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sportovci opět 
dosáhnou na dotace 6

Pestrý kaleidoskop 
kulturních 
událostí

Je léto. Lucie a  Leoš stopují do  La-
ponska. Před sebou mají polární kruh 
a za  sebou hromadu problémů, o kte-
rých si myslí, že zůstaly zapomenuté 
doma. Ale během čekání na silnici za-
číná minulost znovu ožívat. „Všechno, 
po čem toužíš, je vždycky strašně dale-
ko,“ říká jedna z postav hry Léto v La-
ponsku, kterou se šumperskými herci 
nastudoval režisér Petr Mančal. Posled-
ní premiéra letošní divadelní sezony se 
odehrála uplynulou sobotu

Divadelní road story Jaroslava Rudi-
še a Petra Pýchy o dlouhé cestě na sever 
uvede divadlo v  dubnu ještě dvakrát. 
Na programu je dnes o páté podvečerní 
a ve čtvrtek 21. dubna v rámci Festivalu 
Miloše Movnara. Ten se letos uskuteční 
již pojedenadvacáté. Členové tří porot 
během něj zhlédnou pět inscenací a vy-
berou vítěze v kategoriích nejlepší he-
rec, nejlepší herečka, nejlepší inscenace 

a  nejlepší herecký výkon v  malé roli 
- tvz. Štěk. Vyhlášena bude i nejoblíbe-

nější inscenace podle hlasování široké 
veřejnosti. Více na straně 5. -zk-

Lucii hraje v komedii pro pět herců Léto v Laponsku Lucie Šmejkalová, Leoše Jan Kroneisl.  Foto: P. Veselý

Divadelníci přenesli diváky do letního Laponska

V dalších rolích diváci uvidí Olgu Kaštickou, Josefa Vránu a Víta Pištěckého. 
 Foto: P. Veselý

Bývalý altán nahradí v budoucnu stav-
ba lehké konstrukce.   Strana 2

Zastupitel Martin Janíček si vyzkou-
šel noční službu s  městskými strážní- 
ky.    Strana 3

Do rekonstrukce zimního stadionu se 
dodavatelská firma pouští tento týden, 
hotova by měla být do  konce červen- 
ce.     Strana 3

Rockovým fandům nabídne letošní 
Eurofest exkluzivní zážitek - koncert 
skupiny Synkopy 61.    Strana 6
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Informace ze zastupitelstva

Letem zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na  svém zasedání 

ve čtvrtek 31. března 2016
* vzalo na  vědomí zhodnocení činnosti Městské 

policie a  její součinnost s  Policií ČR v  roce 2015 
a  také zprávu o  činnosti obvodního oddělení státní 
policie v loňském roce. V něm městští strážníci řešili 
6385 přestupků, trestných činů a dalších událostí. To 
je o 439 případů méně než v roce 2014.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v oblas-
ti požární ochrany v loňském roce. Temeničtí hasiči 
v něm zasahovali celkem padesátkrát, nejvíce - v deví-
ti případech - v měsíci srpnu. V osmnácti případech 
přitom šlo o požár a ve dvaatřiceti o technickou po-
moc. Bližší informace na www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti města v ob-
lasti civilní ochrany v loňském roce.

* schválilo z programů „Podpora neziskových akcí“ 
a „Podpora celoroční činnosti“ pro rok 2016 přiděle-
ní dotací na neziskové akce a na celoroční činnost, 
na něž jejich pořadatelé žádali částku přesahující pa-
desát tisíc korun. V této souvislosti neschválili žádost 
o  dotaci na  celoroční činnost organizace SPOLEČ-
NĚ - JEKHETANE, o.p.s. z důvodu malého přínosu 

organizace pro život ve městě. Letos přitom dorazilo 
na šumperskou radnici 123 žádostí o poskytnutí do-
tace na neziskovou akci a šestačtyřicet žádostí o do-
taci na  celoroční činnost. Celkem tak zastupitelstvo 
a rada rozdělily částku 3,818 milionu korun. Tři sta 
dva tisíce zůstaly jako finanční rezerva, která bude 
využita v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí 
žádostí, jež nelze zahrnout do dotací, ale které svým 
obsahem odpovídají zájmům města. Více v  příštím 
čísle.

* schválilo rozdělení státního příspěvku z  Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny na  le-
tošní rok v celkové výši 1,615 milionu korun na dva 
projekty, konkrétně na  částečnou obnovu krovu 
v  Geschaderově domě a  na  dokončení restaurování 
barokní výmalby kněžiště v kostele sv. Jana Křtitele. 
Více v příštím čísle.

* vzalo na  vědomí dopis z  16. února, který za-
stupitelům zaslali nájemníci domu na  Hlavní tří- 
dě 12 a  v  němž žádají o  odkoupení bytů v  tomto 
domě. Vzhledem k  tomu, že dům je zařazen do  se-
znamu neprodejných, schválili zastupitelé jeho pone-
chání ve zmíněném seznamu.  Pokr. na str. 4

Definitivně jasno snad již je v otázce, jak bude vy-
padat prostor, který vznikl po zbourání altánu ve Sme-
tanových sadech. Z  několika variant řešení, počínaje 
realizací altánu ve  tvaru lastury podle návrhu Jiřího 
Valerta v  ceně do  tří milionů korun s  tím, že může 
dojít k  prodloužení termínu ukončení druhé etapy 
revitalizace parku, přes vybudování altánu lehké kon-
strukce bez použití těžké techniky až po úpravu plochy 
bez jakékoliv stavby, nakonec zastupitelé na svém břez-
novém jednání dvaceti hlasy odsouhlasili vybudování 
altánu lehké konstrukce, jež upravený park použitou 
technologií nijak výrazně nezasáhne.

Ačkoli zastupitelstvo loni v červnu rozhodlo o po-
době altánu podle návrhu Jiřího Valerta a  původní 
altán se zboural, letošní soutěž na  dodavatele stavby 
ukázala, že finanční náklady převyšují původně pro-
klamovanou částku 1,75 milionu korun. Rada města 
tak soutěž začátkem února zrušila. Zastupitelé Alena 
Hlavešová a  František Merta vzápětí na  únorovém 
zasedání zastupitelstva předložili svým kolegům ná-
vrh na výstavbu nového altánu podle Martina Königa 
a jeho zapracování do programu rekonstrukce Smeta-
nových sadů v  částce do  dvou milionů korun. Tento 
návrh po  delší diskuzi upravili tak, že zastupitelstvo 
uloží radě města, aby posoudila situaci návrhů altánu 
podle M. Königa a J. Valerta s tím, že finanční limit pro 
realizaci altánu je do tří milionů korun, včetně DPH. 
V následném hlasování ovšem neprošel ani jeden z ná-
vrhů a v platnosti zůstalo usnesení z loňského června, 
tedy stavba altánu podle Jiřího Valerta. Na posledním 
březnovém jednání zastupitelstva tak předložil odbor 
rozvoje města, územního plánování a  investic mož-
nosti řešení prostoru, který vznikl po zbourání altánu, 
v několika variantách.

„Přimlouvám se za schválení realizace altánu podle 
návrhu Jiřího Valerta. Jde o moderní řešení, které bylo 
již dvakrát schváleno. V případě lehké zastřešené kon-
strukce bude stejně potřeba betonáž, která se již ho-
tové revitalizace dotkne,“ uvedl zastupitel Jiří Vozda. 
Místostarosta Tomáš Spurný vzápětí upozornil, že 
město je v současnosti v časové tísni, neboť se již ro-
zebíhá druhá „vysoutěžená“ etapa revitalizace parku, 
kterou by budování altánu těžkou technikou výrazně 

narušilo. „Doufám, že konečně zvítězí zdravý rozum. 
Domnívám se, že by zde měla být dřevěná konstrukce, 
jejíž realizace bude do jednoho milionu,“ reagoval za-
stupitel Jiří Gonda.

Altán v  jakékoliv podobě vítají i členové petičního 
výboru za zachování původní stavby. „Altán má svou 
funkční úlohu, bez něj ten park ztrácí na  hodnotě,“ 
podotkl v diskuzi přítomný Slavomír Bušina, jenž stál 
u zrodu této iniciativy. Jeho názor podpořil i zastupi-
tel Martin Janíček, který se zúčastnil nedávné brigády 
nově vzniklého Šumperského okrašlovacího spolku. 
„Všichni přítomní se shodli, že nejlepší bude lehká 
konstrukce altánu,“ řekl Janíček.

