
Číslo 8 26. dubna 2017 

Příští číslo vychází 10. května 2017 Distribuce od 11. 5. do 12. 5. 2017

Ročník XXIV.

Podniky města 
Šumperka připravují 
inventarizaci stromů

Skupina dobrovolníků 
uklidila část potoka 
Temence 2 3, 4 5

Město rozdalo prestižní 
ocenění v několika 
kategoriích 6

Podniky města opět 
přijmou na léto mladé 
brigádníky

Sedmadvacetiletý Tomáš Vejmola 
z Hranic na Moravě objel Černé moře 
a  během téměř čtyř měsíců najezdil 
na  kole sedm tisíc kilometrů. Cestu 
do  Gruzie a  zpět zprostředkovával 
nejen na  Facebooku. Není to přitom 
zdaleka jeho jediný cestovatelský záži-
tek. A  přesně o  tom bude pojednávat 
přednáška, která se uskuteční v  úterý 
2. května v šumperském G-klubu.

Autor soch Jakub Lipavský, žák Jin-
dřicha Zeithammla, doveze do  Šum-
perka své práce, v  nichž návštěvníci 
nenajdou nic nadbytečného. Střídmost 
výpovědi je mu samozřejmostí. Sou-
částí výstavy budou i  sochy osazené 
před galerií. Vernisáž k výstavě se usku-
teční ve středu 3. května od 18 hodin. 
Výstava bude k vidění do 4. června.

V čem jsme se „nesli“ do tanečních, 
na  plesy nebo do  divadla v  minulém 
století? Přehlídku společenské módy 
20. století na  Šumpersku představí 
výstava Dámy a  pánové, do  gala! Je 
výsledkem spolupráce s  veřejností 
a vznikla díky ochotě těch, kteří si šaty 
uschovali a  laskavě je zapůjčili šum-
perskému muzeu pro tuto příležitost. 

Kapela O5 a Radeček po  loňské vy-
prodané premiéře znovu vyráží na uni-
kátní turné po  střechách, které má 
zastávku na  osmi budovách po  celé 

V  sobotu 6. května zavítá do  Šum-
perka pražské divadlo Rokoko. Při-
veze tragikomický příběh dvou starých 
herců v  podání Aloise Švehlíka a  Sta-
nislava Zindulky, kteří budou ve svých 
postavách vzpomínat na  své lásky, 
úspěchy i prohry. Fascinujícími výkony 
provedou od sedmé podvečerní diváky 
prchavým světem divadelního pro-
středí v inscenaci Ředitelská lóže.
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Nadšený cyklista Tomáš 
Vejmola přijede do Šumperka

Sochy Jakuba Lipavského 
představí Jílkova galerie

V muzeu se dámy a pánové 
obléknou do gala

Do Ředitelské lóže usednou 
diváci v sobotu 6. května

Vývoj lidských obydlí 
ukáže výstava

Galgos de la Estrella obsadí 
Galerii mladých

Kapela o5 a Radeček nabídne 
unikátní koncert blízko nebe

Klasika Viva představí Kateřinu 
Englichovou a Viléma Veverku

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v květnu

Na výstavu zapůjčili věci ze svého 
šatníku dárci z řad veřejnosti. 

Foto: archiv

Tomáš Vejmola z Hranic na Moravě 
objel Černé moře.            Foto: archiv

Tak nějak vypadala obydlí v době 
neolitu.                                   Foto: archiv

České republice. A při této příležitosti 
se ve  čtvrtek 18. května objeví také 
v Šumperku.

Konkrétně jde hned o dva koncerty 
v  17 a  v  19.30 hodin na  střeše Hotelu 
Elegance, kterému se přezdívá Maják. 
Akustický koncert blízko nebe nabídne 
pohodovou atmosféru ve  společnosti 
muzikantů z  jesenických hor a  jejich 
známých hitů. Fanoušci se mohou těšit 
také na  netradiční procházku historií 
kapely a  samozřejmě na  dech beroucí 
výhledy a možná i závrať. Jako host vy-
stoupí s „Radečky“ Sabina Křováková.

Vernisáž výstavy proběhne ve  čtvrtek 
4. května v 17 hodin v Rytířském sále 
muzea a výstava potrvá do 27. srpna.

Vás srdečně zvou na

„CHODÍME S BÍLOU HOLÍ 
PRO BÍLOU PASTELKU
ANEB

ve středu 
v parku

od 9:00 – 17:00 h.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, 
zapsaný spolek, oblastní odbočka Šumperk
ve spolupráci s SVČ a  ZpDVPP Doris Šumperk a městem Šumperk 

KAFÍČKO POTMĚ“
17. května 2017

za Vilou Doris

Těšíme se na Vaši účast.
Archeologickou výstavu věnova-

nou vývoji lidských obydlí od úplných 
počátků lidských kultur do  přelomu 

Květnový koncert cyklu Klasika 
Viva, který v Šumperku pořádá Agen-
tura J+D Romana Janků, naplánovali 
organizátoři na  pondělí 29. května. 
V tento den bude od sedmé podvečerní 
patřit klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v  Kladské ulici harfistce 
Kateřině Englichové a  hobojistovi Vi-
lému Veverkovi.

Kateřina Englichová je jednou z nej-
výraznějších osobností české harfové 
školy, kromě mnoha celosvětových 
úspěchů vede v  zahraničí několik mi-
strovských kurzů. Společně s Vilémem 
Veverkou, který je laureátem mezi-
národní soutěže Concertino Praga 
a držitelem mnoha ocenění, vystupuje 
na význačných hudebních festivalech.

Zpracovala -zk-

letopočtu chystá šumperské muzeum. 
Ke  zhlédnutí bude od  18. května, kdy 
proběhne od 17 hodin vernisáž, ve vý-
stavní síni muzea.

Návštěvník si bude moci udělat 
představu o  tom, jak čeští archeolo-
gové dokážou zrekonstruovat podobu 
domů v jednotlivých obdobích – která 
část domu je archeologicky doloži-
telná a  nakolik jsou vědci k  sestavení 
původní podoby domu nuceni pátrat 
v  analogických situacích ze zahranič-
ních výzkumů. Výstavu si mohou zá-
jemci prohlédnout do 17. září.

Výstava fotografií organizace Galgos de 
la Estrella bude od  prvního květnového 
čtvrtku k vidění v Galerii mladých šum-
perského muzea. Jedná se o  fotografie 
španělských galgů v kompozici s prima-
balerínou v  různých baletních pozicích. 
Fotografie jsou nádherným propojením 
krásy a elegance jak v pojetí člověka, tak 
zvířete. Výstava potrvá do 28. května.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Těžko popsatelná atmosféra vlád-
la uplynulou sobotu v  místním domě  
kultury. Na oslavu pětapadesátin Šum-
perského dětského sboru se do  něj 
„slétly“ zblízka i  zdáli stovky někdej-
ších, nedávných i  současných „Motý-
lích“ děťátek.

Během pátečního a sobotního naro-
zeninového koncertování se představila 
nejen všechna oddělení sboru, ale také 
smíšený sbor bývalých členů. „Samo-
zřejmě jsem zaznamenal, že se po Šum-
perku šíří fáma, že končím. Ano, je to 
skutečně tak. Jsem moc rád, že mohu 
sbor předat právě Heleně Stojaníkové,“ 
řekl Tomáš Motýl a  dodal, že sboru, 
který založil jeho otec Alois, bude stále 
stát na blízku.  

Ze sobotních „Motýlích“ oslav mnozí 
zamířili do nedalekého divadla. V něm 
se od  sedmé podvečerní odehrávalo 
vyhlášení Cen města Šumperka za rok 
2016, jež se nesly v  „detektivním“ du-
chu. Nechyběl totiž inspektor Columbo, 
který občas „vytlačil“ od moderátorské-
ho pultu herce a  šumperského rodáka 
Petra Štěpána. Ten během večera, který 
zpestřila vystoupení hudební skupiny 

Zutroy či muzikantky Anny Lukášové, 
přivítal na  jevišti šumperské osobnosti 
a představil zajímavé projekty či nejlépe 
zrekonstruovaný a nový objekt loňské-
ho roku. 

