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Česká unie sportu 
ocenila Květoslava 
Vykydala

Divadlo v příští 
sezoně namíchá 
ty správné emoce2 2 4

Areál na Benátkách 
bude mít 
další sportoviště 5

Rekonstrukce 
uzavře křižovatky 
v Zábřežské ulici

„Připravte se, zapojte navigační systémy. Zrušte si-
lové pole a uvolněte brzdící sondy. Aktivujte androidy. 
Sondy uvolněny a silové pole zrušeno. Androidi ak-
tivováni. Blížíme se k  povrchu. Zbývá patnáct met-
rů…,“ zní ztemnělým sálem šumperského divadla. 
Na plátně dosedá raketový modul na zemský povrch 
a po chvíli z něj vystupují dvě postavy androidů, které 
mají za  úkol najít Velkého XITA, jenž do  Šumperka 
před mnoha lety dorazil… Přichází velitel kosmické-
ho korábu kapitán Alesis Valentis alias Aleš Valenta. 

Zlatý olympionik ze Salt Lake City a  šumperský 
rodák se letos zhostil role moderátora slavnostního 
předávání Cen města Šumperka za rok 2015. Tu nej-
prestižnější, Cenu za přínos městu, převzal Petr Ko-
nupčík, dlouholetý pracovník Střediska volného času 
Doris, organizátor řady úspěšných akcí, sportovec 
a především milovník sci-fi a fantasy literatury. A prá-
vě v tomto duchu se celý večer, jenž hostilo v sobotu 
16. dubna místní divadlo, nesl.

„Zaregistrovali jsme vaše očividné úspěchy v mno-
ha oborech a  aspektech lidského života a  rozhod-
li jsme se udělit vám devět cen,“ řekl Aleš Valenta, 
který přivítal na  jevišti divadla šumperské osobnosti 
a představil zajímavé projekty a nejlépe zrekonstruo- 
vaný objekt. Těm všem se dostalo uznání v  podobě 
prestižního ocenění. Místní radnice tak již několik let 
oceňuje práci a skutky jednotlivců i organizací a firem.

Letos porota složená ze zastupitelů města vybírala 
z  více než sedmi desítek nominovaných osobností, 
akcí, počinů či událostí a návrhů na cenu Dům roku 
v oblasti rekonstrukce a v oblasti novostavby. Bez ví-
těze ponechala kategorii Životní prostředí a ekologie 
a Architektura - novostavba.  -zk-

Novopečení držitelé Cen města za rok 2015 se v závěru večera sešli na jevišti, aby se společně s předávajícími vyfotili.  Foto: P. Kvapil

Předávání Cen města se odehrálo v režii „mimozemšťanů“

Do šumperské „Síně slávy“ byl letos uveden Petr Ko-
nupčík.  Foto: -pk

Druhý ročník festivalu Dny Kávy 
Šumperk 2016 proběhne od pondělí 
23.  do soboty 28. května. Během tý-
denní akce nabídnou pořadatelé vý-
stavy, hudební produkce, přednášky 
a  samozřejmě ochutnávky káv a před-
stavení současných kávových a baristic-
kých trendů. Po celou dobu pak bude 
v  provozu mobilní knihovna, která 
bude každý den na jiném místě, ob-
jeví se i šachové stolky, piano v ulicích 
a další překvapení.

Šumperský festival kávové kultury 
odstartuje v  pondělí 23. května úde-
rem osmé ranní v  podchodu obchod-
ního domu Jednota u bistra Kavalerie. 
Příchozí se mohou těšit na výstavu 
výtvarníka Michala Navrátila, hudební 
produkci, kávový bar a  koupit si zde 
budou moci i výrobky žáků centra Po-
mněnka, které vznikly v  rámci výuky 
a tvořivých dílen. V dalších dnech bude 
v podchodu u Kavalerie otevřená gale-
rie na ulici, která až do soboty představí 
různé umělce.

V  úterý 24. května se od 16 hodin 
uskuteční v  Kozím krámku na Hlavní 
třídě 12 workshop pro děti a  rodiče. 
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Skladatel písně Holubí dům 
zavítá do Šumperka

Cyklus „Poezie a hudba“ přivítá 
Jaroslava Hutku

Galerie láká na Štreitovy 
barevné snímky

Oko uvede živě premiéru baletu 
Frankenstein

Kam za kulturou v květnu

Loňské Dny Kávy, jejichž závěr se 
odehrával v místním divadle, se se-
tkaly s velkým zájmem veřejnosti. 

Foto: -pk-

Jaroslav Hutka bude hostem cyklu 
„Poezie a hudba“.             Foto: archiv

Snímky zachycují okamžiky ze ži-
vota bezdomovců.        Foto: J. Štreit

Balet Frankenstein uvede kino 
Oko 18. května.                 Foto: archiv

Jaroslav Uhlíř vystoupí v  domě 
kultury 3. května.            Foto: archiv

Šumperské kavárny lákají na festival

Skladatel populární a filmové hudby, 
klavírista a  moderátor Jaroslav Uhlíř 
zavítá 3. května do šumperského domu 
kultury. Přítomní si s ním budou moci 
od půl osmé večer zazpívat známé a ob-
líbené písničky, které za posledních čty-
řicet let vytvořil převážně se Zdeňkem 
Svěrákem. V  koncertním programu 
nebudou chybět ani největší hity, jako 
jsou písničky Holubí dům, Severní vítr 
či další známé písničky z  televizního 
pořadu Hodina zpěvu.Ti, kteří do krámku zavítají, si budou 

moci vyrobit kávové podtácky a ochut-
nat různé druhy káv. O  den později, 
ve středu 25. května, je na programu 
přednáška o městské architektuře s To-
mášem Víchou, jež proběhne v budově 
bývalého DDM U Radnice na náměstí 
Míru. 

Ve čtvrtek 26. května se zahrada 
Městské knihovny v ulici 17. listopadu 
promění od 11 do 18 hodin v  kávový 
bar. Z  nabídky si zde mohou příchozí 
vybrat soutěž o  nejlepší bábovku, vý-
stavu či koncerty a  chybět nebude 
ani program pro děti a  jejich rodiče. 
V pátek 27. května pak bude od osmé 
večerní tzv. Točák patřit letnímu kinu 
v režii Biografu Láska.

Hlavní festivalový den se odehraje 
v  sobotu 28. května v  klášterním kos-
tele a přilehlém parku. Od deváté ranní 
je na programu prezentace aktuálních 
kávových a  baristických trendů za 
účasti předních českých a  slovenských 
pražíren, přednášky o kávě, ochutnávky 
a koncerty. Vstup na všechny akce festi-
valu je zdarma.                                              -red-

Jindřich Štreit, významný český fo-
tograf, dokumentarista a pedagog, do-
veze do Šumperka opět část své bohaté 
sbírky. Tentokrát půjde o barevné foto-
grafie ze života bezdomovců. Výstava 
nazvaná „Hledání domova“, uspořá-
daná k  fotografovým letošním sedm-
desátinám, bude zahájena vernisáží ve 
středu 4. května v  18 hodin. K  vidění 
pak bude do 29. května.

Další setkání z  cyklu „Poe-
zie a  hudba“ v  šumperské městské 
knihovně bude výjimečné. Hostem 
totiž je Jaroslav Hutka. Pořad nazvaný 
„Písně, co mluví“ se odehraje v  pátek 
13. května od 18.30 hodin v  půjčovně 
pro dospělé v ulici 17. listopadu 6.

Světovou premiéru nového celo-
večerního baletu choreografa Liama 
Scarletta, jenž je rezidenčním umělcem 
souboru Královského baletu, na motivy 
mistrovského díla spisovatelky Mary 
Shelley Frankenstein uvede šumper-
ské kino v  rámci projektu Živě v  Oku 
ve středu 18. května od 20.15 hodin. 
Novou hudbu pro inscenaci zkompo-
noval americký skladatel Lowel Lieber-
mann, výpravu navrhl John Macfarlane 
a autorem světelného designu je David 
Finn. Projekce je vhodná pro diváky od 
deseti let.                              Zpracovala -zk-

Součástí čísla je příloha Šumperk 
- Živá brána Jeseníků
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Česká unie sportu ocenila Květoslava Vykydala
Nestor šumperského sportu Květo-

slav Vykydal, dlouholetý učitel místního 
gymnázia, stále aktivní atlet a  trenér, 
oslavil začátkem dubna v  plné síle 
významné životní jubileum. Během 
slavnostního předávání Cen města mu 
u  příležitosti osmdesátých narozenin 
předal Vladimír Šimíček Čestný od-
znak České unie sportu.