V následném hlasování se pro variantu realizace al-
tánu podle Jiřího Valerta vyjádřilo pouze sedm zastu-
pitelů. Jedenadvaceti hlasy poté zastupitelé zrušili své 
usnesení z 18. září 2014, týkající se výstavby altánu po-
dle Valertova návrhu, a vzápětí schválili dvaceti hlasy, 
aby rada města připravila návrhy na vybudování altá-
nu lehké konstrukce bez použití těžké techniky s tím, 
že do doby jeho výstavby bude budoucí zastavěná plo-
cha pod altánem pouze upravena, například zasetím 
trávy či mlatovým povrchem.

Ve  Smetanových sadech již v  současnosti pokra-
čuje druhá etapa revitalizace zeleně, kterou realizuje 
třinecká firma SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., 
a tento týden se rozjelo budování cestní sítě, veřejné-
ho osvětlení a mobiliáře v části směrem k Nemocniční 
ulici. Zakázku získala ve výběrovém řízení zábřežská 
společnost Ekozis spol. s  r.o., která ze šesti uchazečů 
nabídla nejnižší cenu - 3,02 milionu korun. -zk-

Bývalý altán nahradí v budoucnu stavba lehké kon-
strukce.                                                              Foto: -zk-

      Zastupitelé se sejdou 
koncem dubna

Ke svému dalšímu jednání se sejdou šumperští 
zastupitelé ve čtvrtek 28. dubna. Schválit by na něm 
měli závěrečný účet města za  rok 2015 a  hospo-
dářské výsledky příspěvkových organizací města 
za  loňský rok. Na  programu jsou rovněž zprávy 
o  inventarizaci majetku, o  činnosti obecního živ-
nostenského úřadu, o  sociální situaci ve  městě 
a o plnění Strategického plánu rozvoje města Šum-
perka za rok 2015. Současně by měli zastupitelé vy-
hodnotit akční plán za loňský rok a schválit návrh 
nového akčního plánu a rozpočtový výhled města. 
Chybět nebudou majetkoprávní a finanční záleži-
tosti. Jednání začíná v  15 hodin v  zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Rekonstrukce 
promění Zábřežskou ulici 
v hlavní silnici

Rekonstrukce Vančurovy ulice letos pokračuje. 
Dotkne se křižovatky s  ulicí Zábřežskou v  úse-
ku po  ulici Nerudovu. Zábřežská ulice se přitom 
po úpravě stane hlavní silnicí.

Stavební práce má „na triku“ společnost Strabag 
a.s., která v konkurenci osmi firem nabídla nejnižší 
cenu ve výši necelých 7,113 milionu korun. Práce 
by se měly rozjet začátkem prázdnin a především 
řidiči musejí počítat s tím, že v této lokalitě dojde 
k dopravním omezením. Příští rok se pak dokon-
čí křižovatka s ulicí B. Němcové a na ni navazující 
část po Havlíčkovu ulici. -zk-

      Město zlepšilo hygienu 
skladování odpadu

V  jedenáctém týdnu letošního roku proběhlo 
v  Šumperku mytí vnitřního prostoru 1100 litro-
vých plastových nádob, do nichž je ukládán směs-
ný komunální odpad a bioodpad. Tato mimořádná 
služba, jež zlepšuje hygienu skladování komunál-
ního odpadu, posouvá logistiku nakládání s  ko-
munálními odpady v Šumperku opět o stupeň výš 
oproti jiným městům. V této souvislosti připomíná 
oddělení odpadů šumperské radnice občanům, že 
směsný komunální odpad by měli ukládat do kon-
tejnerů ve vhodném obalu.  -red- 

Ve Smetanových sadech vyroste altán lehké konstrukce

Plastové nádoby, do nichž se ukládá směsný komu-
nální odpad a bioodpad, prošly v polovině března 
mytím a vydezinfikováním.  Foto: V. Hošek
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První etapu modernizace zimního stadionu rozjely 
začátkem dubna Podniky města Šumperka. Spočívá 
především ve výměně technologie na výrobu ledu, jež 
podstatně sníží množství používaného čpavku. Na re-
konstrukci má firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., jež 
vyšla vítězně z výběrového řízení, čtyři měsíce.

„Při výběru dodavatele jsme spolupracovali s praž-
skou společností OTIDEA, která se zaměřuje na ad-
ministraci zadávacích řízení u  veřejných zakázek. 
Celkem se přihlásili čtyři uchazeči, z  nichž nejnižší 
cenu nabídla firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Jde 
o  výrobce a  dodavatele chladicích zařízení, který se 
specializuje i na rekonstrukce chlazení a stavby klu-
zišť,“ uvedl ředitel Podniků města Šumperka Patrik 
Tomáš Pavlíček. Vzápětí prozradil, že realizační ná-
klady investice přijdou na  32,37 milionu korun bez 
DPH. Původní odhady se přitom pohybovaly kolem 

padesáti milionů. „Zjišťovali jsme samozřejmě, zda je 
rekonstrukce za tyto peníze realizovatelná. Potvrdilo 
se, že ano,“ podotkl Pavlíček.

Nové chladicí zařízení na  výrobu umělého ledu 
především výrazně sníží bezpečnostní rizika spojená 
s  používáním velkého množství jedovatého čpavku. 
„Z pěti tun čpavku se chceme díky moderní techno-
logii dostat na asi jednu tunu,“ uvedl ředitel. Součas-
ně se podle něj sníží energetická náročnost výroby 
ledu, neboť se odstraní stávající dvě betonové desky, 
na nichž se dosud led vyráběl a jež nejsou dostatečně 
odizolované. „Betonová deska je prasklá a nejsou pod 
ní dostatečné podkladové vrstvy. Po jejím odstranění 
by se podle provedených geologických sond mělo jít 
ještě do zámrzné hloubky čtyř až pěti metrů. Poté se 
položí nové podkladní vrstvy, izolace, hlavní kanál, 
nové rozvody potrubí pro čpavek a glykol a vybeto-
nuje nová deska,“ popsal Pavlíček a dodal, že dojde 
ke kompletní modernizaci stávající technologie chla-
zení. Stávající kompresor z roku 1973 přitom nahradí 
dva nové o stejném výkonu a strojovna bude vybave-
na moderním zařízením pro měření a  regulaci sys-
tému. Mezi halou a strojovnou pak vyroste přístavba 
rolbovny a vybuduje se nová sněžná jáma pro ukládá-
ní zmrazků, jež sbírá rolba. K jejich rozpouštění bude 
napomáhat odpadní teplo ze strojovny, získané při 
chladící činnosti kompresorů. 

Součástí první etapy modernizace je rovněž úprava 
zázemí pro časomíru a  brankové rozhodčí, osazení 
nových mantinelů s plexiskly a střídaček a trestných 
lavic pro hráče. „Tyto položky samozřejmě nesouvi-
sejí s dotací, takže je budeme financovat ze svého roz-
počtu,“ poznamenal ředitel Podniků města. 

Staveniště převzala společnost ENERGO CHO-
CEŇ v pondělí 4. dubna. Zakázku přitom musí zvlád-
nout do konce července, aby na led vyrobený novou 
technologií mohli v  srpnu vyjet hokejisté. „Termín 
dokončení 31. července je pro dodavatele klíčový. 
Pokud by ho nedodržel, hrozí mu výrazné sankce,“ 
zdůraznil Pavlíček.

Na nákladnou akci se Podniky města snaží získat 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Mi-
nulý týden proběhlo jednání na  Státním fondu ži-
votního prostředí, který posuzuje kromě naší žádosti 
ještě další dvě. Konkrétní termín, kdy bychom měli 
dostat vyrozumění, zatím neznáme,“ uvedl ředitel. 
Pokud Podniky města se žádostí uspějí, mohly by zís-
kat okolo dvaceti milionů. „To by nám otevřelo cestu 
k  realizaci druhé etapy, jež zahrnuje opravu střešní  
konstrukce, osvětlení, úpravu hlavních tribun a  za-
teplení haly stadionu. Předpokládané náklady se 
pohybují kolem devatenácti milionů bez DPH, které 
bychom mohli pokrýt z vlastních zdrojů a s využitím 
úvěru,“ konstatoval Pavlíček a  dodal, že vzhledem 
k  zahájené modernizaci stadionu a  chystané druhé 
etapě letos Podniky města žádnou další větší inves-
tici do svého majetku neplánují. „Zvažujeme i to, že 
bychom druhou etapu modernizace stadionu spojili 
se zateplením přilehlého hotelu Sport, včetně střechy, 
na který již máme zpracovaný projekt. Jde však o in-
vestici pohybující se kolem patnácti milionů korun, 
takže rozhodnutí, jestli do  této akce půjdeme, bude 
záviset na tom, zda uspějeme s již zmíněnou žádostí 
o dotaci u Státního fondu životního prostředí na prv-
ní etapu modernizace zimního stadionu,“ uzavřel 
ředitel Podniků města. -zk-

Zajímavou zkušenost má za  sebou 
šumperský zastupitel Martin Janíček. 
Rozhodl se totiž absolvovat velkou část 
noční služby s městskými strážníky, aby 
poznal, co jejich práce obnáší. 

