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Silnici do Rapotína doplní 
jízdní pruhy, zvažuje 
se stezka do Bratrušova 

„Mateřinky“ hlásí volná 
místa, Veselá školka 
přijme i mladší děti2 3 4

Zastupitelé 
se tentokrát 
sejdou v G-klubu 7

Konec června, 
to jsou Klášterní 
hudební slavnosti

V sobotu se město přeneslo do středověku

Nejvýznamnější událost v dějinách 
města, takzvaný Šumperský sněm  
z roku 1490, si v sobotu 6. června při-
pomněli všichni, kteří zamířili do Sadů 
1. máje. Zde byl pro návštěvníky od de-
sáté dopolední do půlnoci připravený 
bohatý program Slavností města.

Rytíři, pěvci a tanečníci v dobových 
kostýmech rozložili již tradičně svá 
tábořiště, stany a přístřešky v parku  
u Vily Doris. Zde mohli lidé kromě 
zbraní a zbroje na stojanech obdivo-
vat i husitské obrněné vozy. Nechyběly 
samozřejmě rytířské hry a bitky, his-
torický jarmark, řada soutěží a zábavy 
pro děti, představení místních spolků 
a klubů, večerní průvod městem, vel-
kolepý ohňostroj a historické hudební 
vystoupení, jež oslavy zakončilo. -zk-

Slavnosti města zahájil úderem desáté dopolední historický průvod rytířů pěší zónou. Jeho účastníci zvali kolemjdoucí 
na celodenní bohatý program.  Foto: -zk-

Na Benátkách vyrůstá skatepark, hotový 
by měl být v polovině září.    Strana 2

Společné vnitřní prostory úřadovny  
v Jesenické ulici se do konce listopadu 
výrazně promění.    Strany 3, 5

Radnice získala dotaci na další etapu 
regenerace sídliště Prievidzská, odstar-
tovat by měla v září.    Strana 4

Během Pradědových letokruhů se bude 
křtít další kniha.   Strana 6

Krásné počasí, zajímavý program i nejrůznější pochutiny přilákaly již dopo-
ledne do Sadů 1. máje stovky lidí.                                                           Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

Oboustranné cyklistické jízdní pruhy ze Šumper-
ka směrem na Rapotín budou vyznačeny v úseku od 
přechodového ostrůvku za světelnou křižovatkou ulic 
Lidické a Jesenické po křižovatku pod „Holubím vr-
chem“. O vodorovné a svislé dopravní značení se do 
poloviny srpna postará otrokovická společnost NVB 
LINE s.r.o. Šumperk za něj zaplatí necelých dvě stě 
sedm tisíc korun.

Možná už příští rok spojí Šumperk s Bratrušovem 
nová stezka pro kolaře, jež povede po samostatné  
komunikaci mimo silnici, která je poměrně hodně 
frekventovaná. Její vybudování by uvítali především 
obyvatelé Bratrušova, kteří loni na podzim zaslali 
v této věci petici šumperským zastupitelům. Většina 
dotčených pozemků se totiž nachází v katastrálním 
území Šumperka. Město se její realizaci nebrání, rádo 
by ale na stavbu získalo dotaci z Regionálního operač-
ního programu, který by měl být vypsán příští rok. 

„V současné době probíhá vyhledávací studie, 
z níž vyplyne, na které straně cyklostezka povede. 
Výhodnější se zatím jeví pravá strana ve směru od 
Šumperka. Poté město zadá zpracování projektové 
dokumentace,“ uvedl tajemník šumperské radnice 
Petr Holub. Cyklostezka představuje úsek dlouhý 
zhruba pět kilometrů, z nichž se devadesát procent 
nachází na katastru města. Dotace by přitom mohla 
pokrýt až pětaosmdesát procent poměrně vysokých 
nákladů. „Pokud město se žádostí o dotaci uspěje, 
mohlo by se začít stavět již příští rok,“ dodal tajem-
ník. -zk-

Po letech „strádání“ se šumperští vyznavači skatebo-
ardingu už zanedlouho dočkají vlastního sportoviště. 
Nový skatepark vyrůstá v sousedství krytého bazénu 
v areálu na Benátkách a hotový by měl být v polovině 
prázdnin. Na jeho realizaci vyčlenilo město ve svém 
letošním rozpočtu osm milionů korun. Na projekt se 
přitom pokusilo získat dotaci od Ministerstva pro míst-
ní rozvoj z Národního programu podpory cestovního 
ruchu pro rok 2015. Se svojí žádostí však neuspělo.

Investiční záměr a studie využití prostoru a pozem-
ků u rybníka na Benátkách vznikly před šesti lety, krát-
ce po zavření venkovního koupaliště, a řešily zázemí 
pro pohybové aktivity i rekreační zónu pro obyvate-
le města. Na realizaci se ale nepodařilo získat dotaci 
z Regionálního operačního programu a žádná další vý-
zva v této oblasti od té doby vyhlášena nebyla. Město 
se proto loni rozhodlo realizovat alespoň část projektu, 
konkrétně skatepark.

Pražská firma Mystic Constructions, která vyšla ví-
tězně z výběrového řízení a jež se na realizace skate-
boardových parků specializuje, se do přeměny zelené 
plochy v ráj pro „skejťáky“ pustila začátkem května. 
Odstartovala ji terénními úpravami, na něž navázalo 
zhutnění podkladových vrstev. V nejbližších dnech 
začnou v areálu na Benátkách vyrůstat základy mono-
litického betonového skateparku. Ten bude odpovídat 
pro Šumperk co nejvíce využitelným podmínkám. 
Základ tvoří skateboardový bazén s rozmanitými výš-
kovými úrovněmi a různými druhy hran, včetně tzv. 
wallride. 

„V bazénové části mohou jezdit i kluci na kolech 
s patřičně ošetřenými stupačkami, hlavně ti, kteří 
jezdí rádi rádiusy,“ říká jednatel společnosti Mystic 
Constructions Radomír Teichmann. Součástí je pod-
le něj samozřejmě i tzv. streetová sekce pro ty, kteří 
jezdí „pouliční“ styl. „Jde o prvky určené pro ježdění, 
zasazené do skateparku, které ale napodobují to, co se 
vyskytuje běžně v ulicích. Tedy různé bedny, zábradlí, 
schody a technicky zaměřené prvky,“ vysvětluje jedna-
tel společnosti a dodává, že přestože není tisíc metrů 
čtverečních příliš velká plocha, lze ji udělat co nejví-

ce variabilní. „Chceme, aby si zde zajezdilo co nejvíc 
lidí na skateboardu, kolech, bruslích nebo koloběžce, 
ne aby to byla betonová měsíční krajina připomínají-
cí parkoviště. Najdou tu tak ode všeho něco, překážky 
odlišné typově i výškově - například od třiceticentime-
trových prvků po metr vysoké gapy, z nichž se skáče 
a jezdí dolů,“ popisuje Teichmann. 

Kromě vlastního monolitického skateparku se 
mohou skateboardisté těšit i na tzv. streetové cvičné 
plochy, sestávající z drobnějších překážek do třiceti 
centimetrů pro začínající skatery. Na ni se bude skákat 
z vyvýšeného skateparku přes travnatý pruh s keříky. 
„Kolem cvičné dráhy se mohou umístit lavičky na se-
zení z betonu, které jsou přímo určeny na ježdění,“ 
podotýká autor návrhu. 

