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Na Šumperských 
pomněnkách zahrají 
Malina Brothers

V úterý 7. března přivítalo šumperské 
muzeum vzácného hosta. Zdeněk Svě-
rák ve výstavní síni zahájil výstavu, jež 
shrnuje padesátileté působení Divadla 
Járy Cimrmana na naší divadelní scéně 
a  zároveň představuje život Járy Cimr-
mana.

Nejvýznamnější český vědec, vyná-
lezce, pedagog, dramatik, cestovatel, 
a  dokonce i  sportovec, to vše je Jára 
Cimrman. Osobnost největšího Čecha 
a zároveň padesátiletou historii Divadla 
Járy Cimrmana návštěvníkům přibližu-
je výstava, která je do 7. května k vidění 
ve  výstavní síni šumperského muzea. 
Mezi desítkami zajímavých předmětů 
z  géniova života jsou například starý 
dětský kočárek, v  němž byla odchová-
na jak Cimrmanova sestra Luisa, tak 
i  malý Jára, šněrovačka, kterou jako 
jediný kus oblečení poděděný po  již 

zmiňované sestře odmítl nosit, či kolo 
pro celou rodinu. Součástí výstavy je 
také řada relikvií z  nebezpečných cest, 
jako lebka cestovatele, kterého snědli 
lidožravci, nebo liána, jež Cimrmanovi 
zachránila život. Celou výstavu doplňují 
panely s fotografiemi a s texty, které ná-
vštěvníky seznámí se zákulisím Divadla 
Járy Cimrmana. Prostřednictvím těchto 
expozic tak mohou příznivci cimrma-
novského humoru proniknout do  tajů 
fungování některých scénických efektů 
využívaných v divadelních hrách či na-
hlédnout do herecké šatny. 

Během vernisáže byla představena 
i  nová kniha Půlstoletí s  Cimrmanem, 
ve které Zdeněk Svěrák bilancuje nad 
historií Divadla Járy Cimrmana formou 
soukromého dopisu Ladislavu Smolja-
kovi a do níž navíc každý člen souboru 
přispěl svojí nejživější vzpomínkou. 

„Rozhodl jsem se, že vám přečtu kou-
sek z knížky, která sleduje naši historii 
a celé století s Cimrmanem. Vybral jsem 
pasáž, jež pojednává o rozdílných pova-
hách obou spoluautorů. Láďa je o pět let 
starší, vystudoval matematiku a  fyziku, 
já jsem absolvoval češtinu. On byl zdat-
nější řečník, debatér a měl myšlení ma-
tematicky rychlejší než já. Je to vlastně 
dopis Láďovi Smoljakovi,“ řekl v úvodu 
vernisáže Zdeněk Svěrák. -zk, eš-

Zdeněk Svěrák se během vernisáže v šumperském muzeu začetl do své knížky Půlstoletí s Cimrmanem.  Foto: P. Kvapil

Výstavu o Cimrmanovi zahájil Zdeněk Svěrák

Během slavnostního večera udílení 
Cen města bude připomenuta i osob-
nost šumperského rodáka Viktora 
Dostala.    Strana 2

Barevné písničky oslavily v  informač-
ním centru své narozeniny.   Strana 3

Trafostanice v městském lese se mož-
ná promění v místo setkávání s andě-
ly.   Strany 3, 4

Optická síť propojující nejen městské 
úřadovny se letos opět rozšíří.   Strana 4

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad mohou Šumperané 
odložit postupně od pondělí 20. břez-
na od pondělí 10. dubna do velkoob-
jemových kontejnerů, jež se objeví 
na  veřejných prostranstvích. Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty je 

součástí tohoto čísla Zpravodaje.
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem

Na  dvě stě padesát návrhů na  udě-
lení Ceny města za  rok 2016 dorazilo 
do  konce loňského prosince na  šum-
perskou radnici. Z  návrhů, jež lidé 
mohli posílat do  devíti kategorií se 
čtyřmi podkategoriemi a  které byly 
v mnoha případech totožné, vzešlo de-
větašedesát platných nominací. Z nich 
schválili zastupitelé 26. ledna vítěze 
kategorie Architektura - novostavba, 
o dalších rozhodli ve druhém kole hla-
sování. 

V  kategorii Architektura - novo-
stavba získala v prvním kole hlasování 
čtrnáct hlasů budova hasičské zbrojni-
ce profesionálních hasičů, jež vyrostla 
na  místě původního nevyhovujícího 
objektu v Nemocniční ulici během tři-
nácti měsíců a byla slavnostně otevřena 
loni v polovině října.

O dalších držitelích prestižního oce-
nění rozhodli zastupitelé ve  druhém 
kole hlasování. To proběhlo na  pra-
covní schůzce, jež navázala na zasedání  
28. ledna.

Cenu v kategorii Kultura obdrží Pa-
vel Ševčík, jehož nakladatelství Veduta 
vydalo celou řadu zajímavých publika-
cí o Šumperku a okolí. V oblasti spor-
tu ocenilo zastupitelstvo úspěšného 
sportovce a  šumperskou legendu Kvě-
toslava Vykydala, který po celou dobu 
své sportovní kariéry dosahuje vyni-
kajících sportovních výsledků. V kate-
gorii Významný počin v  humanitární 
a  sociální oblasti získala cenu Inge- 
borg Cäsarová, žena, jež byla po  roce 
1989 jednou z prvních při navazování 
nových vztahů se sudetskými Němci 
v Šumperku. Cenu za vzdělávání si pak 
letos odnese Tomáš Lešinger, který více 
než dvacet let pracuje s dětmi v České 
tábornické unii.

Ocenění v  kategorii Podnikání - 

výrobní společnosti putuje do  firmy 
APATOR METRA s.r.o., jež je jedním 
z největších výrobců měřicí a regulační 
techniky v České republice. Cenu v ka-
tegorii Podnikání - drobné podnikání 
udělili zastupitelé Pizzerii Istria v cen-
tru města Šumperka. 

Ocenění nejlépe zrekonstruovaného 
objektu v loňském roce získala budova 
Pedagogicko-psychologické poradny 
Olomouckého kraje v Husitské ulici 12. 
Dům je zrekonstruován v duchu Malé 
Vídně, jak se městu Šumperku pro jeho 
architektonickou zdobnost přezdívalo. 

Cenu mladých si odnese mistr Evro-
py v BMX Mikuláš Nevrkla. Nejprestiž-
nější ocenění v kategorii Přínos městu 
pak získal dlouholetý kronikář města 
a uznávaný šumperský historik Draho-
mír Polách. 

Bez ocenění letos zůstala kategorie 
Životní prostředí a  ekologie, neboť 
žádná z  nominací nezískala potřebný 
počet hlasů.  

Slavnostní večer s  udílením pres-
tižních ocenění proběhne v  sobotu  

22. dubna od 19 hodin v šumperském 
divadle. Během něj bude připomenuta 
památka dvou významných rodáků, 
kteří na  svůj rodný kraj nikdy neza-
pomněli - Viktora Dostala a  Gerhar-
da Wanitscheka. „Profesor Dostal byl 
uznávaným lékařem a vědcem na poli 
alergologie a  imunologie. Významnou 
měrou se zasloužil o zřízení imunolo-
gického a  hematologického oddělení 
šumperské nemocnice. Pravidelně se 
do  Šumperka vracel a  od  roku 1992 
svými štědrými finančními dary pod-
poroval místní spolky, organizace 
i  jednotlivce, mezi něž rozdělil jen za   
posledních dvanáct let více než tři mi- 
liony korun,“ uvedl šumperský mís-
tostarosta Jan Přichystal. Vzápětí  
podotkl, že Gerhard Wanitschek byl 
duší Společnosti česko-německého 
porozumění a stál u zrodu partnerství 
mezi městem Šumperkem a  Bad Her-
sfeldem. Jeho největší životní náplní 
bylo mapování osudů židovských rodin 
ze Šumperka a okolí. Ze svých vlastních 
prostředků spolufinancoval restau-
rování morového sloupu na  náměstí 
Míru a obraz Zvěstování Panny Marie 
v  klášterním kostele. „Oběma osob-
nostem bylo uděleno čestné občanství 
města Šumperka, profesoru Dostalovi 
v roce 1994 a Gerhardu Wanitschekovi 
loni,“ připomněl Přichystal.

Stejně jako loni také letos měli navr-
hovatelé nominací šanci získat po dvou 
vstupenkách na  slavnostní večer spo-
jený s  předáváním ocenění. Losování  
výherců přitom proběhne koncem 
března. Šanci dostat se na  slavnostní 
večer Cen města Šumperka mají i  zá-
jemci z řad veřejnosti. Město totiž uvol-
nilo vstupenky, jež se budou od konce 
března prodávat za padesát korun v po-
kladně divadla. 

