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Letem 
zastupitelským 
světem

Křesťanské zamyšlení 
nad velikonočními 
svátky2 3 5

Bývalá pokladní PMŠ 
odešla od soudu 
s podmínkou 6

Rozsviťme 
se v Šumperku 
modře

Šumperk zažije v  sobotu 1. dubna 
jedinečné vystoupení legendární ame-
rické mexico-latin-hip-hopové sku-
piny Deliquent Habits, která jede velké 
evropské turné na  podporu vydání 
jejich nového alba It Could Be Round 
Two. Los Delinquentes, jak si také ně-
kdy říkají, na  pódiu doplní Skinny 
Fresh, MC´s Idea a Rest (TyNikdy La-
bel). To vše první dubnovou sobotu 
od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury.

Billie Holidayová je označována jako 
jedna z  největších jazzových zpěvaček 
všech dob. A právě jí ve středu 5. dubna 
od půl osmé večer ve velkém sále domu 
kultury vzdají všichni, kteří přijdou, 
poctu společně s  polskou zpěvačkou 
Idou Zalewskou a Jakubem Płużkem.

Známý český mim, performer, re-
žisér, pedagog a choreograf, jenž patří 
mezi jedny z  nejvýraznějších meziná-
rodně uznávaných osobností součas-
ného mimického divadla v  Evropě, 
Radim Vizváry přijede do  šumper-
ského divadla. V  pátek 7. dubna se 
od 17 hodin představí v inscenaci Sólo. 
Za  svoji roli je nominován na  Cenu 
Thálie 2016 za  mimořádný jevištní 

Největší životní náplní Gerharda 
Wanitscheka bylo mapování osudů 
židovských rodin ze Šumperka 
a okolí. Ze svých vlastních prostředků 

Druhý jarní měsíc zahájí Eagle 
Gallery v  Šumperku autorskou výsta-
vou grafického díla Lenky Štěpaníkové. 
Ta ve svém díle prezentuje otázky, které 
si klade humanismus raného novo-
věku, ovšem dokázala svou uměleckou 
výpovědí aktualizovat tyto myšlenky 
do dnešní doby. Její práce se tak stávají 
přísným zrcadlem, jež dotváří pomy-
slný účet našeho chování. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční 6. dubna v 19 hodin. 
Výstava bude otevřena pro návštěvníky 
do konce května, kdy proběhne derni-
sáž výstavy a autorský večer.
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Deliquent Habits přijede 
1. dubna

Šumperk vzdá poctu 
Billie Holidayové

Se svým Sólem přijede 
Radim Vizváry

Gerharda Wanitscheka 
připomenou výstava 

a vzpomínkové odpoledne

V Eagle Gallery představí 
grafiku Lenky Štěpaníkové

Nenechte si ujít koncert 
kytarového mága

Šumperský dětský sbor 
pětapadesátiletý

Skupina Wohnout je na turné 
bez elektriky

Nebojte se jít za svým snem!

Old Time Jazz Band oslaví 
šedesáté narozeniny

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v dubnu

Radim Vizváry představí klasická 
i současná, poetická i komická díla.

                             Foto: archiv

Gerhard Wanitschek se velmi rád 
vracel do Šumperka.      Foto: archiv

Jedinečné vystoupení Delinquent 
Habits se uskuteční v  sobotu 
1. dubna.                       Foto: archiv

Old Time Jazz Band oslaví šedesá-
tiny koncertem.               Foto: archiv

spolufinancoval restaurování moro-
vého sloupu na náměstí Míru a obrazu 
Zvěstování Panny Marie v  klášterním 
kostele. Loni, kdy zemřel, mu bylo udě-
leno čestné občanství města Šumperka. 
Osobnost tohoto krenišovského rodáka 
připomenou v dubnu výstava fotografií 
v  informačním centru na Hlavní třídě 
a  vzpomínkové odpoledne v  místní 
knihovně. Zahájení je plánováno 
na čtvrtek 20. dubna v 17 hodin.

výkon v  kategorii Balet, pantomima 
a jiný tanečně dramatický žánr.

Je název dalšího setkání z  cyklu 
komorních pořadů Via Lucis, které 
pořádá Středisko volného času Do-
ris. Uskuteční se ve  čtvrtek 27. dubna 
od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 
17. listopadu a  hostem bude Roman 
Žaloudek, horolezec a účastník expedic 
v Peru, Tibetu, Nepálu a dalších desti-
nacích. Motivační přednáška o  plnění 
si vlastních snů bude mixem vyprávění, 
fotografií a krátkých filmů z vybraných 
výstupů a zprostředkuje pohled do zá-
kulisí vysokohorských expedic s ukáz-
kou pomůcek a technického vybavení.

Zpracovala -zk-

Neuvěřitelných šedesát let od  svého 
založení oslaví v  pátek 21. dubna 
od 19 hodin v Domě kultury Šumperk 
známá skupina Old Time Jazz Band 
z  Loučné nad Desnou. Při této pří-
ležitosti si na  slavnostní vystoupení 
pozvala jako své hosty V-band Velké 
Losiny, Hotsy Totsy Five a  Swing Q 
Šumperk.

Angličan Justin Lavash díky své vir-
tuózní hře na kytaru často nechá užaslé 
publikum s  otázkou, jak dokáže jeden 
muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii 
tolika vrstev. A přesně tak to bude vy-
padat i v úterý 18. dubna od půl osmé 
večer, kdy zavítá do  Domu kultury 
Šumperk.

S  efektním programem vystoupí 
v  pátek 21. dubna v  19 hodin v  kláš-
terním kostele koncertní sbor Motýli 
spolu s tělesem, které je možno spatřit 
i  poslechnout jen velmi vzácně: Smí-
šený sbor bývalých členů svůj program 
pečlivě připravuje s několikaměsíčním 
předstihem, avšak pouze jednou za pět 
let. Půldruhé stovky pěvců vystoupí 
ve druhé polovině koncertu. 

Sobota 22. dubna přinese v 16 hodin 
ve velkém sále domu kultury přehlídku 
všech zpěváků ŠDS: předškolní Zpí-
vánky, Růžové děti, Barevné děti, Pla-
meňáky, Motýly a  opět Smíšený sbor 
bývalých členů.

Historicky druhá unplugged sezona 
oblíbené české kapely Wohnout zavítá 
do  čtrnácti měst a  samozřejmě neza-
pomněla ani na Šumperk, kam přijede 
v  pátek 7. dubna. Potvrzenými hosty 
jsou například houslista Vojta Lavička 
a kapela PayaNoia.

Kapela připravuje speciální scénu, 
kterou oživí již takto dost netradiční 
koncert na  sezení. Můžete se těšit 
na  všechny nejzásadnější hity v  upra-
vených akustických verzích. Koncert 
se uskuteční v pátek 7. dubna od osmi 
večer ve velkém sále domu kultury.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Poslední premiérou končící divadelní sezony je lidová hra Ferdinanda Františka Šamberka Podskalák.  Foto: P. Veselý

Podskalák rozezpíval šumperské divadlo

Další oblíbená interaktivní herna čeká 
na malé i velké v Muzejíčku v šumper-
ském muzeu.   Strana 3

Hřiště na  Benátkách se otevírá veřej-
nosti.   Strana 3

Městská policie hledá strážníky.   Strana 4

Poslední premiéru stávající sezony 
nabídlo šumperské divadlo. V režii Dag-
mar Hlubkové uvedlo v sobotu inscena-
ci Podskalák. A atmosféra byla úžasná.

Lidová hra Ferdinanda Františka 
Šamberka zavádí diváky do  rázovi-
tého prostředí dnes již neexistující 
pražské osady Podskalí, která se roz-
prostírala na  pravém břehu Vltavy. 
Příběh lásky, intrik i humoru je plný 
nádherných a  nesmrtelných melodií 
Karla Hašlera. Každý určitě zná ta-
kové hity, jako jsou například V tom 
Šáreckém údolí, Za vodou, Až já pů-
jdu do  nebe, Po  Starých zámeckých 
schodech, Kdyby zašlo Podskalí nebo 
Strahováček.

