
Číslo 12 24. června 2015

Příští číslo vychází 8. července 2015 Distribuce od 9.7. do 10.7. 2015

Ročník XXIII.

Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

„Mateřinka“ v Nerudově 
ulici prochází další 
stavební úpravou2, 5 4 5

Radnice nabízí 
stavební pozemky 
v centru města 6

Vozidla v „polopřevodu“ 
je třeba vyřešit 
do 30. června

Číslo 6 |  24. června 2015 | Ročník IV.

Příští číslo vychází 22. července 2015 | Distribuce od 23. 7. do 24. 7. 2015

Největší hvězdou festivalu bude v  letošním roce houslista Pavel Šporcl. 
V  úterý 7. července zahraje v  Šumperku sólový program nazvaný „Pocta 
Paganinimu“.                      Foto: archiv

Čtyři andělské bytosti od  za-
čátku června „doprovázejí“ tu-
risty na trasách mezi Šumperkem 
a Rejcharticemi.                 Foto: -tw-

V červenci a srpnu se veřejnosti opět 
otevře kostel Zvěstování Panny Ma-
rie. Přístupný k  volným prohlídkám 
bude za  dobrovolné vstupné každý 
den od  9  do  15 hodin. V  jeho boční 
kapli je nově instalována výstava, kte-
rou Šumperk připravil ve  spolupráci 
se slovenským partnerským městem 
Prievidza.

Výstava obrazů nese název „Uniting 
Hands“ s českým podtitulem „Podejme 
si ruce“ a  jejím autorem je v  Prievi-
dzi dobře známý výtvarník, gra�k, 
designér a  galerista roman turcel. 
Jedná se o  sestavu devatenácti obrazů 

stylizovaných rukou, jež jsou věnovány 
slavným světovým osobnostem. Ně-
které z  nich, například režisér Miloš 
Forman, zpěvák Peter Dvorský, zpěvák 
Sting nebo Dalajlama, vepsaly do  ob-
razu svá poselství.

Výstava je k vidění do 31. srpna. Bě-
hem celých prázdnin na ní návštěvníci 
mohou vyplnit anketní lístky a  no-
minovat tak jakoukoliv osobnost ze 
Šumperka. Samotný roman turcel pak 
z návrhů jednu vybere a namaluje po-
dle ní dvacátý obraz do série. Ten bude 
slavnostně odhalen během ukončení 
výstavy na konci srpna.         -red-

Vytvoření galerie pod širým nebem 
nazvané Andělárium podporuje už 
druhým rokem šumperská radnice. 
Originální umělecká díla ozvláštní tzv. 
Andělskou stezku vedoucí ze Šum-
perka přes loni zrealizovaný Čarovný 
les a  Tulinku do  rejchartického údolí. 
Čtyři první andělé ji přitom „zdobí“ 
od začátku června. Další, které vznik-
nou během červencového prvního 
o�ciálního sochařského sympozia 
„Andělárium – galerie pod širým ne-
bem 2015“, se sem přestěhují příští rok.

Tvůrci neobvyklého projektu, který 
v  loňském roce zaštítilo občanské 
sdružení Obnova kulturního dědictví 
údolí Desné, by tak rádi do  podhůří 
Jeseníků přilákali milovníky umění 
i  přírodních krás. Šumperk tuto ini-
ciativu podpoří darováním kmenů 
stromů na  výrobu soch a  �nančním 
příspěvkem ve výši osmdesát tisíc ko-
run, které má na tento účel vyčleněné 
v  rozpočtu. Se stejnými částkami pak 
mohou tvůrci projektu počítat i v ná-
sledujících třech letech. 

„Rádi bychom vytvořili unikátní 
uměleckou sbírku dřevěných soch 
a  současně zhodnotili městské po-
zemky a  stávající turistické stezky,“ 
říká mluvčí projektu a  umělecký řez-
bář Tomáš Wurst. Myšlenka uspořádat 
první sochařské sympozium se zrodila 
již před pěti lety, poprvé se ale uskuteč-
nilo v roce 2013. Romana Krestýnová, 

Tomáš Wurst, Marek Suchan a  Jiří  
Račák se nechali inspirovat překrás-
nou krajinou a loukami v Rejcharticích 
natolik, že přizvali ke  spolupráci další 
kolegy řezbáře a sochaře. „Oslovili jsme 
i  rejchartické  domorodce, kteří se pro 
náš projekt upřímně nadchli. A o pod-
poru nad touto bohulibou činností 
jsme požádali faráře a  našeho kama-
ráda Milana Palkoviče z  Velkých Lo-
sin, který přislíbil patronát a duchovní 
a  teoretické vedení, abychom netápali 
v dané andělské symbolice. V jeho po-
jetí je anděl poslem krásy,“ připomíná 
začátky projektu Wurst, který spolu 
s  dalšími sochaři a  řezbáři založil za-
čátkem roku Spolek Artibi.

Pokr. na zadní straně

Již podeváté se mohou příznivci 
klasické vážné hudby těšit na hudební 
festival Klášterní hudební slavnosti. 
Pro letošní ročník připravili pořadatelé 
nejen mnoho lákavých koncertů, ale 
také možnost zakoupit vstupenky po-
hodlně z  domova on-line 
na  webových stránkách 
festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz.

Od 28. června do 12. čer- 
vence se v  sedmi měs-
tech a  obcích převážně 
Olomouckého, ale také 
Pardubického a Moravsko-
slezského kraje uskuteční 
devět koncertů. Záštitu 
nad festivalem převzal ná-
městek hejtmana Olomouckého kraje 
Radovan Rašťák a  šumperský starosta 
Zdeněk Brož.

Zahajovací koncert festivalu v  ne-
děli 28. června v  klášterním kostele 
v  Šumperku se ponese ve  velmi svá-
tečním duchu. „Ve  spolupráci s  cyk-
lem koncertů Klasika Viva oslavíme 
společně patnáct let koncertů v Šum-
perku. V této souvislosti jsme připra-
vili pro všechny příznivce hudební 
lahůdku. Historicky poprvé prove-
deme v  Šumperku barokní operu,“ 
říká ředitel festivalu Roman Janků. 
Operu skladatele Giuseppe Scarlattiho 

Armida nastuduje pro festival soubor 
Musica Florea pod vedením Marka  
Štryncla, který se zaměřuje na  dobo-
vou interpretaci. Taneční složka pak 
bude v  režii souboru Hartig, jenž se 
pod vedením Heleny Kazárové spe-

cializuje na  rekonstrukce 
dobových tanců. V  hlav-
ních pěveckých rolích 
se představí sopranistky 
Alice Martini a  Lucie 
Rozsnyó a  tenorista Jaro-
slav Březina. 

Koncertem v  sobotu 
4. července v  sále KKC 
Rapotín uctí pořadatelé 
hudebního génia čes-
kého skladatele Antonína 

Dvořáka. V  komponovaném pořadu 
zazní Smyčcový kvartet č. 10 Es dur 
„Slovanský“ a Smyčcový kvartet č. 12 
F dur „Americký“. Večer zpestří čtení 
výňatků z  Dvořákova životopisu 
a  korespondence. Skladby Antonína 
Dvořáka zahraje světově uznávané 
Doležalovo kvarteto a  mluveným 
slovem večer provede přední česká he-
rečka Valérie Zawadská.

Na  dalších dvou koncertech vystoupí 
mimořádné vokálně instrumentální tě-
leso, které si v loňském roce připomnělo 
již padesát let své existence, soubor Linha 
Singers.                  Pokr. na zadní straně

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Lidé se bavili na náměstí, v Pontisu i na Lužích

Pokud se někdo chtěl v sobotu  
13. června pobavit, měl z čeho vybírat. 
Zajímavé zábavné akce totiž probíhaly 
v Šumperku hned na několika místech.

Nablýskaní veteráni, krásné modelky, 
ale také mažoretky, tanečnice, taneční-
ci, hudebníci a mistři „ohně“ zaplnili 
v sobotu po poledni náměstí u radnice. 
Prádlo Mertl zde totiž pořádalo již třetí 
ročník Dne zábavy a veteránů v srdci 
města, jehož mottem bylo letos přízvis-
ko Šumperka coby Malé Vídně.

