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PSÁNO ŽIVOTEM - úterý v 13.30

Motýli a květiny provázeli letošní 
vyhlašování Cen města Šumperka. 
A v lehkém tónu se nesl i celý 
slavnostní večer, kterému dodával 
švih humor moderátora Aleše 
Juchelky. Ti, kteří v sobotu 18. dubna 
seděli v divadelním sále, se opravdu 
bavili. 

Zatímco publiku bylo v hledišti 
horko od smíchu, předávající místní 
politikové a ocenění se pak na jevišti 

občas zapotili z konverzace s mo-
derátorem. Ten postupně zpovídal 
na „prknech, jež znamenají svět“ 
novopečené držitele Cen města za 
rok 2008 v celkem deseti kategoriích. 
Místní radnice tímto způsobem již 
několik let oceňuje práci a skutky 
jednotlivců i organizací a firem. Le-
tos přitom byly nominovány čtyři 
desítky osobností, akcí, počinů či 
událostí a nechyběly ani návrhy na 

cenu Dům roku v oblasti architektu-
ry. Vítěze poté vybrala porota složená 
ze zastupitelů města a členů takzvané 
Akademie cen města. 

Nejprestižnějšího ocenění za 
přínos městu se dostalo dlouho-
letým oporám šumperského divadla, 
manželům Jaroslavě Vysloužilové 
a Stanislavu Waniekovi.  -zk-

 Bližší informace
  na stranách 2 a 4

Novopečení držitelé Cen města za rok 2008 se v závěru večera sešli na jevišti. A společnost to byla opravdu rozmanitá. 
Nechyběli v ní herci, sportovci, kantoři, podnikatelé, mladí myslivci, folklorní tanečníci a také architekt, držitel ocenění 
Za statečnost a plastický chirurg.  Foto: P. Kvapil

Do pomyslné šumperské „Síně slávy“ vstoupili o uplynulém víkendu Jaroslava 
Vysloužilová a Stanislav Waniek.  Foto: J. Matysová

Město ocenilo osobnosti, orga-
nizace i Domy roku * Fotbalisté 
dostanou nové hřiště * Úřad nebude 
začátkem května vydávat doklady 
* Na koupališti se zmodernizují 
šatny i sociální zázemí * Údržba 
městského majetku přijde na mili-
ony * Topoly nahradily třešně, park 
ozvláštní biotop * Pontis má za se-
bou nelehké období * Kulturní život 
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Zastupitelstvo města 
se sejde již zítra

Ke svému prvnímu jarnímu zasedání 
se sejdou šumperští zastupitelé zítra. 
Schválit by měli závěrečný účet města 
za rok 2008 a také hospodářské výsled-
ky příspěvkových organizací města za 
loňský rok. Seznámí se rovněž s činností 
Městské policie a její spoluprací s Policií 
ČR v loňském roce a také s činností 
v oblasti požární ochrany a civilní ob-
rany za stejné období. Na programu je 
i zpráva o plnění Strategického plánu ro-
zvoje města Šumperka za rok 2008, zprá-
va o činnosti obecního živnostenského 
úřadu v loňském roce a schválení zadání 
Územního plánu sídelního útvaru města. 
V programu nechybí ani řada majetko-
právních a také fi nančních záležitostí. 
První jarní zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka začíná ve čtvrtek 23. dubna 
v 15 hodin v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-
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Ocenění se dostalo osobnostem, organizacím i Domům roku

To nejlepší na závěr večera. A ten 
patřil stejně jako v uplynulých letech 
nejprestižnějšímu ocenění za přínos 
městu. Do pomyslné šumperské Síně 
slávy letos uvedl starosta města Zde-
něk Brož hereckou dvojici Jaroslavu 
Vysloužilovou a Stanislava Wanieka.

„Do Šumperka jsme přišli v roce 
1967 ze Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti. Přivedl nás sem 
vlastně syn, který jako malý trpěl na 
průdušky a lékařka nám doporučila 
horský vzduch,“ zavzpomínala Jaro-
slava Vysloužilová, která má kromě 
desítek šumperských účinkování na 
svém kontě i řadu fi lmových rolí. Její 
manžel Stanislav Waniek se pak ved-
le herectví věnoval také režírování 
a vychoval řadu místních divadelních 
ochotníků a nadšenců. „Přestože Sta-
šek pochází z Karviné a já z Prostějo-
va, jsme po těch nádherných a někdy 
i těžkých letech Šumperané. Přirostlo 
nám k srdci nádherné divadlo a měs-

to, fantastičtí kolegové, nádherné role 
a báječné publikum. Je to o srdéčku 
a o duši a my se cítíme doma právě 
zde,“ přiznali oba herci, které, ačkoliv 
jsou již v důchodu, mohou diváci „na 
místních prknech, jež znamenají svět“ 
vidět i dnes. 

Cena za přínos městu patří herecké dvojici

Jaroslava Vysloužilová a Stanislav 
Waniek se po dvaačtyřiceti letech 
působení v místním divadle považují 
za skutečné Šumperany.  Foto: Deník

Kultura 

Neuvěřitelných sedmačtyřicet let 
se manželé Libuše a Miroslav Drtilo-
vi věnují propagaci místního folkloru. 
Mezi Šumperany snad není žádný, kdo 
by neznal Mezinárodní folklorní fes-
tival. Ten se během osmnácti let stal 
pojmem a jeho věhlas přesáhl hranice 
státu i Evropy. Nejen z ní, ale i ze zámo-
ří zavítalo během necelých dvou desítek 
let do Šumperka na sto deset souborů 
z celkem osmačtyřiceti zemí, které spo-
lečně s hudbou a tancem přivážejí exo-
tiku a kulturní různorodost. Není proto 
divu, že cenu v oblasti kultury udělila 
porota právě jeho zakladatelům. 

„Po celých devatenáct let máme vel-
ké štěstí na šumperské starosty. Počí-
naje Ctiradem Medlíkem přes Petra 
Krilla až po současného Zdeňka Brože. 
Zázemí, které nám město poskytuje, 
nám závidí celá republika. Chtěla bych 
proto místní radnici, ale také všem, kte-
ří nám pomáhají, a samozřejmě rodině 
za jejich přízeň poděkovat,“ řekla Libu-
še Drtilová, která spolu s manželem 
převzala ocenění z rukou náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje Radova-
na Rašťáka.

Sport 

Po jedenadvaceti hlasech obdrželi 
ve sportovní kategorii hned dva nomi-
novaní. Patovou situaci vyřešila porota 
návrhem na dvě ocenění. Zastupitelé 
tak schválili udělení Ceny města v této 
kategorii manželům Jarmile a Jiřímu 
Hynkovým ze Základní školy ve Slu-
neční ulici, kteří stáli u zrodu spor-
tovních tříd, vytvořili koncepci těchto 
tříd a také jako trenéři oddílu atletiky 
TJ Šumperk vychovali mnoho vyni-
kajících sportovců, z nichž někteří se 
dostali do reprezentace. 

Druhé ocenění předala v sobotu večer 
zastupitelka Alena Šmotková zástup-
cům In-line týmu TJ Sokol Šumperk 
Františku Portešovi a manželům Nikole 

a Petrovi Jandovým. Místní „inlinisté“, 
kteří trénují například i na oválu pře-
čerpávací elektrárny na Dlouhých Strá-
ních, měli loni velmi úspěšnou sezonu 
- z dvaadvaceti mezinárodních závodů 
přivezli do Šumperka sedmadvacet zla-
tých, jedenatřicet stříbrných a osmnáct 
bronzových medailí. „O velké oblibě 
tohoto sportu svědčí mimo jiné i to, že 
se ve sportovních prodejnách ve městě 
prodá denně dvaatřicet párů kolečko-
vých bruslí,“ prozradil František Por-
teš.

Vzdělávání 

Rovněž kategorie vzdělávání má 
letos dva oceněné. Prvním je bývalý 
proděkan pro studium Fakulty strojní 
ostravské Vysoké školy báňské Kamil 
Kolarčík, jenž se před sedmi lety 
zasloužil o vznik Centra bakalářských 
studií v Šumperku. 

Stejné ocenění, tentokráte za celo-
životní pedagogickou práci ve městě, 
převzala z rukou poslance Petra Krilla 
i Renata Slavotínková, ředitelka Střední 
odborné školy v Šumperku, jež je pod 
jejím vedením hodnocena jako jedna 
z nejlepších škol v Olomouckém kra-
ji. „Chci poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají. Sám voják totiž bitvu nevy-
hraje,“ podotkla Slavotínková, kte-
rá před svým působením na Střední 

odborné škole učila na dnešní Obchod-
ní akademii a později na již neexistující 
Rodinné škole.

Podnikání

Cenu v kategorii podnikání udělila 
letos šumperská radnice společnosti 
DOLS - výroba dveří, Oken, Listov-
ních Schránek a.s., a to za revitalizaci 
průmyslového areálu v Blanické ulici. 
„Potřebovali jsme výrobní a skladové 
prostory a areál někdejšího výrobního 
družstva Družspoj byl pro toto využití 
ideální. Rekonstrukci jsme zrealizo-
vali během necelého roku z vlastních 

zdrojů,“ uvedl ředitel společnosti Dols 
Vladimír Šimek, kterému předal oce-
nění senátor Adolf Jílek. Do nových 
prostor přitom fi rma přemístila výrobu 
plastových oken spolu s částí skladové-
ho hospodářství, vznikla zde také pro-
dejní kancelář s výstavní plochou pro 
prezentaci výrobků. Díky této aktivitě 
vzniklo v Šumperku pětatřicet nových 
pracovních míst.