Režie Podskaláka se ujala zkuše-
ná režisérka Dagmar Hlubková, která 
zároveň navrhla i  kostýmy. Výtvarní-
kem scény je Jaroslav Milfajt a  cho-

reografem Petr Miller. Ti, kteří si  
nechali premiéru ujít, mohou inscenaci 

zhlédnout ve  středu 5., ve  čtvrtek 13., 
v sobotu 15. a ve čtvrtek 27. dubna. -red-

Navzdory času má Podskalák na jevištích divadel své stálé místo, a to především 
díky nestárnoucím melodiím Karla Hašlera.  Foto: P. Veselý
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Informace ze zastupitelstva

Letem zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém  zasedání ve  čtvrtek 23. března 
2017

* schválilo z programu „Podpora ne-
ziskových akcí“ pro rok 2017 přidělení 
dotací na neziskové akce, na něž jejich 
pořadatelé žádali částku přesahující 
padesát tisíc korun. Sto osmdesát tisíc 
korun představuje podporu pro srp-
nový Mezinárodní folklorní festival, 
tři sta tisíc pak pro akce Blues Aperitiv 
a Blues Alive. Sto dvaceti tisíc se dosta-
ne Mezinárodnímu festivalu duchovní 
vokální hudby a  o  dvacet tisíc méně 
Džemfestu. S pětašedesáti tisíci podpo-
ry na každou akci může počítat organi-
zátor Klášterních hudebních slavností 
a  Klasiky Viva Roman Janků. Šedesát 
tisíc půjde na červnové Divadlo v par-
ku a  padesátitisícovou dotaci schválili 
zastupitelé festivalu Špek a  Preludiu 
Aloise Motýla. 

Deset tisíc korun pak obdrží česká 
tábornická unie na  uspořádání celo-
republikové vzájemné výměny zku-
šeností. V  této souvislosti zastupitelé 
neschválili žádost o dotaci na Duhový 
most dětí z  dětských domovů a  rodin 
z  důvodu neznámého přínosu organi-
zace pro život ve městě. 

Letos přitom dorazilo na šumperskou 
radnici 117 žádostí o poskytnutí dotace 
na neziskové akce, z nichž sto šest bylo 
v  kompentenci radních. Celkem tak 
zastupitelstvo a  rada rozdělily částku  
1,97 milionu. Třicet tisíc pak tvoří fi-
nanční rezervu na  akce, které nelze 
do programu zahrnout, ale svým obsa-
hem odpovídají zájmům města.

* schválilo z programu „Podpora ne-
ziskových akcí“ pro rok 2017 přidělení 
dotací na  celoroční činnost, na  něž 
jejich pořadatelé žádali částku přesahu-
jící padesát tisíc. Komise pro přidělo-
vání grantů a dotací přitom projednala 
třiačtyřicet žádostí, z  nichž šestnáct 
bylo v kompentenci zastupitelstva. Jeho 
členové tak schválili na březnovém za-
sedání půl milionu korun TJ Šumperk, 
z.s., tři sta tisíc hokejovému klubu Mla-

dí Draci, z.s., a dvě stě tisíc Fotbalové-
mu klubu Šumperk, z.s.  Sto padesát 
tisíc dostane Tělocvičná jednota So-
kol Šumperk, po  šedesáti tisících pak 
Gymnastický klub Šumperk, z.s., Junák 
- český skaut - středisko Rudy Knot-
ka Šumperk, z.s. a  floorbalový FbC 
Asper Šumperk, z.s. Sedmatřicet tisíc 
podpoří taneční spolek KK - Dance 
Sany Šumperk, z.s., o tisíc korun méně 
Klub vytrvalostních sportů Šumperk, 
z.s. S  pětadvaceti tisíci může počítat 
Dětský klíč Šumperk, o.p.s. a  oblastní 
pobočka společnosti SONS ČR. Dva-
cet tisíc získá Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením a osmnáct 
tisíc Ski klub Šumperk. S  patnácti ti-
síci může počítat společnost Společ-
ně - Jekhetane, o.p.s. a  s  deseti tisíci 
Multisport Outdor Team Šumperk, z.s. 
a zábřežská Charita.

Dvě stě čtyřiaosmdesát tisíc zůstalo 
jako finanční rezerva, která bude vy- 
užita v rámci veřejné finanční podpory 
na  pokrytí žádostí, jež nelze zahrnout 
do dotací, ale které svým obsahem od-
povídají zájmům města.

* vzalo na vědomí zhodnocení čin-
nosti Městské policie a  její součin-
nost s  Policií ČR v  roce 2016 a  také 
zprávu o činnosti obvodního oddělení 
státní policie v  loňském roce. V  něm 
městští strážníci řešili 6473 přestupků, 
trestných činů a dalších událostí. To je  
o 118 případů více než v roce 2015.

* vzalo na vědomí zprávu o činnos-
ti města v  oblasti požární ochrany 
v loňském roce. Temeničtí hasiči v něm 
zasahovali u mimořádných událostí cel-
kem pětačtyřicetkrát, nejvíce - v  devíti 
případech - v měsíci srpnu. V patnácti 
případech přitom šlo o požár a ve osma-
dvaceti o  technickou pomoc. Bližší in-
formace na www.hasicisumperk.cz.

* vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
města v oblasti civilní ochrany v loň-
ském roce.

* schválilo rozdělení státního pří-
spěvku z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny na  letošní rok 
v  celkové výši 1,838 milionu korun, 
jež zahrnují i příspěvek města, na dva 
projekty. Konkrétně na  dokončení re-
staurování barokní výmalby kněžiště 
v  kostele sv. Jana Křtitele a  na  opra-
vu vnitřního pískovcového schodiště, 
včetně zábradlí, repase kovaných košů 
a  konzol, na  prapory v  měšťanském 
domě na náměstí Míru 4. Více v příš-
tím čísle.

* schválilo pořízení Změny č. 2 
Územního plánu Šumperk a  podá-
ní žádosti o  její pořízení a  současně 
schválilo zastupitele Tomáše Spurného 
pro spolupráci s  pořizovatelem a  pro-
jektantem. Podněty mohou kromě 
města podávat kromě města fyzické 
a  právnické osoby a  samozřejmě i  sa-
motní občané města.

* schválilo poskytnutí dotace z roz-
počtu města zájmovému sdružení 
právnických osob Jeseníky - Sdruže-
ní cestovního ruchu ve  výši sto tisíc 
korun na  výdaje spojené s  údržbou 
a koordinací lyžařských běžeckých tras,  
lyžařského značení a  s provozem apli-
kace pro sledování sněžných vozidel.

Současně schválilo poskytnutí dotace 
z  rozpočtu města Společnosti česko-
-německého porozumění Šumperk - 
Jeseníky, z.s. na její provoz a na provoz 
Evropského domu setkávání v Kladské 
ulici, a  to ve  výši dvě stě šedesát tisíc 
korun.

Do  třetice zastupitelé schválili po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Unii 
nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje ve  výši sto čty-
ři tisíce korun na  materiál a  cestovní 
náhrady koordinátora, pořádání semi-
nářů, propagaci regionu a poradenství, 
pořádání regionálních akcí, na činnost 
šumperské sekce a  webmastera webo-
vých stránek Unie.

Osmdesát tisíc korun pak předsta-
vuje dotaci schválenou společnosti  
TV Metuje, s.r.o. na  zhotovení doku-
mentu o významných plátenických ro-
dech na Šumpersku.

* schválilo změnu veřejnopráv-
ní smlouvy o  výkonu úkolů obecní 
policie s  obcí Rapotín s  tím, že Ra-
potín uhradí Šumperku náklady spo-
jené s  pořízením výstroje a  výzbroje  
jednoho strážníka městské policie 
a  náklady spojené s  jeho vyškolením 
v celkové výši 85 tisíc korun s posunu-
tím účinností od 1. 7. 2017. Důvodem 
je opakovaně vypsané výběrové říze-
ní na  strážníka městské policie. Více 
v čísle.

* schválilo záměr rozvoje sportov-
ních a vzdělávacích aktivit vybudová-
ním běžecké tratě a tratě pro cyklisty, 
tzv. single track, v  rámci městského 
lesa v  oblasti tzv. Šumperského kotle. 
Projekt předpokládá vybudování spor-
tovně rekreakčního areálu v oblasti pří-
městského lesa s  využitím potenciálu 
lokality v souladu s přírodou. Chce na-
vázat na  již zrealizované aktivity v  lo-
kalitě, v  níž se kromě disc-golfového 
hřiště, andělské stezky snaží prosadit 
i  tzv. Go-flex a  v  budoucnu i  projekt 
přeměny někdejšího sanatoria. Trať 
by měla zahrnovat přírodní překážky 
s  využitím stávajícího terénu a  mohla 
by sloužit i jako příprava pro zvládnutí 
jízdy v  terénu. Náklady na realizaci se 
odhadují na  milion korun, město se 
přitom pokusí dosáhnout na případné 
dotace.

* uložilo radě města vypsat výběrové 
řízení na  uspořádání vánočních trhů 
v roce 2017 s finančním limitem nejvý-
še půl milionu korun a s výhradou zru-
šení bez důvodu. Více v příštím čísle.

 Zpracovala -zk-

 

Mezinárodní folklorní festival se ka-
ždoročně těší velkému zájmu veřej-
nosti.                                        Foto: -pk-

      Školy zapíší 
prvňáčky 

Nikoliv měsíc únor, ale vzhledem 
ke  změně školského zákona, která 
zohlednila velké množství odkla-
dů školní docházky, měsíc duben se 
na základních i  speciálních školách 
nese ve  znamení zápisu budoucích 
prvňáčků. Do  prvního ročníku těch 
šumperských budou moci rodi-
če nechat zapsat své děti ve  čtvrtek  
6. dubna od 12 do 17 hodin a v pátek 
7. dubna od 8 do 15 hodin. S sebou 
musejí vzít rodiče (pěstouni, zákonní 
zástupci) dětí narozených do 31. srp-
na 2011 a  těch, jimž byla v  loňském 
školním roce odložena školní do-
cházka, rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz.

