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Mezi mladé tenisty zavítal úspěšný Pavel Šnobel

Týdenní tenisové soustředění za 
sebou mají šumperští tenisté. Na kur-
tech se sešel nejen nejmladší tenisový 
„potěr“, ale i hráči žákovských kate-
gorií. Během pátečního turnaje, jímž 
letošní kemp vyvrcholil, se jim dosta-
lo nečekané odměny. Zavítal mezi ně 
vynikající tenista Pavel Šnobel, který 
na zdejších dvorcích vyrůstal. S sebou 
přivezl i zlatou medaili ze světové uni-
verziády v Bangkoku v roce 2007.

„V tenise je cesta na vrchol dlouhá. 
Mladí hráči v něm musí vidět zábavu, 
musí chodit na trénink s chutí a až čas 
ukáže, jak jsou pilní a hlavně vytrvalí. 
Medaili jsem přivezl proto, aby viděli, 
že ta dřina za to stojí,“ řekl stále ak-
tivní profesionální hráč Pavel Šnobel, 
který přítomným rodičům doporučil, 

aby děti během zápasu, i když se jim 
nedaří, co nejvíc povzbuzovali. 

Tento čtyřnásobný mistr republiky 
ve dvouhře mužů a mistr republiky ve 
čtyřhře, dvojnásobný vítěz turnaje ATP 
challenger series ve dvouhře a účastník 
všech čtyř Grand Slamů vede klub TK 
PRIS Frýdek-Místek, při němž založil 
tenisovou akademii Prestige. Právě na 
jeden z turnajů v Baby-tenisu, který 
proběhne 29. září a je součásti Unicef 
Cupu 2013 - charitativního turnaje, 
jenž založil na podporu dětí v nouzi, 
šumperské hráče pozval. „Chvilku jsem 
mladé hráče při tréninku pozoroval. 
Někteří nepochybně vyhrávají mlá-
dežnické turnaje, takže už svou kvalitu 
mají,“ podotkl Šnobel a na otázku, zda 
v Šumperku vyrůstají tenisové nadě-

je, odpověděl: „Naděje jsou v každém 
klubu, jen je třeba je rozvíjet. To je věc 
vedení klubu a samozřejmě trenérů, 
jaké mají cíle se svými dětmi a jaké 
podmínky jim mohou vytvořit. Takže 
naděje v Šumperku určitě jsou.“

Dokladem slov úspěšného tenisty je 
letošní sezona. „Srpnové tenisové sou-
středění, které jsme uspořádali díky ro-
dičům a prarodičům, trenérům, pomoci 
nadějných juniorů a také T.J. Sokolu 
Šumperk, bylo takovým předčasným 
ukončením letošní sezony. Ta byla vel-
mi úspěšná. Šumperk byl vždy v čes-
kém tenisu pojem a rádi bychom tuto 
tradici udrželi i nadále,“ uvedla trenér-
ka Lucie Chudějová. Již loni se týmu 
juniorů podařilo vybojovat juniorskou 
extraligu a letos si místo v této soutěži 

udrželi. Na předních příčkách v ob-
lastních soutěžích se umístili rovněž 
mladší i starší žáci a dospělí postoupili 
z oblastní soutěže do oblastního přebo-
ru. „Doufáme, že v příštím roce navá-
žeme v týmových soutěžích na úspěchy 
letošní sezony,“ podotkla trenérka.

 Pokračování na straně 4

Tenista Pavel Šnobel přijal pozvání Stanislava Bubeníčka a zavítal na šumperské tenisové kurty, na nichž vyrůstal. Setkal 
se zde se zdejšími malými tenisty i jejich rodiči.  Foto: P. Kvapil
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V zateplování škol a školek pokračuje letos šum-
perská radnice. Na snížení energetické náročnosti 
budov přitom získala dotace z Evropské unie.