Uznání v podobě prestižního oceně-

ní udělila letos místní radnice v deseti 
kategoriích. To nejcennější za  přínos 
městu si přitom odnesl někdejší histo-
rik města Drahomír Polách.

Během slavnostního večera se ale 
také vzpomínalo. Starosta města Zde-

něk Brož připomněl hned dvě osobnos-
ti, které měly k Šumperku velmi blízký 
vztah a mnohé pro město vykonaly a jež 
loni opustily tento svět. Rodáka z Viký- 
řovic Gerharda Wanitscheka a  vídeň-
ského profesora Viktora Dostala. -zk-

Uplynulý víkend se nesl ve znamení Cen města a „Motýlích“ oslav

Novopečení držitelé Cen města za rok 2016 se v závěru večera sešli na jevišti.  Foto: P. Kvapil

Šumperský dětský sbor oslavil o víkendu své pětapadesátiny. Nejprve v klášterním kostele a o den později v domě kultury. 
Prostor před posluchači zcela zaplnily na tři stovky někdejších i současných sborových dětí.  Foto: P. Kvapil
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Výzvu k podání cenové nabídky na zpracování no-
vého pasportu veřejné zeleně zadaly Podniky města 
Šumperka. Ten původní je totiž zastaralý a  je nutná 
jeho aktualizace. Zhotovitel pasportu bude známý 
na začátku května a dokončení jeho základní části se 
předpokládá do konce letošního roku. Součástí nové-
ho pasportu zeleně bude rovněž inventarizace stromů 
a mobiliáře. 

„Letos půjde o první etapu inventarizace přibližně 
tisícovky stromů. Přednostně budou posouzeny stro-
my, které mají bezpečnostní vazbu nebo jsou určeny 
ke  sledování z důvodu jejich zdravotního stavu, na-
příklad jsou napadeny houbou či mají tlakové větvení 
a  další defekty,“ přibližuje postup Marcela Peksová, 
technička PMŠ. Inventarizace stromů bude podle ní 
poté pokračovat i v následujících třech letech. Odha-
dem by mělo projít posouzením asi deset tisíc stromů.

„Inventarizace stromů bude pro práci na  úseku 
údržby veřejné zeleně, ale i  pro potřeby například 
majetkoprávního odboru, odboru rozvoje města 
nebo odboru životního prostředí, velkým přínosem, 
neboť posuzovaný strom bude přesně lokalizován 
a především prozkoumán dendrologem. Ten dle po-
třeby určí, jak má být ošetřený, zda je nutné jej sledo-
vat, nebo v případě jeho špatného se musí pokácet,“ 
zdůrazňuje Peksová.

Ve městě je mnoho stromů, které nejsou v dobrém 
stavu, mají například tlakové větvení, různé defekty, 
prosychají a  podobně. Na  základě žádosti Podniků 
města Šumperka, které evidují mnoho podnětů a po-
žadavků na  kácení stromů od  občanů nebo vlastní-
ků bytových domů, proběhlo v uplynulých měsících 
několik místních šetření v  různých lokalitách měs-
ta za  účasti pracovnice odboru životního prostředí 

městského úřadu a zástupce svazu ochránců přírody.
Na  základě jejich posouzení a  vyhodnocení cel-

kového stavu stromů a  jejich další perspektivy bylo 
následně pokáceno několik desítek stromů, jež byly 
ve špatném nebo provozně nebezpečném stavu. Jed-
nalo se například o  kácení topolů podél Bratrušov-
ského potoka, jejichž kmeny zlikvidoval bobr, nebo 
o  nebezpečné stromy ve  svahu v  Bludovské ulici, 
které měly obnažené kořeny, či o hnilobou napade-
né prosychající stromy podél cesty na  Bludoveček. 
K zemi padly i smrky napadené kůrovcem. 

„Kácení je ale krajní prostředek. Pokud je to mož-
né, jsou provedeny jen zásahy na stromech, spočíva-
jící například v redukčním či zdravotním řezu. Často 
spolupracujeme s arboristou a na mnoho stromů byly 
zpracovány posudky s  návrhem na  jejich odborné 
ošetření,“ vysvětluje technička PMŠ.

Místní šetření na stav stromů a veřejné zeleně bu-
dou podle vedení Podniků města probíhat i  nadále. 
Posuzovány budou na  základě požadavků občanů 
stromy a další dřeviny v ulicích Vrchlického, Reisso-
vě, Lidické, Nezvalově a dalších. Na základě posudku 
arboristy se pak plánuje probírka a  ošetření stromů 
v ulici Zborovské a v parcích pod hradbami.

„Samozřejmě, že nedochází pouze ke kácení. Vždy 
je v rámci povolení na kácení určena i náhradní vý-
sadba stromů. Ne vždy je však možné novou výsadbu 
stromů provést ve stejné lokalitě, kde ke kácení stro-
mů došlo. Je nutné brát zřetel například na  vedení 
podzemních inženýrských sítí a jejich ochranná pás-
ma nebo na rozhledové poměry v blízkosti komuni-
kací. Bohužel nám ale čím dál častěji nové stromy ničí 
vandalové,“ posteskla si závěrem Marcela Peksová, 
technička PMŠ. -zk-

Podniky města Šumperka 
připravují inventarizaci stromů

Minulý čtvrtek byla v  informačním centru, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, zahájena fotografická 
výstava nazvaná Obyčejní lidé v neobyčejných časech s podtitulem Příběhy ze židovské historie v Šumperku 
a Lošticích. Jde o první z cyklu výstav, jimiž chce sdružení Respekt a tolerance seznámit širokou veřejnost s něko-
lika 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. Výstavu připravili Luděk Štipl spolu se Zdeňkou Míčovou a Ger-
hardem Wanitschekem, jenž se mapováním osudů židovských rodin ze Šumperka a okolí dlouhodobě zabýval. 
Osobnost tohoto krenišovského rodáka a nesmírně skromného člověka, který se velmi rád vracel do Šumperka 
a jenž loni v říjnu zemřel, připomněl týž den vzpomínkový podvečer v místní knihovně.  Foto: -pk-

      Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 4. května

Ke svému dalšímu jednání se sejdou šumperští 
zastupitelé ve čtvrtek 4. května. Schválit by na něm 
měli závěrečný účet a účetní závěrku města za rok 
2016 a  hospodářské výsledky příspěvkových or-
ganizací města za  loňský rok. Na  programu jsou 
rovněž zprávy o  činnosti obecního živnostenské-
ho úřadu, o činnosti sociálního odboru a o plně-
ní Strategického plánu rozvoje města Šumperka 
za rok 2016. Současně by měli zastupitelé vyhod-
notit akční plán za loňský rok a schválit jeho novou 
aktualizovanou podobu na léta 2017 - 2019. Chy-
bět nebudou majetkoprávní a finanční záležitosti. 
Jednání začíná v  15 hodin v  zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -zk-

      Památku padlých 
připomenou setkání 

Hrdinství moravských vlastenců umučených 
nacisty v  samém závěru druhé světové války si 
obyvatelé Šumperka i blízkého okolí připomenou 
již tradičně u památníku na bratrušovské střelnici. 
Vzpomínková akce u příležitosti dvaasedmdesáté-
ho výročí osvobození naší vlasti, kterou pořádají 
šumperská radnice a  místní organizace Českého 
svazu bojovníků za  svobodu, proběhne v  úterý  
9. května v  9.30 hodin. Pro zájemce bude přista-
ven autobus na  parkovišti u  hotelu Grand, jenž 
bude zastavovat rovněž u  šumperské restaurace 
„Pod Kaštanem“. Autobus odjíždí od hotelu Grand  
v 9 hodin.