Zápis bude po  oba dny probíhat 
na následujících školách: ZŠ Dr. E. Be- 
neše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Sluneční 
38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 
21, SŠ, ZŠ a  MŠ Hanácká 3, ZŠ pro 
žáky se specifickými poruchami učení 
a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., 
Šumavská 13.  -zk-

      Výkonnostní 
sportovci opět 
dosáhnou na dotace

Na  „dotační“ peníze z  městského 
rozpočtu v  oblasti sportu letos opět 
dosáhnou nejen organizace pracují-
cí s  dětmi a  mládeží, ale také ty, jež 
působí v  soutěžích výkonnostního 
sportu. Na  podporu družstev, která 
reprezentují město v  dlouhodobých 
soutěžích a mají v něm divácké záze-
mí, vyčlenila místní radnice v rámci 
programu „Podpora výkonnostního 
sportu“ ve svém rozpočtu stejně jako 
loni dva a půl milionu. Podmínky pro 
poskytování dotací a veškeré potřeb-
né tiskopisy jsou zveřejněny na měst-
ském webu www.sumperk.cz v  sekci 
Občan, podsekci Dotační programy. 
O  zmíněnou dotaci může požádat 
pouze právnická osoba, například 
sportovní oddíl či tělovýchovná jed-
nota, která má sportovní činnost 
ve  své náplni a  jež sídlí a  vykonává 
svoji činnost v Šumperku. 

Žádosti začnou podatelny šumper-
ské radnice na náměstí Míru 1 a v Je-
senické ulici 31 přijímat v  pondělí  
10. dubna úderem osmé hodiny ranní. 
Termín pro jejich podávání pak vypr-
ší ve  čtvrtek 27. dubna ve  12 hodin. 
Po  projednání žádostí v  komisi pro 
přidělování grantů a dotací se 1. červ-
na bude konkrétními návrhy zabývat 
rada města, žádostmi nad padesát tisíc 
korun pak zastupitelé 15. června. -zk-
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Část Vančurovy ulice se začátkem tohoto týdne pro 
motoristy uzavřela. Odstartovala tak poslední etapa 
„generálních“ úprav v  této lokalitě. Na  rekonstrukci 
křižovatky ulic Vančurovy a B. Němcové a na ni nava-
zující části komunikace po Havlíčkovu ulici je v letoš-
ním rozpočtu vyčleněno šest milionů korun. Předchází 
jí přitom výměna kanalizačního řadu, domovních pří-
pojek a přípojek k uličním vpustím.

„Letošní poslední etapa probíhá v  koordinaci se 
společností VHZ, která již v  této části ulice začala 
s rekonstrukcí hlavního kanalizačního řadu a jež jako 
zhotovitele vybrala zábřežskou firmu Ekozis,“ uvedla 
Emilie Lovichová z  odboru rozvoje města, územní-
ho plánování a  investic šumperské radnice. Vzápětí 
dodala, že v  této souvislosti oslovilo město vlastníky 
objektů, které se nacházejí v dotčeném území, s upo-
zorněním na  prověření stávajícího stavu domovních 
přípojek a nutnosti jejich rekonstrukce. „Město na zá-
kladě uzavřených smluv s vlastníky přípojek za ně vy-
psalo výběrové řízení na realizaci domovních přípojek 
a  napojení uličních vpustí. Zájem přitom projevili 
vlastníci třinácti z  celkem čtrnácti domů,“ vysvětlila 
Lovichová a dodala, že z výběrového řízení na doda-
vatele vyšla vítězně zábřežská firma Ekozis. Nyní ještě 
musí město vypsat soutěž na dodavatele rekonstrukce 
komunikace a chodníků.

Rekonstrukce kanalizace by podle odhadů měla 
být hotova do konce července, veškeré povrchy a ko-

munikace pak do  konce listopadu. Řidiči tak musejí 
počítat s  tím, že nejméně do  konce listopadu touto 
částí Vančurovy ulice neprojedou. „Objízdné trasy ve-
dou ulicemi Havlíčkovou a Zábřežskou. Během první 
etapy přitom budu probíhat práce v křižovatce s ulicí  
B. Němcové, která bude ze všech stran uzavřena,“ upo-
zornila vedoucí oddělení silniční dopravy Jaroslava 
Vicencová a dodala, že autobusy budou jezdit Myslbe-
kovou ulicí. „Po dobu rekonstrukce budou z jízdního 
řádu vyloučeny zastávky ve Vančurově ulici 16 a 41,“ 
upozornila Vicencová a zdůraznila, že výlukové jízdní 
řády jsou zveřejněny nejen na  autobusových zastáv-
kách, ale také na webu města www.sumperk.cz v Ak-
tualitách a v odkazu Občan, sekci Komunální služby, 
podsekci Komunikace - Jízdní řády MHD. -zk-

Nové víceúčelové hřiště s umělým sportovním povr-
chem a se střídačkami, jež přišlo na necelých 1,933 mi- 
lionu korun, vyrostlo loni v  areálu na  Benátkách.  
Využívat ho mohou od dubna zájemci z řad veřejnosti.

„Hřiště chceme otevřít všem zájemcům během dub-
na. Přesné datum ovšem nevíme, vše závisí na vývoji 
počasí. Provozní doba bude denně od 10 do 20 hodin,“ 
říká František Šmejkal, jednatel společnosti Šumper-
ské sportovní areály, která spadá pod Podniky města 
Šumperka. Při rozhodování, jak hřiště nejlépe využít, 
hrála podle něj největší roli „oblíbenost“ sportů. Hned 
tři dny tak jsou ve zkušebním provozu vyčleněny pro 
volejbal. Jeho příznivci si zde mohou zahrát v  úterý, 
ve středu a ve čtvrtek. „V těchto dnech bude na hřišti 
zavěšena síť právě pro volejbal,“ upřesňuje Šmejkal.

Volejbalovou síť nahradí v pondělí a v pátek nižší síť 
nohejbalová. V sobotu a v neděli pak bude moci hřiště 
využívat veřejnost. „Nabízejí se různé sporty. Hřiště 
není vhodné jen pro kopanou, neboť zde jsou pouze 
volné sítě,“ podotýká Šmejkal a dodává, že ve zkušeb-
ním provozu chtějí Šumperské sportovní areály zjistit, 
o kterou aktivitu bude největší zájem. Poté mohou vy-
užívání hřiště přehodnotit. -zk-

Verdikt nad bývalou pokladní Pod-
niků města Šumperka Martinou Vařá-
kovou, která byla obžalována z  téměř 
čtyřmilionové zpronevěry, vynesl v úte-
rý 14. března Okresní soud v  Šumper-
ku. Uložil jí tříletý trest odnětí svobody 
s  tříletým podmínečným odkladem, 
peněžitý trest ve  výši padesát tisíc ko-
run a  tříletý zákaz pracovat na  pozici 
s  hmotnou odpovědností. Někdejší 
pokladní navíc musí Podnikům města 
uhradit zpronevěřenou částku ve  výši 
2,8 milionu korun.

Další milion korun obžalovaná Mar-
tina Vařáková, která od počátku popírá, 
že by peníze z  městské firmy vyvádě-
la, převedla ve  dvou splátkách na  účet 
Podniků města v  roce 2015, ještě před 
tím, než celou záležitost začala vyšetřo-
vat policie. U soudu však uvedla, že šlo 
o převod peněz z pokladny PMŠ. 

Podle státního zástupce Zdeňka 
Wiesnera se prokázalo, že nikdo jiný 
peníze společnosti zpronevěřit nemohl. 
Vařáková byla totiž jediná, která měla 
přístup do  pokladny a  navíc vydávala 

účetní doklady. Pokladní podle něj v le-
tech 2005 až 2013 prováděla takzvané 
dvojí platby. „Dodavatelské firmy dosta-
ly od PMŠ peníze za faktury převodem 
na  účet, ale obžalovaná stejnou částku 
vyzvedla z  pokladny a  ponechala si ji. 
Podobně si měla nechávat vratné kauce 
za hrobová místa či za zábor prostran-
ství v hotovosti, které se v pokladně vů-
bec neprojevily,“ uvedl Zdeněk Wiesner, 
jenž požadoval nepodmíněný trest.

„Jediná věc, se kterou může soud sou-
hlasit, je, že ve firmě byl nepořádek, což 
mohlo být podhoubím trestné činnosti. 
Kontroly byly zcela nedostatečné, to ale 
není předmětem obžaloby,“ konstatova-
la soudkyně Jana Švaňhalová a dodala, 
že na  obžalovanovou lze vyneseným 
trestem působit výchovně.

