít voda slušnou teplotu 
a bude hezky, chceme otevřít koupališ-
tě již tento pátek, tedy 29. května,“ říká 
vedoucí AQUAcentra a Bratrušovské-
ho koupaliště Milan Jurčíček a dodává, 
že i letos si budou moci zájemci zahrát 
na „Bratrušáku“ Disc-golf. Pět speciál-
ních ocelových košů, do nichž se házejí 
létající talíře, najdou lidé v okrajových 
částech areálu a sadu tří disků - talířů 
si budou moci lidé půjčit za poplatek 
v pokladně. 

„Letos proběhla pouze běžná údržba 
a rekonstrukce kanalizace,“ podotýká 
Jurčíček. Vzápětí upřesňuje, že v sou-
časnosti se pracuje na přípravě projek-
tů, jež by se měly realizovat příští rok. 
„Jde například o využívání studní na 
zavlažování trávníku či vybudování 
spojovacího chodníku napříč celým 

areálem,“ prozrazuje vedoucí AQUA-
centra.

Vstupné na Bratrušovské koupaliště 
zůstává stejné jako loni. Děti od dvou 
let a do sto třiceti centimetrů a také 
osoby se zdravotním postižením tak za-
platí za den koupání dvacet korun a se-
nioři čtyřicet korun, u dětí do patnácti 
let zůstává vstupné na pětačtyřiceti ko-
runách, u osob starších patnácti let na 
šedesáti korunách. Po páté odpolední 
je pak vstup levnější. Až do konce červ-
na se zde přitom mohou lidé vykoupat 
v pracovních dnech od 13 do 19 hodin, 
o víkendech pak od 9 do 19 hodin. „Od 
29. června bude každodenní provoz od 
9 do 19 hodin a v srpnu od 10 do 19 ho- 
din s tím, že pokud budou tropické dny, 
provozní dobu prodloužíme do 20 ho- 
din,“ slibuje Jurčíček.

Milovníci vodních radovánek nepři-
jdou zkrátka ani v  chladnějších dnech. 
Navštívit mohou krytý bazén AQUA-
centra Na Benátkách, který nabízí 
možnost slunění na venkovní terase 
s umělou trávou a lehátky, jež navazuje 
na vnitřní prostory. „Technologickou 
přestávku letos plánujeme až na začá-
tek září, kdy ještě nevyučuje plavecká 
škola,“ uzavírá vedoucí AQUAcentra.

 -kv-
Poznámka na závěr: Bližší informa-

ce k provozu bazénu a Bratrušovského 
koupaliště najdou zájemci na www.
aquacentrum.net.

Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka chystá na sobotu 13. června 
na náměstí Míru Prádlo Mertl, mezi 
partnery akce je i město. Uskuteční se 
již potřetí a letošním mottem je přízvis-
ko Šumperka coby Malé Vídně.

Akci, na níž se představí na sto pade-
sát účinkujících, zahájí ve 13 hodin slav-
nostní fanfáry. Program, který potrvá až 
do půlnoci, pak bude pokračovat prů-
vodem mažoretek, vídeňským valčíkem, 
představením procházkového okruhu 
„Po stopách Malé Vídně“ a samozřejmě 
příjezdem veteránských vozidel. 

Kromě šumperských a zábřežských 
mažoretek se u radnice představí na-
příklad hudebníci z místní „ZUŠky“, ta-
neční skupina Folí de la Fúl, místní klub  
Tanečního sportu, zájmové kroužky SVČ 
Doris, zpěvačka Gabriela Horníčková 
či kytaristka Eliška Pulkertová. Hned 
třikrát se pak mohou příchozí těšit na 
módní přehlídku - první ve 14 hodin se 
ponese ve znamení plavek, v 16.30 hodin 
představí svoji kolekci mohelnický mód-
ní návrhář Luděk Hanák a v 19.30 hodin 
pak modelky předvedou spodní prá-
dlo. Závěrečnou tečkou za programem, 
v němž nebude chybět ani barmanská 
a večerní ohňová show skupiny Postr-
poi, bude poslechově taneční koncert 
country kapely MY. Vstup na celou akci 
je zdarma. Podrobný program přinese-
me v příštím čísle. -red-

Ve středu 3. června vyjíždějí Růžové 
děti na svůj výroční zájezd. Hned příští 
den, tedy ve čtvrtek 4. června, se v kláš-
terním kostele sejdou zpěváčci dvou 
mladších sborových oddělení - Barevné 
děti a Plameňáci. Po společném vydaře-
ném zájezdu se připravují na rozloučení 
se sborovým rokem. Zazpívají rodičům 
i dalším příznivcům od 18 hodin.

