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Vážení a milí čtenáři,
přesně před týdnem jsme se dočkali astro-
nomického jara. Začíná optimistické období, 
kdy se noci postupně krátí a dny prodlužují. 
Hřejivé paprsky jarního slunce pak dodávají 
potřebnou energii a dobrou náladu. K ní by 
mohly přispět i kulturní a společenské aktivity, 
jež šumperští pořadatelé v dubnu nabízejí. 
Již počtrnácté představí během dubna šum-
perská přehlídka ŠPEK umělce působící či 
pocházející z našeho kraje. Návštěvníci se 
mohou těšit na divadelní představení, hudbu, 
besedy, výstavu, módní přehlídku a mnohé 
další. Klášterní kostel rozezní začátkem mě-
síce hlásky zpěváčků během přehlídky dět-
ských pěveckých sborů Zlatá lyra a v parku 
u Vily Doris si malí i velcí připomenou Den 
Země. Kino Oko nabídne přímý přenos z bar-
celonského Gran Teatre del Liceu, muzeum 
tři nové výstavy, „Doriska“ turnaj ve cvrn-
kání kuliček… Do Šumperka zavítají Štefan 
Margita, Pokáč, duo Alejandro Soto Lacoste  
a Ernesto Villalobos s Martou Töpferovou… To 
je jen zlomek dubnových akcí, z nichž si každý 
může vybrat to, co je mu blízké. 
Inspirací vám může být právě toto vydání Živé 
brány. Přeji krásné nejen kulturní zážitky. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Vichřice v  noci z  neděle na  pon-
dělí 11. března, která pustošila celou 
republiku, způsobila nemalé škody 
i  v  Šumperku a  okolí. Profesionální 
i  dobrovolní hasiči zde zasahova-
li u  desítek případů. K  dvaadvaceti 
z nich vyjela temenická jednotka, kte-
rou financuje město.

Jen několik minut po půlnoci vyjeli 
hasiči do  ulice U  sanatoria. Silný vítr 
tu poničil část střechy domova pro se- 
niory, jenž stojí na  volném prostran-
ství. Převrátil ji přes hřeben na  točku 
autobusu. „Stalo se to v  noci, takže 
naštěstí nikoho neohrozila. Nebylo 
ani nutné přemisťovat klienty do  ji-
ných pokojů,“ sdělil ředitel domova Jiří 
Gonda a připomněl, že v minulosti již 
vítr střechu objektu obdobně poškodil 
v jiné části.  Pokr. na str. 3

Vichřice, jež udeřila v noci z neděle na pondělí 11. března, poničila střechu na školní budově v Šumavské ulici. Foto: P. Krňávek
Most v Tylově ulici projde letos „ge-
nerálkou“.   Strana 5
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Školy zapíší začátkem dubna prvňáčky

Radní schválili statut svých komisí

Měsíc duben se již třetím rokem nese na  základ-
ních i  speciálních školách ve znamení zápisu budou-
cích prvňáčků. Do prvního ročníku těch šumperských 
budou moci rodiče nechat zapsat své děti ve  čtvrtek  
4. dubna od  12 do  17 hodin a  v  pátek 5. dubna od   
8 do  15 hodin. S  sebou musejí vzít rodiče (pěstouni, 
zákonní zástupci) dětí narozených do  31. srpna 2013 
a těch, jimž byla v loňském školním roce odložena škol-
ní docházka, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po  oba dny probíhat na  následujících 
školách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ Slu-
neční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, SŠ, ZŠ 
a MŠ Hanácká 3, ZŠ pro žáky se specifickými poru-
chami učení a  MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s., 
Erbenova 16, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., Šumavská 13. 
Více informací naleznete na www.sumperk.cz v sekci 
Občan, podsekcích Školství a Aktuálně.

 -zk-

Statut komisí rady města a  samostatný statut tzv. 
studentské rady schválili na  svém jednání začátkem 
března šumperští radní. Oba dokumenty obsahu-
jí náplň jejich práce a procesní záležitosti. V novém 
volebním období přitom bylo ustaveno celkem devět 
komisí, které působí jako poradní orgán rady.

Všechny komise jsou devítičlenné a  v  jejich čele 
stojí předseda. Ten řídí jednání, předkládá materiály, 
navrhuje radním jmenování či odvolání jednotlivých 
členů, jež nominovala volební uskupení zastoupená 
v zastupitelstvu města, a podepisuje zápisy z jednání. 
Ta jsou neveřejná. Návrh zastupitelky Zdeňky Dvořá-
kové Kocourkové, aby byly na webu města zveřejňo-
vány zápisy z jednání, který přednesla na únorovém 
zastupitelském rokování, část jejích kolegů odmítla, 
část se pak zdržela hlasování. „Práce komisí a výbo-
rů není dle zákona o obcích veřejnou službou. Proto 
nedoporučuji návrh na zveřejňování zápisů schválit,“ 
řekla zastupitelům jejich kolegyně Alena Hlavešová, 
která je předsedkyní kontrolního výboru. „V součas-
nosti může nahlédnout do  zápisů každý. Vyžádat si 
je může v  kanceláři sekretariátu starosty, který sídlí 
v prvním patře radnice,“ doplnil Hlavešovou tajem-
ník úřadu Petr Holub.

A  které komise pro město v  současnosti pracují? 

Jsou to komise pro dotace z  rozpočtu města (před-
seda R. Auer, Šumperáci), komise strategického 
rozvoje, výstavby a  životního prostředí (předseda  
K. Hošek, Šumperáci), komise školství a  sportu 
(předseda H. Pálka, Šumperáci), komise kultury, le-
topisecká a  cestovního ruchu (předseda M. Kuchtík,  
Nezávislá volba), komise sociální (předseda D. Ščam-
bura, PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a  NK), komise  
dopravy (předseda P. Michálek), komise pro prevenci 
kriminality a bezpečnost ve městě (předseda Fr. Porteš, 
ANO 2011) a komise majetkoprávní, bytového hospo-
dářství a živností (předseda M. Janíček, ANO 2011). 

Samostatný statut má tzv. studentská rada, jež je 
specifická tím, že podmínkou členství v  komisi je 
věk maximálně šestadvacet let v  době jmenování 
a statut studenta, tedy prezenčním studium. Její čin-
nost je zaměřena na školství (zlepšování komunika-
ce mezi studenty a  pedagogy, zkvalitňování služeb 
pro studenty), na kulturní akce cílené na  studenty, 
sport a sportovní akce týkající se studentů a také na  
urbanisticko-architektonické projekty zaměřené 
svou podstatou na  studenty (např. řešení dopravní 
situace u  škol, budování bezpečnějších cyklostezek 
vedoucích ke  školám). Předsedou je Rudolf Brož 
(Šumperáci). -zk-

Do luxusního berlínského hotelu roku 1928 se v sobotu večer přenesli diváci v místním divadle. Odehrávala se 
zde první česká a zároveň poslední šumperská premiéra letošní sezony. Grand hotel Berlín, příběh jednoho dne 
a noci, který navždy změní životy všech hotelových hostů, nastudovala s herci režisérka Dagmar Hlubková. Diváci 
si mohli vychutnat nejen výborné herecké výkony, ale také hudbu, písně a tance přelomu dvacátých a třicátých let 
i hudbu klasickou.  Foto: P. Nesvadba
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      Šumperk zabodoval 
v soutěži Zlatý erb 

