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Ročník XXI.

Šumperk spojí 
se Studénkami a Bludovem 
cyklostezky

Torzo pomníku 
u Grandu 
vezme zasvé3, 5 4 5

21. srpen 1968 
v Šumperku objektivem 
fotoaparátu 6

Stáhněte si nového průvodce 
Šumperkem do mobilního 
telefonu

Druhá zářijová sobota se již několik 
let nese v celé republice i v Šumperku ve 
znamení Dnů evropského dědictví, které 
město pořádá ve spolupráci se Sdruže-
ním historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Odstartuje je, stejně jako loni, 
koncert v klášterním kostele a v jejich 
rámci se zpřístupní návštěvníkům nej-
významnější památky zdarma. Otevřeny 
budou mezi devátou ranní a pátou od-
polední a provádět jimi budou zkušení 
odborní průvodci. Ve vybraných památ-
kách vystoupí žáci Komorního smyčco-
vého orchestru, Dechového orchestru 
a Klavírního oddělení místní Základní 

umělecké školy. Letos poprvé si zájemci 
budou moci prohlédnout také interiéry 
divadla a průvodci jim přiblíží rovněž 
historii městského a židovského hřbito-
va. Novinkou pak jsou jízdy historického 
vlaku s parní lokomotivou a soutěž o za-
jímavé ceny.

Dny evropského dědictví 
zahájí koncert v kostele, 

předcházet mu bude 
křest Proměn

Dny evropského dědictví odstartují 
v Šumperku, stejně jako loni, koncertem 
v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie. V pátek 6. září se zde představí 

místní žesťové trio Th e Flash Brass ve 
složení Stanislav Bartošek - trubka, Sta-
nislav Bartošek mladší - trubka a Tomáš 
Bartošek - trombón. Jejich hostem bude 
varhanice Ingrid Silná, jež působí na ka-
tedře muzikologie Univerzity Palackého 
v Olomouci a vyučuje hudební teorii 
a dějiny hudby na Konzervatoři Pavla 
Josefa Vejvanovského v Kroměříži a na 
olomoucké Konzervatoři Evangelické 
akademie. „V programu zazní skladby 
Girolama Diruty a Adriana Banchieriho, 
Jakoba Hasslera, Heinricha Ignaze Franze 
von Bibera, Johanna Spetha, Pavla Josefa 
Vejvanovského, Jacoba Rittlera, Johanna 
Jacoba Frobergera, Carla Rosiera či Mar-
ca-Antoineho Charpentiera,“ říká referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů šum-
perské radnice Bohuslav Vondruška. Vzá-
pětí upřesňuje, že koncert začíná úderem 
sedmé podvečerní a vstup je zdarma.

Ještě před vlastním koncertem proběh-
ne jedna velmi zajímavá akce. Naplánován 
je totiž křest knihy nazvané Šumperské 
proměny na přelomu tisíciletí. Publikace 
zobrazuje proměny Šumperka od šede-
sátých let minulého století po současnost 
a čtenář v ní najde 124 dnes už historic-
kých fotografi í, které pro srovnání doplňu-
je 121 snímků současných. Jejich autorem 
je známý šumperský fotograf Josef Pavlí-
ček. O textový doprovod se pak postara-
la kunsthistorička Milena Filipová. „Na 
rozdíl od první publikace vydané v osm-
desátých letech minulého století nebyly 
snímky v této knize cíleně pořizovány 
se záměrem zobrazit Šumperk v jeho 

proměnách. Jde o výběr z archivu Josefa 
Pavlíčka, který velmi zajímavě srovnává 
a dokumentuje, jak velice se město změ-
nilo za několik posledních desetiletí,“ 
podotýká vydavatel knihy Pavel Ševčík 
ze štítecké Veduty. 
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Radečci zahrají 
na střeše divadla
Skupina O5 a Radeček se vrací na 

střechu divadla s koncertním recitá-
lem. Navazuje tím na loni obnovenou 
tradici koncertování, jež je jedinečné 
pro svou pohodovou a přátelskou at-
mosféru. Stane se tak v pátek 13. září 
hned dvakrát - nejprve od šesté a poté 
od osmé podvečerní.

Stejně jako loni půjde i tentokrát 
o neformální koncert. V aranžích pro 
akustické nástroje tak zazní známé hity, 
ale i písně, které Radečci na koncertech 
běžně nehrají, a chybět nebude ani ně-
jaké to překvapení. Jako host pak vy-
stoupí na střeše divadla písničkář Vojta 
Kroupa. Za špatného počasí se akce 
přesune do divadelního Hrádku. Více 
na www.o5.cz. -zk-

O5 a Radeček se po roce vracejí na 
střechu divadla.  Foto: -zn-

Během Dnů evropského dědictví si mohou lidé  prohlédnout i farní kostel 
sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí.  Foto: -pk-

Srpnový tip: Pravěká 
hostina v muzeu

Zajímavou výstavu připravili na tyto 
měsíce šumperští muzejníci. Nese ná-
zev Pravěká hostina: Zpracování po-
travin a příprava pokrmů v pravěku 
a v Hollarově galerii v muzeu je k vidě-
ní do 29. září. -red-

18. července si mohly děti v rám-
ci Prázdninového dne v muzeu 
vyzkoušet, jak se pracuje s kůží. 
 Foto: M. Stuchlá

Dny evropského dědictví nabízejí různorodý program

Proměny Šumperka od šedesátých 
let minulého století po současnost 
zobrazuje nová publikace Josefa 
Pavlíčka.

Soutěžte spolu s Dny 
evropského dědictví

Získejte propagační leták Dnů 
evropského dědictví v Šumperku 
v Informačním centru Šumperk, 
v recepci průvodců na radnici, v ex-
pozici Čarodějnické procesy a v pa-
mátkách otevřených v sobotu 7. září, 
navštivte je a sbírejte razítka pamá-
tek do kuponu, jenž je součástí letá-
ku. Kompletně orazítkovaný kupon 
budete moci vyměnit za volnou vstu-
penku na jeden z fi lmů Minifestivalu 
fi lmů Alfreda Hitchcocka, který se 
bude konat v září v šumperském kině 
Oko, nebo se s ním můžete zúčastnit 
slosování o zajímavé ceny, jež věno-
vali partneři akce - například volné 
vstupenky do divadla a Vlastivědné-
ho muzea, novou knihu Šumperské 
proměny a další publikace. Letáky, 
seznam cen a podrobná pravidla 
lze nalézt od druhé poloviny srpna 
na www.sumperk.cz v sekci Turista 
a Volný čas, podsekci Dny evropské-
ho dědictví.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Festival lákal na exotiku i domácí folklor

Hudbou, zpěvem a tancem  ožilo 
minulý týden město Šumperk. Na Me-
zinárodní folklorní festival se po roce 
opět sjelo několik set účinkujících 
z různých koutů světa a České repub-
liky. Ti roztančili a rozezpívali Sady        
1. máje, pěší zónu v centru města a tzv. 
Pavlínin dvůr. Na domácí i exotický 
folklor se přišly podívat stovky vyzna-
vačů tradic.

Během šestidenního maratonu vy-
stoupení, který trval od středy 14. do 
pondělí 19. srpna, se v plné kráse ukázal 
nejen český a moravský folklor, ale také 
soubory zahraniční, z jejichž vystoupe-
ní na diváky často „dýchla“ nefalšova-
ná exotika. Lidé tak mohli obdivovat 
například umění tanečníků z Indo-
nésie, Mexika, Arménie, Kazachstánu 
či Ruska. Nejpestřejší program čekal 
návštěvníky v sobotu – kromě Roztan-
čené ulice si během odpoledního hlav-

ního pořadu připomněli šedesátiny 
postřelmovské Markovice, která patří 
k zakladatelům festivalu, a její „naro-
zeniny“ mohli oslavit při večerní vese-

lici v Pavlínině dvoře. Letošní ročník 
tak opět potvrdil, že šumperský festival 
právem patří k nejprestižnějším akcím 
v republice.  -zk-

Během třiadvacátého ročníku Mezinárodní folklorního festivalu se do Šumperka sjelo na pět set muzikantů, zpěváků a tanečníků. Lidem přiblížili kulturu, zvyky 
a tradice nejen českých národů, ale i zemí evropských a „exotických“. Páteční vystoupení mexické skupiny Santiago de Queretaro v tzv. Pavlínině dvoře bylo velmi 
působivé.  Foto: P. Kvapil
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Části oprýskané fasády na budově 
šumperského kina Oko musela v čer-
venci odstranit odborná stavební fir-
ma. Hrozilo totiž, že kusy staré omítky 
spadnou na frekventovaný chodník. 
Do nového kabátu se ale biograf letos 
neoblékne, neboť v rozpočtu zatím ne-
jsou na větší rekonstrukci vyčleněny 
potřebné finance. 