Do  Šumperka přišel Květoslav 
Vykydal v  šedesátých letech po  stu-
diu pražské Fakulty tělesné výcho-
vy na  tzv. „umístěnku“. Nastoupil 
na místní gymnázium, zůstal mu věr-
ný dvaapadesát let a  i dnes zde občas 
„vypomáhá“. Atletika, především běh 
přes překážky, je jeho celoživotní lás-
kou a jako trenér pro ni nadchl desítky 
mladých talentů. Za  svou trenérskou 
práci získal v roce 1999 cenu Fair play 
od Českého olympijského výboru. Le-
tos v  lednu mu pak Olomoucký kraj 
udělil Čestnou cenu za celoživotní pří-
nos v oblasti sportu. 

Přestože začátkem dubna oslavil 
osmdesátiny, je Květoslav Vykydal stále 
aktivním sportovcem a  boduje na  ev-
ropských i  světových veteránských zá-

vodech. Loni v říjnu se tak z European 
Masters Games v Nice vrátil se čtyřmi 
medailemi, z nichž dvě byly zlaté. Letos 

na podzim by rád hájil barvy Šumperka 
na Mistrovství světa veteránů na dráze 
v australském Perthu. -zk-

Pro in-lineisty a milovníky míčových 
her chystá ještě letos šumperská radni-
ce dárek v  podobě nových sportovišť. 
Rybník na Benátkách olemuje asfaltový 
ovál pro bruslaře a v areálu vyroste ví-
ceúčelové hřiště s umělým sportovním 
povrchem.

In-line dráha kolem rybníka Benát-
ky bude dlouhá pět set padesát metrů 
a  do  jejího budování se dodavatelská 
firma JR STaKR s.r.o. z  Bruntálu pustí 
začátkem května. Hotova by měla být do  
1. srpna a realizace přijde na 1,522 mi- 
lionu korun.

„Vypsáno bude výběrové řízení 
na  vybudování víceúčelového hřiště 
s  umělým sportovním povrchem a  se 
střídačkami, jež vyroste v  místě stáva-
jící asfaltové herní plochy,“ říká vedou-
cí odboru rozvoje města, územního 
plánování a  investic Irena Bittnerová 
a dodává, že sloužit by mělo především 
basketbalistům a  volejbalistům. Inves-
tici, která je odhadována na částku po-
hybující se kolem tří milionů korun, by 
město rádo zrealizovalo do konce září.

Po  loňském otevření nového skate-
parku, který přišel na  více než sedm 
milionů, tak místní radnice pokračuje 
v  přeměně lokality u  krytého bazénu 
v atraktivní rekreační zónu pro všechny 
věkové kategorie občanů. Ještě letos by 
se zde měla objevit pirátská loď pro děti 
s prolézačkami a v dalších letech tu po-
stupně vyrostou i sportoviště pro work-
-out či posilovna pro střední generaci 
pod širým nebem. Upravit by se mělo 
také parkoviště u areálu a do budoucna 
se počítá rovněž s rekreačním využitím 
vlastního rybníka.

Samostatnou kapitolou je oprava ob-
jektu krytého plaveckého bazénu, kte-
rý je ve  velmi špatném stavu. Projekt 
na jeho přebudování v moderní plavec-
ký areál se saunami a wellness centrem 
existuje již několik let. Předpokládané 
náklady na  jeho realizaci se pohybují 
kolem sta milionů korun. Není proto 
vyloučené, že si na rekonstrukci vezme 
město úvěr. O způsobu financování le-
tos rozhodnou zastupitelé. Rekonstruk-
ce by totiž měla začít už příští rok. -zk-

Již podruhé budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrob-
ců. V  pátek 6. května obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v  pro-
storu na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci far-
mářských trhů, které již šestým rokem 
připravuje místní Okresní Agrární ko-
mora, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.

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

Areál na Benátkách bude mít další sportoviště Farmáři nabídnou 
své produkty 
na trzích

Čestný odznak předal Květoslavu Vykydalovi v šumperském divadle předseda olo-
moucké krajské organizace České unie sportu Vladimír Šimíček.  Foto: P. Kvapil

Rybník na Benátkách letos olemuje asfaltový ovál pro bruslaře.  Foto: -pk-

Na  trzích mohou lidé nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od výrobců.  Foto: -zk-

     Zastupitelé 
se sejdou 28. dubna

Ke svému jednání se sejdou zastu-
pitelé ve  čtvrtek 28. dubna. Schválit 
by na něm měli závěrečný účet města 
za  rok 2015 a  hospodářské výsled-
ky příspěvkových organizací města 
za  loňský rok. Na  programu jsou 
i zprávy o  inventarizaci majetku, 
o  činnosti obecního živnostenského 
úřadu, o  sociální situaci ve  městě 
a o plnění Strategického plánu rozvo-
je města Šumperka za rok 2015. Sou-
časně by měli zastupitelé vyhodnotit 
akční plán za  loňský rok a  schválit 
návrh nového akčního plánu a  roz-
počtový výhled města. Chybět ne-
budou majetkoprávní a  finanční  
záležitosti. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -zk-

     Senioři mohou 
v Šumperku 
od 1. května jezdit 
MHD zdarma
Sedmdesátiletí a starší senioři, kteří 
si koupí zlevněnou měsíční jízden-
ku za  sto patnáct korun, mohou 
v  Šumperku v  rámci zóny číslo 1 
jezdit od  1. května v  autobusech 
městské a  příměstské hromadné 
dopravy zdarma. Místní radnice 
jim po  předložení měsíční jízden-
ky a průkazu IDSOK a po vyplnění 
žádosti jízdenku zpětně proplatí. 
Sleva bude přiznána všem občanům 
bez ohledu na  bydliště. První žá-
dosti o  proplacení květnové měsíč-
ní jízdenky přitom mohou podávat 
od začátku června. Bližší informace 
přineseme v příštím čísle. -red-

     Památku padlých 
připomene setkání 

Hrdinství moravských vlastenců 
umučených nacisty v  samém závě-
ru druhé světové války si obyvatelé 
Šumperka i  blízkého okolí připo-
menou již tradičně u  památníku 
na bratrušovské střelnici. Vzpomín-
ková akce u  příležitosti jedenase-
dmdesátého výročí osvobození naší 
vlasti, kterou pořádají šumperská 
radnice a místní organizace Českého  
svazu bojovníků za  svobodu, pro-
běhne v pondělí 9. května v 9.30 ho- 
din. Pro zájemce bude přistaven  
autobus na parkovišti u hotelu Grand, 
jenž bude zastavovat rovněž u šum-
perské restaurace „Pod Kaštanem“. 
Autobus odjíždí od  hotelu Grand  
v 9 hodin. -zk-
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Ceny města 2015

Předávání Cen města se odehrálo v režii „mimozemšťanů“

Z  původní elektrikářské firmy ori-
entované na  průmyslové instalace se 
společnost Elzaco, spol. s r. o. přeori-
entovala na  služby v  oblasti automa-
tizace a kompletních dodávek malých 
vodních elektráren. Svou technickou 
úrovní a hlavně zajímavou filozofií ří-
zení je příkladem v podnikání. Úzkou 
spoluprací s místní průmyslovou ško-
lou přispívá k výchově a podpoře tolik 
potřebného technického vzdělávání 
mladé generace. Její majitel, Jiří Vénos, 
který firmu před pětadvaceti lety zalo-
žil, navíc přepsal svůj podíl do nadace, 
jež podporuje vzdělávání. Společnost 
Elzaco ocenili zastupitelé v  kategorii 
Podnikání - výrobní společnosti.

„Planeta A48D. Hora Mont Bank. 
Nejvyšší hora galaxie. Nese jméno po-
dle vynikajícího lyžaře z planety Země 
- Ondřej Bank, Král bílé stopy pro rok 
2011. Olympijské hry v Soči rok 2014 
- sedmý v  superkombinaci, devátý 
v  Super-G, pátý v  obřím slalomu. Su-
perpohár. Dvakrát třetí místo v super-

Nikoliv limuzínou, ale na  svém 
oblíbeném kole značky Bílý démant, 
dorazil na  předávání Cen města Petr  
Konupčík, dlouholetý pracovník dneš-
ního Střediska volného času Doris,  
organizátor řady úspěšných akcí, 
sportovec, milovník sci-fi, scénárista, 
tak trochu matematik a v současnosti 
aktivní „důchodce“, jenž loni oslavil 
sedmdesátiny. Letos v  dubnu ho do   
pomyslné šumperské síně slávy uvedl 
olomoucký hejtman Jiří Rozbořil.