Realizace skateparku přijde na 7,236 milionu korun, 
kromě toho chce město ještě letos vybudovat v této 
části osvětlení. Příští rok by měly přijít na řadu přístu-
pový chodník spojující tuto část areálu na Benátkách 
s parkovištěm, WC a vybudovat by se mělo dětské hřiš-
tě a hřiště pro seniory. V dalších letech by zde měl ješ-
tě vzniknout umělý sportovní povrch pro míčové hry 
a také asfaltový ovál pro bruslaře, který povede kolem 
tamního rybníka. A do budoucna počítá radnice i s re-
kreačním využitím vlastního rybníka, u něhož by se 
vybudovala mola pro loďky. -zk-

Silnici do Rapotína doplní jízdní pruhy, 
zvažuje se cyklostezka do Bratrušova

Na Benátkách vyrůstá skatepark

      Lidé se pobaví
na Lužích

Tradiční informační akce spojená s různými 
druhy zábavy se opět odehraje na základně ci-
vilní ochrany ve Vikýřovické ulici na Lužích. 
Naplánována 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 policisté, 
hasiči a pracovníci Armády spásy. Připraveno bude 
občerstvení, hudba, odměny za znalosti z oblas-
ti civilní ochrany a tombola. Ta bude, stejně jako 
vstupné, zdarma. -zk-

      Na „šumperskou“ 
vysokou ekonomickou 
se lze přihlásit do 25. srpna

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báň-
skou, mohou využít nabídky děkanky Ekonomické 
fakulty, jež vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení 
do bakalářských studijních programů. V Šumperku 
se přitom vyučuje obor nazvaný Veřejná ekonomi-
ka a správa. V nadcházejícím školním roce zde ško-
la přijme maximálně devadesát studentů. Podrobné 
informace, včetně elektronické přihlášky, lze najít 
na www.ekf.vsb.cz. Termín pro podání přihlášek 
pro druhé kolo vyprší 25. srpna. -kv-

     „Bratrušák“ je v provozu 

Bratrušovské koupaliště je v červnu otevřeno od 
jedné odpolední do sedmé podvečerní. Vstupné 
zůstává stejné jako loni.

V areálu Bratrušovského koupaliště se kromě 
bazénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště s herními prvky a atrakcemi, 
lanová pyramida, Disc-golf a jedenadevadesátime-
trový tobogan, který je zahrnut do ceny vstupného. 
Stejně tak jako skákací hrad, který zde bude umís-
těn v parných dnech. 

Až do konce června se zde přitom mohou lidé 
vykoupat v pracovních dnech od 13 do 19 hodin, 
o víkendech pak od 9 do 19 hodin. Od 29. června 
bude každodenní provoz od 9 do 19 hodin a v srp-
nu od 10 do 19 hodin. Bližší informace k provozu 
Bratrušovského koupaliště najdou zájemci na www.
aquacentrum.net. -zk-

      Šumperský dětský sbor 
vystoupí 10. června

Večerní benefiční koncert Šumperského dětského 
sboru proběhne právě dnes, tedy ve středu 10. červ-
na. V 19 hodin začíná v klášterním kostele pěvecké 
setkání domácích Motýlů a vynikajícího Cantemus 
Children’s Choir z maďarského města Nyíregyháza. 
Oba sbory jsou letošními hosty významného me-
zinárodního festivalu „Sborové slavnosti Hradec 
Králové“ a šumperský koncert předznamenává dal-
ší tři společné dny v Hradci Králové. -red-

Od přechodového ostrůvku v Jesenické ulici vznik-
nou nové jízdní pruhy pro cyklisty.  Foto: -zk-

Po zhutnění podkladových vrstev začnou v areálu na 
Benátkách vyrůstat základy monolitického betono-
vého skateparku.                                             Foto: -pk-
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Zpravodajství/Rekonstrukce úřadovny

Kvítek měsíčku lékařského šel „na dračku“Zastupitelé se tentokrát 
sejdou v G-klubu

Naposledy před letními prázdninami 
se sejdou ve čtvrtek 18. června ke svému 
jednání šumperští zastupitelé. Rokovat 
ovšem nebudou v zasedací místnosti 
v podkroví městské úřadovny v Ro-
oseveltově ulici, ale v G-klubu Domu 
kultury v Sadech 1. máje. Důvodem je 
rekonstrukce městské úřadovny.

Na červnovém jednání by měli za-
stupitelé projednat plnění plánu inves-
tiční výstavby k 31. květnu a seznámí 
se rovněž se zprávami o hospodaření 
s komunálním odpadem, o stavu život-
ního prostředí ve městě v loňském roce 
a o úrovni příjmů z daní a poplatků 
ke konci letošního května. Schválit by 
měli rovněž veřejnou finanční podporu 
v oblasti výkonnostního sportu a obec-
ně závažnou vyhlášku o odpadech. 
Chybět nebudou ani finanční materi-
ály, informace o situaci ve společnosti 
VHZ Šumperk, a.s. a řada majetko-
právních záležitostí. Jednání začíná 
v 15.30 hodin. -red-

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už 
devatenáct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoubných 
nádorů a současně získává finanční pro-
středky na pomoc onkologickým paci-
entům a na výzkum. Letošní Květinový 
den, jenž připadl na 13. května, se za-
měřil na prevenci rakoviny reprodukč-
ních orgánů. Jen v Šumperku vybrali 
dobrovolníci do svých kasiček téměř 
sto jeden a půl tisíce korun, loni to bylo 
o čtyři tisíce osm set korun méně.

„Velmi mě těší, že Český den proti ra-
kovině byl opět úspěšný. V Šumperku, 
Zábřehu i v Mohelnici se nám podařilo 
překonat loňský výsledek a celkem jsme 
vybrali sto sedmdesát osm tisíc osm set 
padesát jednu korunu,“ uvedla lékař-
ka a předsedkyně Ligy proti rakovině 
v Šumperku Jiřina Koutná a dodala, 
že letošní sbírku zpestřilo vystoupení 
mažoretek místního Tanečního spolku 
KK - Dance Sany. Lidé si přitom mohli  
látkový kvítek léčivky koupit nejen 
ve stánku na tzv. „Točáku“, ale rovněž 
u dobrovolníků, kteří procházeli šum-
perskými ulicemi. Kromě studentek 
a studentů Střední zdravotnické školy se 
do akce opět zapojily členky klubu Eva. 

Celkem se prodalo čtyři tisíce šest set 

pětasedmdesát kytiček, za které lidé za-
platili 101 516 korun. „Ráda bych všem 
dárcům poděkovala, zejména pak těm, 
kteří přispěli většími finančními část-
kami. Poděkování patří samozřejmě 
i vedení zdravotnické školy, student-
kám a dobrovolnicím a také zástupcům 
České pošty, kteří nám výtěžek spočí-
tali,“ zdůraznila Koutná a dodala, že 

své dveře otevřela Lize proti rakovině 
již tradičně společnost Metra. Vybra-
né peníze přitom půjdou nejen na 
prevenci vzniku rakoviny, ale také na 
činnost organizací pacientů a výzkum 
v onkologické oblasti, část výtěžku po-
užije šumperská Liga proti rakovině na 
rekondiční pobyty žen po operaci prsu. 
 -zk-

Rozsáhlá renovace městské úřadovny v Jesenické 
ulici minulý týden odstartovala. Zahrnuje především 
výměnu všech oken a prosklených schodišťových stěn 
ve staré budově a také úpravu společných vnitřních 
prostor, jež se díky novému barevnému pojetí a sjed-
nocení povrchů dlažby výrazně promění. Práce jsou 
přitom rozvrženy do tří etap a skončí v listopadu. 
V této souvislosti tak některé odbory změnily svá 
pracoviště. Na jejich dočasné „přesídlení“ upozorňují 
občany informační tabule.

První etapa, která začala minulé pondělí a jež by 
měla být hotova do 24. července, se dotkla čtyř odbo-
rů. Všichni pracovníci odboru živností a odboru roz-
voje města, územního plánování a investic tak nyní 
sídlí v zasedací místnosti v posledním patře přístavby 
úřadovny, do níž se vchází z Rooseveltovy ulice. Jed-
nání zastupitelstva se proto od června do listopadu 
přesouvají do G-klubu v Sadech 1. máje.