Další den, tentokrát pro všechny ge-
nerace, se druhou červnovou sobotu 
odehrával pod taktovkou profesioná-
lů zaměřených na pohybové aktivity, 
sociálních pracovníků i dobrovolníků 
v areálu někdejších kasáren. Cílem 
akce, kterou uspořádala Společnost 
Pontis, bylo spojování generací. A na 
samém konci města, na základně civil-
ní ochrany na Lužích, se pak v sobotu 
odpoledne odehrávala tradiční infor-
mační akce spojená s různými druhy 
zábavy. -zk-

U radnice mohli příchozí obdivovat nejen veteránská vozidla, ale také modelky v plavkách, jež se představily i během 
„spanilé jízdy kolem radnice“.  Foto: Z. Kvapilová

Během akce PontisDays si hráli malí i velcí.  Foto: H. Písková

Revitalizace ulic u Jiráskových sadů 
skončila, obnova zeleně potrvá do pod-
zimu.     Strana 3

Zastupitelé se opět zabývali altánem ve 
Smetanových sadech.     Strany 3, 7
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání 
ve čtvrtek 18. června 2015:

* schválilo časový a obsahový program svých za-
sedání v době od července do konce letošního roku. 
V tomto období se zastupitelé sejdou třikrát, nejbližší 
jednání je přitom naplánováno na 17. září.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu investič-
ní výstavby ke konci letošního května. 

* schválilo aktualizaci Strategického plánu měs-
ta na léta 2014-2020. Ten původní byl schválen před 
osmi lety a stanovuje hlavní priority rozvoje Šum-
perka. Z tohoto dokumentu pak vycházejí tzv. akční 
plány, které se zpracovávají pro jednotlivé roky a ob-
sahují výčet konkrétních aktivit a jejich financová-
ní. Veškeré dosud zpracované dokumenty, včetně  
tzv. SWOT analýzy, si lze prohlédnout na adrese 
http://www.sumperk.cz/cs/podnikatel/aktualizace-
strategickeho-planu-města.html.

* schválilo přidělení finančních částek nad pa-
desát tisíc korun určených na dotace z městského 
rozpočtu na činnost organizací působících v sou-
těžích výkonnostního sportu pro rok 2015. Celkem 
přitom zastupitelé rozdělili 2,060 milionu korun. Šest 
set padesát tisíc dostane HK Mladí Draci Šumperk, 
o.s. na družstvo mladšího dorostu a starších žáků, tři 
sta padesát tisíc pak HK Hokej Šumperk 2003, o.s. na 
mladší a starší dorost a na juniory. Muže ze společ-
nosti Fotbal Šumperk podpoří místní radnice třemi 
sty tisíci a družstva dorostu a starších žáků Fotbalo-
vého klubu SAN-JV Šumperk celkem čtyřmi sty osm-
desáti tisíci korunami. Se sedmdesáti tisíci mohou 
počítat muži a junioři florbalového klubu FbC Asper 
Šumperk, basketbalistky TJ Šumperk a stejnou částku 
obdrží i jejich mužští kolegové. Mužstvo házenkářů 

nepřekročily stanovené roční imisní limity. Výjim-
kou byly ale polétavé prachové částice PH10, jejichž 
požadovaná hodnota byla loni překročena devěta-
šedesátkrát. Povolený počet překročení je třicet pět.  
Výsledky měření jsou průběžně uváděny na webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz v sekci Ob-
čan, podsekci Kvalita ovzduší.

* vzalo na vědomí výsledky hospodaření systému 
nakládání s odpady v loňském roce a plán hospoda-
ření na rok letošní. Bližší informace v některém z dal-
ších čísel.

* vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na území města a systém nakládání 
se stavebním odpadem vznikajícím na území města. 
Ve srovnání s dosud platnou OZV č. 2/2015 dochází 
pouze k drobným úpravám, vyplývajícím ze stano-
viska ministerstva vnitra z letošního května. Nová 
vyhláška začne platit prvním zářijovým dnem, lidé 
se s ní mohou již nyní seznámit na stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci Správa města, podsekcích 
Dokumenty a Právní předpisy města. Výši poplatku 
za svoz komunálního odpadu a systém jeho výběru 
řeší samostatná vyhláška, kterou zastupitelé vydali 
v loňském roce.

* schválilo rozpočtový výhled města Šumperka na 
léta 2016-2017. 

* schválilo poskytnutí dotace ve výši jednoho mi-
lionu korun Olomouckému kraji, kterým chce měs-
to přispět Střední škole železniční, technické a služeb 
na dokončení oprav v areálu tzv. Zámečku, v němž 
škola sídlí. Kromě výměny oken a dveří by se měla 
obnovit fasáda v duchu klasicistní podoby z konce 
devatenáctého století, počítá se přitom i s renovací 
vystupujících kamenných prvků. Náklady na stavební 
úpravy se odhadují na 14,6 milionu.

* schválilo změnu svého usnesení z letošního úno-
ra spočívající v navýšení dotace organizaci Charita 
Šumperk z částky 861 tisíc korun na 881 tisíc korun. 
Důvodem je to, že Charita od letošního března provo-
zuje veřejnou automatickou toaletu ve Smetanových 
sadech.

* schválilo uzavření darovací smlouvy mezi městem 
Šumperkem a Nadačním fondem Centra bakalář-
ských studií, jež se týká peněžitého daru půl milionu 
korun tomuto Centru.

* vzalo na vědomí petici občanů z lokality Hrabe-
novské ulice proti změně územního řízení a výstavbě 
bytového domu pro seniory.  Pokr. na str. 5

rovněž z místní Tělovýchovné jednoty pak má jistých 
sedmdesát tisíc.

Na šumperskou radnici letos dorazilo dvaačtyři-
cet žádostí o poskytnutí dotace. Z třiatřiceti, které 
projednala v rámci své kompetence Rada města, jich 
schválila dvacet osm. Komise pro přidělování grantů 
a dotací navrhla, aby byla celkem rozdělena celá část-
ka dva a půl milionu, s níž letošní rozpočet pro tuto 
oblast počítá. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu životního pro-
středí v Šumperku v loňském roce. Předložený  
materiál vychází z hodnot naměřených na monitoro-
vací stanici, jež se nachází ve dvoře městské úřadovny 
v Jesenické ulici. Přehled ukazuje, že průměrné kon-
centrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu 

Vyprošťovací tank, který je majetkem města, daruje 
šumperská radnice Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Roz-
hodli o tom zastupitelé na svém červnovém zasedání.

Pětatřicetitunové pásové vozidlo, jež původně slou-
žilo v armádě k odstraňování překážek a odklízení či 
opravám poškozené techniky, získalo město v roce 
1994 bezúplatně od tehdejšího Okresního úřadu 
Šumperk. V akci ho mohli lidé vidět například při po-
vodních v roce 1997 či při úklidových pracích. Napo-
sledy pak předminulou sobotu během akce Zábava na 
Lužích, kde ho mohli zájemci důkladně prozkoumat.

Důvodem, proč se město rozhodlo vyprošťovacího 
tanku zbavit, jsou neefektivní náklady na jeho správu 
a provoz. Zájem o něj projevila Správa silnic Olomouc-
kého kraje, pod niž vikýřovické Muzeum silnic spadá. 

Do muzejní expozice, kterou obohatí, se plně funkč-
ní vozidlo, jehož cena je vyčíslena na 137 tisíc korun, 
vydá po vlastní ose po podepsání darovací smlouvy. 

Více než milion a čtvrt posílá letos do Šumperka 
Ministerstvo kultury na obnovu památek, z nichž tři 
jsou majetkem města. Dvěma majitelům historických 
objektů pak místní radnice přidá na opravu fasád ne-
celých sto třiačtyřicet tisíc korun.

Milion dvě stě sedmdesát tisíc korun obdrželo letos 
od státu město v rámci Programu regenerace městské 
památkové zóny. Z nich pět set pětašedesát tisíc dá 
do vlastních památek. „Podmínky ministerstva kul-
tury pro získání dotací se loni zpřísnily. Rozpočty je 
nutné rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady, 
přičemž dotační příspěvek se vztahuje pouze na ty 
uznatelné. Žadatelé tak musejí počítat s mnohem vyš-
ší finanční účastí,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje 
města, územního plánování a investic Irena Bittnero-
vá. Vzápětí podotkla, že do neuznatelných nákladů 
patří například kopie restaurovaných děl, doprava, 

restaurátorské zprávy, pronájmy lešení a další práce. 
„V loňském roce se přihlásili o dotaci tři zájemci, je-
den vlastník ale začátkem letošního února svou žá-
dost stáhl,“ upřesnila Bittnerová a dodala, že samotné 
město požádalo o příspěvek na tři památky.