Ještě před prázdninami ožila stavebním ruchem 
škola ve Vrchlického ulici. Společnost Omlux spol. 
s r.o. z Ostravy-Mariánských Hor zde vyměnila okna 
a nyní dokončuje zateplení fasády hlavní budovy, 
spojovacího krčku a tělocvičny. „Zbývá ještě zateplit 
čelní fasádu. To by měl dodavatel zvládnout do konce 
září,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Suchomel 
a dodal, že rekonstrukce přijde na 10,678 milionu 
korun. Do konce září by měla být hotova i výměna 
podlahy ve školní tělocvičně. Firma Vladislav Jakeš – 

MAN z České Bělé, která nabídla ve výběrovém řízení 
nejnižší cenu – 862 954 koruny, musí nejprve odstra-
nit dosavadní dřevěnou podlahu a na očištěný beto-
nový podklad pak položí novou pružnou sportovní 
PUR podlahu.

Více než tří a půlmilionová dotace, tentokrát z Re-
gionálního operačního programu Střední Morava, 
putuje letos do školky v Nerudově ulici. V místě ně-
kdejší přístavby, která sloužila jako tělocvična a ko-
telna, vyrůstá nová budova, v níž kromě sociálního 
zařízení a kotelny vzniká jedna nová třída „mate-
řinky“ se zázemím. Kapacita školky se tak zvýší asi 
o dvacet míst. Vše by měla mít místní firma Fortex-
AGS, a.s. hotovo do konce listopadu, investice přijde 
na 6,575 milionu.

Nejen budovy škol, ale také objekty „mateřinek“ se 
v Šumperku postupně zateplují. Město uspělo se žá-
dostí o dotace z Evropské unie a z Operačního progra-
mu Životní prostředí a získalo více než osm milionů 
na snížení energetické náročnosti budov mateřských 
škol v ulicích Prievidzské, Šumavské a Temenické. 
Rekonstrukcí tak již prošla školka v Prievidzské uli-
ci, kterou zateplila místní firma Fortex-AGS, a.s., jež 
nabídla cenu 7,238 milionu korun. Brněnská firma 
QDS Communication, s.r.o. tu navíc za 912 tisíc ko-
run zrekonstruovala elektroinstalaci a stropní podhle-
dy, včetně nového osvětlení. Zateplení a nových oken 
v hodnotě 3,219 milionu korun se dočkala i „mateřin-
ka“ v Šumavské ulici, dodavatelem byla brněnská fir-

ma Haneva s.r.o. Školka v Temenické ulici pak staveb-
ním ruchem teprve ožívá. Šumperská firma Prumhor 
spol. s r.o. zde vymění okna a zateplí fasádu i plochou 
střechu. Rekonstrukce přijde na 3,08 milionu korun 
a skončit by měla 30. listopadu.

Příští rok v březnu by pak měla odstartovat re-
konstrukce „mateřinky“ v Zahradní ulici. Také zde 
se počítá s výměnou oken, zateplením obvodového 
pláště a realizací nové zateplené střechy. „Zhotovitele 
jsme již vybrali. Jedná se o olomouckou firmu DACH 
SYSTÉM s.r.o., která nabídla cenu 4,143 milionu,“ 
upřesnil místostarosta. -zk-

Obsah biologických složek ve směs-
ném komunálním odpadu by ráda 
snížila šumperská radnice. V této sou-
vislosti chce oslovit občany a nabízí jim 
nový systém třídění tzv. bioodpadu. 
V současnosti tak provádí průzkum, na 
jehož základě zjistí počet zájemců o na-
bízenou službu a také to, o jakou formu 
nabytí nádoby na bioodpad mají zájem. 
Lidé tak mohou vyplnit elektronický 
dotazník na internetových stránkách 
města, případně tištěný dotazník, jenž 
je k dispozici v podatelnách úřadoven, 
na odboru životního prostředí a v obou 
sběrných dvorech, nebo zodpovědět 
telefonicky na devět otázek. Radnice 
počítá i s distribucí dotazníku do do-
mácností předpokládaných zájemců.