V úterý 9. a ve středu 10. června 
očekáváme příchod nových zájemců 
o sborový zpěv. Dvoudenní zápis je 
příležitostí pro všechny děti dvou před-
školních ročníků a také děti prvních 
a druhých tříd základní školy. Pro-
běhne ve zkušebně sboru na Komíně 
vždy od 14 do 17 hodin. Nejde o žádný 
konkurz, zapíšeme všechny, kteří mají 
chuť zpívat. Pokud jim to zatím nejde, 
naučíme, žádný strach.

Sotva za posledními nováčky dveře 
zaklapnou, již se v klášterním kostele 
budou scházet zpěváci ke zkoušce před 
večerním benefičním koncertem. Je 
stále středa 10. června a v 19 hodin za-
číná pěvecké setkání domácích Motý-
lů a vynikajícího Cantemus Children’s 
Choir z maďarského města Nyíregy-
háza. Oba sbory jsou letošními hosty 
významného mezinárodního festivalu 
„Sborové slavnosti Hradec Králové“. 
Sborovou sezonu pak uzavře koncertní 
sbor Motýli týdenním zájezdem na Slo-
vensko.  T. Motýl, sbormistr ŠDS

Jsou spolu pětašedesát let, oslavili kamennou svatbu

Koupaliště je na sezonu připraveno Náměstí obsadí veteráni,  
připraven je bohatý program

Červen v Šumperském 
dětském sboru

Brali se v roce 1950.  Foto: archiv

Manželé Marie a Alois Kašparovi letos v dubnu osla-
vili kamennou svatbu.  Foto: archiv
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Město s dobrou adresou 
je k vidění v Galerii mladých

Výstavní síň muzea obsadí hasiči

Na výstavě pokřtí 
„Vzpomínkovou fotoknihu“

Kostely a kaple se na jednu 
noc otevřou veřejnosti

Od tohoto pondělí do pátku 5. červ-
na představuje město Šumperk v pro-
storách Galerie mladých v místním 
muzeu dvě putovní výstavy nazvané 
Města s dobrou adresou. O jejich po-
dobu se postaralo Velvyslanectví Dán-
ska v ČR. 

Víme, že jízdní kola patří do města 
stejně jako veřejná doprava, pěší a auto-
mobily. Pohledem z trochu jiného úhlu 
by tyto výstavy měly nastartovat veřej-
nou diskuzi o kvalitě života v našich 
městech, především v souvislosti s mo-
bilitou. Co to vlastně je „dobrá adresa“? 
Jaká je cena veřejného prostoru? Co 
jsme ochotni udělat pro čistý vzduch? 
Jakou hodnotu má zdravé a bezpečné 
prostředí pro nás a naše děti? Chápeme 
tento pojem stejně jako Němci, Dáno-
vé či Angličané? A umíme ji v českých 
podmínkách vytvářet?

Obě výstavy byly představeny na 
stejnojmenné konferenci v Olomouci 

a k vidění budou až do konce roku 2015 
v dalších velkých městech, například 
v Přerově, Jihlavě, Uherském Hradišti, 
Ostravě, Klatovech, Kladně či Kadani.

Město Šumperk je členem celostát-
ní, dobrovolné, nepolitické a nevládní 
organizace Asociace měst pro cyk-
listy, založené jako zájmové sdružení 
právnických osob, jejímiž členy jsou 
obce, města, svazky a neziskové orga-
nizace. Činnost Asociace je založena 
především na aktivitě starostů, primá-
torů a členů zastupitelstev obcí a měst, 
kteří se nad rámec svých povinností 
věnují i obecným problémům, spoje-
ným s městskou mobilitou a otázkami 
dopravy, a kterým záleží na místech, 
kde žijeme. Asociace se také podílí na 
přípravě a tvorbě návrhů legislativních 
i nelegislativních opatření týkajících se 
oblasti městské mobility, chce být part-
nerem pro vládní i parlamentní politic-
kou reprezentaci. -oh-

Vůbec první výstavu o hasičích chys-
tá na červen šumperské muzeum. Nese 
název „Hasiči - pracovitost, statečnost, 
obětavost. 130 let od založení župní 
hasičské jednoty č. VII pro severní Mo-
ravu“ a nabídne jedinečnou příležitost 
představit sbírky muzea a jeho poboček 
veřejnosti. 