Zastupitelstvo města Šumperka 
na svém zasedání ve čtvrtek 23. února 
2017

* schválilo poskytnutí padesáti-
tisícové dotace z  rozpočtu města 
a  uzavření veřejnoprávní smlouvy  
s  Agenturou domácí péče Victoria, 
s.r.o. na  zakoupení motorového vo-
zidla pro převoz kompenzačních po-
můcek a  zdravotních přístrojů pro 
pacienty. V  loňském roce přitom tato 
agentura ošetřila 314 pacientů, z nichž 
169 bylo přímo ze Šumperka. Pro pře-
pravu přístrojů jí v  současnosti chybí 
užitkový vůz pro přepravu přístrojů 
do domácností klientů.

* schválilo podání žádosti města 
o  dotaci z  programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko v  rámci 
partnerské spolupráce s městem Nysa 
a  zapracování maximálně jednoho 
milionu korun do  rozpočtu města 
na letošní rok na financování projektu 
„Malá Vídeň - Slezský Řím“ v případě, 
že bude na projekt získána dotace.

Hlavní myšlenkou projektu je po-
sílení vzájemné spolupráce mezi obě-
ma městy v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu s využitím kulturního dědictví, 
na  něž se obě města zaměří. Kromě 
propagačních materiálů, internetové 
aplikace a  webových stránek zaměře-
ných na „Malou Vídeň“ jde o umístění 
„chytré“ lavičky u  šumperského diva-
dla, jejímž prostřednictvím si budou 
moci návštěvníci zdarma stáhnout 
aplikaci i  hru k  Malé Vídni. Kromě 
toho nabídne lavička také wifi připoje-
ní a dobytí telefonu pomocí solárních 
panelů. Projekt rovněž předpokládá 
vytvoření interaktivní hry na  téma 
Malé Vídně a  uspořádání dvou vý-
jezdních akcí pro turisty do  Nysy 
a do Šumperka. Rozhodnutí o přiděle-
ní žádosti by mělo padnout nejpozději 
na přelomu letošního června a červen-
ce.

* schválilo podání žádosti o převod 
vlastnického práva k  části pozemku 
v  katastrálním území Dolní Teme-
nice, jež se dotkne stavby parkovacího 
domu v Gagarinově ulici, z vlastnictví 
státu do majetku města.

* schválilo přeřazení bytových jed-
notek v  domě v  Prievidzské ulici 25 
a  27 na  seznam majetku určeného 
k odprodeji.

* uložilo radě města zapracovat 
do  rozpočtových opatření letošního 
roku poskytnutí individuální dota-
ce v maximální výši sto padesát tisíc  
korun spolku Artibi Šumperk na  fi-
nancování akce Andělárium 2017. 
Podmínkou je, že pořadatel získá do-
taci od Olomouckého kraje. 

V  případě, že spolek Artibi se žá-
dostí uspěje, chce peníze použít nejen 
na uspořádání sedmidenního dřevoso-
chařského sympozia a s ním spojeného 

zázemí pro umělce i  návštěvníky, ale 
také na  zajištění zajímavého kultur-
ního programu a vytvoření informač-

ních tabulí. „V  Rejcharticích na  louce 
se zastavují cizí lidé, informačních 
tabulí je hodně málo, chceme proto 

zvýšit propagaci, aby se o  akci vědě-
lo,“ uvedla předsedkyně spolku Artibi 
Dagmar Dvořáková a  připomněla, že 
první ročník Andělária zrealizovali 
členové spolku z vlastních prostředků. 
„Vzhledem k  tomu, že o  Andělárium 
je stále větší zájem, domníváme se, že 
autoři soch si zaslouží adekvátní od-
měnu. Navíc bychom mohli pozvat 
i  sochaře ze zahraničí,“ zdůraznila 
Dvořáková a  dodala, že při získání 
nižší dotace bude rozsah akce přizpů-
soben financím.

„Nechci vystoupit proti Anděláriu, 
ale domnívám se, že bychom měli po-
rovnávat zájmové položky z  hlediska 
vytváření míst, v  nichž můžeme oče-
kávat určitý psychologický prožitek,“ 
uvedl zastupitel František Merta. 

 Pokr. na str. 4

Během slavnostního večera bude při-
pomenuta památka Gerharda Wanit-
scheka.                                       Foto: -zk-

Andělské sochy vznikají na louce v nedalekých Rejcharticích.  Foto: -pk-

Držitelé Cen města za loňský rok jsou již známi
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Zpravodajství/Informace

Barevné písničky oslavily v informačním centru své narozeniny

Minulý pátek se v informačním cent-
ru, jež sídlí v budově divadla na Hlavní 
třídě, slavilo. Jeho prostory rozezpíva-
li spolu s dětmi autoři CD a zpěvníku 
Barevné písničky, jež byly před rokem 
během benefičního koncertu pro míst-
ní Pomněnku, který uspořádal spolek 
Galimatyáš, pokřtěny a představeny 
veřejnosti. A právě Barevné písničky 
inspirovaly děti z výtvarných kroužků 
Střediska volného času Doris. Výstava 
jejich obrázků nazvaná „Měsíc v bar-
vách“ je v prostorách informačního 
centra k vidění do konce března.

„Tato výstava jen dokládá, že i po 

roce Barevné písničky stále nacházejí 
své publikum v řadách dětských poslu-
chačů, a nás to nesmírně těší,“ uvedla 
Tereza Karlíková, která je spolu s Pe-
trem Vočkou pod Barevnými písnička-
mi podepsána. Autorský zpěvník, jehož 
součástí je CD s nazpívanou karaoke 
verzí, přitom obsahuje patnáct skladeb 
inspirovaných barvami. Určeny jsou 
především dětem, ale již po vydání se 
ukázalo, že oslovují rovněž dospělé.

Výstava obrázků dětí z kroužků „Do-
risky“ je inspirována právě Barevnými 
písničkami. V informačním centru 
si ji mohou zájemci prohlédnout do  

31. března. „Rozhodně doporučuje-
me navštívit ji s dětmi. Po celou dobu 
trvání je totiž připraven doprovodný 
program v podobě tvoření narozenino-
vého přání, obrázkového čtení pro za-
čínající čtenáře, omalovánek či obřího 
přání Barevným písničkám. Návštěv-
níci navíc mohou hlasovat o nejhezčí 
barvu a obrázek, jehož autor bude na 
konci výstavy odměněn,“ prozradila 
Miroslava Kouřilová z informačního 
centra. Vzápětí poděkovala všem dě-
tem, které obrázky na výstavu nakres-
lily, a jejich pedagogům - výtvarníkům 
ze SVČ Doris. -zk-

Místem setkávání s  anděly by se 
mohla v  budoucnu stát někdejší tra-
fostanice u  frekventované turistické 
cesty v  blízkosti lomu nad Tulinkou 
a  její okolí v  šumperském lese. Město 
v  této souvislosti požádalo ve  spo-
lupráci s  Podniky města Šumperka  
Olomoucký kraj o  dotaci z  titulu 

na  podporu cestovního ruchu v  turi-
stických regionech Jeseníky a  Střední 
Morava. Projekt „Úprava okolí bývalé 
trafostanice v  příměstském lese a  vy-
značení andělských stezek“ předpoklá-
dá pro město náklady v maximální výši 
dvě stě dvacet pět tisíc korun. Podmín-
kou je, že místní radnice získá na jeho 

financování zmíněnou krajskou dotaci. 
„V  roce 2015 jsme stáli před roz-

hodnutím, co s  chátrajícím objektem 
trafostanice v  lese, který máme jako 
Podniky města Šumperka ve  správě. 
Trafostanice byla v  takovém stavu, 
že hrozilo uvolnění některé její části, 
což by mohlo ohrozit procházející tu-
risty. Proto jsme do  rozpočtu na  rok 
2016 navrhli částku na  provedení 
opravy tohoto objektu,“ uvedl ředitel 
Podniků města Šumperka Patrik To-
máš Pavlíček. Aby podle něj nešlo jen  
o „bezúčelnou“ opravu nevyužívaného 
objektu, požádaly Podniky města archi-
tekta Jiřího Valerta o návrh úpravy ce-
lého prostoru. „Studie přišla asi na pět 
tisíc korun a z větší části byla zrealizo-
vána. Trafostanice je nyní dostatečně 
zabezpečena. Opravy si přitom vyžáda-
ly asi dvě stě dvacet tisíc bez DPH, a to 
i  kvůli ztíženému přístupu a  přesunu 
materiálu,“ sdělil Pavlíček.

V  budoucnu by zde přitom moh-
la končit tzv. andělská stezka. Jednou 
z  variant je, že sochy andělů se zavěsí 
na zábradlí a chybět nebude ani pose-
zení u trafostanice.  Pokr. na str. 4

Minulý pátek se v informačním centru slavily první narozeniny Barevných písniček. Výstavu obrázků dětí z kroužků „Dorisky“, 
která je jimi inspirována, si mohou zájemci prohlédnout v informačním centru do konce března.  Foto: P. Kvapil

Trafostanice se možná promění v místo setkávání s anděly

Návrh úpravy celého prostoru kolem trafostanice z dílny J. Valerta. Zavěšení soch 
přímo na fasádu a stěny objektu zatím ale zůstává otázkou.