Péče restaurátorů se tak letos dočká „romantický“ 
altán v Jiráskových sadech, jenž je někdejší meteoro-
logickou stanicí z roku 1912. Ministerstvo kultury na 
opravu přispěje dvě stě šedesáti tisíci. Dofinancování 
tzv. neuznatelných nákladů, jež představují necelých 
sedmdesát tisíc korun, schválili zastupitelé. Celkem 
tři sta jedenáct tisíc je pak určeno na zrestaurování 
barokních soch evangelistů Marka a Matouše z roku 
1766, jež stojí před farou u kostela sv. Jana Křtitele 
v Sadové ulici. Na opravě se přitom bude místní rad-
nice podílet dalšími sto jedenadvaceti tisíci.

Čtyři sta třicet dva tisíce korun dostane od státu 
společnost PPP Český Real, a.s., která vlastní budovu 
někdejšího Společenského - dělnického domu v Lang-
rově ulici 8. Peníze jsou určeny na obnovu čelní fasád, 
oken, pískovcového soklu a mříží směrem do ulice. 
Město pak na opravu fasády, jež se odhaduje na více 
než osm set osmdesát tisíc korun, přispěje ze své kasy 
částkou 88 415 korun. 

Dvě stě sedmašedesát tisíc korun z Programu re-
generace pomůže vlastníku měšťanského domu na 
náměstí Míru 4, kterým je Akademie Jana Amose 
Komenského, s obnovou zadní fasády, včetně výmě-
ny kastlových oken, repase dveří a doplnění chybějí-
cích klempířských prvků. K nim místní radnice přidá 
55 356 korun. Celkové náklady se přitom odhadují na 
pět set padesát tři a půl tisíce korun. 

Letem šumperským zastupitelským světem
Vyprošťovací tank daruje město Muzeu silnic ve Vikýřovicích

Ministerstvo kultury i město dají peníze na obnovu památek

Vyprošťovací tank byl naposledy k vidění během Zá-
bavy na Lužích v sobotu 13. června.           Foto: -zk-

Péče restaurátorů se letos dočká někdejší meteorolo-
gická stanice z roku 1912.  Foto: -pk-
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Zpravodajství

Revitalizace ulic u Jiráskových sadů skončila, obnova zeleně potrvá do podzimu
Revitalizace ulic v lokalitě kolem 

Jiráskových sadů měla být hotova na 
konci května. Radnice reklamovala ne-
dostatky při převzetí díla v ulicích Ko-
zinově, Terezínské a Puškinově, takže 
dodavatelská firma je musela do konce 
minulého týdne odstranit. Obnova ze-
leně parku u Barborky by pak měla být 
hotova na podzim.

V ulicích Kozinově, Terezínské 
a Puškinově nejdříve společnost VHZ 
Šumperk zrekonstruovala kanalizační 
síť a vodovod. Následovala rekonstrukce 
plynovodu společností RWE a.s. a poté 
přišly na řadu vyvolané přeložky nízké-
ho a vysokého napětí a vlastní úpravy 
povrchů, které realizovala firma Com-
modum z Valašské Bystřice. „S kvalitou 
pokládky jsme nebyli spokojeni, šlo na-
příklad o špatné spádování v některých 
místech nebo chybějící dlaždice. Firma 
tak musela nedostatky odstranit,“ vy-
světlila vedoucí odboru rozvoje města, 
územního plánování a investic Irena 
Bitnerová.

Součástí investice v celkové výši 
16,863 milionu, na niž získala radnice 
dotaci ve výši 12,407 milionu korun 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, byly rovněž úpravy 

v přilehlém parku. Firma zde vybudova-
la centrální dlážděný a doplňkové mla-
tové chodníky, dřevěný altán, obnovila 
veřejné osvětlení a vyměnila mobiliář.

Revitalizace zeleně v Jiráskových sa-
dech představuje samostatnou kapitolu, 
na kterou obdržela radnice loni v červnu 
dotaci z evropského Fondu soudržnosti 
a z Operačního programu Životní pro-
středí ve výši devět set devadesát pět ti-
síc korun. Celkové náklady přitom jsou 
2,787 milionu, včetně následné tříleté 
péče. Do úprav se pustila místní firma 
Zahrada - Zelený svět Jany Mikiskové, 
jež vzešla z výběrového řízení, už loni. 
Obnova zeleně by přitom měla skončit 
letos na podzim.

Již loni opravila radnice nefunkční 
kašnu, v níž opět proudí voda. Obnova 
památkově chráněného vodního prvku, 
která je dílem Milana a Václava Poliáno-
vých z Olomouce, přišla městskou kasu 
na 1,06 milionu korun. „V současnosti 
již jsou hotové přípojky vody pro kašnu 
a elektřiny pro kameru, jež bude kašnu 
a její okolí hlídat před případnými van-
daly,“ zdůraznila vedoucí odboru roz-
voje města.

Péče restaurátorů se letos dočká rov-
něž „romantický altán“, jenž je někdejší 

meteorologickou stanicí z roku 1912 
a který zdobí reliéfy s tematikou zna-
mení zvěrokruhu. Do rekonstrukce ar-
chitektonických částí se již pustil René 
Seifried z Olomouce, který byl vybrán 
v soutěži a jenž se kromě restaurování 
kamenných částí a architektury altánu 
zaměří také na strop a stříšku. Za opra-
vu zaplatí radnice dvě stě pětašedesát 
tisíc. Čtyřiašedesát tisíc pak bude stát 
restaurování měděné orlice, která zdo-
bí stříšku. „Milan Polián z Olomouce 
tento ozdobný vrcholový prvek nejpr-

ve odborně sundá, aby ho mohl ve své 
dílně očistit a opravit,“ podotkla Bitt-
nerová.

Na opravu altánu, která by měla být 
hotova v říjnu, využije místní radnice 
část letošního státního příspěvku z Pro-
gramu regenerace městské památkové 
zóny Ministerstva kultury, konkrétně 
dvě stě šedesát tisíc korun. Na dofinan-
cování tzv. neuznatelných nákladů, jež 
představují necelých sedmdesát tisíc ko-
run, jsou vyčleněny peníze v rozpočtu 
města.  -zk-

Po devíti měsících na den přesně se zastupitelé opět 
zabývali altánem ve Smetanových sadech. Předmětem 
rokování byla tentokrát jeho podoba. Předloženy jim 
totiž byly dva architektonické návrhy - loni schválený 
koncept architekta Jiřího Valerta a nové řešení Mar-
tina Königa z Uherského Hradiště, jenž je podepsán 
pod celým projektem revitalizace sadů. V hlasování 
po více než hodinové diskuzi, během níž zazněl i ná-
zor zachovat stávající stavbu a opravit ji, předložený 
návrh usnesení na výstavbu altánu podle Martina 
Königa o jeden hlas neprošel. Budoucí altán tak bude 
mít podobu navrženou Jiřím Valertem. 

Demolici altánu ve Smetanových sadech, jehož 
stav je velmi neutěšený, schválili zastupitelé již před 
dvěma lety v souvislosti s revitalizací celého par-
ku. Rozhodnutí, které prošlo o jeden hlas, vyvolalo 
v dalších měsících vlnu emocí nejen mezi lidmi, ale 
i některými zastupiteli. Loni v září se podařilo do-
sáhnout určitého kompromisu - zastupitelé čtrnácti 
hlasy ze třiadvaceti možných rozhodli, že starý altán 
nahradí jiný, menší a zcela moderní. Jeho podobu na-

vrhl šumperský architekt Jiří Valert, který se nechal 
mimo jiné inspirovat mořskou lasturou. Některé za-
stupitele ovšem návrh ocelové odlehčené konstrukce 
s výplněmi z poloprůhledného makrolonu či z bez-
pečnostního skla neoslovil - stavba jim připomínala 
autobusovou zastávku či cyklistickou přilbu. 