Původně měla u  soudu vypovídat 
auditorka, která roční zprávy do  roku 
2014 zpracovávala. Loni v  prosinci ale 
zemřela.

Rozsudek není pravomocný. Obžalo-
vaná, státní zástupce i poškozená strana 
si ponechali lhůtu na odvolání. -red-

Další oblíbená interaktivní herna čeká na malé i velké v Muzejíčku v šumperském 
muzeu. Tentokrát se nese ve  sportovním duchu. Malí sportovci se mohou těšit 
na zbrusu nové atrakce, jako jsou střelba na branku, sportovní i moderní gym-
nastika, chůze po popruhu nebo skok do výšky pro milovníky atletiky. Na své si 
přijdou i malí jogíni. Originální interaktivní exponáty, pocházející většinou z dílny 
Vlastivědného muzea v Šumperku, návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí vy-
zkoušet si jak tělesné dovednosti, tak i znalosti z oblasti sportu.  Foto: P. Kvapil

Odstartovala poslední etapa rekonstrukce Vančurovy uliceHřiště na Benátkách 
se otevírá veřejnosti

Bývalá pokladní PMŠ odešla od soudu s podmínkou

Víceúčelové hřiště na Benátkách se v dubnu otevře 
veřejnosti.  Foto: -pk-

Letos opravy završí rekonstrukce křižovatky s ulicí 
B. Němcové a na ni navazující úsek k ulici Havlíčko-
vě.                                                                       Foto: -pk-

)

UKLIĎME ŠUMPERK a jeho okolí

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk zaštiťuje úklid v rámci celosvětové akce 
Ukliďme svět 2017. Pojďte a připojte se k nám.
Uskuteční se v pátek 7. dubna (termín je možné přizpůsobit vašim podmínkám)
Pytle na sběr odpadu jsou k vyzvednutí ve Středisku ekologické výchovy 
v budově Vily Doris v ulici 17. listopadu 2. Máte-li zájem připojit se k akci, 
kontaktujte Středisko ekologické výchovy při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, 
J. Kamp, e-mail: kamp@doris.cz, tel.: 774 908 122.
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Do  výběrového řízení na  pozici 
strážníka městské policie v Šumperku, 
které loni vypsala místní radnice, se 
přihlásilo třináct lidí. Letos z nich vy-
brala dva, potřebovala by ovšem ještě 
další čtyři, neboť uzavřela smlouvu 
s  obcí Rapotín, do  níž budou strážní-
ci podle potřeby zajíždět. Původně tak 
měli činit od 1. dubna, vzhledem k ne-
dostatku strážníků schválili zastupite-
lé na svém březnovém jednání změnu 
účinnosti od  1. července. Do  té doby 
proběhne ještě jedno výběrové řízení, 
z něhož by mohly nové posily městské 
policie vzejít.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  výkonu úkolů obecní policie s  obcí 
Rapotín a  navýšení počtu strážníků 
o čtyři od 1. dubna 2017 schválilo za-
stupitelstvo loni v  listopadu. Rapotín 
se totiž na město obrátil se žádostí, že 
by, vzhledem ke škodám, které u nich 
páchají někteří občané, chtěl využít slu-
žeb šumperských strážníků a konkrétní 
pracovníky by zaplatil, včetně výzbroje, 
výstroje, zaškolení a mzdových nákla-
dů. Vzhledem k  tomu, že i  šumperští 
zastupitelé požadovali posílení městské 
policie, schválili navýšení počtu stráž-
níků o čtyři místa. V Rapotíně by při-
tom měla plnit dvoučlenná hlídka své 
úkoly šestnáct hodin týdně. Náklady 
na úvazek ve výši 0,8 bude hradit obec 
Rapotín.

Do  výběrového řízení na  pozici 
strážníka se loni přihlásilo třináct lidí, 
z nich se pouze osm dostavilo na fyzic-
ké testy. Ty jsou postaveny na  několi-
ka disciplínách a  spočívají například 
v  dvanáctiminutovém běhu či dalších 
zátěžových cvicích v  předepsaném 
čase. „Všichni zájemci testy prošli, ale 
z  různých důvodů se jich pak polovi-
na nedostavila na testy psychologické,“ 
uvedl ředitel městské policie Zdeněk 
Dočekal a  upřesnil, že policejní psy-
choložka z Olomouce doporučila k vy-
brání jednoho zájemce. Ten oblékne 
uniformu šumperských městských 
strážníků od  června. Další uchazeč, 
který loni absolvoval psychologický 
pohovor v  rámci výběrového řízení 
u  městské policie v  Zábřehu a  fyzické 
testy letos v  Šumperku, nastoupí již 
v dubnu. Obě posily ovšem doplní pře-
depsaný stav současné městské policie, 
loni totiž dva zaměstnanci pracovní 
poměr ukončili. „Nyní máme sedm-
advacet strážníků, pro výkon v  obci 
Rapotín odsouhlasili zastupitelé další 
čtyři,“ podotkl Dočekal. Město tak vy-
psalo nové výběrové řízení, zájemci se 
do něj mohou hlásit do pátku 7. dubna. 
Podmínky výběrového řízení nejsou 
nijak specifické, kromě maturity a dob-
ré tělesné kondice se požaduje už jen 
občanská a  trestní bezúhonnost a  věk 
nad jedenadvacet let. -zk-

Discgolfové hřiště 
hostilo první turnaj

Kurzy první pomoci 
se setkaly s velkým zájmem

Městská policie hledá strážníky

První oficiální discgolfový turnaj 
se odehrál na  novém devítijamkovém 
hřišti v  areálu tzv. Šumperského kotle 
v sobotu 11. března. Uspořádal ho klub  
DG Eagles Uničov ve spolupráci s míst-
ními discgolfovými nadšenci. Zúčastnilo 
se ho celkem dvaapadesát hráčů prak-
ticky z celé Moravy.

Dicsgolf je jednou z  nejrozšířeněj-
ších her s  létajícím talířem, odvozenou 
pravidly z  klasického golfu. Principem 
je dostat létající talíř do koše ze vzdále-
nosti několika desítek metrů s co možná 
nejmenším počtem pokusů.

Šumperské discgolfové hřiště, jež loni 
vybudovala liberecká firma specializo-
vaná na tuto aktivitu, je veřejně přístup-
né celoročně. Pro zájemce o  tuto hru 
pořídily už loni Podniky města třicet 
disků. Ty si mohou lidé vypůjčit za vrat-
nou zálohu ve výši jeho ceny v nedale-
kém kiosku U Sanatorky v Reissově ulici 
č. 36, kde obdrží i hrací kartičku. Hrát 
lze ale i  s  klasickými umělohmotnými 
talíři, které jsou k  dostání v  prodej-
nách se sportovními potřebami, a  také  
v  informačním centru na Hlavní třídě, 
kde se prodávají za čtyřicet korun. -red-

V  únoru proběhla ve  Střední zdra-
votnické škole v  Šumperku série tří 
Kurzů první pomoci pro veřejnost. 
Těší nás, že ze strany obyvatel Šum-
perska jsou hodnoceny převážně po-
zitivně. Celkem jsme zaznamenali přes  
240 návštěv. 

Pro návštěvníky kurzů jsme připra-
vili čtyři stanoviště s  tematikou první 
pomoci. Na  každém stanovišti sezna-
mujeme účastníky s  jiným tématem, 
obsahově jsou stanoviště vždy jiná, 
nenavazují na  sebe. Výhodou je, že 
nevadí, když se některý z účastníků ně-
kterého kurzu nezúčastní, anebo přijde 
jen jednou.

Na jednotlivých stanovištích jsme se 
zaměřili na  první pomoc u  dopravní 
nehody, poruch vědomí, kardiopul-
monální resuscitaci, využití obvazové 
techniky u zlomenin a krvácení. 

Návštěvníky našich kurzů jsou lidé 
ze Šumperka i  širokého okolí. Někteří 
přijdou jednou, jiní jsou vytrvalí a pro-
jdou s  námi všemi kurzy. Letos nás 
navštívilo 48 věrných účastníků, kteří 
absolvovali sérii všech tří kurzů. 

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

covat, když si mohou věci vyzkoušet, 
natrénovat. 

V  letošním roce se do  kurzů jako 
školitelé zapojili čtyři odborné učitelky 
a sedmdesát žáků naší školy. Na kurzy 
první pomoci jsme se letos velmi inten-
zivně připravovali. Zrealizovali jsme 
pro žáky tři pracovní setkání. Zaměřili 
jsme se v nich na  to, aby byli schopni 
předávat své dovednosti laické veřej-
nosti, naučili účastníky správné postu-
py první pomoci, dokázali je upozornit 
na  chyby a  také ukázali, jak se těchto 
chyb vyvarovat a poučit se z nich.