„Nově nabízíme svoz bioodpadu ze-
jména od rodinných domků a domů, 
u nichž se nachází zeleň. Navrhovaný 
systém je směřován blíže k občanům a je 
zaměřen zejména na zahradní odpad. 
Chceme tak získat kontakty na zájem-
ce o tento svoz, abychom mohli službu 
postupně sofistikovaně zavádět na ce-
lém území města,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadů odboru životního 
prostředí šumperské radnice. Vzápětí 
dodává, že v současnosti má směsný 
komunální odpad vysoký obsah biolo-
gických složek, který chce město elimi-
novat. „Rádi bychom snížili náklady na 
svoz směsného komunálního odpadu, 
který je zatížen vysokým poplatkem za 
skládkovné, jenž se bude nadále zvyšo-
vat. Svoz bioodpadu je hrazen v rámci již 

občanem placeného poplatku za odpad,“ 
vysvětluje Hošek. 

Radnice tak nyní zjišťuje, kolik do-
mácností má o zmíněnou službu zájem 
a jakou formu nabytí nádoby zvolí. 
„Upřednostňujeme, aby zájemce vypl-
nil elektronický dotazník na stránkách 
města www.sumperk.cz. Zde může v kli-
du a s rozmyslem vyplnit vše potřebné 
a získá tu i další užitečné informace,“ 
zdůrazňuje pracovník oddělení odpa-
dů a dodává, že dotazník je zveřejněn 
na adrese www.sumperk.cz v odkazu 
„Nový systém svozu bioodpadu“ umístě-
ném v pohyblivé horizontální liště nebo 
přímo na http://www.sumperk.cz/cs/ob-
can/komunalni-sluzby/komunální-od-
pad/. Lidé mohou také v pracovní době 
zavolat na telefonní číslo 602 752 440 
a odpovědět na devět otázek pracovnici 
firmy SITA, která za ně vyplní žádost. 

Ti, kteří nechtějí využít žádný ze zmí-
něných způsobů, budou moci vyplnit 
dotazník klasickým způsobem. Část 
dotazníků přitom bude postupně dis-
tribuována do domácností předpoklá-
daných zájemců, část bude k dispozici 
v podatelnách úřadu na náměstí Míru 1 
a v Jesenické ulici 31, na odboru životní-
ho prostředí, který sídlí v úřadovně v Je-
senické ulici, a v obou sběrných dvorech. 
Zájemci mohou využít i e-mailového 
kontaktu na adrese bio@sumperk.cz, 
která je určena pro dotazy a pro zaslání 
dotazníku, a mohou rovněž kontaktovat 
v pracovní době přímo V. Hoška na tel. 
číslech 583 388 226, 607 066 956. -zk-

Město zatepluje školy i „mateřinky“, rozšiřuje i jednu školku

Radnice nabízí lidem nový systém třídění bioodpadu

Čelní fasádu školní budovy ve Vrchlického ulici za-
teplí firma do konce září.  Foto: -pk-

Velkou stavební úpravou prochází „mateřinka“ 
v Nerudově ulici.  Foto: -pk-

Nevíte, co s posečenou trávou, s plevely 
a jinými rostlinnými zbytky?

Myslíte si, že skládka, na kterou ukládáme směsný 
komunální odpad, zbytečně rychle roste?

Podporujete materiálové využití odpadů?

Máte problém, že vám kompostovaná 
hmota ve vaší blízkosti 
znečišťuje ovzduší? 

    mít vlastní 

   popelnici 

   na bioodpad 

           je
 IN

www.sumperk.cz
bio@sumperk.cz

Bioodpad není vhodné ukládat do směsného 
komunálního odpadu a do budoucna nebude 
možné jej dávat do směsného komunálního 
odpadu. Ukládání směsného komunálního od-
padu do skládky je zatíženo vysokým poplat-
kem a výše tohoto poplatku bude dramaticky 
růst. Směsný komunální odpad má vysoký po-
díl biosložky a proto máme zájem tento podíl 
z výše uvedených důvodů snižovat.