„Na únorovém jednání zastupitelstva 
jsem hovořil s  přítomnými strážníky 
městské policie, kteří jsou i přes snahu 
přispět svými podněty ke  zlepšení je-
jich práce zklamáni z  toho, že ztrácejí 
důvěru veřejnosti a  části zastupitelů. 
Když loni na  jednání zastupitelstva 
předkládala tehdejší paní ředitelka 
knihovny své požadavky na využití Ma-
sarykovy školy z  důvodu již nevyho-
vujících současných prostor, osobně 
jsem do  knihovny zašel a  vyzkoušel 
jsem si stěhovat regály plné knih. Stej-
ný přístup jsem proto zvolil i u městské 
policie,“ říká Martin Janíček, který si 
s  městskými strážníky odsloužil po-
slední březnovou sobotu velkou část 
jejich noční směny. Absolvoval tak čtyř 
a  půl hodinovou „procházku“ městem 
a dvou a půl hodinovou hlídku v autě. 

„Tušil jsem, že práce strážníků není 
jednoduchá, ale po společné směně už 
vím, že jejich práce nekončí danou služ-
bou, jsou v podstatě strážníky stále,“ po-
dotýká Martin Janíček. Vzápětí dodává, 
že „horké“ chvilky naštěstí nezažil. Bě-
hem sobotní služby totiž řešili strážní-

ci výjimečně pouze běžné záležitosti, 
například špatné parkování taxikářů, 
rušení nočního klidu, bezdomovce 
či jednu „unavenou“ slečnu, která našla 
zalíbení ve vysypávání popelnic. 

A co podle něj šumperské strážníky 
nejvíc trápí? „Myslím, že jim začíná 
scházet motivace pro pracovní výkon 
a  určitě by nebylo špatné, kdyby cítili 
větší podporu ze strany města a vedení 
městské policie,“ domnívá se zastupitel. 

Řešení vidí například v motivačních be-
nefitech, ve zlepšení výstroje a vybavení 
či ve zvýšení mzdových tarifů. „Nejdří-
ve je samozřejmě nutné tyto požadavky 
probrat, zda jsou reálné. Na dubnovém 
jednání chci kolegům předložit materiál 
se svými poznatky, jenž bude obsahovat 
i návrhy opatření, které ještě před tím se 
strážníky zkonzultuji a projednám s ve-
dením městské policie a města,“ uzavírá 
Janíček. -zk-

Zpravodajství/Informace

Výkonnostní sportovci 
opět dosáhnou na dotace

Na  „dotační“ peníze z  městského 
rozpočtu letos opět dosáhnou nejen or-
ganizace pracující s dětmi a mládeží, ale 
také ty, jež působí v  soutěžích výkon-
nostního sportu. Na podporu družstev, 
která reprezentují město v  dlouhodo-
bých soutěžích a  mají v  něm divácké 
zázemí, vyčlenila místní radnice v rám-
ci programu „Podpora výkonnostního 
sportu“ ve  svém rozpočtu stejně jako 
loni dva a půl milionu. 

Podmínky pro poskytování dota-
cí a  veškeré potřebné tiskopisy jsou  
zveřejněny na  městském webu www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
Dotační programy. O zmíněnou dotaci 
může požádat pouze právnická osoba, 
například sportovní oddíl či tělový-
chovná jednota, která má sportovní 
činnost ve své náplni a jež sídlí a vyko-
nává svoji činnost v Šumperku. 

Žádosti začnou podatelny šumper-
ské radnice na náměstí Míru 1 a v  Je-
senické ulici 31 přijímat v  pondělí  
18. dubna úderem osmé hodiny ranní. 
Termín pro jejich podávání pak vy-
prší v  pondělí 2. května ve  12 hodin. 
Žádosti poté projedná komise pro 
přidělování grantů a dotací a v červnu 
se konkrétními návrhy bude zabývat 
rada města, jež je předloží zastupitelům  
16. června ke schválení. -zk-

Martin Janíček si vyzkoušel noční službu s městskými strážníky Davidem Císařem 
a Jiřím Turkem.  Foto: -zk-

Investicí číslo jedna je pro Podniky města zimní stadion

Myslím, že strážníkům začíná scházet motivace 
pro pracovní výkon, říká Martin Janíček

Do rekonstrukce zimního stadionu se dodavatelská 
firma pouští tento týden.                                       Foto: -pk-
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Poměrně jasno v akcích, které chtějí letos realizo-
vat, mají Podniky města Šumperka. Společnost, u je-
jíhož zrodu stála před devatenácti lety jako jediný 
akcionář šumperská radnice, spravuje kromě vlastní-
ho majetku i  majetek městský. Na  jeho údržbu při-
tom letos vyčlenili zastupitelé v  městském rozpočtu 
63,004 milionu korun. Na provoz zimního stadionu, 
včetně dotací na pronájem ledové plochy pro dospě-
lé i mladé hokejisty, navíc přispěje město ze své kasy 
až částkou 5,291 milionu a na plavecký areál AQUA-
centrum na Benátkách částkou až do výše 3,6 mili-
onu. Od Podniků města pak dostane místní radnice  
7,25 milionu korun nájemného za propachtování les-
ního hospodářského celku a  odhadem půl milionu 
od  provozovatele veřejných pohřebišť za  pronájem 
hrobových míst na místních hřbitovech.

Stejnou částku jako loni, konkrétně 25,4 milionu 
korun, mají v  letošním rozpočtu Podniky města vy-
členěnou na správu a údržbu komunikací, jarní, letní 
a podzimní úklidy a zimní operační plán, který při-
tom ukrojí ze zmíněné sumy téměř polovinu - dvanáct 
milionů čtyři sta tisíc korun. Zbývající finance pak 
jsou určeny na  údržbu a  opravy vozovek, chodníků, 
mostů, na  obnovu autobusových zastávek, výměnu 
a doplnění odpadkových košů a na dopravní značení. 

„V  případě vozovek počítáme s  menšími oprava-
mi částí ulic Bohdíkovské, Zborovské, Kosmonautů, 
Bezejmenné a Na Bělidle, s úpravou vjezdu do areá-
lu mateřské školy v Třebízského ulici a  s položením 
obrub před školou v  ulici 8. května,“ uvedl ředitel 
Podniků města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček. 
Rekonstrukce se dočkají i chodníky, například pravá 
strana chodníku v Jesenické ulici v části od Hybešo-

vy ulice po  ulici Zborovskou, chodníky mezi domy 
v ulicích Janáčkově a Nezvalově, chodník v Zahradní 
ulici od ulice Školní po konec ulice Sluneční a  také 
chodník v  Jeremenkově ulici v  části mezi ulicemi  
17. listopadu a  Fialovou, vesměs jako pokračování 
úseků zrealizovaných v předchozích letech. „V někte-
rých případech dojde pouze k přeskládání chodníku 
s  tím, že se nezmění jeho šířka, ani kvalita dlažby,“ 
podotkl ředitel a upřesnil, že celkem je na tyto úpravy 
vozovek a chodníků vyčleněno 5,2 milionu korun. 

Podniky města budou letos pokračovat rovněž v ob-
nově autobusových zastávek a ve výměně a doplnění 
odpadkových košů, v  doplnění dopravního značení 
a orientačního systému ve městě a také v úpravě ploch 
u nádob určených k separaci a likvidování odpadů. 

„Na  správu a  údržbu veřejného osvětlení máme 
vyčleněno 11,2 milionu korun. Tato částka zahrnuje 
kromě nákladů na opravy, údržbu a  jmenovité akce 
také spotřebu elektrické energie,“ vysvětlil Pavlíček. 

Úpravou podle něj letos projdou svítidla ve vnitroblo-
ku mezi ulicemi ČSA a 8. května, v parku za Scholou 
Viva, v  ulici Fibichově a  osvětlení chodníku vedou-
cího z  ulice Šumavské ke  Kmochově ulici a  podél 
Bratrušovského potoka. S  výměnou kabelu a  celých 
stožárů se svítidly se pak počítá v případě chodníku 
vedoucího z Lidické ulice směrem k ulici Vrchlického.

V  letošním roce chtějí Podniky města Šumper-
ka opravit v areálu Tyršova stadionu šatnu pro hráče 
amerického fotbalu, včetně rekonstrukce vytápění 
a vybudování nových skříněk. Počítá se i  s opravami 
na atletické dráze a doskočišti a na házenkářském hři-
šti, které by poté sloužilo nejen pro házenou, ale také 
pro basketbal. A úpravy terénu a oplocení by se měla 
dočkat volná tréninková plocha v areálu stadionu. 