Nejrozměrnějším exponátem bude 
hasičská stříkačka z Úsova, nejstarším 
předmětem pak hasičský hák s tulejí 
z období 16.-17. století. Výstavu doplní 
například hasičský tesák, sekerky, přil-
by, diplomy, pozvánky na plesy, brožury 
a publikace, slaměné koše k hašení po-

žárů, obrázek na skle a závěsné štíty se  
sv. Floriánem, patronem hasičů. Ná-
vštěvníci uvidí prapory, poháry, ruční 
hasičské stříkačky, uniformy, vyzname-
nání, kroniky, proudnice a další věci, 
které zapůjčí sbory dobrovolných hasičů 
z deseti okrsků okresu Šumperk. Profe-
sionální hasiči pak představí svoji vý-
stroj a výzbroj používanou při akcích na 
záchranu životů a majetku před požáry.

Na výstavě se podílejí Hasičský zá-
chranný sbor Olomouckého kraje a dal-
ší organizace a spolky. Výstava bude 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. června 
v 17 hodin a potrvá do 30. září. -red-

V pátek 12. června se ve 14 hodin 
odehraje v Galerii mladých šumper-
ského muzea vernisáž putovní výstavy 
nazvané „Moje místo pro setkávání“. 
Její součástí bude křest tzv. „Vzpomín-
kové fotoknihy“. Výstava potrvá do 
12. července, poté se přesune na další 
místo.

Na vzniku výstavy, kterou finančně 
podpořila nadace Argofert, se podí-
leli zaměstnanci společnosti Pontis 
Šumperk o.p.s., senioři z řad veřejnosti 
a senioři spjatí s Pontisem, tedy ti, kteří 
navštěvují aktivizační programy, jako 
jsou trénování paměti, ruční práce, 
konverzace v anglickém a německém 
jazyce, a také členové Klubu důchod-
ců. Ti všichni se pravidelně scházeli se 
studenty ze Střední zdravotnické školy 
Šumperk a Střední školy sociální péče 
a služeb Zábřeh. Vyprávěli jim své ži-
votní příběhy, jež se váží k určitým mís-
tům v Šumperku či k blízkému okolí, 

k nimž mají citovou vazbu. Příběhy se 
objeví na výstavě i ve fotoknize, která 
může posloužit studentům ve školách 
jako nástroj pro vzdělávání nebo jako 
názorná pomůcka v zařízeních sociál-
ních služeb jako pomůcka při reminis-
cenční terapii a dalších aktivizačních 
programech. Žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Šumperk navíc tyto příběhy dopl-
nili kresbami, jež budou k vidění právě 
na výstavě.

Návštěvníci výstavy si budou moci 
prohlédnout i dobové fotografie jed-
notlivých míst Šumperka a okolí, na 
které senioři rádi vzpomínají. Histo-
rické snímky zapůjčilo šumperské mu-
zeum a Petr Možný. Místa budou na 
výstavě zachycena rovněž v současné 
podobě. Cílem projektu bylo aktivizo-
vat seniory a mladé lidi, a podpořit tak 
mezigenerační setkávání a spolupráci 
těchto dvou rozličných generací. To se 
nám podařilo. B. Horáčková

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 cestu do společenství církve teprve 
hledají. V Šumperku mohou zájem-
ci zamířit v pátek 29. května do pěti 
kostelů, kostel sv. Barbory je vzhledem 
k probíhající revitalizaci Jiráskových 
sadů letos uzavřen. 