Bez pomoci našich žáků si kurzy 
ani nedovedeme představit. Společně 
s  účastníky kurzů nacvičují techniky 
první pomoci, dělají figuranty, pomá-
hají při organizaci akce. Díky tomu, že 
žáci naší školy působí v  roli školitelů 
a  figurantů první pomoci, si upevní 
základní znalosti a  dovednosti v  této 
oblasti. Mají možnost si vyzkoušet pře-
dávání dovedností účastníkům kurzů 
a navazovat komunikaci s nimi.

V této činnosti směrem k našim spo-
luobčanům máme v  plánu pokračovat 
i v následujících letech. A jestli jste letos 
kurzy nestihli, jste zváni znovu za rok.
 M. Šopíková, vyučující SZŠ Šumperk

Prvního oficiálního discgolfového turnaje se na hřišti v areálu tzv. Šumperského 
kotle zúčastnilo dvaapadesát hráčů z celé Moravy.  Foto: -ts-

Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice

strážník Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky * věk min. 21 let * způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost * ovládání jednacího jazyka * zdravotní způsobilost * 

ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
* znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav * občanská a morální bezúhonnost * znalost 

práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * zbrojní průkaz sk. D vítán  

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * místo 
trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: strážník městské policie

Místo výkonu práce: město Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou do  31. 5. 2018 s  možností prodloužení na  dobu neurčitou. 
Po přijetí do pracovního poměru 5. platová třída a po získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných 
předpokladů (dále jen „osvědčení“)“ podle zákona č. 553/1991 Sb., o  obecní policii, v  platném znění,  
7. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných 
službách a správě, v platném znění.

Nástup od  1. 6. 2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  Městskou policii Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk, k  rukám ředitele MP Zdeňka Dočekala nejpozději do  7. 4. 2017. Informace 
k pozici podá Zdeněk Dočekal, ředitel MP, tel. 583 388 108 nebo Martin Urbánek, zástupce ředitele MP, tel. 
583 388 106, Jesenická 31, Šumperk.
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Informace/Zamyšlení

Do  druhé etapy revitalizace lokali-
ty při Fibichově ulici, jež spočívá pře-
devším v  úpravě parkovacích ploch 
a  generální opravě mostu přes potok  
Temenec, se v nejbližších měsících pustí 
šumperská radnice. V rozpočtu je na ni 
vyčleněno jedenáct milionů korun, 
konečná cena ale vzejde z  výběrových  
řízení na  dodavatele. To první, na  re-
konstrukci mostu přes potok Temenec, 
bylo vypsáno v polovině března.

První etapa revitalizace proběhla loni 
a zasáhla část okolí vjezdu z Temenické 
ulice a úsek při Kmochově ulici. Kromě 
pětatřiceti kolmých a  osmi podélných 
parkovacích stání zde vzniklo sběrné 
místo s  pěti podzemními kontejnery 
pro směsný a  tříděný odpad, upravily 
se komunikace a  chodníky, doplnily 
odpadkové koše a stojany na kola a vy-
sadila nová zeleň.

Letos se bude v  úpravách pokračo-
vat. Jako první přijde na  řadu most 
přes potok Temenec, který je ve  vel-
mi špatném stavu. „Je třeba odstranit 
mostní svršek až na nosnou konstruk-
ci, zbourat závěrnou zídku a  konco-
vé dobetonávky nosníků. Následovat 
bude otryskání povrchu nosníků a sa-
nace jejich konců, včetně betonář-
ské výztuže. Další práce pak zahrnují 
mimo jiné i  položení hydroizolace, 
betonáž říms, osazení zábradlí a polo-
žení vozovkových vrstev,“ uvedla Emi-
lie Lovichová z odboru rozvoje města, 

územního plánování a  investic šum-
perské radnice.

Součástí opravy mostu je i zpevnění 
svahů koryta v  jeho blízkosti. Opra-
va bude probíhat ve  dvou etapách bez 
přerušení provozu od června do konce 
září. V  každé z  nich se zrekonstruuje 
vždy polovina mostu. 

Současně se bude pokračovat v revita-
lizaci v přední části Fibichovy ulice. Kro-
mě nových kolmých parkovacích stání, 
rekonstrukce chodníku a  komunikace 
se počítá s  vybudováním dalších dvou 
sběrných míst pro odpad, s  doplněním 
mobiliáře a  úpravou zeleně. Soutěž 
na dodavatele město teprve vypíše. -zk-

Šumperané letos poprvé rozhodli o tom, na kterou 
investici půjde půl milionu korun. Hlasováním v an-
ketě vybrali pořízení nového mobiliáře pro městskou 
památkovou zónu a  přilehlé ulice v  jednotném vi- 
zuálním stylu.

Půlmilionová částka je určena na realizaci tzv. par-
ticipativního rozpočtu, jenž dává lidem možnost pří-
mo rozhodovat o  použití peněz na  menší investiční 
akce ve městě. Občané tak letos rozhodovali o  tom, 
zda podpoří vybudování dětského hřiště u  divadla, 
výměnu a sjednocení městského mobiliáře v části pa-
mátkové zóny a v přilehlých ulicích, opravu chodníků 
v České čtvrti, ve vnitrobloku při ulicích Kmochově 
a Fibichově či výměnu chodníků v ulicích Zahradní 
a Temenické směrem k baseballovému hřišti. Anketa, 
kterou město v této souvislosti vypsalo, byla ukonče-
na v pátek 10. března.

„Do  ankety se zapojilo pět set devadesát pět lidí, 
z nichž sto devadesát šest hlasovalo pro městský mo-
biliář. Na druhém místě skončilo se sto dvaapadesáti 
hlasy vybudování dětského hřiště u divadla a na tře-
tím oprava chodníků ve vnitrobloku při ulicích Fibi-
chově a Kmochově, pro kterou se vyslovilo sto třicet 
šest lidí,“ uvedla tisková mluvčí radnice Olga Hajdu-
ková. Vzápětí dodala, že letos tak město prostřednic-
tvím společnosti Podniky města Šumperka pořídí 
a umístí do městské památkové zóny a do přilehlých 
ulic nové odpadkové koše, stojany na kola, pítka a pří-
padně také lavičky. To vše v  jednotném vizuálním 
stylu. Ostatní vybrané akce se budou řešit v následu-
jících letech. -zk-

Velmi rád využívám příležitosti oslovit vás, čtenáře 
Šumperského zpravodaje, prostřednictvím tohoto rad-
ničního periodika a  nabídnout vám srdečné pozvání 
ke společnému prožívání letošních velikonočních svát-
ků, zejména Velkého pátku. 

Pro nás křesťany je období tzv. velkého čtyřicetiden-
ního postu, které v tomto čase probíhá, dobou přípravy 
na vrchol liturgického roku, kterým je tzv. Svaté tříden-
ní (triduum) - Zelený čtvrtek, Velký pátek a  Bílá so-
bota. Po prvotním ztišení, rozjímání a spoluprožívání 
Kristova utrpení a smrti následuje v sobotu pozdě ve-
čer velká velikonoční radost z Kristova zmrtvýchvstání. 

Vím, že mnozí z vás vnímají jako svátky až veliko-
noční neděli a navazující pondělí spojené s tradičními 
lidovými zvyky. Přesto, a možná právě proto, vám na-
bízím své pozvání ke společnému prožívání svátečních 
obřadů již o pár dnů dříve. 

Zelený čtvrtek je dnem, kdy si připomínáme Ježíšo-
vu poslední večeři s apoštoly a následně jeho smrtelnou 
úzkost, osamění a noční bdění v Getsemanské zahradě. 
Na Velký pátek si připomínáme Kristovu smrt na kříži, 
sobota je dnem bdění u  Ježíšova hrobu. Všechno má 
svou obřadní podobu, která nás má vtáhnout do „děje“ 
a  pomoci „být Ježíši nablízku“ v  jeho posledních ho-
dinách. V  sobotu pozdě večer následuje starodávná, 
nádherná a  velmi působivá slavnost Kristova zmrt-
výchvstání. Srdečně vás zvu ke  společnému prožívání 
všech liturgických obřadů. 

Letos vás ale velmi rád zvu i na jednu novinku, kte-
rá pro mnohé z vás může být přijatelnější než tradiční 
církevní obřady. Napadlo nás, že by byla škoda, kdyby 
se stal Velký pátek, od loňského roku státní svátek, pro 

většinu z vás jen dalším volným dnem spojeným s ná-
kupy a uklízením. Přicházíme s nabídkou učinit jej pro 
vás dnem skutečně svátečním s  autentickým duchov-
ním obsahem. 

Zveme vás do  šumperského klášterního kostela 
na koncert mimořádně působivé duchovní hudby, která 
se váže právě k tomuto dni. Zhudebnění středověkého 
duchovního textu Stabat Mater od G. B. Pergolesiho je 
dílo mimořádně hluboké a dojemné. Po staletí oslovuje 
svým obsahem posluchače na  celém světě. Kéž i  nám 
pomůže učinit tento den nevšedním, skutečně „velkým“. 
Koncert se uskuteční v pátek 14. dubna v 19 hodin.  