      Zastupitelé se 
sejdou ve čtvrtek 
23. března

Ke  svému prvnímu jarnímu za-
sedání se sejdou šumperští zastupi-
telé ve  čtvrtek 23. března. Schválit 
by měli vyhodnocení vyhlášených 
programů Podpora neziskových 
akcí a  Podpora celoroční činnosti 
z  rozpočtu města a  také Program 
regenerace městské památkové zóny 
na letošní rok, seznámí se s činnos-
tí Městské policie a  její spoluprací 
s Policií ČR v loňském roce a s čin-
ností v  oblasti požární ochrany 
a  civilní obrany za  stejné období. 
Chybět nebudou ani majetkoprávní 
a  finanční záležitosti. Jednání začí-
ná ve čtvrtek 23. března v 15 hodin 
v  zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Lékařská 
pohotovost změnila 
ordinační hodiny 

Lékařská pohotovostní služba 
v Šumperku, jež sídlí v budově u vjez-
du do  areálu šumperské nemocnice 
v  Nerudově ulici, změnila od  středy 
1. března své ordinační hodiny. Pa- 
cienty lékaři ošetří v  pracovních 
dnech od 17 do 22 hodin, o víkendech 
a o svátcích pak dospělé od 8 do 20 ho- 
din a  děti od  8 do  17 hodin. Mimo 
stanovené hodiny přebírá péči o pa-
cienty šumperská nemocnice. -red-

      Spolek Jokes&
Games zve na Den 
otevřených dveří

První ročník akce nazvané „Ote-
víračka!“ pořádá v pátek 10. března 
Spolek Jokes&Games. V jejím rámci 
představí veřejnosti své nové prosto-
ry ve  Spolkovém domě na  náměstí 
Míru 20 v bývalém Domě dětí a mlá-
deže u radnice. Připraveno je odpo-
ledne plné her a neobvyklých atrakcí 
pro děti. Ty si na stanovištích, které 
budou rozmístěny po  celém domě, 
užijí spoustu zábavy. Akce bude pro-
bíhat od 14 do 18 hodin. -red-
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   Pokr. ze str. 3
Ve  spolupráci s  odborem školství, 

kultury a vnějších vztahů místní radni-
ce byla podána žádost o dotaci na Olo-
moucký kraj. 

„Náš původní záměr byl dodat dře-
vosochařům vhodnou dřevní hmotu 
získanou při kácení veřejné zeleně s tím, 
že bychom zajišťovali a  hradili pouze 
náklady na  převoz a  umístění vyrobe-
ných andělů tak, jak tomu bylo v  mi-
nulosti i  u  jiných skulptur osazených 
podél andělské stezky. Náklady na výro-
bu soch by se tedy neplatily. Pokud ale 
získáme peníze od kraje, můžeme zrea- 
lizovat umístění soch na  zábradlí, což 
by podpořilo původní záměr architekta 
na  vytvoření iluze vylétávajících andě-
lů. S  návrhem na  zavěšení soch přímo 
na  fasádu a stěny objektu jsme se kvů-
li vyšším nákladům a ztížené potřebné 
údržbě v  budoucnu neztotožnili,“ po-
dotkl ředitel Podniků města a  dodal, 
že hlavní cíl, kterým bylo zabezpečení 

chátrajícího objektu, byl již splněn. 
Nyní se v rámci projektu podpory a roz-
voje cestovního ruchu města Šumperka 
může zvelebit i jeho blízké okolí.

Součástí dotačního projektu je rov-
něž vytvoření naučných stezek, kte-
ré provedou turisty po  stopách soch 
andělů v  příměstském lese. Tři infor-
mační tabule ve  tvaru andělského kří-
dla, ukazujícího směr, by byly umístěny 
na  konci tzv. Čarovného lesa, na  cestě 
k Tulince z ulice Reissovy, právě u býva-
lé trafostanice, a na kraji příměstského 
lesa směrem od Rejchartic.    

„Projekt bude realizován pouze v pří-
padě, pokud město obdrží od Olomouc-
kého kraje dotaci,“ zdůraznil Pavlíček. 
Rozhodnuto by mělo být začátkem 
června. Během července a  srpna by 
pak proběhla potřebná výběrová řízení 
na realizaci stavebních úprav a dodava-
tele sochařské výzdoby. V září a říjnu by 
došlo ke  stavebním úpravám a  osazení 
soch a informačních tabulí.  -zk-

   Pokr. ze str. 2
„Domnívám se, že máme jeden velký 

dluh v případě pomníku v Bratrušově, 
který jako jediný vzpomíná a  prezen-
tuje druhou světovou válku a  na  nějž 
jsme třicet let nechytli. Prosím, aby 
bylo zaznamenáno, že je zapotřebí řešit 
i  otázky související právě s  tímto po-
mníkem,“ zdůraznil František Merta. 
Starosta Zdeněk Brož vzápětí uvedl, 
že tímto návrhem se bude rada města 
zabývat, Podniky města Šumperka již 
mají v plánu dosazení stromů, které by 
odclonily památník od hlavní silnice. 

„Andělárium je jednou z tváří měs-
ta. Myslím, že na rozdíl od jiných věcí 
zde zůstane trvalá vzpomínka a  že 
obyvatele Šumperka evokuje k vycház-
ce,“ reagoval zastupitel Jiří Gonda.

„I  v  minulosti vznikaly sochy pro 
útěchu a i dnes nám dodávají nadstan-
dard života v  daném místě,“ doplnil 
jeho kolega Jiří Vozda.

Podle Michaela Kohajdy jde o  akci, 
která si vyžádá nejméně sto padesát ti-
síc z  veřejných peněz. „Uvědomme si, 
že máme ve  městě mnoho zájmových 
sportovních i  kulturních skupin, kte-
ré jsou rády, že dostanou dvacet tisíc 
na celý rok činnosti, takže sto padesát 
tisíc je podle mě příliš vysoká částka,“ 
zdůraznil Kohajda, který vzápětí vznesl 
protinávrh na snížení příspěvku na pa-
desát tisíc korun. Podpořilo ho však jen 
osm jeho kolegů. 

Vytvoření galerie pod širým nebem 
nazvané Andělárium podporuje město 
už čtvrtým rokem. Originální umělec-

ká díla ozvláštňují tzv. Andělskou stez-
ku vedoucí ze Šumperka přes Čarovný 
les a Tulinku do Rejchartického údolí. 
Tvůrci neobvyklého projektu, který 
zaštiťuje občanské sdružení Obnova 
kulturního dědictví údolí Desné, chtějí 
touto cestou do podhůří Jeseníků při-
lákat milovníky umění i  přírodních 
krás.

Šumperk jejich iniciativu podporuje 
darováním kmenů stromů na  výrobu 
soch a  finančním příspěvkem ve  výši 
osmdesát tisíc korun, které má na ten-
to účel vyčleněné v rozpočtu. Podporu 
projektu Andělária v letech 2015-2018 
v celkové hodnotě čtyři sta tisíc korun 
formou každoročně uzavírané veřej-
noprávní smlouvy o  poskytnutí dota-
ce z  městského rozpočtu odsouhlasili 

zastupitelé v roce 2015. Osmdesát tisíc 
ze zmíněné částky přitom představu-
je hodnotu poskytnutého materiálu, 
zbývajících tři sta dvacet tisíc pak jde 
na výrobu soch, jejich usazení, údržbu 
a propagaci Andělária.

* schválilo podání žádosti města 
z dotačního programu na podporu ces-
tovního ruchu v turistických regionech 
Jeseníky a  Střední Morava o  získání 
dotace na  projekt „Úprava okolí bý-
valé trafostanice v  příměstském lese 
a vyznačení „andělských“ stezek. Sou-
časně uložilo radě města zapracovat 
do  rozpočtových opatření částku mi-
nimálně 225 tisíc korun na financování 
projektu za  podmínky, že městu bude 
dotace poskytnuta. Více na str. 3.

 Zpracovala -zk-

Malá hromádka také hromádka Via Lucis přivítá
historika Jiřího Mikulce

Trafostanice se možná promění v místo setkávání s anděly

Letem šumperským zastupitelským světem

Mám jeden sen či přání. Je doce-
la snadno splnitelný, pokud se zapojí 
každý „pejskař“. Přál bych si jen, aby 
„páníčci“ uklízeli po  svých psích ka-
marádech exkrementy. Není nutno 
všude, ale alespoň u domů, na cestách, 
chodnících, v místech, kde si hrají děti 
a  podobně. Pro nikoho není zrovna 
příjemné šlápnutí do  psích výkalů, 
nebo u vozíčkářů a maminek s kočár-
ky rozjetí exkrementu kolem. 

Dosažení tohoto snu je snadné, ale 
upřímně si myslím, že nereálné. Vždy 
se najde někdo, kdo zrovna s  sebou 
nemá sáček nebo se mu prostě jen ne-
chce. I proto by pomohlo více odpad-
kových košů, ještě lépe s  papírovými 
sáčky na výkaly.