Největší investicí by pak měla být rekonstrukce 
umělého povrchu fotbalového hřiště, která se odha-
duje na  částku kolem 7,2 milionu. Fotbalový klub 
Šumperk z.s., jenž sportoviště užívá, již v  lednu  
podal žádost o dotaci na ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. V této souvislosti schválili zastu-
pitelé na  svém únorovém jednání spoluúčast města 
do tří milionů korun. Pokud by fotbalový klub získal 
osmdesátiprocentní dotaci, město by na  jeho reali-
zaci uvolnilo 1,45 milionu. Podmínkou poskytnutí 
peněz z městské kasy je, že fotbalisté peníze získají. 
Městskou „dotaci“ by přitom pokryla úspora financí 
určených na zimní údržbu 2015/2016, která díky le-
tošní mírnější zimě činí předběžně 2,25 milionu ko-
run. „Pokud by ministerstvo dotaci do konce června 
neposkytlo, navrhujeme využít 2,25 milionu korun 
na další opravy chodníků a komunikací v letním ob-
dobí,“ upřesnil ředitel.  Pokr. na str. 5

Údržba městského majetku přijde na miliony

Letem zastupitelským světem „Luciska“ 
zve do Provence 
s Lenkou 
Horňákovou Civade

   Pokr. ze str. 2
* ZM po delší, místy emotivně vypja-

té diskuzi doporučilo radě města, aby 
v působnosti valné hromady společnos-
ti Podniky města Šumperka a.s. ve věci 
města jako jediného akcionáře uvede-
né společnosti udělila představenstvu 
společnosti závazný pokyn k  zahájení 
jednání s  Josefem Pospíšilem za  úče-
lem prominutí dluhu v  celkové výši  
881  790 Kč, který mu vůči společnosti 
PMŠ vznikl v  souvislosti s  provozová-
ním místního zimního stadionu v  ob-
dobí do  změny systému provozování 
k 1.1. 2010. Podmínkou je, že se město 
zaváže uvolnit Podnikům města v letoš-
ním roce na  dokrytí ztráty investiční 
dotaci na  akci „Modernizace techno-
logie chlazení ledové plochy zimního 
stadionu v Šumperku“ ve výši prominu-
tého dluhu. Poskytnutí investiční dotace 
zastupitelé schválili a uložili radě města 
zapracovat tuto částku do letošních roz-
počtových opatření. Jde přitom o částku 
odpovídající neprávem stržené dani 
z přidané hodnoty v letech 2002 - 2009. 
Josef Pospíšil v  této souvislosti spor se 

státem vyhrál. V dalších jednáních však 
bylo konstatováno, že jde o promlčenou 
kauzu.

* schválilo změnu svého usnesení 
z loňského listopadu, jež se týkalo výku-
pu pozemků pro realizaci cyklostezky 
do Bratrušova s tím, že město bude jed-
nat s vlastníky o výkupu za maximální 
cenu ve  výši 100 Kč/m2 v  části, která 
je v  územním plánu města vymezena 
jako plocha smíšená nezastavěného 
území, v případě plochy smíšené obyt-
né pak za  maximální cenu 333 Kč/m2 

a u plochy občanského vybavení - tělo-
výchovná a  sportovní zařízení za  cenu  
224 Kč/m2. Náklady na  výkup zmíně-
ných pozemků přitom činí více než dva 
miliony korun.

* schválilo podání žádosti o  dotaci 
z  Integrovaného regionálního progra-
mu na  pořízení techniky pro teme-
nickou jednotku sboru dobrovolných 
hasičů. Jedná se o  velkoobjemovou 
cisternovou automobilovou stříkačku 
určenou k hašení lesních a polních po-
rostů. K tomuto účelu v současnosti po-
užívají temeničtí hasiči stříkačku CAS 

32 T 815 starou devětadvacet let. Vzhle-
dem k tomu, že výše dotace činí až de-
vadesát procent, město by modernizaci 
techniky zrealizovalo s minimálním fi-
nančním zatížením.

* v  diskuzi následující po  předložení 
materiálu k  problematice komunálního 
odpadu, který zpracoval zastupitel Jiří 
Vozda a v němž mimo jiné navrhl, aby 
město již nezastupoval ve  spolku Od-
pady Olomouckého kraje místostarosta 
Jan Přichystal, a po informaci o činnosti 
zmíněného spolku, kterou Jan Přichys-
tal přednesl, byl Jiří Vozda vyzván, aby 
ve spolku místostarostu Přichystala na-
hradil. Jiří Vozda nabídku akceptoval 
a zastupitelé poté vzali na vědomí rezig-
naci Jana Přichystala na  zastupování 
města ve  spolku Odpady Olomoucké-
ho kraje k 31.3. 2016 a jmenovalo jako 
nového zástupce města v tomto spolku 
Jiřího Vozdu s účinností od 1.4. 2016.

* uložilo radě města zabývat se zpra-
cováním plánu odpadového hospo-
dářství města Šumperka. Ten musí mít 
město hotový do 3. února příštího roku.
 Zpracovala -zk-

Další pořad z  oblíbeného cyklu 
komorních pořadů Via Lucis chystá 
na  čtvrtek 21. dubna Středisko volné-
ho času Doris. Hostem bude tentokrát 
Lenka Horňáková Civade, rodačka 
z Prostějova, jež mimo jiné vystudova-
la výtvarné umění na Sorboně, plně se 
věnuje kresbě a malbě, pořádá výstavy 
a  v  roce 2010 vydala knihu Provence 
jako sen. Večer nazvaný Daleko a jinde 
- Provence se uskuteční od 18.30 hodin 
v hotelu Elegance v Husitské ulici 2. 

Pořad spojený se čtením fejetonů 
z  knih Lenky Horňákové Civade, po-
vídání o  Provence a  prezentací její 
výtvarné tvorby doprovodí francouz-
ské šansony v  podání klavíristy Josefa 
Macka ze ZUŠ Šumperk. Vstupenky 
za  70 Kč a  50 Kč (senioři a  mládež) si 
lze koupit, případně rezervovat ve Vile 
Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz. -zk-

Největší investicí na Tyršově stadionu by měla být 
rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště. 
 Foto: -pk-

Některé ulice a chodníky 
dostanou nový povrch

Peníze půjdou také 
na Tyršův stadion a na hřbitovy

Proběhne další etapa výměny osvětlení
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Od čtvrtku 21. do soboty 23. dubna 
se v šumperském divadle odehraje je-
denadvacátý ročník přehlídky vlastní 
tvorby nazvané Cena Miloše Mov-
nara. Ve  třech dnech nabitých před-
staveními budou porotci hodnotit  
nejlepší mužský a ženský herecký vý-
kon sezony. Udělena bude také cena 
Štěk roku, kterou si odnese předsta-
vitel nejlepší drobné role, a příležitost 
opět dostane i široká veřejnost, která 
rozhodne o  nejoblíbenější inscenaci 
sezony.

„Stejně jako loni chceme i letos za-
pojit do  rozhodování širokou veřej-
nost. Naši návštěvníci tak rozhodnou 
o  nejlepším představení sezony. Hla-
sovat mohou po každém představení, 
a to vhozením kuličky do označeného 
válce. Další možností jsou naše inter-
netové stránky www.divadlosumperk.
cz. Zde je zveřejněna anketa o nejoblí-
benější hru, která poběží až do soboty 
23. dubna,“ říká ředitel šumperského 
divadla Matěj Kašík. Vzápětí zdůraz-
ňuje, že stejně jako v předchozích roč-
nících také letos budou výkony členů 

šumperského ansámblu hodnotit tři 
poroty.

Hlavní slovo bude mít porota slože-
ná z  divadelních odborníků, kterým 
pomohou spolurozhodovat o  nejlep-
ším ženském a  mužském hereckém 
výkonu a o nejlepší inscenaci sezony 
členové divácké a  studentské poro-
ty. Ti všichni zhlédnou pět inscenací 
- Sen noci svatojánské, Léto v  La-
ponsku, hru D´Artagnan aneb Tři 
mušketýři, Naše městečko a  komedii 
S  tvojí dcerou ne. Na  všechna před-
stavení si mohou zájemci koupit vstu-
penky v pokladně divadla.