„Bylo nutné odstranit alespoň 
omítku, která by se mohla samovolně 
uvolnit,“ řekl ředitel kina Oko Kamil 
Navrátil a podotkl, že s větší opravou, 
včetně zateplení, počítá šumperská 
radnice výhledově. „Nyní probíhá re-
konstrukce kanalizační přípojky, která 
je zastaralá, takže do objektu prosakuje 
vlhkost,“ dodal Navrátil.

Kino Oko vzniklo přestavbou ně-
kdejšího kulturního domu, který vy-
užívali obyvatelé města již za první 
republiky. Razantní proměnou prošel 
interiér před několika lety, kdy se zre-
konstruoval celý prostor pro diváky 
a kdy se podařilo vybavit kino 3D tech-
nologií.  -red-

Začátkem září se na šumperské te-
nisové dvorce T.J. Sokol sjede po roce 
opět řada osobností z oblasti sportu, 
kultury, politiky i podnikatelské sféry. 

Šestadvacátý ročník známého turna-
je ProKennex Cup odstartuje v pátek             
6. září ve 14.30 hodin tenisovým tur-
najem internacionálů, tedy bývalých 
reprezentantů a ligových hráčů. Pokra-
čovat pak bude v sobotu 7. září.

Během pátečního odpoledního tur-
naje se představí bývalí špičkoví čeští 
reprezentanti Petr a Pavel Huťkovi, 
kteří akci současně pořádají, a také 
František Pála, Jiří Hřebec, Pavel Štro-
bl, Jiří Hrdina, Radek Čížek, Vladislav 
Šavrda, František Stejskal, Jiří Ma-
řík a další. O den později, v sobotu                                          
7. září, začne úderem deváté ranní tur-
naj umělců a osobností. V něm změří 
své síly Leona Machálková, Petr Rychlý, 
Karel Šíp, Josef Náhlovský, Josef Mla-
dý, Josef Laufer, Zdeněk Merta, Pavel 
Šporcl a Felix Slováček. „Jako nováčka 
jsme pozvali známého zpěváka Jakuba 
Smolíka,“ prozradil tajemník turnaje 
František Šmejkal a dodal, že letošní 
ProKennex Cup opět uzavřou finálové 
zápasy kolem páté odpolední. „V přípa-
dě nepřízně počasí bychom závěr tur-
naje posunuli na nedělní dopoledne, 
jak kdysi bývalo dobrým a tradičním 
zvykem,“ podotkl Šmejkal. -red-

Viklající se a klapající dlažba v blíz-
kosti sochy císaře Josefa II. na Hlavní 
třídě by se měla dočkat opravy. Její vý-
měnu plánují na nadcházející měsíce 
Podniky města Šumperka. 

„Okolo sochy císaře Josefa II. byla 
dlažba neodborně položena na ne-
odvodněný podklad. Ten je potřeba 
upravit a dlažbu položit znovu,“ uvedl 
ředitel Podniků města Šumperka Lu-
děk Šperlich. Vzápětí dodal, že rekon-
strukce by měla proběhnout letos na 
podzim poté, co místní radnice uloží 
ve zmíněné lokalitě optický kabel, jež 
propojí městské úřadovny a další veřej-
né budovy.

Josef II., který se jako prvorozený 
syn narodil v roce 1741 císařovně Marii 
Terezii a Františku Lotrinskému, stanul 
v čele habsburské monarchie po mat-
čině smrti v roce 1780, když před tím 
s ní již patnáct let společně vládl. Byl 
prototypem osvícenského panovníka, 
prohlašujícího se za služebníka státu, 
jehož blaho je mu prvním zákonem. 
Již roku 1781 vydal patent o zrušení 
nevolnictví a patent toleranční o ome-
zené náboženské svobodě. I když se 
ve svém reformátorském úsilí dopustil 

řady omylů, zanechal po sobě památku 
lidového panovníka – „selského císaře“, 
na něhož vzpomínalo obyvatelstvo čes-
kých zemí bez rozdílu věku.

Se vzrůstajícím nacionalismem v de-
vatenáctém století se ovšem poměr 
k Josefu II. začal měnit. Zejména Něm-
ci v něm začali vidět především panov-
níka, který byl propagátorem němectví. 
Jako velkou oslavu němectví hodnotil 
v projevu při odhalení sochy na nádvo-
ří šumperského zámku 8. června 1884 
tuto událost starosta Friedrich Tersch.

Žel tento nacionálně laděný pohled 
na císaře převzaly po vzniku republiky 
zejména Češi v národnostně smíšených 
či převážně německých oblastech, což 
se týkalo i Šumperka. Už v červnu 1919 
neznámí pachatelé urazili soše kord 
a patent, v roce 1921 pak požádala 
česká okresní správa německé vedení 
města, aby pomník na zámeckém ná-
dvoří zabednila. O dva roky později 
pak byla socha odvezena do areálu mu-
zea a v osmdesátých letech minulého 
století byla umístěna do parku léčebny 
v Bílé Vodě. Odtud se v roce 2001 vráti-
la do Šumperka jako kulturně historic-
ký a umělecký artefakt. -zk-

Tenis si zahrají 
osobnosti i sportovci

Na budově 
kina bylo 
nutné otlouct 
část fasády

Dlažba kolem sochy 
císaře Josefa se vymění

      Kupte si KŽŠ 
a získejte slevu 
na říjnový Džemfest

Při zakoupení zářijového vydání 
měsíčníku KŽŠ a předložení kupo-
nu nabízejí pořadatelé říjnové akce 
Džemfest zvýhodněné vstupné se sle-
vou 20%. KŽŠ je k dostání pouze za 
12 Kč v knihkupectvích, v knihovně, 
v divadle, kině Oko, v Informačním 
centru, v informacích městské úřa-
dovny a v novinových stáncích. -zk-

      Do města se 
opět sjedou farmáři

Již pošesté budou mít letos Šum-
perané a lidé z okolí možnost na-
kupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 6. září 
obsadí prodejci dvě desítky stánků 
rozesetých v prostoru na Hlavní tří-
dě mezi obchodním domem a ho-
telem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okres-
ní Agrární komora ve spolupráci 
s městem, si budou moci příchozí 
nakoupit od osmé ranní do čtvrté 
odpolední. -zk-

  

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kaná-
le č. 3, pokračují. Na programu jsou 
vždy první středu v měsíci v době od 
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci 
v době od 18 do 19 hodin a také první 
sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Mimořádnou relaci chystá civil-
ní ochrana na sobotu 31. srpna se 
šumperským starostou a senátorem 
Zdeňkem Brožem. Další vysílání pak 
proběhnou podle plánu. Ve středu 
4. září dopoledne bude řeč o Klubu 
důchodců Šumperk, v pátek 6. září 
se bude odpoledne mluvit o životě 
dobrovolných hasičů po prázdninách 
a v sobotu 7. září pak ovládne dopo-
lední vysílací prostor téma Jan Benda 
vzpomíná. Bližší informace lze nalézt 
na www.sumperk.cz.  -red-

Petr Rychlý zná šumperské kurty již 
z minulosti.  Foto: archiv

Neodborně položená dlažba v okolí 
sochy císaře Josefa II. se ještě letos 
vymění.  Foto: -pk-

Nejbližší farmářské trhy proběh-
nou v Šumperku 6. září, poslední 
pak 4. října.                    Foto: -zk-
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Šumperk spojí se Studénkami a Bludovem cyklostezky
Ve znamení cyklostezek, jež  spojí město se soused-

ními obcemi, se nese letošní „stavební“ léto v Šumper-
ku. Minulý měsíc tak odstartovala realizace stezky pro 
cyklisty do Dolních Studének, která by měla být hoto-
va příští rok v srpnu, a do letošního října chce místní 
radnice dokončit propojení tzv. Moravské cyklotrasy 
v části vedoucí z tzv. Bludovečku do Šumperka. Příš-
tí rok pak má v plánu, ve spolupráci s  Vikýřovicemi 
a Rapotínem, že napojí stávající „rapotínskou“ cyklos-
tezku, jež lemuje silnici I/11,44, na obousměrné pru-
hy vyhrazené cyklistům, které povedou až ke světelné 
křižovatce ulic Jesenické a Lidické. Vzájemně propojit 
všechny příměstské cyklostezky by chtělo město v dal-
ších letech.

Jízda na kole mezi Šumperkem a sousedními Dol-
ními Studénkami bude od příštího roku mnohem 
bezpečnější než je tomu dosud. Lidé totiž budou moci 
využít novou cyklostezku. Společný projekt Šumperka 
a Dolních Studének, který je rozdělen na tři samostat-
né stavby, uspěl se žádostí o přidělení dotace z fondů 
Evropské unie z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Morava. Stavět se přitom již začalo. 
Letos by měla být hotova část na šumperském katas-
tru od Dolních Studének po propustek u Šumperka, 
stezka v samotných Dolních Studénkách  a nová láv-

ka přes Desnou, na níž se finančně stejně podílejí obě 
obce. Příští rok se pak Šumperk pustí do úseku mezi 
„ZUŠkou“ a Sumtexem. Na letošní etapu přitom město 
vyčlenilo ve svém rozpočtu dvanáct milionů korun.