Připojuji také pořad velikonočních obřadů ve farním 
kostele sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí. Velmi sr-
dečně vás zvu za sebe i za ostatní farníky a rád připojuji 
každému z vás své přání klidného a požehnaného pro-
žití celých velikonočních svátků. P. Slawomir Sulowski, 

farář Římskokatolické farnosti Šumperk

Město pokračuje v revitalizaci lokality při Fibichově ulici

Půl milionu půjde na mobiliář
Rozhodli o tom občané v anketě

Křesťanské zamyšlení nad velikonočními svátky

Farmářské trhy 
startují v pátek 
7. dubna

Potraviny přímo od farmářů, pěstitelů 
či místních producentů a  tradiční čes-
ké výrobky si budou moci zájemci opět 
koupit na letošních prvních farmářských 
trzích v  Šumperku. Startují v  pátek  
7. dubna úderem osmé ranní a  již sed-
mým rokem je pořádá místní Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s městem 
a  Olomouckým krajem a  pod záštitou 
ministra zemědělství Mariana Jurečky.

V nabídce bude přísada, jarní květi-
ny, pozdní jablka a brambory od míst-
ních pěstitelů, sýry a  masné uzeniny 
od  lokálních výrobců, med, pekařské 
a cukrářské výrobky, rukodělné a řeme-
slné výrobky a další zboží. 

Své stánky „rozbijí“ trhovci v  pro-
storu na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand od dubna do  
října vždy první pátek v měsíci od osmé 
ranní do  čtvrté odpolední. Zájemci 
o  prodej na  farmářských trzích mo-
hou získat informace, včetně přihlášky, 
na adrese www.farmarsketrhysumperk.
cz. Přihlásit se lze i telefonicky na čísle 
605  056  387 nebo e-mailem na  adrese 
oaksumperk@email.cz. 

Farmářské trhy se v  letošním roce 
konají 7. dubna, 5. května, 2. června,  
14. července, 4. srpna, 1. září, 6. října
 -zk-

ZELENÝ ČTVRTEK 13. dubna: Mše sv. na  pa-
mátku večeře Páně v 18 hod., Bdění v Getsemanské  
zahradě od 19.30 do 24 hod. 
VELKÝ PÁTEK 14. dubna: Obřady na  památ-
ku umučení Páně v  17.30 hod., koncert v  kláš-
terním kostele v  19 hod., Bdění u  Božího hrobu  
od 20 do 24 hod. 
BÍLÁ SOBOTA 15 dubna: Bdění u Božího hrobu 
od 8 do 20.30 hod., Velikonoční vigilie od 21 hod. 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 16. dubna: 
Mše sv. v 7, v 9 a v 18 hod. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17. dubna: 
Mše sv.  v 7, v 9 a v 15 hod.

Most ve Fibichově ulici projde generální opravou.  Foto: -pk-
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Modrý duben/Informace

Stalo se již tradicí, že vždy 2. dubna, 
společně s celým světem, vyjadřujeme 
solidaritu lidem s  autismem. V  tento 
den modrá barva porozumění a  sebe-
vyjádření ozařuje významné budovy, 
lidé se oblékají do  modrých tónů šat-
stva či alespoň doplňků. Možná vás 
v  této souvislosti napadá několik otá-
zek….

Proč právě autismus? Proč modrá 
barva? A  z  jakého důvodu v  dubnu? 
Zkusme si zodpovědět na  tyto otázky 
v obráceném pořadí.

Na  datu 2. dubna se jednomyslně 
shodli členové OSN již v  roce 2008, 
kdy tento den vyhlásili Světovým dnem  
porozumění autismu. Od  této doby 
každoročně připomínáme nutnost 
neustále zvyšovat informovanost, po-
vědomí o  autismu a  lidech s  touto 
diagnózou. V  souladu s  Mezinárodní 
konvencí o  právech lidí s  postižením  
2. duben slouží především pro zdůraz-
nění faktu, že je třeba zkvalitňovat život 
lidí s autismem, aby mohli vést smyslu-
plný a důstojný život. 

Psychologové zjistili, že modrá je 
barvou klidu, uspokojení, souladu. 
Mají ji rádi lidé citliví, s bohatým vnitř-
ním životem, hledající lásku a  odda-
nost, romantikové - prostě oni tišší 
introverti. Symbolizuje něhu, věrnost, 
důvěru, oddanost a  tradici. Dávají jí 
také přednost lidé, kteří touží po klidu: 
unavení, přepracovaní i  ti, co nemají 
rádi změny. V  souvislosti s  autismem 
vnímáme modrou barvu jako výraz 
sebevyjádření a  komunikace, tedy  
oblasti, ve  které mají lidé s  poruchou 
autistického spektra (PAS) největší 
problémy.

Autismus byl, je a  pravděpodobně 
ještě nějakou dobu bude poměrně častý 
jev. Právě díky průlomu v oblasti dia-
gnostiky a informovanosti je nyní v Ev-
ropě diagnostikováno přibližně jedno 
dítě ze sta. Znamená to, že v  Evropě 
žije zhruba 5 milionů lidí s autismem. 
Úskalí diagnózy autismu je v široké pa-
letě indikujících projevů chování, kdy 
současně nejsme schopni diagnosti-
kovat právě jinou metodou, než pozo-
rováním chování, zejména v oblastech 
sociálních interakcí s  ostatními lidmi. 
Jedním z  nejčastějších indikátorů au-

tismu bývají problémy s  komunikací, 
neschopnost hrát si či ve starším věku 
spolupracovat, se svými vrstevníky, po-
tíže s chováním, lpění na rituálech, od-
por ke změnám prostředí, abnormální 
reakce na  různé zvuky, pachy, dotyky. 
Průvodním znakem postižení autis-
mem může být také sebepoškozování 
a  agresivita, osamocenost až izolova-
nost člověka s  autismem. V  současné 
době autismus nelze vyléčit, lze ovšem 
zásadně změnit vývoj dítěte a  kvalitu 
života člověka s  autismem terapeu-
tickými přístupy, nácviky sociálních  
dovedností a  citlivým, tolerantním 
a individuálním přístupem.

Je velmi pravděpodobné, že jste se 
ve svém životě, ať již v přímém či ne-
přímém okolí, s člověkem s autismem 
setkali. Je také možné, že ani on sám  
netuší, v  čem spočívají jeho možné 
potíže v životě ve společnosti lidí, kdy 
jinakost je často synonymum podivín-
ství a  rozhodně poplašným signálem 
obezřetnosti a  sociálního odstupu. 
Možná, že i znáte někoho, kdo již tuto 

diagnózu má a  potřebuje odbornou 
pomoc, ale především porozumění 
a  toleranci nás všech. A  proto modrá 
barva v modrém dubnu jako oceán po-
rozumění a úcty k životu.

Více informací můžete získat pří-
mo v Šumperku, kde se osobám s PAS 
věnuje obecně prospěšná společnost 
Dětský klíč Šumperk. Dovolujeme si 
vás také pozvat na  všechny aktivity 
osvětové kampaně „Light it up blue“ - 
Rozsviťme se modře v  roce 2017. Dě-
kujeme za podporu. 

 V. Nedomová, Dětský klíč Šumperk
Program:
Pátek 31. března ve večerních hodinách
Nasvícení Morového sloupu u radnice
Sobota 1. dubna od 16 hodin v divadle
Vernisáž výstavy fotografií Andrey 
Nogové „Autismus Autenticky“
Pondělí 3. dubna v 10 hodin
Focení v modrém „U sovy“ a osvětová 
kampaň v ulicích Šumperka
Pátek 28. dubna v  18 hodin v  divadle 
na Hrádku
Benefiční koncert Old Time Jazz 
Band Loučná + Podvečerní čtení 
o  autismu Vstupenky jsou k  prodeji 
v pokladně divadla.

Šumperská římskokatolická farnost 
připravuje na  letošní Velikonoce no-
vinku. Na Velký pátek, kdy si křesťané 
na  celém světě připomínají památku 
Kristova ukřižování, nabídne kultur-
ní veřejnosti sváteční hudební zážitek 
v podobě profesionálního koncertního 
provedení hudebního díla barokního 
hudebního skladatele J. B. Pergolesiho 
Stabat Mater, které zazní v klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie. 

Jedná se o  mimořádně působivé 
zhudebnění hlubokého středověkého 
básnického duchovního textu určené-
ho k  provedení právě na  velký pátek. 
Posluchači budou mít k dispozici tento 
text v  latinském originále i  v  českém 
překladu se záměrem poodhalit jim 
hloubku a bohatství křesťanského kul-
turního dědictví. 