Třídenní přehlídka vyvrcholí slav-
nostním večerem. Ten je na  progra-
mu po  představení S  tvojí dcerou ne 
v sobotu 23. dubna od desáté večerní 
v  Zrcadlovém sále. Během něj bu-
dou oceněným hercům předány soš-
ky za  jejich výkony v  letošní sezoně 
v  kategoriích nejlepší herec, nejlepší 
herečka, nejlepší inscenace, nejlepší 
herecký výkon v malé roli - tvz. Štěk 
a  nejoblíbenější inscenace podle hla-
sování široké veřejnosti. -zk-

Brány památek dokořán je název 
akce, kterou již čtvrtým rokem pořádá 
u  příležitosti Mezinárodního dne pa-
mátek a sídel, jenž připadá na 18. dub- 
na, město Šumperk ve  spolupráci se 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a  Slezska, vlastivědným mu-
zeem a  městskou knihovnou. Místní 
radnice se do  akce zapojí otevřením 
expozice Čarodějnické procesy a zpří-
stupněním kostela Zvěstování Panny 
Marie, včetně krypty, a  také nabíd-
kou prohlídkových okruhů městem 
s průvodcem v kostýmu. Připravena je 
i přednáška v městské knihovně. Vstu-
py přitom nebudou zpoplatněny, pouze 
na besedu bude vstupné dobrovolné.

Letošní „Brány památek“ pootevře 
v pondělí 18. dubna šumperské vlasti-
vědné muzeum. Ti, kteří do něj v tento 
den zamíří, si mohou od  9 do  12 ho- 
din zdarma prohlédnout všechny aktu-
ální výstavy. Zájemci o  místní historii 
si přijdou na  své ve  čtvrtek 21. dub-
na. V půjčovně pro dospělé v městské 
knihovně v  ulici 17. listopadu po-
hovoří historik Zdeněk Doubravský 
na  téma „Renesanční kavalíři a  jejich 
sídla na  Šumpersku“. Beseda zaměře-
ná na architekturu těchto sídel a pod-

nikání jejich majitelů, během níž bu-
dou moci posluchači prostřednictvím 
fotografií nahlédnout do  jinak málo  
přístupných prostor někdejších šlech-
tických domovů, začíná o  páté odpo-
lední. 

V pátek 22. dubna otevře své brány 
zdarma stálá expozice Čarodějnic-
ké procesy, jež se nachází ve  sklepení 
Geschaderova domu v  Kladské ulici 
a která bude zpřístupněna od 9 do 15 ho- 
din. Poslední prohlídka se přitom 
uskuteční ve 14.15 hodin. 

V čase od deváté ranní do třetí odpo-
lední si budou moci zájemci prohléd-
nout zdarma rovněž protější klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie v Klad-
ské ulici. Otevřena bude i tamní krypta.

A  zajímavou nabídku chystá šum-
perská radnice  na  páteční večer.  
V  18 a  ve  20 hodin budou připraveni 
průvodci v  dobových kostýmech, aby 
zájemce provedli historickým jádrem 
města a  v  rámci prohlídkového okru-
hu „Procházka ze 13. do  21. století“ 
jim ukázali více i méně známé památ-
ky a  řekli zajímavosti z  jejich historie 
i z dějin celého města. Večerní prohlíd-
ky „startují“ od Lavičky vzkazů na ná-
městí Míru u radnice.  -zk-

   Pokr. ze str. 4
Na správu a údržbu šumperských hřbitovů je letos 

vyčleněno 4,2 milionu korun. Vedle běžné údržby 
a oprav plánují Podniky města další akce. „V nejbliž-
ších třech letech chceme provést větší úpravy. Trápí 
nás zejména problém s toaletami na hlavním hřbito-
vě, které nejsou v  důstojném stavu. Chceme je pře-
sunout ze stávajícího objektu do přístavku u správní 
budovy. Oprava by se přitom dotkla zejména střechy 
a  části spodního patra správní budovy, jež je díky 
zatékání a zastaralým rozvodům ve  špatném stavu,“ 
popsal Pavlíček. Vzniknout by podle něj měla kom-
pletně i nová pasportizace hrobových míst a na teme-
nickém hřbitově se bude připravovat oprava hrobky 
stavitele Schwestky. 

Na  jedenáct a  půl milionu 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 první etapu opra-
vy městských hradeb, s níž se začalo již loni v prosin-
ci ve Starobranské ulici, a na obměnu herních prvků 
v  sídlištích a  na  veřejných plochách určených pro 
hraní dětí. 

Z půldruhého milionu korun určeného na správu 
a údržbu vodních toků „spolkne“ šest set tisíc čiště-
ní potoka Temence. „V  případě Temence se dlouho 
vedly spory, kdo by měl vykonávat jeho správu, zda 
město, nebo Povodí Moravy. Nakonec na  sebe tuto 
úlohu vzalo město. V současnosti tak zpracováváme 
podklady, abychom mohli v následujících třech letech 
provést kompletní vyčištění potoka. Začít chceme 

letos, takže jsme na  tuto oblast v  rozpočtu vyčlenili 
potřebné finance,“ vysvětlil ředitel PMŠ a připomněl, 
že pokračovat se bude rovněž ve zpevnění břehů Bra-
trušovského potoka ve Smetanových sadech v úseku 
mezi ulicemi Nerudovou a Nemocniční, jež odstarto-
valo loni v listopadu. 

Oživení areálu tzv. Šumperského kotle si Podni-
ky města slibují od  vybudování devítijamkového 
disc-golfového hřiště na  pozemcích, které zde měs-
to vlastní. Zrealizovat by se mělo ještě letos, radní 
na něj vyčlenili dvě stě dvacet tisíc korun bez DPH 
z městského rozpočtu. „Jde o  jednu z nejrozšířeněj-
ších her s  létajícím talířem, odvozenou z klasického 
golfu. Vznikla v Americe a dnes si získává stále více 

příznivců na celém světě. Ideální je pro rodiny či sku-
pinky. Principem hry je dostat létající talíř do koše ze 
vzdálenosti sta metrů s co možná nejmenším počtem 
pokusů. V našem případě chceme využít i nerovností  
terénu. Obdobné hřiště vzniklo například v  jesenic-
kých Priessnitzových lázních a lidé ho znají ze šum-
perského „Bratrušáku“,“ přiblížil atrakci Pavlíček. 
Speciální ocelové koše, do nichž se házejí létající ta-
líře, by měli lidé najít v Šumperském kotli letos v létě, 
disky - talíře si musejí vzít vlastní. K prodeji budou 
postupně v  informačním centru a pořízení jednoho 
disku vyjde přibližně na dvě stě korun.

Ještě letos by chtěly Podniky města „rozjet“ tzv. pa-
sportizaci stromů ve městě, jež naváže na v minulos-
ti již provedenou pasportizaci zeleně. „Pasportizace 
stromů by měla vést k  přehlednějšímu a  komplex-
nějšímu výkonu péče o  stromy, které město vlastní, 
ke zjednodušení v oblasti projekční přípravy regene-
race parků a sídlišť a zejména ke snížení rizika odpo-
vědnosti města coby vlastníka stromů v případě jejich 
pádu na člověka či majetek,“ zdůraznil ředitel PMŠ. 
Náklady na  jeden strom se přitom pohybují od  pa-
desáti do  sto dvaceti korun. „U  základního rozsahu 
do deseti evidovaných atributů se bude zjišťovat geo-
grafická lokalita pomocí GPS, určení taxonu dřeviny, 
dendrologické parametry nutné pro následné hodno-
cení statických parametrů výšky a průměru stromů, 
fyziologické stáří a perspektiva dalšího růstu, stabilita 
a zdravotní stav, evidence závad a určení naléhavos-
ti zásahu, stanovení periodicity kontrol, možnost 
ukládání fotodokumentace a  editace dalších pozná-
mek, například informací o  dřevokazných houbách 
či jiných zjištěných organizmech,“ vysvětlil Pavlíček. 
Část této pasportizace by se po zpracování mohla ná-
sledně objevit na webových stránkách města. 

 Z. Kvapilová

O nejlepší inscenaci 
sezony rozhodne veřejnost

Návštěvníkům se otevřou Brány památek

Údržba městského majetku přijde na miliony

Zpevnění břehů Bratrušovského potoka ve  Sme-
tanových sadech v úseku mezi ulicemi Nerudovou 
a Nemocniční letos pokračuje.                          Foto: -zk-

Na zeleň a vodní toky 
padne třináct milionů

V Šumperském kotli vznikne 
disc-golfové hřiště,

 začne se s pasportizací stromů
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Martina Trchová, mnoha talenty obdařená žena 

- zpěvačka, písničkářka, výtvarnice a  cestovatelka, 
přijede do šumperské knihovny, v níž vystavuje své li-
noryty a malby, na besedu nazvanou Cesta do Himá-
lají. Ve vesničce Mulbekh totiž v létě roku 2014 učila 
v místní škole děti výtvarnou výchovu a hru na kyta-
ru. Do Šumperka přiveze ve středu 13. dubna nejen 
fotografie, ale i  deníkové črty, obrazy a  svoji první 
autorskou knihu Deníky z Ladakhu spolu s přílohou 
s  ukázkami toho, co vše se dá v  hodinách výtvarky 
v Indii dělat. V rámci večera, který začíná v 18.30 ho-
din v půjčovně pro dospělé, zahraje na kytaru několik 
ladackých i vlastních písní.