V  letošním ročníku soutěže Zlatý erb o  nejlepší 
webové stránky a elektronické služby měst a obcí 
město Šumperk opět bodovalo a  získalo v  kraj-
ském kole hned dvě ocenění. V  kategorii Smart 
City a  nejlepší elektronická služba obsadilo třetí 
místo za aplikaci Monitoring ovzduší a místo první 
za  elektronický Katalog sociálních a  navazujících 
služeb města Šumperka. Ocenění převzali zástupci 
města na slavnostním ceremoniálu, na němž byly 
výsledky krajského kola vyhlášeny. -oh-

      Šumperské pracoviště 
hygieny se přestěhovalo

Územní pracoviště Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje v Šumperku se minulý týden 
přestěhovalo z  Lidické ulice do  budovy v  Ne-
mocniční ulici 53, kde sídlí ve třetím nadzemním 
podlaží. Telefonní čísla a e-mailové adresy přitom 
zůstávají beze změn. Lidé tak mohou volat na číslo 
585 301 500 a psát na adresu epodatelna@khsolc.cz. 
Ostatní kontaktní údaje a více informací lze najít 
na www.khsolc.cz. -red-

      Vstupenky na slavnostní 
večer města 
se začnou prodávat

Slavnostní večer spojený s předáváním Cen města 
Šumperka za rok 2018 proběhne v sobotu 13. dub-
na od sedmé večerní v šumperském divadle. Šanci 
dostat se na tuto slavnostní událost mají i zájemci 
z řad veřejnosti. Stačí si jen koupit vstupenky, jež 
budou od pondělí 1. dubna k dostání za sto korun 
v pokladně divadla. -zk-

      Farmářské trhy startují 
v pátek 5. dubna

Potraviny přímo od farmářů, pěstitelů či místních 
producentů a  tradiční české výrobky si budou 
moci zájemci opět koupit na  letošních prvních 
farmářských trzích v  Šumperku. Startují v  pátek  
5. dubna úderem osmé ranní a již devátým rokem 
je pořádá místní Okresní agrární komora ve spolu-
práci s městem a Olomouckým krajem.
V  nabídce bude přísada, jarní květiny, pozdní 
jablka a  brambory od  místních pěstitelů, sýry 
a masné uzeniny od  lokálních výrobců, med, pe-
kařské a cukrářské výrobky, rukodělné a řemeslné 
výrobky a další zboží. Trhovci „rozbijí“ své stánky 
od dubna do října v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand vždy první 
pátek v měsíci s výjimkou července, kdy trhy pro-
běhnou o týden později. Prodávat se přitom bude 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. Zájemci o pro-
dej na farmářských trzích mohou získat informa-
ce, včetně přihlášky, na adrese www.oaksumperk.
cz. Přihlásit se lze i telefonicky na čísle 605 056 387 
nebo e-mailem na  adrese oaksumperk@seznam.
cz. 
Farmářské trhy se letos konají v  pátky 5. dubna,  
3. května, 7. června, 12. července, 2. srpna, 6. září 
a 4. října -zk-
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Dušan Ščambura přivezl z emirátů stříbro a bronz

Šumperkem se prohnala vichřice Eberhard, město sčítá škody
   Pokr. ze str. 1
Škoda se podle něj pohybuje kolem šesti set tisíc 

korun, na  šedesát tisíc pak přišlo zajištění objektu 
proti dešti.

O něco později zasahovali hasiči v Temenické ulici, 
kde se část utržené plechové střechy zřítila na komu-
nikaci. Uvolněnou střešní krytinu řešili v  následují-
cích hodinách hned několikrát - například v ulicích 
8. května, Uničovské či Zborovské a také na náměstí 
u radnice. Krátce po půl sedmé ranní pak byli přivo-
láni do základní školy v Šumavské ulici, které vichřice 
rovněž strhla část střechy. 

Na dvě části „roztrhl“ minulé pondělí silný vítr na-
fukovací tenisovou halu v sousedství ubytovny Sport 
a poškodil i její osvětlení. „Předběžně vyčíslená škoda 
na hale samotné se pohybuje kolem pěti set tisíc, cel-

kově s poškozeným osvětlením a s náklady na likvida-
ci staré haly, pořízené v roce 2005, může dosahovat až 
osmi set tisíc korun. Konečná výše pojistného plnění 
se bude samozřejmě odvíjet od amortizace haly,“ řekl 
Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků města Šum-
perka, které hojně využívanou tenisovou halu vlastní. 

Pokud Podniky města novou halu pořídí, bude 
se instalovat až začátkem podzimu, neboť v  letních 
měsících se v ní kvůli vysokým teplotám hrát nedá. 
„Otázku koupě zatím řešíme. Situaci poněkud kom-
plikuje fakt, že herní povrch pod halou je již na hra-
nici životnosti a  jeho oprava je poměrně nákladná. 
Vzhledem k  tomu, že město v  této lokalitě aktuálně 
zvažuje vybudování víceúčelové sportovní haly, ne-
musela by se nám tato investice vrátit. Vše se bude 
hodně odvíjet od  zmíněného záměru města - zda 
bude výstavba haly realizována a  v  jakém časovém 
horizontu,“ dodal.

Silný nárazový vítr shodil na komunikace i veřejná 
prostranství ve městě hned několik stromů. Hasiči je 
odstraňovali například v  Dolní Temenici, v  sadech  
1. máje, u  vlakového nádraží, na  Bělidle i  v  ulicích 
Uničovské, Tyršově a  Krameriově. „Škody na  měst-
ských budovách a majetku jsou vyčísleny asi na milion 
a tři sta tisíc korun, na popadaných stromech, včetně  
jejich úklidu a  náhradní výsadby, pak do  sedmi set 
tisíc. Samostatnou kapitolou je ovšem městský les,“ 
uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

Vichřice Eberhard poničila v městském hospodář-
ském lese podle předběžného odhadu více než deset 
tisíc metrů krychlových dřeva. Vzniklou škodu způ-
sobenou především ve smrkových porostech lze ale fi-

nančně vyčíslit jen obtížně, protože současná výkupní 
cena dřevní hmoty je, vzhledem k obrovskému nad-
bytku této komodity v důsledku kůrovcové kalamity, 
velmi nízká. „Pokud by tyto zdravé stromy byly ská-
ceny před pár lety, mohlo by z nich město vyinkasovat 
i více než patnáct stovek v průměru za každý strom. 
A nikdo nedokáže říct, jaký by z nich byl výnos, kdy-
by se pokácely třeba až za  deset let. Každopádně se 
způsobená újma na majetku bude pohybovat v řádu 
milionů korun. „Městský hospodářský les je pojištěný 
proti požáru, zatímco proti vichřici ani proti kůrovci 
bohužel žádné reálné pojištění možné není,“ podotkl 
ředitel Podniků města, jež mají les od města dlouho-
době propachtovaný za  účelem hospodaření podle 
platného lesního hospodářského plánu. -zk-

Cílem každého sportovce je zahájit 
sezonu ve  velké formě. To se podařilo 
šumperskému hendikepovanému atle-
tovi Dušanu Ščamburovi, jenž v únoru 
„potil krev“ na  horké půdě v  Sharja-
hu, ve  Spojených arabských emirátech. 
Od  10. do  16. února tu probíhaly tzv. 
„IWAS World Games“ - tedy světové 
hry, pořádané mezinárodní organizací 
IWAS. Šumperský borec, který závodí 
za Atletický klub Olomouc a  jenž star-
toval v  kategorii F55, hodil svůj oštěp 
do vzdálenosti 21,93 metru. Tímto vý-
konem skončil na celkovém třetím mís-
tě a domů si odvážel bronzovou medaili. 
K  ní přidal ještě cenné stříbro ve  vrhu 
koulí (7,98 metru) v kategorii Masters.