Jiří Valert svůj návrh letos v červnu upravil - altán 
ještě více prosvětlil díky střeše ve tvaru obrácené mis-
ky se zvýrazněnými nosnými žebry, pod průsvitnou 
střechu pak umístil basketbalový koš a do vydlážděné 
plochy zakomponoval zabudované dřevěné lavičky. 
S upravenou podobou se minulý týden seznámili na 
svém zasedání zastupitelé, kteří dostali k projednání 
ještě návrh altánu od zahradního architekta Martina 
Königa, jenž zpracoval celou koncepci Smetanových 
sadů. 

„Záležitosti kolem altánu se řeší tři roky, vznikla 
i petice na zachování toho stávajícího. Je mi líto, že 
toto řešení neprošlo. Na druhou stranu si myslím, že 
do parku daleko lépe zapadne altán architekta Köni-
ga,“ řekla zastupitelka Alena Hlavešová. „Já bych se 

z pohledu zastavěné plochy naopak přikláněl více 
k návrhu architekta Valerta,“ reagoval její kolega Pavel 
Horák. Podle Jiřího Vozdy by se měla k podobě altá-
nu předložené architektem Königem vyjádřit komise 
strategického rozvoje, výstavby a architektury. Do-
poručil proto stažení materiálu a jeho projednání ve 
zmíněné komisi. S návrhem ponechat dnešní objekt 
a vypsat architektonickou soutěž na jeho moderniza-
ci vzápětí vystoupila zastupitelka Zdeňka Dvořáková 
Kocourková - v hlasování však toto řešení neprošlo. 
„Navrhuji hlasovat o každém bodu usnesení zvlášť. 
Tedy nejprve o zrušení loňského usnesení, kterým 
byla schválena realizace podle Jiřího Valerta, a pokud 
to projde, pak o výstavbě dle návrhu Martina Köni-
ga,“ přihlásil se Jiří Gonda. V hlasování, jež diskuzi 
uzavřelo, návrh na zrušení loňského usnesení o jeden 
hlas neprošel. „Tímto jsme, doufám, definitivně uza-
vřeli diskuzi o altánu, a můžeme se věnovat dalším 
záležitostem,“ podotkl předsedající schůze starosta 
Zdeněk Brož. Budoucí altán se tak postaví podle ná-
vrhu architekta Valerta.  Pokr. na str. 7

Revitalizace ulic v lokalitě kolem Jiráskových sadů je hotova, obnova zeleně v par-
ku potrvá do podzimu.                                                                                       Foto: -pk-

Martin König navrhl altán jako bezbariérovou mon-
tovanou dřevostavbu z lepených nosníků s centrál-
ním molem na betonovém soklu.           Návrh: -mk-

Šumperští radní se v květnu sešli před svým jedná-
ním ve Smetanových sadech, aby probrali další po-
stup jejich obnovy.                                           Foto: -zk-

Nový altán vyroste v místě dnešní stavby. Ve srovná-
ní s ní ale bude nižší i menší.  Návrh: -jv-

Zastupitelé se opět zabývali altánem ve Smetanových sadech
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Pozemky k výstavbě rodinných domů v centru 
města nabízí šumperská radnice. Jde o lokalitu za 
Katastrálním úřadem při Americké ulici. Žádosti na 
odkoupení pozemků se přijímají do konce září.

„K dispozici jsou pozemky o celkové výměře tři 
a půl tisíce metrů čtverečních, na kterých je možné 
postavit maximálně tři rodinné domy,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Lokalita není zasíťována, je tedy třeba, aby 
budoucí kupující vybudoval inženýrské sítě a také 
přístupovou komunikaci, která napojí pozemky na 
Americkou ulici. Minimální nabídková kupní cena 
je tisíc korun za metr čtvereční, včetně daně z přida-
né hodnoty. Žádost na odkoupení pozemků, v níž je 
nutné vyjádřit souhlas se stanovenými podmínkami 
prodeje a uvést kontakt žadatele - adresu, telefon,  
e-mail, je třeba doručit na Městský úřad Šumperk na 
nám. Míru 1 do 30. září.

„Podmínkou je, že budoucí kupující předloží 
v souladu s regulativy platného územního plánu 
územní studii s vizualizací záměru využití nabízené-
ho území, a to do jednoho měsíce od přihlášení, nej-
později však do 31. října letošního roku,“ zdůrazňuje 
Répalová a dodává, že v případě více zájemců bude 
právě územní studie kritériem pro výběr budoucího 
kupujícího. Ten musí při podpisu smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní zaplatit devadesát procent kupní ceny. 
K vlastnímu prodeji pak dojde po zasíťování a vybu-
dování zmíněné komunikace.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informace k prodeji 
stavebních pozemků při Americké ulici jsou zveřej-

něny na městském webu www.sumperk.cz v sekci 
Podnikatel, podsekcích Majetkové záměry a Prodej 
majetku. Další informace podá Hana Répalová, ve-
doucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, tel.č. 583 388 518.

Ve čtvrtek 28. května odpoledne svolal na zákla-
dě pověření zastupitelstva zastupitel Tomáš Menšík 
pracovní jednání na téma „REGULACE HAZARDU 
v Šumperku“, které by mělo být přípravou na připra-
vovaný zákon o regulaci hazardu. Z celkového po-
čtu 27 zastupitelů se 13 zúčastnilo. Na tuto pracovní 
schůzku byla pozvána uskupení zabývající se touto 
problematikou, a to Občanské sdružení - Občané 
proti hazardu a společnost SPELOS, která zastupuje 
podnikání v oblasti hazardu.

V úvodu schůzky se představili jednotliví zástupci 
společnosti SPELOS - její prezident Petr Vrzáň a ma-
jitel společnosti SYNOT Miroslav Valenta, za Občané 
proti hazardu pak Josef Lukášek a předseda sdružení 
Martin Svoboda.

V tématu byly zmíněny mnohé body, které spojují 
určitá rizika v případě úplného zákazu hazardu, jako 
jsou snížení zaměstnanosti, vznik černých heren, 
možná ztráta přínosu asi 20 mil. do městské kasy 
z daní z této činnosti. Na druhé straně bylo pouká-
záno na patologické vlivy těchto zařízení, rozpady 
rodin, nejčastější skupiny tzv. „hráčů“.

Projednávání bylo velmi impulzivní, zejména ze 
strany společnosti SPELOS, ale místy reagovali emo-
tivně i Občané proti hazardu. Mnohokrát tak muselo 
dojít k usměrňování jednotlivých názorových stran.

„Lze pochopit, že jedna strana hájí svůj business 
a další bojuje proti neštěstí druhých lidí, vzniklému 
ze závislosti na automatech. Pracovní schůzka ukáza-
la problematiku i z jiného úhlu než z pohledu čistě 
politického. Zastupitelé si mohli udělat obrázek o pri-
oritách jednotlivých názorových skupin, prospěšnosti 
či neprospěšnosti hazardu, váze hodnoty výnosu pro-
středků z hazardu pro město a stejně tak i o alterna-
tivním řešení proti nelegálním činnostem. Věřím, že 
přes velké množství vzniklých emocí u pojednávání 

budou v dalších krocích zastupitelé postupovat s nej-
lepším vědomím.“   

Jako řešení byl v závěru schůzky vznesen návrh, 
který by mohl korespondovat s nově připravovaným 
zákonem. Jde o vytvoření jednoho „kasina“, které by 
se mohlo provozovat v městském majetku, přičemž 
daně by šly opět do městské kasy a město by navíc 
získalo příjmy i z pronájmu. Pozitivní by byla kontro-
la nad veškerou činností provozování, čímž by se eli-
minoval patologický vliv tohoto hraní a byla by pod 
kontrolou právě ta skupina, která by do budoucna 
i dle návrhu nového zákona nemohla na uvedených 
zařízeních hrát. T. Menšík, zastupitel za ANO 2011

Poznámka redakce: Materiál předložený zastupi-
telem Tomášem Menšíkem na jednání zastupitelstva 
ve čtvrtek 18. června, v němž navrhl pověřit radu 
města, aby po vyhodnocení stavu majetku, který 
město či jím založené obchodní společnosti vlastní, 
předložila zastupitelstvu ke schválení prostor vhodný 
pro zřízení „kasina“, včetně možného termínu zahá-
jení jeho užívání, nebyl schválen. Neprošel ani návrh 
úplného zákazu hazardu na území města, který vznesl 
zastupitel Pavel Horák.