A  proto píši tento článek, který by 
mohl alespoň pár lidem nasadit ono-

ho pověstného „brouka do  hlavy“. 
A pokaždé, když se budou rozmýšlet, 
zda hromádku uklidit, nebo ne, zvolí 
variantu pro čisté boty a  kola. Botu 
si člověk před vstupem do bytu může 
sundat, kolo z vozíku dolů ale nedá. 

I  u  takto jednoduchého a  prospěš-
ného plánu se najde několik lidí ig-
norujících tento problém. Lidí, kteří 
si myslí, že když mají malého psa, tak 
se jich to netýká. Týká se to ale úplně 
každého. Podle mě se najde více těch, 
kterým nedělá problém sehnout se 
a  sebrat to, co zbylo po  jejich psích 
mazlíčcích.

Když každý uklidí těch pár „hoví-
nek“ nebo půjde se svým psem třeba 
do lesa, bude to ve městě hned vypa-
dat lépe, a opravdu to nikomu neublí-
ží.  D. Ščambura

Další komorní pořad cyklu Via Lucis 
pořádá ve  středu 22. března Středisko 
volného času Doris. Nese název „Víra, 
zbožnost a smrt v době baroka“ a hos-
tem večera bude historik a pedagog Jiří 
Mikulec. Setkání začíná v 18.30 hodin 
v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu.

Jiří Mikulec absolvoval obor český 
jazyk - historie na  Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Jako interní vědec-
ký aspirant pracoval v  Ústavu českých 
a  československých dějin ČSAV, kde 
získal titul kandidáta věd. Od roku 1991 
působí v  Historickém ústavu AV ČR, 
kde od roku 1998 vede oddělení raného 
novověku. V  roce 2005 byl jmenován 
docentem starších českých dějin. 

Jiří Mikulec je členem Komise pro 
studium rekatolizace českých zemí 
v 16. - 18. století, Českomoravské komi-
se pro srovnávací církevní dějiny a Vě-
decké rady Historického ústavu Akade-
mie věd. Kromě vědecké práce přednáší 
na Filozofické fakultě v Praze a Pardu-
bicích. Specializuje se na  české dějiny 
doby pobělohorské, zejména na dějiny 
církevních institucí, rekatolizaci, pro-
blematiku náboženského života a vývoj 
české barokní společnosti.  

Vstupenky na  šumperské setkání 
v  ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně 
rezervovat ve  Vile Doris, P.  Konupčík, 
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz.

 -red-

Trafostanice před rekonstrukcí. 
 Foto: archiv PMŠ

Trafostanice během rekonstrukce.
  Foto: archiv PMŠ
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Úklid komunikací/Informace

Příští týden odstartují Podniky měs-
ta Šumperka pravidelný jarní úklid 
komunikací a chodníků ve městě. Ten 
potrvá do  poloviny dubna. Na  úklid 
upozorní dopravní značky se zákazem 
stání s vyznačením termínu a hodiny 
provádění prací. Řidičům, kteří toto 
přenosné dopravní značení nebudou 
respektovat, hrozí postih v podobě po-
kuty od městské policie. Rozpis úklidu 
komunikací bude zveřejněn na strán-
kách města www.sumperk.cz v  sekci 
Aktuality a  stejně tak i  na  stránkách 
PMŠ www.pms-spk.cz.

„Předčištění komunikací a  cyklo-
pruhů podél silnic mělo být zahájeno 
už počátkem minulého týdne, avšak 

kvůli značnému zpoždění dodávky 
důležitého náhradního dílu na  velký 
zametací vůz nemohla tato techni-
ka vyjet v  původně stanoveném ter-
mínu,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček. 
Do  velkého jarního úklidu ploch ve-
řejné zeleně se podle něj nasmlouvaná 
firma pustila již v druhém březnovém 
týdnu a měl by, v návaznosti na klima-
tické podmínky, pokračovat do polo-
viny dubna.

Pro vlastní sběr odpadků  byly usta-
noveny tři tříčlenné čety z údržby ze-
leně, které postupují od středu města 
paprskovitě jednotlivými směry. 

 Pokr. na str. 9

Optický kabel, který propojuje šum-
perské městské úřadovny, policii v Ha-
vlíčkově ulici, PMŠ a  další městem 
zřízené a založené organizace, se letos 
dočká dalšího rozšíření. Jeho velkým 
přínosem je nejen rychlost, ale i  bez-
pečnější přenos dat. Do  systému jsou 
přitom zapojeny i bezpečnostní kame-
ry městské policie.

„Trasa optické sítě je podle projektu 
rozdělena na tři etapy, z nichž dvě jsou 
již hotové,“ říká vedoucí oddělení in-
formatiky Pavel Kouřil. V  současnosti 
tak je položený kabel vedoucí od rad-
nice pěší zónou k  obchodnímu domu 
Jednota směrem k Obchodní akademii, 
který pokračuje ulicí 17. listopadu ko-
lem knihovny do  úřadovny v  ulici Je-
senické. Loni se pak zrealizovala trasa 
od „Točáku“ k soudu. 

„Na  optický kabel jsou napojeny 
organizace, jež jsou na  město vázané, 
jako jsou budova někdejšího DDM 
U Radnice, Podniky města Šumperka, 
divadlo, bývalé informační centrum 
v  muzeu a  nové informační centrum 
v budově divadla, Vila Doris a knihov-
na. Bonusem pro ně je především kva-
litní internetové připojení,“ zdůrazňuje 
vedoucí oddělení informatiky. Hotova 
je podle něj i  odnož od  radnice přes 
Polskou ulici k policejní budově v Hav- 
líčkově ulici. „Ta může v  budoucnu 
sloužit k  napojení městského úřadu 
na  síť KIVS, což je Komunikační in-
frastruktura veřejné správy, jež umož-
ňuje naše přímé napojení na centrální 
databázi registrů ministerstva vnitra. 
V  současnosti do  nich přistupujeme 
prostřednictví internetu přes veřejnou 

síť,“ vysvětluje Kouřil a  dodává, že 
na  městskou optickou síť je prostřed-
nictvím sítě společnosti Select systém 
s.r.o. napojeno také Středisko ekologic-
ké výchovy ve Švagrově.

Letošní etapa, jež předpokládá ná-
klady kolem půldruhého milionu 
korun, zahrnuje položení optického 
kabelu od  soudu přes základní školu 
v  ulici Dr.  E. Beneše k  městské úřa-
dovně v  Lautnerově ulici a  k  budově 
někdejší „Masaryčky“, která se rekon-
struuje pro potřeby knihovny. Příští 
rok by se pak mělo zrealizovat napojení 
od nové knihovny přes Okresní správu 
sociálního zabezpečení směrem k Jese-
nické ulici do  městské úřadovny. „Jde 
o tzv. „zapojení do kruhu“, kdy budou 
úřadovny propojené více směry, aby 
se zabezpečilo jejich připojení v přípa-
dě přerušení kabelu během možných 
výkopových prací,“ podotýká vedoucí 
oddělení informatiky.

Na  optickou síť je napojený rovněž 
stávající kamerový systém městské 
policie. „Strážníci tak mají k dispozici 
kvalitnější záznam, který jim umožní 
rozeznat pachatele trestných činů,“ říká 
Kouřil a  dodává, že na  optický kabel 
nejsou napojeny pouze kamery v Sado-
vé ulici, u pošty a u hotelu Grand. Ty 
jsou do  systému připojeny vzduchem 
přes mikrovlnné spoje. V případě roz-
šíření kamerového systému a  osazení 
kamer v  Sadech B. Martinů nedaleko 
Kauflandu lze podle vedoucího odděle-
ní informatiky využít chráničku, která 
byla v ulici J. z Poděbrad položena při 
její revitalizaci. A v plánu je i umístění 
kamery v  Jiráskových sadech. V  bu-
doucnu se pak předpokládá napojení 
autobusového nádraží, které projde 
rekonstrukcí, či domu kultury, jehož 
objekt město koupilo.

V  minulosti přenášelo město data 

mezi svými úřadovnami vzduchem 
přes mikrovlnné spoje ve  volném 
pásmu, ústředny pak byly propoje-
né prostřednictvím linky pronajaté 
od  O2. „Kapacita datových linek nám 
neumožňovala dále rozvíjet a  budo-
vat technologie podle zpracovávané 
koncepce rozvoje informačních tech-
nologií na našem úřadu. Úřad naší ve-
likosti totiž musí mít dvě úložiště dat, 
která jsou geograficky oddělená a mezi 
sebou se „zrcadlí“. To znamená, že 
když jedno má problém, druhé za  něj 
okamžitě převezme funkci a  zabez-
pečí provoz celého úřadu,“ vysvětluje 
Kouřil a upřesňuje, že dnes má město 
hlavní datové centrum v historické bu-
dově radnice a záložní pak v úřadovně 
v Jesenické ulici. Úložiště přitom slouží 
i pro hostovanou spisovou službu dal-
ších patnácti obcí, jež jsou ve správním 
obvodu Šumperka coby obce s rozšíře-
nou působností.