Přemístili se rovněž tři pracovníci odboru dopra-
vy, Olga Boucká, Roman Novotný a Aleš Jehurnov 
úřadují ve zkušební místnosti řidičů v suterénu. Ke 

svým kolegům z odboru výstavby se pak přestěhovali 
Helena Urbanová (do kanceláře č. 331), Robert Kováč 
(do kanceláře č. 315), Monika Paulová (do kanceláře  
č. 332), Naděžda Smyčková (do kanceláře č. 332) 
a Monika Štolcová (do kanceláře č. 333), která má na 
starosti archiv odboru výstavby. Ten se přesunul do 
rotundy ve dvoře. Telefonní čísla a e-mailové adresy 
všech zmíněných zaměstnanců přitom zůstávají stej-
né. V této souvislosti je na stránkách města www.sum-
perk.cz zveřejněna přehledná tabulka se změnami.

Renovace staré úřadovny zahrnuje především vý-
měnu všech oken ve staré budově do ulice a do dvora 
a rovněž prosklených schodišťových stěn a vstupních 
dveří do dvorního traktu. „Všechna okna budou mít 
stejný tvar a proporce, evokovat budou původní vzhled 

známý z historických fotografií,“ říká architekt Petr 
Doležal, jenž je podepsán pod návrhem stavebních 
úprav. Ty by podle něj měly spolu s novým barevným 
konceptem vést k vytvoření sjednoceného a reprezen-
tativního vzhledu veřejných prostor, v nichž se vymění 
osvětlení a rozvody vody, elektřiny i odpadů. 

Výraznou proměnou projdou nejen chodby, schodiš-
tě a vstupní vestibul, ale také informační systém a mo-
biliář. „Barevné řešení zdůrazní funkci staré budovy 
i přístavby a podpoří snadnější orientaci. Výraznou roli 
přitom sehrají zejména použité materiály a grafika na 
stěnách,“ zdůrazňuje architekt.  Pokr. na str. 5













 

Látkový kvítek léčivky si mohli lidé opět koupit ve stánku na tzv. „Točáku“. 
 Foto: -zk-

Kombinace tmavě a světle šedé dlažby položené „na 
koso“ připomene původní historickou skladbu. 
 Návrh: P. Doležal

Proměnou projde rovněž vstupní vestibul. 
 Návrh: P. Doležal

Chodby budou vymalovány bíle a každé dveře do 
kanceláře orámuje pasparta v barvě příslušného od-
boru.  Návrh: P. Doležal

Rekonstrukce úřadovny v Jesenické ulici minulý týden odstartovala

Zasedání Zastupitelstva 
města Šumperka

ve čtvrtek 18. června od 15.30 hodin  
v G-klubu v Sadech 1. máje
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Zpravodajství/Informace

Projekt nazvaný „Regenerace pa-
nelového sídliště Prievidzská v Šum-
perku“ letos pokračuje další etapou. 
Označena je číslem 6 a zahrnuje pro-
stor mezi domy v Prievidzské ulici 6-8 
a 10-24, v Temenické ulici 7-23 a mezi 
domy v Temenické ulici 7-11 a středis-
kem Sever. Investice se odhaduje na 
sedm milionů, čtyři miliony přitom 
město získalo jako dotaci z programu 
Podpora regenerace panelových síd-
lišť, který vyhlásilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Reálnou cenu ukáže vý-
běrové řízení na dodavatele, jež město 
letos v květnu vypsalo.

Zmíněná etapa zahrnuje rekonstruk-
ci chodníků a veřejného osvětlení, vy-
budování dětského hřiště a hřiště pro 
seniory s posilovacími prvky v pro-
storu mezi panelovými domy, osazení 
mobiliáře a revitalizaci zeleně. Vše by 
mělo být hotovo do konce letošního 
roku. „Ještě před zahájením revitalizace 
zde musí společnost VHZ zrekonstru-
ovat splaškovou a dešťovou kanalizaci 
a Podniky města Šumperka část teplo-
vodu,“ uvedl vedoucí oddělení investic 

šumperské radnice Oto Sedlář a dodal, 
že do vlastní revitalizace se město pustí 
pravděpodobně v září.

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který schváli-
li zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen 
do osmi etap. První z nich, zahrnující 
oblast u křižovatky ulic Šumavské, 
Temenické a Prievidzské, zrealizovalo 
město v roce 2007 (etapa č. 1), o rok 
později pak etapu, jež se zaměřila na 
prostor kolem dopravní smyčky na 
konci Prievidzské ulice (etapa č. 4), 
a v roce 2008 proběhla část další eta-
py regenerace, zahrnující vybudová-
ní nového parkoviště na volné ploše 
u kotelny (etapa č. 2a). Tu město zrea-
lizovalo z vlastních prostředků. V roce 
2012 pak místní radnice upravila úsek 
při Temenické ulici 7 až 23, v němž se 
o rok dříve zrekonstruovala dešťová 
a splašková kanalizace (etapy č. 8 a 8b). 
V roce 2013 se podařilo uskutečnit eta-
pu s číslem 3, která zahrnovala horní 
část sídliště u domů při Prievidzské 
ulici 7 až 11 a 10 až 24, a loni etapu 
číslo 2c, konkrétně příjezd do sídliště 

při Prievidzské ulici z ulice Temenic-
ké od prodejny Albert a prostor mezi 
panelovými domy v Prievidzské ulici 
26-40. Celkem přitom místní radnice 
získala z programu Podpora regenera-
ce panelových sídlišť šestadvacet milio-

nů korun. Další tři etapy jsou zařazeny 
v akčních a strategických plánech měs-
ta a radnice je chce projekčně připra-
vit. Pokud budou vypsány další výzvy, 
pokusí se v nich získat dotační peníze.
 -zk-

Kapacita šumperských mateřských 
škol dostačuje. Potvrdily to březno-
vé zápisy do místních „mateřinek“. 
V městských školkách dokonce ještě 
zbývají volná místa. 

„Pět míst ponecháváme jako rezervu 
pro případ, kdy děti zapsané do prv-
ních tříd obdrží odklad školní docház-
ky. Navíc musíme počítat i s dětmi, 
které se s rodiči během školního roku 
do města přistěhují,“ uvedla vedoucí 
oddělení školství šumperské radnice 
Zdeňka Brijarová. Vzápětí upřesni-
la, že celková kapacita „mateřinek“, 
jejichž zřizovatelem je město, před-

stavuje osm set devadesát sedm míst.  
K 1. září letošního roku by přitom do 
nich mělo docházet osm set šedesát 
šest dětí. „V mateřské škole Veselá škol-
ka vznikne od 1. září třída pro děti od 
dvou do tří let. Dodatečný zápis těch-
to dětí proběhne v pondělí 22. června 
v době od 9 do 13 hodin,“ dodala Bri-
jarová. Podrobnosti a podmínky doda-
tečného zápisu budou zveřejněny na 
webu „mateřinky“ Veselá školka www.
veseleskolky.cz v sekci „Zápis“. Kromě 
městských školek v Šumperku působí 
ještě dvě soukromé a také privátní jesle 
Ječmínek. -red-

Kolem pěti milionů korun přijdou 
letos šumperskou radnici opravy v bu-
dově Základní umělecké školy v Žerotí-

nově ulici. Kromě rekonstrukce rozvo-
dů vody, kanalizace a elektřiny, včetně 
osvětlení, jež jsou v havarijním stavu, 
se vyřeší rovněž odvětrání koncertního 
a tanečního sálu.