Program noci kostelů v Šumperku 
Kostel sv. Jana Křtitele na Kostel-

ním náměstí: 17.50-18.00 Slavnost-
ní zvonění * 18.00-19.00 Mše svatá * 
19.00-21.50 Prohlédněte si kostel zblíz-
ka - individuální prohlídka *  19.00-
20.00 Dobrodružná cesta kostelem pro 
děti * 19.00-21.30 Stoupej k výšinám 
- výstup na kostelní věž * 19.00-22.00 
Výstava ornátů a bohoslužebných 
předmětů, včetně možnosti nahlédnutí 
do matrik od roku 1950 a zjištění data 
křtu, kmotrů a podobně v sakristii * 
20.00-20.30 Nechte se oslovit historií 
a krásou - komentovaná prohlídka * 
21.50-22.00 Duchovní slovo, závěrečná 
modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie v Kladské ulici: 18.00 Jarní kon-
cert Pavla Hrdiny a hostů * 19.00-21.00 
hod. Kostel bude přístupný pro volné 
prohlídky (bez výkladu průvodce)

Chrám Svatého Ducha v ulici K.H. 
Máchy: 18.00-18.45 Prohlídka chrámu 
s pořadateli * 19.00-19.45 Pobožnost 
k Spasiteli, zpívaná východní boho-
služba * 20.00-21.20 Pozvání k setkání 
s vírou, nadějí a láskou * 21.40-22.00 
Ticho kostela promlouvá…, nekomen-
tovaná prohlídka chrámu * 22.00 Uza-
vření chrámu

Kostel Českobratrské církve evan-
gelické na nám. Svobody: 8.00-19.00 
Dobrodružná hra v kostele - pro-
gram pro děti * 19.00-19.15 Úvodní 
slovo * 19.15-19.30 Rok M. J. Husa *  
20.00-23.00 Biblický maraton - opi-
sování biblických textů * 20.00-20.15 
Malý varhanní koncert * 20.00-23.00 
Možnost prohlídky historického 
hodinového stroje ve věži kostela * 
20.00-23.00 Výstava spisů M. J. Husa 
a historických biblí * 20.45-21.15 
Zpěvy z Taizé * 21.30-21.45 Rok M. 
J. Husa* 22.00-22.145 Malý varhanní 
koncert * 22.30-23.00 Od folku po 
metal - moderní křesťanská hudba 
* 23.15-23.45 Zpěvy z Taizé * 23.55-
24.00 Slovo na závěr

Kostel sv. Jana Evangelisty v Husit-
ské ulici: 19.00-24.00 Prohlídka s vý-
kladem o historii Starokatolické církve 
v Šumperku. Prohlídka kostela sv. Jana 
Evangelisty. Výstava liturgických před-
mětů, originálních plánů kostela a fary, 
fotografií ze života farnosti. Prohlídka 
hodinového stroje a zvonice s výkla-
dem.  -red-

Minulý týden se v Šumperku nesl ve znamení prvního oficiálního ročníku festi-
valu Dny Kávy Šumperk, jenž probíhal od pondělí 18. do soboty 23. května. Jeho 
dějištěm nebyly pouze kavárny, ale také ulice v centru města, zahrada knihovny či 
divadlo. Zde se v sobotu od deváté dopolední do sedmé podvečerní odehrál hlavní 
festivalový den s prodejní prezentací aktuálních, nejen kávových trendů a bohatý 
program.  Foto: P. Kvapil
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Škola do firmy, firma do školy Práce středoškoláků 
postupují do krajského kolaV úterý 21. dubna proběhl v příjem-

né atmosféře v informačním centru 
VOŠ a SPŠ Šumperk 10. ročník veletr-
hu studentských společností. Jeho cílem 
bylo představit veřejnosti propojení  
výuky odborných předmětů s praxí 
u významných regionálních zaměst-
navatelů, seznámit s realizací projektu 
OPVK - Podpora technického a příro-
dovědného vzdělávání v Olomouckém 
kraji, který má podobu úzké spolupráce 
mezi šumperskou průmyslovkou a zá-
kladními školami v regionu a vybraný-
mi zaměstnavateli. 

Vyšší odborná škola a Střední prů-
myslová škola Šumperk se již deset let 
věnuje propojení výuky s firemní pra-
xí v podobě studentského podnikání, 
které žákům přináší mimořádné příle-
žitosti pro navázán kontaktů se zaměst-
navateli v našem městě a okolí. Dalším 
významným krokem v moderním pojetí 
odborného vzdělávání je činnost Regi-
onálního centra inovací výuky na VOŠ 
a SPŠ Šumperk, které vzniklo na základě 
dlouhodobé spolupráce školy a význam-
ných firem regionu. Mezi výsledky pat-
ří: prohloubení spolupráce školy, firem 
a institucí týkající se inovací výuky tech-
nických oborů; podílení se společně na 
tvorbě školních vzdělávacích programů 
technických oborů s cílem maximální 
uplatnitelnosti absolventů v zaměstná-
ní; rozvíjení možností odborných praxí, 

stáží a dlouhodobých prací žáků školy 
ve firmách s důrazem na podporu indi-
viduálního rozvoje talentovaných žáků; 
podpora popularizace technicky zamě-
řeného vzdělávání na Šumpersku.