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města

Zastupitelé diskutovali o hazardu

Na květnové pracovní schůzce se zastupitelé zabývali 
otázkou regulace hazardu ve městě.  Foto: archiv

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

Zájemci o vysokoškolské studium v Šumperku, 
jež „spadá“ pod ostravskou Vysokou školu báňskou, 
mohou využít nabídky děkanky Ekonomické fakul-
ty, jež vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do 
bakalářských studijních programů. V Šumperku se 
přitom vyučuje obor nazvaný Veřejná ekonomika 
a správa. V nadcházejícím školním roce zde škola 
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. -zk-

      Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, pokračují i o prázdninách. 
Na programu jsou ve středu 1. července v době 
od 8.30 do 10 hodin, v pátek 3. července od 18 do  
19 hodin a také v sobotu 4. července v době od  
8.30 do 10 hodin. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

      Farmáři nabídnou 
své produkty 3. července

Již počtvrté budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 3. července obsadí pro-
dejci dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V rámci farmářských trhů, které připravi-
la místní Okresní Agrární komora ve spolupráci 
s městem a jež jako jediné trhy v regionu získaly 
záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky, si 
budou moci příchozí nakoupit od osmé ranní do 
čtvrté odpolední.

Zájemci o prodej na farmářských trzích přitom 
mohou získat podrobné informace na adrese www.
farmarsketrhysumperk.cz. Zde je rovněž zveřejněna 
přihláška k účasti na šumperských trzích. Přihlásit se 
lze i telefonicky na čísle 724 734 693 nebo e-mailem 
zaslaným na adresu oaksumperk@email.cz. -zk-

Farmářské trhy letos v Šumperku odstartovaly 
v dubnu. Probíhat budou vždy první pátek v mě-
síci až do 9. října.  Foto: -zk-

Farmářské trhy na Hlavní třídě v Šumperku
pátek 3. července od 8 do 16 hodin



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace ze zastupitelstva

Mateřská škola Pohádka v Nerudově 
ulici se opět rozšiřuje. Stávající budo-
va, jež předloni „dostala“ nový pavilon, 
se letos rozroste při pohledu z parku 
směrem doprava. V nové přístavbě se 
budou nacházet dvě oddělení se záze-
mím. Její realizaci ve výši jedenadva-
ceti milionů schválili na loňském záři-
jovém zasedání šumperští zastupitelé. 
Výběrové řízení přitom srazilo cenu na 
10,758 milionu korun. Do úprav, které 
zasáhnou i část historické budovy, se 
šumperská firma Obchodní centrum 
SAN s.r.o., jež vyšla vítězně v konku-
renci šesti zájemců z výběrového říze-
ní, pustí v nadcházejících dnech.

Pavilon, který předloni vyrostl 
v místě přístavby, v níž se nacházela tě-
locvična, umožnil díky evropské dotaci 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava navýšit kapacitu škol-
ky - k osmi desítkám Broučků, Mra-
venečků a Čmeláčků přibylo dvacet 
Cvrčků. Další plánovaná modernizace 
pak vyřeší problémy, jež vyvstaly ve 

spojitosti s původní budovou. Školka 
totiž musela pravidelně žádat o výjim-
ku, neboť počet dětí na plochu nevy-
hovuje hygienických požadavkům. 
Radnice si proto nechala zpracovat 
studii přístavby, která vznikla, stejně 
jako projekt nového pavilonu, v dílně 
architekta Petra Doležala. 

V přízemní bezbariérové dřevostav-
bě, jež je navržena ve stejném „duchu“ 
jako pavilon, vzniknou dvě oddělení se 
samostatným vstupem a zázemím pro 
šestapadesát dětí. Kapacita školky se 
tak zvýší o deset dětí. Celá přístavba by 
měla být hotova v listopadu.

Rekonstrukce se dotýká i stávající 
„historické“ budovy“, v níž vznikne 
nová speciální učebna pro středně 
velké skupiny, která bude sloužit pro 
výuku cizích jazyků, pro výtvarnou 
činnost, kroužky a podobně. Počítá se-
také s odvlhčením, výměnou elektro-
instalace a dalšími úpravami. Přemístí 
se rovněž vstup a vjezd pro zásobování, 
takže zahrada bude sloužit výhradně 

dětem, a rozšíří se přípravna a výdejna 
stravy a zázemí personálu. Vše by mělo 
být hotovo na konci srpna, aby se do 
školky mohly vrátit děti. „Pracoviště 
v Nerudově ulici bude od 29. června 
do konce srpna zavřené. Rodiče tak 
mohou své děti dávat do školky v Je-
remenkově ulici,“ uvedla ředitelka Ma-
teřské školy Pohádka Pavlína Bošková. 

Nedostatkem míst v předškolních 
zařízeních Šumperk v poslední době 
netrpí. Přístavbou „mateřinky“ v Ne-
rudově ulici si tak vytváří „cestu“ pro 
případ povinného předškolního roční-
ku či k budoucímu možnému přijímání 
dvouletých dětí a také dětí mimošum-
perských, jejichž rodiče ve městě pra-
cují. -zk-

„Mateřinka“ v Nerudově ulici prochází další stavební úpravou

Nová přístavba „mateřinky“ bude v podobném duchu jako předloni dokončený 
pavilon.         Foto: -zk-

Poslední červnový víkend bude 
v Šumperku už pošesté patřit festiva-
lu etno a alternativní hudby L´ETNO. 
Akce pro všechny fanoušky nevšední 
zábavy se letos rozrostla na dva dny. 

V pátek 26. června se hlavní večer 
odehraje na nádvoří H-clubu (za deš-
tě uvnitř klubu) a ponese se na vlnách 
hudby z různých států i kontinentů. 
Balkánská hudební skupina Avlija má 
mezinárodní sestavení a je zaměřena 
především na písně a tance ze Srbska, 
Makedonie, Bulharska a Rumunska. 

Kapela Yadhaki: Nautika přivádí 
posluchače do hudebního transu svou 
kombinací kovového melodického bub-
nu „Hang“, australského „Didgeridoo“ 
a elektronické hudby. Na britské ostrovy 
nás zanese Eoghan O´Reilly, muzikant 
a písničkář, který se kromě svých písní 
zabývá i irskými a skotskými tradicioná-
ly. Po hvězdných úspěších s kapelami se 
dal před deseti lety na akustickou hudbu 
a často vystupuje i sólově s harmonikou 
a kytarou. Shamania Mania je kapela or-
ganizátora festivalu Karla Cvrka, který 
hraje na indickou loutnu „Sitár“, v kape-
le však kombinují další mimoevropské 
styly a nástroje: australskou „Didgeri-
doo“, kytaru a africkou rytmiku bubnů 
„Djembe a Dundun“. Stejné bubny roze-
zní také skupina Drum Orchestra, zabý-
vající se rytmy a písněmi především ze 
západní Afriky. 

V pátek se ovšem uvnitř H-clubu roze-
zní také druhá scéna, kde zahrají DJ´s ze 
Silesian Tribe Systém a Makovec z Lážo 
Plážo Crew ve stylech reggae, dub, la-
tino, ambient, Downtempo, Chillout, 
Jazz, Acoustic, Funk a dalších…

V sobotu 27. června se festival pře-
sune do Music Machine. Britský zpě-
vák a muzikant Darren Eve zahraje 
v doprovodu česko-řeckého bubeníka 
Nikose Mistakidise své dráždivé, ale 
oduševnělé pop-rockové písně a oča-
ruje publikum svým neotřelým hlasem 
a propracovanou kytarovou hrou. Hu-
dební projekt Koudelna alternativním 
způsobem zhudebňuje poezii. Kapela 
se hudebně v aranžích nijak neomezu-
je, lze zaslechnout ozvěny klasického 
bigbítu, reggae, folku, šansonu, cirku-
sových maršů nebo klavírní balady. Da-
vid Pšenčík ve svém sólovém projektu 
spojuje kytarové postupy s elektronikou 
a video performancí, jeho hudba v sobě 
skrývá prvky ambientní elektroniky, 
minimalismu, popu a jiných stylů.