„Mikrovlnné spoje si necháváme na-
dále jako záložní. Jeden ze spojů jsme 
přitom použili na  propojení radnice 
a  hasičské zbrojnice v  Temenici, která 
je díky tomu připojená do městské po-
čítačové sítě,“ uzavírá vedoucí oddělení 
informatiky. Z. Kvapilová

Startuje jarní 
úklid komunikací

Optická síť propojující nejen městské úřadovny se letos opět rozšíří

Ukázka uloženého optického kabelu. 
 Foto: P. Kouřil

Loni se zrealizovala trasa optického kabelu od „Točáku“ směrem k soudu. Na ni 
letos město naváže další etapou.  Foto: -zk-

Na své poslední únorové jednání pozvala komise 132 zástupce studentů šumper-
ských středních škol. Členy komise zajímalo, jaký mají názor na život ve městě, co 
jim zde chybí a naopak s čím jsou spokojeni, ale také zda se chystají ze Šumperka 
po střední škole odejít, a pokud ano, zda mají v plánu se po čase vrátit. „Setkání 
bylo skvělé, stejně jako diskuze, během níž zaznělo mnoho zajímavých postřehů 
a podnětů. Hodně mě potěšilo, že přišli studenti ze všech šumperských středních 
škol,“ zhodnotil více než dvouhodinové jednání předseda komise Ondřej Polák. 
 Foto: archiv
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Kaleidoskop událostí/Upozornění

Ve čtvrtek 23. března vystoupí v kláš-
terním kostele zpěváčci Šumperského 
dětského sboru. Koncert Barevných 
dětí, Plameňáků a  sboru Motýli začíná 
v  18 hodin a  vstupné je dobrovolné.
 -red-

Kdo byl Felčan z  Hrabového, pán 
na bartoňovské tvrzi a vrchnost pod-
daných z  Bartoňova a  Radmilova? 
Nejen o tom bude ve čtvrtek 23. břez-
na hovořit v  šumperské knihovně 
v ulici 17. listopadu historik místního 
muzea Zdeněk Doubravský. Přiblí-
ží tak jednu z  kapitol připravované  
publikace, která by měla vyjít v  na-
kladatelství Veduta Štíty do  konce 
letošního roku. 

Přítomné seznámí s pátráním téměř 
detektivním, a to po stopách známých 
i zapomenutých urozených mužů a žen 
období renesance. Navštívíme s  ním 
střední Moravu i  Slovensko, do  vy-
pravování vstoupí bratři Pernštejnové 
i Žerotínové a nakonec doputujeme do  
našeho regionu, na Šumpersko. Beseda 
začíná v 17 hodin a vstupné je padesát 
korun. -kš-

Multižánrové hudebně-divadelní 
představení Hudba: Charlie Chaplin, 
jehož 40. výročí úmrtí si letos připo-
mínáme, vzniklo jako pocta tomuto 
všestrannému umělci, který získal dvě 
prestižní ocenění Americké filmové 

akademie - za celoživotní dílo a hudbu 
k filmu Světla ramp. Jde o světově prv-
ní projekt zaměřený na jeho autorskou 
hudební tvorbu. A  naživo ho v  pre-
miéře uvede Dům kultury Šumperk 
ve středu 29. března od 19 hodin ve vel-
kém sále.

Můžete se těšit na strhující sled pes-
trých hudebních čísel s  doprovodem 
tance a  stepu, střídání nástrojů a  ta-
neční čísla propojená s představením 
nejpůsobivějších scének z  Chaplino-
vých filmů v  „novém kabátě“. Jako 
bonus zazní dvě původní skladby, 
speciálně věnované tomuto progra-
mu jako pocta mistrovi zábavy. To vše 
v  podání Černobílého divadla Praha 
pod vedením režiséra Ondřeje Sokola. 
Mottem celého pořadu je citát samot-
ného slavného komika: „Život může 
být nádherný, když se ho nebojíte.“
 -mh-

Poslední premiéru stávající sezony 
připravuje Divadlo Šumperk. V  režii 
Dagmar Hlubkové uvede inscenaci 
Podskalák. Diváci ji poprvé zhlédnou 
v  sobotu 25. března od  sedmé večer-
ní. Po  premiéře je připraveno poseze-
ní s hudbou v Zrcadlovém sále a foyer 
divadla. 

Lidová hra Ferdinanda Františka 
Šamberka Podskalák zavede diváky 
do rázovitého prostředí dnes již neexis-
tující pražské osady Podskalí, která se 
rozprostírala na  pravém břehu Vltavy. 
Příběh lásky, intrik i  humoru je plný 
nádherných a  nesmrtelných melodií 
Karla Hašlera. Režie šumperské insce-
nace se ujala zkušená režisérka Dag-
mar Hlubková, která zároveň navrhla 
i  kostýmy, výtvarníkem scény je Jaro-
slav Milfajt a choreografem Petr Miller. 
 -tm-

Čtyřiačtyřicátý ročník festivalu Pre-
ludium Aloise Motýla se v  pondělí  
27. března uzavře. Od  sedmé večerní 
bude klášterním kostelem znít argentin-
ské tango v podání seskupení Escualo 
Quintet. Soubor je složen z  profesio- 
nálních klasických vystudovaných hu-
debníků hrajících na  housle, kytaru, 
klavír, kontrabas a  bandoneon, což 
je druh akordeonu. Převážnou část 
repertoáru tvoří skladby Astora Piaz- 
zolly, jenž je považován za  duchov-
ního otce a  největšího propagátora 
argentinského tanga na  světě. Během 
koncertu ovšem zazní i skladby dalších 
autorů.  -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí
Šumperský dětský sbor rozezpívá 

klášterní kostel

Knihovnice připravují besedu 
o Žerotínech

Na březen chystá divadlo 
premiéru Podskaláka

Preludium uzavře 
Escualo Quintet

Dům kultury navštíví 
Charlie Chaplin

Upozornění pro pořadatele akcí
Město Šumperk upozorňuje pořadatele akcí, že se blíží termín podávání žádos-
tí o udělení následujících výjimek z Obecně závazných vyhlášek města Šum-
perka (dále OZV): 1. udělení výjimky z OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na  veřejném prostranství; 2. udělení výjimky z  OZV  
č. 8/2007 k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na  vymeze-
ných veřejných prostranstvích - používání pyrotechnických výrobků. Obecně 
závazné vyhlášky vydává Zastupitelstvo města Šumperka dle § 10, písm. b), c) 
a § 84, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) za účelem 
zabezpečení veřejného pořádku.
Ve snaze předejít případným stížnostem ze strany občanů na konzumaci alko-
holu na veřejném prostranství a používání pyrotechnických výrobků (ohňo- 
stroje apod.) mimo vymezené prostranství a  také z  důvodu koordinace akcí 
konaných na veřejných prostranstvích prosíme o zaslání žádostí o udělení vý-
jimky na akce pořádané v roce 2017.
Nové formuláře pro podání žádosti jsou ke stažení na www.sumperk.cz v sekci 
Správa města, podsekci Formuláře a tiskopisy - Odbor školství, kultura a vněj-
ších vztahů. Na stejné adrese lze najít i úplná znění jednotlivých obecně závaz-
ných vyhlášek.
Žádosti o udělení výjimky by měli pořadatelé zaslat na odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů nejpozději do čtvrtku 24. března, a to k rukám Evy Ruta-
rové, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Pořadatelé, kteří si o tyto výjimky nepo-
žádají ve stanoveném termínu, se vystavují riziku, že jim nebudou mimořádné 
výjimky v průběhu roku uděleny. Žádosti nemusejí zasílat ti pořadatelé, kteří 
již o výjimku na rok 2017 požádali v loňském roce.
V případě akcí, jež přesáhnou desátou hodinu večerní, je od 1. října 2016 doba 
nočního klidu nově regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, dle jehož ustanovení § 47 odts. 1 písm. c) (ve  znění 
účinném od 1. 10. 2016) je rušení nočního klidu přestupkem. Město Šumperk 
dle zákona upravilo rušení nočního klidu, jehož doba je definována zákonem 
od 22 hodin do 6 hodin, obecně závažnou vyhláškou č. 1/2016, o nočním kli-
du, s účinností od 1. 10. 2016. Veškeré výjimečné případy (plánované kulturní 
akce), na něž se vztahuje omezení doby nočního klidu a které na základě žádos-
ti pořadatelů schválilo zastupitelstvo města, v ní jsou uvedeny. 
Dle vyhlášky Čl. 3 bod 3. musí být konkrétní termín konání akce zveřejněn 
Městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dní před datem konání. Z to-
hoto důvodu žádáme pořadatele o sdělení konkrétního data akce uvedené v Čl. 3 
bodě 2. na email eva.rutarova@sumperk.cz nejlépe do 24. března, nejpozději 
však 14 dní před konáním akce.
Všem pořadatelům také doporučujeme seznámit se předem s  kalendářem 
plánovaných akcí na webových stránkách šumperského informačního centra 
http://www.sumperk.cz/cs/turista/ziva-brana-jeseniku.html, aby tak předešli 
současnému konání více větších akcí v jednom termínu.
 E. Rutarová, referentka kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk

Závěrečný festivalový koncert Preludia otevře dveře argentinskému tangu v podá-
ní seskupení Escualo Quintet.  Foto: archiv 
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Společnosti Penny Market 
bude mít ve městě dvě prodejny

Šumperští zahrádkáři převzali 
stříbrnou medaili za svou činnost

Ještě letos bude mít společnost 
Penny Market v Šumperku dvě 
prodejny, chystá totiž otevření no-
vého obchodu v  areálu někdejší  
kotelny při Temenické ulici. V této sou-
vislosti kolují mezi občany města „za-
ručené informace“, že po jeho otevření 
bude stávající prodejna Penny ve  Fia-
lově ulici 18 u  autobusového nádraží 
zbořena.