„Konkurence byla velká. Běloruský 
kolega tu hodil 31,11 metru, což je nový 
světový rekord v oštěpu. Je znát, že v ji-
ných státech je sport hendikepovaných 
brán jako profesionální, což u nás není,“ 
řekl po  návratu Dušan Ščambura. Ne-
dostatek peněz podle něj provází sport 
tělesně postižených na  každém kroku. 
„Většina z  nás musí shánět sponzory 
a normálně pracovat. Díky zaměstnání 
mám na trénink minimum času. Dosta-
tek financí by mi zajistil nejen možnost 
vůbec reprezentovat, ale právě i  tréno-
vat. Na  výsledcích by to samozřejmě 
bylo znát,“ podotkl sportovec, kterého 
letos čekají mimo jiné tři závody svě-

tového poháru Grand Prix ve  Francii, 
Itálii a  Chorvatsku, otevřené závody 
na  Slovensku, světový a  republikový 
šampionát a pět závodů Českého pohá-
ru. „Pokud se mi podaří sehnat peníze, 
rád bych reprezentoval i na otevřeném 
mistrovství Kanady,“ dodal.

Dušan Ščambura v posledních letech 
úspěšně reprezentuje Českou republi-

ku a  Šumperk na  mezinárodních svě-
tových i  evropských závodech. Místní 
radnice jeho výkony loni ocenila udě-
lením ceny města v kategorii sport, rok 
před tím obdržel od Olomouckého kra-
je ocenění Sportovec roku. Jako jediný 
z  českých hendikepovaných sportovců 
je držitelem Zlaté tretry z  celosvětově 
známých závodů v Ostravě. -zk-

Vichřice Eberhard poničila v městském lese odhadem 
více než deset tisíc kubíků dřeva.  Foto: B. Hojgr

Šumperský hendikepovaný atlet Dušan Ščambura vybojoval na  světových hrách 
ve Spojených arabských emirátech stříbro ve vrhu koulí a bronz v hodu oštěpem.  
 Foto: archiv D. Ščambury

  

      ŠumpeRUN 
rozšiřuje startovní pole
Registrace na první ročník městského 
běžeckého závodu ŠumpeRUN, který 
se poběží 2. června, odstartovaly po-
čátkem února a už během něj byly vy-
prodány. Pořadatelé se proto rozhodli 
pro velký zájem kapacitu závodu na-
výšit. Noví zájemci o  účast v  tomto 
desetikilometrovém závodě, jenž se 
poběží v centru Šumperka, se mohou 
registrovat od 1. dubna na stránkách 
www.sumperun.cz. -red-

      Výhled z radniční 
věže si lze vychutnat 
i z domova
Město Šumperk spustilo na  svém 
webu www.sumperk.cz čtyři nové 
webové kamery s výhledem z radnič-
ní věže. Z  domova tak nyní můžete 
sledovat výhled na panorama poho-
ří Hrubého Jeseníku s  dominantou 
Pradědu. Stačí jen rozkliknout sekci 
Turista, podsekci Webkamery. Letos 
mohou zájemci poprvé vystoupat na 
radniční věž v sobotu 1. června, kdy 
bude ve městě zahájena letní turistic-
ká sezona -zk-

Část střechy domova důchodců skončila na autobuso-
vé točce.  Foto: J. Gonda
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Informace/Kampaň „Rozsviťme se modře“

„Modrá“ kampaň upozorní na nutnost podpory lidí s autismem
Měsíc duben se nese ve  znamení 

mezinárodní kampaně „Light it up 
blue“ - Rozsviťme se modře, jejímž 
cílem je upozorňovat veřejnost na nut-
nost okamžité a stálé podpory lidí s au-
tismem. V  Šumperku si mohou lidé 
kampaň spojit s  obecně prospěšnou 
společností Dětský klíč, jejíž činnost se 
již osmnáctým rokem zaměřuje právě 
na  podporu lidí s  autismem a  jejich 
rodin. U příležitosti „modrého dubna“ 
pořádá Dětský klíč hned několik akcí.

Kampaň odstartuje v pondělí 1. dub-
na modré nasvícení morového slou-
pu ve  večerních a  nočních hodinách 
na  náměstí u  radnice. O  den později, 
v  úterý 2. dubna, proběhne tradiční 
společné focení v  modrém v  sadech 
1. máje u kašny se sovou. Naplánová-
no je na  desátou dopolední a  vítáni 
jsou všichni, kteří v modrém oděvu či 
s modrým doplňkem přijdou vyjádřit 
podporu lidem s  autismem. V  pátek 
5. dubna mohou na činnost Dětského 
klíče přispět všichni, kteří se chystají 
na letošní první farmářské trhy. V jed-
nom ze stánků se totiž budou od deváté 
ranní do čtvrté odpolední prodávat vý-
robky, které vytvořili lidé s autismem.

Zapojit se do kampaně budou moci 
lidé i  v  sobotu 6. dubna v  divadle.  
V  17 hodin bude v  prostoru před di-
vadelním Hrádkem otevřena výstava 
fotografií „Autismus autenticky III“, 

jejíž autorkou je Andrea Nogová. Pří-
stupná bude do 30. dubna vždy hodinu 
před představením nebo v rámci jaké-
hokoliv programu v divadle. O hodinu 
později pak odehraje na šumperských 
prknech Slovácké divadlo z Uherského 
Hradiště představení nazvané Autista 
- Moje zatracené nervy!. Zakoupení 
vstupenky za dvě stě třicet korun, jež 
je k dostání v pokladně divadla a v in-
formačním centru, podpoří činnost 
Dětského klíče, stejně jako modrá 

barva oděvu či doplněk této barvy.
Prostory, které Dětský klíč využívá, 

si pak mohou zájemci prohlédnout 
v úterý 30. dubna v rámci Dne otevře-
ných dveří. Od 10 do 17 hodin budou 
přístupné prostory v  Kozinově ulici 5 
a místnost pro terapii snoezelen v su-
terénu budovy Knihovny TGM v ulici 
28. října. Klubovna na  tzv. zámečku 
v Bulharské ulici 8 pak bude otevřena 
v 15, v 16 a v 17 hodin. Více informací 
lze nalézt na www.detskyklic.cz. -red-