V Šumperku cyklostezka naváže na stezku vedoucí 
směrem z Temenice po ulicích Havlíčkově a Žerotí-
nově, a to ve stejném dopravním uspořádání. „Trasa 
vychází od kruhového objezdu u Základní umělecké 
školy a v obousměrných pruzích širokých půldruhého 
metru povede jako součást komunikace Žerotínovou 
ulicí. Před světelnou křižovatkou s ulicí Jesenickou 
bude ukončena a cyklisté budou dopravním značením 
bezpečně vyvedeni do hlavního dopravního proudu. 
Po průjezdu touto křižovatkou se komunikace rozší-
ří a cyklisté se opět zařadí do vyhrazených jízdních 
pruhů. Stejně bude řešen i průjezd přes železniční 
přejezd,“ popisuje šumperský místostarosta Petr Su-
chomel a dodává, že stavební úpravou projde křižo-
vatka ulic Žerotínovy a Dolnostudénské u Parsu, kde 
vzniknou nové bezpečnější přechody pro chodce se 
středovými ostrůvky. Po rekonstrukci se zde pak příští 
rok upraví dopravní režim změnou přednosti v jízdě. 

Prioritu ve směru na Dolní Studénky dostane napoje-
ní Žerotínovy ulice na Dolnostudénskou. 

„Před vjezdem do areálu ČSAD v Dolnostudénské 
ulici budou cyklisté jedoucí ze Šumperka bezpečně 
převedeni ze svého vymezeného jízdního pruhu na 
levou stranu. Zde bude stezka obousměrně vedena po 
rozšířeném tři a půl metru širokém pásu ze zámkové 
dlažby, který bude oddělen od silnice obrubníkem. 
Most přes náhon k malé vodní elektrárně se ještě letos 
stavebně upraví a rozšíří,“ zdůrazňuje místostarosta.  

 Pokračování na str. 5

Gulášová vůně se minulý čtvrtek li-
nula celými Sady 1. máje.  Prostranství 
u Vily Doris se totiž proměnilo v dějiště 
prvního ročníku soutěže nazvané Roz-
tančené kotlíky, kterou její organizátoři 
uspořádali jako doprovodnou akci Me-
zinárodního folklorního festivalu.

„Připraveno jsme měli deset kotlů 
a nakonec jsme jich obsadili osm. Týmy 
přitom měly za úkol uvařit co nejchut-
nější guláš ze čtyř kilogramů předního 
hovězího masa. K dispozici měly ještě 
cibuli, sůl, vodu, mouku a papriku. Při-
dávat mohly samozřejmě i další vlastní 
ingredience,“ uvedl šumperský radní 

Jiří Gonda, který nad neobvyklou akcí 
převzal záštitu. Ke kotlíkům se soutěží-
cí postavili již brzy dopoledne, uvařeno 
pak bylo hodinu po poledni. „Kuchtění“ 
navíc po celou dobu doprovázeli svým 
hraním a zpěvem poddvorovští Gajdoši, 
kteří se do soutěžního klání rovněž za-
pojili a nakonec vybojovali třetí příčku.

O vítězích rozhodla odborná sedmi-
členná porota v čele se zastupitelem Pe-
trem Krillem, jež vybrala čtyři nejlepší 
kotlíkové guláše. Ten nejchutnější pod-
le porotců uvařil tým Podniků města 

neboli Spolek přátel vyzrálého hroznu 
Šumperk. Druzí skončili „kuchaři“ z SBS 
Autoškoly, třetí cimbálovka ze Starého 
Poddvorova a „bramborová“ medaile 
připadla zástupcům partnerského měs-
ta Prievidza. „Čtyři kotlíky jsme nabídli 
právě partnerským městům Šumperka, 
tedy Mikulovu, Prievidze, Nyse a Bad 
Hersfeldu. Soutěžní družstvo nakonec 
sestavila jen Prievidza,“ podotkl Gon-
da, jenž se nebrání tomu, aby „projekt“ 
Roztančené kotlíky pokračoval i v dal-
ších letech. -zk-

Mohutná borovice vejmutovka, jež 
rostla jako solitér v prostoru Husova 
náměstí v Šumperku, musela jít k zemi. 
Její zdravotní stav byl totiž velmi špat-
ný a na frekventovaném místě byla li-
dem nebezpečná.

„Poslední šetření jsme proved-
li v dubnu. Ukázalo se, že borovice je 
silně proschlá a již ve stadiu odumí-
rání v důsledku napadení patogenem, 
patrně rzí vejmutovkovou. To potvrdil 
i odborný posudek certifikovaného ar-
boretisty,“ uvedl ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich. Zmíněný 
posudek uvádí, že ani odstranění infi-
kovaných částí by nemělo dlouhodobý 
efekt. Masivní suché větve navíc již při 
středně silném větru hrozily pádem. 
Odborná firma tak nemocný strom 
v první polovině srpna odstranila. -zk-

Šumperk letos zrealizuje samostatnou komunika-
ci širokou tři metry vedoucí do Dolních Studének. 
 Foto: -pk-

Nejchutnější kotlíkový guláš byl ten 
z kuchyně Spolku přátel vyzrálého 
hroznu Šumperk.  Foto: -pk-

Soutěžící ze slovenské Prievidze si do Šumperka přivezli i vlastnoručně vyrobenou 
směs koření.  Foto: P. Kvapil

Mohutná borovice vejmutovka, jež 
rostla jako solitér v prostoru Husova 
náměstí, byla ve špatném zdravotním 
stavu a musela se skácet.  Foto: -pk-

Cyklostezka do Studének 
bude hotova příští rok v srpnu

Roztančené kotlíky provoněly Sady 1. máje

        Máme koncepci i investiční 
výhled v oblasti cyklistické dopravy 
na příštích pět let. P. Suchomel, 
 místostarosta Šumperka

Stará borovice se musela 
skácet, byla nebezpečná



42 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Stalo se před 45 lety

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa začala v nočních hodinách 
20. srpna 1968. Téhož dne se od večera pře-
misťovaly tanky jednoho z praporů šum-
perského pluku na šumperské nádraží, 
aby se po půlnoci přesunuly po želez-
nici do výcvikového prostoru. Avšak 
již v noci se podle směrnice ministra 
obrany tankový prapor vrátil do kasá-
ren. Prezident republiky vydal rozkaz 
neopouštět kasárna, nevydávat je a ne-
vyvolávat ozbrojená střetnutí.

Podle rozkazu velitele místního tan-
kového pluku, pplk. Veleckého, byla 
zesílena obrana kasáren. U bran byly 
rozmístěny tanky. Na základě poža-
davků státní správy nechal velitel plu-
ku střežit důležité objekty ve městě. 

Na konci ranního nástupu pluku, kte-
rý proběhl v bouřlivé atmosféře, byla 
schválena protestní rezoluce a odeslá-
na sovětskému velvyslanectví v Praze. 
V příštích dnech byly odeslány ještě 
další dvě rezoluce.

Po poledni 21. srpna dorazil k městu 
mechanizovaný pluk polské armády. 
Dav lidí mu u dnešní Obchodní aka-
demie zatarasil průjezd městem. Velitel 
pplk. Czechowski požádal pplk. Ve-
leckého o zajištění pořádku ve městě 
a umožnění průjezdu. Velitel šumper-

ského pluku se odvolal na rozkaz svého 
vrchního velitele neopouštět kasárna 
a doporučil polským jednotkám, po-
věřeným pokračovat na Moravskou 
Třebovou a Poličku, objezd města. Aby 
bylo zabráněno zbytečným nedorozu-
měním a střetům, navázalo českoslo-
venské velení s polskými veliteli přímé 
telefonické spojení a došlo také ke 
schůzce. Po jednání nebyly polské jed-
notky rozmístěny v Šumperku, ale za-
ujaly postavení na cvičišti u Rapotína. 
Polští velitelé si uvědomovali vážnost 
situace a nehodlali vyhrocovat napětí 
snahou odzbrojit československé jed-
notky, obsadit kasárna a rozmístit těžké 
zbraně ve městě, jak původně vrchní 
velení invaze předpokládalo. V Šum-

perku bylo zřízeno jen stanoviště pol-
ského velitele města. 

Následující fotografie, převážně ze 
sbírek Vlastivědného muzea v Šum-

perku, ale i SOA Šumperk a soukromé 
sbírky V. Kroutila, přibližují dramatic-
ké hodiny 21. srpna 1968 ve městě.

