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Zimní stadion dostane 
novou vzduchotechniku 
a zateplenou střechu

Kino Oko promítne 
básníky neslyšícím 
i nevidomým3, 5 4 5

Gerharda Wanitscheka 
připomenou výstava 
a vzpomínkové odpoledne 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
kulturních událostí

V  informačním centru, jež sídlí 
v budově divadla na Hlavní třídě, při-
vítali minulý čtvrtek jaro. Nadcházející 
velikonoční svátky zde připomíná ne-
jen výzdoba, ale především velké prou-
těné vejce z  dílny Miroslava Dudychy 
ze Šumperka.

Úderem páté odpolední rozezněly 
minulý čtvrtek prostory informačního 
centra hlásky dětí z  pěveckého sboru 
Ptáčata pod vedením Pavly Zerzáňové 
Hilšerové. Společně s dětmi z družiny 
při základní škole v  Šumavské ulici 
představily pásmo lidových písní a  ří-
kadel. Děti ze „šestky“ navíc namalo-
valy či nazdobily velikonoční kraslice, 
které obří vejce krášlí. „Kraslice jsou 
zdobeny různými druhy technik, jejich 
počet je přes osmdesát kusů,“ prozradi-
la vedoucí družiny Adéla Nevrlá.

Informační centrum na Hlavní třídě 
neslouží pouze turistům, ale otevřeno 
je široké veřejnosti. Již nyní zde chystají 
fotografickou výstavu nazvanou Oby-

čejní lidé v neobyčejných časech s pod-
titulem Příběhy ze židovské historie 
v Šumperku a Lošticích. Putovní výsta-
vu dokumentující příběhy a osudy čle-
nů předválečných židovských komunit 
na Šumpersku vytvořilo loštické sdru-

žení Respekt a tolerance ve spolupráci 
s  česko-německým badatelem a  kre-
nišovským rodákem Gerhardem Wa-
nitschekem. Zahájena bude ve  čtvrtek  
20. dubna v  17 hodin a  potrvá do  
7. května. Více na str. 4. -red-

V informačním centru, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, přivítali minulý čtvrtek jaro.  Foto: P. Kvapil

V informačním centru vítali jaro

Informační centrum rozezněly minulý čtvrtek hlásky dětí z pěveckého sboru Ptá-
čata pod vedením Pavly Zerzáňové Hilšerové.  Foto: P. Kvapil

Vladimír Benda zachránil dva životy, je 
Gentlemanem silnic.   Strana 2

Modrý duben nabídne koncert a pod-
večerní čtení.   Strana 3

V zimě se vysypalo rekordní množství 
drtě.   Strana 5

Startuje úprava prostranství u  „Se-
verky“.   Strana 7
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Vladimír Benda zachránil dva životy, je Gentlemanem silnic
Na třináctý srpen loňského roku Vladimír Benda ze 

Šumperka jen tak nezapomene. Když se brzy ráno vra-
cel po rozvozu pečiva, na trase mezi Červenou Vodou 
a Bušínem byl při výjezdu z jedné ze zatáček svědkem 
srážky dvou automobilů. Nezaváhal, vyprostil zraně-
né z vraků, dostal je do bezpečí a poskytnul jim první 
pomoc. Za tento odvážný čin, který zachránil dva lid-
ské životy, mu letos v březnu udělila Česká pojišťovna 
společně s Policií ČR titul Gentleman silnic.

V brzkých ranních hodinách 13. srpna 2016 na sil-
nici mezi Bušínem a Červenou Vodou narazil ve vy-
soké rychlosti opilý řidič vozu Audi do  dodávky  
VW Transporter stojící u  krajnice. Náraz vymrštil 
dodávku mimo vozovku, kde se převrátila na střechu. 
Na místě byli čtyři zranění, z toho dva těžce. 

Ke kolizi se v tu dobu blížil Vladimír Benda, který 
se vracel z noční směny rozvážky pečiva šumperské 
pekárny. „Byl jsem na rozvozu a po poslední sklád-
ce jsem vjel do té zatáčky a vidím, jak osobák narazil 
do  dodávky. Zastavil jsem a  první, co mě napadlo, 
bylo, že musím zavolat záchranku,“ řekl muž, který 
tudy v  daný den vůbec neměl projíždět, protože se 
chystal s rodinou na dovolenou. Pracovní povinnosti 
mu ale shodou okolností zhatily plány. 

Vladimír Benda zhodnotil vážnost situace a nevá-
hal jednat. Řidič audi byl v pořádku, jeho spolujezd-
kyně měla hlavu zaklíněnou v předním skle. „Uvolnil 
jsem ji a pospíchal k dodávce. Její řidič říkal, že v ní 
je jeho přítelkyně, která spala na zadních sedačkách,“ 
popsal první okamžiky, v nichž šlo o každou vteřinu. 

Vzhledem k  tomu, že jezdí v  noci, měl naštěstí 
čelovku. „Posvítil jsem si pod dodávku a viděl jsem 
ženu pod sedačkami. Byla zaházená krabicemi, mu-
sel jsem hrabat hlínu, abych ji dostal ven. Neměla tep, 
hrudník byl rozdrcený. Dispečerka na  telefonu mi 
radila, co dělat, začal jsem ji tedy resuscitovat,“ při-
pomněl si hrdina kritický moment nehody, v  němž 
se mimo jiné musel rozhodnout, kdo potřebuje jeho 
pomoc jako první.

Kolem místa nehody projelo ještě další auto s cizí 
poznávací značkou, kterému Vladimír Benda na-
značoval, aby zastavilo. Za chvíli ale viděl jen zadní 
světla ujíždějícího vozu. Ačkoliv byl na  celou situa-
ci sám, zvládl ji s přehledem a zachránil tím oběma 
ženám život. Po příjezdu hasičů došlo i na pochvalná 
slova. „Pomoc jsem bral jako samozřejmost, ale má-
lokdo ví, co dělat, dokud to sám neprožije. Hasiči jsou 
profíci, já jsem byl hodně ve stresu,“ dodal s tím, že 

by dnes rád absolvoval kurz první pomoci, protože 
nikdy neví, kdy se mu to bude zase hodit. Zachrán-
ce se po nehodě také informoval, zda budou všichni 
zranění v pořádku.

Na ocenění nominovala Vladimíra Bendu kolegy-
ně z pekárny Penam. Za výjimečně statečný, pohoto-
vý a obětavý zásah mu 21. března Česká pojišťovna 
společně s Policií ČR udělila titul Gentleman silnic. 

 -zk, ip-

Město Šumperk bodovalo v letošním ročníku sou-
těže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky měst 
a  obcí. Skončilo na  třetí příčce v  kategorii Nejlepší 
elektronické služby. Ocenění převzali zástupci šum-
perské radnice v pondělí 27. března v kongresovém 
sále krajského úřadu.

„Jsem rád, že se do soutěže, která už má v regionu 
určitou tradici, přihlásilo tolik měst a obcí. Webové 
stránky neslouží jen k prezentaci městského či obec-
ního úřadu, ale jsou tu především pro obyvatele. Ti 
jejich prostřednictvím získávají informace o tom, co 
se v místě, kde žijí, děje,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejt-
man Olomouckého kraje.

Soutěž Zlatý erb letos vstoupila do  devatenácté-
ho ročníku, krajské kolo se uskutečnilo podvanác-
té. O  výsledku rozhodovala porota, která webové 
stránky posuzovala z hlediska grafického zpracování,  
obsahu povinně zveřejňovaných informací, pře-
hlednosti a přístupnosti pro handicapované občany. 
Komisi přitom tvořili zástupci Olomouckého kraje,  
neziskových organizací a médií. 