Petr Konupčík, rodák ze Zlína, pro-
žil dětství a  mládí ve  Starém Městě 
pod Sněžníkem, kde také po absolvo-
vání pedagogické fakulty působil jako 
učitel tělocviku a  matematiky. Láska 
ho v roce 1978 přivedla Šumperka. Stal 
se vedoucím oddělení tělesné výchovy 
při tehdejším ODPM na  Vyhlídce, 
jenž se později přeměnil v DDM - Vilu 
Doris, dnešní Středisko volného času 
Doris. A „Dorisce“ a práci s dětmi zů-
stal věrný jedenačtyřicet let.

Šíře Petrových zájmů je téměř ne-
konečná jak na  poli sportovním, tak 
i  vzdělávacím a  kulturním. Sám při-
znává, že je mu blízká kalokagathia, 
starořecká myšlenka harmonie těla 
a duše, v níž tkví skutečná krása. Není 
proto divu, že stál u  zrodu celé řady 
úspěšných kulturních akcí, například 
cyklu Via Lucis, Pradědových letokru-
hů či festivalu Město čte knihu.

Petr Konupčík, přezdívaný Kony, je 
rovněž známý jako velký propagátor 

sci-fi a  fantasy literatury a v  této ob-
lasti patří mezi uznávané odborníky. 
Jeho jméno je spojeno se šumperským 
sci-fi klubem a  stejnojmenným časo-
pisem Makropulos a  také s  Parcony, 
pravidelnými srazy česko-sloven-
ských příznivců sci-fi, fantasy a  ho-
roru, které hned dvakrát proběhly 
právě v Šumperku. Tento držitel ceny 
Fandomu Mlok za  zásluhy je rovněž 
autorem příběhů Křížová výprava 
ke hvězdám, které nakreslil Vladimír 
Bican a jež vyšly ve čtvrté Velké knize 
komiksů. 

Zároveň je podepsán pod desítkami 
scénářů k  dokumentárním filmům, 

například Tam, kde kopce bloudí, Mís-
ty déšť, Město Šumperk, o  staroklad-
rubském koni, o  Ústecko-Orlicku či 
pod krátkým snímkem „Aleši, děku-
jeme“, oceněném na festivalu Tourfilm 
v roce 2002. Jeho zatím posledním po-
činem je DVD o  Staroměstsku, jež je 
jeho „srdeční“ záležitostí. 

„Muže, který, ač nikdy nebyl pre-
zidentem, ani starostou, ani kosmo-
nautem, dokonce ani androidem,  
v  Šumperku znají téměř všichni,“ 
zdůraznil Aleš Valenta a  podotkl, že 
podle rozhodnutí „Galaktické rady“ 
je eliminace subjektu Petr Konupčík 
prozatím odložena.

Cenu za přínos městu převzal Petr Konupčík od hejtmana Olomouckého kraje 
Jiřího Rozbořila.  Foto: P. Kvapil

Cenu za přínos městu převzal Petr Konupčík Majitel společnosti daroval 
svůj podíl nadaci 

Společnost Elzaco založil Jiří Vénos 
před pětadvaceti lety.  Foto: -pk-

Oceněným sportovcem
je Ondřej Bank

Zastupitelé ocenili 
zachránce mladé dívky

kombinaci. Několik zranění. Houžev-
natý, cílevědomý, bojový. Mimořádný 
vzor pro mladé sportovce. Ukončení 
aktivní závodní činnosti ze zdravotních 
důvodů.  Galaktická rada podporuje 
rozhodnutí subjektu.“ Takto představil 
krátký medailonek úspěšného lyžaře 
Ondřeje Banka, který v  současnosti 
bydlí v Šumperku. „Protože vím, že je 

Ondra velký mluvka, připravil jsem si 
několik otázek,“ přivítal oceněného 
sportovce na pódiu Aleš Valenta, jenž 
mimo jiné vyzvídal, co jej nyní čeká. 
„To kdybych věděl…,“ reagoval Ondřej 
Bank.

Kateřina Potěšilová zůstala loni 
v  pondělí 22. června bezvládně ležet 
na  zemi za  přechodem pro chodce 
v  ulici Lidické. Několik lidí ji nevší-

mavě minulo. Jako první zde zasta-
vili manželé Lucie a  Jiří Hožďorovi, 
kteří zavolali záchranku. Mezi tím 
přispěchali na pomoc i další projíždě-
jící - Markéta Smrčková, jež pracuje 
jako ošetřovatelka šumperské Charity, 
a zdravotní sestra Petra Slámová, která 
jela v autě se svými dětmi a manželem. 
Díky umělému dýchání a masáži srdce, 
jež prováděli do  příjezdu záchranné 
služby, dnes mladá žena žije plnohod-
notným životem. Za svoji záchranu jim 
poděkovala spolu se zástupcem města 
během předávání prestižních ocenění.

 Pokr. na str. 4

Slavnostní večer moderoval zlatý olympionik Aleš Valenta (vlevo). Na  pódium 
pozval i  úspěšného lyžaře Ondřeje Banka (vpravo), který obdržel Cenu města 
v oblasti sportu.  Foto: -pk-

Jiřímu a Lucii Hožďorovým, Petře Slámové a Markétě Smrčkové osobně poděko-
vala zachráněná Kateřina Potěšilová.                                                                   Foto: -pk-
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Ceny města 2015/Nová divadelní sezona

Divadlo Šumperk právě zahájilo pro-
dej předplatného na sezonu 2016/2017. 
Do propagační kampaně vyráží s hes-
lem „Namícháme Vám ty správné 
emoce“. To, že se nejedná jen o prázdné 
heslo, je okamžitě zřejmé po  přečtení 
dramaturgického plánu.

Novou sezonu zahájí divadlo Nezva-
lovou Manon Lescaut. Tento příběh 
vášnivé a  spalující osudové lásky se 
po sedmadvaceti letech vrací na prkna 
šumperského divadla v  novém nastu-
dování. V  listopadu pak uvede další 
stálici českých i světových divadelních 
scén. Příběh o různých podobách lásky, 
o statečnosti i bolestivé moudrosti zku-
šených. Bude to nesmrtelný Rostandův 
Cyrano z  Bergeracu. Ani prosincová 
premiéra se neobejde bez lásky. Nej- 
úspěšnější titul současného anglického 
dramatika Robina Hawdona Dokonalá 
svatba rozesmává publikum po  celém 
světě již více než dvacet let. 

Závažnějším tématem se bude za-
bývat únorová premiéra inscenace 
Mučedník od Maria von Mayenburga.  
Jedná se o  tragikomedii o  dospívání, 
lásce, náboženství, různých tváří fana-
tizmu a  stavu naší společnosti. Závěr 
sezony bude patřit Šamberkovu Pod-
skalákovi s  nádhernými melodiemi 
Karla Hašlera. 

„Nezapomínáme ani na  naše malé 
diváky. Pro ně připravujeme půvabnou 

pohádku Malý Nemo v  Krajině snů. 
Pohádku, v  níž se díky snu může stát 
cokoli. Dalším pohádkovým titulem 
je Perníková chaloupka, kterou určitě 
nemusím představovat. Oba zmíněné 
tituly budou mít premiéru již v  září,“ 
říká ředitel šumperského divadla Ma-
těj Kašík a  připomíná, že lidé mohou 
opět využít zvýhodněného předplat-
ného. Dosavadním předplatitelům při-
tom divadlo rezervuje jejich místa do   

31. května, poté budou sedadla uvolně-
na k prodeji dalším zájemcům.

Od příští sezony čeká diváky i před-
platitele jedna novinka. Hlediště  
divadla bude rozděleno podle ceny 
vstupného do  tří sektorů. „Navazuje-
me tak na  letité zkušenosti ostatních 
divadel,“ podotýká ředitel. Vzápětí do-
dává, že předplatitelům nabízí divadlo 
řadu výhod. Počínaje výraznou slevou 
na předplatném oproti ceně při volném 
prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po  informování o  termí-
nu představení, pokud si předplatitel 
toto oznámení objedná. „Abonentní 
průkaz je navíc přenosný, lze ho půjčit 
i  darovat a  při jeho ztrátě lze vystavit 
duplikát,“ zdůrazňuje Kašík. 