 Zdeněk Doubravský, VM Šumperk

21. srpen 1968 v Šumperku objektivem fotoaparátu

Od Rapotína přijíždějí první tanky polské armády k centru města.

Lidé podepisují petici na podporu legálních státních a stranických orgánů.

Polské tanky obracejí, aby objely cent-
rum města blokované občany.

Na budově divadla se v místech dnešní re-
staurace Opera objevil transparent s nápi-
sem „To je naše věc. Vy jste agresoři.“Překvapení a rozhořčení lidé v ulicích.

Od ranních hodin střežily vjezdy do šumperských kasáren tanky československé armády.

Občané obklopili posádky stojících tanků.
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Jižních rytmů si bu-
dou moci po pět 
zářijových a jeden 
říjnový večer užít 
všichni, kteří za-
vítají do šumper-
ského H-clubu 
v Rooseveltově 
ulici. Podzimní 
netradiční taneční 
kurzy pořádá již ně-
kolik let místní Řecká 
obec, nově nabyté „doved-
nosti“ budou moci jejich absolventi uplatnit nejen při 
návštěvě Řecka, ale především na Řecké zábavě. Ta je 
naplánována na sobotu 12. října.

Netradiční kurzy odstartují v pondělí 2. září              
v 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. Během 
šesti dvouhodinových lekcí, z nichž každá přijde na 
padesát korun, proniknou jejich účastníci bez pro-
blémů do tajů řeckého tance. Věková hranice navíc 
není nijak omezena a podmínkou není ani klasické 
„párování“, neboť jde o kolektivní tanec. Nově nabyté 
taneční umění poté mohou absolventi kurzu zúro-
čit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu           
12. října místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 2. září, pondělí             
9. září, pondělí 16. září, pondělí 23. září, pondělí                                                                                                           
30. září a pondělí 7. října vždy od 18 do 20 hodin. Bliž-
ší informace a rezervace vstupenek na říjnovou Řec-
kou zábavu za 150 Kč p. Vacková, tel.č. 604 954 770.

O své „sportoviště“ brzy přijdou šumperští skate-
boardisté. Torzo komunistického pomníku na náměs-
tí Svobody u hotelu Grand zanedlouho zmizí. Místní 
radnice rozhodla o jeho odstranění, v současnosti tak 
Podniky města Šumperka vybírají dodavatele prací.

„Pomník nemá žádné využití a objekt je poškoze-
ný,“ vysvětlil tajemník šumperské radnice Petr Holub, 
podle něhož není místo pro skateboardisty vzhledem 
k blízkosti frekventovaných komunikací vůbec bez-
pečné a navíc dochází k celkové destrukci obkladu. 
O budoucí podobě prostoru ale zatím není rozhod-
nuto. „V první fázi půjde o vybourání podstavce a dal-
ších prvků do úrovně nejnižšího stupně. Na místě tak 
zůstane pouze základová deska. Úpravy plánujeme na 
přelom srpna a září,“ přiblížil nadcházející kroky ře-
ditel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich. 

Budoucí podobu tohoto prostoru určí studie, kte-
rou pro odbor rozvoje města, územního plánování 
a investic zpracovává firma Knesl a Kynčl. „Studie řeší 
především parkování, zabývá se ale i volnou plochou. 
Hotova by měla být do konce října,“ uvedla vedoucí 
odboru rozvoje města Irena Bittnerová.

Památník vznikal v lokalitě, kde až do sedmdesá-
tých let minulého století stály obytné domy a byla zde 
dokonce i první benzínová stanice v Šumperku. „Bu-
dovy byly zbourány někdy po roce 1968. Na dobových 
snímcích z okupace Šumperka polskou armádou jsou 
ještě zachyceny,“ popsal historik šumperského muzea 
Zdeněk Doubravský. Původní zástavba pak ustoupila 
panelovým domům. Zamýšlený monumentální po-

mník, jemuž měla vévodit socha, ovšem nebyl nikdy 
dokončen. Plány tehdejšího Okresního výboru KSČ 
totiž překazila Sametová revoluce v roce 1989. -zk-

Řekové naučí 
svému tanci

Torzo pomníku 
u Grandu vezme zasvé

Šumperk spojí se Studénkami a Bludovem cyklostezky

Plánovaný monumentální pomník nebyl nikdy do-
končen. Místní radnice nyní rozhodla o odstranění 
jeho torza.                                                         Foto: -zk-

   Pokračování ze str. 3
Další část cyklostezky od mostu přes vodní náhon 

až na hranici katastrů obou obcí, kterou tvoří řeka 
Desná, povede po samostatné asfaltové komunikaci 
široké tři metry pro cyklisty i pro pěší. Ta bude v noci 
na všech úsecích osvětlena. Do její realizace se firma 
Strabag, která zvítězila ve výběrovém řízení, již pustila 
a hotova by měla být ještě letos. Příští rok bude stavba 
pokračovat až k okružní křižovatce u „ZUŠky“. Vše by 
mělo být hotovo do konce srpna a celkové náklady na 
realizaci obou zmíněných šumperských úseků před-
stavují částku 17,847 milionu. Vybudování lávky přes 
Desnou, kterou zajišťuje brněnská firma Swietelsky 
stavební s.r.o. a jež bude hotova ještě letos, přijde na 
3,812 milionu.

Lepší komunikace se cyklisté letos dočkají také 
v šumperské části cesty od Bludovské ulice směrem 
na Bludoveček, jež naváže na již upravenou komuni-
kaci od Bludova. Více než kilometrový úsek, široký 
dva a půl až tři metry, bude krytý asfalto-betonovým 
povrchem. „Současně opravíme i povrch propojovací 
cesty směrem k ulici Polní, takže potom bude mož-
né na kole pohodlně a bezpečně sjet od Bludova i na 
Zábřežskou ulici kolem nově otevřeného depa České 
pošty,“ podotýká Suchomel. 

Realizace, kterou má „na triku“ zábřežský Ekozis, 

přijde na sedm a půl milionu. Motorovým vozidlům 
zde bude vjezd zakázán, výjimkou budou mít pouze 
dopravní obsluha vodohospodářského objektu, země-
dělská technika a vlastníci soukromých pozemků po-
dél stezky. „V rámci stavby rovněž obnovíme přilehlou 
zeleň. Stromy, které zasahují do profilu cyklotrasy, na-
hradí nová zeleň,“ dodává místostarosta, podle něhož 
chce místní radnice zajistit bezpečné propojení města 
s okolními obcemi hlavně pro ty, kteří dojíždějí do 
Šumperka na kole za prací, do škol, za sportem i zába-
vou. Současně ale myslí město i na rekreaci a sportov-
ní vyžití obyvatel a návštěvníků Šumperka.

„Příští rok chceme ve spolupráci s Vikýřovicemi 
a Rapotínem zajistit napojení stávající „rapotínské“ 
cyklostezky do Šumperka až na světelnou křižovat-
ku s ulicí Lidickou,“ prozrazuje Suchomel. Změna 
z hlediska cyklistů v budoucnu čeká podle něj i úsek 
Temenické ulice od světelné křižovatky „U Koruny“ 
ke křižovatce s ulicí Šumavskou. Zde je už stavebně 
povoleno rozšíření ulice a vybudování obousměrných 
vyhrazených pruhů pro cyklisty. Dojde tak k napoje-
ní cyklostezky vedoucí z Temenice na stezku v ulicích 
Havlíčkově a Žerotínově. 

„V křižovatce „U Koruny“ se bude tato trasa pro-
tínat a propojovat jedním směrem přes ulici J. z Po-
děbrad na Bratrušov a opačným směrem přes ulice 
Zábřežskou a Bludovskou na Bludov. Pak už nám 
zbývá realizovat v návaznosti na řešení parkování 
u přednádraží propojení „malínské“ cyklostezky 
s novou „dolnostudénskou“, a to od Benátek po uli-
ce Uničovskou a Dolnostudénskou směrem k Parsu. 
A „rapotínskou“ stezku bychom rádi spojili s „ma-
línskou“, a to Lidickou ulicí směrem k Benátkám,“ 
vypočítává místostarosta a zdůrazňuje, že poté bude 
základní síť cyklostezek ve městě hotova. „Taková 
je koncepce a investiční výhled v oblasti cyklistické 
dopravy na příštích pět let,“ shrnul plány města Su-
chomel. Z. Kvapilová

Na Bludoveček se cyklisté 
dostanou po kvalitní komunikaci

V plánu je i další 
propojení cyklostezek

Lepší komunikace se cyklisté letos dočkají v šum-
perské části cesty od Bludovské ulice směrem na 
Bludoveček.                                                Foto: -pk-
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Džemfest mobilizuje 
mladé, aby darovali krev

Letos se z plakátu Džemfestu směje současný olomoucký hejtman Jiří Rozbořil.