Jarní prázdniny bez odpadu a řadu sportovních aktivit nabídla druhý březnový týden všem, kteří netrávili volné 
dny mimo Šumperk, místní SVČ Doris. V rámci tvořivých dílen mohli zájemci recyklovat papír, textil a  sklo 
a vytvářet z nich nové výrobky. Pro „sportovce“ připravila „Doriska“ třetí ročník Siláka Doris, florbalový turnaj, 
ping-pong a další vyžití, jež v pátek uzavřelo vaření a sportování na Komíně. Pestré nabídky využilo během prázd-
ninového týdne na sto osmdesát dětí. „Myslím, že každá aktivita byla něčím zajímavá. Největší zájem byl o ty spor-
tovní, například florbalový turnaj přilákal čtyřicet dětí,“ uvedla ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová. Z tvořivých 
dílen podle ní nejvíc zaujala netradiční práce se sklem a řadu příznivců si našel i „zdravý“ den na Komíně v pátek 
15. března.  Foto: archiv SVČ Doris

    

    

       Výkonnostní sportovci opět 
dosáhnou na dotace

Na  „dotační“ peníze z  městského rozpočtu v  ob-
lasti sportu letos opět dosáhnou nejen organizace 
pracující s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí 
v  soutěžích výkonnostního sportu. Na  podporu 
družstev, která reprezentují město v dlouhodobých 
soutěžích a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila 
místní radnice v  rámci programu „Podpora vý-
konnostního sportu“ ve svém rozpočtu 1,1 milionu  
korun. Přímo z  rozpočtu pak podporuje Tělo-
výchovnou jednotu Šumperk (1,55 mil.), mlá-
dežnická družstva Fotbalového klubu Šumperk  
(0,89 mil.), hokejový klub Mladí draci (4,4 mil.) 
a „velký“ hokej (3,45 mil.).
Podmínky pro poskytování dotací a  veškeré po-
třebné tiskopisy jsou zveřejněny na  městském 
webu www.sumperk.cz v  sekci Občan, podsekci 
Dotační programy. O zmíněnou dotaci může po-
žádat pouze právnická osoba, například sportovní 
oddíl či tělovýchovná jednota, která má sportovní 
činnost ve  své náplni a  jež sídlí a  vykonává svoji 
činnost v Šumperku. 
Žádosti začnou podatelny šumperské radnice 
na náměstí Míru 1 a v  Jesenické ulici 31 přijímat 
v  pondělí 8. dubna úderem osmé hodiny ranní. 
Termín pro jejich podávání pak vyprší ve čtvrtek 
25. dubna ve 12 hodin. Po projednání žádostí v ko-
misi pro dotace z rozpočtu města se 6. června bude 
konkrétními návrhy zabývat rada města, žádostmi 
nad padesát tisíc korun pak zastupitelé 20. června.
 -zk-

       Má slavnosti města 
zakončit ohňostroj?
 Vyjádřete se v anketě

Místní radnice chce znát názor ob-
čanů na ohňostroj, který už řadu let 
uzavírá červnové Slavnosti města 
Šumperka. Na  městský web www.
sumperk.cz tak umístila v sekci Ak-
tuality jednoduchou anketu a  prosí 
o  její vyplnění. Vybírat přitom lze 
ze tří možností - klasický ohňostroj, 
tzv. barokní ohňostroj, který je ne-
hlučný, nebo ohňostroj nepořádat. 
Vyplnit anketu je možné i  „papíro-
vě“ v informačním centru na Hlavní 
třídě. -red-

Ohňostroj v roce 2009.  Foto: -pk-
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Zpravodajství/Informace

Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

V  Šumperku mohou lidé ukládat 
bioodpad nejen do  velkoobjemových 
kontejnerů, ale také do hnědých dvou 
set čtyřicetilitrových nádob. „Z  této 
sesbírané hmoty je vyráběn kompost, 
jenž chceme občanům města nabí-
zet k  dalšímu využití,“ říká Vladimír  
Hošek z  oddělení odpadů šumperské 
radnice. Vzápětí dodává, že takovou 
možnost budou mít lidé v dubnu.

Od  pondělí 8. dubna do  vyčerpání 
zásob si mohou zájemci odebrat kom-
post v ulici Hybešově, kde bude uložen 
volně na  terénu. „Výdej bude probíhat 
od  7.30 hodin do  vyčerpání této den-
ní zásoby,“ podotýká Hošek. Kom-
post si přitom mohou občané nabrat 
do vlastního pytle nebo do jiné nádoby, 
případně naložit do  přívěsného vozí-
ku za  osobní automobil. „Maximální 
množství odebraného kompostu je 
do čtyř set litrů. Doporučujeme vzít si 
s  sebou lopatu na  jeho nabrání,“ upo-
zorňuje Hošek a dodává, že v loňském 
roce díky suchému počasí nevzniklo 
tolik bioodpadu jako v  předchozích 
letech. Množství kompostu je tak ome-
zené.

Město stejně jako loni zajišťuje pro 

své občany službu v distribuci kompos-
tu. „Zájemci si mohou objednat dovoz 
kompostu na  zahrádkářskou kolonii 
nebo na svůj pozemek na území měs-
ta Šumperka za jednotnou částku tisíc 
korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a  manipulační náklady,“ vy-
světluje Hošek. V objednávce je nutné 
uvést adresu žadatele, kontaktní údaje 
(telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a po-
žadované množství kompostu (1 tuna, 
2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, což je maximální 
možné množství). Objednávku je třeba 
zaslat na  e-mailovou adresu vladimir.
hosek@sumperk.cz. Další možností je 
pak osobní objednání v kanceláři č. 226 
v úřadovně v Jesenické ulici 31, objed-
návka bude realizována po  zaplacení 
výše uvedené částky. -zk-

Od 1. března letošního roku se o ze-
leň v  Šumperku stará nová firma, jež 
vzešla z výběrového řízení. Společnost 
Vykrut zahradní služby a.s. z  Ostravy 
má na  starosti například sečení trav-
natých ploch, vyhrabávání listí, péči 
o  mobilní zeleň a  letničkové záhony, 
včetně zálivky, stříhání a  tvarování ži-
vých plotů, prořezávání a  kácení stro-
mů a nálezů, ale také čištění a údržbu 
dětských hřišť a  pískovišť. S  novým 
dodavatelem uzavřelo město smlou-
vu na  šest let, během kterých zaplatí 
za  požadované služby téměř čtyřiapa-
desát milionů korun.

„Tato cena vzešla z  veřejné soutěže, 
do  níž se přihlásilo šest zájemců. Je-
jich nabídky se rozcházely o  desítky 
milionů korun. Město se rozhodlo pro 
společnost, která disponuje kvalitní 
technikou a  jež nabídla nejnižší cenu. 
Ta nejvyšší byla sto patnáct milionů,“ 
uvedl šumperský starosta Tomáš Spur-
ný a  dodal, že město si ještě před po-
depsáním smlouvy prověřilo reference 
na vítěznou firmu. „S majitelem firmy 
jsme probrali naše představy týkající 
se kvality a  provádění údržby zeleně. 
Ujistil nás, že disponuje rozsáhlým 
technickým zázemím i  personálem,“ 
dodal Spurný. Vzápětí upřesnil, že 
námitku, kterou podal proti výsledku 
soutěže dosavadní dodavatel, Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže pro bez-
důvodnost zamítl. 