Hosté veletrhu se dále seznámili s rea- 
lizací projektu s názvem OPVK - Pod-
pora technického a přírodovědného 
vzdělávání v Olomouckém kraji, jehož 
součástí bylo představení nového způso-
bu spolupráce mezi VOŠ a SPŠ Šumperk 
a vybranými základními školami a vý-
znamnými regionálními zaměstnavateli 
(např. VOŠ a SPŠ Šumperk a Základní 
školou Štíty a společností KLEIN au-
tomotive, s.r.o. Štíty). Hosté veletrhu 
a zástupci regionálních firem, mezi něž  
patřili mj. Zdeněk Švec, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje pro rezort 
školství, Zdeněk Brož, senátor a starosta 
města Šumperka, Richard Koubek, regio- 
nální manažer Svazu průmyslu a obcho-
du ČR, potvrdili důležitost a aktuální 
potřebu této koncepce spolupráce. 

Studentské společnosti na veletrhu 
prezentovaly výsledky svých podnika-
telských úspěchů nejenom svým spo-
lužákům, zástupcům města Šumperka, 
spolupracujících firem, ale i žákům zá-
kladních škol, které přijaly pozvání. Pro 
ty byly připraveny doprovodné aktivity 
s technickým zaměřením; uskutečnila 
se i soutěž o nejlepší studentskou spo-
lečnost. P. Mareš

Okresní kolo soutěžní přehlídky, 
v níž nejen odvážní, ale i talentova-
ní středoškoláci obhajují své vědecké 
práce, se uskutečnilo v úterý 21. dubna 
ve SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk na 
pracovišti „Komín“. Odborné komisi se 
do rukou dostalo čtyřiadvacet prací od 
třiceti pěti studentů ze šesti středních 
škol šumperského okresu.

Každoročně mohou mladí vědci bá-
dat a publikovat v osmnácti oborech. 
Z těch si v letošním roce studenti vy-
brali například oblast historie, ekono-
miky, geografie, životního prostředí, 
průmyslového designu a elektrotechni-
ky. Mnoho předložených prací dosáhlo 
vysoké odborné úrovně, o čemž svědčí 
i velký počet postupujících do krajské-
ho kola. 

Obory a postupující do krajské-
ho kola SOČ: Geologie, geografie 
- D. Mihailescu, Z. Škorpilová, SOŠ 
Šumperk (Cestování bez bariér „Za 
krásami Východních Čech“); Ochrana 
a tvorba životního prostředí - A. Svo-
boda, SŠTaZ Mohelnice (Kam s od-
pady), L. Sladková, R. Unzeitigová, 
SŠTaZ Mohelnice (Možnosti využití 
kejdy jako odpadní suroviny), H. Pe-
chová, OA a JŠ Šumperk (Kanalizační 
systém v obci Písařov), D. Hanák, SOŠ 
Šumperk (Vyhodnocování kvality ve-

getačního doprovodu komunikací 
v místě bydliště); Strojírenství, hut-
nictví, doprava a průmyslový design  
- M. Pláněk, VOŠ a SPŠ Šumperk (Vi-
zualizace motoru 12V170DR), Z. Kli-
erová, VOŠ a SPŠ Šumperk (Obalový 
design - oplatky), M. Bradová, VOŠ 
a SPŠ Šumperk (Stolička s úložným 
prostorem); Elektrotechnika, elektro-
nika a telekomunikace - L. Kratochvíl, 
VOŠ a SPŠ Šumperk (Elektronkový 
zesilovač PP-34), J. Fritscher, SPŠe 
Mohelnice (Robot), P. Mutina, SPŠe 
Mohelnice (Robotický podvozek), 
L. Kratochvíl, VOŠ a SPŠ Šumperk 
(Elektronkové kombo), M. Hobl, VOŠ 
a SPŠ Šumperk (Jednotka pro řízení 
inteligentního domu); Ekonomika 
a řízení - H. Mondeková, OA a JŠ 
Šumperk (Možnosti získání zeměděl-
ské dotace v roce 2015), A. Sedláč-
ková, J. Breckl, J. Hatoň, VOŠ a SPŠ 
Šumperk (Návrh mobilní aplikace pro 
cestovatele); Pedagogika, psychologie, 
sociologie, a problematika volného 
času - A. Kašparová, P. Riedlová, SZŠ 
Šumperk (Zdravě vz. nezdravě aneb 
život teenagerů v Šumperku), B. Ma-
tušková, O. Brzobohatý, K. Fifková, 
VOŠ a SPŠ Šumperk (Ostrůvek nadě-
je). M. Kouřilová, 