Tradiční přehlídka trampské a  bluegrassové mu-

ziky Šumperské pomněnky se uskuteční v  pátek  
15. dubna v místním domě kultury. Pozvání na ni při-
jala legendární Druhá tráva, která si letos připomíná 
pětadvacet let své existence.

Šumperské pomněnky jsou vzpomínkou na  hu-
debníka a skladatele Milana Žourka, na přehlídce tak 
nebude chybět kapela BG Nova, v níž působil. Kon-
cert začíná ve  velkém sále domu kultury od  sedmé 
večerní, jako první se posluchačům představí Druhá 
tráva, následovat budou místní kapely Beg Bie Coun-
try a BG Nova. 

Další koncert jarní části cyklu Klasika Viva, kte-
rý v  Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Jan-
ků, naplánovali organizátoři na  pondělí 18. dubna. 
V  tento den bude od sedmé podvečerní patřit kláš-
terní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladské ulici 
Moravia Quintetu, jenž šumperským posluchačům 
nabídne skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Da-
riuse Milhauda, Johanna Christiana Bacha, Jacquese 
Iberta a Aleše Pavloreka. 

Až do 20. dubna se knihovny v ulicích 17. listopa-
du 6 a Temenické 5 připojují k soutěži Šumperského 
a jesenického deníku o nejlepší fotogalerii knihoven 
regionu vyzdobených skládankami z papíru, jež pro-
běhne na  www.sumperskydenik.cz začátkem květ-
na. V této souvislosti se v úterý 19. dubna uskuteční 
od 14 hodin v knihovně Sever tvůrčí dílna na  téma 
Origami, aneb tajemství obyčejného listu papíru. Ti, 
kteří přijdou, se pod vedením lektorek H. Krausové 

a Z. Krůpové mohou naučit skládat jednoduché hrač-
ky a tvary z papíru pro radost. Vstup je volný. 

Máte rádi inteligentní humor skvělého moderátora 
a textaře Karla Šípa? V tom případě přijďte ve středu 
20. dubna do  Domu kultury Šumperk na  jeho jedi-
nečnou talk show Všechnopartička na motivy popu-
lárního televizního pořadu Všechnopárty. Tentokrát 
si jako svého hosta pozval známého komika a dlou-
holetého kamaráda Josefa Aloise Náhlovského. Pořad 
začíná od sedmi večer ve velkém sále domu kultury. 

V  Rytířském sále šumperského muzea probíhá 
výstava Lovecké chaty v  Jeseníkách. Pokud jste ne-
stihli navštívit vernisáž výstavy s přednáškou Zdeň-
ky Jordanové, přijďte na besedu - derniéru ve čtvrtek  
21. dubna v 17 hodin. Během ní se můžete podělit jak 
o vzpomínky či zážitky, tak i diskutovat k danému té-
matu. Samotná výstava trvá do 24. dubna.

Ve středu 27. dubna se knihovna Sever v Temenic-
ké ulici 5 stane dějištěm besedy nazvané Regionální 
literatura a nakladatel Pavel Ševčík. Beseda s Pavlem 
Ševčíkem o  knihách z  nakladatelství Veduta Štíty 
a  o  příbězích a  setkáních, která vznik knihy občas 
provázejí, začne o páté odpolední. Vstupné je dobro-
volné.                                                       Zpracovala -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí

Martina Trchová představí svoji knihu .

Eurofest nabídne lahůdku pro rockové pamětníkyMáte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma vyzvednout Šumperský festival Eurofest má kaž-

dý rok kromě zahraničních umělců při-
pravenou také lahůdku pro pamětníky 
zlatých časů českého bigbítu. Po kape-
lách Plastic People, Blue Effect nebo 
Vladimíru Mišíkovi čeká letos na  roc-
kové fandy další exkluzivní zážitek, 
koncert skupiny Synkopy 61.

Brněnská ikona tvořila dějiny českého 
bigbítu především v 60. letech. V téměř 
totožné sestavě, v  jaké působila v  roce 
1969, přijede nyní zahrát do Šumperka. 
Podle pořadatelů půjde o ojedinělý kon-
cert, neboť členové Synkopy 61 společně 
vystupují zřídka. Koncert se uskuteční 
v H-clubu v Šumperku v pátek 22. dub-
na od dvaceti hodin a jako hudební host 
večera zahraje posluchačům britsko-
česká formace Daren Eve. Vstupenky 
za 170 korun jsou již v prodeji v poklad-
ně domu kultury.

Kromě koncertu kapely Synkopy 61 
připravuje jubilejní 10. ročník Euro-
festu filmovou scénu, kterou ocení 
především fanoušci kultovní britské 
kapely Queen. Ve čtvrtek 21. dubna od  
20 hodin totiž uvede kino Oko záznam 
koncertu Queen ze Štědrého dne roku 

1975 na  stadiónu Hammersmith Ode-
on v  Londýně. Neuvěřitelně energický 
koncert přenášela živě i  britská BBC 
a vystoupení bylo průlomem v kariéře 
kapely, která se stala jednou z nejslav-
nějších všech dob. „Speciální uvedení 
koncertu do  kin obsahuje také dříve 
nezveřejněnou stopáž a  rozhovory se 
všemi členy kapely. Také díky tomu 
čeká diváky nezapomenutelný zážitek 
a  vhled do  zákulisí přelomového roku 
1975,“ uvedl pořadatel Eurofestu Ond-
řej Polák.

V rámci festivalu Eurofest se tradičně 
uskuteční i taneční scéna s mezinárod-
ní účastí. V pátek 22. dubna od dvaceti 
hodin se v domě kultury uskuteční ta-
neční párty pod taktovkou první dámy 
polského drum and bass, která vystoupí 
společně s  úspěšnou MC, vokalistkou 
a  semifinalistkou The Voice of Poland 
v seskupení známém jako Lazy Bitches. 
Vedle talentovaných krásek z  Polska 
se představí zástupci české DnB scény, 
kteří předvedou své umění během spe-
ciálního „versus“ programu.

Více informací lze najít na www.eu-
rofest.cz. -red-

Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z  bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

Velkoobjemové kontejnery určené 
pro odkládání bioodpadu jsou přista-
vovány na  veřejná prostranství celkem 
na sto šestnáct míst ve městě. Bioodpad 
mohou navíc lidé ukládat do  hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob, jež 
využívají především majitelé rodinných 
domů. V  současnosti jich přitom svo-
zová firma pravidelně vyváží více než 
jedenáct set. „Z této sesbírané hmoty je 
vyráběn kompost, který chceme obča-
nům města nabízet k  dalšímu využití,“ 
říká Vladimír Hošek z oddělení odpadů 
šumperské radnice. Vzápětí dodává, že 
první takovou možnost budou mít lidé 
již v nadcházejících dnech.

Od  úterý 12. do  pátku 15. dubna si 
budou moci odebrat zájemci kompost 
na  parkovišti na  konci Reissovy ulice, 
naproti vjezdu do  bývalého sanatoria. 
„Každý den bude na  toto místo přive-
zeno více než dvacet tun kompostu. 

Výdej bude probíhat od 7.30 do 13 ho-
din, respektive do vyčerpání této denní  
zásoby,“ podotýká Hošek. Kompost si 
přitom mohou občané odebrat do vlast-
ního pytle nebo do jiné nádoby, případně 
naložit do přívěsného vozíku za osobní 
automobil. „Maximální množství ode-
braného kompostu je do  čtyř set litrů. 
Doporučujeme vzít si s  sebou lopatu 
na jeho nabrání,“ upozorňuje Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v pra-
covních dnech, mohou přijet v sobotu 
9. dubna s přívěsným vozíkem do kom-
postárny v Rapotíně. „Areál se nachá-
zí vedle skládky. Ti, kteří pojedou ze 
Šumperka po  „Rapotínské“, odbočí 
na druhé křižovatce vlevo směr skládka 
a  na  další křižovatce pojedou rovně,“ 
popisuje trasu Hošek a  dodává, že lo-
paty k nabrání kompostu budou k dis-
pozici na místě. Zájemci mohou využít 
i  nakladač, kdy za  naložení jednoho 
vozíku zaplatí třicet korun. „Akce je 
určena pro občany s evidovaným trva-
lým pobytem v Šumperku. Je tedy třeba 
předložit občanský průkaz,“ zdůrazňu-
je Hošek. -zk-

Martina Trchová vystoupí v knihovně

Šumperské pomněnky 
zahájí Druhá tráva

Klasika Viva nabídne Moravia Quintet

Známý bavič zavítá do Šumperka

Výstavu o loveckých 
chatách uzavře beseda

Knihovna Sever láká na besedu 
s Pavlem Ševčíkem

Knihovna zve k účasti 
na akci origami 
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Pronájem bytu/Kulturní servis

Radnice pronajme obecní byt
Obecní byt nabízí k pronájmu šumper-

ská radnice. Jde o byt č. 3 v domě v Ban-
skobystrické ulici č.p. 44/1276 v 1. NP, 
který sestává z jednoho pokoje, kuchy-
ně, předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 39,51 m². Zp. vytápění - ply-
nové lokální a  zp. ohřevu vody - elek-
trický boiler. Měs. nájemné je 1856 Kč 
+ měs. nájemné za zařiz. předměty asi 
200 Kč a  měs. zálohy na  služby spo-
jené s  užíváním bytu (vodné/stočné, 
společná elektřina) na  1 osobu činí 
500 Kč (každá další osoba asi 250 Kč). 
Pronájem inventáře - asi 266 Kč/mě-
síčně. Předpokládaný počátek nájmu: 
po schválení v radě města.