Město Šumperk chce rozšířit svoz bioodpadu 
a pokud se chcete zapojit do nového systému 
nakládání s bioodpady, kontaktujte MěÚ Šum-
perk nejlépe tím, že vyplníte dotazník na této

 internetové adrese:
nebo napište na mail:
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Zachránili pobodaného muže, dostali oceněníBezpečnost 
zvýší přechodový 
ostrůvek
Nový osvětlený přechodový ostrů-

vek vyrostl v místě křížení ulic Jesenic-
ké a Banskobystrické. Jeho realizace je 
dílem spolupráce místní radnice s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic. To na jeho 
výstavbu obdrželo dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Firma Swietelsky stavební s.r.o. 
z Brna vybudovala středový přechodo-
vý ostrůvek a v tomto týdnu dokončuje 
obnovu povrchu vozovky od křižovatky 
s ulicí Lidickou a vodorovné dopravní 
značení. Dojde rovněž ke stavebním 
úpravám přilehlých chodníků. Přechod 
pro chodce je osvětlen a ostrůvek oz-
dobí keříky. Stát přijde tato investice na 
530 tisíc, šumperská radnice pak přidá 
141 tisíc korun. -zk-

Na pátek 9. srpna hned tak nezapo-
menou hosté jedné ze šumperských 
restaurací v Havlíčkově ulici. Zaútočila 
na ně totiž nožem a plynovou pistolí 
dvojice narkomanů a jednoho z hostů 
vážně zranila. Přežil jen díky ducha-
přítomnosti a odvaze paní Jitky a pana 
Lukáše. Jejich reakci ocenili o dva týd-
ny později udělením čestného uznání 
za záchranu života šumperský starosta 
Zdeněk Brož a předseda občanského 
sdružení Bezpečný Šumperk Martin 
Žaitlik. „Vážím si toho, že mohu oce-
nit nelhostejnost a statečnost našich 
spoluobčanů, kteří se nebáli zasáhnout 
i v takto kritické situaci,“ zdůraznil 
Zdeněk Brož. 

Šestadvacetiletá žena, jež byla pod 
vlivem drog, a dvaatřicetiletý zfetovaný 
a opilý muž zaútočili na hosty restau-
race Na Kovárně v Havlíčkové ulici 
v pátek 9. srpna před jedenáctou hodi-
nou večer. Nejprve se domáhali vstupu, 
personál jim však oznámil, že je pod-
nik obsazen. „Muž se ženou tyto infor-
mace nechtěli akceptovat a začali kopat 
do mříže. Lidem uvnitř restaurace muž 
s nožem v ruce vyhrožoval podřezá-
ním a žena křičela, že všechny postřílí, 
přičemž držela v ruce krátkou střelnou 
zbraň,“ popsala olomoucká policejní 
mluvčí Irena Urbánková. Později se 
ukázalo, že šlo o plynovou pistoli.

Jeden z hostů chtěl výtržníky zklid-
nit a vyskočil oknem před restauraci. 

Zfetovaný opilec na něj ale okamžitě 
zaútočil a několikrát ho bodl, žena pak 
do zraněného muže, ležícího na zemi, 
zuřivě kopala. V tu chvíli vyskočili ok-
nem další dva hosté a snažili se útoční-
kovi v dalším napadání zabránit. Pan 
Lukáš se mu pokusil sebrat nůž, ale 
rozzuřený agresor ho pořezal na ruce. 
Druhý muž pak útočníkovi nůž vyko-
pl, na útěku ho zpacifikoval a zadržel 
až do příjezdu policie. 

Vážně zraněnému sedmatřicetileté-

mu muži, který silně krvácel, okamžitě 
poskytly první pomoc dvě návštěvnice 
restaurace, paní Jitka současně zavolala 
záchranku. „Pomoc byla správná a po-
hotová. Ženy si poradily, našly obvazy 
a držely je na krvácejících ranách. Dá 
se říci, že bez tak rozhodného zásahu 
by zraněný muž s velkou pravděpodob-
ností zemřel,“ uvedla ředitelka Zdravot-
nické záchranné služby Olomouckého 
kraje Jana Kotyzová.