Stáhněte si nového průvodce Šumperkem do mobilního telefonu
Společnost Daruma Plzeň vytvořila 

jako součást nového prezentačního pa-
nelu, který je již od dubna umístěn na 
Hlavní třídě v Šumperku, novou aplika-
ci pro chytré mobilní telefony nazvanou 
Průvodce po Šumperku. Místní radni-
ce rovněž připravuje další aplikaci pro 
smartphony jako doprovodný produkt 
k projektu Po stopách Malé Vídně.

Mobilní aplikace Průvodce po Šum-
perku od plzeňské Darumy je určena 
pro chytré mobilní telefony s ope-
račním systémem Andorid a iOS a je 
k dispozici v české, anglické, němec-
ké i polské jazykové mutaci. „Nový 
průvodce obsahuje řadu zajímavých 
informací o městě ve formě textů 
i audio-vizuálních záznamů. Navíc 
je propojen s navigací v mobilu. Pro-
střednictvím ní je tak uživatel směro-
ván přímo k určitému cíli v Šumperku 
a okolí,“ sdělil Bohuslav Vondruška, 

referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů. Aplikace je dostupná zdarma 
na Google Play (Android-https://play.
google.com/store/apps/details?id=cz.
daruma.audioguide.sumperk&hl=cs) 
a AppStore (iPhone https://itunes.ap-
ple.com/en/app/darumago!-city-au-
dio-guides/id606232441?mt=8) a na 
stránkách města Šumperka. QR kódy 
odkazující na stažení jsou k dispozici 
přímo na informačním panelu na Hlav-
ní třídě nedaleko obchodního domu.

Město navíc chystá další mobilní apli-
kaci, která je doprovodným produktem 
k projektu Po stopách Malé Vídně. „Jde 
o naučnou stezku městem, na níž bu-
dou tabulkami s populárně-naučným 
textem vyznačeny významné budovy, 
jež jsou tematicky spjaty s obdobím roz-
voje města na přelomu 19. a 20. století,“ 
doplnil Vondruška. V rámci projektu 
již vyšly dvě nové pohlednice, které lze 

koupit v Informačním centru, v recepci 
průvodců v budově radnice a v expozi-
ci Čarodějnické procesy. Radnice rov-
něž počítá s obnovou krabiček oplatků 
do stylu Malé Vídně a s vydáním letáku 
s mapkou. 

Aplikace Po stopách Malé Vídně 
je k dispozici zdarma a podobně jako 
aplikace Průvodce po Šumperku obsa-
huje mapu s napojením na GPS, veš-
keré informace a historické fotografie 
všech čtyřiadvaceti objektů, které se 
nacházejí na této stezce. Jedná se napří-
klad o knihovnu, Vilu Doris, Pavlínin 
dvůr, divadlo, radnici a další. Součástí 
aplikace je i prezentace místních fi-
rem, jež v jednotlivých budovách sídlí 
a které aplikaci finančně podpoří. Celý 
seznam budov je k dispozici na http://
www.sumperk.cz/cs/turista/atraktivi-
ty-mesta/po-stopach-male-vidne.html. 

 -oh, zk-

Nové aplikace o Šumperku jsou urče-
ny pro chytré mobilní telefony.

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, o.s., 
okr. org. Šumperk (SPMP Šumperk) 
vnikla v r. 1992. Jejím cílem je pomáhat 
osobám s mentálním i kombinovaným 
postižením a jejich rodinám. Podporuje 
všechny iniciativy zabezpečující trvalé 
zlepšení podmínek života, prosazuje 
rovnoprávné postavení lidí s mentál-
ním postižením a provádí osvětovou 
činnost. V r. 1994 SPMP Šumperk zří-
dila Základní školu a Střední školu Po-
mněnka, o.p.s. a o 3 roky později vzniklo 
Denní centrum pro osoby s mentálním 
postižením Pomněnka (Centrum Po-
mněnka), a to jako přímá návaznost na 
ZŠ a SŠ Pomněnka. V současné době 
poskytuje SPMP Šumperk 4 sociální 
služby: Centrum Pomněnka, Chráněné 
bydlení Pomněnka, Podporované byd-
lení Pomněnka, Odlehčovací služba 
Pomněnka.

Dnes bychom se chtěli zaměřit právě 
na Centrum Pomněnka. Posláním této 
služby je připravovat osoby s mentál-
ním postižením na život ve společnosti 
s co nejmenší mírou podpory. Cílovou 
skupinou Centra Pomněnka jsou osoby 
s lehkým až středně těžkým mentálním 
postižením i v kombinaci s tělesným 
postižením nebo lehkou smyslovou 
vadou ve věku od 18 do 40 let. Služba 
není poskytována osobám trpícím váž-
nou duševní poruchou a osobám s těž-
kým stupněm smyslového postižení. 
Sociální služba je od září 2012 určena 
i pro osoby s těžkým stupněm mentál-

ního postižení, které vyžaduje vysokou 
míru podpory a pomoci. Hlavním cí-
lem služby je rozvíjet nové a udržovat 
osvojené rozumové schopnosti, moto-
rické, komunikační a sociální doved-
nosti osob s mentálním postižením. 

Centrum Pomněnka nabízí do-
pomoc při sebeobslužných úkonech 
(hygiena, stravování…), dále jsou 
to výchovné, vzdělávací, terapeu-
tické, aktivizační činnosti jako např.: 
kulturní aktivity (divadlo, výstavy, 
plesy…), muzikoterapie, keramika, 
výroba svíček, šití, práce s pedigem, 
práce se dřevem, plstění, tkaní, diva-
delní aktivity, práce na PC, ježdění na 
koních, plavání, rehabilitační pobyty, 
pobyty u moře aj. Uživatelé se také 
mohou přihlásit do pěveckého krouž-
ku a kroužku arteterapie.

Rádi bychom nabídli ježdění na ko-
ních i veřejnosti. Máte-li zájem, stačí 
kontaktovat ředitelku organizace, a to 
osobně na adrese: Šumavská 11 nebo 
mailem: n.vykydalova@seznam.cz.

Nabízíme také k prodeji výrobky 
uživatelů Centra Pomněnka (vyrábíme 
i na zakázku). Můžete nás tedy zakou-
pením výrobků podpořit. Po domlu-
vě s p. Zdráhalovou (tel. 732 524 500 
nebo lenzdr@seznam.cz) vám můžeme 
zaslat katalog výrobků nebo si můžete 
přijít vybrat osobně. Více informací 
o společnosti najdete na: www.spmp-
sumperk.cz.

N. Strakošová Vykydalová, 
ředitelka SPMP Šumperk

Festival Džemfest, který proběhne 
letos v říjnu v Šumperku, apeluje na 
mladé lidi, aby se začali zajímat o mož-
nost stát se dárcem krve. Mohou tak  
pomoci zachraňovat lidské životy.

Džemfest nachystal k tématu kam-
paň, která má stejně jako v minulých 
letech svéráznou grafiku. Originálními 
plakáty, jež se objeví vždy v létě, je totiž 
festival známý. Předloni šokoval les-
bickým motivem s nahými ňadry, loni 
vyfotil nejlepšího českého lyžaře On-
dřeje Banka s obličejem pomazaným 
od džemu. Letos se z plakátu směje 
bývalý zaměstnanec fakultní nemocni-
ce a současný olomoucký hejtman Jiří 
Rozbořil. Texty na vizuálu pak odkazu-
jí na spolupráci festivalu a šumperské 
transfuzní služby v kampani „Džemfest 
podporuje dárcovství krve“.

„Krev a krevní plazma hrají zcela 
zásadní roli při záchraně lidských ži-
votů, přičemž šumperská transfuzní 
služba potřebuje nové dárce. Proto 
jsme se rozhodli šířit mezi mladými 
lidmi povědomí o možnosti stát se 
dárcem,“ vysvětluje pořadatel Džem-
festu Ondřej Polák. Vzápětí dodává, 
že s Džemfestem Olomoucký kraj 
dlouhodobě spolupracuje. I proto 
pořadatelé požádali Jiřího Rozbořila, 
aby se do kampaně zapojil tím, že se 
stane modelem pro chystaný plakát. 
„Hejtman má ke zdravotnictví blízko, 
a snad i proto s naším nápadem bez 
váhání souhlasil. Při focení navíc uká-
zal, že v jeho těle bije srdce rockera,“ 
dodává s úsměvem Polák a připo-
míná, že více informací lze nalézt na 
www.dzemfest.cz. -zk-
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Chcete si zacvičit? Přijďte mezi nás!
Alena Horneková Kroupová nabízí pro školní rok 2013-2014 každé pondělí 

od 19:30 do 20:30 hodin CVIČENÍ PRO ŽENY v malé tělocvičně 6. ZŠ 
v Šumavské ul. – vstup od hřiště ze Šumavské ulice. Začínáme v pondělí 
9. září. Budete spokojené, uvolněné, protažené, posílené na těle i na duši. 