V kategorii Nejlepší webová stránka města zvítězila 
Mohelnice, nejlepší webovou stránku obce má Lipo-
vá - lázně a Němčice nad Hanou byly oceněny první 
pozicí za mobilní rozhlas. Šumperk obsadil s technic-
kým řešením audiovizuálních záznamů ze zasedání 
Zastupitelstva města Šumperka v  kategorii Nejlepší 
elektronické služby třetí místo. 

Audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva a ná-
sledné zveřejnění tohoto záznamu, upraveného podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, 
na  webových stránkách města po  dobu aktuálního 
volebního období schválili na svém jednání v únoru 
roku 2015 šumperští zastupitelé na základě podnětu 
opozičních zastupitelů z hnutí PRO - REGION. 

„S on-line vysíláním současně probíhá i jeho uklá-
dání do počítače. Po jednání zastupitelstva je tento zá-
znam sestříhán, v případě potřeby je anonymizován 
a  je nahrán do videogalerie našeho redakčního sys-

tému webových stránek. Současně je ke stažení také 
k dispozici ve formátu mp4 na druhém serveru. Od-
tud je možné záznam stáhnout či spustit v případě, že 
prohlížeč nepodporuje přehrávání ve  stránce přímo 
z hostingového serveru,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
informatiky Pavel Kouřil, podle něhož je tato služba 
občany, kteří se nemohou osobně zúčastnit jednání 
zastupitelstva či sledovat on-line přenos, využívána. 

„Přehled o  tom, kolik lidí sleduje on-line přenos, 
máme v průběhu vysílání. Kolik lidí zhlédne násled-
ně jeho záznam, pak systém vyhodnocuje dle pří-
stupu z jednotlivých IP adres. Pokud se tedy z jedné  
IP adresy přihlásí v určitém časovém úseku více lidí, 
je evidováno jen jedno přihlášení,“ podotýká Kouřil 
a  dodává, že historicky první on-line vysílání sle-
dovalo kolem sto sedmdesáti lidí, současný průměr 
se pohybuje kolem tří desítek. Uložený záznam pak 
zhlédne průměrně stovka zájemců. 

„Komise ocenila i  to, že si občané mohou stáh-
nout po  dobu čtyřletého funkčního období záznam 
kteréhokoliv jednání zastupitelstva, což není v repub-
lice úplně obvyklé,“ říká vedoucí oddělení. Vzápětí 
zdůrazňuje, že služba je bezplatná a  je provozována 
v rámci hostingu webových stránek města. -zk-

V  úterý 2. a  ve  středu 3. května proběhne zápis 
dětí k  předškolnímu vzdělávání do  mateřských škol 
v Šumperku pro školní rok 2017/2018. Letošní novin-
kou je elektronický příjem žádostí. Ten bude probíhat 
v šumperských mateřských školách Pohádka, Sluníč-
ko a Veselá školka. 

Zápis dětí k  předškolnímu vzdělávání proběhne 
v úterý 2. května od 8 do 16 hodin a ve středu 3. květ-
na od 8 do 12 hodin. Zákonný zástupce dítěte přinese 
k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a po-
tvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte. 

„V  letošním roce bude zápis dětí k  předškolnímu 
vzdělávání nově probíhat prostřednictvím elektronic-
kých žádostí. Zákonný zástupce dítěte se před samot-
ným zápisem zaregistruje do elektronického systému 
zápisu, kde následně vyplní žádost o  přijetí dítěte 
k  předškolnímu vzdělávání. V  den zápisu přinese 
do mateřské školy, do které dítě elektronicky přihlásil, 
vytisknuté požadované dokumenty žádosti,“ přiblížil 
novinku místostarosta města Jan Přichystal a dodal, 
že odkaz na elektronický systém zápisu naleznou ro-
diče na webových stránkách mateřských škol a  také 
na  webu města www.sumperk.cz. Ti, kteří nemají 
přístup k internetu a k tiskárně, se o dalším postupu 
informují v příslušné mateřské škole.

 O. Hajduková, tisková mluvčí města

Šumperská římskokatolická farnost nabídne 
na  Velký pátek sváteční hudební zážitek v  podobě 
profesionálního koncertního provedení hudebního 
díla barokního hudebního skladatele J. B. Pergolesiho 
Stabat Mater.

Úvodní orchestrální části a hudebního doprovodu 
se ujme komorní orchestr barokních hudebních ná-
strojů pod vedením Tomáše Hanzlíka. Jako sólisté se 
představí sopranistka Kristýna Vylíčilová a kontrate-
norista Jiří Kukal (alt). Koncert se uskuteční v pátek 
14. dubna v 19 hodin v šumperském klášterním kos-
tele Zvěstování Panny Marie. -red-

Technické řešení záznamu jednání 
zastupitelstva bodovalo v Soutěži o Zlatý erb

Zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání do mateřských škol

O Velikonocích zazní Stabat Mater

Ocenění za technické řešení záznamů z jednání za-
stupitelstva převzali Pavel Kouřil a  Tomáš Spurný. 
 Foto: archiv

Zachránce Vladimír Benda převzal ocenění od Mi-
chala Harciníka z vedení šumperské policie. 
 Foto: Deník
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Lípy u radnice se ořežouModrý duben nabídne koncert a podvečerní čtení
Stromořadí čtrnácti lip malolistých, které ze dvou 

stran obklopují radnici, projde v nejbližších dnech 
„radikálním řezem“. Vzhledem k tomu, že by v bu-
doucnu svou téměř dvacetimetrovou výškou způso-
bily problémy nejen zaparkovaným automobilům, 
ale i okolní zástavbě, budou jednotlivé stromy oře-
zány tzv. „na hlavu“. Tento řez pak bude každý rok 
obnovován.

„Stromy jsou ve  fázi dynamického růstu. Jejich 
výška a  šířka může odhadem dosáhnout kolem 
dvaceti metrů. Prostor pro koruny stromů je ale vý-
razně omezen okolní zástavbou, sítěmi a podobně. 
Během deseti let tak lze předpokládat střet korun 
se sousedícími nemovitostmi a  následně stížnos-
ti majitelů na  stín, listí a  další problémy,“ napsal 
ve svém posudku dendrolog Tomáš Kriegler. K ře-
šení se podle něj nabízejí dvě možnosti. Buď celou 
alej vykácet a nahradit ji novou výsadbou s menšími 
prostorovými nároky, nebo ji ponechat a provést řez 
tzv. na hlavu. 

Vzhledem k  tomu, že první varianta by v  očích 
veřejnosti znamenala brutální zásah a „vyhozenou“ 
investici, doporučuje lípy 
na  jaře pravidelně řezat 
tzv. na  hlavu. Stromy 
poté budou podle jeho 
názoru velmi dobře plnit 
svou funkci a údržba při-
jde ročně asi na deset ti-
síc korun. Radní na svém 
zasedání 6. dubna tento 
návrh vzali na  vědomí. 
O  dalším plánovaném 
zásahu do  veřejné zele-
ně přineseme informace 
v příštím čísle. -zk-

Pravděpodobně již koncem dubna by měly začít 
práce v rámci druhé etapy rekonstrukce šumperské-
ho zimního stadionu. Hokejovou halu čeká výměna 
střechy, instalování nové vzduchotechniky a osvětle-
ní a další menší úpravy. To vše za dvaadvacet a půl 
milionu korun. V této souvislosti schválili zastupitelé 
na  svém mimořádném jednání ve  čtvrtek 6. dubna 
poskytnutí zápůjčky Podnikům města Šumperka, 
které stadion vlastní, ve výši patnácti milionů korun 
s úrokovou sazbou 1% p. a. s návratností do 30. září 
letošního roku.