Opravy v místní „ZUŠce“ začnou  
v červenci. Rekonstrukci vnitřního vo-
dovodu a kanalizace provede hrabenov-
ská firma STAVOKOMPLEX - TVM, 
jež ve výběrovém řízení nabídla cenu 
763 337 korun. Výměnu elektroinstala-
ce, která přijde na 3,231 milionu korun, 
pak má „na triku“ brněnská společnost 
QDS. Odvětrání koncertního a taneční-
ho sálu přijde na necelých 970 tisíc, do-
davatelem je firma TEMEX z Ostravy - 
Vítkovic. Za 135 tisíc ještě město vymění 
vchodové dveře. Vše by přitom mělo být 
hotovo do konce srpna. -zk-

K podepsané veřejnoprávní smlou-
vě jen krátce konstatujeme, že k této 
stavbě byly předloženy všechny poža-
dované doklady od správců technické 
infrastruktury po kladná stanoviska 
všech dotčených orgánů státní správy, 
tedy i Správy CHKO Jeseníky. Z hledis-
ka ochrany životního prostředí vydala 
dotčená Správa CHKO Jeseníky závaz-
ná stanoviska 24.6. 2014 a 16.6. 2014. 
Součástí dokladové části byly mimo 
jiné akustický posudek, hodnocení vli-
vu rekonstrukce VF Mravenečník na 
krajinný ráz a zoologické posouzení zá-
měru z pohledu očekávaných vlivů na 
ptáky a netopýry. 

V závěru stanoviska se uvádí: „Sprá-
va zastává názor, že po realizaci před-
loženého záměru dojde ke zlepšení 
stávajícího člověkem pozměněného 
obrazu krajinné scény, harmonické-
ho měřítka a vztahů v krajině. Nová 
negativní pohledová dominanta tech-
nického prvku v již třemi technickými 
díly narušeném prostoru nevznikne. 
Negativní dynamický efekt tří rotují-
cích vrtulí se při jedné vrtuli podstatně 
zmenší, nová vrtule se navíc bude otá-
čet výrazně pomaleji. Tubus VE bude 
do asi ¼ své výšky opatřen nátěrem 
odstínů zelené barvy tak, aby lépe sply-
nul se svým přírodním pozadím (lesní 
porosty). Zbylá plocha VF bude v ne-
utrálním bílošedém barevném ladění. 

Zásah do krajinného rázu dotčeného 
prostoru bude celkově mírnější a je mož-
né ho v krajině jako výměnu za tři stáva-
jíc VF na dobu dočasnou akceptovat.

Záměr je zcela v souladu se zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje, 
které nabyly účinnosti 28.3. 2008, včet-
ně aktualizace, která nabyla účinnosti  
14.7. 2011, kde bod 6.1 ukládá respek-
tovat tato zařízení a liniové stavby nad-
místního významu elektrizační soustavy 
s jejich ochrannými pásmy:

61.1. zdroje elektrické energie: 
61.1.1 stávající přečerpávající vodní 

elektrárnu Dlouhé stráně;
61.1.2. méně významné zdroje elek-

trické energie vyrábějící elektřinu v tep-
lárnách, průmyslových energetických 
zdrojích, kogenerační jednotkách, ma-
lých  vodních elektrárnách a větrných 
elektrárnách.  

V části odůvodnění zásad územní-
ho rozvoje k odst. 60-62 je upřesněno, 
o které méně významné zdroje se jedná:

mezi méně významné zdroje elek-
trické energie dodávajících vyrobenou 
elektřinu do distribuční sítě  ČEZ, a.s. 
patří zejména větrné elektrárny farmy 
Mravenečník sestávající ze tří elek-
tráren o výkonech 220kW, 315kW 
a 630kW atd.

Investor svým záměrem plní ustano-
vení bodu 6.1 zásad územního rozvoje, 
mění zastaralou a dožitou technologii 
za novou na současné technické úrov-
ni.   

Nejedná se o jednoduchou stavbu 
a vzhledem k probíhajícímu řízení se 
stavební úřad dále vyjadřovat k této zá-
ležitosti nebude.

L. Felkl, vedoucí odboru výstavby 
MěÚ Šumperk

Radnice získala dotaci na další etapu regenerace sídliště Prievidzská

„Mateřinky“ hlásí volná místa,
Veselá školka přijme i mladší děti

„ZUŠku“ obsadí stavaři

Stanovisko odboru výstavby MěÚ Šumperk ve věci uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení 
stavby „Rekonstrukce větrné farmy Mravenečník

Letošní revitalizace zahrnuje mimo jiné i vybudování dětského hřiště a hřiště pro 
seniory s posilovacími prvky v prostoru mezi panelovými domy.  Foto: -zk-

Opravy v budově Základní umělecké 
školy v Žerotínově ulici přijdou letos 
šumperskou radnici na pět milionů 
korun.  Foto: -zk-
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Den pro všechny generace připravuje na druhou 
červnovou sobotu šumperská obecně prospěšná spo-
lečnost Pontis. Den, ve kterém se zabaví nejmenší děti, 
dospělí i senioři, připravují profesionálové zaměření 
na pohybové aktivity, sociální pracovníci i dobrovol-
níci. Účastníci akce si mohou vyzkoušet lidský prak, 
hry s obřím míčem a další zajímavé činnosti.

„Lidský prak je ideální právě pro rodiče nebo pra-
rodiče s dětmi. Všichni při tom musejí spolupraco-

vat a zároveň je to velká zábava. Podobnou filozofii 
mají i hry s obřím míčem. Při trénování rovnováhy 
jsme připravili oblíbené slackliny - pružné provazy. 
Ten, kdo si uvědomí důležitost rovnováhy a soustře-
dění při těchto aktivitách, lépe udržuje i rovnováhu 
v životě,“ říká Jaroslav Bokůvka z Olomouce, který 
se profesně věnuje pohybovým aktivitám dětí i do-
spělých řadu let.

Smyslem akce, která začne v sobotu 13. června  
v 10 hodin na náměstí Jana Zajíce v objektu bývalých 
kasáren, je spojování generací. „Dnešní doba nahrává 
individualismu. Spousta mladých lidí odhází ze Šum-
perka za prací a jejich rodiče či prarodiče zůstávají 
tady. Dnem, který pro všechny připravujeme, chceme 
lidem připomenout, jak jsou společné zážitky důleži-
té a jak zlepšují život. Doufáme, že na akci dorazí i ti, 
kteří tráví většinu času sami a najdou tu třeba nové 
přátele různých generací,“ vysvětluje za organizátory 
Blanka Horáčková.

Den předtím, v pátek 12. června, bude ve 14 hodin 
v Galerii mladých v šumperském muzeu pokřtěna 
také fotokniha, která přináší různé příběhy a vzpo-
mínky z minulosti Šumperska a kterou vytvářeli stu-
denti a děti místní „ZUŠky“ společně se seniory. -red-

Rodiny si mohou v Šumperku 
naplánovat společný víkend plný zážitků

Rekonstrukce úřadovny v Jesenické ulici minulý týden odstartovala

Rodinám prospívá, když tráví čas společně. 
 Foto: -red-

   Pokr. ze str. 3
Současně dodává, že dlouhé úzké chodby opticky 

rozšíří jednotné povrchy a čistící zóny, typ kladení 
nové dlažby a podhledy s osvětlením. Kombinace tma-
vě a světle šedé dlažby, která bude položena „na koso“ 
a jež naváže svým formátem na podlahu v přístavbě, 
připomene v chodbách a na podestách původní histo-
rickou skladbu. „Výtvarně nevyhovující je stávající ka-
menný obklad soklu v hlavním vestibulu, neboť šedý 
mramor splývá s barvou schodiště a čistící zóny. Celý 
prostor působí i přes štukovou výzdobu ve vyšších par-
tiích stísněně a chladně,“ podotýká Doležal. Mramor 
tak nahradí leštěný obklad z přírodního travertinu 
v medové barvě. Ten se použije i na okenní parape-
ty a jako spodní deska historických nik na podestách 
hlavního schodiště.