Jako bonus nabízíme jarní víkendový pobyt na horách zdarma. 

Zpravodajství/Seriál šumperské firmy

Policie dopadla „bombového“ anonyma V září nabídne Filmový klub 
Minifestival Alfreda Hitchcocka

Představujeme: Firma JESAN KOVO s.r.o. očima ředitele Petra Holého

Nebezpečného anonyma vyhrožují-
cího bombami dopadli šumperští poli-
cisté. Během pěti měsíců poslal celkem 
pětačtyřicet výhrůžek do různých re-
staurací, barů, heren a také na šumper-
ský Úřad práce. Jde o jeden z největších 
případů anonymního vyhrožování v re-
publice. Sedmadvacetiletého muže ze 
Šumperka hodlá policie obvinit ze šíření 
poplašné zprávy.

„Pachatel rozesílal zprávy přes ano-
nymní SMS brány, případně zneužíval 
e-mailové adresy jiných osob, používal 
různé počítače a telefony. Odhalit ho 
bylo velmi obtížné,“ uvedl ředitel územ-
ního odboru šumperské policie Libor 
Giesel. Kvůli bombovým výhrůžkám 
tak vyjížděli policisté k zásahům celkem 
v pětačtyřiceti případech, a to nejen ve 
městě a jeho okolí, ale i v Rýmařově či 
Brně. „Pokaždé jsme museli budovy 
evakuovat, zabezpečit je a prohledat, 
což trvalo několik hodin,“ popsal situ-

aci Giesel. Nejvíc potíží přitom pachatel 
způsobil místnímu Úřadu práce, kde 
vyhrožoval čtyřikrát, oznámení o ulo-
žené výbušnině posílal jedné z úřednic 
z cizích e-mailových adres. 

Policisté se nyní snaží zjistit, co mla-
díka k nebezpečnému jednání vedlo. 
„Některé výhružné zprávy podepisoval 
jmény či přezdívkami svých známých, 
také si někdy vybíral podniky, které 
navštěvují. Chtěl se jim tak pomstít, 
věděl, že takto jim způsobí problémy,“ 
řekl vrchní komisař Rostislav Brückner. 
Vzápětí dodal, že dlouhodobě neza-
městnaný mladík měl s některými lidmi 
ve svém okolí vztahové konflikty a údaj-
ně trpěl i depresivními stavy. Policisté 
tak nařídili přezkoumání jeho dušev-
ního stavu. Za šíření poplašné zprávy 
může jít do vězení na šest měsíců až tři 
roky. V minulosti přitom již byl dvakrát 
souzen pro ohrožování mravní výchovy 
mládeže a úvěrový podvod.  -zk-

Šumperský Filmový klub chystá na září 
Minifestival Alfreda Hitchcocka. Každá 
středa v tomto měsíci tak bude od osmé 
večerní v Oku vyhrazena fanouškům to-
hoto kultovního tvůrce, který utkvěl vět-
šině lidí v hlavě jako „mistr hororu“.

„Ve středu 4. září nemůžeme začít 
ničím jiným než filmem Psycho. Násle-
dovat pak budou další klubové středy 
s filmy Vražda na objednávku a Cizinci 
ve vlaku. Poslední středu v září si pro-
mítneme poslední životopisný film Hit-
chcock s Antony Hopkinsem a Helen 
Mirrenovou, popisující zákulisí a intri-
ky vzniku kultovního snímku Psycho,“ 
říká vedoucí Filmového klubu Kamila 
Šeligová. Vzápětí dodává, že každou 
projekci zahájí krátký odborný úvod. 
O ten se postará Jan Haluza, student 
Katedry divadelních, filmových a me-
diálních studií olomoucké Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého. 

Festival vyvrcholí v pátek 27. září 
v 19.30 hodin na divadelním Hrádku. 
Vystoupí zde soubor Buchty a loutky 
s představením Psycho Reloaded - Mat-
ko, cos to provedla?! „Jde o loutkové 
divadlo na motivy slavného hororu 
a první inscenaci čtyřdílného cyklu, 

inspirovaného americkými kvalitními 
filmy. Podle vyjádření souboru je to po-
klona dobrému filmu, poklona špatnému 
humoru a poklona loutkové tradici. Z to-
lika poklon až mrazí v zádech,“ podotýká 
Šeligová.

Za vstupné na filmová představení 
zaplatí diváci osmdesát korun, členové 
Filmového klubu pak šedesát korun. 
Vstupenka na divadelní představení 
přijde na rovnou stokorunu, o dvacet 
korun méně zaplatí členové Filmo-
vého klubu. Průkazky se přitom stále 
prodávají za šedesát korun v pokladně 
kina Oko.  -red-

Společnost JESAN KOVO s.r.o. je na 
Šumpersku poměrně známou firmou, 
i když u většiny starších spoluobčanů 
spojenou s podnikem místního prů-
myslu Jesan Jeseník, který mimo jiné 
v jednom ze svých závodů opravoval 
televizory, ledničky a pračky. Můžete 
tedy vaši společnost představit?

Máte pravdu, naše společnost sku-
tečně ve svých počátcích byla jedním ze 
čtyř závodů podniků místního průmys-
lu Jesan Jeseník. Po roce 1989 byl tento 
podnik rozdělen na několik samostat-
ných státních společností. K 1. lednu 
2004 byla společnost, tedy sídlo společ-
nosti v Šumperku a provoz v Bohdíko-
vě, v rámci velké privatizace, prodána 
formou přímého prodeje současným 
majitelům. V té době společnost vy-
ráběla především ruční tvářecí stroje, 

a to ohýbačky plechu, ohýbačky trubek, 
zakružovačky plechu a lemovačky ple-
chu. Dále vyráběla pásové pily na dřevo, 
nůžky na plech, svěráky Kasper, včetně 
malých  dílenských svěráků. Tento sorti-
ment v převážné většině vyrábíme dále, 
avšak se vzrůstající poptávkou po elek-
trických,  případně programovatelných 
strojích, musela firma reagovat výrobou 
nových, technicky dokonalejších a efek-
tivnějších typů strojů. V současnosti tak 
vyrábíme v převážné většině elektrické 
stroje, které na přání zákazníků vybaví-
me i programovatelným ovládáním. Na-
bízíme tedy v podstatě velký sortiment 
zboží určený pro klempíře, zámečníky, 
údržbářské dílny a výrobní podniky. 
V posledních letech jsme známí i výro-
bou atypických a individuálních strojů 
v oblasti tváření.

Nosným programem  firmy jsou 
nyní tvářecí stroje, které jste jmeno-
val. Můžete nám sdělit postavení fir-
my na trhu, jakou máte konkurenci 
a jaké jsou přednosti výrobků společ-
nosti JESAN KOVO s.r.o.?

Vzhledem k velikosti naší firmy 
vyrábíme velice široký sortiment 
zboží, pro které jsme se snažili najít 
uplatnění jak v České republice, tak 
v zahraničí. V České republice jsme 
společnost, která má nejširší výrobní 
sortiment v této oblasti. V některých 
případech jsme dokonce jediní tu-
zemští výrobci. Samozřejmě jsme se 
také chtěli dostat na zahraniční trhy, 
i přesto, že jsme neměli žádné zku-
šenosti s exportem, rozhodli jsme se 
pravidelně zúčastňovat  tuzemských 
i zahraničních veletrhů například 
v Německu, Polsku, Rakousku, Itálii, 
Srbsku, Chorvatsku, Rusku. Mimo 
Evropu se účastníme veletrhů v Saud-
ské Arábii, Spojených arabských emirá-
tech, Libanonu a Egyptě. Tyto aktivity 
se nám vyplácejí a v současnosti vy-
vážíme asi čtyřicet procent produk-
ce našich strojů. Nyní máme velkou 
konkurenci ve výrobě těchto strojů  
z Turecka a Číny. Naštěstí zatím jejich 
provedení nedosahuje kvality našich 
strojů, a tak je stále o naše stroje velký 
zájem, protože je vyrábíme již dlou-
hou řadu let a máme s jejich výrobou 
velké zkušenosti.

Využili jste nebo zvažujete využít 
dotace z fondů Evropské unie do roz-
voje vaší firmy?

Dotace Evropské unie jsme již využi-
li na zvýšení kvalifikace našich zaměst-
nanců. Jednalo se o projekty zaměřené 
na zdokonalení anglického jazyka po-
třebného pro komunikaci se zahranič-
ními partnery. Dalším projektem, kde 
jsme využili možnosti dotace z fondů 
Evropské unie, byly zdokonalovací 
kurzy našich konstruktérů v projekto-
vání nových strojů v programu 3D. Sa-
mozřejmě jsme využili rovněž státních 
dotací  na podporu naší účasti na zahra-
ničních veletrzích. Budou-li i v novém 
programovacím období 2014-2020 
vhodné a výhodné dotační programy, 
jistě zvážíme jejich využití.