„V  Šumperku budeme mít dvě pro-
dejny, tu u autobusového nádraží a no-
vou v Temenici. Bude tedy záležet jen 
na zákaznících, která prodejna pro ně 

bude blíže,“ uvedla Monika Lebedo-
vá ze společnosti Penny Market, s.r.o. 
a dodala, že otevření nové prodejny je 
plánováno během letošního roku.

Ačkoliv budova, jež vyrostla v  mís-
tech polorozbořené ruiny kotelny při 
Temenické ulici, již stojí a  hotové je 
i  parkoviště, stavba ještě hotová není. 
Je totiž nutné dokončit dopravní napo-
jení odbočovacím pruhem od  kruho-
vého objezdu, cyklopruhy a  posunout 
přechod pro chodce, kde se musí vy-
budovat ostrůvek. Teprve poté může 
proběhnout kolaudace. -zk-

Republiková rada Českého zahrád-
kářského svazu ocenila šumperskou 
základní organizaci za  mimořádnou 
činnost a  příkladný chod zahrádkář-
ské kolonie. Na výroční členské schůzi 
v  sobotu 25. února převzal Petr Hö-
nigschmied, nový předseda Základní 
organizace Českého zahrádkářského 
svazu U Sanatoria, z rukou regionální-
ho předsedy Zdeňka Hudose stříbrnou 
medaili s finanční odměnou. 

Po organizačních problémech za bý-
valého vedení došlo v  minulém roce 
k obměně výboru základní organizace, 
a tím i ke zlepšení chodu celé kolonie. 
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
přiložili ruku k  dílu. Zejména naše-
mu hospodáři Josefu Hudákovi, který 
vyniká houževnatostí a  pílí a  zasloužil 

se o  mnoho zlepšení v  zahrádkářské 
kolonii, tajemníkovi výboru Vilému 
Hloškovi a paní pokladní Márii Schmo-
ranzerové. Neměli bychom však komu 
poděkovat, kdyby nebylo vstřícného 
přístupu města,“ uvedl předseda Petr 
Hönigschmied. 

Jedním z  nejdůležitějších bodů vý-
roční schůze, které se zúčastnil i starosta 
Zdeněk Brož a  vedoucí majetkopráv-
ního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová, bylo také podepsání dodatku 
k podnájemní smlouvě s městem, který 
prodlouží její platnost do 31. října 2020.

 M. Buchtová

Šumperští zahrádkáři získali za  mi-
mořádnou činnost a příkladný chod 
zahrádkářské kolonie stříbrnou me-
daili.  Foto: -mb-

Výroční členské schůze se zúčastnili 
i představitelé města.  Foto: -mb-V současnosti se pracuje na dopravním napojení marketu.  Foto: -zk-
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Úklid komunikací/Kulturní servis

Na Šumperských pomněnkách zahrají Malina Brothers Startuje jarní úklid komunikací
Na  tradiční přehlídku trampské 

a  bluegrassové muziky Šumperské po-
mněnky, která se uskuteční v  pátek  
31. března v  Domě kultury Šumperk, 
přijali pozvání legendární Malina Bro-
thers, kteří na podzim absolvovali ame-
rické turné.

Kdo se někdy nachomýtl k české folko-
vé, country nebo bluegrassové muzice, 
určitě mu bude právě příjmení Malina 
dost povědomé. Geniální muzikanti 
a  sourozenci - banjista a  fenomenální 
multiinstrumentalista Luboš (Druhá 
tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) 
a  houslista Pepa (Monogram) se totiž 
objevili jako hudebníci či producenti 
snad na všech důležitých albech daného 
žánru u nás, od kapely Lucie přes Pavla 
Bobka, Wabiho Daňka, Věru Martino-

vou až po Lenku Filipovou. Před něko-
lika lety na přání fanoušků založili ka-
pelu Malina Brothers, do které následně 
přizvali i kontrabasistu Pavla Peroutku 
(Spirituál kvintet). 

„Šumperské pomněnky pořádáme 
také jako vzpomínku na  hudebníka 
a skladatele Milana Žourka,“ řekla pro-
dukční domu kultury Michaela Horá-
ková.

Koncert se uskuteční ve  velkém 
sále domu kultury v  pátek 31. března 
od  sedmi hodin večer, kdy se poslu-
chačům jako první představí šumperští 
Beg Bie Country, následovat bude ka-
pela Goodwill, která slaví úspěchy jak 
v Čechách, tak v zahraničí. A na závěr 
se dočkáte vystoupení oblíbených Ma-
lina Brothers.  -red-

16.3. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
17.3. od 12.30 hod. v „K“   Technika a my   S Ing. Ďurkovou
23.3. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pleteme z pediku
23.3. od 13 hod. v knihovně   Návštěva Městské knihovny Šumperk 
  - „Setkání nad knihou“ se Z. Daňkovou 
  Nutné přihlásit se!
24.3. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
27.3. od 13.40 hod.   Chůze na běžícím pásu v HEAT Centru 
  Sraz ve 13.40 hod. v podchodu Slovanu 
  - nutné přihlásit se!
30.3. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. na Majáku
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“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Flexibilní práce pro ženy, Zahraniční stáže pro nezaměstnanou  
mládež od  18 do  30 let, Šance na  podnikání nejen pro nezaměstnané - mož-
nost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu. Inf.  
E. Škrabalová, tel: 777 606 368.  
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.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací
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Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.czzde. 
Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny 
s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Připravuje-
me: Turistická trasa Stolové hory, Polsko (Velká Hejšovina). Vysoké Tatry. Týdenní 
pobyt v srpnu. Nutno přihlásit se. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovolníka, 
který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

   Pokr ze str. 3
Následný úklid komunikací pak 

bude koordinován v závislosti na sbě-
ru bioodpadu a velkoobjemového od-
padu.

V  loňském roce se v  Šumperku 
sebralo v  případě veřejné zeleně, ze-
jména v parcích, 49 tun odpadu. Toto 
množství přitom zahrnuje i vyvezené 
odpadkové koše. V  případě komu-
nikací a  chodníků pak bylo smeteno 
234 tun tzv. uličních smetků. „Máme 
sice přehled o  množství sesbíraných 
odpadků, ale v  tomto případě nákla-
dy za  odvoz a  skládkovné jsou stej-
né, jako kdyby je lidé házeli přímo 
do koše. Peníze, které musí město vy-
nakládat navíc za činnosti spojené se 
sběrem odpadků, však nejsme schop-
ni samostatně vyčíslit. Ročně se ale 
určitě jedná o  nezanedbatelnou část-
ku v řádu mnoha desetitisíců,“ soudí 
Pavlíček.

Podniky města Šumperka se sou-
časně připravují i  na  komplexní 
mechanické čištění dešťových kana-
lizačních vpustí, odvádějících deš-
ťovou vodu z  místních komunikací 
ve vlastnictví města. Probíhat by mělo 
postupně po etapách od 1. května do  
31. října. Výběrové řízení na  doda-
vatele, kteří mohou podávat nabídky 
do  29. března, bylo zahájeno minulý 
týden. Bližší informace o  zadávacím 
řízení jsou na profilu zadavatele města 
Šumperka.

V  této souvislosti Podniky města 
vyzývají vlastníky domů, aby rovněž 
přistoupili ke  kontrole a  pročištění 
tzv. gajgrů zachytávajících splaveniny 
ze střech a okapových svodů, zejména 
pak těch, jež přiléhají k  chodníkům 
a  komunikacím. „Nemalé problémy 
v  rámci zimní údržby způsobovaly 
i děravé a nefunkční okapy. Voda ska-
pávající na chodníky přes noc zmrzla 
a  vytvářela zledovatělá místa, která 
se musela opakovaně posypávat, pří-
padně musely být ledové vrstvy ruč-

ně odstraňovány. Přitom se nejedná 
o  závadu ve  schůdnosti v  důsledku 
povětrnostních podmínek, takže pří-
padnou odpovědnost za úraz by mohl 
nést vlastník přilehlé stavby tak, jak je 
tomu v případě pádu ledu ze střechy. 
Bylo by proto dobré, kdyby si poško-
zené okapy vlastníci domů dali také 
do pořádku,“ uzavírá ředitel Podniků 
města.