„Harmonogram prací, jenž nám nový 
dodavatel předložil, budeme důsled-
ně kontrolovat. Snahou města je, aby 
v  souladu se zadávacími podmínkami 
byla vždy v danou dobu konkrétní část 
zeleně uklizená,“ doplnila starostu ve-
doucí majetkoprávního odboru radnice 
Hana Répalová a dodala, že předmětem 
zakázky jsou zahradnické služby a  také 
provozní kontrola dětských hřišť a jejich 
úklid. Jde tak kromě jiného o pravidelný 
i jednorázový úklid parků a sídlištní ze-
leně, jednorázový úklid chodníků v par-
cích po zimě, o péči o mobilní zeleň či 
o  údržbu laviček, parkových příslušen-
ství a malých vodních prvků a děl, jako 
jsou kašny a jezírka.

„V  současnosti již máme zpracova-
ný pasport městské zeleně, ze které-
ho je zřejmé, kdo je vlastníkem nebo  
nájemcem zeleně. Vychází z  něj i  har-
monogram jarní údržby. V  případě 
soukromého pozemku přitom můžeme 
vlastníka či nájemce pouze upozornit, 
aby jej udržoval,“ zdůraznila Répalová. 
Vzápětí připomněla, že o parky, jež jsou 
zařazeny do hospodářského lesa, se stará 
na základě výběrového řízení šumperská 
firma Údržba zeleně a parků. Konkrétně 
jde o park nad cihelnou, tzv. Šumperský 
kotel a park nad pekárnou. -zk-

Městského architekta by měla mít 
od  července šumperská radnice. Roz-
hodla o tom rada města na svém jedná-
ní 7. března. Architekt bude pro město 
pracovat na  základě smlouvy o  dílo. 
Jeho služby by měly ročně vyjít maxi-
málně na  dvě stě čtyřicet tisíc korun. 
V této souvislosti uložili radní vedoucí 
odboru finančního a plánovacího, aby 
do  rozpočtových opatření letošního 
roku zapracovala do  kapitoly odboru 
správy a vnitřních věcí sto dvacet tisíc 
korun na jeho činnost.

„Od  zřízení funkce městského ar-
chitekta si slibujeme vylepšení vizuální 
podoby města, například sjednocení 
městských prvků, jako je třeba mobi- 
liář a podobně. Významnou roli by pak 
měl sehrát při zamýšlené výstavbě nové 
čtvrti pod někdejším sanatoriem,“ uve-
dl šumperský starosta Tomáš Spurný. 
Architekt by tak měl především úzce 
spolupracovat s odborem rozvoje měs-
ta, územního plánování a investic v ob-
lastech architektury a  urbanizmu při 
posuzování připravených investičních 

záměrů. Měl by být garantem a iniciá-
torem tvorby koncepce rozvoje města 
a  měl by být v  kontaktu s  brněnskou 
firmou knesl kynčl architekti, která pro 
Šumperk vytváří územní plán. 

„Záběr činnosti městského archi-
tekta bude poměrně široký. Kromě 
jiného bude zahrnovat také konzul-
tační činnost vůči občanům,“ doplnil 
starostu tajemník městského úřadu 
Petr Holub. Vzápětí podotkl, že jedním 
z  jeho „úkolů“ by mělo být i  zvyšová-
ní povědomí obyvatel města o kvalitní 
architektuře, poradenská činnost či 
pořádání veřejných projednávání a be-
sed s  cílem lepšího zapojení občanů 
do procesu rozvoje města.

Na pozici městského architekta bude 
vypsáno výběrové řízení. Vybere ho 
odborná komise, v  níž by měl kromě 
jiných usednout i  zástupce České ko-
mory architektů. Městský architekt pů-
sobí v řadě měst v republice, například 
v Chrudimi, v Mnichově Hradišti nebo 
ve Žďáru nad Sázavou. Před dvěma lety 
zřídil tuto funkci Jeseník.  -zk-

Máte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma vyzvednout

Péči o zeleň ve městě má 
od března na starosti nová firma

Šumperk bude mít městského architekta

Kompost si lze nabrat do pytle či jiné 
nádoby, případně naložit do přívěsné-
ho vozíku.                                 Foto: -pk-

Most v Tylově ulici, který vede od ulice Kosmonautů směrem k Bratrušovskému 
koupališti, projde letos „generálkou“. Jeho stav je velmi špatný. Potvrdila to odborná 
analýza mostů a lávek, kterou si místní radnice nechala zpracovat.
Do rekonstrukce mostu se pustí olomoucká firma JR stavby CZ, jež vyhrála veřej-
nou soutěž na dodavatele, po letní sezoně, tedy začátkem září. Hotova by měla být 
do konce listopadu. Investice přijde městskou kasu na 3,142 milionu korun. 
 Foto: P. Kvapil

Informace z posledního jednání zastupitelstva města přineseme 
v příštím vydání Šumperského zpravodaje 10. dubna.

Rozpis jarního úklidu komunikací a chodníků je zveřejněn 
na www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích 

Komunální služby a Komunikace.
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Kulturní kaleidoskop/Evropské volby

Malý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

Informace ke květnovým volbám do Evropského parlamentu

Oblíbený literární seminář, který 
pořádá šumperská Knihovna T. G. Ma- 
saryka a  jenž vede Marie Brožová ze 
zábřežského gymnázia, pokračuje 
v  dubnu další přednáškou. Uskuteční 
se v úterý 2. dubna od 18 hodin v ma-
lém sále knihovny a  jeho tématem je 
Nenápadná síla próz Jáchyma Topola 
(Kloktat dehet, Chladnou zemí, Su-
permarket sovětských hrdinů, Citlivý 
člověk). Vstupné je třicet korun. -red-

Děti ze základní školy v  Šumavské 
ulici představí v  minigalerii infor-
mačního centra na Hlavní třídě místa 
v  Šumperku a  okolí, která navštěvují 
ve  svém volném čase. Výstavu nazva-
nou Šumperk jinýma očima si v úterý 
2. dubna samy uvedou.

Na začátku tohoto projektu přiblíži-
ly vychovatelky školní družiny dětem 
město z  jiného úhlu pohledu. Děti se 
dozvěděly zajímavosti o vzniku města, 
jeho historii a pověstech, jež k Šumper-
ku i  okolí patří. „Děti si vybraly mís-
ta v  našem městě a  okolí, která samy 
ve  svém volném čase rády navštěvují 
a chtěly by je představit nejen místním, 
ale i  turistům,“ vysvětlila vychovatel-
ka školní družiny Milada Vyhnálková. 
„Na  výstavě budou k  vidění kresby 

temperovými a vodovými barvami, ko-
láže i dílka z kašírovaného papíru,“ do-
plnila pracovnice informačního centra 
Miroslava Kouřilová.

Vernisáž výstavy, jež proběhne 
v úterý 2. dubna od 17.30 hodin, bude 
v  mnohém neobyčejná. Děti se totiž 
zhostí rolí tvůrců a moderátorů a navíc 
samy zajistí doprovodný program. Vý-
stavu si mohou návštěvníci informač-
ního centra prohlédnout až do  úterý 
30. dubna. -red-

Za  tajemstvím hradu Rabštejna 
u  Bedřichova je název přednášky,  
kterou na  čtvrtek 11. dubna chysta-
jí šumperské knihovnice. Především 
o historii a stavebních podobách toho-

to hradu pohovoří Radim Vrla a  Jitka 
Štáblová. Beseda se odehraje od  páté 
odpolední v malém sále knihovny.