„Zakázka byla vypsána na přelomu února a března, 
kdy jsme vyzvali jedenáct firem. Další dvě pak požá-
daly o  zaslání zadávací dokumentace. Cekem jsme 
obdrželi dvě nabídky,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček a dodal, že předpo-
kládaná projekční cena byla bez DPH 28,8 milionu.

Soutěž stlačila cenu na  22,5 milionu, nabídla ji 
ostravská společnost MORYS s.r.o., která postavila 
například budovu magnetické rezonance v  místní 
nemocnici. „Tato firma byla ve srovnání s místní spo-
lečností, která se jako druhá rovněž přihlásila, levněj-
ší o  5,3 milionu. Hodnotící komise posuzovala, zda 
se nejedná o  mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 
a  konstatovala, že nikoliv. Rozdíly nebyly v  cenách 
materiálu, ale v nákladech na staveniště, lešení, řezivo 
a podobně, tedy v oblasti související s postupem vý-
stavby. Levnější bylo i osvětlení, které odpovídá zadá-
vacím podmínkám,“ vysvětlil Pavlíček. 

V  současné době ještě běží patnáctidenní zákon-
ná lhůta pro podání námitek. Pokud nebude žádná 

vznesena, mohly by Podniky města podepsat smlou-
vu v nejbližších dnech a předat firmě staveniště. Za-
stupitelé jim totiž minulý čtvrtek schválili poskytnutí 
zápůjčky ve výši patnácti milionů korun, než budou 
mít Podniky města zajištěny vlastní finanční pro-
středky pro realizaci této etapy modernizace zimního 
stadionu.   

Druhá etapa modernizace stadionu probíhá v režii 
Podniků města Šumperka. Ty na ni mají zatím vyčle-
něno sedm a  půl milionu, další náklady chtějí pla-
tit z bankovního úvěru. Jeho vyřízení by mělo trvat 
pět až šest týdnů od schválení účetní závěrky za rok 
2016, která by měla být projednána do konce června. 
„Schválený závazek ze strany města, že nám v přípa-

dě potřeby poskytne krátkodobou zápůjčku, umožní 
nabytí účinnosti smlouvy s  dodavatelem a  zahájení 
stavebních prací. Podobnou zápůjčku poskytlo město 
Podnikům loni, kdy jsme v rámci první etapy čekali 
na vyplacení dotačních peněz na rekonstrukci ledové 
plochy a modernizaci technologie chlazení,“ podotkl 
ředitel Podniků města.

Na letošní úpravy má dodavatelská firma čtyři mě-
síce. Nejprve musí odstranit stávající krytinu a oce-
lovou konstrukci otryskat a  opatřit nátěrem. Ta by 
měla být podle výsledků defektoskopie z  roku 2014 
v  pořádku. Poté položí novou krytinu, která bude 
odizolovaná sendvičovými panely. Pod střechu se 
umístí vzduchotechnika, jež bude sloužit i v případě 
požáru pro odvětrání tepla a  kouře. Napojena bude 
na nový elektronický požární systém, který v případě, 
že detekuje kouř, otevře všechny čtyři hlavní vchody. 
„Dva vchody, které se dělaly loni, jsou již nachystány 
na napojení. Další dva původní starší vchody se pro 
napojení upraví,“ objasnil Pavlíček. 

Rekonstrukcí projde rovněž osvětlení a  ozvučení, 
včetně evakuačního rozhlasu. Pro potřeby vzducho-
techniky se pak v  místě, kde dříve vyjížděla rolba 
směrem k  fotbalovému hřišti, vybuduje strojovna 
s plynovodní přípojkou. 

Součástí zadávací dokumentace je také podmínka 
zakrytí betonové desky. „Zhotovitel má povinnost 
před postavením lešení předat k odsouhlasení inves-
torovi výpočet dynamického zatížení plochy desky 
lešením, aby nedošlo k jejímu popraskání,“ zdůraznil 
ředitel.  Pokr. na str. 5

Měsíc duben se nese ve znamení mezinárodní kam-
paně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se modře“, jejímž 
cílem je upozorňovat veřejnost na  nutnost okamžité 
a stálé podpory lidí s autismem. V Šumperku si mo-
hou lidé kampaň a především autismus spojit s obecně 
prospěšnou společností Dětský klíč, jejíž činnost se 
již sedmnáctým rokem zaměřuje právě na  podporu 
lidí s autismem a jejich rodin. U příležitosti „modré-
ho dubna“ pořádá Dětský klíč několik akcí, poslední 
z nich se odehraje v šumperském divadle.

V  pátek 28. dubna bude divadelní Hrádek hostit 
koncert Old Time Jazz Bandu z Loučné nad Desnou, 
který proloží čtení z  knihy autistického chlapce  
Naokiho Higašidy nazvané A  proto skáču. Začíná  
v 18 hodin a vstupenky za sto korun si mohou zájemci 
koupit v pokladně divadla. V prostoru před Hrádkem 
si pak příchozí mohou prohlédnout výstavu fotografií 
„Autismus autenticky“, jejíž autorkou je Andrea Nogo-
vá. Návštěvníkům již od začátku dubna nabízí portréty 
jednotlivých klientů Dětského klíče.  -red-

V pondělí 3. dubna se kamenná sova v Sadech 1. máje skryla do modré. Sraz si u této známé sochy dali všichni, 
kteří si chtěli připomenout osvětovou kampaň na podporu lidí s autismem a společně se vyfotit. Účastníci se 
stylově oblékli do modrého oblečení, případně zvolili v této barvě alespoň doplněk. Modrá barva je totiž barvou 
komunikace, což je jedna z oblastí, v níž mají lidé s autismem největší problémy.  Foto: P. Paloncý

Zimní stadion dostane novou vzduchotechniku a zateplenou střechu

Loni se na  stadionu mimo jiné vybudovala nová 
technologie chlazení a osadily nové mantinely s vyš-
šími plexiskly.                                                   Foto: -pk-

Lípy u  radnice mu-
sejí být ořezány tzv. 
„na hlavu“.   Foto: -pk-
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Začal hned prvního. Čtyřicátý sedmý ročník pře-
hlídky dětských pěveckých sborů Zlatá lyra 2017 
pozval v  sobotu 1. dubna do  klášterního kostela 
dvacet sborů. Následující víkend pak strávili zpěváci 
koncertního sboru Motýli ve  Švagrově. Vrcholí to-
tiž příprava na významný sborový svátek - koncerty  
k 55. výročí založení sboru. Děti všech věkových skupin 
našeho sboru se jubilea dočkají hned po  Velikono-
cích, v pátek 21. a v sobotu 22. dubna. Připravujeme 
dva koncerty. 

V pátek 21. dubna v 19 hodin vystoupí v klášterním 
kostele s efektním programem koncertní sbor Motý-
li spolu s  tělesem, které je možno spatřit i  poslech-
nout jen velmi vzácně: Smíšený sbor bývalých členů 
svůj program pečlivě připravuje s několikaměsíčním 
předstihem, avšak pouze jednou za pět let. Půl druhé 
stovky pěvců, kteří ani po létech neztratili své někdejší 
interpretační kvality, vystoupí ve druhé polovině kon-
certu. Společné zpívání pak tento večer uzavře. 