Vstupenky za lidovou cenu budou 
k dispozici na místech koncertů. Více 
informací lze dohledat na facebook.
com/letnofestival.  K. Cvrk

    Pokr. ze str. 2
* schválilo vizi Střediska volného 

času a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris, je-
jímž cílem je zefektivnit ekonomické 
řízení organizace, sjednotit a přizpůso-
bit nabídku kroužků poptávce a jejich 
naplněnost a v neposlední řadě stme-
lit kolektiv zaměstnanců a podporo-
vat spolupráci. Jedním ze záměrů je 
vrácení budovy na náměstí Míru zpět 
městu, neboť její prostory nevyhovují 
volnočasovým aktivitám a vyžadují re-
konstrukci. Více v příštím čísle.

* uložilo Radě města realizovat zve-
řejňování seznamu faktur do padesáti 
tisíc uhrazených městem na webových 
stránkách města www.sumperk.cz, a to 
měsíčně vždy k pátému dni následující-
ho měsíce. Tyto informace budou zve-
řejňovány od 1. července.

Informační centrum Šumperk, kte-
ré v současnosti funguje pod hlavič-
kou místního Vlastivědného muzea, 
se v závěru letošního roku přestěhuje 
do nového a současně přejde přímo 
pod šumperskou radnici. Lidé ho od  
1. ledna najdou v místním divadle, 
v prostorách někdejší herny. Město si 
od tohoto kroku slibuje zlepšení slu-
žeb, větší dostupnost a lepší prezentaci. 
Současně by tak mohlo vyřešit smyslu-
plné využití zmíněných prostor divadla. 
Koncepci provozu Informačního cent-
ra od 1. ledna schválili na svém jednání 

šumperští zastupitelé. Více v některém 
z příštích čísel.

Zprávu o vývoji daňových a neda-
ňových příjmů od obyvatelstva vzali 
ve čtvrtek 18. června na vědomí šum-
perští zastupitelé. Ke konci letošního 
května vybrala místní radnice na da-
ních, správních a místních poplatcích 
a ostatních odvodech a poplatcích 
133,572 milionu korun. To je ve srov-
nání se stejným obdobím loňského 
roku o 3,461 milionu více.

Na daních vybrala radnice během 
prvních pěti měsíců letošního roku 
106,098 milionu, což je ve srovnání 
s loňskem o 2,167 milionu méně, na 
správních poplatcích to pak bylo 5,263 
milionu (loni 5,346). Místní poplatky, 
jež zahrnují platby za komunální od-
pad a psy, se na konci letošního května 
zastavily na částce 5,913 milionu (loni 
5,869). Za zkoušky z odborné způso-
bilosti zaplatili řidiči 255 tisíc (loni  
244 tisíce) a odvody z loterií se 31. květ-
na zastavily na částce 12,460 milionu, 
což je oproti loňsku o 574 tisíce více. 
Na celý rok má přitom v rozpočtu měs-
to naplánováno dvaadvacet milionů. 
Nedaňové příjmy, jež zahrnují odbory 
přijaté sankční poplatky a poplatky za 
svoz komunálního odpadu, pak dosáh-
ly 3,583 milionu korun. Loni přitom 
byla tato částka 1,238 milionu nižší.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Na festivalu L´etno vystoupí i sesku-
pení Nautica.  Foto: archiv

Informační centrum 
se přestěhuje

Za pět měsíců vybralo město 
na daních a poplatcích 

více než sto třicet milionů

Letem zastupitelským světemFestival L´etno otevře letní hudební sezonu
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Střední škola železniční, technická a služeb 
předávala ocenění nejlepším žákům 

Šumperští závodníci v polské Nyse uspěli

Vozidla v „polopřevodu“ je třeba vyřešit do 30. června

Střední škola železniční, technická 
a služeb Šumperk dlouhodobě usilu-
je o systematické posilování kladného  
sebevědomí našich žáků. V naší společ-
nosti je v posledních letech čím dál ob-
tížnější najít plně fungující rodinu, která 
poskytuje motivační zázemí pro své děti. 
Mladí lidé, vzdělávající se v naší škole, 
častokrát vynikají v oblastech, které vět-
šinou mají negativní společenský dopad. 
Každoročně se však také objevují žáci, 
mistři svého oboru, kteří získávají v kraj-
ských i celostátních soutěžích zručnosti 
skvělá umístění. Chybí jim však náležitý 
pocit hrdosti a za své úspěchy se v kolek-
tivu vrstevníků i stydí. 

Právě pro tyto mladé lidi jsme s po-
mocí zaměstnavatelů - sponzorů  při-
pravili akci v šumperském divadle. 
Usilovali jsme o to, aby to byl pro-
gram, který pobaví mladé a nepohorší 
dospělé. Z každého studijního oboru 
byl vybrán jeden nejlepší. Představení 
proběhlo v pondělí 15. června a celkem 
bylo  odměněno pětitisícovým spon-
zorským darem devět žáků. Sponzory 
byly významné šumperské a regionál-
ní firmy, které zaměstnávají naše žáky 
na praxi a po absolvování jim nabízejí 
další uplatnění. V programu vystoupil 
rapper Lipo a moderování se skvěle 
zhostili Hanny Firla, nositel Thálie pro 
mladé, a naše speciální pedagožka Zu-

zana Stonová. Oslovení zaměstnavatelé, 
ředitelé firem, akci přijali s nadšením. 

Majitelé strojařských firem spoko-
jeně konstatovali, že krize je za námi, 
jejich výroba se rozvíjí, silně expandují. 
I s tímto kvantitativním a kvalitativním 
růstem jsou však spojené problémy, 
nedostatek kvalifikované pracovní síly. 
Na toto téma, rozvoj regionu, odbor-
ného technického školství, diskutovali 
i s představiteli obce, kraje, odborní-
kem z Národního ústavu pro vzdělává-
ní a zástupci z úřadu práce.

Vydařená akce, reakce žáků ať od-
měněných, či v hledišti, všestranná  
podpora i slova uznání ze strany za-
městnavatelů jsou pro nás zadostiuči-
něním, že svou práci děláme dobře. Už 
dnes se mohou naši žáci těšit na další 
propagační program školy a jednotli-
vých oborů. V září během Dnů evrop-
ského kulturního dědictví uskutečníme 
ve spolupráci s PARS nova a.s.  a za 
podpory města Šumperka Řemeslný 
jarmark.

 I. Jonová, ředitelka SŠŽTS Šumperk

V partnerském městě Nysa se 
v neděli 14. června uskutečnil závod  
III. Bieg Nyski 2015. Běžeckého závo-
du na deset kilometrů ulicemi města 
se zúčastnili i závodníci a závodnice 
ze Šumperka pod vedením Květoslava 
Vykydala. 

V celkovém hodnocení se nejlé-
pe umístil Adama Žanda na sedmém 
místě a Rostislav Polách na místě devá-

tém. V kategorii žen do 16 let vyhrála 
Veronika Bednárská, v kategorii žen do  
20 let se Eva Filipiová umístila na čtvr-
tém místě. Mikuláš Bernad byl čtvrtý 
v kategorii mužů do 16 let. Početná 
byla také kategorie mužů do 20 let, 
kde se Adam Žanda umístil na čtvrtém 
místě, Tomáš Křivohlávek na osmém 
místě a Jan Kostecký na devátém mís-
tě. V kategorii mužů do 30 let se Rosti-

slav Polách umístil dokonce na bedně, 
kdy bral bronzovou medaili. Největší-
ho úspěchu dosáhl Pavel Brzobohatý, 
který ovládl kategorii mužů do 40 let 
a s časem 38:12 bral zlatou medaili. 
Všem patří dík za úspěšnou reprezen-
taci města Šumperka. Kompletní vý-
sledkové listiny najdete na http://www.
biegnyski.pl/wyniki-iii-bieg-nyski-14-
06-2015-r. -kv-

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 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 
vozidla „doregistrovat“, a to nejpozdě-
ji do 30. června 2015. V případě ne-
splnění 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. „polopřevo-
du“. Povinnost doregistrovat vozidlo 
si do 3. června splnili pouze tři sta 
osmdesát dva vlastníci vozidel, stále 
jich tak zbývá 3132. Registr vozidel 
MěÚ Šumperk proto vyzývá tyto ob-

čany, aby neotáleli s doregistrací vo-
zidel v „polopřevodu“ a nenechávali 
návštěvu registru vozidel na poslední 
chvíli. 