Rabštejn u  obce Bedřichov patřil 
mezi významné moravské hrady, v sou-
časné době však náleží spíš mezi téměř 

zapomenuté památky. Kroměřížské 
a olomoucké pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu zde v nedávné době 
prováděla průzkumné práce, které při-
nesly nové, překvapivé objevy. I o nich 
bude během přednášky řeč. -red-

Volby do Evropského parlamentu se 
na  území České republiky uskuteční 
ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 
24. května začíná hlasování ve 14 hodin 
a končí ve 22 hodin, v sobotu 25. květ-
na se bude hlasovat od 8 do 14 hodin.

V  souladu s  ust. § 5 odst. 1 zákona  
č. 62/2003 Sb. o  volbách do  Evropské-
ho parlamentu a  o  změně některých 
zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, 
má právo v  těchto volbách volit každý 
občan České republiky, který aspoň dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let, a  také 
občan jiného členského státu EU, jenž 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku  
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů při-
hlášen k trvalému pobytu nebo přechod-
nému pobytu na území České republiky. 
Překážkou ve  výkonu volebního práva 
do  Evropského parlamentu na  území 
České republiky je zákonem stanove-
né omezení osobní svobody z  důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo omezení své-
právnosti k výkonu volebního práva.

Občan jiného členského státu EU, 
který má právo volit na  území České 

republiky, projeví svou vůli hlasovat 
ve volbách do EP na území ČR tím, že 
podá u obecního úřadu, v jehož správ-
ním obvodu je přihlášen k  trvalému 
nebo přechodnému pobytu na  území 
ČR, nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb (tj. do 14. 4. 2019) žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu.

Při podání této žádosti předloží ob-
čan jiného členského státu EU platný 
průkaz totožnosti, doklad osvědčující 
přihlášení žadatele k  trvalému pobytu 
nebo přechodnému pobytu na  území 
České republiky a  současně podepí-
še čestné prohlášení, ve  kterém uvádí 
svoji státní příslušnost, místo pobytu,  
adresu volebního obvodu, kde byl do-
sud pro volby do  Evropského parla-
mentu veden ve volební evidenci, a to, 
že bude hlasovat ve volbách do Evrop-
ského parlamentu pouze na území Čes-
ké republiky.

Občan jiného členského státu EU, 
který je veden v dodatku stálého sezna-
mu voličů pro účely voleb do zastupi-

telstev obcí na  území České republi-
ky, podá u  obecního úřadu, u  něhož 
je v  dodatku stálého seznamu voličů 
veden, žádost o  přenesení svých úda-
jů z  dodatku stálého seznamu voličů 
do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Tuto žádost je třeba 
podat nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději v neděli 14. dubna.

Občané jiného členského státu EU, 
kteří jsou přihlášeni k  pobytu v  Šum-
perku, mohou požádat o  zápis do  se-
znamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, anebo o  přenesení svých 
údajů z  dodatku stálého seznamu vo-
ličů do  seznamu voličů pro volby do   
Evropského parlamentu osobně 
na  Městském úřadu v  Šumperku, Je-
senická 31, kancelář č. 321 (2. patro, 
vchod z  ulice Rooseveltovy). Posled-
ním dnem podání žádosti je neděle  
14. dubna v době od 11 do 16 hodin.

Volič, jenž je zapsán v  seznamu  
voličů pro volby do  Evropského par-
lamentu, může požádat o  vydání vo-
ličského průkazu nejdříve ode dne 

vyhlášení voleb, a  to osobně do  středy  
22. května do 16 hodin, nebo písemným 
podáním doručeným na  úřad nejpoz-
ději v pátek 17. května. Podání musí být 
v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče nebo v elektro-
nické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky voliče. S  voličským 
průkazem lze volit v kterémkoliv okrsku 
v rámci republiky.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů pře-
de dnem voleb předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o  vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle. Žádosti 
o vydání voličského průkazu pro voli-
če s  trvalým pobytem v  Šumperku se 
vyřizují na správním oddělení odboru 
správního a  vnitřních věcí, v  kancelá-
ři č. 323 ve  2. patře přístavby budovy 
Městského úřadu v  Jesenické ulici 31 
(vchod z ulice Rooseveltovy).

O. Breitzetelová, 
vedoucí oddělení správního odboru 

správního a vnitřních věcí

V polovině března hostila šumperská Městská knihovna T. G. Masaryka valnou hro-
madu Svazu knihovníků a informačních pracovníků Olomouckého a Severomorav-
ského kraje (SKIP10), která probíhá jednou za tři roky. Šestasedmdesát přítomných 
knihovníků pozdravili místostarostka města Irena Jonová a předseda celostátního 
svazu knihovníků Roman Giebisch.
Přítomní si vyslechli zprávy o činnosti za roky 2016-2018 a poté zvolili zástupce 
do orgánů SKIP na období 2019-2021. Do regionálního výboru SKIP10 přitom byla 
zvolena ředitelka šumperské knihovny Kamila Šeligová. Oceněno bylo rovněž sedm 
členů svazu, kteří obdrželi grafický list, jehož autorkou je Věra Kovářová. Na závěr 
setkání si knihovníci z Olomouckého a Severomoravského kraje s velkým zájmem 
prohlédli budovu nové knihovny. Foto: archiv MK

Rabštejn patřil mezi významné morav-
ské hrady, dnes je téměř zapomenut.                    
 Foto: -jš-

Literární seminář se zaměří 
na Jáchyma Topola

Děti ze „šestky“ představí 
Šumperk jinýma očima

V knihovně odhalí 
tajemství hradu Rabštejna
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Na Slavnostech města Šumperka 
zahraje skupina WOHNOUT

O súdanském vězení s Petrem Jaškem

Hitem byly opět čarodějnické procesy, město nabízí další turistické novinky

Informace/Zpravodajství

Slavnosti města Šumperka, jež le-
tos proběhnou od čtvrtka 30. května 
do  neděle 2. června, na-
bídnou vedle divadelních 
představení, historie a  ro-
mantiky, oslavy dne dětí 
a  běžeckého závodu také 
koncerty hudebních 
skupin. Mezi nimi se 
objeví místní kapely 
Sioux a  Dub Band, 
pražská skupina 
Late Harvest a  ze-
jména známá skupina 
Wohnout. 

Pražská rocková formace, 

kterou tvoří bratrská dvojice Jan 
a  Matěj Homolovi, baskytarista 

Jiří Zemánek a  bubeník Zde-
něk (Fenek) Steiner, přive-

ze do  Šumperka skladby 
z  nového alba Miss Ma-
ringotka. Čtveřice hu-
debníků zahraje rovněž 

své osvědčené hity, jako je 
například Svaz českých bo-

hémů. Koncerty zmíně-
ných kapel se uskuteční 
ve  večerních hodinách 
v pátek 31. května v Pa- 
vlínině dvoře. 