Sobota 22. dubna přinese v  16 hodin ve  velkém 
sále Domu kultury Šumperk přehlídku veškerého 
pěvectva Šumperského dětského sboru: předškol-
ní Zpívánky, Růžové děti, Barevné děti, Plameňáky, 
Motýly a opět Smíšený sbor bývalých členů, tentokrát 

bez obav, že by se některý ze sborů na rozlehlé jeviště 
nevměstnal. Obtíže patrně nastanou až při společném 
závěrečném zpívání, ale tak jako v letech uplynulých, 
jistě i tentokrát vše zvládneme v klidu a k plné spoko-
jenosti publika i účinkujících.

Sobotní večer je věnován setkání těch, kteří v uply-
nulém půlstoletí krůček po krůčku přispívali k dneš-
nímu interpretačnímu mistrovství svého sboru, a jak 
patrno z  předchozích setkání, stále se rádi vídají 
a mají si co povídat. Vítáni budou i rodiče dnešních 
zpívajících dětí, v mnoha případech příslušníci obou 
kategorií: někdejších pěvecké i současné rodičovské. 

Zbývá posledních pár dubnových dní ve znamení 
pilných příprav květnového zájezdu. Bude výjimeč-
ný. První část strávíme v  Ostravě a  v Novém Jičíně 
s  několika dalšími sbory, s  nimiž, společně s  Janáč-
kovou filharmonií Ostrava, provedeme nevšední dílo 
britského skladatele Karla Jenkinse The Armed Man. 
Poté, s  krátkou zastávkou v  Mnichově, poputujeme 
do  švýcarského Locarna, abychom společně, snad 
již pošesté, užili několika krásných dní ve společnos-
ti dobrých přátel, dětského sboru Coro Calicantus. 
O tom všem podrobně na www.facebook.com/moty-
li.spk po pátém květnu. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Duben Šumperského dětského sboru

Gerharda Wanitscheka připomenou 
výstava a vzpomínkové odpoledne

Zastupitelé se zabývali 
využitím objektu Sport

Výzva k ořezu větví

Největší životní náplní Gerharda Wanitscheka, jenž 
byl duší Společnosti česko-německého porozumění 
a stál u zrodu partnerství mezi městem Šumperkem 
a Bad Hersfeldem, bylo mapování osudů židovských 
rodin ze Šumperka a  okolí. Ze svých vlastních pro-
středků spolufinancoval restaurování morového slou-
pu na náměstí Míru a obraz Zvěstování Panny Marie 
v  klášterním kostele. V  loňském roce, kdy zemřel, 
mu bylo uděleno 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.

Fotografická výstava nazvaná Obyčejní lidé v  ne-
obyčejných časech s podtitulem Příběhy ze židovské 
historie v Šumperku a Lošticích bude v informačním 
centru, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, za-
hájena ve čtvrtek 20. dubna v 17 hodin. Jde o první 
z  cyklu výstav, jimiž chce sdružení Respekt a  tole-
rance seznámit širokou veřejnost s několika příběhy 
lidí, kteří překonali velké utrpení, a  také s  těmi, jež 
v  těžkých dobách přestali myslet na  sebe, na  svoje 
pohodlí i bezpečí a neváhali pomáhat ostatním. „Vý-
klad historie se povětšinou zaměřuje jen na  panov-
níky, prezidenty, vojevůdce, generály a jiné velikány. 
Na obyčejné lidi, kteří vykonali velké činy v neoby-
čejných časech, a přitom nebyli hnáni touhou dostat 
se do čítanek, se zapomíná. Přitom jsou to právě oni, 
kdo tvoří skutečné dějiny. Jejich výjimečnost spočí-
vá v  tom, že nezůstali neteční a chladní, ale naopak 
se zapálili pro dobrou věc,“ říká Luděk Štipl, který je 
spolu se Zdeňkou Míčovou a  zesnulým Gerhardem 
Wanitschekem autorem výstavy.

Putovní výstava dokumentující příběhy židov-
ských osobností cestuje po  školách v  regionu. Re-
alizována byla za  podpory Olomouckého kraje,  
zaměřuje se na  osudy členů předválečných židov-
ských komunit na  Šumpersku a  byla vytvořena 
ve  spolupráci s  česko-německým badatelem Ger-

hardem Wanitschekem. V informačním centru bude 
k vidění do 7. května.

Gerhard Wanitschek ve vzpomínkách svých přátel 
a spolupracovníků je pak název setkání, které se usku-
teční ve čtvrtek 20. dubna v 18.30 hodin v prostorách 
městské knihovny v  ulici 17. listopadu 6. Účastníci 
setkání si budou moci připomenout tohoto nesmír-
ně skromného člověka, který se velmi rád vracel 
do Šumperka a jenž zemřel začátkem října loňského 
roku. Jeho zásluhou se zlepšil stav židovského hřbito-
va, kde vlastnoručně pracoval na záchraně některých 
náhrobků. Zajímal se o osudy židovských rodin v re-
gionu v předválečné, válečné i poválečné době. Mezi 
svými krajany z badhersfeldského turistického spol-
ku vybral nemalé finance na  restaurování mobiliáře 
klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. Zviditel-
nil významného šumperského rodáka Ramana Karla 
Scholze. V září loňského roku bylo Gernardu Wanit-
schekovi uděleno čestné občanství města Šumperka.  

 -lš, kš, zk-

Na svém zasedání 6. dubna se šumperští zastupitelé 
zabývali otázkou využití objektu ubytovny a restaura-
ce Sport, sousedícím se zimním stadionem.

Schválili provést jeho rekonstrukci s tím, že kromě 
opravy a  zateplení střechy dojde k  zateplení pláště 
budovy a výměně části oken, což sníží energetickou 
náročnost objektu, a  dále výstavbu výtahu, který 
umožní využít čtvrté podlaží budovy, a také rozšíření 
kapacit ubytovny v rozsahu nezbytném pro sportov-
ní aktivity během případného celoročního provozu 
zimního stadionu. Současně se zavázali poskytnout 
spolufinancování tohoto záměru formou investič-
ní dotace Podnikům města do výše dvaceti milionů 
korun. Současně doporučili radě města v působnosti 
valné hromady udělit v tomto smyslu závazný pokyn 
k realizaci tohoto usnesení.

Zastupitelé rovněž odsouhlasili záměr poskytnout 
na provoz objektu ubytovny Sport dotaci z rozpočtu 
města jejímu provozovateli a uložili radě města při-
pravit a  předložit zastupitelstvu ke  schválení návrh 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí zmíněné dotace 
na  podporu provozu sportovní infrastruktury. Více 
v příštím čísle. -zk-

Pořad nazvaný „Evergreeny… a  vzpomínky nám 
zůstanou“ připravili pro milovníky písniček her-
ci šumperského divadla. Posluchači se mohou těšit 
na písně v podání Olgy Kaštické, Petra Krále, Karolí-
ny Hýskové a Tomáše Wursta, o hudební doprovod se 
postarají Josef Macek a Zdeněk Wlk Vlček. Dějištěm 
bude v pátek 21. dubna od 19 hodin foyer a Zrcadlový 
sál divadla. -red-

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby provedli  
odstranění větví stromů, zasahujících z  jejich sou-
kromých pozemků nad chodníky, komunikace, 
parkoviště a  jiné zpevněné plochy nebo zastiňující 
dopravní značení a  veřejné osvětlení ve  vlastnictví 
a správě města Šumperka.