SVČ a ZpDVPP Doris

Město Šumperk oznamuje vyhlášení 
výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážníka Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 21 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost, spolehlivost  
 ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * ukončené středoškolské vzdělání s maturitní 

zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): ) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození  
* místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis

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

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o pracovní  poměr na dobu určitou do 31.7. 2016, 5. platová  třída a po získání „Osvědčení 
o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, v platném znění, 6. platová třída dle  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Nástup od 1.8. 2015 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do 5.6. 2015. Informace 
k pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 
583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.

Program Slavností města Šumperka v sobotu 6. června

9.30 - Ranní průvod městem a slavnostní úvodní ceremonie historického programu v průběhu dne

1. scéna (hlavní scéna pódium): 10.00 - Zahájení programu moderátory * 10.10 - Rytířské půtky 
a klání * 10.45 - Kterak se na turnaj připraviti * 11.30 - Barbaři v Šumperku * 12.15 - Ve jménu svaté 

Barbory aneb ukázky středověkých palných zbraní * 12.30 - Romantika pod balkónem,  
veselé šermířské představení * 13.00 - Šumperský fraucimor, dobové tance * 13.30 - Huncfut - písničky 
staré a nejstarší * 16.00 - Ktož jsú boží bojovníci, bitva a symbolická ukázka husitského válečnictví na 

počest 600 let odkazu mistra Jana Husa * 16.30-17.00 - Vyhodnocení dětských her a soutěží 
 * 17.00-21.00 Program regionálních klubů, skupin a kroužků * 20.30 - Šikování průvodu  

* 21.00 - Průvod zástupců stavů Moravy, Slezska a Čech pod svými korouhvemi a se svými družinami  
* 21.45 - Slavnostní ceremonie * 22.15 - Ohňová show * 22.30 - Ohňostroj

2. scéna (pohádková scéna Vila Doris): 10.00 - Kterak se hrávalo za středověku * 11.00 - Dopolední 
pohádka pro malé a nejmenší * 12.00 - Katovská pohádka * 13.00 - Tilia - O králi, kterému byla zima  

* 14.00 - Bujaré tance šumperských krčem a veselic * 15.00 - Představeníčko pro malé a velké  
* 18.00 - v budově Vily Doris se odehraje divadelní představení: Pravda (s)hoří… možná

3. scéna (rytířské a žoldnéřské ležení): Dva husitské obrněné vozy - unikátní možnost vidět  
a doslova si osahat repliky Žižkovy vozové hradby * Rytířské stany, brnění, zbroje a zbraně * Rytířský 
fotokoutek - půjčovna kostýmů a brnění pro malé i velké s možností se vyfotit na vlastní fotoaparát, 

nebo telefon a odnést si krásnou památku na slavnosti * Historický kolotoč pro malé a nejmenší

4. scéna (interaktivní hry a soutěže): Na předtištěné kartičky se píší výsledky z pěti vybraných 
disciplín, za splnění všech disciplín čeká na soutěžící drobná cena, ty nejlepší v kategorii mladší a starší 
čeká v závěru programu pasování na rytíře, a to přímo z ruky pana purkmistra, nebo jeho pověřeného 

zástupce. * Patero her z historie: U rytíře, Erby, Žoldnéřský výcvik, Soutěž Rodina Hooda, Věnečky  
* 16.30-17.00 - Vyhodnocení dětských her a soutěží

Další atrakce: 10.00-15.00 Jízda na koních * 15.00-15.30 Ukázka westernové drezury a práce s koňmi 
(Ranch Viktorie) * 16.30-17.00 Ukázka výcviku psů (ZKO 637 Šumperk-Vikýřovice) * 17.00-18.00 