Životní prostředí 

V kategorii životního prostředí zabo-
doval Myslivecko-lesnický kroužek při 
Střední odborné škole v Šumperku, 
který vede učitel David Kalousek. Ten 
bohužel onemocněl, takže prestižní 
ocenění přebírala od zastupitele Jiřího 
Gondy jeho kolegyně Stanislava Bešto-
vá, doprovázená mladými myslivci. Ti 
se mohou pochlubit například vybu-
dováním biocenter a biokoridorů pro 
drobnou lesní zvěř v okolí Šumperka 
a Dubicka a zapojením do projektů 
Nadace Partnerství spojených s výsad-
bou zeleně. Kroužek se věnuje rovněž 
ekologické osvětě a práci s veřejností. 
Právě projekt „Den s Hubertem“, během 
něhož se děti i dospělí mohou seznámit 
s jednotlivými aktivitami myslivců, 
občané města v kategorii životní pro-
středí nejčastěji nominovali.

Cena mladých 

O Cenu „mladých“, kterou předával 
místostarosta Marek Zapletal, se letos 
podělilo hned sedm volejbalistek. Ty 

nastoupily na jeviště v dresech a vzá-
pětí prověřily sportovní zdatnost 
publika, jedna nahrávka přitom smě-
řovala i na starostu Zdeňka Brože, 
jenž míč vrátil bravurně zpět.

Volejbalistky Jessica Davidová, Lucie 
a Jana Skýpalovy, Markéta Straková, 
Veronika Indrová, Kristýna Pohlo-
vá a Petra Divišová spolu hrají sedm 
let, z toho pět pod vedením trenéra 
a manažera v jedné osobě Pavla Skýpa-
ly. „Původně jsem vzal trenérství jako 
záskok jen na měsíc a dnes je z toho 
pět let,“ řekl s úsměvem trenér, kte-
rý považuje loňské úspěchy za malý 
zázrak. Týmu s nejužším hráčským 
kádrem ze všech družstev druhé české 
nejvyšší soutěže se totiž povedl postup 
z krajského přeboru do ligy juniorek. 

Hráčky tak sahaly po postupu do fi ná-
lové skupiny 1. ligy, zejména vinou 
menších zkušeností a užšího kádru ale 
nakonec skončily třetí. Stříbrný kov 
pak mladé sportovkyně dovezly hned 
dvakrát z letních národních turnajů 
v antukovém volejbale. 

 Pokračování na straně 4

Mezinárodní folklorní festival je „dítě-
tem“ manželů Drtilových. Letos chystají 
již devatenáctý ročník.            Foto: -jm-

Poslanec Petr Krill předal ocenění za 
vzdělávání Renatě Slavotínkové a Kami-
lu Kolarčíkovi.                          Foto: -jm-

Úžasné volejbalové „ženstvo“ vyzval 
moderátor na jevišti k akci s míčem. 
 Foto: -pk-
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Čelní pohled na modernizované objekty převlékáren a pivnice.  Zdroj: Regioprojekt Morava s.r.o.

Na koupališti se zmodernizují šatny i sociální zázemí
Další investice plánují letos Podniky města Šum-

perka na Bratrušovském koupališti, jež třetím rokem 
provozují. Ještě před zahájením „koupací“ sezony chtě-
jí zrekonstruovat šatny se zázemím a vybudovat nové 
toalety. Modernizace by se měly dočkat i bufetové stán-
ky v objektu. Pokud bude přát počasí, otevře areál své 
brány začátkem června.

„Samotný bazén i kvalita vody jsou dnes na velmi 
dobré úrovni. Naším úkolem nyní je zlepšit služby tak, 
aby lidé měli důvod na Bratrušovské koupaliště chodit 
a zůstali na něm celý den,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. První etapa modernizace 
objektu se zázemím pro návštěvníky koupaliště, jež při-
jde na tři a půl milionu korun, by tak měla odstartovat 
v nejbližších dnech. V objektu, který sloužil jako pře-
vlékárna, vyroste nové sociální zařízení se sprchami, 
jež bude nezávislé na provozu pivnice. Opravou sou-
časně projdou i bufetové „prodejny“, které jsou součástí 
budovy. Ta se dočká nových podlah, dveří a oken. Stře-
cha pak přijde na řadu v rámci druhé etapy příští rok, 
kdy se v objektu vybuduje ještě sklad chemie, zrekon-
struuje se sociální zázemí pivnice a celá budova pivnice 
se zateplí. „Oba objekty tak budou fungovat nezávisle,“ 
podotýká ředitel a dodává, že součástí oprav je i vybu-

dování zpevněných ploch pro venkovní posezení před 
bufety a pivnicí.

Těsně před dokončením je v současné době projekt 
na vybudování nové odstavné plochy před areálem kou-
paliště. „S realizací parkoviště a dalších komunikací při 
Bratrušovském koupališti počítáme v rámci třetí etapy, 
a to v návaznosti na připravovanou zástavbu v prosto-
ru za koupalištěm a Agritecem,“ prozrazuje Šperlich 
a dodává, že v blízké budoucnosti by měla projít rekon-
strukcí také sportoviště, jež se v areálu nacházejí, vyrůst 
by tu mělo hřiště pro plážový volejbal a pravděpodobně 
i písčitá pláž ve stylu Karibiku.

Zatímco Bratrušovské koupaliště otevře své brány 
v červnu, plavecký areál na Benátkách zůstane letos pro 
vyznavače venkovního koupání uzavřený. Areál, který 
byl dokončen před patnácti lety, je dnes již zastaralý. 
Celková modernizace se tak ukazuje jako nevyhnutel-
ná. „Nepočítáme s aquaparkem za stamiliony, ale s vy-
budováním moderního centra krytého plavání, které 
bude v provozu celý rok. Venkovní koupání se přitom 
bude od letošního roku odehrávat pouze na Bratrušov-
ském koupališti,“ uvedl ředitel Podniků města Šum-
perka Luděk Šperlich a dodal, že lidé, kteří letos v létě 
zamíří do AQUAcentra, budou moci využít ke slunění 

prostor v místě někdejšího pětadvacetimetrového bazé-
nu. Ten je totiž upraven jako terasa pro lehátka. V sou-
vislosti s plánovanou modernizací pak Podniky města 
nechají ještě letos zpracovat další stupeň projektové 
dokumentace, jež upřesní jednotlivé etapy i cenu. „Sou-
časně bude probíhat i příprava fi nancování náročného 
projektu. Termín zahájení vlastní stavby ale zatím jasný 
není,“ podotkl Šperlich Zuzana Kvapilová

Areál Bratrušovského koupaliště zkrášlilo před deseti 
dny třiadvacet červených třešní.  Foto: -pk-

Fotbalisté dostanou 
nové hřiště

Důvod k radosti mají opět šumperští 
fotbalisté. Zatímco loni se dočkali opra-
vených šaten se sociálním zázemím, 
letos se mohou těšit na nové travnaté 
fotbalové hřiště. Místní Tělovýchovné 
jednotě se totiž podařilo získat více než 
sedmimilionovou dotaci na jeho vybu-
dování, zbývající fi nance pak půjdou 
z městského rozpočtu.

Nové hřiště vyroste na pozemcích, 
jež se nacházejí za oploceným fotbalo-
vým hřištěm s umělým povrchem a na 
něj navazujícím vrhačským sektorem. 
Zastupitelé již loni v září schválili do-
taci na výstavbu nového sportoviště 
ve výši 3,3 milionu z rozpočtu města 
v roce 2009. Klasické fotbalové hřiště, 
které přijde zhruba na jedenáct mi-
lionů, vybuduje město ve spolupráci 
s Tělovýchovnou jednotou Šumperk. 
Té se podařilo získat státní dotaci ve 
výši 7,7 milionu. Zpracovaný projekt 
přitom počítá nejen s realizací vlastní 
oplocené travnaté plochy se střídačka-
mi a ochrannými sítěmi, ale také s při-
vedením vody, vybudováním přípojky 
nízkého napětí a s instalací zavlažova-
cího systému. -zk-

Úřad nebude začátkem května vydávat doklady
Všichni, kteří plánují v nejbližší době 

výměnu některého z dokladů, počínaje 
občanským průkazem přes cestovní pas 
po řidičský či profesní průkaz, ale také 
jakékoliv změny v registru motorových 
vozidel, by měli návštěvu příslušných 
oddělení místní radnice naplánovat do 
konce dubna nebo až po desátém květ-

nu. Důvodem je odstávka informač-
ních systémů ministerstva vnitra, které 
se připravují na zprovoznění nových 
základních registrů. Ty nahradí řadu 
nejednotných databází různých úřadů.

V době od pátku 1. do neděle 10. květ-
na budou agendy správních evidencí, 
zahrnující občanské průkazy, evidenci 
obyvatel, cestovní doklady a evidenci 
vozidel, u všech obcí s rozšířenou pů-
sobností v rámci České republiky mimo 
provoz. V případě evidence obyvatel 
ovšem bude možné provádět přihlašo-
vání k trvalému pobytu a také pracovni-
ce oddělení občanských průkazů budou 
doklady vydávat a přijímat žádosti o je-
jich vydání s tím, že zápis do centrálního 
systému provedou 11. května.

Stávající centrální informační systém 
evidence obyvatel již nestačí moderním 
požadavkům, zejména z pohledu „čis-
toty“ dat. Stát proto přistoupil k rušení 
okresních serverů a vytvoření jediného 
silného centrálního systému. Přípra-
va odpojení okresních serverů zabrala 
téměř rok intenzivní práce, v současné 
době se dokončují a testují nové apli-
kace, které směřují k tomu, aby již od 

pondělí 11. května fungovaly nové apli-
kace v jedné centrální databázi evidencí 
obyvatel, cestovních dokladů, občan-
ských průkazů a motorových vozidel.