Ořez je nutné provést tak, aby byla zajištěna tzv. mi-
nimální průchodná a podjezdná výška, která u chod-
níků činí 2,5 m a u komunikací 4,5 m. Zároveň je nutné 
pravidelně upravovat dřeviny a  živé ploty kolem 
soukromých pozemků tak, aby nijak nezasahova-
ly do  chodníků, komunikací a  jiných zpevněných 
ploch.

Odstranění větví je nutné provést nejen z důvodu 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, 
bezpečného průchodu osob, ale i z důvodu zajištění 
dopravní obslužnosti, svozu odpadů a čištění a oprav 
komunikací a chodníků.

O  odstranění větví dle výše uvedeného správce 
komunikací žádá vlastníky nemovitostí nejpozději 
do 30. dubna a v místech, kde je zastíněno dopravní 
značení nebo výhled do křižovatek, neprodleně.

V  případě, že nebude na  výzvu reagováno, bude 
ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu pro-
veden pracovníky údržby komunikací nebo veřejné 
zeleně, a  to postupem podle § 1016 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 (občanský zákoník), v  platném znění. 
Ořezy budou v  takovém případě prováděny pou-
ze ze strany veřejných prostranství, tedy bez vstupu 
na soukromé pozemky. PMŠ, správce komunikací

Gerhard Wanitschek se velmi rád vracel do Šumper-
ka.  Foto: archiv

Divadlo rozezní evergreeny
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   Pokr. ze str. 3
Letošní etapa rekonstrukce, která nese označení 

2A, by měla být dokončena do začátku podzimní ho-
kejové sezony. Podobně jako loni tak bude příprava 
šumperských hokejistů probíhat na  stadionu v  Uni-
čově, s  jehož provozovatelem se již vedou potřebná 
jednání.

Zimní stadion prošel loni první etapou rozsáhlé 
modernizace. Během pěti měsíců se vybudovala nová 
technologie chlazení, upravilo zázemí pro časomíru 
a brankové rozhodčí, osadily se nové mantinely s vyš-
šími plexiskly, jež odpovídají současným normám, 
a vyměnily se střídačky a trestné lavice pro hráče. Po-
stavila se rovněž nová rolbovna, opravila část podlahy 
stadionu a  rekonstrukcí prošly zastaralé vodovodní 
a kanalizační přípojky a elektroinstalace. V rámci re-
konstrukce se rovněž vybudovaly nové vstupní dveře 
ve východní části stadionu a také nová pokladna.

Příští rok chtějí Podniky města zrealizovat etapu 
2B, jež spočívá především v  zateplení svislých stěn 
vnějšího pláště stadionu. Počítá se i s rekonstrukcí tri-
bun, kdy minimálně jižní tribuna za střídačkami bude 
výškově upravena tak, aby její část bylo možné osadit 
sedačkami. Třetí etapa pak představuje rekonstrukci 
zázemí, především šaten. „V této souvislosti jednáme 
o dotaci od Olomouckého kraje. Pokud finance získá-
me, mohly by se příští rok obě etapy propojit. V rám-
ci oprav budou řešena i úniková schodiště,“ uzavřel 
Pavlíček. -zk-

Jako rekordní z hlediska počtu zásahů a množství 
vysypané drtě minimálně během posledních pěti let 
hodnotí letošní zimu Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel 
Podniků města Šumperka. Ty mají na starosti zimní 
údržbu šumperských ulic a  chodníků. „Pohotovost 
byla zahájena 10. listopadu, od 17. do 28. listopadu 
byla přerušena a poté držena až do začátku března. 
Od poloviny února se přitom omezila jen na noční 
hodiny, s  výjimkou jednoho víkendu, kdy se drže-
la čtyřiadvacet hodin,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček. Vzápětí dodává, 
že na  údržbu vozovek a  chodníků během uplynulé 
zimy „padlo“ pět milionů tři sta tisíc korun, včetně 
DPH. Z nich 1,1 milionu představují náklady na dis-
pečerskou službu spojenou s pohotovostí pracovní-
ků, půldruhého milionu pak náklady na posypovou 
sůl a drť.

Během zimního období zasahovala úklidová tech-
nika v pěti stech padesáti případech. „Nejkritičtější 
byl leden, kdy byl velký mráz a  napadlo množství 
sněhu. Jen v tomto měsíci se zasahovalo dvě stě pěta-
osmdesátkrát,“ upřesňuje Pavlíček. Tomu odpovídala 
rovněž spotřeba posypového materiálu. Celkem roz-
vezla technika v zimním období po Šumperku téměř 
čtyři sta padesát tun soli a pět set třicet pět tun drtě. 
„V případě drtě to je v posledních letech absolutně 
nejvíc. Například během zimy 2012/2013 se jí vysy-
palo čtyři sta devadesát tun,“ podotýká ředitel. Po-
sypový materiál by přitom měl ze šumperských ulic 
zmizet do 20. dubna. 

„Předčištění komunikací a cyklopruhů podél silnic 
mělo být zahájeno už začátkem března. Kvůli znač-

nému zpoždění dodávky důležitého náhradního dílu 
na velký zametací vůz, který se musel vyrobit na za-
kázku, neboť sériová výroba již byla ukončena, však 
nemohla tato technika vyjet v původně stanoveném 
termínu,“ vysvětluje Pavlíček. Do  velkého jarního 
úklidu komunikací se firma SUEZ Technický servis 
pustila v polovině března. „Vzhledem k množství drtě 
a také neukázněnosti řidičů, kteří nerespektují znač-
ky zákazu stání, se úklid zpomalil, přestože technika 
je v ulicích i  o  víkendech. Původně jsme plánovali 
jeho ukončení do Velikonoc, nyní počítáme s datem  
20. dubna. Občanům se za toto zpoždění omlouváme, 
neboť víme, že neuklizená drť způsobuje komplikace 
z  hlediska rozptylových podmínek,“ zdůrazňuje ře-
ditel PMŠ a dodává, že aktualizovaný harmonogram 
jarního úklidu je zveřejněn na stránkách města www.
sumperk.cz v sekci Aktuality a stejně tak i na strán-
kách PMŠ www.pms-spk.cz.

Již nyní pracují Podniky města Šumperka na aktu-
alizaci plánu zimní údržby pro další rok. Posílit by 
v něm mohl ruční úklid vybraných komunikací zařa-
zených doposud do čtvrté kategorie, v níž není stano-
ven žádný časový horizont. „Navrhli jsme chodníky, 
které se dosud udržovaly nepravidelně nebo vůbec, 
přeřadit do některé z vyšších kategorií s tím, že se vy-
užijí lidé zařazení do  veřejné služby nebo se pořídí 
drobná technika. Musíme však vyčíslit, jaké to bude 
mít dopady na náklady na zimní údržbu. Předpoklá-
dám, že by ale nemělo být navýšení nějak výrazně 
dramatické,“ domnívá se Pavlíček, který zpracovaný 
materiál předloží městu ke schválení. Na podzim by 
ho pak měly projednat orgány města. -zk-

Zimní stadion dostane 
novou vzduchotechniku 
a zateplenou střechu

V zimě se vysypalo rekordní množství drtě

Kino Oko promítne básníky 
neslyšícím i nevidomým

Díky nové technologii nabídne kino 
Oko Šumperk promítání pro neslyšící 
a nevidomé. Ti mohou přijít ve  středu  
26. dubna na film Jak básníci čekají na zá-
zrak, jejž kino promítne od  15.30 ho- 
din v rámci cyklu Oko senior.