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

 D. Kantor, vedoucí 
registru vozidel MěÚ Šumperk

Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku ohodnotila úspěšné učně 
a studenty. Uznání se jim dostalo před spolužáky na slavnostním vyhlášení v diva-
dle.                                                                                                                           Foto: -pk-

 

      Policisté 
se zaměřili na řidiče 
i mládež

Od pátku 12. do soboty 13. června 
proběhla v Šumperku bezpečnostní 
akce zaměřená na dopravu a veřejný 
pořádek. Čtyřiačtyřicet policistů se 
zaměřilo jak na řidiče motorových do-
pravních prostředků, tak i na mládež. 

Během obou dnů policisté zkontro-
lovali na tři stovky vozidel, zjistili při-
tom čtyřicet přestupků, za něž uložili 
blokové pokuty ve výši 7200 korun. 
Nejčastěji řešili technický stav vozidel. 

Policisté se zaměřili rovněž na re-
staurační zařízení. V nich nezadrželi 
žádnou osobu mladší osmnácti let 
pod vlivem alkoholu. Obdobné akce 
se budou konat jak na začátku, tak 
i v průběhu prázdnin.    -red-

     „Průmyslovka“ 
připomene šampionát 
v akrobatickém 
lyžování v Kunčicích, 
prosí o spolupráci

Výstavu ke třicátému výročí 1. ne- 
oficiálního Mistrovství ČSSR v ak-
robatickém lyžování, jež proběhlo  
v Kunčicích u Starého Města pod 
Sněžníkem v roce 1986, chystá na 
začátek příštího roku šumperská 
„průmyslovka“, která u zrodu tohoto 
šampionátu stála. V této souvislosti se 
obrací s prosbou na všechny, kteří mají 
jakýkoliv obrazový či textový materiál 
ke zmíněnému mistrovství, o jeho za-
půjčení, případně věnování. Kontak-
tovat lze I. Tesaře, tel.č. 776 611 772, 
e-mail: tesar@vsps-su.cz. -red-

     Na „pražské 
veřejné univerzitě“ 
můžete studovat 
i v Šumperku

Možnost vysokoškolského studia na 
prestižní české univerzitě, Provozně 
ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze, mají zájemci o stu-
dium přímo v Šumperku. Jako jediná 
univerzita nabízí přímo v regionu dál-
kové studium ekonomického oboru 
nejen v bakalářském, ale také v nava-
zujícím magisterském studiu. 

PEF ČZU dále nabízí v Šumper-
ku možnost studia pro seniorskou 
veřejnost v Univerzitě třetího věku. 
Přihlášky ke studiu se stále přijímají. 
Podrobnější informace o studiu lze 
získat přímo v Konzultačním středis-
ku na náměstí Míru 4.  -red-
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Zastupitelé se opět zabývali 
altánem ve Smetanových sadech

Potřebujete poradit? Čtěte dále

Objevena nová komedie s Vlastou Burianem!
Premiéra bude na Džemfestu

   Pokr. ze str. 3
Nový altán, jenž vyroste na ploše deset krát deset 

metrů v místě toho stávajícího, bude ve srovnání 
s dnešním nižší, odstraní se totiž současný vysoký zá-
klad, který značně vyčnívá nad terénem. Od původ-
ního záměru zřídit zde pítko nakonec město upustilo. 
Musela by se totiž vybudovat přípojka vody z Ne-
mocniční ulice, což by bylo nákladné. Celá investice, 
včetně demolice stávající stavby, přípojky elektřiny 
a dešťové kanalizace, by se tak mohla vejít do dvou 
milionů korun. 

Smetanovy sady byly založeny v 19. století jako 

centrální městský park. V místech dnešního betono-
vého altánu stávala menší dřevěná stavba. Současnou 
podobu ovšem hudební stánek získal až po druhé 
světové válce. Revitalizaci parku „rozjela“ šumperská 
radnice před dvěma lety. K zemi musely jít desítky 
starých a nemocných stromů, jež nahradila nová 
zeleň. Přibyly také cesty, květinové záhony, veřejné 
osvětlení, nové lavičky i odpadkové koše. V sou-
časnosti se chystá druhá etapa obnovy parku, která 
kromě kácení lipové aleje a dalších stromů zahrnuje 
úpravu cestní sítě, hřišť a výsadbu nové zeleně, včet-
ně aleje. -zk-

Své poradenské služby nabízejí v šumperských 
městských úřadovnách olomoucké oddělení dozoru 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Minister-
stva vnitra, Poradenská služba České obchodní in-
spekce a Poradna při finanční tísni o.p.s.

Poradna při finanční tísni, jež úřaduje v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Lautnerově ulici 1, je 
otevřená ve středu 1. a 29. července a poté 26. srpna, 
23. září,  21. října, 18. listopadu a 16. prosince vždy 
od 9.30 do 11.30 hodin. Schůzku je dobré domluvit si 
předem na tel.č. 595 532 740.

Poradenská služba České obchodní inspekce na-
bízí poradenský servis každé dva týdny ve středu  
(8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 11.11., 

25.11. a 9.12.) vždy od 10 do 14 hodin. Telefon je  
585 223 317.

Ministerstvo vnitra - odbor dozoru a kontroly ve-
řejná správy, odd. dozoru Olomouc, radí občanům 
v pondělí od 8 do 14 hodin, a to ve dnech 20. červen-
ce, 17. a 31. srpna, 7. a 21. září, 2., 16. a 30. listopadu 
a 7. prosince v budově historické radnice, ve 2. patře, 
číslo dveří 605.

Na Poradnu sdružení obrany spotřebitelů se pak 
mohou zájemci obracet každou sudou středu od 14 do 
15.30 hodin a každý pátek od 9 do 10.30 hodin. Poradna 
sídlí v 6. podlaží budovy Stavoprojektu v Lidické ulici 
56. Schůzku je vhodné si dohodnout na tel. 732 755 788 
nebo e-mailem makon@asociace-sos.cz. -red-

Zní to jako aprílový žert, ale je to pravda. Na 
Džemfestu bude k vidění film s Vlastou Burianem 
v hlavní roli, který jste nikdy před tím nemohli vidět. 
Komedie vznikla v roce 1927, nese název Milenky 
starého kriminálníka a vedle Buriana v ní hraje Jin-
dřich Plachta a tehdejší hvězda evropského formátu 
Anny Ondráková.

„Filmový pás byl slepen po kouscích z torza něko-
lika dochovaných kopií. Snímek byl léta rekonstruo-

ván a konečně letos na podzim dostaneme příležitost 
vidět svým způsobem novou komedii s Vlastou Bu-
rianem. Bezpochyby jde o jedinečný moment české 
kinematografie,“ soudí pořadatel Ondřej Polák.

Milenky starého kriminálníka promítne festival 
v rámci ČEZ filmové scény v sobotu 24. října v kině 
Oko od 19.30 hodin. A protože Džemfest je přede-
vším hudební přehlídka, také filmová projekce se 
neobejde bez výrazné muzikální stopy. Neozvučený 
černobílý film doprovodí improvizací dva brilantní 
klavíristé pocházející ze Šumperka, Zdeněk Dočekal 
a Jan Horníček. 

„Jsem rád, že projekci opatří hudbou právě tito dva 
skvělí muzikanti. Komediální příběh s Vlastou Buria-
nem tak dostane další umělecký rozměr, který umoc-
ní dobovou atmosféru filmu,“ míní Kamil Navrátil, 
ředitel kina Oko, které slavnostní večer spolupořádá.

Lístky na Milenky starého kriminálníka jsou již 
nyní v prodeji v pokladně kina Oko nebo na strán-
kách www.kinosumperk.cz. Cena je sto korun, ma-
jitelé vstupenky na hlavní hudební večer Džemfestu 
zaplatí o třicet korun méně. Pohár vína zdarma získá 
každý, kdo se projekce zúčastní oblečen v prvorepub-
likovém stylu.

V souvislosti s říjnovou filmovou událostí připra-
vilo Oko překvapení pro pravidelné návštěvníky kina 
v podobě dobové upoutávky - traileru. Krátký před-
film z roku 1926 s názvem Lupič upozorňuje s vtipem 
diváky na nutnost zakoupit si lístek na film Milenky 
starého kriminálníka. Kino Oko jej uvádí před vybra-
nými filmy.  -red-

Divadlo láká na fotbálek 
a Čertova švagra na Krásném

Ryze sportovní akci v podobě prvního ročníku Di-
vadelního fotbálku chystá šumperské divadlo. Jejím 
dějištěm bude v pátek 26. června od 17 hodin areál 
dětského hřiště na Komíně.