Zmíněné agendy správních eviden-
cí budou mimo provoz deset kalen-
dářních dnů, z nichž pouze čtyři jsou 
pracovní (pondělí 4. května - čtvrtek 
7. května). V těchto dnech bude mož-
né pouze podávat informace a nahlí-
žet do systémů, nepůjde však zadávat 
jakékoli změny, podávat žádosti o vy-
dání dokladů nebo vyhotovené do-
klady vydávat. Občané by si tak měli 
návštěvu dotčených oddělení úřadu 
naplánovat buď do konce dubna, nebo 
až od pondělí 11. května. 

Agendy, které nebudou omezeny: 
evidence obyvatel - přihlašování k tr-
valému pobytu * občanské průkazy - 
přijímání žádostí i výdej

Agendy, které budou omezeny: regis-
tr motorových vozidel - přihlašování 
a odhlašování, vyřazování z evidence, 
atd. * registr řidičů - přijímání žádostí 
o vydání řidičských a profesních prů-
kazů, včetně výdeje * cestovní doklady 
- přijímání žádostí i výdej.          -zk, aj-

Od 1. do 10. května budou pracovnice 
oddělení občanských průkazů doklady 
vydávat a přijímat žádosti o jejich vydá-
ní s tím, že zápis do centrálního systému 
provedou až v pondělí 11. května. Důvo-
dem je odstávka informačních systémů 
ministerstva vnitra, které se připravu-
jí na zprovoznění nových základních 
registrů.                   Foto: -zk-
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Humanitární čin

Ocenění za humanitární čin loň-
ského roku si ze šumperského divadla 
odnesl student David Tempír, jenž 
zachránil život diabetikovi, který zko-
laboval a vjel autem do náhonu. David 

jako spolujezdec se z auta nabírajícího 
vodu dokázal dostat ven, a když se mu 
řidiče nepodařilo vytáhnout, vyšplhal 
na břeh a z mobilního telefonu náhod-
ného svědka zavolal záchranáře. Jeho 
čin ocenil již loni medailí Za stateč-
nost ministr vnitra Ivan Langer. „Udě-
lal jsem, co mě v tu chvíli napadlo a co 
jsem považoval za správné,“ odpově-
děl na moderátorovu otázku týkající 

se neobyčejné odvahy David Tempír, 
jenž převzal ocenění z rukou mís-
tostarosty Petra Suchomela.

 Sociální služby 

Svět lidí bez přístřeší je důvěrně 
známý Ladislavu Ondráčkovi ze Šum-
perka. Původně terénní pracovník 
místní Armády spásy pracuje v sou-
časnosti v ubytovně na Lužích.

Ladislav Ondráček poznal během 
dvou let práce v šumperských ulicích 

více než stovku bezdomovců. „Jejich 
reakce na nabídku, že se mohou u nás 
umýt, najíst i přespat, byla různá. Ti, 
kteří ale pomoc hledali, jí vždycky 
využili,“ uvedl Ondráček. Hlavními 
důvody, proč se někteří lidé ocitnou 
na ulici, jsou podle něj rozpad rodi-
ny, dluhy a různé druhy závislosti. 
„Nejčastěji to je alkoholismus,“ dodal 
Ondráček, který převzal od zastupitele 
Víta Rozehnala cenu za práci v oblasti 
sociálních služeb.

Architektura

O slavnostním večeru, kterým pro-
vázel Aleš Juchelka a během něhož se 
představily členky místního seskupení 
Grazioso quintett pod vedením Anto-
nína Mináře, se již tradičně předávaly 
mosazné plakety Dům roku z dílny 
kovotepce Pavla Hřebíčka z Ketkovic. 
První z nich ozdobí Palác Schönberg, 
který loni vybudovala místní společ-
nost SAN-JV s.r.o. na náměstí Republi-
ky. Novostavba významným způsobem 
ovlivnila tvář města v této lokalitě a je 
počátkem budoucí revitalizace celého 
prostranství. „Mile mě překvapilo, že 
jsme dostali cenu, neboť jsme během 
výstavby Paláce Schönberg byli víc kri-
tizováni než chváleni,“ podotkl ředitel 

společnosti SAN-JV Josef Vymazal. 
Architekt stavby Petr Doležel vzápětí 
přítomným v sále i zastupitelce Mar-
cele Vyletělové, jež ocenění předávala, 
přiznal, že jeho snahou bylo píchnout 
do vosího hnízda a dát městu impuls, 
aby se zde začalo stavět i něco jiného, 
neobvyklého. 

Proměnou ošklivého káčátka 
v ušlechtilou labuť prošel secesní dům 
v ulici Gen. Svobody 50. Náročná 
rekonstrukce, do níž se před pěti lety 
pustilo bytové družstvo původně devíti 
a dnes čtrnácti vlastníků, vrátila sto let 
staré budově někdejší krásu. Kolem-
jdoucí tak mohou po letech opět obdi-
vovat ojedinělou architekturu domu 
pamětníky nazývaného „Marienhof “, 
jehož průčelí ozdobí plaketa Dům roku 
za nejlepší rekonstrukci. O uplynulém 
víkendu ji převzal od zastupitele Ivo 
Vykydala někdejší předseda bytového 
družstva Bohumil Zálešák. „Musím 
přiznat, že z rekonstrukce mám dob-
rý pocit. Na rozdíl od světa medicíny, 
v němž se pohybuji, je zde vidět hod-
nota, která přetrvává,“ řekl plastický 
chirurg, podle něhož nebyla nejob-
tížnější samotná oprava, ale cesta pře-
svědčování obyvatel domu, aby se do 
náročné rekonstrukce vůbec pustili. 
 Zpracovala Z. Kvapilová, 
 foto: J. Matysová, P. Kvapil

Údržba městského majetku přijde na miliony
Poměrně jasno v akcích, které budou 

letos realizovat, mají Podniky města 
Šumperka. Společnost, u jejíhož zro-
du stála před dvanácti lety jako jediný 
akcionář šumperská radnice, spravu-
je kromě vlastního majetku i majetek 
městský. Na jeho údržbu přitom letos 
vyčlenili zastupitelé v městském roz-
počtu 56,88 milionu korun, na provoz 
zimního stadionu navíc přispěje město 
ze své kasy 4,54 milionu a na plavecký 
areál AQUAcentrum na Benátkách více 
než třemi miliony. 

Některé ulice a chodníky 
dostanou nový povrch

O půldruhého milionu více než loni, 
konkrétně 23,95 milionu korun, mají 
v letošním rozpočtu Podniky města 
vyčleněno na správu a údržbu komuni-
kací, jarní a letní úklidy a zimní ope-
rační plán přitom ukrojí ze zmíněné 
sumy téměř polovinu - jedenáct a půl 
milionu korun. Zbývající fi nance pak 
jsou určeny na údržbu a opravy vozo-
vek, chodníků, mostů, opravu lesních 
cest, na obnovu autobusových zastá-
vek, výměnu odpadkových košů a na 
dopravní značení. 

„Defi nitivně jasno v opravách míst-
ních vozovek a chodníků budeme mít 
po dohodě se Severomoravskou ply-
nárenskou, která svůj plán prací teprve 
upřesňuje,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že 
letos jsou v plánu opravy hned něko-
lika chodníků a místních komunikací 
ve městě. Nový postřik tak dostanou 
ulice Nezvalova a Lautnerova, upravit 
by se měl povrch na křižovatce ulic 
ČSA a Lidické, plánuje se i realizace 
druhé etapy úpravy parkoviště v ulici 
ČSA a předláždění části náměstí Míru. 
„O kterou část půjde, ukáže až technic-
ká prohlídka,“ podotýká ředitel Podni-

ků města. Ty letos opraví ve spolupráci 
s energetiky chodník v ulici M.R. Štefá-
nika, a to v části od Lautnerovy ulice po 
Jesenickou ulici, a chodník v ulici B. Vác-
lavka v úseku od ulice ČSA po Revo-
luční ulici. Nového povrchu ze zámko-
vé betonové dlažby by se měl dočkat 
chodník na sídlišti Sever 3, který vede 
od parkoviště u tamní základní školy 
ke Schole Viva, a také chodník kolem 
domů v Březinově ulici. Připravuje se 
rovněž první etapa opravy povrchu 
chodníku v ulici Bratrušovské, který 
vede podél komunikace směrem k uli-
ci Gagarinově, a nový povrch dostane 
i chodník spojující autobusové nádraží 
s ulicí Jeremenkovou. V plánu je také 
zahájení první etapy opravy chodníku 
lemujícího Jesenickou ulici, a to v úse-
ku od ulice 17. listopadu po autobusové 
nádraží. 

„V některých případech dojde pou-
ze k přeskládání chodníku s tím, že se 
nezmění jeho šířka, ani kvalita dlaž-
by. Jako příklad mohu uvést chodní-
ky v ulicích Čičákově, Dolnomlýn-
ské a Krapkově,“ vypočítává Šperlich 
a dodává, že další opravy mohou probí-
hat v souvislosti s plánovanou poklád-
kou optických kabelů společnosti UPC. 
„Soukromý investor musí samozřejmě 

zasažené chodníky opravit. Pokud však 
budou ve špatném stavu, budeme se 
po dohodě na rekonstrukci podílet,“ 
dodává ředitel. 

Půl milionu chtějí letos Podniky 
investovat do opravy lesních cest, 
pokračovat budou rovněž v obnově 
autobusových zastávek a ve výmě-
ně odpadkových košů, aktualizace 
a doplnění o navádění na místní hotely 
a penziony nabízející ubytování se pak 
dočká i orientační systém města. 