„Malým zázrakem je, že promítání 
je zpřístupněné i pro sluchově a zrako-
vě postižené diváky. Díky speciálním 
brýlím či titulkovacímu zařízení můžou 
číst neslyšící i  části dialogů, které jsou 
slyšet a  nejdou třeba odezírat. Skryté 

titulky obsahují i komentáře k ruchům 
a zvukům, aby byl divák plně v obraze,“ 
vysvětluje detaily k  technologické no-
vince ředitel kina Oko Kamil Navrátil. 

V  současné době obsahují skryté 
titulky pro sluchově postižené ze zá-
kona pouze filmy vycházející na  DVD 
a bluray discích. Předpokládá se ale, že 
tato povinnost se bude brzy vztahovat 
na české filmy při premiérovém uvede-
ní do kin. „Nevidomým a slabozrakým 
můžeme nabídnout sluchátka, v  nichž 
je popisná audiostopa, která pomáhá 
k  orientaci v  ději. Kromě popisného 
audiokomentáře uslyší diváci dialogy 
z  plátna,“ doplňuje informace Navrá-
til a  dodává, že vstupné na  film je sto 
korun. Senioři a držitelé průkazek ZTP 
a ZTP/P pak zaplatí padesát korun.

„Na  technologii se podařilo získat 
větší část prostředků ze Státního fon-
du kinematografie, jedinou výtkou při 
hodnocení projektu bylo malé množ-
ství pořizovaných pomůcek. Celkem 
můžeme nabídnout deset sluchátek 
a osm čtecích zařízení. Doufám, že měl 
hodnotitel pravdu, a že budeme nuceni 
pořídit další sluchátka a brýle,“ uzavírá 
ředitel kina Oko. -red-

Rekonstrukce křižovatky ulic Vančurovy a B. Němcové a na ni navazující části 
komunikace po Havlíčkovu ulici uzavřela na několik měsíců tento úsek pro moto-
risty. V lokalitě dojde rovněž k výměně kanalizačního řadu, domovních přípojek 
a přípojek k uličním vpustím. Ta by měla být hotova do konce července, veškeré 
povrchy a komunikace pak do konce listopadu. Objízdné trasy přitom vedou uli-
cemi Havlíčkovou a Zábřežskou, autobusy pak jezdí Myslbekovou ulicí. Po dobu 
rekonstrukce jsou z jízdního řádu vyloučeny zastávky ve Vančurově ulici 16 a 41. 
Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny nejen na autobusových zastávkách, ale také 
na webu města www.sumperk.cz v Aktualitách a v odkazu Občan, sekci Komunál-
ní služby, podsekci Komunikace - Jízdní řády MHD.                                    Foto: -pk-

Film Jak básníci čekají na  zázrak 
promítne kino Oko nejen pro seni-
ory, ale i pro neslyšící a nevidomé.
  Foto: archiv

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních akcí
Kulturní kaleidoskop 

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 Old Time 
Jazz Bandu z Loučné nad Desnou. Ten 
letos slaví 60. výročí, proto si na  slav-
nostní koncert v  pátek 21. dubna po-
zval několik zajímavých hostů. 

Špek nabízí program také pro pří-
znivce výtvarného umění. Obrazy 
s  tématem cestování vystavuje do   
30. dubna v Jižním křídle domu kultu-
ry Zdeněk Nováček.

Pro děti pak připravují pořadatelé 
ekologickou pohádku Ostrov odpad-
ků. Přijede ji 23. dubna do velkého sálu 
domu kultury zahrát Divadlo Plyšo-
vého Medvídka Prostějov. Představení 
začíná v 10 hodin.

Zájemci se dočkají 19. dubna i autor-
ského čtení olomouckého spisovatele 
Michala Sýkory, jehož knihy se staly 
předlohou pro několik pořadů České 
televize. Ve  svých odborných pracích 
se věnuje hlavně britským detektiv-
kám a moderní próze, ale je i autorem 
populárně naučných knih. Setkání 
se uskuteční ve  středu 19. dubna od   
18 hodin v G-klubu. Na zážitkovém fo-
tografickém workshopu Kamila Coufa-
la v sobotu 22. dubna se pak v G-klubu 
naučí základní a  jednoduchá pravidla, 
která pomohou udělat jedinečné fotky. 
 -red-

Angličan Justin Lavash díky své vir-
tuózní hře na kytaru často nechá užaslé 
publikum s otázkou, jak dokáže jeden 
muž na  jeden nástroj vytvořit polyfo-
nii tolika vrstev. A přesně tak to bude 
vypadat i v úterý 18. dubna, kdy zavítá 
do velkého sálu domu kultury. Koncert 
začíná o půl osmé večer. -red-

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 příleži-
tosti si na slavnostní vystoupení pozva-
la jako své hosty V-band Velké Losiny, 
Hotsy Totsy Five a Swing Q Šumperk.

Old Time Jazz Band Loučná nad 

Desnou byl založen v roce 1957, inter-
pretaci tradičního jazzu se tedy věnuje 
už rovných šedesát let. Během své exi-
stence získal řadu významných oceně-
ní. Jmenujme například Mezinárodní 
jazzový festival v Přerově, kde mu byl 
udělen titul Evropská třída. Díky své-
mu mnohaletému působení a pracovi-
tosti byla kapela zařazena do  Jazzové 
encyklopedie a do moderní populární 
hudby edice Supraphon. Na svém kontě 
má nespočet vystoupení na  domácích 
i zahraničních jazzových festivalech. 

Činnost orchestru výrazně ovlivni-
la osobnost Jiřího Sedláčka, který zde 
začal působit před padesáti lety. Od té 
doby upravil pro kapelu přes pět set 
skladeb. „Soubor navíc nyní připravuje 
a pilně natáčí nové album, které bude 
na  výroční oslavě k  dispozici,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Ho-
ráková.

Mezi hosty nemůže chybět V-Band 
Velké Losiny, jenž je vlastně bývalou 
rytmikou oslavenců večera, od nichž se 
před deseti lety osamostatnil i s legen-
dární zpěvačkou Helenou Soklovou.

Hotsy Totsy Five, dříve Teens 
Jazzband Velké Losiny, je mladá kapela 
zabývající se autentickou interpretací 
jazzu 20. a 30. let. Pravidelně se účast-
ní bezpočtu jazzových festivalů po celé 
republice i Evropě, mezi její významné 
úspěchy patří několikanásobné účinko-
vání v anglickém Birminghamu. 

O  závěr se pak postará oblíbená 
kapela Swing Q Šumperk, která hraje 
převzaté skladby z oblasti jazzu, swin-
gu a  dixielandu. Jedná se především 
o známé písně a jazzové standardy, čas-
to v originálních aranžmá.  -red-

Vycházku za  lišejníky a  mechoros-
ty mezi Ostružnou a  Brannou pořádá 
v sobotu 22. dubna šumperské muzeum 
ve  spolupráci s  Muzeem a  galerií Or-
lických hor z  Rychnova nad Kněžnou. 
Dlouhá bude pět až sedm kilometrů.