V pravé poledne pak uctí zástupci města, poli-
tických stran a veřejnosti památku padlých hrdinů 
položením kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice. -zk-

     Radnice zve 
na prvomájový výstup na věž

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

Na  radniční věži je nainstalovaný dalekohled, 
kterým si lze přiblížit vzdálenější jesenické vrcho-
ly. Přímo ve věži se rovněž nachází malá expozice 
připomínající profesi věžného, jenž v  minulosti 
z  věže střežil město před nebezpečími, jako byly 
například požáry.

Věž bude první květnové pondělí otevřená od   
13 do 18 hodin. Zájemci se na ni dostanou vedlej-
ším vchodem radnice přes recepci průvodců.  -red-
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Ceny města Šumperka za rok 2016

Držitelem Ceny města v  kategorii 
Podnikání - výrobní společnosti je le-
tos firma Apator Metra s.r.o. Tato spo-
lečnost je jedním z největších českých 
výrobců měřicí a regulační techniky. 

Tradice firmy sahá do  roku 1947, 
kdy byla v  Šumperku založena jako 
odštěpný závod národního podniku 
Metra Blansko. Společnost, která má 
v  současnosti sto sedmdesát zaměst-
nanců především ze Šumperka a oko-
lí, stále expanduje. Zejména exportní 
dodávky každoročně stoupají a  tvoří 
podstatnou část celkových tržeb. Fir-
ma každoročně investuje do  nových 
výrobních technologií a  zlepšování 
pracovních podmínek zaměstnanců, 
nemalé prostředky vynakládá na zvy-
šování odborné kvalifikace zaměst-
nanců. 

Pizzeria Istria na  Hlavní třídě 
v  Šumperku je vyhledávána pro vý-
bornou kuchyni, příjemné prostředí 
a  kvalitní obsluhu. Za  dobu své exi-
stence si již získala stálé zákazníky. 
Firma Tomaj Company, s.r.o., kte-
rá rovněž provozuje oblíbený hotel 
ve  Velkých Losinách, obdržela Cenu 
města v kategorii drobné podnikání.

Osmnáctiletý juniorský repre-
zentant České republiky a  člen SDJ 
Dukla Praha Mikuláš Nevrkla získal 
navzdory svému mládí v  kategorii 
BMX významná ocenění. Je několika-
násobným mistrem České republiky 
i mistrem Evropy.

BMX je tradičním sportem, který 

má v  Šumperku hluboké kořeny sa-
hající před rok 1989. Nedaleká „Ve-
lamoska“ v Sobotíně totiž jako jediná 
v zemi vyráběla bikrosová kola.

Mikuláš Nevrkla, jenž vlohy k  to-
muto sportu „podědil“ po otci, který 
byl trojnásobným mistrem republi-
ky, je přitom všestranným jezdcem. 
Kromě BMX se věnuje i  disciplínám 
4X, Downhill, Pumptrack, Downmall 
a  dalším adrenalinovým odvětvím 
cyklistiky. 

Po  roce 1989 byla paní Inge, jak ji 
většina lidí zná, jednou z  prvních, 
která se zasadila o navazování nových 
vztahů se sudetskými Němci v  Šum-
perku a okolí. O devatenáct let později 
se stala předsedkyní německé menši-
ny na Šumpersku. 

Ingebor Cäsarová aktivně pořádala 
různá kulturní setkání, zájezdy a další 
aktivity. Po revoluci se spolu s dcerou 
zaměřila na  výuku němčiny formou 
dětských letních táborů a výměnných 
pobytových zájezdů. Díky ní se tak 
řada dětí a  studentů mohla efektiv-
něji naučit německy a  využila toho 
posléze i ve své profesi. I přes svůj vy-
soký věk je stále velmi aktivní, o čemž 
svědčí například pravidelné návštěvy 
sobotínské diakonie, kde společně 
se skupinkou z  Českobratrské církve 

evangelické přináší potěšení tamním 
obyvatelům při společném zpěvu 
a hrou na harmoniku.

Malé nakladatelství nazvané Vedu-
ta provozuje od roku 1992 ve Štítech 
Pavel Ševčík. Zaměřuje se výhradně 
na regionální literaturu a je držitelem 
certifikátu Jeseníky - originální pro-
dukt. 

Na  svém „kontě“ má Pavel Ševčík 
desítky titulů, z  nichž devět je pří-
mo spojeno se Šumperkem. Kromě 

Šumperských proměn Josefa Pavlíč-
ka a  Františka Spurného a  volného 
pokračování Šumperské proměny 
na přelomu tisíciletí vydal reprodukci 
perokreseb z poloviny 19. století Starý 
Šumperk, monografii akademické-
ho malíře Lubomíra Bartoše či kni-
hu Zdeňka Filipa Kdo byl kdo - 200 
osobností z  dějin Šumperka. Mezi 
nejmladší tituly pak patří monogra-
fie Šumperk ve  fotografiích Josefa 
Pavlíčka, Historické toulky Šumper-
skem od Drahomíra Polácha a loňská 
publikace Lenky Kirkosové a  Mileny 
Filipové Klášterní kostel v  Šumper-
ku. Nelze nezmínit ani dlouholetou 
spolupráci se šumperským festivalem 
Město čte knihu či vydání knih Víta 
Lucuka Zapomenutí hrdinové a  Pře-
žili svou dobu.

Dlouholetý šumperský historik, člen 
Spolku pátračů po historii Bratrušova 
a  okolí, autor několika knih vztahují-
cích se k historii regionu. Do pomysl-
né šumperské síně slávy uvedl v sobotu 
22. dubna Drahomíra Polácha olomo-
ucký hejtman Ladislav Okleštěk.

Někdejší kronikář města Šumperka 
a dnes aktivní senior Drahomír Polách 
se zaměřoval zejména na  regionální 
dějiny Šumperska. Ve  spolupráci se 
šumperskou knihovnou, klubem dů-
chodců a dalšími organizacemi pořádá 
vzdělávací přednášky, jež se zabývají 
regionální historií. 

Na  svém kontě má Drahomír Po-
lách několik publikací. Nakladatelství 
Veduta Štíty vydalo jeho „Historic-
ké toulky Šumperkem“ či publikaci 
„Historie zámku a panství Třemešek“. 
Před dvěma lety pak vyšla v naklada-
telství Ottobre kniha „Vřesová studán-
ka“. Je rovněž autorem knihy „Kauza 
Geschaderův dům“, vydané u  příleži-
tosti otevření tzv. Geschaderova domu 
v roce 1995, a  také publikace k histo-
rii šumperského divadla z  roku 2000. 

Jako spoluautor je podepsán pod kni-
hou o  historii inkvizičních procesů 
na  Šumpersku a  Jesenicku „Zpráva 
o  nevíře“, vydanou k  příležitosti ote-
vření stálé expozice Čarodějnické pro-
cesy v  Geschaderově domě.

Jako člen Spolku pátračů po historii 
Bratrušova a okolí se Drahomír Polách 
podílel na  identifikaci a  osazení pa-
mětní deskou původního hromadného 
hrobu gestapem zavražděných vlasten-
ců na tzv. bratrušovské střelnici. 

Do pomyslné šumperské síně slávy uvedl Drahomíra Polácha olomoucký hejt-
man Ladislav Okleštěk.  Foto: P. Kvapil

Výrobní společností loňského 
roku je Apator Metra

Cenu za přínos městu převzal Drahomír Polách

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Ocenění převzal Pavel Ševčík z rukou 
místostarosty Jana Přichystala. 
 Foto: -pk-

Paní Inge je i  přes svůj vysoký věk 
stále velmi aktivní.  Foto: -pk-

Cenu mladých obdržel závodník Mi-
kuláš Nevrkla.                            Foto: -pk-

V drobném podnikání 
bodovala Pizzeria Istria

Cenu mladých obdržel 
Mikuláš Nevrkla

Ingebor Cäsarovou ocenilo 
město za počin v humanitární 

a sociální oblasti

Nakladatelství Veduta 
bodovalo v kategorii 

Kultura
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Květoslav Vykydal je mimořádnou 
osobností šumperského sportovního 
života. Loni výrazně uspěl na světovém 
atletickém šampionátu seniorů v  aus-
tralském Perthu. 