Novými podhledy se zapuštěnými LED svítidly se 
sjednotí výška stropů, původní klenby zůstanou zacho-
vány pouze ve vestibulu a na podestách, kde se počítá 
s přisazenými liniovými svítidly. Na první pohled pak 
prostory upoutají návštěvníky svou barevností. „Při 
barevném řešení stěn jsem vycházel ze záměru odlišit 
a zvýraznit jednotlivé odbory. Chodby budou vymalo-
vány bíle a každé dveře do kanceláře orámuje pasparta 
v barvě příslušného odboru. V širší straně rámu bude 
umístěna orientační tabulka z plexiskla, na níž bude 
uvedeno číslo místnosti, název odboru, jména pracov-
níků a další doplňující informace,“ popisuje architekt. 
Vzápětí prozrazuje, že do šedých stěn centrálního 
schodiště budou „orazítkována“ červená a bílá loga 
města. Ta se ve variantě šedé a červené použijí rovněž 
na světle vymalovaných stěnách vedlejších schodišť 
a také na stěnách a stropu v centrálním vestibulu.

Bílou barvu budou mít všechny dveře, jejichž oce-
lové zárubně budou opatřeny šedostříbrným nátěrem 
s metalickým efektem. Nový „kabát“ dostanou i radiá-
tory v chodbách, včetně přívodního potrubí a stoupa-
ček. Tmavě šedé zábradlí v grafitové barvě pak doplní 
bukové madlo.

Nový bude také informační systém a mobiliář, které 
dostane i úřadovna v přístavbě v Rooseveltově ulici. 

„Současný stav je výsledkem postupného vývoje a do-
plňování systému z devadesátých let minulého století. 
Jednotlivé prvky tak působí nesourodě a neodpovídají 
novému vizuálnímu stylu města,“ konstatuje Doležal 
a dodává, že návrh informačního systému řeší design 
hlavních panelů v budově, tabulí na jednotlivých pod-
lažích, označení dveří a doplňkové informační tabu-
le. Na tabulích z plexiskla budou například uvedeny 
i půdorysná schémata podlaží či šipky s vyznačením 
přístupu k jednotlivým místnostem, chybět nebudou 
informace o umístění toalet, výtahu a přístupu do pří-
stavby. 

Proměnou projde rovněž mobiliář obou úřadoven. 
„Návrh řeší sjednocení mobiliáře, především výběr 
sedacího nábytku místo židlí a doplnění o sklopné se-
zení v horních patrech úřadovny. Jednotný charakter 
vychází z celodřevěných bukových sedáků a opěráků 
u lavic. Buková překližka přitom bude ladit i s deko-
rem použitým na dveřích v přístavbě,“ přibližuje záměr 
architekt. Stávající různorodé stolky podle něj nahradí 
psací pulty. A projekt pamatuje i na nerezová dvířka 
hydrantů, nástěnky v hliníkových rámečcích, pořadače 
z průhledného plexiskla či odpadkové koše a nádoby 
na tříděný odpad. Na realizaci informačního systému 
a nového mobiliáře přitom radnice vypíše veřejnou 
soutěž. Z. Kvapilová

      Šumperské farmářské 
trhy získaly záštitu ministra

Jako jediné trhy v regionu se farmářské trhy 
v Šumperku mohou od 5. června pyšnit zášti-
tou ministra zemědělství Mariana Jurečky. První 
prázdninový měsíc mohou trhy zájemci navštívit 
v pátek 3. července.

„Je to pro nás veliká pocta, že nám pan ministr 
takto projevil svou přízeň, ale současně také veliký 
závazek pro to, abychom trhy ještě více zkvalitňova-
li a vybírali opravdu jen poctivé prodejce. Snažíme 
se dát především prostor výrobcům z regionu, sor-
timent doplňujeme i výrobci mimo region,“ řekla 
organizátorka farmářských trhů Lucie Hošková. 
Farmářské trhy v Šumperku pořádá již pátým ro-
kem místní Okresní Agrární komora ve spolupráci 
s městem. Jejich hlavním cílem je zvýšení zájmu 
zdejších obyvatel o domácí produkty a propojení 
spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, 
malých farmářů a zemědělců. Touto cestou nava-
zuje projekt také na soutěže Regionální potravina či 
Výrobek Olomouckého kraje. Tyto oceněné výrob-
ky mají možnost zákazníci na trzích koupit. Další 
informace, včetně fotogalerie, jsou uveřejněny na 
www.farmarsketrhysumperk.cz. -red-

     Centrum pro rodinu chce 
sbírkou oblečení pomoci 
chlapci z Haiti

Centrum pro rodinu a šumperská farnost už ně-
kolik let podporují adoptované dítě z Haiti. V sou-
časnosti je jím chlapec Sébastien Emilien Fénelus, 
který se narodil v roce 2007, žije ve městě Gonavies 
na Haiti a chtěl by se stát inženýrem. Pomoci zre-
alizovat jeho sen mohou i ti, kteří donesou během 
června do šumperského Farního střediska dětské 
oblečení a hračky. Jejich benefiční prodej se usku-
teční v rámci farní pouti v neděli 28. června. 

Oblečení přijímá Farní středisko po celý červen 
vždy po deváté mši svaté a každou středu od 14.30 
do 16.30 hodin. Bližší informace lze získat na tel.č. 
731 402 395. Výtěžek z benefičního prodeje bude 
věnován zmíněnému adoptovanému chlapci. -red-

      Letní scéna ožije zítra 
Divadlem v parku

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořá-
dají v těchto dnech festival známý jako Divadlo 
v parku. Jeho dvaadvacátý ročník odstartuje zítra 
a potrvá do neděle 14. června. Všechna představení 
bude hostit od deváté večerní letní scéna v Sadech  
1. máje, za nepříznivého počasí pak místní divadlo.

O zahájení se postará zítra brněnský Divadelní 
spolek Frída s komorním příběhem pro jednoho 
herce. V komedii Kolega Mela Gibsona, kterou 
přiveze, zazáří Martin Trnavský. V pátek 12. červ-
na pak do Šumperka zavítá pardubické Divadlo do 
Houslí s mrazivou komedií Když se zhasne. A v ko-
mediálním duchu se ponesou i zbývající dva večery. 
V sobotu nabídne hru Biostory brněnské divadlo 
tří hereček, Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové 
a Nikoly Zbytovské, MALÉhRY. Domácí soubor se 
pak představí v neděli14. června. Na programu je 
komedie Raye Cooneyho 1 + 1 = 3.  -zk-

Odbor živností a odbor rozvoje města, územního 
plánování a investic nyní působí v zasedací místnosti 
v přístavbě úřadovny. Foto: -zk-
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Přišlo jaro a skupina studentů šum-
perského gymnázia si opět sbalila kuf-
ry a vyrazila za svými kamarády do 
partnerského města Bad Hersfeldu. 

Strávili jsme s nimi celý týden od 
4. do 9. května. Vše začalo příjezdem 
k družební škole Geistalschule, kde jsme 
je poprvé uviděli. Letos to bylo trochu 
dobrodružnější, protože ne všichni se 
stihli dopředu navzájem zkontaktovat. 
Ale vůbec to nevadilo, po počátečních 
obavách a nejistotě se nervozita rychle 
vytratila.