Veškeré informace o  předplatném, 
které si mohou zájemci objednat i elek-
tronicky na  internetových stránkách 
divadla, lze získat v  obchodním od-
dělení divadla na  tel.č. 583  214  061,  
kl. 45 nebo prostřednictvím e-mailu 
obchod@divadlosumperk.cz, ve  vit-
rínách před divadlem na  Hlavní třídě 
a  samozřejmě na  internetových strán-
kách www.divadlosumperk.cz. Zde 
najdou zájemci informace o  divadle,  
repertoáru, hereckém souboru a  mo-
hou si zde také on-line rezervovat 
a  koupit vstupenky na  domácí i  hos-
tující představení s  tím, že si je přímo 
doma vytisknou. -red-

Divadlo v příští sezoně namíchá ty správné emoce

Základní umělecká škola oslavila 
v  loňském roce sedmdesát let od  své-
ho založení. Za  celou dobu existence 
vychovala mnoho žáků, kteří reprezen-
tují nejen školu, ale i  město Šumperk. 
Ve  škole působila řada výrazných pe-
dagogických osobností, jejichž význam 
přesáhl hranice regionu. Právě zde 
vznikly a  působily umělecké soubory 
a  uskupení, z  nichž některé vystupují 
na  šumperské kulturní scéně dodnes. 
Žáci, absolventi i  učitelé školy zásadní 
měrou ovlivňují kulturní a společenský 
život v  regionu. Mnozí absolventi na-
cházejí uplatnění v některém z umělec-
kých oborů, které škola nabízí.

Jiří Giesl úspěšně provozuje rodinnou 
cukrárnu a kavárnu „Pikola“ v historic-
kém jádru města a  pořádá i  zajímavé 
kulturní pořady. Loni to byl jedinečný 
festival „Dny Kávy“, který letos pokra-
čuje. Ale také první šumperský food fes-
tival „Sousedská žranice“. Obě akce se 

setkaly s výjimečným zájmem veřejnosti 
a  nastartovaly trend návratu veřejného 
života do historického centra města.

Loňská rekonstrukce vrátnice firmy 
Pramet Tools podle návrhu architek-
ta Víta Janků zaujala letos šumperské 
zastupitele. Společnosti tak udělili 
ocenění v  kategorii Architektura - re-
konstrukce. Nová, moderně navržená 
vrátnice se zajímavým opláštěním, 
včetně sociálního zázemí, svým pojetím 
navázala na  realizaci zrekonstruova-
né administrativní budovy a  společně 
s parkovací plochou a budoucími úpra-

vami okolí naprosto mění vzhled toho-
to místa.

Roman Janků se svojí J+D Agen-
turou má na  svém kontě již patnáctý 
ročník cyklu koncertů klasické hudby 
Klasika Viva. Podílí se na  organizaci 
a  dramaturgii přehlídky mladých ta-
lentů v klasické hudbě Preludium Aloi-
se Motýla. Roman Janků pořádá i jeden 
z  největších festivalů klasické hudby - 

Klášterní hudební slavnosti. Patronkou 
tohoto festivalu je známá houslová vir-
tuoska Gabriela Demeterová.

Finalistka mezinárodní soutěže 
Československé Tipsport Miss Aero-
bik 2015 Denisa Venosová bodovala 
na  republikových mistrovstvích v  le-
tech 2011, 2012 a  2014, kdy získala 
titul vicemistryně republiky. Loni 
skončila na republikovém šampionátu 
pátá. V současnosti je lektorkou jum-
pingu/hoppingu, dance aerobiku a pů-
sobí jako trenérka. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Denise Venosové předal ocenění 
za  dohledu androidů místostarosta 
Tomáš Spurný.  Foto: -pk-

Kavárník Jiří Giesl pořádá i zajíma-
vé kulturní pořady.            Foto: -pk-

Roman Janků již patnáct let orga-
nizuje v  Šumperku koncerty vážné 
hudby.                                         Foto: -pk-

Předávání Cen města se odehrálo v režii „mimozemšťanů“

Informace o odkazu na webu města 
na seznam odborně způsobilých 
osob ke kontrole zdrojů (kotlů)

Dle zákona o  ochraně ovzduší je 
provozovatel povinen provádět jed-
nou za  dva kalendářní roky pro-
střednictvím odborně způsobilé 
osoby kontrolu stavu a  provozu 
spalovacího stacionárního zdroje 
na  pevná paliva o  jmenovitém te-
pelném příkonu od  10 do  300 kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění. Termín provedení prv-
ní kontroly je stanoven nejpozději 
do  31.12. 2016. Odborně způsobilá 
osoba je osoba proškolená výrobcem 
spalovacího zdroje a má od něj udě-
lené oprávnění k jeho instalaci, pro-
vozu a údržbě. V případě, že výrobce 
zanikl nebo není zjistitelný, může 
kontrolu provádět odborně způsobi-
lá osoba proškolená jiným výrobcem 

stejného typu spalovacího zdroje.  
Odkaz na Seznam odborně způsobi-

lých osob ke kontrole zdrojů proško-
lených pod dohledem Hospodářské 
komory ČR je na  www.sumperk.cz; 
Správa města; Dokumenty; Životní 
prostředí; Ochrana ovzduší-informa-

ce dle zákona č. 201/2012 Sb.
R. Křížová, 

odbor ŽPR, MěÚ Šumperk

„ZUŠka“ obdržela 
ocenění za vzdělávání

V drobném podnikání 
zaujal Jiří Giesl

V kategorii rekonstrukce 
bodovala vrátnice

V oblasti kultury 
je oceněným Roman Janků Cenu mladých převzala 

Denisa Venosová

 Foto: P. Veselý
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Zpravodajství/Informace

Na výrazné dopravní omezení především v letních 
měsících se musejí připravit řidiči, kteří budou chtít 
projet Zábřežskou ulicí. Začátkem června totiž od-
startuje přestavba křižovatky mezi ulicemi Zábřež-
skou a Vančurovou, jež naváže na loni zrealizovanou 
první etapu rekonstrukce Vančurovy ulice. Už nyní 
zde probíhají práce na opravě vodovodu a následovat 
budou přeložky dalších sítí. Příští rok se pak dokončí 
křižovatka ulic Vančurovy a B. Němcové a na ni nava-
zující část po Havlíčkovu ulici.

Rekonstrukcí, jejíž součástí byla i  výměna pod-
kladních vrstev, prošla Vančurova ulice v  úseku 
od křižovatky s ulicí Zábřežskou po křižovatku s uli-
cí B. Němcové v loňském roce. V druhé etapě, jež se 
„rozjede“ v nadcházejících měsících, přijdou na řadu 
křižovatky s  ulicí Zábřežskou a  s  ulicí Nerudovou. 
Radnice již vyhodnotila soutěž na dodavatele stavby. 
Práce provede společnost Strabag, která z devíti při-
hlášených firem nabídla nejnižší cenu - 7,112 milionu 
korun. Začít by měla 1. června a celou stavbu zreali-
zovat do konce srpna.

Dělníci se ovšem v  místě křižovatky pohybují už 
nyní, takže motoristé musejí počítat s  dopravním 
omezením. Probíhá zde totiž oprava vodovodní a ka-
nalizační sítě. „V  souvislosti se stavbou křižovatky 
musí město přeložit telekomunikační síť a v  lokalitě 
při Myslbekově ulici budou rovněž pracovat plynaři,“ 
uvedla vedoucí odboru rozvoje města šumperské rad-
nice Irena Bittnerová.

Do  vlastní rekonstrukce křižovatky, jež přinese 

změnu přednosti v jízdě, se dodavatelská firma pustí  
1. června. „Vzhledem k  rozsahu akce budeme mu-
set celý prostor pro dopravu uzavřít. Objízdné trasy 
budou vést sousedními ulicemi,“ podotkla Bittne-
rová. Kromě stavební úpravy vlastní křižovatky jsou 
součástí zakázky nové chodníky, pruhy pro cyklis-
ty a  osvětlené přechody s  ostrůvky. „Hlavní silnice  
povede po Zábřežské ulici, ulice Vančurova bude při-
pojena kolmo,“ popsal vedoucí odboru dopravy šum-
perské radnice Radek Novotný a dodal, že na změnu 
přednosti v  jízdě upozorní řidiče výrazné dopravní 
značení. Bližší informace přineseme v květnovém 
čísle. -zk-

Přípravy na otevření nového městského informač-
ního centra v místech někdejší herny v divadelní bu-
dově na  Hlavní třídě v  těchto dnech finišují. První 
návštěvníci do  něj budou moci zamířit již v  neděli  
1. května.