Tentokrát zazní v Šumperku toto dílo 
v komorním provedení. Úvodní orche-
strální části a  hudebního doprovodu 
slavného Stabat Mater se ujme komor-

ní orchestr barokních hudebních ná-
strojů pod vedením Tomáše Hanzlíka. 
Tento dlouholetý umělecký vedoucí 
souboru Ensemble Damian, hudeb-
ní skladatel a  muzikolog, je hudební 
veřejnosti znám také jako dramaturg 
a  producent olomouckého hudebního 
festivalu Baroko a  Olomouckých ba-
rokních slavností. Jako sólisté se před-
staví sopranistka Kristýna Vylíčilová 
a kontratenorista Jiří Kukal (alt).

Koncert se uskuteční v pátek 14. du- 
bna v 19 hodin v šumperském klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie.

Program koncertu:
G. B. Pergolesi - Sinfonia f-moll, Sin-

fonia F-Dur, Stabat Mater f-moll
Komorní orchestr: Veronika Manová, 

Vladimíra Grénerová - barokní housle, 
Tomáš Hanzlík - viola a umělecké vede-
ní, Petra Machková-Čadová - violonce-
llo, Šimon Jakubíček - kontrabas, Marek 
Kubát - theorba, Martin Smutný - var-
hanní positiv P. Suchomel

Před měsícem jsme informovali 
o  rodícím se záměru dosáhnout pro 
šumperské sportovní tančení mistrov-
ský titul v  latinskoamerických tancích 
kategorie Junior II. Minulý měsíc se 
to podařilo a  taneční pár Adam Chy-
til a  Marie Glistová stál na  nejvyšším 
stupni. Ještě však nepolevila radost 
z  vítězství a  organizátorsko - trenér-
skému týmu začaly starosti mnohem 
náročnější než ty předchozí.

Příprava na  mistrovství světa v  la-
tinskoamerických tancích probíhá 
ve  dvou liniích. Jednak v  taneční pří-
pravě páru a pak v zajištění finančních 
prostředků na  přípravu a  samotnou 
účast. I  když se jedná o  sport, je zde 
zajištění poněkud jiné. Ti, kteří jsou 
nominováni na  mistrovství světa, do-

stávají od  svazu minimum finančních 
prostředků. Taneční kluby ve  velkých 
městech jsou kryty vlastními příjmy 
a  stabilními sponzory. V  podmínkách 
měst, jako je např. Šumperk, nese nej-
větší podíl rodina a pak sponzoři.

Ze stanoviska vedení svazu vyplývá, 
že taneční pár Chytil - Glistová má reál- 
nou naději na  účast ve  finále a  nelze 
vyoučit i  šanci na  stupně vítězů. Oba 
mladí tanečníci již zahájili intenziv-
ní přípravu. Zde budou potřebné cíle 
splněny. Držme palce organizátorské-
mu týmu, aby se mu podařilo naplnit 
i  oblast finančních potřeb. Jen pro il-
zustraci - příprava na mistrovství svě-
ta od placených trenérů přes kostýmy, 
maskérku, dopravu a  ubytování pře-
sáhne částku deset tisíc eur. -fm-

Šumperská přehlídka Špek, jež od-
startovala v březnu, představuje umělce 
působící či pocházející z našeho kraje. 
V nabitém programu si může každý na-
jít „svůj šálek kávy“.

V  dubnu se mohou příznivci dobré 
muziky těšit na vystoupení Dechového 
orchestru ZUŠ Zábřeh v  domě kul-
tury v neděli 9. dubna. Old Time Jazz 
Band z Loučné nad Desnou letos slaví  
60. výročí, proto si na slavnostní kon-
cert v  pátek 21. dubna pozval několik 
zajímavých hostů. 

Špek nabízí program také pro příz-
nivce výtvarného umění. Obrazy s  té-
matem cestování vystaví od 31. března 
do 30. dubna v Jižním křídle domu kul-
tury Zdeněk Nováček.

Na své si přijdou i milovníci divadla. 
V divadle se bude konat 8. dubna třetí 
ročník akce Špek na  prknech, kdy se 
na  pódiu během celého dne předsta-
ví půl tuctu divadelních souborů. Pro 
děti připravují pořadatelé ekologickou 
pohádku Ostrov odpadků. Přijede ji  
23. dubna zahrát Divadlo Plyšového 
Medvídka Prostějov.

Zájemci se dočkají 19. dubna i autor-
ského čtení olomouckého spisovatele 
Michala Sýkory, jehož knihy se staly 
předlohou pro několik pořadů České 
televize. Na  zážitkovém fotografickém 
workshopu Kamila Coufala 22. dubna 
se pak naučí základní a  jednoduchá 
pravidla, která pomohou udělat jedi-
nečné fotky.  -red-

Rozsviťme se v Šumperku modře O Velikonocích zazní Stabat Mater

První úkol splněn…

Přehlídka umění Olomouckého 
kraje Špek pokračuje

Součástí akce je tradičně i focení v „Modrém“, tentokrát nikoliv u morového slou-
pu, ale „u sovy“.                                                                                                      Foto: -pk-
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Kulturní servis/Personální inzerce

Klášterní kostel rozezní Zlatá lyra

Děti z družiny přivítají 
jaro v informačním centru

V sobotu 1. dubna se klášterní kos-
tel v Šumperku opět rozezní dětskými 
hlasy. Sedmačtyřicátý ročník nesoutěž-
ní přehlídky dětských pěveckých sborů 
Zlatá lyra 2017 nabídne své pódium 
dvaceti dětským sborům. Přesně stejný 
počet jako před rokem, přesně stejné 
věkové rozložení. Chybět nebudou sa-
mozřejmě sbory zdejšího regionu a děti 
pořadatelského sboru Motýli Šumperk.

První koncert začíná od  deváté 
ranní (Pampelišky Zábřeh, Zvoneček 
Zábřeh, Zpívánky Šumperk), další 
pak v  11 hodin (Sedmikrásky Lošti-
ce, Pěvecký a  relaxační kroužek Po-
mněnka, Ptáčata Šumperk, Růžové 
děti Šumperk), ve  13 hodin (Písnička 
a  Slavík Zábřeh, Rudské kočky Ruda 
nad Moravou, Klubíčko Loučná, Ba-
revné děti Šumperk), v  15 hodin 
(Rosička Uničov, Komorní sbor ZUŠ 
Šumperk, Dubínek Dubicko, Plameňá-

ci Šumperk) a v 17 hodin (Loučňáček 
Loučná, Větrník Loštice, Arieta Mo-
helnice, Motýli Šumperk). 

O  Zlatou lyru je zájem jak ze stra-
ny sborů, tak v  řadách posluchačů. 
Některé koncerty přinášejí obavu, zda 
kapacita klášterního kostela zájmu pu-
blika postačí. Sbory přicházejí skvěle 
připravené, a tak každý z pěti koncer-
tů je zajímavou mozaikou vystoupení 
dětí přibližně stejného věku. Celý fes-
tival pak vytrvalého posluchače pro-
vede pestrou paletou pěveckého mládí 
od  sborových počátků dětí předškol-
ního věku po  sbory s  dlouholetou 
tradicí, jejichž dobré jméno dávno 
překročilo hranice regionu. O průběh 
celého dne se pod ochrannými křídly 
Střediska volného času Doris postarají 
Šumperský dětský sbor s ochotně spo-
lupracujícími rodiči i zpěváky nejstar-
šího oddělení Motýli. -tm-

V  informačním centru, jež sídlí 
v  budově divadla na  Hlavní třídě, se 
bude vítat jaro. Jeho prostory rozez-
ní pěvecký sbor Ptáčata pod vedením 
Pavly Zerzáňové Hilšerové, který spo-
lečně s dětmi z družiny při 6. Základní 
škole Šumavská představí pásmo lido-
vých písní a říkadel.

„Vystoupení dětí se uskuteční 
ve  čtvrtek 6. dubna od  17 hodin. Ná-
vštěvníci informačního centra se 

mohou těšit na  velikonoční výzdobu 
a velké proutěné vejce z dílny pana Mi-
roslava Dudychy ze Šumperka,“ uvedla 
pracovnice informačního centra Miro-
slava Kouřilová. Vejce bude ozdobeno 
velikonočními kraslicemi, které děti 
ze šestky namalovaly, nebo nazdobily. 
„Kraslice jsou zdobeny různými druhy 
technik, jejich počet je přes osmdesát 
kusů,“ uvedla vedoucí družiny Adéla 
Nevrlá. -red-

Městská knihovna Šumperk v ulici 17. listopadu 6 zve na výstavu
Katarína Líšková: Con Permiso - S dovolením

Výstava fotografií bude zahájena ve čtvrtek 6. dubna v 17 hodin. 
Vernisáž bude spojena s besedou o Kubě. Vstupné je dobrovolné.