 -bv, zk-

Petr Jašek, český humanitární pra-
covník, přijel do  Súdánu v  prosinci 
2015, aby předal finanční dar na  léč-
bu těžce popáleného studenta. Měl tu 
pobýt čtyři dny, ale před odletem byl  
zatčen a  obviněn ze špionáže. Později 
byl odsouzen na  doživotí za  špionáž 
a  spiknutí proti státu. Na  svobodu se 
dostal až po  445 dnech strávených 

v drsných podmínkách tamních vězení.
První dva měsíce strávil na společné 

cele s  džihádisty, jako křesťan zažíval 
neustálé útoky. O jeho propuštění jed-
nali čeští diplomaté, ministerstvo za-
hraničí, české velvyslanectví v  Káhiře 
a švýcarský konzul v Súdánu. V únoru 
2017 mu byla udělena milost a súdán-
ský prezident nařídil jeho okamžité 
propuštění. 

Pokud by se někdo domníval, že dny 
strávené ve  vězení ho odradí od  další 
misijní práce, mýlí se. Petr dál cestuje 
po celém světě a plní roli ambasadora 
organizace Hlas mučedníků.

Co pomohlo Petru Jaškovi přežít? Co 
dávalo jeho ženě a dvěma dětem nadě-
ji na  shledání? Nejen na  tyto otázky 
odpoví Petr Jašek na  besedě v  sobotu  
6. dubna od 15 hodin v sále Bratrské jed-
noty baptistů v ulici M. R. Štefánika 10. 
Setkání pořádá křesťanská organizace 
žen AGLOW. I. Hlavsová

Loňská turistická sezona byla úspěšná. Atraktivity, 
jež místní radnice návštěvníkům i  „domácím“ loni 
nabídla, navštívilo více než jedenáct tisíc lidí. Bo-
dovala již tradičně expozice Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě a vzrostl také zájem o prohlíd-
ky klášterního kostela. Do samotného informačního 
centra na Hlavní třídě pak zamířilo téměř osmadva-
cet tisíc návštěvníků i „domácích“. 

Šumperské turistické atraktivity navštívilo loni 
11 156 lidí, z nichž 894 byli cizinci. Nejvíce, dvě stě 
osmdesát, zahraničních návštěvníků přijelo z  Pol-
ska, téměř dvě stovky z Německa a 175 ze Slovenska. 
Místní turistická lákadla si prohlédli i Rusové, Brito-
vé, Bulhaři, Číňané, Kyperčané či Srbové. Mezi nimi 
jsou již tradičně účinkující srpnového folklorního 
festivalu. Ze statistik přitom vyplývá, že velmi popu-
lární jsou akce, které lidé mohou absolvovat zdarma. 
Příkladem jsou Slavnosti města či Dny evropského 
dědictví.

Největším lákadlem stále zůstává expozice Ča-
rodějnické procesy, zachycující nejtemnější období 
šumperské historie. Zamířilo do  ní téměř sedm ti-
síc návštěvníků. Tři a  půl tisíce turistů si prohlédlo   
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie a o prohlíd-
kové okruhy městem v doprovodu průvodce projevi-
lo zájem 710 osob. V loňské nabídce přitom chyběly 
rozhledy z radniční věže, která byla z důvodu rekon-
strukce historické budovy radnice uzavřena. 

„Prohlídkové okruhy městem lákají spíše organizo-

vané zájezdy, místní školy a starší věkové skupiny. Ti 
mladší hledají víc flexibilitu, chtějí si památky projít 
sami a  spojit výlet s  obědem či s  posezením v  ka-
várně. Pro rodiny s dětmi pak není výklad o historii  
města natolik lákavý,“ říká mluvčí radnice Olga Haj-
duková. Oddělení kultury a vnějších vztahů se proto 
snaží nabídnout nové turistické produkty, jež jsou pro 
tyto skupiny atraktivnější. 

Mezi novinky patří interaktivní hra v  rámci ob-
líbené platformy Geofun nazvaná Není známka 
jako známka, kterou si mohou zájemci „stáhnout“ 
do chytrých telefonů a tabletů a jíž provázejí význam-
ný šumperský textilní podnikatel Robert Siegl s man-
želkou Emmou, ztvárnění jako komiksové postavičky. 
„Hra vychází z populárního geocachingu. Nestačí ale 
pouze najít místo a zapsat se, ale v rámci hry se plní 
i  různé úkoly průvodce. Náš příběh je koncipován 
jako hledání ztracené ochranné známky, při níž se 
hráč dozvídá zajímavosti z historie města,“ popisuje 
tisková mluvčí.

Další mobilní hra, Skryté příběhy, si klade za cíl 
přiblížit historii města, zejména období poloviny  
16. století, kdy byl Šumperk pod nadvládou Žerotí-
nů. „Pod názvem Páni Žrouti se skrývá příběh kon-
fliktu Jana ze Žerotína a šumperských měšťanů. Hráč 
nastupuje do služby k Žerotínům a snaží se aktivně 
ovlivňovat vývoj událostí tak, aby pomohl městu 
a jeho obyvatelům ke svobodě,“ přibližuje hru Haj-

duková a dodává, že během hodiny absolvují zájem-
ci osm zastavení, na nichž musejí plnit různé úkoly.

Místní radnice rovněž navázala spolupráci s oblí-
benou cykloturistickou aplikací Na kole i pěšky, která 
přináší tipy na výlety a shromažďuje informace o za-
jímavých turistických cílech. 

„V  loňském roce jsme se díky evropské dotaci 
pustili do realizace projektu Po stopách Malé Vídně 
a  Slezského Říma, jenž zatraktivní námi nabízený 
prohlídkový okruh zejména mladší generaci a  ro-
dinám s dětmi. V  jeho rámci vznikne nová mobilní 
aplikace, interaktivní mobilní hra v rámci Geofunu, 
webové stránky a nové propagační materiály,“ prozra-
zuje tisková mluvčí. Součástí projektu je také nákup 
tzv. chytré lavičky, která se bude nacházet na travna-
té ploše u divadla v Komenského ulici. „Lidé si na ní 
budou moci nejen odpočinout, ale také dobít mobil 
a využít wi-fi připojení k internetu, třeba i ke stažení 
mobilní hry či aplikace nebo nastudování prohlíd-
kového okruhu Po  stopách Malé Vídně,“ podotýká 
Hajduková a připomíná, že v rámci projektu se loni 
v červnu uskutečnily dva poznávací zájezdy obyvatel 
Nysy do Šumperka a Šumperanů do polského part-
nerského města.