Správa silnic Olomouckého kraje, 
jež má na starosti krajské komunika-
ce, až do konce března provádí jejich 
zimní údržbu. „V  souladu se zákon-
nou úpravou provádíme na krajských 
komunikacích zametání dvakrát roč-
ně, a  to na  jaře zpravidla v  dubnu 
a na podzim, většinou v říjnu. S ohle-
dem na dobré vztahy s městem Šum-
perkem pak máme na základě dohody 
s  firmou SUEZ zajištěno, že naše 
komunikace zamete ještě do  konce 
března. Tuto činnost by měla sladit se 
svým plánem údržby ve městě. Zame-
tání krajských silnic ve městě rovněž 
provádí z  důvodu dotačního titulu 
firma Přemka Stojaníka,“ uvedl Petr 
Koruna, vedoucí střediska údržby 
Šumperk. -red-

 Ilustrační foto: archiv

Na Šumperských pomněnkách zazpívají legendární Malina Brothers.  Foto: archiv
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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

28.3. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů
Každé Po od 13 hod. a od 15 hod. v „P“  Konverzace v němčině pro seniory 
  - mírně pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“   Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,   Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,   Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé Út od 10 hod. v „S“   Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17 a 18.30 hod. v „S“  Jóga I.-III.
Každou St od 10 hod. v „P“,   Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)    Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“ 
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“    Harmonizační cvičení
Každý Pá od 8.30 hod. v „P“   Počítačový kurz
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a  kupóny na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk
Každé Út, St, Čt a Pá od 15   Volná herna
do 18 hod. v MC na „K“
15.3. od 18 hod. v divadle   Jarní koncert  Vystoupí Zpívánky, 
  Růžové děti a Komorní sbor
18. - 19.3. od 8.30 do 17 hod.   Řemeslný víkend  Košíkářský 
ve Švagrově  a řezbářský kurz ve Švagrově
22.3. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Nosíme děti zdravě  Kurz nošení 
  dětí v šátku pro pokročilé - vázání na záda
22.3. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Víra, zbožnost a smrt v době 
  baroka  Host historik a pedagog 
  Jiří Mikulec
23.3. od 18 hod. v klášterním kostele  Jarní koncert  Jarní koncert ŠDS, zpívají 
  Barevné děti, Plameňáci a Motýli
29.3. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Příkrmy u kojených i nekojených dětí 
  Beseda
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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris
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Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost

„Koloběh knih“ - po předběžné domluvě 
na tel. 731 402 395 můžete knihy přinést, 
vyměnit za jiné či si je odnést domů, popř. 
se do nich začíst na místě. 

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
22.3. od 9.30 ve „FS“   Vítání jara 
  V rámci programu Sedmikrásek
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 Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Centrum pro rodinu

Pontis Šumperk
15.3. od 18 hod.   Absolventský koncert žáků 
v kapli klášterního kostela   I. Švédové a M. Novákové 
17.3. od 18 hod. v klášterním kostele   Absolventský koncert žáků J. Valentové 
  a M. Váňové
29.3. od 18 hod. v klášterním kostele   Absolventský koncert žáků J. Ristovské, 
  P. Kocůrka, J. Hlocha a A. Blaťákové
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk
Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk
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Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

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 17. 3. 2017 do 30. 3. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Rohlík cibulový 60 g ....................................................... 3,90 Kč
Rohlík sladký Max 200 g ..............................................12,90 Kč

Slezská pekárna Opava 
Chléb královský 300 g BK ......................................................14,90 Kč
Koláč opavský s tvar. náplní 80 g ......................................... 8,90 Kč

!!!!!!
                                    

. . . . . s názvem „PO LÁVCE (kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování 
zaměstnání  pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost  Šumperska a Jesenicka)“ , 

který je určen dlouhodobě nezaměstnaným.

V rámci projektu pudou probíhat  tyto AKTIVITY
- motivační  kurzy - kurzy  obsluhy  osobního počítače - pracovní   poradenství - kurzy  s 
praxí u  zaměstnavatelů - svářečské  kurzy - kurzy osobního  asistenta - kurzy  řidičského

        oprávnění - tréninková pracovní místa s následným zprostředkováním pracovního místa          
    

     r.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

   
  

 
   

  

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

 

Akademie J. A. Komenského realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

CHCETE  ZÍSKAT  ZAMĚSTNÁNÍ?  .... naučit  se  na  PC?
.... získat řidičské oprávnění?  .... UDĚLAT SI SVÁŘEČÁK?

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU ..... 

 
 

 

Zájemci o projekt navštivte nás na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk , 
nebo volejte tel. 731 571 586 , 583 213 013 nebo pište na email  info@ajak-sumperk.cz     

Zvýšení zamě

„NOVÁ KARIÉRA – S PRAXÍ ZA PRACÍ“ 
 
 
Projekt je určen uchaze
pečujícím o děti do 15 let v
zájemcům o vykonávání pracovních 
všem těm, kteří chtě
 
Zahájení: březen 2013 
 
 
 
 
 

 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

realizace projektu 
od 1.3.2017 do 28.2.2019

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Jarní úklid

Po předložení 

této reklamy 

SLEVA 10% 
pouze 

v březnu!

STRØKE
• Čištění koberců 
   a čalounění
• Malířství a natěračství 

Již 10 let na trhu

Petr Stejskal         Mobil: 737 789 045         
Zábřeh                 E-mail: petr.stroke@seznam.cz
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 Využijte AKCI

 1+1ZDARMA

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz  www.varilux.cz 

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

 Využijte AKCI

 1+1ZDARMA

Dva páry brýlových skel

za cenu JEDNOHO

* na DÁLKU / BLÍZKO

*  MULTIfokální skla 

      VARILUX®

VŠE v JEDNOM 

/ dálka, práce s PC, 

blízko/ a k tomu 

DRUHÝ pár skel ZDARMA

Na kompletní 
vyčištění INTERIÉRU 

a KAROSERIE vašeho vozidla 
si prosím objednejte vhodný 

termín na tel: 776 387 920
www.automyckasumperk.cz

                                   OTEVŘENO DENNĚ 
                                   PONDĚLÍ - SOBOTA  
                                   od 8 do 16.30 hod.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU
v Zábřežské ulici je pro vás otevřena DENNĚ
PO- SO 8.00 - 17.30
NE 9.00 - 16.00

BEZ DLOUHÉHO 
ČEKÁNÍ, BEZ POŠKRÁBÁNÍ

Potěšte své blízké našimi 
DÁRKOVÝMI POUKAZY.

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
                     VAŠE AUTO JINAK

Zde přijímáme také platby:

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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Pronajmeme 
nebytové 
Prostory
vhodné jako ordinace 

lékaře a podobné služby. 
Šumperk, Uničovská 2 

(vedle Pramet Tools s.r.o.). 

Informace  na tel. 
777 636 819, 583 217 415

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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PODROBNÉ INFORMACE NA ZÁJEZDY, KONCERTY NEBO I SPORTOVNÍ 
AKCE VÁM OCHOTNĚ POSKYTNEME v Cestovní agentuře „PANDA“, Bul-
harská 229/1, ( nad FIO bankou u radnice ) nebo na tel. 585 222 100,
případně e-mail: zajezdy@ca-panda.cz

Provozní doba: 
PONDĚLÍ – PÁTEK   

09:00 - 12:00   
12.45 - 17:00

w w w.c a-p an da.c z

CESTOVNÍ AGENTURA
 „PANDA“ NABÍZÍ 
SVÝM KLIENTŮM:
• NÁKUPNÍ ZÁJEZDY „POLSKO – KUDOWA ZDROJ“
 TERMÍNY: vždy sobota /odjezd Šumperk – kulturní dům cca v 6:45 hodin, aktuálně jedeme: 18. 3. a  22. 4. 2017                                                                
 CENA ZÁJEZDU:  250,- Kč / osoba
• OLOMOUC – „FLORA 2017 - JARNÍ VÝSTAVA KVĚTIN A ZAHRADNICKÝCH POTŘEB“ - DOPROVODNÝ PROGRAM – KONCERTY, WORK SHOPY
 TERNÍN ZÁJEZDU: SOBOTA  22. 4. 2017, odjezd Šumperk – Kulturní dům v cca 7:40 hodin 
 CENA ZÁJEZDU: 490,- Kč / osoba ( v ceně zájezdu je zahrnuta doprava, pojištění a vstupné do areálu výstaviště)
• KROMĚŘÍŽ – „FLORIA 2017- JARNÍ VÝSTAVA KVĚTIN A ZAHRADNICKÝCH POTŘEB „
  TERNÍM ZÁJEZDU:  sobota 29. 4. 2017, odjezd Šumperk – kulturní dům v 7:05 hodin. Doprovodný program: KONCERT „EVA & VAŠEK“
  TERMÍN ZÁJEZDU:  sobota 6. 5. 2017, odjezd Šumperk –Kulturní dům v 7:05 hodin. Doprovodný program: KONCERT „WABI DANĚK“
 CENA ZÁJEZDŮ: 550,- Kč / osoba (V ceně je zahrnuto pojištění, doprava a vstupné na výstaviště, koncerty jsou zdarma) 
• KŘIVOKLÁT – „NIŽBOR – LÁNY – KŘIVOKLÁT“ - ZÁJEZD DO RODINÉ SKLÁRNY V NIŽBORU, NÁVŠTĚVA ZÁMECKÉHO PARKU V LÁNECH 