Proběhne další etapa 
výměny osvětlení

„Na správu a údržbu veřejného 
osvětlení máme vyčleněno 9,62 milio-
nu korun. Tato částka zahrnuje kromě 
nákladů na opravy, údržbu a jmenovité 
akce také spotřebu elektrické energie,“ 
vysvětluje Luděk Šperlich. Úpravou 
podle něj letos projdou svítidla v uli-
cích Sportovní, U Tenisu, Luční a Vře-
sové, ulici Myslbekovu a Dvořákovo 
náměstí čeká letos obměna stávajících 
sadových světel za úsporná a vymění se 
rovněž svítidla na tzv. převěsech v uli-
cích B. Němcové a Vančurově.  

 Pokračování na straně 5

Ve spolupráci s energetiky opraví letos 
Podniky města chodník v ulici M.R. 
Štefánika, a to v části od Lautnerovy po 
Jesenickou ulici.                        Foto: -zk-

Ocenění se dostalo osobnostem, organizacím i Domům roku

David Tempír (vpravo) obdržel ocenění 
za humanitární čin z rukou místostarosty 
Petra Suchomela (vlevo).  Foto: -jm-

Neobyčejně skromně působil Ladislav Ondrá-
ček, který pracuje v místní Armádě spásy 
a pomáhá lidem bez domova.         Foto: -pk-
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Nové fotbalové hřiště se bude nacházet na pozemcích za nedávnou vybudovanou plochou s umělým povrchem. Foto: L. Šperlich

Údržba městského majetku přijde na miliony
Pokračování ze strany 4

S výměnou celých stožárů se svíti-
dly se pak počítá ve Smetanových sa-
dech a v souvislosti s revitalizací parku          
B. Martinů se v této lokalitě opraví roz-
vody veřejného osvětlení a nainstalují 
nová světla. Podniky města opraví také 
regulační smyčky u světelné křižovatky 
ulic Žerotínové a Jesenické.

Potřebného osvětlení by se měl v nej-
bližších letech dočkat také šumperský 
hřbitov. Letos proto plánují Podniky 
města vybudovat veřejné osvětlení 
podél chodníku spojujícího hřbitov 
a krematorium a také osvětlení uvnitř 
hřbitova, kde bude v nadcházejících 
měsících pokračovat oprava vstupního 
prostoru.

Na zeleň a vodní toky padne 
více než třináct milionů

Na jedenáct milionů sto tisíc korun 
přijde v letošním roce správa a údržba 
veřejné zeleně. Kromě čištění, úklidu 
a údržby travnatých porostů, stromů, 
keřů a záhonů zahrnuje tato suma také 
náklady na modernizaci hřišť pro ne-
organizované sporty a obměnu herních 
prvků v sídlištích a na veřejných plo-

chách určených pro hraní dětí. Z více 
než dvou milionů korun určených na 
správu a údržbu vodních toků „spolk-
ne“ rovný milion vyčištění krenišov-
ského náhonu od bahna v první části 
od Vikýřovic po lávku přes náhon 
v Hybešově ulici.

Peníze půjdou také na 
koupaliště a na stadion

Třiadvacet červených okrasných 
třešní zkrášlilo před půldruhým týd-
nem areál Bratrušovského koupaliště. 
V něm by se ještě letos měly objevit 
další herní prvky a úpravou by měly 

projít i plochy určené ke slunění. 
„Z městských peněz pak chceme letos 
zaplatit projekt, který řeší přihřívání 
vody, neboť zejména v nočních ho-
dinách dochází k jejímu výraznému 
ochlazení. S realizací počítáme příš-
tí rok,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka. Ty plánují, že letos uvolní 
ze své vlastní kasy fi nance na moder-
nizaci převlékáren, sociálního zázemí 
a bufetů.

V letošním roce chtějí Podniky 
města Šumperka připravit rovněž re-
konstrukci společného objektu kužel-
kářů a volejbalistů na Tyršově stadi-
onu, zateplit strop tělocvičny, opravit 
osvětlení palubové podlahy v hale 

a skladové prostory pro vybavení 
a zahájit první etapu opravy povrchu 
atletické dráhy. „Největší investicí 
na Tyršově stadionu bude výstavba 
nového travnatého fotbalového hřiš-
tě, na které se podařilo získat místní 
Tělovýchovné jednotě státní dotaci,“ 
podotýká Šperlich.

Z vlastních peněz chtějí Podniky 
města vyměnit okna v prvním nad-
zemním podlaží hotelu Sport a upravit 
jeho okolí. Dokončí rovněž nákladný 
projekt modernizace zimního stadio-
nu, kde chtějí ještě letos vyměnit řídicí 
jednotku záložního kompresu, který se 
v budoucnu stane součástí nové tech-
nologie.  Z. Kvapilová

Topoly nahradily třešně, park ozvláštní biotop
„Omlazovací kúrou“ procházejí v posledních týdnech 

Sady B. Martinů a také stromořadí v ulici 8. května. Měs-
to totiž získalo v rámci Operačního programu životní 
prostředí od Evropské unie peníze na realizaci první 
etapy revitalizace městských parků a alejí a jejich ná-
slednou údržbu. Z přislíbených čtyř milionů korun však 
místní radnice nakonec využije jen necelých dva a půl 
milionu. V případě lipové aleje v ulici 17. listopadu, kte-
rá byla součástí celého projektu, by totiž nestihla vzhle-
dem k tomu, že inspekce životního prostředí nechává 
lípy znovu posoudit dendrologem, investici zrealizovat 
a v termínu doložit požadované podklady. Revitalizaci 
této aleje tak z projektu vyňala a pokusí se na ni získat 
peníze ve výzvě vypsané Evropskou unií pravděpodob-
ně letos na podzim.

Balík evropských peněz určený na obnovu stromořa-
dí v ulici 8. května a Sadů B. Martinů doplní téměř sto-
padesátitisícovou dotací Státní fond životního prostředí, 

město pak přidá ze své kasy dalších zhruba tři sta tisíc. 
Do obnovy zeleně se přitom společnost Údržba zeleně 
a parků, jež vyšla vítězně z výběrového řízení, pustila již 
v závěru loňského roku a většinu prací dokončí v červ-
nu. „Objemově“ mnohem menší druhá etapa pak musí 
být hotova do konce listopadu a veškeré úpravy, včetně 
dosetí trávy, příští rok do konce června. 

Dvanáct sloupovitých topolů lemujících ulici 8. května, 
které se zde vysadily někdy v době výstavby domů v še-
desátých letech a jejichž zdravotní stav byl velmi špatný, 
již nahradilo  devět třešní ptačích. „Jde o vzrostlé stromy, 
které mají obvod kmene osmnáct až dvacet centimetrů,“ 
uvedla Marta Navrátilová z místní fi rmy Údržba zeleně 
a parků a dodala, že nyní zbývá pouze zaset trávu. 

Náročnější proměnou ovšem procházejí Sady B. Mar-
tinů, jež se nacházejí mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad, 
Vítěznou a Gen. Svobody u Kaufl andu. „Po skácení vyti-
povaných stromů a terénních úpravách jsme se v dubnu 
pustili do vlastní výsadby, kterou musíme zrealizovat 
do konce měsíce. Na úpravu trávníků pak máme čas do 
konce června,“ prozradila majitelka dodavatelské fi rmy 
a připomněla, že lokalitu již nyní krášlí pětapadesát stro-
mů, které postupně doplní osm set šedesát keřů. „Za-
hradní architekt zvolil čtyři druhy keřů, určených ze-
jména jako podsadba stromů. Napomohou tak zejména 
optickému uzavření parku,“ podotkla Navrátilová.

Souběžně s ulicí Vítěznou již vyrostla alej jasanů, 
chodník vedoucí parkem olemovaly okrasné jabloně 
a nechybí ani solitérní stromy. Milovníci zeleně zde tak 
mohou najít šest bříz bělokorých, čtyři lípy srdčité, tři pla-
tany, třináct jasanů, dvanáct okrasných jabloní „Golden 
Hornet“, tři javory babyka a pět javorů mléčných, jeden 
liliodendron a osm dubů. Původně zamýšlená výsadba 

podél ulice J. z Poděbrad se pak vzhledem k probíhající 
rekonstrukci v této lokalitě zrealizuje až na podzim. „Tři-
advacet červených třešní, které jsme již nakoupili, jsme 
po dohodě s Podniky města vysadili v areálu Bratrušov-
ského koupaliště, kde byla plánována náhradní výsadba. 
Na podzim se pak koupí stromy nové, které po zasazení 
doplní keřová podsadba,“ vysvětlila Navrátilová. 