V trojskoku vytvořil na druhý pokus 
výkonem 7,3 metru český rekord a zís-
kal zlato, ve skoku o tyči „dal“ 180 cm 
a skončil třetí. Po čtvrtém místě na še-
desát metrů překážek a  pátém na  dvě 
stě metrů překážek pak završil „perth-
ský“ triumf dalším zlatem ve  skoku 
do výšky. 

Květoslav Vykydal, dlouholetý uči-
tel místního gymnázia, je stále aktivní 
atlet a trenér. „Děkuji svým svěřencům 
za to, že s nimi stále musím držet krok,“ 
řekl „Květik“, který loni oslavil osmde-
sátiny. Při této příležitosti mu Česká 
unie sportu udělila Čestný odznak.

S  dětmi a  mládeží pracuje Tomáš 
Lešingr ve  svém volném čase dvacet 
let. Vede dětský oddíl Kamarádi, který 
spadá pod Českou tábornickou unii, 
a každoročně pořádá několik dětských 
táborů a víkendových výprav. Navíc se 
snaží nasměrovat mládež k  šetrnému 

zacházení s  přírodou, k  opravdovému 
kamarádství a  ke  vzájemné pomoci. 
Pro mnohé z  dětí se tak stal vzorem. 
Udělení ocenění bere Tomáš Lešingr 
jako velké poděkování za  všechny ge-
nerace dětí, které za dvacet let existence 
tábornické unie „Kamarádi“ bez náro-
ku na honorář pomáhal vychovat.

Během slavnostního večera v  šum-
perském divadle se rozdávaly i mosaz-
né plakety z dílny kovotepce Pavla Hře-
bíčka z  Ketkovic. První z  nich ozdobí 
novostavbu stanice profesionálních 
hasičů v Nemocniční ulici.

Příprava výstavby nové stanice od-
startovala v  roce 2013. V  červenci 
o  dva roky později převzal zhotovitel 
staveniště, proběhla demolice původní 
„hasičárny“ a následně výstavba. Areál  
moderní hasičské centrální stanice 
a  sídla územního odboru hasičského 
záchranného sboru v Nemocniční uli-
ci, jenž tvoří komplex tří budov, byl 
slavnostně otevřen loni v říjnu, po tři-
nácti měsících od zahájení výstavby. 

V  místě někdejšího objektu, který 
nevyhovoval prostorově ani hygienic-

ky, vyrostla moderní stavba, která se 
výrazně zapsala do šumperských „pro-
měn“. Profesionální hasiči v  ní získali 
zázemí odpovídající jedenadvacátému 
století. 

Z původní šedi do někdejší krásy se 
loni proměnila vila v Husitské ulici 12, 
v níž od roku 1992 sídlí pedagogicko-
-psychologická poradna. Jde přitom 
o  jeden z prvních honosných objektů, 
který v této části Šumperka v době, kdy 
se městu přezdívala Malá Vídeň, vyros-
tl. V roce 1903 jej podle návrhu slavné-
ho architekta Georga Bergera z  Vídně 
pro sebe postavili stavitelé Heinrich 
Popp a  Ernst Ulrich v  duchu tzv. sas-
ké neorenesance. Vila byla pokládá-
na za  jednu z  nejkrásnějších staveb 
v Šumperku a velmi často se objevovala 
na městských pohlednicích.

Budova prošla v  minulých letech 
poměrně rozsáhlou opravou, která 
zahrnovala novou střechu, výměnu 
oken a v  loňském roce i zateplení celé 
budovy a novou fasádu. Rekonstrukci, 
jež probíhala po etapách od roku 2007, 
financoval zřizovatel, kterým je Olo-
moucký kraj.  Zpracovala –zk-

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
V úterý 2. a ve středu 3. května pro-

běhne zápis dětí k předškolnímu vzdě-
lávání do mateřských škol v Šumperku 
pro školní rok 2017/2018. Letošní no-
vinkou je elektronický příjem žádos-
tí. Ten bude probíhat v  šumperských 
mateřských školách Pohádka, Sluníčko 
a Veselá školka. 

Zápis dětí k  předškolnímu vzdělá-
vání proběhne v  úterý 2. května od   
8 do  16 hodin a  ve  středu 3. května 
od  8 do  12 hodin. Zákonný zástupce 

dítěte přinese k  zápisu svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte a  potvrzení 
lékaře o zdravotním stavu dítěte. 

„V  letošním roce bude zápis dětí 
k  předškolnímu vzdělávání nově pro-
bíhat prostřednictvím elektronických 
žádostí. Zákonný zástupce dítěte se 
před samotným zápisem zaregistru-
je do  elektronického systému zápisu, 
kde následně vyplní žádost o  přije-
tí dítěte k  předškolnímu vzdělávání. 
V den zápisu přinese do mateřské ško-

ly, do které dítě elektronicky přihlásil, 
vytisknuté požadované dokumenty 
žádosti,“ přiblížil novinku místosta-
rosta města Jan Přichystal a dodal, že 
odkaz na  elektronický systém zápisu 
naleznou rodiče na  webových strán-
kách mateřských škol a  také na  webu 
města www.sumperk.cz. Ti, kteří ne-
mají přístup k internetu a k tiskárně, se 
o dalším postupu informují v příslušné 
mateřské škole.

O. Hajduková, tisková mluvčí města

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání
s manželi Tauberovými na téma Priority křesťanské rodiny
v sobotu 13. května v 15 hod. v sídle Bratrské jednoty baptistů 

v ulici M.R. Štefánika 10 (vchod naproti prodejně Albert)

     Farmáři 
nabídnou své 
produkty na trzích

Již podruhé budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od  výrobců. V  pátek 5. května ob-
sadí prodejci dvě desítky stánků ro-
zesetých v  prostoru na  Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V  rámci farmářských trhů, 
které již sedmým rokem připravu-
je místní Okresní Agrární komora, 
si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední.

Zájemci o  prodej na  farmářských 
trzích mohou získat informace, včet-
ně přihlášky, na adrese www.farmar-
sketrhysumperk.cz. Přihlásit se lze 
i  telefonicky na  čísle 605  056  387 
nebo e-mailem na  adrese oaksum-
perk@email.cz.  -zk-

     Ranch Viktorie 
láká do jezdeckého 
oddílu

Nábor do  jezdeckého oddílu po-
řádá temenický SK Ranch Viktorie. 
Uskuteční se v  neděli 30. dubna od   
15 hodin přímo na ranči v Bohdíkov-
ské ulici 70. Přijít mohou děti starší 
deseti let v  doprovodu zákonného 
zástupce. Bližší informace na  www.
ranchviktorie.cz. nebo na  telefonu 
774 210 019. -red-

     V klášterním 
kostele vystoupí 
Makabara

Koncert dívčího vokálového tria 
Makabara pořádá ve  středu 3. květ-
na šumperská pobočka Sjednocené 
organizace nevidomých a  slabozra-
kých. Jeho dějištěm bude od 17 ho-
din klášterní kostel.

Trio Makabara, které vzniklo 
v  roce 2004 na  konzervatoři Jana 
Deyla, tvoří zrakově postižené uměl-
kyně Marie Vostatková, Kateřina 
Uličná a  Barbora Janová. V  součas-
né době se zabývá interpretací heb-
rejských písní a  zároveň se v  jeho 
repertoáru objevují písně skladatelů 
20. století, písně lidového charakte-
ru, spirituály a písně populární. Kon-
cert proběhne v rámci festivalu Dny 
umění nevidomých na Moravě. -red-

Vila v  Husitské ulici prošla v  minu-
lých letech poměrně rozsáhlou opra-
vou.  Foto: archiv PPP

Ocenění předala Květoslavu Vykyda-
lovi zastupitelka Irena Jonová. 
 Foto: -pk-

S dětmi a mládeží pracuje Tomáš Le-
šingr ve svém volném čase dvě desítky 
let.  Foto: -pk-

Sportovec loňského roku: 
Květoslav Vykydal

Ocenění za vzdělávání 
převzal Tomáš Lešingr

Novostavbou loňského roku 
je hasičská stanice

Vila v Husitské ulici se 
proměnila do krásy
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Staré matračky, deska stolu, židle, 
pivní půllitry… To vše a mnohé další se 
ještě nedávno povalovalo v korytě po-
toka Temence při Zahradní ulici. Zá-
sluhou osmi nadšených dobrovolníků, 
kteří se rozhodli zcela nezištně udělat 
dobrou věc, je od druhého dubnového 
víkendu tato část toku vyčištěná.