29.3. od 18 hod.  Absolventský koncert žáků J. Ristovské, 
v klášterním kostele  P. Kocůrka, J. Hlocha a A. Blaťákové
5.4. od 18 hod.  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v klášterním kostele  H. Johnové a Fr. Havelky 
10.4. od 18 hod.  Hudební podvečer 
 Hudební podvečer
11.4. od 18 hod.  Absolventský koncert žáků ze třídy 
v kapli klášterního kostela  L. Nezbedové a M. Váňové
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

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 

30.3. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. na Majáku
7.4. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně
11.4. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
13.4. od 10 hod. v „K“ Tvořivá dílna  Velikonoční věnečky
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

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

Charita Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pozice 

vedoucího odboru strategického 
rozvoje, územního plánování 

a investic Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * znalost 
problematiky stavitelství, územního plánování a  regionálního rozvoje * znalost grafických 
informačních systémů výhodou * zvláštní odborná způsobilost v  územním plánováním výhodou 
* základní orientace v  ekonomické oblasti * zkušenosti s  řízením kolektivu minimálně 2 roky * 
komunikační dovednosti, samostatnost, časová flexibilita * občanská a  morální bezúhonnost * 

výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum 

a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
* výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání * souhlas s  lustrací a  čestné prohlášení ve  smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,  

(u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic 
MěÚ Šumperk * řízení a koordinace jednotlivých oddělení odboru 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 5. 2017 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  13. 4. 2017. Informace k  pozici podá  tajemník úřadu Petr 
Holub, náměstí Míru 1, tel.583 388 502.
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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

11.4. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů 
14.4. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
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. 

Každé Út, St, Čt a Pá od 15   Volná herna
do 18 hod. v MC na „K“
29.3. od 15.30 hod. v „MC“ na K   Příkrmy u kojených i nekojených dětí 
  Beseda
31.3. od 18 hod. - 1.4. do 9 hod. na „K“  Noc s Andersenem  Nocování na Komíně, 
  Výtvarný ateliér, Tančírna, Artedílna... 
1.4. od 9 do 17 hod.   Zlatá lyra 2017  47. ročník nesoutěžní 
v klášterním kostele   přehlídky dětských pěveckých sborů
1.4. od 9 do 14 hod. v AD na „K“   Keramika pro každého
5.4. od 15.30 hod. v „MC“ na „K“   Masáže dětí a kojenců a aromaterapie 
  Kurz o třech lekcích
12.4. od 15.30 hod. v „MC“ na „K“   Masáže dětí a kojenců a aromaterapie 
  Kurz o třech lekcích
13.4. od 10 do 18 hod. na „K“   Velikonoce na Komíně 
  Prázdninové velikonoční tvoření
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

Každé úterý od 9.30 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 
Po předběžné domluvě v „Č“   Čítárna pro veřejnost „Koloběh knih“ 

Po  domluvě na  tel. 731  402  395 můžete 
knihy přinést, vyměnit za  jiné či si je od-
nést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
8.4. od 9 hod. ve „FS“   Radost být ženou  Duchovní obnova pro 
  ženy s Fr. Böhmovou, nutné přihlásit se 
13.4. od 9 hod. ve „FS“   Zelený čtvrtek pro děti 

Tradiční program pro školní děti, sezná-
mení s velikonočními svátky, tvoření

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

SVČ Doris

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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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 31. 3. 2017 do 13. 4. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Chléb slunečnicový 300 g, BK ...................................19,90 Kč
Plundra s povidlovou náplní 56 g .............................. 6,50 Kč

Slezská pekárna Opava 
Kapsa s italskou směsí 90 g .....................................................7,90 Kč
Twister 80 g .....................................................................................7,90 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

Kontakt: AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
email: kral@azeko.cz, tel.: 777 741 414

Vrámci rozšiřování montážních kapacit 
přijmeme na hlavní pracovní poměr

www.azeko.cz

MONTÁŽNÍKA OKEN
A ZIMNÍCH ZAHRAD

Požadujeme:
zkušenosti 
s montáží oken, 
popř. s tesařskými 
prácemi
řidičský průkaz 
sk B

A ZIMNÍCH ZAHRAD

s montáží oken, 
popř. s tesařskými 

řidičský průkaz 

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,...

Bližší info na 
tel.: 737 286 456
Provoz zahájíme 
1.dubna 2017 

Do hospůdky na KRÁSNÉM
příjmeme na letní sezonu:

Číšníky-servírky
Pomocnou sílu do kuchyně

Správce areálu-údržba 
(vhodné i pro důchodce)
Brigádníky pro obsluhu hostů

Těšíme se na Vaši návštěvu



10Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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.

• byt 2+1, garáž, zahrada   
• OV, 2.p., 60m2, sklep, půda
• celková nákladná rekonstrukce
• plyn. kotel, možnost krb. kamen

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Javoříčko    1.649.000 Kč 

• byt 2+1
• 6. NP, OV, 60 m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• kompletní rekonstrukce, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Gagarinova    1.240.000 Kč 
• rodinný dům    
• samostatně stojící RD 4+1
• garáž, hosp. budova, CP 1126m2

• část. rekonstrukce, vytápění plyn+TP
Volejte: 733 734 435

Maletín u Mohelnice    1.300.000 Kč

• byt 4+1, balkon, zahrada 
• ideální polovina rod. domu
• 1.p, 120 m2, balkon, sklep, půda
• původní stav, zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Zborovská     2.690.000 Kč   

• bytový dům s byty 4+kk, 3+kk,  
   2+kk, 1+1
• celková nákladná rekonstrukce
• zahrada s posezením, 2x garáž

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční    cena v RK

• byt 4+kk, garáž, zahrádka 
• OV, 2.p. , 98m2, půda, sklep
• mezonetový byt, garáž, zahradka
• rekonstrukce, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Rooseveltova      2.660.000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
• OV, 73m2, 4.p., lodžie
• neprůchozí pokoje,šatna
• původní stav, ihned volný

Volejte: 733 734 435

 Šumperk, Prievidzská     1.350.000 Kč

•  rodinný dům
•  samost.stojící 4+kk, CP 906 m2 
•  patrový dům, okrasná zahrada 
•  kolaudace 2002, plyn.kotel 

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu   2.790.000 Kč

• rekreační chalupa    
• samostatně stojící RD 4+kk
• CP 1.137m2, započatá rekonstrukce
• nedaleko lyž. střediska Přemyslov 

• Projekt zahrnuje celkem 8 řadových  
   dvoupodlažních domů s dispozicí   
   4+kk s užitnou plochou 109,65 m2. 
   V ceně nemovit. je zahrnut pozemek  
   s výměrou od 279 m2 do 462 m2Volejte: 733 734 435

Nové Losiny – Jindřichov   740 000 Kč Developerský projekt  NOVÉ LOSINY    info v RK

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1 NEBO 
3+1. DÁLE HLEDÁME  DŮM V 

OKOLÍ ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU 
NA LOKALITĚ ANI STAVU 

 NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA HOTOVĚ.

• 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

• rodinný dům
• přízemní, samostatně stojící RD 3+1
• CP 1.555m2, kotel na TP, kamna
• částečná rekonstrukce, styl chalupa

Volejte: 733 734 435

Sobotín - Rudoltice    1.990.000 Kč

• byt 2+1   
• OV, 2.p., 50m2, sklep
• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• plyn. kotel, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Zborovská      1.340.000 Kč 

• stavební parcela 
• pozemek s výměrou 1.047 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rodin. bydlení

Volejte: 733 734 435

Rapotín, V Aleji  570 Kč/m2

• byt 3+1
• OV, 4.p, 63m2, balkon
• udržovaný stav, plast. okna
• perfektní  lokalita, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického      1.340.000 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

hledá zájemce na pozice: 

STAVBYVEDOUCÍ
REFERENT 
PERSONÁLNÍHO ÚTVARU
ZEDNÍK
SVÁŘEČ 
metoda svařování CO2

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
pro strojírenskou výrobu

AUTOMECHANIK
osobních a užitkových vozidel

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

Kontakt: e-mail: cernocky@fortex-ags.cz, tel.: 583 310 369, 
mob. 725 007 139

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

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

• 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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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., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

 Využijte AKCI

 1+1ZDARMA

 www.varilux.cz 

 Využijte AKCI

ZDARMA

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

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

 www.optomedic.cz

HUBNUTÍ PRO 
DĚTI, JUNIORY 

ŽENY, MUŽE
SENIORY

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Vážení občané, přátelé a známí,
srdečně Vás zvu na 

2. SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
s povídáním o všem, co Vás zajímá o dění 

v našem regionu, a to ve čtvrtek 

6. dubna 2017 od 18:00 hod.
v salonku restaurace na Bludovečku.

Hostem bude pan Mgr. Petr Šaj, vedoucí oddělení
 Agentury ochrany krajiny a přírody Jeseníky.

Ing. Milan Klimeš
náměstek hejtmana pro životní prostredí

m. klimes@kr-olomoucky.cz

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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LEPŠÍ!
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• 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

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

25 dní 
dovolené 
ročně