Jak silně se vaší firmy dotkla sou-
časná hospodářská recese a jakou 
máte strategii do příštích let?

Naší firmy se samozřejmě dotkla re-
cese v roce 2008, která s mírnými výky-
vy trvá dosud. Přesto jsme po určitém 
snížení počtu pracovníků stabilizovali 
naši výrobu na současnou úroveň asi 
pětatřiceti pracovníků. Je to stále tvrdý 
boj o každou zakázku, přesto věřím, že 
naše firma bude stále předním výrob-
cem a prodejcem našich strojů v České 
republice a nadále i úspěšným exporté-
rem. Děkuji za rozhovor,

 P. Krill

Zářijový minifestival odstartuje kul-
tovní snímek Psycho.  Foto: archiv

Elektrická ohýbačka plechu XOCR 2000/4EK šumperské společnosti Jesan 
Kovo.  Foto: archiv
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Městská knihovna Pontis Šumperk
5.9. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
6.9. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček
vždy od 9 do 12 hod.
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ – začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. 

Půjčovní doba v období prázdnin - do soboty 31. srpna

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Sobota * zavřeno zavřeno zavřeno

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
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 ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Středisko volného času Doris
29.8. od 19 hodin v SVČ Noc netopýrů Ukázka odchytu netopýrů,  
Doris ve Švagrově kroužkování, zajímavosti z jejich života,  
 inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410, 
 cechova@doris.cz.
6.9. od 8.30 do 14.30 hod. na „K“  Putování za zdravím  
 Prezentačně propagační akce na podporu
  zdraví a aktivního života formou tvořivých, 
 poznávacích i sportovních her. 
8.9. od 9 do 14 hodin ve Středisku  Slavnosti jeřabin Inf. R. Čechová, 
ekologické výchovy ve Švagrově  tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz.
Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopadu 
2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, 
Šumperk: 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, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Středisko Švagrov láká 
na netopýry, jeřabiny a václavky

Hned několik zajímavých akcí chystají 
pracovníci Střediska ekologické výchovy 
ve Švagrově. Po srpnové Noci netopý-
rů nabídnou zářijové Slavnosti jeřabin 
a Václavkové slavnosti.

Poslední srpnový čtvrtek pořádá Stře-
disko ekologické výchovy ve Švagrově ve 
spolupráci s ČSOP Šumperk a Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny Olomouc 
Noc netopýrů. Kromě ukázky odchytu 
netopýrů a jejich kroužkování se zájemci 
dozvědí i zajímavosti z jejich života. Sraz 
je ve čtvrtek 29. srpna v 19:00 hodin.

Slavnosti jeřabin vypuknou ve Švag-
rově v neděli 8. září od 9 do 14 hodin. 
„Konec léta je obdobím sběru všech 

možných plodů, které nám les či za-
hrady poskytují. Zažijete tu moštování, 
zavařování, sušení, výrobu marmelád 
po „domácku“ a můžete se podělit o své 
zkušenosti, nebo se taky něco nového 
dozvědět z této oblasti. Budeme zpraco-
vávat přebytky ovoce a zeleniny od za-
hrádkářů a sadařů. Každý, kdo pomůže, 
si odnese z každé zavařeniny jednu skle-
nici,“ láká na akci její organizátorka Re-
nata Čechová a prozrazuje, že obdobnou 
slavnost, tentokráte Václavkovou, chystá 
Středisko ekologické výchovy ve Švagro-
vě na 28. září. Bližší informace ke všem 
akcím lze získat na tel.č. 606 758 410, 
cechova@doris.cz. -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci (v rámci zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí) o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Změna č.4 Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava“

Do oznámení koncepce je možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
2. patro, kancelář č. 316 v úřední dny v pondělí a středu od 8 do 12 hod. a od 12.30  
do 17 hod. a v ostatních dnech po předchozí domluvě na tel. čísle 583 388 316. 
Do oznámení koncepce je také možno nahlédnout v Informačním systému SEA 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP153K. Každý 
může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce na MŽP, odbor posuzo-
vání vlivů na ŽP a IP (Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10) nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního 

z krajů (viz datum zveřejnění na výše uvedené internetové stránce).
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Soutěžte o zajímavé ceny
Vlastivědné muzeum v Šumperku, 

místní Informační centrum a Měst-
ské evropské informační centrum 
Šumperk vyhlásily fotografickou sou-
těž na téma „Odkud pocházím a kde 
je můj současný domov“. Účastnit se jí 
mohou cizinci ze zemí Evropské unie, 
žijící v České republice a také čeští 
obyvatelé, žijící v zemích Unie. Pod-
mínkou je popis pár větami, co jednot-
livce přivedlo do jiné země než rodné, 

zkrátka stručný příběh celé události.
Fotografie mohou zájemci zasílat na 

e-mail MEIS Šumperk icsumperk@
seznam.cz. Soutěž trvá do 30. října 
a vyhodnotí ji účastníci přednášky 
Ivo Müllera na téma Azorské ostrovy 
(Portugalsko). Termín bude dodatečně 
upřesněn na www.infosumperk.cz. Tři 
nejlepší příběhy a fotografie získají oce-
nění v podobě sady cestovních kufrů, 
sportovního batohu a knihy o ČR. -red-
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Pro akademický rok 2013/2014 se přihlášky STÁLE PŘIJÍMAJÍ                                         
do bakalářského (Bc.)  studia v Konzultačním středisku v Šum-
perku na Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské 
univerzity v Praze do studijního programu: 

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V ŠUMPERKU

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

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

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 23.8. 2013 do 5.9. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Kuřecí polévková směs chlazená ........................................................ 15,90 Kč/1 kg
Kuřecí prsa chlazená ............................................................................. 123,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb Křupák 750 g ................................................................................................................19,90 Kč
Pletynka sypaná mákem 100 g ............................................................................................. 3,90 Kč
Kobliha s marmeládou 60 g ................................................................................................... 4,90 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Anglická slanina - klasik (bez kůže) ..........................................................................................119,- Kč/1 kg 
Uzené vepřové koleno s kostí – šunkové .................................................................................84,- Kč/1 kg 
Gothajský salám ...................................................................................................................................78,- Kč/1 kg 
Jesenické cigáro....................................................................................................................................98,- Kč/1 kg 
Uzená žebírka krk, pečeně ..............................................................................................................33,- Kč/1 kg 
Výrobky Everest
Zeleninová směs ADAM 350 g .............................................................................................................18,50 Kč
Filé porce mořská štika 200 g mr. ............................................................................................................21,- Kč
Slepice lehká I. jak mr.  ...................................................................................................................48,90 Kč/1 kg 
Zeleninová směs DINO 350 g ...............................................................................................................18,50 Kč
Drůbeží sekaná (mleté maso) 500 g mr.  ................................................................................23,90 Kč/1ks

!!!!!!!!

Investor: SHM Investice, Šumperk www.senzion.cz

Nový domov pro seniory v lokalitě Velké Losiny – seznamte se
s naším projektem jak prožít neklidné stáří. Kapacita 30 apartmánů.
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Polyfunkční dům „u BarBorky“ 
nové Byty a neBytové Prostory v ŠumPerku

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103    724 169 348     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

fortex reality Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

novinka   nové Bydlení BeZ HyPotéky   PronÁJem

Zájemce zaplatí pouze 30 % ceny
Zbývající část bude placena 
ve formě nájmu po dobu 20 let 

Zájemce zaplatí pouze 30 % ceny
Zbývající část bude placena 
ve formě nájmu po dobu 20 let 

osoBní vlastniCtví druŽstevní Bydlení 
splátky již od 3.500,-kč/měs. splátky již od 3.850,-kč/měs.

seniorské aPartmÁny
druŽstevní Bydlení Pro seniory od 50 let 

plánované lokality k výstavbě:
Nový Malín Hradec – Nová Ves
Hrabová Sudkov

Byty 1+kk aŽ 3+kk
Balkony, terasy, ParkovaCí stÁní
ZaHÁJení PodZim 2013
reZervaCe iHned
PosledníCH 8 volnýCH Bytů

Byty s balkony a terasami
Bezpečné bydlení
Vlastní soukromí

Byty 1+kk a 2+kk
Pro jednotlivce i páry 
Zahrada

Rezervace ihned
Možnost využívat služby
Lze převádět i dědit

www.ubarborky.cz www.seniorskeapartmany.cz 
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POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

AEROBIC
Pondělí a čtvrtek 18.30 – 19.30 h. Zahájení 16. a 19. září.
Kurzovné 40 Kč/1 lekce 