„Kolem Temence chodím pravidel-
ně, a  tak mě napadlo, že oslovím lidi, 
kteří zde žijí nebo tu dříve bydleli, a po-
tok vyčistíme. Beru to tak, že když ukli-
díme kolem sebe, symbolicky uklidíme 
i  sami v  sobě,“ říká Johana Wurstová, 
která bydlí v Zahradní ulici a jež víken-
dovou brigádu zorganizovala. Do úkli-
du se spolu s  ní pustili Anna a  Klára 
Krkonoškovy, Tereza Štěpánková, 
Lucie Krňávková, Martin Doležalík, 
Hana Pospíšilová, Jan Kroupa a  také 
její přítel, který přijel až z Valašských 
Klobouk. V neděli odpoledne jim pak 
vypomohla mladá rodina se dvěma 

děvčátky, která šla náhodou kolem.
Podle Johany Wurstové je až neuvěři-

telné, co vše jsou lidé schopni jen tak vy-
hodit do přírody. Z Temence například 
vytáhli matračky, stolní desku, židli, 
ale i značné množství igelitových sáčků 
s psími exkrementy. „Nejhorší úsek byl 

jednoznačně u  restaurace U  Zeleného 
stromu. Kromě osmi celých pivních 
půllitrů bylo dno doslova poseté střepy 
z těch rozbitých,“ popisuje Wurstová. 

Sesbírané odpadky skončily v kontej-
neru, jehož přistavení Johana Wurstová 
předem domluvila na Podnicích města 

Šumperka. „Když jsme tu hromadu vi-
děli, měli jsme pocit z dobře odvedené 
práce. Příště zkusíme oslovit víc lidí 
třeba tím, že rozneseme do  schránek 
letáčky. A možná inspirujeme i obyva-
tele v  jiných šumperských lokalitách,“ 
uzavírá organizátorka brigády. -zk-

Tři části potoků, jež protékají Šum-
perkem, čeká letos čištění. Podniky 
města Šumperka nechaly na  tyto úse-
ky zpracovat hydrobiologický posu-
dek, včetně rámcového návrhu péče 
o  jejich koryta, který byl potřebný 
k  zajištění vydání stanoviska odboru 
životního prostředí Městského úřadu 
Šumperk k záměru zásahu do vodních 
toků. Jde o část Krenišovského náhonu 
od Cembritu po rybník na Benátkách, 
úsek Bratrušovského potoka ve  Sme-
tanových sadech u tamní „Mateřinky“ 
a část potoka Temence při Bohdíkovské 
ulici.

„Oslovili jsme hydrobiologa Luká-
še Mertu z  Olomouce, aby posoudil 
nejen dotčené úseky, ale aby se také 
vyjádřil, jak je vhodné tok běžně udr-

žovat a jak často u něj provádět sečení 
trávy,“ uvedla Marcela Peksová, která 
má v  Podnicích města na  starosti ve-
řejnou zeleň a  vodní toky. Loni totiž 
podle ní došlo k situaci, že se na zákla-
dě požadavku ekologických aktivistů, 
kteří v  potoku Temenci zaznamenali 
živočichy a drobný rybí potěr, v letních 
měsících na březích potoka kvůli vysy-
chání koryta nesekala tráva. „Nastal ale 
problém. Čelili jsme velké kritice, že 
břehy nejsou vyžnuté, a  těžko jsme to 
vysvětlovali,“ podotkla Peksová a  do-
dala, že žádný předpis sekání břehů 
potoka neřeší.

„Dle hydrobiologa Lukáše Merty je 
v Temenci i v ostatních potocích úkry-
tů pro živočichy dostatek a seč trávy je 
vhodné provést dvakrát ročně, během 
června první a  v  září druhou. Záro-
veň doporučil, aby se posečená tráva 
odvážela a  nenechávala se na  březích 
jako mulč. Tím se zde mohou začít 
objevovat rozmanité druhy kvetoucích 
rostlin. Současně konstatoval, že není 
žádoucí odstraňování veškerých náno-
sů kolem přírodního meandru, který si 
potok vytvořil. Pokud bude prováděna 
údržba koryt, odstraňování překážek 
v  tocích tak, aby byla zajištěna jejich 
průtočnost, neměl by nastat problém 
při velké vodě,“ sdělila Peksová. 

Podniky města Šumperka u  olo-
mouckého hydrobiologa objednaly 
biologický průzkum vodní fauny toků, 
zaměřený zejména na  výskyt chrá-
něných živočichů v  celém úseku Te-
mence a  Krenišovského náhonu, jež 
mají ve své správě. Jeho platnost bude 
na dobu tří až pěti let. -zk-

Pořadatelé Klášterních hudebních 
slavností již připravili finální podobu 
festivalu. Ačkoliv je zahajovací koncert 
naplánován na 2. července a předprodej 
odstartuje v  květnu, rozhodli se dát li-
dem možnost, aby si zajistili vstupenky 
na  koncerty v  předstihu a  současně se 
stali podporovateli festivalu.

Zájemci tak najdou na  portálu HI-
THIT.CZ projekt Klášterní hudební 
slavnosti 2017. Zde si lze vybrat ze ši-
rokého spektra příspěvků festivalu 

s možností odměn. „Lidé si mohou vy-
brat například vstupenky na  jednotlivé 
koncerty, kombinované vstupenky, ex-
kluzivní vstupenky se skleničkou sektu 
i  možností uzavřeného společenského 
setkání s  umělci po  koncertě. Ale mo-
hou také pouze přispět na  to, aby se 
koncerty mohly konat. Budeme rádi, 
pokud naše snažení bude mít smysl 
i  pro širokou veřejnost,“ uvedl Roman 
Janků z Agentury J + D, jež festival po-
řádá. -zk-

Skupina dobrovolníků uklidila část potoka Temence

Podniky města letos vyčistí 
od nánosů tři úseky potoků

Podpořte Klášterní hudební 
slavnosti a odměňte se

MěÚ Šumperk upozorňuje občany, že na území města byl nařízením č. 2/2013, 
Tržní řád (nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2013) zakázán podomní prodej. Termí-
nem podomní prodej se rozumí nabídka, prodej zboží (např. domácí spotře-
biče, přikrývky, hrnce apod.) a poskytování služeb (např. služby pro dodávku 
elektrické energie, služby mobilních operátorů apod.), kdy je bez předchozí 
objednávky nabízeno a  prodáváno zboží či poskytovány služby prodejcem 
v objektech určených k bydlení. V případě, že vám u dveří zazvoní podomní 
prodejce, neváhejte ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156. 
Městský úřad rovněž doporučuje, pokud nemáte o dané služby či zboží zá-
jem, podomním prodejcům vůbec neotvírat dveře. Podomní prodejci jsou 
velmi důmyslní, často můžete mít dojem, že se jedná o  pracovníky spo-
lečnosti, s níž máte již uzavřenou smlouvu (např. na dodávku el. energie), 
záhy se však ukáže, že se jedná o pracovníky jiné společnosti, kteří vás lákají 
na uzavření smlouvy s jiným dodavatelem. Někteří podomní prodejci rovněž 
nabízejí věci zdánlivě zdarma, ačkoliv v konečném důsledku za ně zaplatíte 
nemalé peníze. Neuváženým podpisem smlouvy či jiného dokumentu se mů-
žete dostat do situací, kdy se zavážete k mnohem dražším službám, než které 
jste měli doposud a budete muset následně řešit odstoupení od smlouvy.  
Co dělat, když u mých dveří zazvoní podomní prodejce
1. Podomnímu prodejci vůbec neotvírat.
2. Ihned kontaktovat městskou policii na tel. čísle 156.
3. Pokud se prodejce vydává např. za současného dodavatele el. energie, za re-
vizní službu a podobně, neotvírat a raději si telefonicky ověřit přímo u svého 
současného dodavatele el. energie, zda k vám někoho poslal.
 O. Hajduková, tisková mluvčí města