Prostory někdejší herny, které byly značně zde-
vastované, prošly v  uplynulých měsících stavebními 
úpravami, jež kromě rekonstrukce vzduchotechniky 

a vodoinstalace zahrnovaly i výměnu stropů a polo-
žení nových elektroinstalací. Pod návrhem estetic-
ky výrazného interiéru je podepsáno místní studio 
MDS - Miloslav Miszak, které při zpracování studie 
vycházelo z kontinuity s historickou minulostí měs-
ta, zejména pak z idey „malé Vídně“ v horské oblasti, 
a rovněž z grafického manuálu města. To se projevilo 
jak v dispozičním řešení, tak ve vybavení a barevnos-
ti. Výsledkem rekonstrukce je nejen prostora vlast-
ního informačního centra, ale i  nová konferenční 
místnost, příruční sklad, sociální zázemí, kuchyňka 
a šatna pro personál. 

Do nového informačního centra se lidé dostanou 
hlavním vstupem spojeným s vedlejší restaurací Ope-
ra, imobilním občanům pak bude sloužit vedlejší 
vstup od  vrátnice divadla. Kromě nejrůznějších tis-
kovin, reklamních a  propagačních předmětů si zde 
návštěvníci budou moci například koupit i regionální 
potraviny. 

Turisté a  místní mohou do  městského informač-
ního centra na Hlavní třídě poprvé zamířit v neděli  
1. května. Otevřeno bude mít sedm dnů v  týdnu 
v čase od 9 do 17 hodin. Turistické a další informace 
najdou zájemci také na webových stránkách www.in-
fosumperk.cz, případně o ně mohou požádat e-mai-
lem zaslaným na adresu ic@sumperk.cz či telefonicky 
na čísle 583 214 000. -red-

Rekonstrukce uzavře křižovatky v Zábřežské ulici

Informační centrum se 1. května otevře v budově divadla

Nevidomí uvítají dobrovolníky
Máte chuť a čas pomáhat? Chcete být užiteční a přijít mezi nové lidi? Pak se staňte dobrovolníkem pro 
nevidomé a slabozraké. Záleží jen na vás, kolik času jim věnujete, zda několik hodin v týdnu či měsíci. 
Pomoci můžete coby doprovod na nákupy, k lékaři, na úřady i na kulturní akce. Ale také čtením knih, tisku 
nebo časopisů či společnou účastí na klubových a zájmových aktivitách šumperské pobočky Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých. Získáte nové zkušenosti a přátele, dobrý pocit ze smysluplně tráve-
ného volného času a možnosti být prospěšný. Pokud vás tyto řádky zaujaly, obraťte se na oblastní odbočku  

SONS ČR, která sídlí v ulici 8. května 22, tel.č. 583 217 105, e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz.

Minulý týden začalo stěhování nábytku a vybavení 
do nových prostor informačního centra. 
 Foto: B. Vondruška

V  místě křižovatky již probíhá oprava vodovodní 
a kanalizační sítě.  Foto: -pk-

      Do prázdnin 
vyroste ve Finské ulici 
dětské hřiště

Stavbu dětského hřiště na sídlišti ve Finské uli-
ci chce v květnu rozjet šumperská radnice. Rea-
guje tak na žádost obyvatel tamních panelových 
domů, především rodičů malých dětí. Hřiště při-
jde na necelý milion.

Nové oplocené hřiště, které by se mělo na noc 
zavírat, bude sloužit zejména dětem předškolního 
věku. Kromě herních prvků, prolézaček a skluza-
vek bude vybaveno i několika lavičkami. Do jeho 
realizace se pustí brněnská firma Hřiště.cz s.r.o., 
která s  cenou 975,188 milionu korun zvítězila 
ve výběrovém řízení, již příští měsíc. Hotovo by 
mělo být do začátku prázdnin.  -zk-

      Radnice zve na tradiční 
prvomájový výstup na věž

V  neděli 1. května šumperská radnice opět 
zpřístupní zdarma věž, odkud se nabízí jedineč-
ný pohled na město a také okolní kopce a hory, 
včetně masivu Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou 
Moravy Pradědem.

Z důvodu uzavření hlavního vchodu a naplá-
novaným svatebním obřadům bude letos věž 
otevřená pouze odpoledne od  13 do  18 hodin. 
Na věž se zájemci dostanou vedlejším vchodem 
radnice přes recepci průvodců. 

Na  radniční věži je nainstalovaný daleko-
hled, kterým si lze přiblížit vzdálenější jesenické 
vrcholy. Přímo ve věži se rovněž nachází malá ex-
pozice připomínající profesi věžného, jenž v mi-
nulosti z  věže střežil město před nebezpečími, 
jako byly například požáry. -mb-

      Ze tří ulic zmizí 
telefonní automaty

Hned ze tří šumperských ulic zmizí příští 
měsíc veřejné telefonní automaty. Důvodem je 
výrazný pokles zájmu obyvatel o  využívání této 
sítě. Společnost O2 Czech Republic, a.s. tak zruší 
nevyužívané automaty v ulicích Temenické, Lan-
grově a Zahradní. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v květnu pokračují. Na pro-
gramu jsou vždy první středu v  měsíci v  době 
od 8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu v měsíci 
od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 4. května zazní různé informace o ži-
votě v  Šumperku a  v  okolí. V  pátek 6. května se 
bude besedovat na  téma „stavba a  kácení májky, 
smysl a  tradice“ a  o  den později, tedy v  sobo-
tu 7. května, bude řeč o  stavbě hasičské stanice 
v Nemocniční ulici a o kontrolách komínů. Bližší 
informace lze nalézt na www.sumperk.cz.  -red-
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O kompost vyrobený z bioodpadu, který předmi-
nulý týden nabídla šumperská radnice spolu se spo-
lečností SITA a.s. obyvatelům města, byl nevídaný 
zájem. Z rapotínské kompostárny a z kontejnerů při-
stavených na parkovišti na konci Reissovy ulice si lidé 
odvezli více než sto padesát tun této organické hmoty.

„Možnost odebrání kompostu velmi vítám, stejně 
jako ostatní občané města, se kterými jsem se na mís-
tě setkal. Někteří dokonce přijeli i několikrát,“ sdělil 
v telefonickém rozhovoru redakci Jiří Suchánek, kte-
rý mimo jiné zastupuje občanské sdružení Senová. 
V  podobných aktivitách by podle něj měla radnice 
pokračovat. To vůbec nevylučuje Vladimír Hošek 
z oddělení odpadů šumperské radnice. „Pokud nám 
firma SITA oznámí, že má přebytek kompostu, nabíd-
neme ho operativně našim občanům bezplatně,“ říká 
Hošek. Není tak podle něj vyloučeno, že obdobná 
akce proběhne letos nejméně ještě jednou.

V této souvislosti by podle Vladimíra Hoška bylo 
dobré připomenout, jak vlastně mají lidé kompost 
používat. Mnozí se totiž domnívají, že jde o zeminu 
vhodnou přímo k sázení rostlin.

„Kompost je stoprocentní biologický materiál 
a  zpravidla se míchá se zeminou v  poměru tři díly 
kompostu a sedm dílů ornice nebo pět dílů kompos-
tu a pět dílů zeminy. V žádném případě není určen 
k přímému sázení rostlin, neboť v kompostovém sub-
strátu nic neroste,“ upozorňuje Hošek. S kompostem 
by se to tak podle něj nemělo přehánět. Lépe je hnojit 
častěji a v menších dávkách. Pro chudé půdy je však 
vhodné použít i větší dávky kompostu, které se dobře 
zapracují do půdy a později, až se kvalita půdy zlepší, 
je snížit. „Kompost by se neměl dávat příliš hluboko. 
Právě proto je lepší dát ho na zahrádku až na jaře a za-
pracovat motyčkou a hráběmi. Méně vyzrálý kompost 
by se měl použít na podzim, aby ho půdní organizmy 
ještě mohly zpracovat,“ vysvětluje Hošek.