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30 – 19.30 h. Zahájení 2. a 3. září.
Čtvrtek 17.00 – 18.00 h. Zahájení 5. září.
Kurzovné 40 Kč/1 lekce

CVIČENÍ S MÍČI
Úterý 15.30 – 16.30 h. Zahájení 1. října.
Kurzovné 300 Kč/10 lekcí

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30 – 9.30 a 10.00 – 11.00 h. Zahájení 1. října.
Kurzovné 200 Kč/10 lekcí

HATHA JÓGA pro začátečníky
Středa 18.30 – 20.00 h. Zahájení 4. září. 
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce

KALANETIKA
Čtvrtek 16.00 – 17.00 h. Zahájení 12. září.
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí nebo 50 Kč / 1 lekce

PILATES
Črtvtek 17.00 – 18.00 h. Zahájení 12. září. 
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

PILATES pro mírně pokročilé
Pondělí 17.20 – 18.20 h. Zahájení 2. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce 

PILATES pro středně pokročilé
Čtvrtek 18.00 – 19.00 h. Zahájení 5. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč / 1 lekce 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Středa 9.00 – 10.30 h. Zahájení 4. září.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

ZUMBA
Úterý 15.30 – 16.30 h. Zahájení 17. září.
Kurzovné 50 Kč/1 lekce 

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 4 do 6 let
Středa 15.30 – 16.30 h. Zahájení 25.září.
Kurzovné 700 Kč/20 lekcí

SEBEOBRANA pro děti od 6 do 15 let
Středa 16.30 – 18.00 h. Zahájení 25. září.
Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

JUDO pro absolventy sebeobrany
Středa 18.00 – 19.30 h. Zahájení 25. září.
Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

POHYBOVÁ VÝCHOVA pro děti od 4 do 6 let
Pondělí 16.15 – 17.15 h. Zahájení 16. září. 
Kurzovné 900 Kč/30 lekcí

DĚTSKÁ ZUMBA pro děti od 6 do 11 let
Středa 16.00 – 17.00 h. Zahájení 18. září.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí

TANEČNÍ KURZY

Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého 
při Domu kultury Šumperk. 

DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení září/říjen. 
Kurzovné 900 Kč/pololetí

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
Pondělí a úterý 18.00 – 20.00 a 20.00 – 22.00 h. 
Zahájení 9. a 10. září. 
Kurzovné 990 Kč/10 lekcí+2 prodloužené+1 půlkolona

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY 
A POKROČILÉ
Neděle 17.45 – 19.45 a 20.00 – 22.00 h. 
Zahájení 20. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/6 lekcí+1 prodloužená

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - 1. ročník a 2. ročník
Čtvrtek 16.30 – 18.00 h a 18.00 – 19.30 h. 
Zahájení 3. října.

ANGLIČTINA - 3. ročník a 4. ročník
Úterý 16.00 – 17.30 a 17.30 – 19.00 h. 
Zahájení 1. října.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
pro středně pokročilé
Středa 16.30 – 18.00 h. Zahájení 2. října.

FRANCOUZŠTINA
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pondělí 16.00 – 17.30 h. Zahájení 7. října.

NĚMČINA
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pondělí 16.30 – 18.00 h. Zahájení 23. září.

U všech jazykových kurzů je kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí

Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme 
od 26. SRPNA do 3. ŘÍJNA 2013

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3:             
 PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin,
ÚT a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin.

Bližší informace o kurzech:
telefon 583 363 038 nebo 777 652 073,

e–mail: faltusova@dksumperk.cz.

Informace o tanečních kurzech u tanečního mistra 
Jiřího Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY 
DO KURZŮ JIŽ NYNÍ

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2013/2014

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNUTÍ PRO DĚTI, JUNIORY, 
ŽENY, MUŽE, SENIORY

PRODÁM BYT
1 + 1 v dosahu 
centra Šumperka, 

osazena nová okna
Při rychlém jednání 
sleva. Info na tel.č. 

602 552 825
Realitní kanceláře 

nevolejte

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ 

HLEDÁ NOVÉ
          ČLENY

Schůzky každou středu 
od 16.00 do 18.00 hod. 
v areálu baseballu v Temenici. 
(přes zimu v pondělí 
ve stejném čase v tělocvičně 
na 4. ZŠ Šumperk)
Fotky z činnosti MH na adrese :      
http://mhtemenice.rajce.idnes.cz/

Hl. vedoucí Jiří Kvapil, člen 
SDH Šumperk-Temenice, tel: 603 891 960
vedoucí Zdeňka Kvapilová, členka SDH Šumperk-Temenice, tel: 604 256 873

KLUKY I HOLKY
VE VĚKU 6 – 15 LET
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❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
dílů a autodoplňků v naší prodejně.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!

AUTOSERVIS

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov
Tel.  +420 583 238 406 • +420 602 738 677
citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz
www.agrega.cz

RYCHLÁ
PROHLÍDKA
ZA 99,– Kč
(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.) 

Komlexní služby pro vaše vozidlo

V BLUDOVĚ

AUTOSERVIS
komplexní služby pro vaše vozidlo

Firstname Surname
Job Title

TEL: +00 (0) 0 00 00 00 00
FAX: +00 (0) 0 00 00 00 00
MOBILE: +00 (0) 0 00 00 00 00
firstname.surname@citroen.country

DEALERSHIP NAME
ADRESS
ZIP CODE AND TOWN

Rychlá prohlídka 

Rychlá diagnostika

(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.)

• Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s originálním
 diagnostickým programem BOSCH ESItronic.
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 emisí včetně přípravy a zajištění STK.
• Možnost nákupu kvalitních náhradních
 dílů a autodoplňků v naší prodejně.

(načtení závad vozidla diagnostickým 
přístrojem BOSCH)

za 89 Kč

za 139 Kč
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 FONDAMENTAUX IDENTITAIRES_BASIC ELEMENTS OF THE IDENTITY

Bloc-marque couleur
Colour brand block

Le bloc-marque couleur Peugeot sur fond blanc 
est à privilégier. Il est composé de 2 éléments 
indissociables : 
– le symbole lion en noir,
– le logotype représenté par un dessin du lettrage 
PEUGEOT en lettres capitales bleues. 
Cette version du bloc-marque doit être reproduite 
exclusivement à partir des fi chiers informatiques 
originaux ci-joint.
N.B. : le bloc-marque est développé sous tracé vectoriel
afi n d’être reproduit sans risque d’altération.                    

The Peugeot colour brand block on a white 
background should be given priority. It is made 
up of 2 inseparable elements:
– the black lion symbol,
– the logo represented by the PEUGEOT lettering 
design in blue capitals.
This version of the brand block must be reproduced 
exclusively from the original electronic fi les enclosed.
N.B.: The brand block is designed in vector image format 
to be reproduced without risk of alteration.
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      Le lettrage PEUGEOT_The PEUGEOT lettering 
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KONTROLA 
KLIMATIZACE 

4 49,- Kč
VÝRAZNĚ NIŽŠÍ HODINOVÁ SAZBA 

U VOZIDEL STARŠÍCH 5 LET
Profesionální RENOVACE FAP/DPF FILTRŮ

za velmi příznivé ceny

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA

ETHANOL      E85ETHANOL      E85

www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

33-65 %
na vše

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby

Sl
ev

a
NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ 

LAKOVANÉ KUCHYNĚ V REGIONU INTEA nova s.r.o., 
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 

(naproti bývalému kinu Svět)
Wellnerova 3B, Olomouc

(naproti „Ušatému domu“)
telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás
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ZAVLAŽUJTE JAKO PROFESIONÁLOVÉ: 
Zavlažování zahrady s dobrým svědomím!
Dokonale vzájemně sladěné produkty pro zavlažování od společnosti Kärcher zajišťují 
zodpovědné zacházení s přírodními zdroji. Drahocenná voda tak bude využívána 
optimálně a smysluplně z hlediska ekologie. 

Inovační technická řešení a přesné snímače zaručují, že protéká přesně takové množství 
vody, jaké rostliny potřebují k růstu. Pro nezkalenou radost ze zahradničení v souladu 
s přírodou nabízí společnost Kärcher postřikovače, pistole, zavlažovače, hadice, zavlažovací 
automaty, čerpadla, zástrčné systémy hadic a úložné systémy.

Najdete nás na adrese Lidická 48 (vedle supermarketu Billa), 787 01 Šumperk. 
Tel. 583 215 479. Mobil: 731 107 811. E-mail: sumperk@rea-cz.cz

www.rea-karcher.cz

Postřikovače 
již od 120,- Kč

Automatický naviják se zahradní
hadicí 20 m za akční cenu 3618,- Kč

Čerpadla: 
Kalová, Tlaková, 
Sudová, Zahradní
Domácí vodárny: Ceny již od 1.190,- Kč

®