Loni pokračovaly Podniky města 
Šumperka ve  zpevnění břehů Bra-
trušovského potoka ve Smetanových 
sadech.                                      Foto: -pk-

Osm nadšených dobrovolníků se rozhodlo vyčistit koryto Temence při Zahradní ulici. Sesbírané odpadky skončily v přistave-
ném kontejneru.  Foto: archiv

Upozornění na podomní prodej
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Projekt studentských letních brigád, který loni po-
prvé zrealizovala společnost Podniky města Šumperka, 
se setkal s  velkým ohlasem. Letos tak chtějí Podniky 
zaměstnat o prázdninách na čtyři desítky mladých zá-
jemců. Ti se mohou hlásit do pátku 19. května.

„V loňském roce se do tří dvoutýdenních turnusů 
přihlásilo osmačtyřicet zájemců, z  nichž se losová-
ním vybralo třicet. Velký zájem byl hlavně ze strany 
mladistvých uchazečů do osmnácti let, kteří brigádu 
shánějí jen velmi obtížně kvůli přísnějším nárokům  
pracovně-právních předpisů na  jejich zaměstnávání, 
jako je například zkrácená šestihodinová pracovní 
doba,“ říká ředitel Podniků města Šumperka Pat-
rik Tomáš Pavlíček. Letos podle něj budou Podniky 
v projektu pokračovat a nabídku chtějí rozšířit na čty-
ři turnusy po deseti brigádnících. Půjde přitom opět 
o práce v oblasti majetku města, který PMŠ spravují. 

„Bude se například jednat o čistění chodníků, od-
straňování náletů, úklid, natírání laviček a  zábradlí, 
sběr odpadků a další podobné činnosti,“ vypočítává 
Pavlíček. Za hodinu práce dostanou brigádníci sedm-
desát korun.

Během července a  srpna plánují Podniky města 
„rozjet“ čtyři dvoutýdenní turnusy a na každý z nich 
přijmout deset brigádníků. První turnus, zkrácený 
o dva sváteční dny, proběhne od 3. do 14. července, 
druhý od  17. do  28. července, třetí od  31. červen-
ce do  11. srpna a  poslední čtvrtý turnus od  14. do   
25. srpna. Pracovní doba je od šesti do půl třetí s tím, 
že u mladistvých do šestnácti let včetně je zákoníkem 
práce zkrácena na šest hodin.

O brigádu se mohou ucházet mladí lidé od šestnác-
ti let, do osmnácti let přitom potřebují souhlas rodi-

čů. Formuláře přihlášek spolu s dalšími informacemi 
najdou zájemci na  webových stránkách PMŠ www.
pms-spk.cz. Přihlášky lze podávat do pátku 19. květ- 
na poštou nebo osobně v  Informačním centru pro 
mládež (ICM), které se nachází na  nám. Míru 4.  
Pokud se přihlásí více uchazečů, než je plánovaný po-
čet, bude se o místa, stejně jako loni, veřejně losovat 
za  přítomnosti zájemců o  brigádu či jejich rodičů. 
„Případné losování by proběhlo ve čtvrtek 25. květ-
na od 15 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím 
patře budovy městské úřadovny v Rooseveltově ulici. 
Pokud k  tomu dojde, přihlášené zájemce vyrozumí-
me e-mailem,“ uzavírá ředitel Podniků města. -zk-

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistír-
nách. To jsou jen některé následky toho, když v ka-
nalizaci skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze 
Šumperské vodohospodářské provozní společnosti 
(ŠPVS) potvrzují, že stále přibývá poruch způsobe-
ných nesprávným využíváním kanalizace. Nepřízni-
vým trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky, 
které lidé stále častěji splachují. Ty se nerozloží a do-
káží způsobit nemalé komplikace. 

Nesprávným používáním kanalizace často způso-
bují lidé problémy sami sobě nebo sousedům. Ne-
příjemné následky může mít například olej, včetně 
fritovacího. „Použitý olej z  fritovacího hrnce ztuh-
ne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou 
zátku,“ popisuje jednu z  nebezpečných kombinací 
obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček a  do-
dává, že do kanalizace v žádném případě nepatří ani 
pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly domá-
cím drtičem odpadů. Jsou totiž žádaným pokrmem 
pro potkany.  

Následky ucpané kanalizace mohou být velmi ne-
příjemné, i  když i  v  této oblasti se mnohé změnilo. 
„Díky členství ve  skupině SUEZ můžeme využívat 
zkušenosti a postupy, které se osvědčily v  jiných ev-
ropských zemích. Máme moderní techniku. Ta nám 
například pomáhá vyřešit řadu problémů bez nut-
nosti výkopu. Vlastníme vozík s  kamerou, jež do-
káže najít přesně to místo, kde vznikl problém. Lidé 
se mohou kdykoliv obrátit na  náš dispečink, tel. 
583 317 202, který funguje 24 hodin denně. Vše pod-
statné je i na našich stránkách www.spvs.cz,“ přibližu-
je možnosti řešení obchodně správní ředitel. 

Nepříjemné následky může mít ucpaná kanalizace 
pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku 

do kanalizace vypustil. Pokuta může být v případě fy-
zických osob až sto tisíc korun, v případě právnických 
osob dokonce až dvě stě tisíc. 

Další povinnosti mají podle zákona ti, kteří nejsou 
napojeni na  veřejnou kanalizaci. Žumpu je nutné 
vyvážet. Zároveň musí mít majitel doklady, že ten, 
kdo žumpu vyvezl, s  odpadními vodami podle zá-
kona i naložil. To znamená, že je odvezl na čistírnu 
odpadních vod. „Pokud svěří tuto povinnost majitel 
naší společnosti, bude mít doklad, že odpadní voda 
byla zlikvidována správně,“ dodává Havlíček. Pokud 
majitel ale takový doklad nemá, porušuje zákon a vy-
stavuje se riziku pokuty. A  to platí i  v  případě, kdy 
žumpu nevyváží vůbec a má nezákonně řešený odtok 
třeba do dešťové kanalizace.

A co do kanalizace v žádném případě nepatří? Pře-
devším biologický odpad, tedy zbytky jídel, včetně těch 
z  kuchyňských drtičů, dále tuky, včetně fritovacího 
oleje, hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky, 
dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky a podob-
ně, chemikálie a  léky a  samozřejmě pevné předměty, 
jako jsou PET lahve, dřevěné předměty a podobně.

 O. Coufal, Crest Communications Ostrava s.r.o.

Šumperská kapela O5&Radeček, která stála před 
dvaceti lety, tehdy pod názvem Topol, u zrodu časo-
pisu pro dětské domovy Zámeček, pořádá v  neděli  
7. května festival k 20. narozeninám Zámečku.

Do areálu školy ve Sluneční ulici pozvali „Radečci“ 
svého kamaráda Voxela, šumperskou skupinu Darren 
Eve, mohelnické Vodníky, pánskou taneční formaci 
Rasputin z  Kolína i  talentované děti z  dětských do-
movů. O  doprovodný program se postará ostravský 
Cirkus trochu jinak, který ve sportovním areálu roz-
bije své cirkusové šapitó a naučí zájemce, jak žonglo-
vat nebo chodit po laně. Menší děti si mohou nechat 
namalovat na  tvář cirkusovou masku a zadovádět si 
ve skákacím hradu. 