Program byl opět skvělý. Zaháji-
li jsme jej návštěvou školy, ředitelka 
Andrea Zimmermann nás přivítala 
a provedla všemi prostorami. Pak už se 
studenti rozdělili do jednotlivých tříd 
a udělali si obrázek o fungování němec-
kých škol. Následovala návštěva radni-
ce, kde nás přijal pan starosta Fehling. 
Bylo hezky, tak jsme se prošli po městě 
a zastavili u zajímavých míst.

Další den jsme si udělali výlet do 
moderního velkoměsta Frankfurtu nad 
Mohanem. První zastávkou bylo Mu-
zeum filmu. Vyzkoušeli jsme si mimo 
jiné, jaké to je, být filmovou hvězdou. 
Procházku krásným historickým cen-
trem doplnil i nezbytný „shopping“ 
v moderních nákupních centrech. 

A máme tu čtvrtek. Nikdo si nedovedl 

moc dobře představit, co ho čeká. V bý-
valých solných dolech v Merkers jsme se 
po divoké jízdě úzkými a křivolakými 
chodbami ocitli v nejhlubším bodě naší 
cesty - 800 metrů pod zemí. Zde se na-
chází kromě muzea také ohromný kon-
certní sál, prostory, kde byl za 2. světové 
války ukryt říšský poklad, a také nedáv-
no objevená krystalová jeskyně. Úžasný 
zážitek! Ale den nekončí. Přesunujeme 
se do interaktivního muzea německé-
ho jazyka, jediného v celém Německu 
- „Wortreich“. Tady jsme si opravdu vy-
hráli! Ani nevadilo, že někteří německy 
vůbec neuměli. 

Poslední den našeho pobytu jsme 
strávili opět ve škole a pak už nás čekal 
závěrečný večer. Sešli jsme se všichni. 
Studenti, učitelé, rodiče, zástupci školy 
a města. Po zhodnocení celého pobytu 
a slavnostní večeři se povídalo i trochu 
sportovalo. Naši studenti překvapili na-
rychlo secvičenou písničkou, zahranou 
na lahve od Coca-Coly. Úspěch byl velký.

Přišlo ráno a s ním loučení. Nebude 
to nadlouho. Na podzim nám naši noví 
kamarádi návštěvu oplatí. Už se moc 
těšíme. 

Jak to viděli studenti:
Frankfurt, Merkers, Bad Hersfeld, 

Wortreich. Všechna tato místa byla 
naprosto super. Zážitky z nich si budu 

pamatovat hodně dlouho. (Štěpán R.)
Když jsem se rozhodla, že pojedu do 

Bad Hersfeldu na výměnný pobyt, moc 
jsem nevěděla, co očekávat. Po příjez-
du jsem hned věděla, že jsem udělala 
správně. Neočekávala jsem, že může-
me za tak málo dní zažít tolik zábavy. 
(Šárka P.)

Den ode dne se ztrácela nervozita 
a my se mohli bez zábran bavit všichni 
mezi sebou a užívat si společné chvíle. 
(Nikča S.)

Hned druhý den jsme vyrazili do 
školy. No teda, to bylo! Oni po nás 

chtěli, abychom dávali pozor!!! (Vlá-
ďa V.)

Rodina, kde se anglicky domluví 
pouze nejmladší členka, pro mne byla 
velkým překvapením. (Nikča S.)

Týden, který jsme měli tu čest prožít 
vedle německých přátel, byl velmi obo-
hacující. (Ondra H.)

Velké díky patří nejen studentům 
a jejich rodičům, ale i městu Šumperku, 
Společnosti česko-německého porozu-
mění a městu Bad Hersfeld za finanční 
podporu celé akce.  

 H. Záchová, D. Tesařová

Šumperští gymnazisté vzpomínají na týden plný skvělých zážitků

Na Paprsku se bude opět křtít
Již šestý ročník akce nazvané Pradě-

dovy letokruhy chystají Klub českých 
turistů ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Doris a šumperskou Měst-
skou knihovnou. Proběhne v sobotu  
20. června a jeho dějištěm bude opět 
horská chata Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ 
od Miluše Anežky Šajnohové. Právě 
její sbírka básní nazvaná Pradědovy 
letokruhy se v červnu v roce 2010 na 
Paprsku křtila. „Na Paprsku jsme dosud 
představili tři publikace, tou poslední 
byla loni kniha Zdeňka Gáby a Petra 
Možného Králický Sněžník a okolí na 
starých pohlednicích a fotografiích,“ 
říká ředitelka knihovny Zdeňka Daňko-
vá, která je současně předsedkyní šum-
perských turistů. 

A křtít se bude i letos. „Loňskou pu-
blikaci Zdeňka Gáby a Petra Možného 

uvítali všichni milovníci zdejšího kra-
je. Letošní titul od stejných autorů je 
vlastně jejím volným pokračováním,“ 
prozrazuje Daňková. Kniha „Putování 
k horské chatě Paprsek na starých po-
hlednicích a fotografiích“ ukazuje his-
torický vzhled oblíbených turistických 
horských center, jako jsou Staré Město, 
Branná, Ostružná, Ramzová, Petříkov 
a další obce Staroměstska.

Některé z dobových snímků přitom 
veřejnost uvidí poprvé. Až na několik 
výjimek je poskytl šumperský sběratel 
Petr Možný, který také vybral pohled-
nice a stanovil jejich uspořádání. O do-
provodné texty se pak postaral Zdeněk 
Gába, bývalý dlouholetý odborný pra-
covník šumperského muzea. Publikaci 
vydává nakladatelství Pavel Ševčík - Ve-
duta Štíty a zájemci si ji budou moci na 
Paprsku zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Kniha se pokřtí na Paprsku v sobo-
tu 20. června. Akci již tradičně zahájí 
v pravé poledne velkolosinský Old Time 
 Jazzband, křest je naplánován na 12.15 ho- 
din a loučenská kapela zde bude hrát až 
do druhé odpolední. Příležitostné razít-
ko a účastnický list pak mohou zájemci 
získat od 10 do 14 hodin. „Pro ty, kteří si 
netroufnou dorazit pěšky nebo na kole, 
opět vypravíme autobus. Zájemci se 
mohou přihlásit v půjčovně pro dospělé 
v knihovně v ulici 17. listopadu, případ-
ně telefonicky na čísle 583 283 138,“ do-
dává ředitelka knihovny.  -zk-

Odbor dopravy Městského úřadu 
Šumperk upozorňuje na změny zákona 
č. 56/2001 Sb., které podstatně zasáhly 
způsob vedení registru vozidel a dotkly 
se většiny majitelů vozidel. 1. ledna roku 
2015 nabyl účinnosti zákon č. 239/2013 
Sb., kterým se změnil zákon č. 56/2001 
Sb. a další související zákony. 

Touto novelou skončily tzv. „polo-
převody“ vozidel, kdy původní vlastník 
na svém místně příslušném registru 
vozidel „odhlásil“ vozidlo na nového 
vlastníka a ten si ho poté registroval na 
svém místně příslušném registru vozi-
del. Mnoho nových vlastníků si však 
své vozidlo „neodregistrovalo“ a to tak 
zůstalo v „polopřevodu“. 

Novela zákona č. 56/2001 Sb. těmto 
vlastníkům nově stanovuje povinnost 
zapsat nového vlastníka, tzn. taková vo-
zidla „doregistrovat“, a to nejpozději do 
30. června 2015. V případě nesplnění 
této povinnosti bude vozidlo po tomto 
datu považováno za zaniklé a nebude 

ho možné již znovu zapsat do registru. 
V registru vozidel Městského úřa-

du Šumperk bylo k 1. lednu letošního 
roku 3514 vozidel v tzv. „polopřevodu“. 
Povinnost doregistrovat vozidlo si do  
3. června splnili pouze tři sta osmdesát 
dva vlastníci vozidel, stále jich tak zbý-
vá 3132. Registr vozidel MěÚ Šumperk 
proto vyzývá tyto občany, aby neotáleli 
s doregistrací vozidel v „polopřevodu“ 
a nenechávali návštěvu registru vozidel 
na poslední chvíli. 