Nový trávník by měl Sady B. Martinů „ozdobit“ do 
konce června, do té doby zde vznikne rovněž biotop 
tvořený kameny a kmeny bříz s popínavými rostlinami. 
Ve druhé etapě prací, která je naplánována na podzimní 
měsíce a skončit by měla v listopadu, se v parku objeví 
krmítka a budky pro ptáky. Místní radnice by pak chtěla 
ještě letos osadit v sadech lampy, vydláždit hlavní spojo-
vací chodník a boční mlátový opatřit obrubníky a kro-
mě mobiliáře plánuje také rozmístění několika herních 
prvků pro děti. -zk-

Stromořadí dvanácti sloupovitých topolů lemujících ulici 
8. května nahradily minulý týden třešně ptačí.  Foto: -zk-

Park B. Martinů se začíná proměňovat do krásy. První 
etapa revitalizace skončí v červnu, druhá pak na pod-
zim.                                                                    Foto: -zk-
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Divadlo ožije písněmi Beatles 

Ve středu 29. dubna se mohou těšit všichni příz-
nivci nesmrtelné hudby Beatles na výjimečnou show. 
Magical Mystery Tour nabídne v místním divadle 
od půl osmé večer velkolepou podívanou s mnoha 
převleky a písněmi z různých období Beatles, sou-
částí je rovněž projekce ze života kapely. Vstupenky 
za sto osmdesát korun jsou k dostání v předprodeji 
divadla. V. Zetochová

Knihovna pokračuje v Klubu 
podvečerního čtení

Již osmé setkání Klubu podvečerního čtení Lepo-
relo chystá na květen Městská knihovna Šumperk. 
Setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dětskou litera-
turou nazvané „Na obzoru prázdniny aneb jak sníme 
o nejbáječnějších prázdninách“ proběhne ve čtvrtek 
7. května v 17 hodin v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici 5.  -red-

Rozhled z radniční věže je 
o květnových svátcích zadarmo

První májový den mohou Šumperané i návštěv-
níci města již tradičně vystoupat na radniční věž. 
Od deváté ranní do páté odpolední je na tuto měst-
skou dominantu doprovodí průvodce, kterého 
najdou na stanovišti průvodců v suterénu radnice 
- vchod od morového sloupu. Děti mladší šesti let 
pak musí doprovázet dospělá osoba. Za výstup na 
věž radnice se v tento den neplatí. Výstup zdarma 
je mimořádně i o týden později, v pátek 8. května ve 
stejném čase. -red-

Knihovnice chystají kontaktní 
odpoledne pro nejmenší

V pořadí páté kontaktní dopoledne pro ty, kteří 
chtějí vypěstovat u svých dětí vztah ke knížce od nej-
ranějšího věku, pořádá v pondělí 4. května Městská 
knihovna v Šumperku. Během akce nazvané Zadáno 
pro nejmenší si mohou zájemci prohlédnout nebo 
i půjčit knihy pro nejmenší, setkat se s dalšími dětmi 
a jejich rodiči, a také domluvit se na programu dalších 
společných setkání. Akce zaměřená tentokrát na kni-
hy o dětech a maminkách bude probíhat v půjčovně 
pro mládež v knihovně v ulici 17. listopadu 6 od 9.30 
do 11 hodin. -red-

Těm, kteří 1. a 8. května vystoupají na radniční věž, se 
nabídne krásný rozhled po okolí.  Foto: -pk-

Pontis má za sebou nelehké období 
Novou předsedkyni správní rady má od letošního 

března obecně prospěšná společnost Pontis, jež v Šum-
perku provozuje síť sociálních zařízení. Místostarostu 
Marka Zapletala, který stál v čele správní rady od za-
ložení společnosti a nyní mu již skončilo druhé funkč-
ní období, vystřídala zastupitelka a dlouholetá členka 
správní rady Alena Šmotková. Ta hodnotí dnešní po-
dobu Pontisu, jež je výsledkem loňských organizačních 
a personálních změn, jako velmi dobrou.

Loňský rok se v obecně prospěšné společnosti Pontis 
nesl ve znamení změn. Najevo totiž vyšly nesrovnalosti 
v hospodaření, s nimiž se společnost vzhledem ke způ-
sobu fi nancování potýkala již několik let. „Během devíti 
let se Pontis neskutečně rozrostl, z původních patnácti 
vzrostl počet stálých zaměstnanců a těch, kteří pracu-
jí na dohody, na devětasedmdesát. Přesto dostával od 
města po celou dobu stejný fi nanční příspěvek, navy-
šovaný pouze o infl aci a o poměrnou částku na nově 
narůstající služby. Tento příspěvek přitom pokrývá roz-
počet Pontisu jen asi z jedné třetiny. Chod společnosti 
tak byl a je závislý i na dotačních titulech, jejichž systém 
vyplácení není zrovna nejšťastnější. Někdejší ředitel 
bohužel situaci správně nevyhodnocoval, takže vznikla 
účetní ztráta 1,2 milionu korun. Na její pokrytí uvolnilo 
loni peníze z rozpočtu zastupitelstvo města,“ popisuje 
nová předsedkyně správní rady Alena Šmotková situaci, 
která vedla loni v květnu ke jmenování nového ředitele 
Pontisu Miroslava Adámka.  

Ruku v ruce s personálními změnami šly i změny or-
ganizační. Kromě oddělení služeb pro seniory vzniklo 
loni nové oddělení služeb sociální prevence. V současné 
době přitom obecně prospěšná společnost provozuje tři 
domy s pečovatelskou službou, Středisko osobní hygi-
eny, Půjčovnu kompenzačních pomůcek, denní stacio-
nář v Denním centru pro dospělé Matýsek, Dům pro 
osamělé rodiče s dětmi v tísni, kontaktní centrum Kré-
do pro drogově závislé a nízkoprahový klub pro mládež 
Rachot. Seniorům a lidem se zdravotním postižením 
pak společnost poskytuje sociální poradenství v Infor-
mačním středisku a sociálně aktivizační služby v Kavár-
ničce pro seniory a společenském středisku Sever.

Nejen účetní ztráta však v loňském roce „zamotala 
hlavu“ vedení společnosti a místní radnici. Právě na 
ni jako na zakladatele společnosti podali loni v srpnu 
někteří obyvatelé temenického Domu s pečovatelskou 
službou Markéta žalobu s tím, že chtějí vrátit fi nanční 
příspěvek určený na neinvestiční výdaje, jenž museli 
při nástupu do domu s pečovatelskou službou složit. 
Senioři, kteří požadují celkem asi sedm set tisíc korun, 
uvádějí jako důvod především to, že ostatní nájemníci 
v podobných zařízeních Pontisu žádné peníze předem 
skládat nemuseli. Okresní soud v Šumperku nejprve 
vyzval žalující stranu k doplnění údajů a letos v lednu 
vydal usnesení o odložení případu, žalobci se vzápětí 
odvolali.

Město peníze vracet nehodlá, což potvrdila svým 
usnesením i Rada města letos v únoru, a trvá na tom, 
že vybíráním příspěvků žádný zákon neporušilo. Pra-
vidla pro přidělování bytů v pečovatelských domech, 
která byla podmínkou pro získání státní dotace na vý-
stavbu tzv. „dépéesek“, stanovili šumperští radní před 
pěti lety. „Nešlo o žádné dotování stavby, ale o fi nanční 
příspěvek na neinvestiční výdaje, tedy na služby, nákupy 
pomůcek, zlepšení kvality bydlení a podobně,“ vysvět-
luje ředitel Pontisu Miroslav Adámek a dodává, že výše 
příspěvku, jež se pohybovala od dvaceti do sedmdesáti 
tisíc, závisela na několika faktorech. „Kromě velikosti 
bytu se přihlíželo také k tomu, zda je klient občanem 
města či zda do domu přichází z nájemního městského 
bytu a podobně. V této souvislosti mohli lidé Radu měs-

ta požádat i o prominutí příspěvku, učinili tak však pou-
ze dva obyvatelé. Tehdy byla takto pravidla nastavena 
a ti lidé s nimi souhlasili. Navíc nikde nebylo řečeno, že 
peníze budou použity jen pro dům Markéta, počítalo se 
s využitím pro celé dnešní oddělení seniorů,“ podotýká 
Adámek a připomíná, že příspěvky se přestaly vybírat 
v roce 2007, kdy vyšel nový zákon o sociálních službách, 
který to již neumožňuje. 

„Až do dnešní doby se nikdo ze seniorů neobrátil 
na vedení společnosti či města s tím, že má pochyb-
nosti o placení příspěvku a o jeho využití. Je těžké 
řešit problém, pokud o něm nevíte,“ dodává ředitel, 
který se současně brání „šeptandě“ o obavách obyvatel 
domů s pečovatelskou službou z možné šikany, pokud 
se o problémech vyjádří například v tisku. „Za dobu 
mého působení coby ředitele se neobjevil jediný pří-
pad, že by někdo upozornil na šikanování,“ zdůraz-
ňuje Adámek. Své podněty a stížnosti mohou podle 
něj senioři anonymně vhodit do schránek umístěných 
na „dépéeskách“, jež jednou týdně vybírá zaměstna-
nec Pontisu za přítomnosti jednoho z obyvatel domu. 
Využít mohou také půlročních anonymních dotazní-
kových šetření či informací na nástěnkách, jež se této 
problematice věnují.

Jak již název napovídá, obyvatelé „dépéesek“ mohou 
využívat pečovatelskou službu. Kromě základní, která 
je většinou hrazena z příspěvku na péči, nabízí Pontis 
i služby nadstandardní, které klienti využívat nemusejí. 
„Byli jsme osočeni, že poskytujeme nekvalitní a drahé 
služby ve srovnání s jinými poskytovateli sociálních slu-
žeb,“ říká ředitel Pontisu. „Kámen úrazu“ tkví podle něj 
ve srovnávání pečovatelské služby, jejímž základem je 
terénní práce, a domovu pro seniory, jež poskytuje po-
bytovou službu. Zatímco ve druhém jmenovaném zaří-
zení potřebují lidé nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou 
pomoc, obyvatelům „dépéesek“ by se mělo dostat tako-
vé péče, která je bude naopak podporovat v nezávislosti 
na dané službě a maximální soběstačnosti. „Snažíme se, 
abychom uživatele služeb zatížili co nejméně a aby mu 
na zaplacení služeb, jež potřebuje, stačil příspěvek na 
péči, který dostává. Kdo příspěvek nemá, zaplatí měsíč-
ně za základní službu kolem tří set korun. Vše je ošetře-
no smlouvou, kterou mohou klienti kdykoliv bez udání 
důvodu ukončit,“ dodává Adámek. Aktivní senioři pak 
mohou podle něj navštěvovat i řadu akcí pořádaných 
například v Kavárničce pro seniory. Kromě pravidel-
ných společenských posezení s hudbou a každotýden-
ních tréninků paměti pro ně Pontis pořádá i sportovní 
hry, společenský ples, výlety, přednášky a besedy zamě-
řené na bezpečnost, cestování, historii Šumperka a okolí 
či na zdravotnickou a sociální problematiku. „Nabídka 
je velice široká a záleží pouze na každém seniorovi, zda 
jí využije,“ uzavírá ředitel Pontisu. Z. Kvapilová

Jedním ze zařízení, které společnost Pontis provozuje, je 
dům s pečovatelskou službou Alžběta.  Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Příběh první - Kámen 
 Výstava z cyklu Člověk tvůrce potrvá do 24.5.
Hollarova galerie Krása lesnických uniforem Výstava potrvá do 26.4.
Rytířský sál a předsálí Pavlínin dvůr a rodina Chiari Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 26.7., proběhne 23.4. v 17 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  PAINt Výstava mladých výtvarníků potrvá do 26.4.
Akce v klášterním kostele: 27.4. v 18 hod. - koncert žákovských korepetic 
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. V měsících dubnu a květnu je klášterní kostel pro 
veřejnost otevřen v době konání výstavy a při kulturních akcích a slavnostních příle-
žitostech.
Otevírací doba Galerie: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli 
a v pondělí je Galerie uzavřena.
 