„Zámeček je fenomén, dvacet let rozdává radost 
dětem z „děcáků“, a podílí se na  tom celý Šumperk. 
My jsme začali, pak se k nám přidala místní tiskár-
na Kartotisk a dobrovolníci, kteří časopisy balí a při-
pravují k  rozesílání, i  spousta dalších, jež organizují 
víkendové akce pro děti,“ vysvětluje Tomáš Polák 
z  „Radečků“, proč nad akcí převzal záštitu starosta 
města Zdeněk Brož i  hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk.

Festival proběhne v  rámci akce Duhový most, 
kterého se zúčastní na  čtyři stovky dětí z  dětských 
domovů i rodin z celé republiky od Karlových Varů 
až po  Havířov. Pořadatelé z  Duhy Zámeček pro ně 
připravili expedici k horní nádrži elektrárny Dlouhé 
stráně, branný závod na Háj nebo fotbalový turnaj.

Festival začne úderem páté odpolední, kdy vystou-
pí Voxel, a vyvrcholí o deváté večerní koncertem „Ra-
dečků“. Vstup na akci je zdarma. 

 V. Sobol, Duha Zámeček

Již jedenadvacátý ročník Českého dne proti ra-
kovině proběhne ve  středu 10. května. Zaměří se 
na prevenci a léčbu nádorů hlavy a krku.

Druhou květnovou středu vyrazí do šumperských 
ulic dvojice studentek a  studentů místní Střed-
ní zdravotnické školy a  členky Ligy proti rakovině 
v Šumperku. Kolemjdoucím budou již tradičně na-
bízet za  dvacet korun žlutý kvítek měsíčku zahrad-
ního, který letos zdobí tmavě modrá stužka. K němu 
přidají letáček upozorňující na rizika vzniku nádorů 
hlavy a krku. Ty postihují orgány dutiny ústní, hltanu 
a hrtanu, vedlejší dutiny nosní, slinné žlázy, rty a kůži  
obličeje. Tyto nádory tvoří asi pět procent všech on-
kologických onemocnění. Ročně přitom u nás přibý-
vá kolem dvou tisíc nových pacientů.

Mezi nemocnými převažují muži v  poměru 2:1 
vůči ženám. Hlavní příčinou těchto nádorů je kou-
ření a nadměrná konzumace alkoholu, špatná hygie-
na dutiny ústní a nedostatečná péče o chrup. Potíže, 
které mohou na onemocnění upozornit a s nimiž by 
měl nemocný navštívit svého lékaře, jsou například: 
potíže při polykání, dlouhotrvající chrapot, krvácení 
z  dutiny ústní nebo z  nosu, otok v  oblasti obličeje. 
Léčba nádorů je kombinací operace, ozařování a po-
dávání chemoterapie a je úspěšná hlavně, když se za-
číná včas!

Odpoledne od  16 hodin pak na  „Točáku“bšum-
perský „měsíčkový“ den oživí vystoupení mažoretek 
místního Tanečního spolku KK-Dance Sany.

 J. Koutná, předsedkyně LPR v Šumperku

Podniky města opět přijmou na léto mladé brigádníky

Pohroma v kanalizaci? Olej a vlhčený ubrousek

Radečci a Voxel zahrají v Temenici

Ulice rozkvetou 
měsíčkem lékařským

Brigádníci budou i letos kromě jiného natírat zábra-
dlí či lavičky.                                                     Foto: -pk-

Ilustrační foto
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Problematika potkanů v Šumperku Spolek Galimatyáš poprvé poodkryl závoj 
rodícího se hudebně-dramatického centra

V září proběhne Mezinárodní 
festival vokální duchovní hudby

Městský úřad Šumperk, odbor život-
ního prostředí a odbor majetkoprávní, 
si vás dovolují informovat, že v  budo-
vách ve  vlastnictví města Šumperka 
jsou pravidelně prováděna opatření, 
která zajišťují redukci populace pot-
kanů, pro něž byly v posledních letech 
vlivem mírných zim vytvořeny vhod-
né podmínky k množení. V některých 
případech vhodné podmínky vytvářejí 
i sami vlastníci, příp. nájemníci objek-
tů, kteří skladují odpadky a  vytvářejí 
tak zdroj potravy pro potkany. 

Opatření by měli dle potřeby prová-
dět všichni vlastníci nemovitostí tak, 
aby se potkani nestěhovali z  objek-
tů, v  nichž byla provedena opatření, 

do objektů, kde tato opatření provede-
na nebyla. Dle zákona č. 258/2000 Sb., 
v  platném znění, o  ochraně veřejného 
zdraví, § 57 odst. 2 je speciální ochran-
nou deratizaci povinna podle potřeby 
ve své provozovně zajistit každá fyzická 
osoba, která je podnikatelem, právnic-
ká osoba a každá osoba při likvidaci pů-
vodců nákaz. Jde-li o obytné místnosti, 
pobytové místnosti a nebytové prostory 
nesloužící k  podnikání, má povinnost 
vlastník nemovitosti nebo společenství 
vlastníků a  u  nemovitostí v  majetku 
České republiky organizační složka stá-
tu nebo příspěvková organizace. Děku-
jeme za spolupráci. 

O. Hajduková, tisková mluvčí města

Je tomu již dvacet pět let, kdy se 
v  Šumperku setkala různá hudební tě-
lesa, aby zahájila tradici hudebního 
festivalu, který svým pojetím a zaměře-
ním nemá v naší zemi obdoby. Za celou 
dobu trvání festivalu, který se opakuje 
každé dva roky, se mohli šumperští po-
sluchači setkat s  interprety velmi zvuč-
ných jmen, mohli slyšet provedení děl, 
která se objevují jen v programech kon-
certů velkých a hudebně bohatých měst.    

Ani letos nebude chybět vystoupení 
profesionálního hudebního tělesa při 
zahajovacím koncertu. Tentokrát to 
bude Societas Incognitorum - brněnský  
vokální kvintet, který se zabývá téměř 
převážně interpretací hudby 16. a 17. sto- 
letí. Tento soubor mimo hudbu svě-
tových mistrů vyhledává a  objevuje  
autory, jejichž život a tvorba úzce souvisí 
s českým a moravským regionem, avšak 
kteří zůstali dnešní veřejnosti - a to i od-
borné - zcela utajeni. Právě tato činnost 

je pro soubor charakteristická a  velmi 
ceněná v odborných kruzích.

V  dalších večerech nás obohatí vý-
znamné sbory z Německa a Slovenska. 
České sbory zastoupí domácí Motýli 
a sbor s orchestrem Konzervatoře evan-
gelické akademie z  Olomouce, který 
provede známou Korunovační mši  
W. A. Mozarta. Pořádající sbor Ocu-
los meos vystoupí se skladbami z doby 
Karla IV., které nastudoval k příležitos-
ti 700. výročí narození tohoto velkého 
panovníka. Sbor doprovodí flétnový 
kvartet se sólistkou Evou Bando Har-
muthovou. Oculos meos také představí 
českému publiku zatím neznámé dílo 
amerického soudobého skladatele Erica 
Whitacre - Pět hebrejských písní. 

Během festivalu uslyší návštěvníci 
sbory v  klášterním kostele, v  ulicích 
Šumperka, na „kosteléčku“ a na dalších 
místech. Již nyní všechny zveme na tyto 
svátky duchovní hudby. V. Rozehnal

Poslední březnovou noc se v  ně-
kterých šumperských vzdělávacích 
institucích konala tradiční Noc s An-
dersenem. Do jejího průběhu se aktiv-
ně zapojil i Spolek Galimatyáš. Vlastně 
šlo o  vůbec první „zkoušku“ nových 
prostor v  bývalém domě dětí a  mlá-
deže u radnice na náměstí Míru. Zde 
bude toto seskupení sídlit a od nového 
školního roku odstartuje každodenní 
chod hudebně-dramatického centra. 
Jeho nabídka bude zahrnovat nejen 
kulturní a  volnočasové aktivity pro 
děti i dospělé, ale i dopolední výukové 
programy pro školní kolektivy. 