Byt si lze prohlédnout v  pondělí  
11. dubna od 15 hod., po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o  přidělení bytu je tře-
ba podat na  předtištěném formuláři, 
který je k  dispozici na  internetových 

stránkách města a na majetkoprávním 
odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
odd. správy majetku, dv. č. 410. Na toto 
oddělení se žádosti rovněž zasílají, a to 
od  středy 6. do  středy 27. dubna do   
16 hodin, a  zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, tele-
fon 583 388 410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podmínky pro 
přidělování bytů v  majetku Šumperka 
se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po  schválení v  radě 
města 16. května. Žadatel s  nejvyšším 
počtem bodů bude písemně vyzván 
k  uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu s žádným ze žadatelů o přidě-
lení bytu.  H. Répalová, vedoucí MJP 
 odboru MěÚ Šumperk

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk pořádá v rámci celosvětové akce Ukliďme svět
Ukliďme Šumperk a jeho okolí

ve dnech 15. - 16. dubna (termín lze přizpůsobit vašim podmínkám)

Pytle na sběr odpadu jsou k vyzvednutí 
ve Středisku ekologické výchovy v budově Vily 

Doris v ulici 17. listopadu 2. 
Máte-li zájem připojit se k akci, kontaktujte 

J. Kampa, Středisko ekologické výchovy, 
e-mail kamp@doris.cz, tel.č. 774 908 122.

SONS Šumperk
12.4. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou
14.4. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - pletení na kruzích 
18.4.  Turistická vycházka směrem na Nové Domky 
 Sraz ve 14 hod. před budovou SONS
19.4. v Heat centru  Chůze na běžícím pásu  Sraz ve 13.35 hod. 
 v podchodu Slovanu, nutné přihlásit se!
26.4. na Majáku  Bowling na „Majáku“ 
 Sraz ve 13.50 hod. před budovou Majáku
28.4. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klubovna SONS.

Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
vždy od 15 do 18 hod. v MC na „K“
Do 8.4. na „K“   Jak vidím Jeseníky   Výstava soutěžních 

fotografií v  rámci fotosoutěže Jak vidím 
Jeseníky ve spolupráci s CHKO Jeseníky. 

15.4. od 14 do 19 hod. na „K“   Pestrobarevná dílna  Jarní tvořivá dílna 
  plná květin, ptáčků a jarních dekorací
20.4. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
21.4. od 18.30 hod. v hotelu Elegance  VIA LUCIS: Daleko a jinde - Provence 
  Host: Lenka Horňáková Civade, klavírní 
  doprovod Josef Macek
23.4. od 9 hod. v SEV Švagrov   Den Země na Švagrově  Sázení stromů 

na pasece, od 15 hod. v sále SEV Švagrov 
představení pro děti - Divadélko s radostí 
Zábřeh

23.4. od 9 hod. v SEV Švagrov   Dřevořezání s Marcelem  Výroba misky,
plastiky nebo šperku ze dřeva, pro zájem-
ce od 12 let, omezený počet míst - přihláš-
ky na e-mail: minar@doris.cz

Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

SVČ DorisCentrum sociálně orientovaných inovací

Pondělí - pátek vždy  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
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.

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v dom. prostř. zaměřené na vzájemné sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Charita Šumperk

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, bezplatná poradna 
Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206

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

ve středu 27. dubna od 14.30 hodin 
na Tyršově stadionu, Žerotínova 55
Kategorie: závodí dívky a chlapci od 0 do 11 let v pěti kategoriích podle 
ročníku narození, běh s kočárkem není možný 

Časový rozpis: 14.00 - 14.30 hod dodatečné přihlášky * 14.30 hod. - 300 m 
(ročníky 2005 - 2006), postup do � nále * 15.00 hod. - 200 m (ročníky 2007 - 
2008), postup do � nále * 15.30 hod. - 100 m (ročníky 2009 - 2010), postup 
do � nále * 15.45 hod. - 60 m (ročníky 2011 - 2012), bez postupu * 16.15 hod. 
- 30 m (ročníky 2013 - 2016), bez postupu, možno závodit s rodiči * změna 
časového programu vyhrazena

Přihlášky a registrace: prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.
cokoladovatretra.cz, případně na adresu tom.vykydal@seznam.cz do úterý 
26. dubna do 20 hod.

Obuv: start je povolen pouze a výhradně v běžné sportovní obuvi vhodné pro 
běh, NEJSOU povoleny tretry.

Start: start všech disciplín je ze startovní čáry BEZ startovních bloků. Distance 
do 100 m se běží v drahách

Vyhodnocení: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a medaili, 
vítěz postupuje do � nále a získává vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá 
tretra Ostrava pro sebe a svůj doprovod. Všechny sporné situace řeší Pravidla 
atletiky.

Doprovodný program: Autogramiáda, atrakce pro děti. Dále v průběhu soutěže 
hod míčkem a disciplíny Kids athletics (skok z místa, běh přes žebřík, hod 
medíkem a opičí dráha). Hod míčkem a Kids athletics od 14.30 do 16.30 hod. 

Atletický oddíl TJ Šumperk pořádá z pověření 
SSK Vítkovice coby pořadatele IAAF World 
Challenge Zlaté tretry Ostrava

ČOKOLÁDOVÁ 
TRETRA ŠUMPERK
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Kulturní servis

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Pontis Šumperk - Univerzita volného času
Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“ Počítačový kurz 
7.4. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.4. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
12.4. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů 
18.4. od 15 hod. v „S“  Beseda „Bezpečný internet“ 
21.4. od 13.30 hod. v „P“  Sdělujeme pocity malbou 
21.4. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
26.4. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever, „P“ = sídlo 
Pontis, Gen. Svobody 68. Bližší informace na www.pontis.cz.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
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6.4. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert klavírního oddělení
8.4. od 18 hod. v klášterním kostele  Absolventský koncert 
11.4. od 18 hod.    Hudební podvečer 
v koncertním sále ZUŠ
12.4. od 18 hod.  Absolventský koncert 
v kapli klášterního kostela
14.4. od 18 hod.  Koncert komorního souboru Grazioso
v kapli klášterního kostela
29.4. od 18 hod.  Absolventský koncert 
v kapli klášterního kostela
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
9.4.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky 
 a pokročilé  Přihlášky písemně na uvedenou 
 adresu, příp. telefonicky
9.4. -1.5.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
9.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Pekařov, Přemyslov, 
 Vyhlídka Tři kameny (sběr bylinek)
16.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Dubicko, Josefova 
 vyhlídka, Bílý Kámen a zpět 
23.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Litovelské Pomoraví 
 na kole i pěšky 
30.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Štědráková Lhota,
  Severomoravská chata
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, 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 

Každé druhé pondělí  Modlitby matek pro maminky na MD 
Vždy u jedné z maminek, inf. I. Sovadinová, 
tel.č. 775  978  764, pro děti zajištěn tvořivý 
program

Každé úterý od 9 hod. v „Č“  Úterky motivované knihou 
Programy pro rodiče a do 6 let, duben inspiro-
vaný pohádkami o zvířátkách

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
Od 7.4. každý čtvrtek  „Aby malé bylo velké“ Program pro děti 
od 16 hod. ve „FS“  4 - 8 let s prvky etické a dramatické výchovy
Každou středu od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost  Tzv. „Koloběh knih“ 

- knihy můžete přinést, vyměnit za jiné či si je 
odnést domů

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení
7.4. a 21.4. od 17 hod. ve „FS“  Modlitby matek 
8.4. od 19 hod. v „Č“  Komponovaný večer v Čítárně 

Autorské písně A. a O. Švejkovských, předčí-
tání veršů, výstava děl P. Tkadlece

9.4. od 9 hod. ve „FS“  „Radost být ženou“ 
 S Fr. Böhmovou, nutné přihlásit se předem
9.4. od 9 hod. ve „FS“  Celodenní program pro ženy
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, otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 hod.  