1. května (státní svátek) - Svátek práce
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9.00-13.00 hod., 

klášterní kostel 10.00-12.00 hod.

8. května (státní svátek) - Den vítězství    
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9.00-13.00 hod., 

klášterní kostel 10.00-12.00 hod.
V tento den je vstup do všech zařízení VM v Šumperku zdarma!

KINO OKO
22.4. jen v 17.30 hodin Pohádky na dobrou noc, USA, rodinný fi lm, ČZ
22.4. jen v 19.30 hodin Sedm životů, USA, drama
23.4. jen v 18.30 hodin Sedm samurajů, Japonsko, 207 minut  FK - Projekt 100
24.-26.4. jen v 17.30 hodin Marley a já, USA, komedie
24.-26.4. jen ve 20 hodin Milionář z chatrče, Velká Británie, USA, romance, drama
27.-29.4. jen v 18 hodin Pochyby, USA, drama
27.-29. jen ve 20 hodin Milionář z chatrče, Velká Británie, USA, romance, drama
30.4. jen v 18 hodin Rychlí a zběsilí, USA, akční thriller
30.4. jen ve 20 hodin Paranoid Park, Francie  FK - Artvečer
1.5. v 18 a ve 20 hodin Rychlí a zběsilí, USA, akční thriller
2.-5.5. jen v 17.30 hodin Až tak moc tě nežere, USA, Německo, komedie, romantický
2.-5.5. jen ve 20 hodin Rychlí a zběsilí, USA, akční thriller
6.5. jen v 18 hodin Rychlí a zběsilí, USA, akční thriller
6.5. jen ve 20 hodin Sestra, ČR, drama  FK - Artvečer
7.-10.5. jen v 16.30 hodin Příběh o Zoufálkovi, USA, animovaný, dobrodružný 
 Hrajeme pro děti
7.-10.5. jen v 18.15 hodin Hlídač č. 47, ČR, drama, thriller
7.-10.5. jen ve 20.15 hodin Líbáš jako bůh, ČR, komedie, romantický
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách              
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.
knihovnaspk.cz. Obě knihovny jsou mimořádně zavřeny 1.5., 2.5., 8.5. a 9.5.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
24.4. od 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
7.5. od 14 hodin Liga proti rakovině 
8.5. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
22.4.od 19.30 hodin ve velkém sále DK Olympic
24.4. od 16.30 hodin ve velkém sále DK Michal je kvítko
25.4. od 15 hodin v tělocvičně DK (suterén JK) Zdravotní cvičení pro ženy 
 - Mohendžodáro 
 Cvičení s B. Pospíšilovou
25.4. od 20 hodin ve velkém sále DK Irská taneční show „Celtic energy“
26.4. od 15 hodin ve velkém sále DK Yveta Simonová, host: Triangl
26.4. od 15 hodin ve velkém sále DK O Červené Karkulce 
 Malé divadélko Praha  Pohádka
3.5. od 15 hodin ve velkém sále DK Pohádky pro Vás 
 Divadlo POHÁDKA Praha
6.5. od 19 hodin v G-klubu Reinkarnace a rodinná karma 
 Přednáška s besedou 
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
25.4. v 19.30 hodin Zánik samoty Berhof   F, X, VK
28.4. v 17 hodin Zánik samoty Berhof   G, X, VK       
29.4. v 19.30 hodin Th e Beatles Revival Koncert    VK  
30.4. v 17 hodin Matěj Poctivý   S2, X, VK
6.5. v 19.30 hodin Hvězdy na vrbě  VK, X
9.5. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu Divadelní studio D 123  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka František Hubatka - „Bouřky nad Kraví horou“ 
 (malba z let 2007-2008) Výstava potrvá do 3.5.
 Rostislav Valušek - „Vrypy důvěrné“ 
 Vernisáž výstavy grafi k, která potrvá do 31.5., 
 proběhne 6.5. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Slavoj Kovařík  - prodejní výstava obrazů 
 Výstava potrvá do 22.5.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Terezie Rotterová - „Poprava na Šibeničním vrchu“
 Výstava fotografi í bude zahájena 7.5. v 16.00 hodin.

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

U příležitosti 110. výročí narození spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory 
a 70. výročí prvního vydání knihy Ferdův slabikář pořádá knihovna Sever 

výtvarnou soutěž

MŮJ KAMARÁD FERDA aneb ze života hmyzu
Soutěž probíhá  do 31. května.

Formát - libovolný, technika - libovolná.
Obrázky odevzdávejte v knihovně Sever.

Nezapomeňte napsat jméno, příjmení, adresu a věk.

H-CLUB
Suteren - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
23.4. ve 20 hodin  Bluesberg Olomouc
30.4. ve 20 hodin  KAKRAMENT Band 
  Tomáš Ospálek se svými „Omicrony“ křtí nové CD 
Bližší informace: www.h-club.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
28.4. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů
30.4. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou 
středu vždy od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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DDM U RADNICE
22.4. od 16 hodin v herně TTC Pojď si pinknout!  Od 8 let
22.4. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo) Základy uměleckých řemesel 
 - Drátování S sebou láhev, kamínek,
 příp. ozdobný drátek
25.4. a 26.4. od 9 hodin na cvičišti v Temenici Agility 
 Druhé ofi ciální závody Agility
26.4. v arcidiecézním muzeu v Olomouci Muzejní animace Pro děti (i rodiče), 
 inf. R. Večeřová, tel.č. 583 215 395,
 777 216 332
27.4. od 14 hodin v klubovně DDM Turnaj Člověče nezlob se Od 6 let 
27.4. od 15.30 hodin v klubovně DDM v 1. patře Pálí ti to? Od 8 let
27.4. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo) Základy uměleckých řemesel 
 - pleteme z pedigu 
 S sebou dno na tác, př. rozpletený
  košík
30.4. od 15 hodin v dílně DDM Rady a nápady pro železniční
 modeláře kluky a tatínky
1.5. od 9 hodin u DDM 1. máj u radnice Prezentace činnosti dětí 
 ze zájmových kroužků, otevřené
  oddělení přírodovědy 
2.5. od 9 hodin v keramické dílně DDM Keramika pro každého
4.5. od 16 hodin v učebně DDM Volný internet pro děti  Od 8 let
5.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbal pro muže  18-19 let
6.5. od 15 hodin v klubovně DDM AZ kvíz  Od 12 let
6.5. od 16 hodin v herně TTC Pojď si pinknout!  Od 8 let
6.5. od 17 hodin v ateliéru DDM (vpravo) Základy uměleckých řemesel 
 - Tifani Drobné ozdoby a šperky 
 vitrážovou technikou
7.5. od 15 hodin v dílně DDM Železniční modelářství pro kluky 
 i tatínky
9.5. od 15 hodin v kuchyňce DDM Indické vaření pod vedením Anju
 Agrawal Nutná rezervace do 7.5. 
 odpoledne, tel.č. 583 215 395,
 777 216 332.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „K“ Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“ Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 15 hodin v MC na „K“ Volná herna
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“ Volná herna
Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“ Volná herna
24.4. od 15 hodin v ateliéru na „K“ Výtvarný pátek -  Smaltování
24.4. od 9 do 17 hodin v parku u Vily Doris Den Země
26.4. od 15 hodin v MC na „K“ Slet čarodějnic
29.4. od 18.30 hodin v sále Vily Doris VIA LUCIS: Češi na vlásku  
 Setkání s Benjaminem Kurasem
29.4. od 16 18 hodin v MC na „K“ Klub kojících maminek
5.5. od 18 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching - úvod
 Turistická, navigační i internetová hra
  pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé 
7.5. od 15 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching - úvod
 Turistická, navigační i internetová hra
  pro mládež, rodiče s dětmi a dospělé
8.5. od 0.00 do 24.00   Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm
10.5. od 10 hodin na Kolibě Odyssea - orientační běh 
 Informace na www.odyssea-spk.cz
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Kultura/Informace

Lea Vivotová se představí 
v Galerii Šumperska

V tomto roce se do rodného Šumper-
ka opět vrátí dnes již světově proslulá 
Lea Vivotová, mezinárodně uznáva-
ná čechokanadská sochařka, držitelka 
Ceny Olomouckého kraje za přínos 
v kultuře (2007) a ceny Významná čes-
ká žena ve světě (2003). Lea Vivotová 
se narodila jako Drahomíra Hekelová 
v Horní Temenici, absolvovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Praze, 
provdala se za argentinského studenta 
a v roce 1969 emigrovala do Itálie. Od-
tud však brzy odešla do Kanady a po-
kračovala ve studiu umění v Torontu 
a poté v New Yorku. V té době si při-
vydělávala jako biletářka, diskžokejka, 
novinářka, módní návrhářka a zahrála 
si i několik drobných rolí ve fi lmu.