– SÍDLO PREZIDENTA, HRAD KŘIVOKLÁT
 TERMÍN ZÁJEZDU: sobota 10. 6. 2017, odjezd Šumperk – Kulturní dům v cca 4:00 hodin
 CENA ZÁJEZDU: 1  390,- Kč / osoba (V  ceně zájezdu je zahrnuta doprava, pojištění, vstupné do  hradu a  zámecké zahrady, oběd na 

Křivoklátě)
• TÁBOR – „MUZEUM ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU“
 TERMÍN : STŘEDA  21. 6. 2017, odjezd v 4:00  hodin od Kulturního domu v Šumperku. Program zájezdu je k dispozici přímo v CA, v ceně 

je zahrnuta prohlídka muzea a historické části města, prohlídka historické věže a Housova mlýna, oběd, doprava a pojištění                                            
 CENA ZÁJEZDU: 1 590,- Kč / osoba 
• CK ALEXANDRIA – „CHORVATSKO“ NA 8 DNÍ JIŽ OD 1 555,- Kč (Bližší informace přímo v CA a temíny jsou limitovány)
• CK DATOUR – „RAKOUSKO – LECHTÁLSKÉ ALPY“ - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRO SENIORY DO NÁDHERNÉ ALPSKÉ PŘÍRODY, NENÁROČNÉ 

PROCHÁZKY, PŘEHRADY A VODOPÁDY A DO NEJKRÁSNĚJŠÍ VESNICE EVROPY „Lech am Arllberg“
 TERMÍN ZÁJEZDU: 25. 6. – 28. 6. 2017 
 CENA ZÁJEZDU: 7 390,- Kč / osoba (V ceně zájezdu je zahrnuto 3x ubytování ve 3 hvězdičkovém hotelu s polopenzí a vstupy). Více 

informací přímo v CA a POZOR na limitovaný počet míst.
• CK DATOUR – „ RAKOUSKO – LECHTÁLSKÉ ALPY“ - OBLÍBENÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRO SENIORY, NENÁROČNÁ TURISTIKA WELLNES, 

VÝJEZD LANOVKOU NA HORU „RITTISBERG, PLANAI I NA LEDOVEC DACHSTEIN, NÁVŠTĚVA FILZMOOSU, PROHLÍDKA LEDOVÉHO PALÁCE.
 TERMÍN ZÁJEZDU: 28. 5. – 31. 5. 2017 
 CENA ZÁJEZDU:  OSOBA nad 55 let  6 990,- Kč, OSOBA do 54 let 7 300,- Kč 
 (V  ceně zájezdu je zahrnuto 3x ubytování v  luxusním 4 hvězdičkovém hotelu s  bazénem a  stravování formou polopenze s  1 nápojem 

u večeře a Dachsteinská karta). Více informací přímo v CA a POZOR  limotovaný počet míst.
• CK DATOUR – „ RAKOUSKO – KRÁSY SALCBURSKA a SOLNÁ KOMORA PRO SENIORY“ - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRO SENIORY NA STŘEDO-

VĚKÝ HRAD HOHENWERFEN, VÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚ, NENÁROČNÁ TURISTIKA, RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH A POUTAVÉ PŘEDNÁŠKY
 TERMÍN ZÁJEZDU: 17. 9. – 21. 9. 2017 
 CENA ZÁJEZDU: OSOBA nad 55 let 7 990,- Kč, OSOBA do 54 let 8 340,- Kč                 
 (V ceně zájezdu je zahrnuto 4x ubytování v gasthofu s all inklusive a všechny vstupy dle programu se Salcburskou kartou). Více informací 

přímo v CA a POZOR na limitovaný počet míst.
• CK DATOUR – „ RAKOUSKO – KRÁSY SALCBURSKA a SALCBURK PRO SENIORY“ - AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRO SENIORY DO HISTORIC-

KÉHO SALCBURKU, HORA UNTERSBERG, RELAXACE V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH, NEJVĚTŠÍ SKANZEN SALCBURSKA, NENÁROČNÁ TURISTIKA 
A POUTAVÉ PŘEDNÁŠKY 

 TERMÍN ZÁJEZDU: 24. 9. – 28. 9. 2017 
 CENA ZÁJEZDU: OSOBA nad 55 let 7 990,- Kč , OSOBA do 54 let 8 340,- Kč                    
 (V ceně zájezdu je zahrnuto 4x ubytování v gasthofu s all inklusive, všechny vstupy dle programu se Salcburskou kartou). Více informací 

přímo v CA a POZOR na limitovaný počet míst.
• CK DATOUR NABÍZÍ DALŠÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO RAKOUSKA DO KONCE ZÁŘÍ 2017, TERMÍNY A DESTINACE JSOU K DISPOZICI PŘÍMO V CA.
• CK KOVOTOUR PLUS / TV ŠLÁGR / CA „PANDA“ - „ŠLÁGR DOVOLENÁ S KONCERTY OBLÍBECHÝCH INTERPRETŮ – ČERNÁ HORA“  

Jedná se o speciální nabídku dotovaných pobytů 50+. 
 Ceny zájezdů již od  8 690,- Kč. Všechny pobyty jsou ALL INCLUSIVE. Termíny pobytů a koncertů, které jsou součástí pobytu jsou klientům 

k dispozici v KD Bludov a nebo přímo v CA. POZOR NABÍDKA JE LIMITOVANÁ.
• CA „PANDA“ DÁLE NABÍZÍ PRODEJ VSTUPEK NA  PŘEDSTAVENÍ MORAVSKÉHO DIVADLA V  OLOMOUCI, OLOMOUCKÝ KONCERT 

ALEXANDROVCŮ, OLOMOUCKÝ KONCERT „VÁCLAV NOID BÁRTA“  A AKTUÁLNÍ PRAŽSKÉ MUZIKÁLY (PLES UPÍRŮ, ČAS RŮŽÍ, DRACU-
LA, ADAMS FAMILY, atd.). PRODEJ VSTUPENEK A LETENEK NA SPORTOVNÍ PODNIKY V ČR I V ZAHRANIČÍ (MOTO GP, VELKÁ CENA, FOTBAL - AN-
GLIE, ITÁLIE, ŠPANĚLSKO, REPREZENTACE, atd., TENIS – FRENCH OPEN, MADRID OPEN, TURNAJE MISTRŮ 2017, US OPEN nebo WIMBLEDON). 
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 BUBNOVÁNÍ 
V KRUHU

ODPOLEDNÍ
Angličtina a Němčina

www.jazykyzazitky.cz

ANGLIČTINA A NĚMČINA OD BŘEZNA

      602 848 290           jazykyzazitky@seznam.cz
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JSTE ŽENA A JE VÁM 

VÍCE NEŽ 55 LET 
NEBO PEČUJETE

O DÍTĚ DO 15 LET
VĚKU?

Nabízíme 
spektrum aktivit vedoucích 

k možnosti získání 

pracovní pozice

 dle Vašich představ.

Svůj životopis a 

motivační dopis zasílejte 

do 20. března 2017 
na adresu:

BEC Družstvo - 

Business and Employment

Co-operative

M. R. �tefánika 318/1,
787 01 �umperk

Tel: 775 760 348 nebo 777 606 368
E-mail: info@bec-coop.cz
Web: www.bec-coop.cz 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Business 
and 
Employment 
Co-operative

FLEXIBILNÍ

PRÁCE
PRO ŽENY

Pro vybrané ��astnice pracovní poměr

u zam�stnavatel� podporujících 

�exibilní zam�stnávání 

na 6-12 měsíců.

 Jste nezaměstnaná, 

hrozí Vám ztráta zaměstnání 

nebo uva�ujete o změně ?

H ledáte zp�sob, jak sladit 

rodinný a pracovní život ?

H ledáte zkrácený pracovní úvazek ?

P ot�ebujete pružnou pracovní dobu ?

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE

KONTAKTUJTE

Projekt �Flexibilní formy práce jako p�íle�itost pro �eny na �umpersku� �. ��.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003280 je spolu�nancován z Evropské unie.

DŮM, BYT, ZAHRADA
údržba, oprava, servis, výroba

Tel.: 602 533 705, Šumperk a okolí

Hodinový manžel
HOD-MAN

24 hod. 
DENNĚ

Kovo, dřevo, zdivo, voda, 
topení, elektro,...

ŠTÍHLÁ, 
V POHODĚ 

A FIT 
S PRŮVODCEM

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 



Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Možnost podílet
se na projektech
v zahraničí.

Hlavní třída 13/3, Šumperk,           737 729 446
zdenek.supina@remax-czech.cz          realityzdeneksupina

Víte, že trh s realitami se výrazně změnil a Vy teď 
můžete za svůj byt či dům získat mnohem víc peněz? 
Zájemcům o prodej nemovitosti do konce května 2017 
zajistím PENB – ZDARMA !

Hlavní třída 13/3, Šumperk,           
          realityzdeneksupina

• 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
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