 Pokračování na str. 6

Město Šumperk uzavřelo svůj tříletý 
projekt „Zvyšování kvality a efektivity 
poskytovaných služeb na MěÚ Šumperk“, 
reg.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00054. Ten je 
spolufinancován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Hlavním společným jmenovatelem 
bylo zefektivnění a zkvalitnění služeb 
a činností na Městském úřadu v Šum-
perku. Projekt byl zaměřen na řízení 
komunikace a vztahů se zákazníky úřa-
du (klienty), efektivní řízení lidských 
zdrojů (zaměstnanců) uvnitř úřadu, im-
plementaci procesního řízení na úřadu 
a zavedení Jednotného vizuálního stylu 
města Šumperka.

Tyto aktivity se nedotýkaly pouze 
činností úřadu, ale do procesu zvyšová-
ní kvality poskytovaných služeb mohli 
významně zasáhnout i samotní klienti 
(občané). Probíhala dotazníková šetře-
ní, prováděná mezi návštěvníky úřadu, 
s otázkami zaměřenými na kvalitu i od-
bornost poskytování služeb či spoko-
jenost s přístupem úředníků. Oslovení 

občané měli také možnost připomínko-
vat stávající situaci a nabyté zkušenosti 
a případně podávat návrhy na zlepšení. 

Zároveň kontinuálně probíhal i so-
ciologický průzkum prostřednictvím 
metody Mystery Client. Jedná se o tzv. 
tajné návštěvy vyškolených hodnoti-
telů, jejichž chování je nerozeznatelné 
od běžných návštěvníků, u jednotlivých 
úředníků, jež měly odhalit případné ne-
dostatky v poskytovaných službách.

Velmi výraznou změnou pro město 
Šumperk, kterou zaregistrovalo mnoho 
občanů, bylo zavedení Jednotného vizu-
álního stylu města Šumperka, který byl 
úspěšně dokončen v roce 2012. Sjedno-
til prezentaci města i úřadu nejen v ob-
lasti administrativní a dokumentační, 
ale i v oblasti cestovního ruchu.

Projekt samotný umožnil realizovat 
všestranně provázaný systém kontinu-
álního zlepšování, zvyšování výkonnos-
ti, kvality a efektivity služeb a klíčových 
procesů, umožnil komplexní nastarto-
vání provázaného systému zlepšování 
i efektivity.  M. Dvořáčková, vedoucí 

 kanceláře tajemníka MěÚ Šumperk

Šumperská Městská knihovna při-
pravila s příchodem nového školního 
roku pro „prvňáčky“ místních zá-
kladních a speciálních škol zajímavou 
pozvánku do knihovny. Dostanou ji 
přímo ve škole v rámci projektu „Čte-
nářská legitimace pro prvňáčky - po-
prvé do školy, poprvé do knihovny“. 
Pokud si přijdou vyřídit čtenářskou 

legitimaci do konce října, získají re-
gistraci do knihovny na jeden rok 
zdarma.

„Cílem projektu je podpora čtenář-
ství u dětí, nastupujících do prvních 
tříd základních škol,“ říká ředitelka 
šumperské Městské knihovny Zdeň-
ka Daňková. Zajímavý projekt vznikl 
v dětské knihovně brněnské Knihov-
ny Jiřího Mahena a v současnosti se 
do něj zapojila řada knihoven. „Sna-
hou je spojit nezapomenutelné zážit-
ky ze začátku školní docházky s první 
návštěvou knihovny a pomoci dětem 
i rodičům na nové cestě ke čtenářství, 
která s nástupem do školy začíná,“ 
podotýká Daňková.