Dnes jsou práce Ley Vivotové, která 
od sedmdesátých let proslula přede-
vším bronzovými sochami lidí sedících 
na lavičkách, rozesety téměř po celém 
světě, drobné sošky mají ve svých sbír-
kách například i Charles Aznavour, 
Placido Domingo, Ronald Reagan či 
Hillary Clintonová. Její dílo můžeme 
obdivovat i v Šumperku - u radnice je 
umístěna „Lavička vzkazů“ nebo socha 
„Matky s dítětem“. Na Hlavní třídě je 

pak instalováno sousoší „Radost z deš-
tě“. Lea Vivotová žije střídavě v Mexi-
ku a Kanadě, do Šumperka se ale čas-
to vrací. Výstava z díla Ley Vivotové 
bude instalována v Galerii Šumperska 
a na nově opraveném nádvoří Pavlíni-
na dvora v Šumperku od 7. května do       
31. srpna.      -zk, at-

Sochy Ley Vivotové budou od května 
do srpna k vidění v Galerii Šumperska 
a také nádvoří Pavlínina dvora. Chybět 
nebudou ani na fotografi i zachycené 
Čtoucí děti v parku.  Foto: archiv VM

 Termín přihlášek na vysokou vyprší již za týden

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostravskou 
Vysokou školu báňskou, mají už jen 
osm dnů na podání přihlášky. Vybrat si 
přitom mohou ze dvou strojírenských 
oborů.

V rámci tříletého bakalářského stu-
dijního programu strojírenství, který 
otevřela VŠB - TU Ostrava v Šumperku 
v roce 2002, si mohou zvolit prezenční 
nebo kombinovanou formu studia obo-
rů Strojírenská technologie a Dopravní 

technika, zaměřeném na pozemní do-
pravu. „Ve školním roce 2008/2009 chce-
me přijmout na prezenční formu studia 
maximálně osmdesát zájemců, o dvacet 
méně pak na formu kombinovanou. 
Na jednotlivé obory se přitom studenti 
rozdělují až ve druhém ročníku studia,“ 
uvedl děkan Fakulty strojní Radim Fa-
rana a dodal, že termín pro podání při-
hlášek pro první kolo vyprší příští týden 
- ve čtvrtek 30. dubna. Bližší informace 
lze získat na www.fs.vsb.cz. -zk-

Festival Hrnečku pař proběhne 
letos již pojedenácté

Od pátku 1. do neděle 3. května se 
v Šumperku rozjede program jede-
náctého ročníku festivalu autorského 
umění Hrnečku pař. Tato výjimečná 
přehlídka, jejíž tradice sahá až do roku 
1995, proběhne na dvou místech - prv-
ní dva dny bude festival hostit šumper-
ský H-club, poslední festivalový den se 
pak odehraje v nové čajovně pod pó-    
diem letního divadla za Vilou Doris. 

Maraton akcí odstartuje hard-rocková 
kapela z Nového Malína Dvacet facek, 
poté dostanou prostor studentské kape-
ly Second Hand Husband a v poslední 
době stále oblíbenější Koblížci. Ostří-
lenější hudební skupiny zastoupí první 
večer alternativní rockeři Zasadíme 
pařez, legendární hypnotičtí SIOUXové 
a večer uzavře alternativní všeuměl Jin-
dra Holubec se svým bratrem. 

Druhý den bude tradičně zaměřen 
více na neotřelé hudební styly. V Šum-
perku není žádnou novinkou soubor 
Avonotaj, hrající staré hebrejské pís-
ně, velmi kvalitní alternativní proud 

hudby přinese také libinská Siberia. 
Hvězdou šumperského regionu jsou 
bezesporu Two Men Whose Love´s 
Music, kteří srší uhrančivou energií, 
Haleluja sound system opět nabídne 
tentokrát elektrifi kovanější alterna-
tivní hudbu. Šamanské world-music 
zazní v podání známé kapely Shama-
nia Mania, která si speciálně pro tento 
večer přizve pět bubeníků a orientální 
tanečnici. Závěr sobotního večera pak 
bude patřit alternativní legendě Pepa 
Rubbish.

Nedělní program festivalu bude 
mít komornější poetický charakter. 
Své básně představí básníci Joe Care, 
Martin Skýpala, vítěz národního kola 
ve slam poetry Jan Jílek a další. Šum-
perské písničkáře zastoupí trojice Vojta 
Kroupa, Petr Juřička a Kaya Cvrk a také 
Tomáš Reiner a Michal Pěnička. 

Celý program budou doprovázet jam 
session, výstavy šumperských výtvar-
níků a další překvapení. Máme se na co 
těšit! K. Cvrk
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Nabídka platí do vyprodání zásob!!!
Tel. prodejna Vrchlického ul. 583 212 498, Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

ulice Vrchlického 25 Šumperk
sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk

www.agroholding.cz

 

SUPER CENASUPER CENA  SUPER CENASUPER CENA  SUPER CENA SUPER CENA SUPER CENASUPER CENA
od 22.4. do 28.4. 2009
Vepřová plec 1 kg ......................................................................................79,90 Kč

Pekařské výrobky
Houska raženka 50 g  .....................................................................................1,- Kč 
Chléb kmínový 1 200 g ........................................................................................ 19,90 Kč
Žitná bageta 100 g................................................................................................. 3,90 Kč
Koláč tvarohový, makový, povidlový 56 g.............................................................. 4,90 Kč

Nabídka masa, uzeniny, cena 1 kg
SUPER CENASUPER CENA  SUPER CENASUPER CENA  SUPER CENA SUPER CENA SUPER CENASUPER CENA
Domácí uzenina z Malé Moravy
Klobása šunková .................................................................................................. 103,- Kč
Libové párky ........................................................................................................... 59,- Kč

Hovězí maso plemene PIEMONTESE
Hovězí zadní......................................................................................................... 145,- Kč
Hovězí přední, krk .................................................................................................. 99,- Kč
Hovězí polévkové ................................................................................................... 60,- Kč

Seznam výrobků s platnou cenou od od 22. 4. do 5. 5. 2009Seznam výrobků s platnou cenou od od 22. 4. do 5. 5. 2009

Dále nabízíme široký sortiment uzeniny, chlazeného kuřecího masa, 
mléčných výrobků, koloniálu a zeleniny.

POKLÁDKA A PRODEJ
parket a plovoucích podlah
RENOVACE PARKET
broušení, tmelení, lakování
PŮJČOVNA - brusky na parkety 
a beton, čisticí stroje na koberce
PRODEJ - laky, tmely, brusivo,
vosky zn. BONA, čistící prostředky
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

dacopodlahy
Lidická 56, Šumperk
křižovatka Jesenická x Lidická
(v budově SAN JV, STAVOPROJEKT)

Návštěvní hodiny: Po – Pá 8:00 – 18:00 h (dle objednání)
          informativní schůzka ZDARMA

Šumperk, Bludovská 12

Mgr. Jolana Keprtová
kurzy snižování nadváhy odvykání 
kouření
zvládání stresu 
regresní terapie
numerologie 
refl exní a uvolňující terapie
     732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

Ing. Radka Prokešová
kurzy snižování nadváhy
výživové poradenství
zdravotní a rekondiční cvičení
cvičení při bolestech zad
Dornova metoda, Mojžíšová
služby osobního trenéra
     732 142 084
radka.prokesova@email.cz

Otevřeno denně od 10 hodin
Tel.č. 776 321 037, 773 697 086

studená i teplá domácí kuchyně 
* ubytování za velmi příznivé ceny * sportovní vyži  

svatby * rodinné oslavy * fi remní večírky 
DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

„ČEŠI NA VLÁSKU“
Setkání se spisovatelem, dramatikem, překladatelem a publicistou 

BENJAMINEM KURASEM 
ve středu 29. dubna od 18.30 hodin v sále Vily Doris

Benjamin Kuras, původním jménem Miloslav Kuraš, je český, ve Velké Británii žijící, 
spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání. Do Velké Británie 

emigroval v roce 1968, po Sametové revoluci začal publikovat v řadě českých periodik a vyšlo 
mu i několik knih v češtině. Patří mezi výrazné kritiky Evropské unie, multikulturalismu, 

islamismu a socialismu a na příkladu Velké Británie ukazuje českým čtenářům, kam až tyto 
jevy mohou dospět. Kuras je autorem šestnácti anglicky psaných rozhlasových a divadelních 

her, které se hrály v pěti zemích, čtyř anglických a dvaadvaceti českých knih  a pravidelný 
sloupkař MF Dnes, Týdeníku Euro a měsíčníku Xantypa.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 



Inzerce - Město Šumperk neodpovídá za obsah  strana 10 

Garantovaný termínovaný vklad Maxim je jistota zhodnocení 
Vašich fi nančních prostředků. Vyberte si ze tří atraktivních úrokových 
sazeb podle délky trvání vkladu: 6, 12 nebo 60 měsíců. 
Užívejte si jeho dalších výhod:
 garance úrokové sazby 
 okamžitý přístup k penězům
 žádné poplatky při zřízení a výběru vkladu

Tato nabídka platí do odvolání. Navštivte naši novou pobočku 
v Šumperku na adrese náměstí Svobody 1, 787 01 Šumperk, 
tel. 221 114 620, e-mail: sumperk@unicreditgroup.cz. Otevírací 
doba: Po, Út, Čt: 09.00 – 17.00, St: 09.00 – 18.00, Pá: 09.00 – 16.00. 
www.unicreditbank.cz