A jak tedy kompost dávkovat? Pod zeleninu dva až 

pět kilogramů na metr čtvereční, pod ovocné stromy, 
byliny, hrách a  fazole pak jeden až dva kilogramy 
na  metr čtvereční. Salátu, špenátu, ředkvičce, cibu-
li, mrkvi, červené řepě, černému kořenu, jahodám 
a květinám učeným k řezu prospějí dva až tři kilogra-
my na metr čtvereční. Pro brambory, okurky, rajčata, 
cukety dýně, košťáloviny, celer a pórek je vhodné při-
dat tři až pět kilogramů na metr čtvereční. „Kompost 
lze využít i při zakládání nového trávníku či záhonu 
pro kytky. Přes kyprou zeminu se navrší asi pět cen-
timetrů kompostu, vertikutátorem se smíchají obě 
hmoty do hloubky deset až patnáct centimetrů a poté 
se zaseje travní semeno nebo vysadí okrasné květiny,“ 
popisuje závěrem Vladimír Hošek. -zk-

Obecní byt nabízí k pronájmu šumperská radnice. 
Jde o byt č. 52 v domě v ulici Čsl. armády č. 445/22 
ve 12. NP, který sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a WC. Součástí bytu jsou tři balkony 
a sklep o výměře 1,99 m². Celková plocha činí 59,90 m². 
Zp. vytápění - ústřední a zp. ohřevu vody - ústřední. 
Měs. nájemné je 3154 Kč + měs. nájemné za  zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA, úklid) na  1 osobu činí 
2500 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Předpokláda-
ný počátek nájmu: od 1.7. 2016. Pro dům Čsl. armády 
445/22, byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy D, měrná 
roční spotřeba energie je 129 MWH/(m²/rok). Byt 
si lze prohlédnout v pondělí 9. května od 15.30 ho-
din, po tomto termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k  dispozici na  interneto-
vých stránkách města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy majetku,  
dv. č. 410. Na toto oddělení se žádosti rovněž zasíla-
jí, a to od středy 27. dubna do středy 18. května do  
16 hodin, a zde také získají zájemci bližší informace  
(K. Bezdíčková, telefon 583 388 410, e-mail: katerina.
bezdickova@sumperk.cz). Podmínky pro přidělování 
bytů v majetku Šumperka se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k  dispozici na  MěÚ Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schválení v radě měs-
ta 6. června. Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude 
písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žád-
ným ze žadatelů o přidělení bytu.

 H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

V měsících únoru a březnu proběhla 
ve  Střední zdravotnické škole v  Šum-
perku série tří Kurzů první pomoci pro 
veřejnost. Letos poprvé je organizovala 
naše škola s  finanční podporou dotač-
ního programu města Šumperka pro 
neziskové akce. Těší nás, že ze strany 
obyvatel Šumperska jsou hodnoceny 
převážně pozitivně, což dokazuje i  po-
měrně velký zájem. Celkem jsme zazna-
menali v kurzech přes dvě stě návštěv. 

Na  jednotlivých stanovištích jsme se 
zaměřili na základy laické první pomo-
ci. Účastníky kurzů jsme seznamovali 
a  prakticky nacvičovali první pomoc 
u dopravní nehody, poruch vědomí, kar-
diopulmonální resuscitaci, využití obva-
zové techniky u zlomenin a krvácení. 

Návštěvníky našich kurzů jsou lidé 
ze Šumperka i  širokého okolí. Přichá-
zejí manželské nebo partnerské páry, 
rodiče s dětmi, přátelé, ale i jednotlivci. 
Někteří přijdou jednou, jiní jsou vytr-
valí a projdou všemi kurzy. Letos jsme 
zaznamenali čtyřiatřicet takových věr-
ných účastníků. 

Za  několik let, kdy tyto kurzy dě-
láme, víme, že lidé nás nepřišli pouze  
poslouchat. Mají rádi, když mohou 

pracovat, když si mohou věci vyzkou-
šet, natrénovat, chtějí vědět, proč 
a  jak věci fungují. V  letošním roce se 
do kurzů jako školitelé zapojilo pět od-
borných učitelů a čtyřiatřicet žáků naší 
školy. Bez pomoci žáků si kurzy ani ne-
dovedeme představit. Společně s účast-
níky kurzů nacvičují techniky první 
pomoci, dělají figuranty, pomáhají při 
organizaci akce.

V  této činnosti chceme pokračovat 
i v následujících letech. Ví se o nás, se-
tkáváme se s pozitivní odezvou. A po-
kud jste letos kurzy nestihli, jste zváni 
znovu za rok.

 M. Šopíková, SZŠ Šumperk

Základní škola a  střední škola Po-
mněnka o.p.s. má zbrusu nový sociální 
automobil. Na  jeho pořízení přispěly 
firmy ze Šumperka. Vůz bude sloužit 
ke  svozu žáků do  školy a  ze školy ze 
vzdálenějších částí okresu. 

„Denně najezdí naši řidiči čtyři 
stovky kilometrů, aby přivezli do osmi 
hodin žáky do  školy a  pak je odvezli 
zpět domů. Rozhodně nám nové soci-
ální auto pomůže tuto logistiku zrychlit 
a zjednodušit,“ uvedla Nataša Vykyda-
lová, ředitelka a zakladatelka školy. Vzá-
pětí dodala, že oslovení firem v regionu 
a  získání finančních prostředků bylo 
v  režii reklamní agentury Kompakt, 
která již takto získala i  jiná auta pro 

neziskové organizace pracující v  so-
ciální oblasti po  celé České republice. 
„Naším cílem je pomáhat těm, kteří ne-
mají stejnou startovní čáru jako ostat-
ní,“ uvedl zástupce agentury Rudolf 
Adam. Ten také předal v  úterý 5. du- 
bna klíče a doklady od nového vozu. 

„Velký dík patří všem, kteří se na po-
řízení automobilu podíleli,“ zdůrazni-
la ředitelka Vykydalová. Pomněnka je 
školou samostatně zřízenou pro žáky 
s  mentálním postižením, kombino-
vaným postižením a pro žáky s poru-
chou autistického spektra. Denně sem 
dochází více než čtyřicet žáků. Z toho 
dvě třetiny jsou dojíždějící.

 B. Haušková

O kompost vyrobený z bioodpadu byl nevídaný zájemRadnice pronajme 
obecní byt

Kurzy první pomoci absolvovaly desítky lidí Pomněnka má nový sociální automobil

Z  kontejnerů přistavených na  parkovišti na  konci 
Reissovy ulice si lidé odvezli desítky tun této orga-
nické hmoty.                                                      Foto: -pk-

Účastníci kurzů prakticky nacvičova-
li první pomoc v nejrůznějších situa-
cích.  Foto: archiv

Na pořízení nového sociálního auta přispěly firmy ze Šumperka.  Foto: -bh-
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Beseda/Kulturní servis

Knihovna láka na besedu 
s autorkou knihy Měšťan a divadlo

Kulturní okénko
Besedu s Evou Hudcovou, autorkou 

knihy „Měšťan a  divadlo. Z  kultur-
ních dějin města Šumperka.“, chys-
tá na  čtvrtek 12. května šumperská 
knihovna. Jejím dějištěm bude od   
16 hodin půjčovna pro dospělé v budo-
vě v ulici 17. listopadu 6. Kniha před-
kládá dosud nejucelenější zhodnocení 
kulturního vývoje moravského Šum-
perka, jenž v  průběhu dynamického 
19. století dosáhl v  rámci Rakousko-
-Uherska nezanedbatelného hospodář-
ského postavení.

Eva Hudcová je překladatelka a  ba-
datelka, pocházející ze Šumperska. 
Po  ukončení místní Střední zdravot-
nické školy a  několikaletém pobytu 
v zahraničí vystudovala na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého v  Olo-
mouci obor historie - německá filologie. 
Během studia se začala blíže zajímat 
o dějiny města Šumperka a severomo-
ravského regionu a zpracovala některá 
historická lokální témata z  19. a  po- 
čátku 20. století. Po  studiích se pak 
jako externí spolupracovnice katedry 
germanistiky Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého připojila k  projektu 
Morava a  svět, jehož cílem je zmapo-
vat německé kulturní a literární dějiny 
na Moravě. V rámci tohoto projektu se 
rozhodla pro výzkum německých no-

vodobých kulturních dějin Šumperka. 
Po  německé verzi publikace Der 

Bürger und sein Theater in einer 
mährischen Kleinstadt. Aus der Kul-
turgeschichte von Mährisch-Schön-
berg (2008), kterou zpracovala jako 
doktorandskou práci, vychází nyní její 
autorský překlad pod názvem „Měš-
ťan a divadlo. Z kulturních dějin města 
Šumperka.“. Vydala ho Univerzita Pa-
lackého v  Olomouci a  finančně tento 
počin podpořilo město Šumperk a na-
dace prof. Viktora Dostala.  -kš, zk-

Od 5. května bude v městské knihov-
ně v ulici 17. listopadu 6 k vidění výsta-
va Pavlíny Borákové „Jesenická krajina 
- fotografie“. Zahájena bude první květ-
nový čtvrtek v  17 hodin a  potrvá do   
15. června.