Možnost vyzkoušet si překážky s vlastním psem
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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
28. a 29.5. od 15 do 18 hod.  Volná herna
v MC na „K“
Každou středu (do 10.6.) Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
Do 14.6. v Jižním křídle  Cesty Výstava dětí a maminek z výtvarných 
Domu kultury  kroužků Výtvarného centra SVČ U Radnice
31.5. od 14 hod. v „SEV“ Švagrov  Cesta z lesa aneb Den otevřených duší 
 Švagrova  Inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410
4.6. od 18 hod.  Koncert Barevných dětí a Plameňáků 
v klášterním kostele  Šumperského dětského sboru
10.6. od 18 hod.  Benefiční koncert Zpívají Motýli a Cantemus 
v klášterním kostele  Children’s Choir z Maďarska
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 („KD“ = keramická dílna ve 2. patře), Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410, http://www.doris.cz.

5.6. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
9.6. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna 
  Pletení košíků z papírových ruliček
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
4.6. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
9.6. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
13.6. od 10 do 22 hod. v „P“   PONTISDAYS  Den otevřených dveří
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  Programy pro
  rodiče a do 6 let, lektorka P. Čermáková
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 
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, otevře-
na pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

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.

11.6. od 18 hod.  Finanční gramotnost - 10 rad, jak být 
v aule Obch. akademie  s penězi zadobře, aneb co byste měli vědět 
 o financích, ale ve škole vám to neřekli
 Přednáška, vstupné 50 Kč bude použito na   
 charitativní účely
13.6. v 6.45 hod.  Turistika Batůžkáři: naučná stezka Zemská 
na vlakovém nádraží  Brána, Divoká Orlice 
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 

28.5. v 18 hod. v „KK“  Absolventský koncert žáků 
 ze třídy Danuše Davidové 
29.5. v 18 hod. v divadle  Přehlídka tanečního oboru
1.-24.6. vždy od 16 do 18 hod.  Zápis žáků do tanečního oboru Základní
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici umělecké školy
1.-24.6. vždy od 16 do 17 hod.  Zápis žáků do literárně dramatického oboru  
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici  Základní umělecké školy
1.-24.6. vždy od 16 do 17 hod.  Zápis žáků do výtvarného oboru Základní 
v budově ZŠ v ulici Dr. E. Beneše  umělecké školy
12.6. ve 14 hod. v Galerii  Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Šumperk, 
mladých Vlastivědného muzea  projekt: „Vzpomínková fotokniha“
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.zus-
sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
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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
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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

nabízí služby 
za výhodné ceny 
i na objednávku 

Dámské 
kadeřnictví  Iris

Natálie Krchová
Tel.č.  739 609 693
Čajkovského 6, Šumperk

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

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

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

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 29.5. 2015 do 11.6. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku – Grilování začíná!
Vepřová krkovice s kostí ............................................................................... 82,- Kč/1 kg
Vepřová plec .................................................................................................. 87,- Kč/1 kg 
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb podhoral 700 g - NOVINKA .............................................................................................19,90 Kč 
Rohlík sedlácký 60 g .......................................................................................................................... 2,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb rustico BK 200 g - NOVINKA ............................................................................................. 8,90 Kč   
Kobliha likérová mini 30 g  .............................................................................................................. 2,90 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.
Grilování chutně a výhodně
Táboráček  .........................................................................................................................................................94,- Kč/1 kg
Debrecínský bok .........................................................................................................................................131,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Firma EPCOS s.r.o., A TDK Group Company,
evropské centrum na výrobu elektronických součástek

Pokud hledáte práci a jste 
vyučen/a, popř. máte střední 
školu, přijďte, vyplňte na recep-
ci dotazník uchazeče o práci 
nebo nám přímo pošlete svůj 
stručný životopis na adresu 
nabory.SK@epcos.com

Možnost zaměstnání i na letní 
brigádu v měsících červen až 
září 2015. 

přijme ke svým výrobním linkám

SEŘIZOVAČE A OPERÁTORY

Bližší informace podá 
personální oddělení  
EPCOS s.r.o.: 

paní Dagmar Hélová 
tel. 583 360 142

nebo

paní Hana Tomanová 
tel. 583 360 155
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Šumperk, U Sanatoria    1 050 000 Kč  