GARANTOVANÝGARANTOVANÝ 
VKLAD MAXIMVKLAD MAXIM
VYBERTE SI,VYBERTE SI, 
JAK POROSTETEJAK POROSTETE

2,75 %

3,05 %

3,75 %
I PRO PODNIKATELE

MAXIM_Sumperk_210x140.indd 1 15.4.2009 11:05:47

OČNÍ AMBULANCE

Od 1. 1. 2009
OTEVŘENA

V NOVÝCH PROSTORÁCH

Gen. Svobody 19A, Šumperk
(Oční centrum - naproti FÚ)

Tel. objednávky: 775 333 225

MUDr. Hana MIKOLAJCZAKOVÁ

lleettnníí ppoobbyyttoovvéé  
kurzy cizích jazykůkurzy cizích jazyků

v Jeseníkáchv Jeseníkách
■■  kurzy konverzace
■■  kurzy pro začátečníky
■■  týdenní kurzy
■■  dětské tábory
■■  studentské tábory
■■  týdenní kurz
■■ týdenní kurz

■■  týdenní kurz

Nemocniční 53
78701 Šumperk
tel. 603 589 845
dolphin@sky.cz

RATAJ
AKVARISTIKA

RADNICE

KOSTEL

MOTOTECHNA

SADOVÁ 13
ŠUMPERK

AUT. ZASTÁVKA

5000 litrů vody
téměř 100 druhů rostlin,  80 druhů ryb
světelná technika GIESEMANN
řada produktů na CO2, reversní osmozy, osvětlení

www.rataj-spk.czPo - Pá:
So:

9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

9.00 - 12.00

RATAJ
AKVARISTIKA

Nově otevřená prodejna akvaristiky

NABÍDKA PRO  VENKOVNÍ JEZÍRKA
TECHNIKA, ROSTLINY, RYBY

Dům kultury Šumperk

 nebytový prostor o rozloze 165 m2 v přízemí jižního křídla 
Pavlínina dvora (bývalá GE Money Bank)

 
kancelář v nástavbě nad hlavní budovou Domu kultury 

o rozloze 40 m2

Bližší informace: 
Mgr.Vladimír Rybička, ředitel Domu kultury

 775 652 074,  rybicka@dksumperk.cz

Tomáš Suchan Hlavní třída 27, Šumperk (vedle spořitelny) tel.: 583 283 493

sportovní obuv NEW BALANCE
skate obuv ODESSA

jarní bundy ICE PEAK, KILLTEC, DIRECTALPINE, CRESS
cyklooblečení ROGELLI, cyklopřilby

Největší výběr kolečkových bruslí v Šumperku a okolíNejvětší výběr kolečkových bruslí v Šumperku a okolí

(Na kolečkové brusle zakoupené v naší prodejně SERVIS ZDARMA)
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nebytový prostor
vhodný k drobnému podnikání

v přízemí budovy
v ul. Gen. Svobody 68

(bývalá prodejna sport. potřeb)

Bližší informace:
Jana Adamírová

tel.č. 583 214  058
Jana.Adamirova@obzor.cz

OBZOR
výrobní družstvo Zlín

Telefon: 
571 620 763

10.00-14.00 hodin
www.studio365.eu

hledá nové tváře 
pro modeling

Večer tradičního jazzu 
k významnému životnímu 
jubileu Jiřího Sedláčka 
a u příležitosti jeho 400. aranže

BENEFICEJIŘÍHO 
SEDLÁČKA

Dům kultury Šumperk uvádí

DK ŠUMPERK

PÁTEK 22. května 
od 19 h
vstupné v předprodeji 100 Kč
v den akce 150 Kč

JAM SESSION: Společné jamování Jiřího Sedláčka s přáteli i náhodnými „kolemjdoucími“

VÝSTAVA fotografií, diplomů, dokumentů a jiných relikvií z archívu 
Old Time Jazzbandu Velké Losiny (Vernisáž proběhne v jižním křídle DK v 18.30 h).

TEENS JAZZ BAND
SWING KVINTET
DIXIELAND

 Velké Losiny

 Šumperk

 Loučná po 30 letech

RICHARD POGODA  Olomouc

n
a
 s

e
v
e
ru

Uzávěrka inzerce 30. dubna 2009 

CK ALFA-ZET  
Ing. Jiří Suchánek       

Radniční 25, Šumperk
Tel. 583 213 415, 

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

CRIKVENICACRIKVENICA
hotelový pavilon Ad Turres

s bazénem - 7 x ubytování s polopenzí
- švédské stoly včetně nápojů
v turnusech  od  15.6.  do   31.8.

DÍTĚ DO 12 LET
ZDARMA

v doprovodu 2 dospělých 
přihláška do konce dubna 
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Pojeďte s námi za svým snem!
Těšíme se na setkání s Vámi!

Další informace o zájezdech nebo katalog - CK Hornet Tour,
Šumperk, Lidická 18, tel. 583 280 066 (Po - Pá 14 - 18 hod.)

Nabízíme volná místa na některých našich zájezdech: ceny zahrnují dopravu luxusním 
busem, resp. letadlem, ubytování, pojištění, průvodce, příp. trajekty a stravu.

► CESTY ZA POZNÁNÍM: některé destinace možno i letecky 
Maďarsko - termální lázně ........ duben, květen, červen, říjen, listopad 2009 ............od 1.790 Kč
Polsko-Oswietim, Wieliczka, Krakow ........................... 25. - 26.4.2009 .................1.850 Kč
Německo - Drážďany, Tropic Islands, Berlín ................. 8. - 10.5.2009 .................3.890 Kč
Francie - Riviera a Provence ............................................. 9. - 15.6.2009 .................7.390 Kč
Krym -perla bývalého Sovětského svazu ...................... 16. - 28.6.2009 ...............14.990 Kč
Itálie- antický Řím a slunná Sicílie ................................... 2. - 13.7.2009 ...............11.790 Kč
Londýn a jižní Anglie ........................................................ 16. - 21.7.2009 .................7.790 Kč
Irsko - mystický zelený ostrov ......................................... 16. - 26.7.2009 ...............15.850 Kč
Grandtour Velkou Británií ............................................. 25.7. - 5.8.2009 ...............14.950 Kč
Skandinávie- norské fjordy a Stockholm ..................... 28.7. - 5.8.2009 ...............12.790 Kč
Belgie, Nizozemsko - NOVINKA..................................... 29.7. - 3.8.200 .................6.750 Kč
Francie - Bretaň a Normandie .......................................... 7. - 13.8.2009 .................7.790 Kč
To nejkrásnější z Alp .......................................................... 8. - 11.8.2009 .................7.590 Kč
Rakousko - příroda a historie - NOVINKA ................... 8. - 11.8.2009 .................5.450 Kč
Podkarpatská Rus ............................................................. 16. - 23.8.2009 .................6.850 Kč
Island - země ohně a ledu - NOVINKA ......................... 17. - 30.8.2009 ...............28.950 Kč
Francie - Paříž a Versailles .............................................. 23. - 28.9.2009 .................5.850 Kč
USA - putování za americkým snem ...........................26.9. - 4.10.2009 ..........od 23.950 Kč
Slovensko - příroda, ale také husí hody ......................... září, říjen 2009 ............od 1.990 Kč
Spojené arabské emiráty................................................ 14. - 22.11.2009 ..........od 27.950 Kč
Keňa - tropický ráj na rovníku - NOVINKA ..........29.11. - 6.12.2009 ...............34.900 Kč

► CESTY ZA ODPOČINKEM luxusní apartmány, možno i letecky: 
Itálie -Kalábrie - San Nicola Arcella .................červenec, srpen-září 2009 ............od 7.790 Kč
Dánsko - cykloturistika Bornholm ................................. 20. - 26.7.2009 .................7.390 Kč
Řecko - smaragdový ostrov Korfu ................................... 4. - 20.9.2009 .................8.850 Kč

Po a Út akční cena 
bowlingu po celý den 

Hemingway 
Special

Midmight Sun

Bacardi 
Mojito

Planter´s 
Punch

Bacardi 
& Coke

Pina Colada Finnish Ice

Mangolada

Georgia Lime

170 Kč!170 Kč!

22. 4. - 23. 4. Gold Cock .........................................20 Kč
24. 4. - 26. 4. Vodka Amundsen + Can Burn .........50 Kč
27. 4. - 30. 4. Fernet Stock + Citrus .......................20 Kč
1. 5. - 3. 5. Becherovka + Lemon .......................20 Kč
4. 5. - 7. 5. Seven Crown ....................................20 Kč
8. 5. - 10. 5. Vodka Amundsen + dárky................20 Kč

Náměstí republiky 6, Šumperk 787 01
Rezervace: 607 788 467,  583 215 311

Provozní doba: denně 10:00 - 5:00

Ordinace OTTLENS
centrum oční a estetické medicíny
tel.: 583 280 188
MUDr. Lenka Ottová

Kontaktní čočky, odstranění vrásek, převislých víček, vaků pod očima, pocení,
znamének, bradavic, žilek, modelace rtů, pokleslých ústních koutků, chemický peeling

Od 1. 11. 2008 začal v našem centru pracovat prim. MUDr. Ivan Schlemmer.

Optika OTTLENS
Ottlens optik
tel: 583 215 746
Bc. Kamil Ott

centrum oční  a estetické medicíny, optika

Langrova 7 Šumperk - bývalé PVT, vedle pošty

www.ottlens.com

Oční vyšetření nepodmiňujeme nákupem brýlí v naší optice - brýlový recept dostanete přímo v ordinaci.

50% sleva na aplikaci torických kontaktních čoček
krátké čekací doby, akutní případy ošetříme ihned
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