Sraz účastníků je v  9.30 hodin 
na železniční stanici v Ostružné (GPS 
50.1837444N, 17.0511597E), návrat 
tamtéž nebo na  žel. stanici Branná 

mezi 15.30 a 16.30 hod. Trasa vycházky 
bude upřesněna přihlášeným účastní-
kům. V  případě extrémně nepřízni-
vého počasí bude exkurze přeložena 
na  jiný termín, což bude přihlášeným 
účastníkům sděleno telefonicky nebo 
e-mailem. Z toho důvodu prosí muze-
um zájemce o exkurzi, aby zasílali své 
přihlášky (s  uvedením mailové adresy 
a  telefonního čísla) na  adresy halda@
moh.cz, magda.zmrhalova@muzeum-
-sumperk.cz, případně se hlásili telefo-
nicky na čísla 494 534 450, 583 363 070, 
583 363 077. Exkurzi povedou J. Halda 
a M. Zmrhalová. -eš-

Dubnový koncert cyklu Klasika 
Viva, který v Šumperku pořádá Agen-
tura J+D Romana Janků, naplánovali 
organizátoři na  pondělí 24. dubna. 
V tento den bude od sedmé podvečer-
ní patřit klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Kladské ulici klavíristo-
vi a laureátu soutěže Pražské jaro 2016 
Marku Kozákovi. Ten šumperským 
posluchačům nabídne skladby J. S. Ba-
cha, L. van Beethovena, A. Skoumala, 

F. Chopina a V. S. Rachmaninova.-red-
Další pořad z cyklu Poezie a hudba 

připravují šumperské knihovnice. Nese 
název Holobyt, hostit bude Martinu Tr-
chovou a její trio a odehraje se ve čtvr-
tek 27. dubna od  18 hodin v  kapli  
sv. Jana Nepomuckého v  klášterním 

kostele. Vstupenky za sto korun se pro-
dávají v  půjčovně pro dospělé v  ulici 
17. listopadu 6. -red-

Další setkání z  cyklu komorních po-
řadů Via Lucis pořádá v dubnu Středisko 
volného času Doris. Nese název Nebojte 
se jít za  svým snem! a  naplánováno je 
na čtvrtek 27. dubna od půl sedmé ve-
čer v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu. 
Hostem večera bude Roman Žaloudek, 
horolezec a  účastník řady expedic. Be-
seda bude doplněna projekcí krátkých 
filmů z vybraných výstupů. 

Roman Žaloudek začínal v sedmnác-
ti na cvičných stěnách na Kozelce, tehdy 
měl půjčené východoněmecké karabiny 
a staré modré odřené lano. Zdolával je 
bez sedáku, bez přilby, navázán přímo 
na laně. Později s kamarádem slézal stě-
ny a kouty železničního viaduktu mezi 
Kaznějovem a Plasy, následovaly cvičné 
stěny na Radyni a v Srbsku u Berouna. 
Později Západní Tatry, pak Vysoké Ta-
try. Pak Alpy a stále výš a dál za svým 
snem. Krůček po  krůčku. V  Alpách 
na Grossglockneru, Monte Rose, Mont 
Blancu, Matterhornu nebo Lyskammu. 
Na  Aljašce na  Mt. McKinley, v  Peru 
zdolal Alpamayo a  Artesonraju, v  Ne-
pálu Ama Dablam a nakonec v Tibetu 
Čo Oju 8 201 m. 

Roman Žaloudek vyrůstal v Kazně-
jově na  Plzeňsku, absolvoval Gymná-
zium Plasy a poté studoval technickou 
kybernetiku na  VŠSE v  Plzni. Jako 
„ajťák“ pět let žil a pracoval s rodinou 
v USA, v Coloradu a na Floridě. Roma-
nova manželka pochází ze Šumperka, 
mají spolu dvě dospělé děti. 

Motivační přednáška o  plnění si 
vlastních snů bude mixem vyprávění, 
fotografií a  krátkých filmů z  vybra-
ných výstupů a  zprostředkuje pohled 
do  zákulisí vysokohorských expedic 
s ukázkou pomůcek a technického vy-
bavení. Vstupenky v  ceně 50 Kč si lze 
zakoupit, případně rezervovat ve  Vile 
Doris, P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, 
konupcik@doris.cz.  -red-

Konec dubna bude v muzeu ve zna-
mení oslav pálení čarodějnic. Návštěv-
níci se v  sobotu 29. dubna mohou 
od 16 hodin těšit na roztodivné bosor-
ky, létající košťata, netopýry a kocoury 
či do dáli svítící lampiony. Nebude chy-
bět ani tradiční vatra. Pro malé i větší 
návštěvníky bude připravena spous-
ta soutěží i  občerstvení. Návštěvníci 
v kostýmech dostanou malou odměnu.

 -eš-

Nenechte si ujít koncert 
kytarového mága

Old Time Jazz Band 
oslaví šedesáté narozeniny

Klasika Viva představí klavíristu 
Marka Kozáka

Via Lucis přivítá 
horolezce Romana Žaloudka

Přehlídka umění Olomouckého 
kraje Špek pokračuje

Old Time Jazz Band letos slaví šedesátiny.  Foto: archiv

Klavírista Marek Kozák bude v kláš-
terním kostele koncertovat v pondělí 
24. dubna.  Foto: archiv

Muzeum pořádá vycházku 
za lišejníky a mechorosty 

Cyklus Poezie a hudba nabídne 
osobité písně Martiny Trchové

V muzeu upálí čarodějnice



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Kulturní servis

Startuje úprava prostranství u „Severky“
Radikální proměnou projde v  nad-

cházejících měsících veřejné prostran-
ství u  společenského střediska Sever 
při Temenické ulici. Stavební práce by 
měly začít 18. dubna. Provozu poboč-
ky městské knihovny, která v „Severce“ 
sídlí, se rekonstrukce téměř nedotkne.

Původně měly úpravy proběhnout již 
loni. Vzhledem k  vysoké ceně, kterou 
jediná přihlášená firma ve  výběrovém 
řízení nabídla, se však město rozhodlo 
soutěž zrušit a vypsat ji znovu s tím, že 
k realizaci dojde letos.

V nové soutěži byla loni v  říjnu vy-
brána bruntálská společnost JR STaKR 
s.r.o., jež nabídla realizaci celého díla 
za 3,574 milionu korun. Staveniště pře-
vzala včera a  do  úprav se pustí v  nej-
bližších dnech. Změnou přitom projde 
přístup do  prodejny potravin, vznikne 
zde kaskádovité uspořádání se zelení. 

Terasa i podchod se nově vydláždí. Vše 
by mělo být hotovo do 10. července.

Rekonstrukce by se neměla nijak 
dotknout provozu pobočky městské 
knihovny. „Knihovna bude poskytovat 
své služby v platných otevíracích hodi-
nách, tedy v pondělí, v úterý, ve středu, 
v pátek a v sobotu od 9 do 12 a od 13 
do  17 hodin,“ říká ředitelka šumper-
ské knihovny Kamila Šeligová. Vzápětí 
upozorňuje, že stavební práce přinesou 
částečné omezení přístupu do  budo-
vy hlavním vchodem. Do  knihovny 
se návštěvníci bez problémů dostanou 
zadním vchodem, kde je i  bezbariéro-
vý přístup. „Všem našim uživatelům 
děkujeme za  pochopení a  trpělivost. 
Odměnou za  tuto malou komplikaci 
bude výrazné zlepšení celkového vzhle-
du prostranství před budovou,“ dodává 
Šeligová. -zk-

Návrh úpravy prostranství před „Severkou“ z dílny společnosti knesl kynčl archi-
tekti s.r.o.