O den později, v sobotu 27. června, pak místní  
divadelníci odehrají vůbec poprvé představení na 
přehradě Krásné. Od 16 hodin zde vytvoří kulisy pro 
pohádkový příběh Čertův švagr. Vstupenky za třicet 
korun se budou prodávat na místě. -red-

100 let Billie Holidayové
V pátek 26. června proběhne od 19.30 hodin na 

Hrádku šumperského divadla další jazzová pocta. 
Ta minulá, dvaadvacátá, se zaměřila na život a dílo 
kornetisty Bobbyho Hacketta, jenž by se letos dožil 
sta let. Ve stejném roce, tedy roku 1915, se narodila 
i jedna z nejuznávanějších jazzových zpěvaček - Billie 
Holidayová. 

Billie Holidayová byla vůbec první interpretkou, 
které dělal Teens Jazzband poctu. Událo se tak v září 
2009, kdy jsme vzpomněli smutných 50 let od zpěvač-
čina úmrtí. Připomenout však tuto vynikající zpěvač-
ku opět, navíc u příležitosti tak významného jubilea, 
je jistě správné. Za dobu, kdy proběhl první „Hrádek 
pro krále“, již Teens Jazzband obměnil nejen svůj ná-
zev, ale i sestavu a repertoár. Návštěvníci Pocty Billie 
Holiday si tedy jistě opět přijdou na své.  -bla-

Robert Poch připravuje k vydání 
již pátou knihu

Kniha, kterou šumperský autor Robert Poch na-
zval Kazajit, by měla vyjít koncem tohoto roku. Text 
je určený nejen Židům, kteří žijí a působí v České 
republice, ale autor věří, že se naplní jeho záměr, aby 
přinejmenším částečně zpřístupnil židovské myšlení, 
především talmudickou etiku, zájemcům o judaismus 
a židovskou kulturu z řad studentů i široké veřejnosti. 

Robert Poch si klade za cíl, aby kniha seznámila 
zájemce alespoň z malé části s myšlenkovým světem 
Talmudu a rabínské literatury, jejž autor srozumitel-
ně, se smyslem pro cit a míru, převedl do myšlení pří-
tomnosti. Ukázky z knihy Kazajit naleznou zájemci 
na adrese http://kazajit.webnode.cz/. -red-

Kulturní okénko

Červnový Hrádek pro krále připomene jazzovou 
zpěvačku Billie Holidayovou.  Foto: archiv

Milenky starého kriminálníka uvede kino Oko v so-
botu 24. října.
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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. V pondělí 6.července budou obě půjčovny zavřeny.

Půjčovní doba v období školního roku

Půjčovní doba červenec a srpen

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

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Pontis Šumperk
Do 30.6. každé pondělí od 13 hodin,  Konverzace v němčině pro seniory
od 14 hodin a od 15 hodin v „KS“    - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Do 30.6. každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“ 
Do 30.6. každé úterý od 9.30 hod.   Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Do 30.6. každé úterý   Cvičení pro seniory
od 10.30 hod. v „P“ 
Do 30.6. každý čtvrtek   Trénování paměti
od 10.30 hod. v „P“ 
Do 30.6. každý čtvrtek od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Do 30.6. každý čtvrtek od 9 hod.   Trénování paměti
v DPS Alžběta
Do 30.6. každý čtvrtek od 14 hod. v „P“  Kroužek ručních prací
Do 30.6. 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

28.6. od 15 hod. během farní pouti  Benefiční prodej dětského oblečení a hraček 
 ve prospěch adoptovaného chlapce 
 S.E. Féneluse z Haiti
1.7. od 9 do 13 hod. ve „FS“  Vítání prázdnin  Zábavný program 

pro děti a rodiče, drobné atrakce, krátká ado-
race v kapli jako poděkování za školní rok, 
společný oběd

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. O prázdninách 
nebudou probíhat pravidelné programy ve „FS“ a v „Č“. Prázdninová nabídka: Vý-
lety a programy pro celou rodinu - bližší informace průběžně na www.sumperk.dcpr.cz 
nebo tel.č. 731 402 395, vždy je nutné se nahlásit předem.

27.6. v 6.20 hod.  Turistika Batůžkáři: Šumperk, Skřítek, Jelení 
na autobus. nádraží  Studánka
4.7. v 8.05 hod. na autobus.  Turistika Batůžkáři: Karlov, Velký Kotel, 
nádraží (cyklobus!)  Ovčárna , Šumperk 
11.7. v 8.40 hod. na autobus. nádraží  Turistika Batůžkáři: Skřítek, Jelení Studánka, 
 Ovčárna, Šumperk
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 

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

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.

Centrum sociálně orientovaných inovací

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. 

Prohlídkové okruhy městem a Rozhledy z radniční věže

Procházka z 13. do 21. století, kde žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“, 
a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu od pondělí do neděle vždy od  
9 do 15 hod. Prohlídky začínají po zakoupení vstupenky na stanovišti prů-
vodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu 
u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviš-

tě průvodců v suterénu 
radnice.
Expozice Čarodějnické 

procesy v tzv. Gescha-
derově domě v Kladské 
ulici 1 je v červnu ote-
vřena denně od 9 do 
15 hod. Podrobnosti na 
www.sumperk.cz v sekci 
Turista - Volný čas, pod-
sekci Atraktivity.
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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 26.6. 2015 do 9.7. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ............................................................85,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb Křupák 750 g ....................................................................................................19,90 Kč
Vánočka 400 g, balená ...............................................................................................24,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Cereální kostka 80 g ..................................................................................................... 5,90 Kč
Šáteček listový povidlový 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.
Salám šunkový ....................................................................................................................89,90 Kč/1 kg
Turistický studentský salám ..............................................................................................95,- 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

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

POLEDNÍ
MENU

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2015/2016

Akademie J. A. Komenského realizovala ve šk. roce 2014/2015 jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele  
mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jednlo se o grantový projekt (r. č. CZ.1.07/1.3.13/03.0015) 
v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu  
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolu�nancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

www.ajak-sumperk.cz
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Nový Malín   3.660.000 Kč  

Šumperk, Lidická    910 000 Kč  Šumperk, Evaldova   990 000 Kč 

Šumperk, B.Němcové    4.650 000 Kč Šumperk, Prievidzská   1.695 000 Kč   Vikýřovice   1.650 000 Kč 

Šumperk, Čajkovského     850 000 KčŠumperk, Revoluční   890 000 Kč  

2

22

2

2

22

2

2

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Gagarinova   880 000 Kč

Šumperk, Zahradní   670 000 Kč  

Loučná nad Desnou    390 000 Kč  

2

2

2

Rapotín    550 Kč/m2   

Bohutín    430 000 Kč  

2

2

Bludov    1.450.000 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 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!

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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REG. Č. : CZ.1.07/1.1.00/44.0009 realizovaný na  VOŠ a SPŠ v Šum-
perku se blíží k závěru. Jeho významnou součástí byla prezentace 
výstupů projektu ředitelem  VOŠ a SPŠ Šumperk a řediteli partner-
ských škol představitelům významných institucí a � rem regionu za 
účasti náměstka hejtmana za školství Olomouckého kraje Ing. Zdeň-
ka Švece a senátora Mgr. Zdeňka Brože. Své výrobky prezentovali 
žáci průmyslové školy a základních škol zapojených do projektu.

PROJEKT OPVK
- PODPORA TECHNICKÉHO 
A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V OLOMOUCKÉM KRAJI
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OPTOMEDIC DD s.r.o.   
Šumperk 
 
www.optomedic.cz 

Gen.Svobody 19a 
Tel: 774 959 531

Hlavní Třída 10
Tel: 724 479 800

ZDARMA 
na multifokální 

skla

RayBan, DOLCE GABANA, Vogue, ADIDAS, SOLANO a další

25
E - S PF

EYE-SUN PROTECTIO
N F

AC
TO

R

Léto plné SLUNCE 
chraňte svoje oči

NOVÁ 
KOLEKCE 

SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ

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

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, 

email: sumperk@azeko.cz

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, 

email: sumperk@azeko.cz

139,-
 

www.azeko.cz

!!! AKCE !!!
Dřevěné 
brikety 
50 kg

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