Obdobná situace je u vozidel dočasně 
vyřazených („v depozitu“), kdy vlastníci 
vozidel dočasně vyřazených z registru 
k 1. lednu 2015 více než 18 měsíců (tzn. 
že k dočasnému vyřazení došlo před 
1.7. 2013) mají povinnost podat ozná-
mení o místě a účelu využití do konce 
roku 2015. Při nesplnění této povinnos-
ti bude vozidlo považováno za zaniklé 
a nebude ho možné již znovu zapsat do 
registru vozidel. D. Kantor, 
vedoucí registru vozidel MěÚ Šumperk

OMLUVA
Nedávno vydané druhé upravené vydání knihy Miroslava Zapletala, která popi-
suje zavraždění šestnácti vlastenců na sklonku druhé světové války, lze zakoupit 
v Informačním centru Šumperk, na informacích radnice a v šumperských knih-
kupectvích Duha a Tón. Omlouváme se za tiskovou chybu uveřejněnou v č. 10 
Šumperského zpravodaje, kde je uvedeno, že je kniha k dispozici zcela zdarma. 
Bezplatná je pouze elektronická verze ve formátu PDF, která je ke stažení na 
www.bratrusovskatragedie.cz. -red

Šumperští gymnazisté se během návštěvy u svých kamarádů v partnerském městě 
Bad Hersfeldu podívali i do Frankfurtu nad Mohanem.  Foto: -gym-

Vozidla v „polopřevodu“ je třeba vyřešit do 30. června
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Konec června, to jsou 
Klášterní hudební slavnosti

Náměstí v sobotu obsadí veteráni, 
připraven je bohatý program

Kulturní okénko

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

Od 28. června do 12. července se 
v sedmi městech a obcích převážně 
Olomouckého, ale také Pardubického 
a Moravskoslezského kraje uskuteční 
devět koncertů. Ten zahajovací se v ne-
děli 28. června ponese v klášterním 
kostele v Šumperku ve velmi svátečním 
duchu. „Ve spolupráci s cyklem Kla-

sika Viva oslavíme společně patnáct 
let šumperských koncertů, takže jsme 
připravili pro naše příznivce hudební 
lahůdku. Historicky poprvé provede-
me v Šumperku barokní operu,“ uvedl 
ředitel festivalu Roman Janků. Operu 
skladatele Giuseppe Scarlattiho Armi-
da nastuduje pro festival soubor Musica 
Florea. Taneční složka pak bude v režii 
souboru Hartig, jenž se specializuje na 
rekonstrukce dobových tanců. 

Na červencových koncertech pak 
vystoupí Doležalovo kvarteto a Valé-
rie Zawadská, soubor Linha Singers, 
houslista Pavel Šporcl, kytarista Libor 
Janeček a Komorní filharmonie Pardu-
bice s dirigentem Marko Ivanovičem. 
Podrobný program, včetně povídání 
o jednotlivých účinkujících, lze nalézt 
na stránkách festivalu www.klasterni-
hudebnislavnosti.cz. Na nich si lze 
on-line rezervovat či přímo zakoupit 
vstupenky na koncerty. Pro ty, kteří jich 
chtějí navštívit více, navíc připravili 
pořadatelé cenově zvýhodněné balíčky, 
jež lze koupit pouze na uvedené webo-
vé adrese. Bližší podrobnosti k dalším 
koncertům přineseme v příloze Zpra-
vodaje, která vychází 24. června. -zk-

Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka chystá na sobotu 13. června 
na náměstí Míru Prádlo Mertl, mezi 
partnery akce je i město, které ji podpo-
řilo v rámci grantového systému. Usku-
teční se již potřetí a letošním mottem je 
přízvisko Šumperka coby Malé Vídně.

„Akci pořádáme už potřetí s tím, že 
bychom rádi náměstí, kde máme už 
sedmnáct let prodejnu, oživili. Snad se 
nám to daří, protože loni přišlo na dva 
tisíce lidí. I proto bychom chtěli z Dne 
zábavy a veteránů vytvořit tradici,“ uve-
dl pořadatel Petr Mertl. Akci, na níž se 
představí na sto padesát účinkujících, 
zahájí ve 13 hodin slavnostní fanfáry. 
Program, který potrvá až do půlnoci, 
pak bude pokračovat průvodem mažo-
retek, vídeňským valčíkem, představe-
ním procházkového okruhu „Po stopách 
Malé Vídně“ a samozřejmě příjezdem 
veteránských vozidel. Těch by měly z Ve-
teran clubu Severního Pomoraví dorazit 
kolem půl druhé na tři desítky. 

Kromě šumperských a zábřežských 
mažoretek se u radnice představí na-
příklad taneční skupina Folí de la Fúl, 
jež dostane prostor kolem druhé odpo-
lední. Na její vystoupení naváže módní 
přehlídka letošní kolekce plavek. Model-

ky poté usednou v rámci „spanilé jízdy 
kolem radnice“ do veteránských vozidel 
a kolem třetí odpolední se představí 
místní klub Tanečního sportu. Svoji 
činnost zde budou prezentovat také zá-
jmové kroužky SVČ Doris a odpoledne 
zpestří barmanská show.

„Pozvání na letošní akci přijal i mód-
ní návrhář Luděk Hanák z Mohelnice. 
Příchozí se mohou kolem půl páté tě-
šit na jeho novou kolekci,“ zdůraznil 
Mertl. Na Hanákovu přehlídku naváže 
vystoupení zpěvačky Gabriely Horníč-
kové a kytaristky Elišky Pulkertové. 
Úderem šesté podvečerní se pak budou 
předávat ocenění určená veteránským 
vozidlům. Jejich vítězové si odnesou 
poháry publika, Spodního prádla Mertl 
a sponzorů. 

Program vyvrcholí v 19.30 hodin po 
dalším vystoupení taneční skupiny Folí 
de la Fúl přehlídkou aktuální kolekce 
spodního prádla. Závěrečnou tečkou 
za programem bude poslechově taneční 
koncert country kapely MY, který v de-
set večer na pětadvacet minut přeruší 
večerní ohňová show postřelmovské 
skupiny Postrpoi. „Akce skončí o půl-
noci a vstup je po celý den zdarma,“ 
upřesnil Petr Mertl. -zk-

V polovině června se Galerie Šum-
perska promění ve velkou interaktivní 
hernu. Šumperské muzeum tentokrát 
nepředstaví sbírkové předměty, ale 
šikovnost pracovníků své truhlářské 
dílny. Prázdninová herna s názvem 
„Pojďte, děti, budeme si hrát“ nabídne 
originální skládačky, hlavolamy, kvízy, 
hry a spoustu dalších dovednostních 
úkolů pro malé i velké, kteří se nechtě-
jí během letního volna nudit doma. 
Prázdninová herna bude v Galerii 
umístěna od 16. června až do 30. září.

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 se podíleli za-
městnanci společnosti Pontis Šumperk 
o.p.s., senioři z řad veřejnosti a senioři 
spjatí s Pontisem. Ti všichni se pravi-
delně scházeli se studenty ze Střední 
zdravotnické školy Šumperk a Střední 

školy sociální péče a služeb Zábřeh. 
Vyprávěli jim své životní příběhy, jež se 
váží k určitým místům v Šumperku či 
k blízkému okolí, k nimž mají citovou 
vazbu. Příběhy, které se objeví na výsta-
vě i ve fotoknize, doplnili žáci výtvar-
ného oboru ZUŠ Šumperk kresbami, 
jež budou k vidění právě na výstavě.