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 

Každé Út, St, Čt a Pá od 15 do 18 hod.   Volná herna
v MC na „K“
13.4. od 10 do 18 hod. na „K“   Velikonoce na Komíně 
  Prázdninové velikonoční tvoření
19.4. od 17.15 hod. v „AT“ na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
19.4. od 15.30 hod. v „MC“ na „K“   Masáže dětí a kojenců a aromaterapie 
  3. lekce kurzu
21.4. od 19 hod. v klášterním kostele  Páteční koncert k 55. výročí Šumperského
  dětského sboru  Zpívají Motýli a Smíšený 
  sbor bývalých členů
21.4. od 9 do 17 hod.   Den Země - balíme a valíme
v parku u Vily Doris
22.4. od 16 hod. ve velkém sále DK   Šumperk Sobotní koncert k 55. výročí 
  Šumperského dětského sboru 

Vystoupí Zpívánky, Růžové děti, Barevné 
děti, Plameňáci, Motýli a  Smíšený sbor 
bývalých členů

22.4. od 9.30 do 15 hod. ve Švagrově  Den Země ve Švagrově
26.4. od 15.30 hod. v „MC“ na „K“   Mýty o kojení - beseda 
  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 731 186 053
26.4. od 13.30 do 15.30 hod. na „K“  Duben - měsíc bezpečnosti 

Program o  bezpečnosti provozu na  po-
zemních komunikacích

27.4. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Nebojte se jít za svým snem!  
   Host večera - Roman Žaloudek
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.

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

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 ekonomického, 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  15. 5. 
2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  21. 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

14.4. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
20.4. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
22.5. od 14 hod. v „S“   Ples pro seniory
25.4. 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) od 13.30 hod. v „P“  Sdělujeme pocity malbou
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 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
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

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

20.4. od 18 hod.   Absolventský koncert žáků ze třídy 
v klášterním kostele S. Akritidu 
25.4. od 18 hod. v  Absolventský koncert žáků ze třídy 
klášterním kostele  D. Davidové a Y. Jurčíkové 
26.4. od 18 hod.   Koncert klavírní korepetice a čtyřruční hry 
v klášterním kostele
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

13.4. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna  Velikonoční věnečky
18.4. od 9.30 hod. v „K“  Klub sebeobsluhy
20.4. od 10 hod. v „K“  Trénování paměti
21.4. od 12 hod. v „K“  Technika a my
22.4. od 19 hod. v hotelu Grand  Aprílová taneční zábava
24.4. od 13 hod. v „K“  Historická vycházka Zábřehem 
 s p. Solovským Sraz ve 13 hod. na autob. 

stanovišti č. 9 v  Šumperku  nebo v  Zábřeze 
na autob. stanici ve 13.45 hod, nutné přihlásit se!

27.4. od 10 hod. v „K“  Kroužek šikovných rukou  Pleteme z pediku
28.4. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
28.4. 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
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. . . . . 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

..... zahajujeme v měsíci DUBNU 2017

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene 
Piemontese, které  pro své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší 
šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte možnost ochutnat italskou národní pochoutku. 
Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou a rychlou kuchyňskou úpravou 
a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat a dodavatelem masa 
je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem „Pečeti 
zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu 
masa. Jsou porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo 
řádné zrání při optimální teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke 
konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, nebo jako speciální hovězí balíček  
o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg předního masa a 1 kg 
masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 13. 4. 2017 do 27. 4. 2017
    

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Bageta tmavá 100 g, BK ................................................. 4,50 Kč
Půlkoláček s tvarohovou náplní 45 g ....................... 5,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb Podhoral 700 g ..................................................21,50 Kč
Hřeben listový s makovou náplní 90 g .................... 7,50 Kč

!!!!!!!!

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!

Pátek 28.4. 2017 
Old time jazzband loučná + POdvečerní čtení O autismu ii od 18.00 hodin
Koncert legendárního jazzového seskupení a četba z knihy autistického chlapce naokiho 
Higašidy a proto skáču. divadlO ŠumPerK – scéna na HrádKu

vstupenky lze zakoupit v pokladně divadla Šumperk, cena 100 Kč. výtěžek akce bude použit 
na podporu aktivit dětského klíče. děkujeme za pomoc a podporu: divadlu Šumperk, kapele 
Old time jazzband loučná nad desnou, městu Šumperk, studentkám szŠ Šumperk.
Kampaň se uskuteční za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a nadace divoké husy.

Rozsviťme se modře 2017 
u příležitosti světového dne porozumění autismu

www.detskyklic.cz

pořádá osvětovou kampaň „Light it up blue“
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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:

Užijte si léto, 
užijte si luxus 

dioptrických 
sluňáků

Využijte Akce 1+1 
k dioptrickým 

brýlím ZDARMA 
sluneční 

dioptrické čočky 
do vybraných 

sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické 

sluneční brýle na sport nebo sluneční 
multifokální brýle

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 
PRO ROK 2017

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: 773 670 680

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

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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Rozšiřujeme tým kolegů v PRO-BIO 

Kontakt: PRO-BIO, s.r.o., Staré Město p/Sněžníkem            
                    personalni@probio.cz, mob. 606 726 313

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních 
biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů. 
Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, 
vracíme zapomenuté tradiční potraviny do životů lidí. 
Rosteme společně s našimi zaměstnanci a zákazníky. 
Buďte s námi u toho!
 Uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy.

•  ÚČETNÍ 
•  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
•  NÁKUPČÍ 
•  ONLINE MARKETING MANAŽER 
•  SPECIALISTA V ZEMĚDĚLSTVÍ 
•  … více na www.probio.cz
 /o-nas/kariera

Letní sezonu Spartan Race otevře víkendový dvojzávod v Koutech
Kouty nad Desnou - Série extrémních 

překážkových závodů Reebok Spartan 
Race odstartuje svou letní sezonu 2017 
v  České republice poslední dubnový 
víkend. Dva závody této prestižní sé-
rie bude hostit Ski areál v Koutech nad 
Desnou. Na své si tradičně přijdou i děti 
v rámci Spartan Kids.

Fanoušci a  diváci, kteří do  skiareálu 
dorazí, rozhodně nebudou litovat. Per-
fektní festivalovou arénu doplní skvělá 
atmosféra spartanských závodů a  plno 

zajímavých překážek. V sobotu 29. dub-
na se běží Spartan Super, jehož trať měří 
nejméně třináct kilometrů. Půjde také 
o  první závod Regionální Super série 
a na start se postaví ti nejlepší závodní-
ci střední Evropy. O den později se po-
běží nejkratší varianta závodů, Spartan 
Sprint. Vítězství v elitní kategorie obha-
juje trojnásobný šampion Spartan Race 
v  Koutech nad Desnou Peter Žiška ze 
Slovenska. V minulosti se totiž v tomto 
horském středisku běžel dvakrát Super 

a  jednou Beast, pokaždé vyhrál tento 
slovenský fenomén.

Po  oba dva dny bude trasa Spartan 
Race patřit i  dětem. Hlavním partne-
rem dětských závodů je NERF. V  areálu 
tak nebude chybět ani proslulá a  velmi  
oblíbená NERF aréna s aktivitami pro nej-
menší spartany. Závodit se bude ve  čty-
řech kategoriích od 4 do 14 let na trasách 
dlouhých 750 metrů až 2,5 kilometru. 
„Závody Spartan Race bez dětských závo-
dů si už ani nedovedeme představit,“ pro-
hlásil člen organizačního týmu Jan Jirkal 
a  doplnil: „Každým závodem je trať pro 
Spartan Kids lepší a lepší.“

Pokud chcete být u toho aktivně, re-
gistrujte sebe nebo své děti na  www.
spartan-race.cz nebo na místě!

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 

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,...

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

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Příspěvek
na penzijní
připojištění

„Legenda se vrací. 
Konečně.“
David V.

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr užitečných technologií, 
které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde 
i výhodnou čerpací stanici ve Vašem okolí. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

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

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
www.hevos.czZábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh     I

• 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