Centrum pro rodinu
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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 8.4. 2016 do 28.4. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ...........................................................89,- Kč/1 kg    
Slezská pekárna Opava
Závin s makovou náplní 200 g ........................................................... 11,90 Kč 
ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Kornspitz 60 g ................................................................................................................. 4,50 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.
Vepřová kotleta s kostí ........................................................................................................89,- Kč/1 kg
Moravské uzené ..................................................................................................................119,- Kč/1 kg
Špekáčky ručně vázané ......................................................................................................86,- Kč/1 kg
Gothaj ..........................................................................................................................................69,- Kč/1 kg

!!!!!!!! Šumperk přijme:

ŘIDIČE pro závoz 
oken na stavby po ČR
vozidel VW 
Crafter skříň 
+ přívěs a VW 
Crafter valník
Požadavky: ŘP B + E 
(C - výhodou) praxe min. 5 let

Kontakt: tel: 583 215 309, 
info@azeko.cz

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozice: 

OBCHODNÍ MANAŽER
vedoucí obchodního 

oddělení

OBCHODNÍ MANAŽER
- REFERENT

pro tuzemský nebo 
zahraniční obchod

 KONSTRUKTÉR
pro strojírenskou výrobu

 AUTOMECHANIK
autorizovaného servisu 

osobních a užitkových vozidel

Bližší informace k jednotlivým 
pozicím naleznete na stránkách 

www.fortex.cz 

Kontakt: cernocky@fortex-
-ags.cz, tel: 583 310 369,

mob. 725007139

- pečivo balené
- pečivo čerstvé [na objednavku]

- mouky, těstoviny, sypké směsi, polévky, dětské 
kaše, müsli, paštiky, křupky, pernicky, hotové jišky
- droždí, prirozeně bezlepkové potraviny, listová 

těsta, knedlíky, marinády ...
- čerstvé zákusky a dorty [na objednavku]

Ulice Jiřího z Poděbrad 56, Šumperk
Mobil: 739 104 479

E-mail: bezlepkovyobchudek@seznam.cz
www.bezlepkovy-obchudek-sumperk.webnode.cz

www.sluzby-obchod.cz/sumperk

BEZLEPKOVÝ 
OBCHŮDEK

ČISTĚ BEZLEPKOVÝ SORTIMENT

http s ://www. instagram.com
/krestanske spolocenstvo

https ://www. facebook.com
/m i lostspk

GALERIE-KLUB, FIALOVA 3
18:00 - 20:00 HOD.

každé pondělí

www.milost.cz
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

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

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

zpravodaj_06042016_print.indd   1 30.03.16   11:05

 celoroční  KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU Vašeho vozidla 
vč. TEPOVÁNÍ sedadel aj. čalounění parou i mokrou cestou

 DEZINFEKCE KLIMATIZACÍ 
 BIOOZON (aktivní kyslík) - profesionální technologie 

na dezinfekci, odstranění alergenů a zápachů z interiéru 
vozidla 

 KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ - čištění a leštění
 VYSÁVÁNÍ interiéru vč. MYTÍ SKEL
 HORNÍ ČÁST MOTORU - odborné mytí i nástřiky na odpu-

zení hlodavců
 NANOVOSK - kompletní ruční leštění karoserií
 HORKÉ PASTOVÁNÍ A VOSKOVÁNÍ pomocí nejnovější 

a nejšetrnější technologie textilní mycí linkou
 pro zákazníka, který čeká na provedení kompletního mytí 

a čištění, popř. pastování, je připravena možnost využít 
příjemné posezení v nekuřáckém prostředí se sociálním zá-
zemím, drobné občerstvení a připojení na internet zdarma.

Mycí textilní tunel EXPRESS pro automobily do výšky 2 m

Textilní mycí linka 
pro automobily do výšky 2,25 m

Zákazníci využívající tuto službu neopouštějí pohodlí svého 
vozidla v zájmu zachování co nejrychlejšího mycího procesu 
a řídí se pokyny obsluhy. Zde se nabízí mytí karoserie nebo 
podvozku, ev. jeho odsolení, které je možné díky zabudo-
vanému nejmodernějšímu zařízení (není to hydraulický 
zvedák), jež je součástí mycího tunelu.

ZDE SE NENÍ POTŘEBA 
OBJEDNÁVAT, 

OTEVŘENO BUDE DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  
od 8 do 20 hodin

VYUŽIJTE NAŠE DÁRKOVÉ POUKAZY

Pro objednání 
termínu na některou 

z uvedených služeb textilní 
mycí linky si prosím objednejte

 vhodný termín na 
tel: 776 387 920

OTEVŘENO BUDE DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE 
od 8 do 16 hodin

NOVÉ TEXTILNÍ MYCÍ CENTRUM 
se pro Vás otevře v nejbližších dnech v Zábřežské ulici 

(vedle logistiky České pošty) a nabízí se Vám tu:
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Aktuální informace najdete na

www.ekozabreh.cz

Leštinská 36, 789 01 Zábřeh
Telefon: 605 958 106, 583 550 326, Email: indra@ekozabreh.cz

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

Čištění koberců a Čalounění 
hloubkové extrakční čištění

VoSkoVÁní PVc, lina, DlaŽeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

ÚDrŽba a Čištění Parket
vše pro  dřevěné pod lahy  -  BONA

PůJČoVna čisticích strojů
půjčovna s dovozem

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

HUBNUTÍ PRO 
DĚTI, JUNIORY, ŽENY, 

MUŽE, SENIORY

Mgr. Jolana 
Keprtová

- ČÍŠNÍK, SERVÍRKA                                                                                                                                      
- POMOCNÁ SÍLA 
   DO KUCHYNĚ 
   (i vitální důchodkyně)                                                                                                                                      

Těšíme se na Vaši návštěvu.  

Zájemci se mohou hlásit na adrese petrkodes@email.cz, nebo na tel. 737 286 456

Hledáme spolupracovníky na tyto pozice: 

- PŘÍPRAVÁŘ-KA 
   JEDNODUCHÝCH POKRMŮ
- BRIGÁDNÍKY PRO OBSLUHU  
  HOSTŮ (vhodné pro studenty VŠ nebo SŠ)

Po zimní odmlce opět v provozu
Otevřeno každý den od 10-21 hod.  

KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 15.HOD. 
TRADIČNÍ GRILOVÁNÍ 
VEPŘOVÝCH KÝT                                                                                         

RESTAURACE 
NA KRÁSNÉM
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Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen 
Golf Maraton Edition, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 186 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 
4 334 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,24 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 300 613 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění 342 373 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné 
ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve 
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–7,1 l/100 km, 89–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen  
Golf Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku. Zároveň 
věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených 
vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant nebo Golf Sportsvan z řady 
Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 
100 000 km. Díky financování od Volkswagen Financial Services 
získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Měsíční splátka  

již za 4 334 Kč

Věci, které umíme

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, 
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

“Líbí se mi spojení férového
srovnání a osobního kontaktu.“

• hypotéky • spoření
• pojištění • investice

chytraadresa.cz/sumperk  tel.: 776 616 082

Vyzkoušejte moderní přístup
k vašim financím. 

Chytrá adresa 
Šumperk, Hlavní třída 8 

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

Dostali  jste se do dluhové spirály?

Řešte 
své dluhy 

VČAS!

722 914 402

První 
půjčka 

Příjem 

nestačí na 

splátky.

Dluhová 

PAST

Další půjčky 

Splátky už nestačí na úroky 

splátky.
splátky.

Dluhová 
Dluhová 

RC Vikýrek ve spolupráci se ZŠ Šumperk, Sluneční 38 Vás zve na seminář

Nudí se nebo jsou přetížení?
Přednáší: PhDr. Lidmila Pekařová autorka knihy „Jak žít a nezbláznit se“

Komunikace s kojencem – Batole a hračky
Dětský pokoj ve vývoji
Strach překrytý nudou – Nuda z rodinného prostředí
Pasivní kultura, znuděné dítě
Přetížení školáka
Nuda z příkazů a výčitek
Přetěžujeme odměnou i trestem 
– Přetížení dítěte z chování dospělých
Nuda aneb co s časem
Svobodné dítě se nenudí a není přetížené

Předprodej  150,- Kč 

Rezervace do 11.4.2016 na tel.: 775 977 020 nebo na info@vikyrek.cz

16.dubna 
14:00 – 17:00 hod.

divadelní sál 
ZŠ Šumperk, Sluneční 38

 (na místě 230,- Kč )