Pavlína Boráková vystudovala VOŠ 
a  SPŠ Šumperk - obor průmyslový 
design. Od dětství ráda kreslila a tvo-
řila. Ale až fotografování ji plně na-
směrovalo, a  to i v profesním životě. 
Fotí vše, co se jí dostane do  hledáč-
ku. Nejraději však přírodu. Nachodí  
desítky kilometrů a  na  konkrétním 
místě stráví hodně času, než vznikne 
dokonalý záběr. Na výstavě v knihov-
ně dominují fotografie jesenické 
krajiny, která je pro Pavlínu ta z nej-
milejších. -kš-

Odpoledne plné zábavných aktivit 
pro děti a rodiče, nazvané Klobouko-
vý den, pořádá v  neděli 8. května od   
12 do 18 hodin Středisko volného času 
Doris. Letní divadlo u Vily Doris bude 
patřit nejrůznějším aktivitám pro děti, 
chybět nebudou trampolína, lezecká 
stěna, soutěže či tvoření. Ve 13 hodin 
jsou na programu pódiová vystoupení 
dětí i dospělých a v 16 hodin vystoupí 
Klauni z  Balónkova. Ti, kteří přijdou 

v  zajímavém, originálním nebo jinak 
nápaditém klobouku, mohou získat 
cenu. Bližší informace podá Eva Pšen-
číková, psencikova@doris.cz, tel.č.  
731 186 053. -red-

Již osmý ročník soutěže psů všech 
ras a velikostí Šumperský hafan 2016 
proběhne v neděli 29. května od druhé 
odpolední na nádvoří Pavlínina dvora. 
Její pořadatelé, kterými jsou místní mu-
zeum a internetové noviny sumpersko.
net spolu s Ligou na ochranu zvířat, se 
chtějí letos zaměřit především na děti  
a představit jim psa nejen jako mazlíč-
ka, ale také jako společníka při sporto-
vání, vycházkách a zábavě. 

A tentokrát se do jeho organiza-
ce můžete aktivně zapojit i  vy! Pokud 
vlastníte zajímavé a  méně obvyklé psí  
plemeno, přijďte v rámci naší prezenta-
ce deseti tříd FCI vašeho miláčka před-
stavit. Pokud vlastníte adoptovaného 
pejska, napište nám stručný příběh, jak 
jste pejska získali. 

Přihlášky do soutěže i na představení 
plemen a  také příběhy adoptovaných 
pejsků posílejte na  e-mail marie.gro-
nychova@muzeum-sumperk.cz nebo 
marcela.musilova@muzeum-sumperk.
cz. Nebo napište na náš facebook. A po-
kud preferujete starou dobrou poštu, 
adresa je Vlastivědné muzeum v Šum-
perku, Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk, 
na obálku napište Hafan 2016.

 M. Musilová, VM Šumperk

SONS Šumperk
28.4. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou - pleteme z pediku
10.5. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou
12.5. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - pletení na kruzích 
16.5.  Turistická vycházka směrem  na Nový 
 Malín, Krásné a zpět do Šumperka 
 Sraz ve 13.30 hod. na vlak. nádr.
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“
1.5. od 10 hod. na „K“   Májový Komín  Přehlídka všech 
  skupin tanečního oddělení Tornádo
4.5. od 18 hod. na „K“   Řemeslná dílna - Keramika  Volná tvorba 
  z keramické hlíny pro dospělé
5.5. od 13.30 hod. v „S“   Sdělujeme pocity malbou 
7.5. od 9 do 14 hod. na „K“   Keramika pro každého  Volná tvorba 

z keramické hlíny pro děti i dospělé, posled-
ní v tomto škol. roce - glazování výrobků

7.5. od 9 do 14 hod. na „K“   Šperkování  Náramek nejen ze superdua,
s sebou superdua 10 g, 15 ks kulaté korál-
ky vel. 6 mm, asi 45 ks ohňovky vel. 4 mm, 
japonský rokajl vel. 11

8.5. od 12 do 18 hod. v letním   Kloboukový den 
  Odpoledne plné zábavných aktivit pro   
  děti a rodiče, více v čísle
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 Doris

Centrum 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! Prostor je otevřen 

každý den podle zájmu našich klientů.  
Aktuálně nabízíme zahraniční stáže pro ne-
zaměstnané mladé do 30 let!

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

V knihovně vystaví 
fotografie Jeseníků 
Pavlína Boráková 

„Doriska“ pořádá 
Kloboukový den

Muzeum láká pejskaře 
na Šumperského hafana
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Kulturní servis

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

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 
5.5. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V + H Retro
10.5. od 16 do 17.30 hod. v „S“  Klub filatelistů 
13.5. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hraje skupina Staří kamarádi
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, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v ICna Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

29.4. od 18 hod.  Absolventský koncert 
v kapli klášterního kostela
4.5. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry 
9.5. od 18 hod.  Hudební podvečer 
v koncertním sále ZUŠ
12.5. od 18 hod.  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v klášterním kostele D. Davidové a S. Bartoška 
16. - 20.5. vždy od 15 do 18 hod.  Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ hudebního oboru ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk
27.4.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokroči-
lé 
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp. 
 telefonicky
27.4. -15.5.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ
30.4. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Štědráková Lhota, 
 Severomoravská chata
7.5. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Návštěva arboreta Paseka 
 Makču Pikču, turistika  
14.5. 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: Národní přírodní 
 památka Venušiny Misky, Smolný vrch, 
 Žulová
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 

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, inspirované
pohádkami

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; celý květen a červen je možné 
zhlédnout fotografie Pavla Tkadlece.

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení
8.5. od 14 hod. v letním  Stánek s aktivitami v rámci Kloboukového 
divadle u Vily Doris  dne
11.5. od 9 hod. ve „FS“  Týden pro rodinu: Májové dopoledne pro 
 maminky s dětmi  Program, atrakce, 
 pohádka, oběd, nutné přihlásit se předem
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 29.4. 2016 do 12.5. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ........................................................75,90 Kč/1 kg    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Hřeben s makovou náplní 56 g ................................................................................ 6,70 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Cereální kostka 80 g ..................................................................................................... 4,70 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 plec .........................................................................................................................75,90 Kč/1 kg
Grilovací klobása s paprikou ..........................................................................................106,- Kč/1 kg
Uzené křížové kosti ...............................................................................................................33,- Kč/1 kg
SPECIÁLNÍ NABÍDKA: Klobása bernartická .......................................................110,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

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

S Lukášem Moudrým o portálu Akce Šumperk 
 
Co najdeme na webu akcesumperk.cz? 
V současné době na tomto webu najdete jak informace o kulturních, sportovních, gastronomických  
a jiných akcích, konajících se v okrese Šumperk, tak třeba programy kin, divadel, kulturních domů apod. 
Nedávno jsme také spustili internetový magazín, kde naleznete různé zajímavosti z regionu, a chystáme 
další novinky,  např. prodej zlevněných vstupenek na vybrané akce, tipy na výlety, zajímavá místa apod. 
Jak Vás napadla myšlenka takový web provozovat? 
V únoru roku 2013 jsem žil sám a o dlouhých zimních večerech jsem se občas docela nudil a hledal na 
internetu, co podniknout. Bylo ale docela zdlouhavé zjistit, co se v okolí děje. Musel jsem projít spoustu 
webových stránek, abych si našel zábavu, když jsem chtěl někam vyrazit. Nenašel jsem žádný ucelený 
zdroj informací. Kamarád mi udělal jednoduchý web a já začal dávat akce dohromady. Ale rozhodně 
není náš web orientován jen na „singles“. Informace u nás najdou lidé všech věkových kategorií i rodiny 
s dětmi. 
Takže akcesumperk.cz funguje již tři roky? 
Funguje…(smích)… Před třemi lety jsem na tom začal pracovat, současná podoba webu je asi třetí 
variantou, na které teď stavíme. Ta funguje zhruba od září loňského roku. 
Cílem je tedy jakýsi přehled, neexistují tu již podobné stránky? 
Rozdíl je v tom, že chceme motivovat lidi, aby byli aktivní, např. pomocí sociálních her atd. Posílit kulturní turistiku mezi jednotlivými městy a obcemi  
v regionu, spolupracujeme s jednou zdejší taxislužbou a hledáme další partnery hlavně mezi pořadateli a provozovateli podniků. Chceme podporovat třeba 
místní kapely a zájmová sdružení. Nedávno jsme navázali spolupráci se známou kapelou ze šumperské hip-hopové scény, propagovali jsme akci na podporu 
onkologických pacientů, podíleli jsme se na propagaci představení Partičky, které se nedávno konalo v Šumperku a v Mohelnici atd. Snažíme se, aby  
v našem přehledu bylo co nejvíce akcí pořádaných v šumperském regionu, mohou je vkládat i sami pořadatelé. Navíc weby, které jsou zaměřeny na celou 
republiku, nejsou technicky schopny pokrýt lokální akce. 
Kdo všechno se podílí na obsahu webu Akce Šumperk? 
Některé pořadatele pokryje automat, ale většinu obsahu tvoříme my. Podílet se může kdokoliv. Na našich stránkách najdete formulář pro vložení akce. 
Také chci poděkovat všem, kteří nám posílají tipy na naši facebookovou stránku nebo e-mail.  
Působíte i v jiných městech? 
Čerstvě působíme v Ostravě, do konce letošního roku plánujeme vstoupit do dalších měst. 
Jaké máte další plány do budoucna? 
Je to nekonečný vývoj. Chceme nabídnout lidem co nejpřívětivější uživatelské rozhraní a komplexní obsah. Momentálně pracujeme na databázi podniků  
a uživatelské registraci. Registrovaní uživatelé s námi budou moci soutěžit o vstupenky, využívat slevy a jiné výhody. Plánujeme videoreportáže apod. 
Nechte se překvapit.  
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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
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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 