Během Noci s  Andersenem se tři-
cet pět nocležníků ze SVČ Doris a  ZŠ 
Sluneční potichu a  zdráhavě usadilo 
v  tichém potemnělém divadelním sál-
ku. Chvíli napětí a očekávání přerušily 
protagonistky studia My dvě - Tereza 
Karlíková a  Lucie Kučerová. Děti byly 
vtaženy do  světa fantazie a  poté for-
mou dramatické dílny pomohly nepo-
sedné Andersenově pohádce opět najít 
pevnou půdu pod nohama a  udobřit 
úzkostlivou úřednici oddělení autor-
ských práv z  ministerstva pohádek. 
Tříhodinový program nabídl kromě 
pohybových a  komunikačních aktivit  
i  výtvarné okénko v  podobě návrhář-
ských dílen z  pohádky Císařovy nové 
šaty. V  samotném závěru ještě účast-
níci pátrali v  temných uličkách města 

po náhle zmizelé pohádce. Byla šťastně 
nalezena na dně kašny a identifikována 
jako malá mořská víla. „Jsem ráda, ja-
kým způsobem „zatěžkávací“ zkouška 
našeho centra proběhla. Děti odcházely 
spokojené a my jsme zjistili, že i počet-
nější skupinu dětí dokážeme kapacitně 
uspokojit,“ hodnotí Tereza Karlíková.

Závěrem ještě dodejme, že Spolek 
Galimatyáš plánuje na  konec školního 
roku uspořádat v prostorách hudebně-
-dramatického centra den otevřených 
dveří, který by měl svým charakterem 
podtrhnout vizi a  celkovou koncepci 
instituce.  J. Tichý, Spolek Galimatyáš 

Noc s Andersenem si děti díky spol-
ku Galimatyáš opravdu užily. 
 Foto: archiv

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

malá zasedací místnost č. 206

Každé Út, St, Čt a Pá od 15 do 18 hod.   Volná herna
v MC na „K“
27.4. od 18.30 hod. v sále Vily Doris   Via Lucis: Nebojte se jít za svým snem!  
   Host večera – Roman Žaloudek
Do 3.5. do 12 hod.   Výběrové řízení – pedagog volného času  

Hledáme pedagoga volného času pro 
pracoviště SEV Švagrov, inf. M. Kuchtík, 
tel.č. 725 072 335, kuchtik@doris.cz.

1.5. od 10 hod. v letním divadle   Májová taneční Doriska 
u Vily Doris v Sadech 1. máje  Taneční dopoledne se skupinou Tornádo
3.5. od 16.30 hod. v „MC“ na „K“   Předporodní příprava na kojení 

1. lekce kurzu, přihl. E. Pšenčíková, tel.č. 
731 186 053, psencikova@doris.cz

4. – 5.5. vždy od 8 do 18 hod.   Vítání ptačího zpěvu 2017 
na třemešských rybnících u Šumperka  Ukázka odchytu, kroužkování a určování  
  ptáků, akce pro školy i veřejnost
8.5. od 12 do 18 hod. v letním divadle  Kloboukový den  Odpoledne plné 
u Vily Doris v Sadech 1. máje   zábavných aktivit pro děti a rodiče
10.5. od 16.30 hod. v „MC“ na „K“   Předporodní příprava na kojení  2. lekce
12.5. od 17.30 hod. – 13.5. do 12 hod.  Férová snídaně ve Švagrově 
ve Švagrově   Večerní promítání filmů s globální 

tematikou, večerní oheň, sobotní Féro-
vá snídaně v přírodě, hravý doprovodný 
program pro děti 

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
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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

4.5. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Ivan Zela
9.5. 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
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

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

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
3.5. od 17 hod.  Koncert dívčího tria MAKABARA v  rámci 
klášterním kostele  Dnů umění nevidomých na Moravě 
9.5. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
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

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 
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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!

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28. 4. 2017 do 11. 5. 2017
    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Opava
Mu�  n světlý 100g .................................................................................................................10,90 Kč
Mu�  n tmavý 100g ................................................................................................................10,90 Kč
Rustikální pečivo 70g .............................................................................................................4,50 Kč
Pekárna AGH Hanušovice 
Chléb parlament kulatý 450g, KB ......................................................................................3,90 Kč
Buchta s makovou náplní půlka 175g, balená ............................................................12,50 Kč

ČERSTVÉ UZENINY

Řeznictví Tichý
Špekáčky....................................................................................................................... 94,00 Kč /1 kg
Anglická slanina lisovaná ....................................................................................129,00 Kč / 1 kg
Šunka nejvyšší jakosti ...........................................................................................149,90 Kč / 1 kg

!!!!!!!!
Hledáme zaměstnance do nového týmu 
mobilní opravny nákladních vagonů:

Nabízíme: 
 Plat od 25000,- dle profese a odbornosti 
 5 týdnů dovolené, stravenky,
 posilovnu a další zaměstnanecké 
     výhody 
 Možnost dlouhodobého růstu 
 Zajistíme všechna potřebná 
     školení a certi� kace
 Práce krátký/dlouhý týden 
     ze základny v Šumperku v ČR a SR
 Nástup možný ihned

V případě zájmu volejte na tel. 

728 208 042

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY, 
TECHNIKY, MANAŽERY

Kancelář 
v ul. 8 května 
913/20 Šumperk
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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
• 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   

• byt 3+1
• 4.patro, lodžie, 76m2

• plast.okna, nová kuch.linka
• DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Pod Senovou     1.240.000 Kč  

Projekt zahrnuje celkem 8 řadových dvoupodlažních domů s dispozicí 4+kk s užitnou 
plochou 109,65m2. V ceně nemovitosti je zahrnut pozemek s výměrou od 279m2 do 462m2 
dle vybraného typu domu 01 - 08 a kryté garážové stání.

• byt 3+1 s lodžií
• OV, 5.p., 76m2, lodžie, sklep
• neprůchozí pokoje, šatna
• plastová okna, nová kuch. linka

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bratrušovská     1.280.000 Kč

•  rodinný dům
•  CP 1288 m2, garáž, dílna, udírna
• 2x byt se samostatným vchodem
• kotel plyn a TP, rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Sobotín       3.260.000 Kč 

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

• rodinný dům 
• patrový, samostatně stojící
• dvě byt.jednotky, možnost rozšíření
• CP 921m2, dílna, garáž, zahrada

Volejte: 733 734 435 Volejte: 733 734 435

Nové Losiny – Jindřichov   740.000 Kč Bludov    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 parcela     
• slunné pozemek pro výstavbu RD
• výměra 704 m2, krásný výhled
• 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    1.750.000 Kč

• byt 1+1   
• OV, 1. patro, 38m2, cihlový byt
• plastová okna, nová kuch.linka
• kotelna v domě, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Jeremenkova    745.000 Kč   

• stavební parcela 
• pozemek s výměrou 931 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

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
Volejte: 733 734 435

Developerský projekt VELKé LOSINY    info v RK

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

Přijmeme:

LAKÝRNÍKA
SVÁŘEČE (metoda CO2)
ZEDNÍKA
AUTOMECHANIKA 
osobních a užitkových vozidel
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro strojírenskou výrobu

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

Kontakt: e-mail: cernocky@fortex-ags.cz, tel.: 583 310 369, 
mob.  800 900 015

HLEDÁTE 
ZAMĚSTNÁNÍ 

V ŠUMPERKU?

Nabízíme: náborový příspěvek 5.000 Kč, 
pracoviště v Šumperku, zajímavé platové 
podmínky, zaměstnanecké bene� ty

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

• 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

přijme

TECHNIKA STK
přijme

Stanice technické kontroly 
Šumperk, Jesenická ulice

Volejte 

602 719 888
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Generální partner Generální mediální partneři

Pod záštitou 
ministra zemědělství 
Mariana Jurečky

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

Užijte si léto, 
užijte si luxus 

dioptrických 
sluňáků

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ PRO 
ROK 2017

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

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 

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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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Dotované 
stravování
(výběr z 5 jídel)

• 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

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

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