Šumperk, Čajkovského   560 000 Kč  Šumperk, Pod hájovnou    650 000 Kč  

Šumperk, Evaldova   990 000 Kč  Šumperk, Revoluční   950 000 Kč  Bohutín    480 000 Kč  

Šumperk, Gagarinova   880 000 KčŠumperk, Čajkovského     850 000 Kč   

2

22

2

2

22

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Kmochova    980 000 Kč   

Šumperk, Zahradní   770 000 Kč  

Rapotín, U koupaliště     600 Kč/m2

2

2

2
Vikýřovice  1.650.000 Kč

Šumperk   1.200 Kč/m2

2

2

Šumperk, nám. Republ. 860.000 Kč

2

FORTEX REALIT Y Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Kontaktní osoba pí. Kupcová tel. 602 531 103, 583 310 350  Kontaktní osoba pí. Venclová tel. 733 734 435

ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II, ulice Bojnická

NOVÉ BYTY PRO SENIORY 
V NOVÉM MALÍNĚ

2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ 
PLNÍ LIDEM SNY O BYDLENÍ.  

SVOU SÍLU VIDÍME 
V SOLIDNOSTI, 

ZODPOVĚDNOSTI 
A POCTIVOSTI KE VŠEM 

KLIENTŮM.

Pro seriozního klienta 
hledáme byt 3+1 

v původním stavu do 1 mil. 
nebo po rekonstrukci do 
1.500.000Kč (mimo část 

Temenice). PLATBA HOTOVĚ. 
Za nabídky děkujeme

!

!

 VZOROVÝ BYT, 
PROHLÍDKU LZE DOHODNOUT

 NA TEL: 602 531 103

VZOROVÝ DŮM, 

PROHLÍDKU LZE DOHODNOUT NA 

TEL: 602531103

 DOKONČENO!
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8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

 HUBNUTÍ PRO DĚTI, 
JUNIORY, ŽENY, 
MUŽE, SENIORY

Firma S.CH.W. SERVICE, s.r.o. 
Hanušovice, Hlavní 73 nabízí

Operátor CNC strojů - soustruh (MORI SEIKI)

Své životopisy zasílejte na e-mail pavelschwarzer@seznam.cz
nebo kontaktujte pana Pavla Schwarzera telefoním čísle 602 521 089.

Popis pracovního místa:

Třísměnný provoz, 
Plný pracovní úvazek
Hlavní  poměr na dobu určitou  
s možností prodloužení
Vyučen ve strojírenském oboru
Nástup možný ihned
Zajímavé �nanční ohodnocení 28 000,- Kč

Požadujeme:
vyučen ve strojírenském oboru
znalost  čtení  technické dokumentace
samostatná kontrola a měření
praxe nutná

Nabízíme:
perspektivu osobního a profesního rozvoje
možnost turnusové docházky (popřípadě víkendy)
možnost ubytování

DVĚ VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTA

Nabízíme PRONÁJEM nebytového prostoru přímo 
na PĚŠÍ ZÓNĚ V CENTRU ŠUMPERKA na „Točáku“, v přízemí 

domu SLOVANSKÁ č.o. 21, volný od 01.08.2015
Nebytový prostor je využíván jako OBCHODNÍ JEDNOTKA 

o velikosti cca 81 m2 vč. příslušenství
Uzávěrka nabídek do 08.06.2015

Informace: Ing.Luděk Šperlich, tel.č.583212262 , pms@pms-spk.cz

prodejního skladu 
kancelářských a školních potřeb 
ZA VELMI NÍZKÉ CENY!

Telefon: 583 214 004, 737 241 028, 737 241 029

Otevřeno: 
Po-Pá 

8-15 hod. 
(nebo dle 
domluvy)

Z důvodu ukončení 
činnosti probíhá VÝPRODEJ

Hybešova 8, 
Šumperk 

(za � rmou SAFRAN a Evják)

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

Nyní
NOVĚ

i na
HLAVNÍ
TRÍDĚ

Kupte si multifokální brýle
- jedny brýle na všechno - (dálka - práce - blízko)

a druhý multifokál dostanete ZDARMA!
Možno kombinovat čiré-sluneční-samozabarvovací

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVNA!

1+1
ZDARMA

na multifokální skla

Poslední ŠANCE využít 
této 
skvělé
AKCE
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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

inzerce_sleva_tricka.indd   1 28. 4. 2015   14:37:12

.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE A JEDINÉ 
ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARMA
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

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