Návštěvníci výstavy si budou moci 
prohlédnout i dobové fotografie jednot-
livých míst Šumperka a okolí, na které 
senioři rádi vzpomínají. Historické 
snímky zapůjčilo šumperské muzeum 
a Petr Možný. Místa budou na výstavě 
zachycena rovněž v současné podobě. 

Jméno Kazimierze Stazskowa není 
v Šumperku neznámé. Tento fotograf 
z partnerského města Nysa zde již ně-
kolikrát vystavoval své snímky, mnohdy 
ve spolupráci s místními fotografy. A le-
tos v červnu se do prostor šumperské 
Městské knihovny opět vrátí. Plánovaná 
výstava nazvaná „Kazimierz Stazskow 
- „65“ - STÁLE NA CESTĚ“ ho tento-
krát představí jako nadšeného cesto-
vatele do vzdálených zemí po celém  
světě. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek  
18. června v 17 hodin v půjčovně pro 
dospělé v ulici 17. listopadu. O hudební 
doprovod se postará Old Time Jazzband 
z Loučné nad Desnou. -red-

Soubor Musica Florea se zaměřuje na 
dobovou interpretaci.  Foto: -ms-

Středisko volného času Doris
Do 15.6. v Jižním křídle  Cesty     Výstava dětí a maminek z výtvarných 
Domu kultury kroužků Výtvarného centra SVČ U Radnice
10.6. od 19 hod.  Benefiční koncert  Zpívají Motýli a Cantemus
v klášterním kostele Children’s Choir z Maďarska
17.6. od 17 hod. v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výtvarné tvoření pro ženy 
19.6. od 17.30 hod.  Akademie - Tornádo Šumperk  Vystoupení
v parku u Vily Doris všech oddělení tanečního klubu Tornádo
20.6. od 15 do 20 hod.  Svatojánská slavnost 
„SEV“ Švagrov  Inf. R. Čechová, tel.č. v 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 („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.

Centrum sociálně orientovaných inovací
10.6. od 17 hod.  Společné setkání aktivních žen 50+ ve spolu- 
 práci se spolkem Šumperská aktivní žena 
17.6. od 16 hod.  PREZI - Inovativní online nástroj prezentace  
 - Workshop pro začátečníky 
 I. Škrabal, zakladatel CSI
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Galerie Šumperska se promění 
v interaktivní hernu pro děti

Na výstavě pokřtí 
„Vzpomínkovou fotoknihu“

Své fotografie vystaví v knihovně 
Kazimierz Stazskow

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.
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Kulturní servisKulturní 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 6

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

Pontis Šumperk
13.6. od 10 do 22 hod. v „P“   PONTISDAYS  Den otevřených dveří
18.6.  od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Mirox
23.6. od 16 do 17.30 hod.   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

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 
19.6. od 9 hod. ve „FS“  Duchovní obnova pro maminky a ty ženy,   
 které jsou dopoledne doma 
 Téma Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro  
 dnešní ženy, součástí společná adorace 
 v kapli, možnost svátosti smíření
19.6. od 19 hod. v „Č“  Večerní čítárna  Vernisáž výstavy obrazů 

H. Kalivodové, hud. vyst. A. a O. Švejkov-
ských, předčítání s prázdninovou tematikou

28.6. od 15 hod. během farní pouti  Benefiční prodej dětského oblečení a hraček
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. 

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 na charitativní účely
13.6. v 6.45 hod.  Turistika Batůžkáři: naučná stezka Zemská 
na vlakovém nádraží  Brána, Divoká Orlice 
20.6. v 6 hod.  Turistika Batůžkáři: Šumperk - Hrad Svojanov
na vlakovém nádraží
27.6. v 6.20 hod.  Turistika Batůžkáři: Šumperk, Skřítek, Jelení 
na autobus. nádraží  Studánka
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 rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail.

Schola Praktica - Centrum praktických dovedností 

15.6. ve 13.30 hod. Turistická vycházka do Nového Malína přes   
 Krásné a zpět  Sraz na vlakovém nádraží 
16.6. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
24.6. od 16.30 hod.  Koncert nevidomého umělce Radka Žaluda 
v kavárně hotelu Grand
25.6. od 9.30 hod. v „K“ Kurz sebeobsluhy  
 Vaření pro osoby se zrakovým postižením
29.6. od 14 hod. v „K“  Křeslo pro hosta  Setkání s optickými 
 pomůckami firmy Adaptec
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.

SONS Šumperk

Do 24.6. vždy od 16 do 18 hod.  Zápis žáků do tanečního oboru Základní 
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici  umělecké školy
Do 24.6. vždy od 16 do 17 hod.  Zápis žáků do literárně dramatického oboru 
v budově ZUŠ v Žerotínově ulici  Základní umělecké školy
Do 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“
15.6. v 17 hod.  Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Šumperk
v Jižním křídle Domu kultury
17.6. v 18 hod.  Závěrečný koncert Komorního smyčcového 
v klášterním kostele  orchestru ZUŠ Šumperk 
18.6. v 17 hod.  Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně 
v klášterním kostele  ZUŠ Šumperk 
19.6. od 16 hod. v zahradě ZUŠ  Evropský den hudby   Za příznivého počasí
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, hhttp://www.
zus-sumperk.cz, „KK“ = klášterní kostel.

ZUŠ Šumperk

V pátek 26. června proběhne od 19.30 hodin na Hrádku šumperského diva-
dla další jazzová pocta. Ta minulá se zaměřila na život a dílo kornetisty Bobbyho 
Hacketta, jenž by se letos dožil sta let. Ve stejném roce, tedy roku 1915, se naro-
dila i jedna z nejuznávanějších jazzových zpěvaček - Billie Holidayová. Návštěv-
níci Pocty Billie Holiday si tak jistě opět přijdou na své. Vstupenky se prodávají  
v divadle. -bla-

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.

100 let Billie Holiday
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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

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 12.6. 2015 do 25.6. 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
Pletýnka sypaná mákem 100 g ...................................................................................................... 3,90 Kč
Makovka 86 g ....................................................................................................................................... 4,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb žitný se slunečnicí BK 250 g ............................................................................................... 9,50 Kč
Hřeben listový ořechový 90 g ........................................................................................................ 6,50 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

!!!!!!!!

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

Prodám zavedenou

CHIRURGICKOU 
AMBULANCI

NA POLIKLINICE 
V JESENÍKU

Smlouvy se všemi ZP
Odcházím do důchodu

Kontakt 602 591 938
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

WWW.SPP.CZ | 800 789 789

PLYN JAKÝ 
SVĚT NEVIDĚL

Odebírejte zemní plyn od SPP 
a přidejte se k více než milionu 

spokojených zákazníků  
v ČR a na Slovensku.

inzerce_sumpersky-zpravodaj_210x140mm.indd   1 1.6.2015   12:47:17
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Příjemné posezení u výtečné kávy, dětský koutek, parkování u kavárny

exkluzivní káva Corsini i s sebou
 nové čokoládové a karamelové latté
 výborné lahvové víno z jižní Moravy
 nealko, malinovka
 cukrovinky, sladkosti
 kopečková zmrzlina
 nanuky Prima
 dorty, zákusky
 WIFI

v ulici J. z Poděbrad 56 v Šumperku, 
nedaleko Kau� andu

KU
PO

N

KUPON KUPON

KU
PO

N

SLEVA 
NA KÁVU 

DO 31.8. 2015

!!!VŠE 
MOŽNO 
S SEBOU!!!

OTEVŘENO:   Po – Pá 08.00 – 19.00 hod.
                           So, Ne  10.00 – 19.00 hod.

v ulici J. z Poděbrad 56 v Šumperku,

POZVÁNKA DO NEKUŘÁCKÉ 

KAVÁRNY LILIE

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

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