Dalším partnerem projektů přeshraniční spoluprá-
ce pak je polské město Bielawa, s nímž Šumperk sdílí 
bohatou tradici textilního průmyslu i  snahu obno-
vit památky s touto tradicí spjaté. „V rámci projektu  
realizovaného polskou stranou spolupracovalo naše 
oddělení kultury a vnějších vztahů na vzniku video-
dokumentu o  záměru společných projektů expozic, 
představující turistický potenciál obou měst,“ uzavírá 
tisková mluvčí. -zk-

Petr dál cestuje po celém světě. 
 Foto: archiv

Klasické rozhledy z radniční věže loni město nenabízelo, neboť historická budova radnice procházela rekonstrukcí. Vystoupat na radniční věž tak budou moci zájemci až 
letos - od soboty 1. června, kdy bude ve městě zahájena letní turistická sezona. Foto: P. Kvapil

Nejvíc lákají čarodějnické procesy

Novinky cílí hlavně na mladší 
generaci a rodiny s dětmi

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na 
www.utulekosoblazsko.cz/.
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

28. 3. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
29. 3. od 10 hod. v „K“   Křeslo pro hosta s Lucií Krejčí  Beseda 
  na téma detoxikace těla a zvýšení imunity 
2. 4. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou
5. 4. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
6. 4. od 19 hod. v hotelu Grand   Společenský večer s hudbou 
  Nutná rezervace v kanceláři SONS! 
11. 4. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - šperky z papíru
 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 neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé  
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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. 

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  Možnost požádat o Modlitby za umí-
rající v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel. č. 703 176 291. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Charita Šumperk

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

referenta oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků 
odboru dopravy 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 minimálně vyšší 
odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách 
některých zákonu, v  platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána * komunikační schopnosti * 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

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) * informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů 

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

Hlavní zaměření činnosti: příprava podkladů pro vydávání rozhodnutí na úseku speciálního stavebního úřadu * 
provádění činnosti spojené s  bodovým hodnocením řidičů za  porušení povinností stanovených zákonem o  silničním 
provozu * zabezpečování administrativních úkonů spojených s  prováděním archivace a  skartace dle vnitřních předpisů 
a právních norem na úseku dopravních přestupků a silničního hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1. 5 .2019  nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte 
na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 5. 4. 2019. Informace k pozici podá 
Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 223.

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“   Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý čtvrtek od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky 
  Vede M. Vychopeňová.
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk pořádá v rámci celosvětové akce 
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

v pátek 12. dubna od 8 do 14 hodin (termín lze přizpůsobit vašim podmínkám)
Pytle na sběr odpadu jsou k vyzvednutí ve Středisku ekologické výchovy v bu-
dově Vily Doris v ulici 17. listopadu 2. V Šumperku pomůžeme zajistit odvoz 

odpadků. Máte-li zájem připojit se k akci, kontaktujte J. Kampa, Středisko 
ekologické výchovy, e-mail kamp@doris.cz, tel.č. 774 908 122.
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Hl. Třída, Šumperk
Nás navštivte

583 221 200
Volejte

internet@spk.cz
Pište

LET INTERNETU 

zpravodaj_032019_cb_tisk.indd   1 20.03.19   13:02

Přihlášky pro akademický rok 2019/2020
se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

Přední evropský výrobce vláknocementové střešní krytiny

Chcete stabilní práci v mezinárodní společnosti?

ZÁMEČNÍK

SPECIALISTA 
IT PODPORY

NABÍZÍME VÁM:
  stabilní zázemí u zaměstnavatele  

s dlouholetou tradicí
  5 týdnů dovolené
  měsíční motivační příplatky až do výše 25 % 

tarifní mzdy
  odměna za odpracované směny
  odměny při pracovních a životních jubileích
  příspěvek na životní připojištění

  příspěvek na cafeterii
  příspěvky na rekreace, masáže, sportovní 

aktivity aj.
  příspěvky na závodní stravu/ stravenky
  plně hrazené jazykové a vzdělávací kurzy
  zvýhodněné mobilní tarify
  bezplatné nápoje

PŘIJME 
NOVÉ ZAMĚSTNANCE

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
Tel. 583 318 364
Email: michaela.smrckova@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Příčná 26, Šumperk
www.cembrit.cz

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

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

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

• 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

Fortex reality

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

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

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

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY 
NA POZICE:

DISPEČER DOPRAVY 
A MECHANIZACE
STAVBYVEDOUCÍ

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

Žádosti se strukturovaným pracovním životopisem prosím 
zašlete na kariera@fortex-ags.cz

Kontakt:  FORTEX – AGS, a.s. , Jílová 1550/1, 
787 01 Šumperk, Tel. 725 007 139

Nabízíme zajímavé  a dlouhodobé 
zaměstnání ve stabilní společnosti.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
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Specializovaná bankovní 
přepážka již také na pobočce 
České pošty v Šumperku!

Víte, že již několik týdnů působí 
na  hlavní poště v  Šumperku speciali-
zovaná přepážka Poštovní spořitelny? 
Na  místě je otázka: „Co tato novin-
ka přináší?“ Na  ni odpovídá vedoucí 
šumperské pošty Bc.  Libor Václavek: 
„Mnozí občané našeho města i přileh-
lého okolí, klienti Poštovní spořitelny, 
již tuto novou přepážku využívají. Její 
provoz byl totiž zahájen už před několi-
ka týdny. Od nového pracoviště očeká-
váme, že poskytne vyšší komfort a větší 
diskrétnost. Člověk totiž nemusí stát 
u  okénka. Při vyřizování potřebných 
věcí se v  klidu posadí - a  to je hlavní  

p ř e d p o k l a d 
pro vytváření  
a  rozvíjení vzá-
jemných osob-
nějších kontaktů 
i  vztahů. Toto prostředí nám pak vel-
kou měrou umožní rozšířit nabídku 
služeb, jejichž škála je výrazně větší než 
na univerzální přepážce.

To jsou hlavní důvody pro otevře-
ní nového bankovního pracoviště 
na poště Šumperk 1. Místním občanům 
přineseme nejdostupnější bankovní  
a pojišťovací služby pod jednou střechou 
(poštovní účty, půjčky, pojištění nebo 
zhodnocení finančních prostředků).“ 

            Pošta je Šumperk 1 
má otevírací dobu: 

Pondělí - Pátek: 
8.30 - 18.30; 

Sobota: 
08.30 - 11.30

ČLEN SKUPINY ČSOB

Dagmar Pecková
Spirituál kvintet

Hradišťan
& Jiří Pavlica

ŠUMPERK 3. 5. 2019
Předprodej: na pokladně DK Šumperk

on-line na ticketkultura.cz a v síti ticketstream.cz
www.topkoncerty.cz

ACCESS BARS®
DOPŘEJTE SI ŽIVOT V RADOSTI, LEHKOSTI 
A HARMONII MEZI TĚLEM, MYSLÍ A DUŠÍ.

ÚČINKY ACCESS BARS®:
Uvolnění stresu a psychického napětí * Odbourání pocitů přepracovanosti,
únavy a vyčerpanosti * Odbourání nespavosti * Účinné na psychické 
problémy, deprese, úzkosti, strachy * Snížení hyperaktivity u dětí * Zlepšení
kvality Vašeho života * Obnovení životní vitality a vnitřní síly * Obnovení 
radosti, lehkosti a vnitřního klidu 

Kontakt:  Ing. Michaela Kovářová  I  Gen. Svobody 48/22, Šumperk  
www.access-terapie-sumperk.cz  I  tel. 604 288 025



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

• 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 VásŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• Příspěvek 10 000 Kč po 3 a 6 měsících.

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

Sedací souprava KENNEDY
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz

PŘEDPLATNÉ 2019/2020
V PRODEJI OD 1. 4. 2019

www.divadlosumperk.cz

GENIUS LOCI