Mycí textilní 
tunel EXPRESS 

pro automobily 
do výšky 2 m

Textilní mycí linka 
pro automobily 
do výšky 2,25 m

Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí 
Vašeho automobilu, a to hlavně 

BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

BEZ OBJEDNÁNÍ  
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  

od 8  do 19.30 hodin

OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE 
od 8 do 16 hodin

NOVÉ TEXTILNÍ MYCÍ CENTRUM 
v Zábřežské ulici je pro Vás

OTEVŘENO

Vhodný termín na
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU
vašeho vozidla prosím objednejte

na tel: 776 387 920

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704 m2 a 1.204 m2

• IS na pozemku,plyn.připojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• byt 3+1  
• DB, 7.p., 76m2, lodžie
• neprůchozí pokoje,šatna v chodbě
• ihned volný, část. rekonstrukce   

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenická  1 040 000 Kč
• byt 2+1  
• OV, 4. patro, 61m2, lodžie
• neprůchozí pokoje,šatna v bytě
• původní stav,plast.okna,ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, J. z Poděbrad    875 000 Kč 

• byt 4+1 se zahradou 
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380 m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády  2.350.000 Kč

• byt 4+1 se zahradou
• cihlový byt, OV, 112m2, zvýšené přízemí
• nová koupelna a kuch.linka, plyn. kotel
 • ve dvoře zahrádka s chatkou

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Krapkova  1.450.000 Kč   

• rod. dům 4+kk, CP 1.201m2

• patrový, cihlový dům, rekonstrukce
• 2x koupelna, vytápění  plyn. kotel
• garáž, gar.stání, terasa, bazén,   
  okrasná zahrada Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.450.000 Kč   

• stavební parcela
• slunná lokalita U Koupaliště
• veškeré IS na hranici pozemku
• pozemek oplocen

Volejte: 733 734 435

Rapotín     725 Kč/m2

•  byt 3+1
•  OV, 2.p., 73m2, balkon
•  po komplet. rekonstrukci, šatna v bytě
•  super lokalita, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického    1.350.000 Kč

• typ bungalov s dispozicí 3+kk 
   a 4+kk
• pozemky s výměrou od 577-950m2

• tři stadia dokonč. prací, více info v RK
Volejte: 733 734 435

Novostavby v Rapotíně   
• byt 2+kk      
• OV, 3.patro, 61m2, dvorek na relax
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. vytápění, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Polská    1 490 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 4. patro, lodžie, 63m2

• původní stav, plast. okna
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova   925 000 Kč  

• byt 4+1  
• DB, 1.NP, 84m2, lodžie
• původní stav, plastová okna
• možnost převést do OV, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Pod Senovou    950 000 Kč  

• dvougenerační dům, byt 3+1  
   s terasou a byt 2+1, CP 860m2

• samostatné vchody, kotel plyn a TP
• nová fasáda, menší byt po rekonst.

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice   2.480.000 Kč  

• rod. dům 4+kk, patrový 
• cihlový dům s garáží, CP 912 m2

• po kom. rekonstrukci, podsklepený
• bazén, letní kuchyně, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.400.000 Kč   

• cihlový byt 3+1  
• OV, 112m2, 1. NP
• plast. okna, podlahy, omítky
• komora, sklep, plynový kotel 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, B. Němcové    1 590 000 Kč

• rodinný dům    
• cihlový, patrový, dvougenerační
• CP 1186m2,garáž, dílna
• veškeré IS v domě, původní stav

Volejte: 733 734 435

Nový Malín    1.990.000 Kč

NOVINKA
NOVINKA

SleVA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

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

hledá zájemce na pozice: 

OBCHODNÍ MANAŽER

AUTOMECHANIK

ŘIDIČ A OBSLUHA
Kontakt: 
cernocky@fortex-ags.cz 
tel: 583 310 369
mob. 725007139

vedoucí obchodního 
oddělení

autorizovaného servisu
osobních a užitkových vozidel

autojeřábu AD 28

Bližší informace 
k jednotlivým pozicím 
naleznete na stránkách 
www.fortex.cz
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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

u pásová výroba sportovního oblečení
u jednosměnný provoz (6.00 – 14.30 hod.)
u práce v úkolové mzdě
u plat 11.000 – 15.000 Kč

u penzijní připojištění
u příspěvek za docházku
u příspěvek na dopravu
u  vstupní LP zdarma

TILAK, a.s. Šumperk
nabízí volná pracovní místa v oboru

DÁMSKÁ – PÁNSKÁ KREJČOVÁ

Volejte 603 186 875, 583 211 425

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

AGENTURA PRÁCE Petr Kuba s.r.o., 
Okružní 186/15, Mohelnice nabízí pracovní pozice 

DĚLNÍK/CE MONTÁŽE 

pro firmu Hella Autotechnik NOVA s.r.o. Mohelnice

Nabízíme:  nadstandardní platové ohodnocení * mi-
nimální základ 93.20 Kč/hod. * hlavní pracovní poměr 
* příplatky dle platné legislativy, prémie  * příplatek 
za nepřetržitý provoz * příspěvek na stravné * práce v 
čistém prostředí * možnost přesčasů, profesní růst * 

dobrá dopravní dostupnost

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost * ocho-
tu učit se novým věcem * nabídka je vhodná i pro absol-

venty bez praxe * v letních měsících možnost brigády

Náplň práce: obsluha montážních linek a zařízení  
* montáž automobilových světel

 Kontaktujte: personální oddělení
Tel.: 587 070 090, mob.: 733 537 012, 605 297 823

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

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

OBJEVTE PERFEKTNÍ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI - BEZ NÁMAHY.Dej sílu svému vidění 

           NA VŠECHNY 

VZDÁLENOSTI

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com
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KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16
sumperk@kvetinovyklub.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí – Pátek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

V neděli 8. května
otevřeno od 8:00 – 14:00
Čerstvé květiny
a originální kytice
pro maminky! 

SEZÓNA 2016/2017

„Namícháme Vám ty správné emoce“

Vítězslav Nezval 
MANON LESCAUT
Režie: Václav Klemens
Premiéra: 10. 9. 2016

Edmond Rostand 

CYRANO Z BERGERACU
Režie: Pavel Šimák
Premiéra: 5. 11. 2016

Marius von Mayenburg 

MUČEDNÍK
Režie: Petr Štindl
Premiéra: 11. 2. 2017

Robin Hawdon 
DOKONALÁ SVATBA
Režie: Roman Groszmann
Premiéra: 17. 12. 2016

Na motivy Boženy Němcové
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Režie: Michal Sopuch
Premiéra: 23. 9. 2016

František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler
PODSKALÁK
Režie: Dagmar Hlubková
Premiéra: 25. 3. 2017

Simona Nyitrayová
MALÝ NEMO V KRAJINĚ SNŮ
Režie: Simona Nyitrayová
Premiéra: 16. 9. 2016

• 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

• 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

KORDAN s.r.o.
Gen. Svobody 2

„Na Točáku“ Šumperk

OZNAMUJE ROZŠÍŘENÍ 
SORTIMENTU O DÁMSKÉ 

OBLEČENÍ VELIKOST AŽ 3XL

Spodní prádlo LINIA
Obuv PRESTIGE, ČESKÉ „KORKÁČE“

Ponožky VOXX, velký výběr kabelek, 
deštníků, tkaniček,

přípravků na ošetření obuvi.... a další