Pokud letošní „prvňáčci“ do 
knihovny zamíří a vyřídí si čtenář-
skou legitimaci, získají registraci do 
knihovny na jeden rok zdarma. Čas 
mají do konce října. „Mimořádná 
registrace bude probíhat ve stejném 
režimu jako běžné přihlašování, sou-
částí je písemný souhlas rodičů nebo 
zákonných zástupců na přihlášce,“ 
vysvětluje ředitelka knihovny a do-
dává, že „prvňáčkům“, kteří již legi-
timaci mají, knihovnice na jeden rok 
registraci prodlouží.  -red-

Za záchranu lidského života převzali paní Jitka a pan Lukáš v pátek 23. srpna v ob-
řadní síni radnice čestná uznání.                                                                       Foto: -zk-

V místě křížení ulic Jesenické a Ban-
skobystrické vyrostl osvětlený středo-
vý přechodový ostrůvek.     Foto: -pk-

Projekt zkvalitnil služby 
a činnosti městského úřadu

„Prvňáčci“ dostanou od knihovny 
roční registraci zdarma
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Dny evropského dědictví

Nadcházející zářijová sobota se 
opět nese ve znamení Dnů evrop-
ského dědictví. Odstartuje je koncert 
v klášterním kostele a v jejich rámci 
se 6. a 7. září zpřístupní návštěvníkům 
nejvýznamnější památky zdarma. 
Otevřeny budou mezi devátou ranní 
a pátou odpolední a provádět jimi 
budou zkušení odborní průvodci. Ve 
vybraných památkách vystoupí žáci 
Komorního smyčcového orchestru, 
Dechového orchestru a Klavírního 
oddělení místní Základní umělecké 
školy. Letos poprvé si zájemci budou 
moci prohlédnout také interiéry di-
vadla a průvodci jim přiblíží rovněž 
historii městského a židovského hřbi-
tova. Novinkou pak jsou jízdy histo-
rického vlaku s parní lokomotivou 
a soutěž o zajímavé ceny.

Dny evropského dědictví odstartu-
jí v Šumperku koncertem v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie. 
V pátek 6. září se zde představí místní 
žesťové trio The Flash Brass, jehož  
hostem bude olomoucká varhanice 
Ingrid Silná. Koncert začíná úderem 
sedmé podvečerní a vstup je zdarma.

Ještě před vlastním koncertem pro-
běhne jedna velmi zajímavá akce. Na-
plánován je totiž křest knihy nazvané 
Šumperské proměny na přelomu ti-
síciletí. Publikace zobrazuje proměny 
Šumperka od šedesátých let minulého 
století po současnost a čtenář v ní najde 
124 dnes už historických fotografií, které 
pro srovnání doplňuje 121 snímků sou-
časných. Jejich autorem je známý šum-
perský fotograf Josef Pavlíček, o textový 
doprovod se postarala kunsthistorička 
Milena Filipová. 

Dny evropského dědictví každo-
ročně otevírají veřejnosti památky, 
budovy, objekty a prostory, včetně 
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 
nepřístupné. V Šumperku se tak zá-
jemci mohou v sobotu 7. září podí-
vat do barokního kostela sv. Barbory 
v Jiráskových sadech a do barokního 
farního kostela sv. Jana Křtitele na 
Kostelním náměstí, kde budou moci 
zavítat i do přízemí věže a bývalé 
městské pokladnice. Návštěvníkům se 
otevře pozdně barokní měšťanský tzv. 
Geschaderův dům v Kladské ulici, 
v němž si mohou prohlédnout zase-
dací místnosti, arkády i půdní prosto-
ry. Ve sklepích je otevřena expozice, 
jež přibližuje čarodějnické procesy na 
Šumpersku i atmosféru středověkého 

města. V sobotu 7. a v neděli 8. září 
se přitom vstupné neplatí (7.9. posl. 
prohl. v 16:15 hod., 8.9. posl. prohl. 
v 14:15 hod.).

Z Geschaderova domu mohou lidé 
zamířit do protějšího barokního koste-
la Zvěstování Panny Marie s gotickým 
jádrem. Naplánovány jsou zde v 10 a ve 
14 hodin přednášky kunsthistoričky 
místního muzea Lenky Kirkosové na-
zvané „Tvorba malíře Ignáce Oderlic-
kého na Šumpersku“ v kapli sv. Jana 
Nepomuckého.

Kromě kostela a krypty se veřejnosti 
otevře také budova Střední zdravot-
nické školy, tedy někdejší dominikán-
ský klášter (prohl. v 9, 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod.). O den později, v neděli           
8. září, si pak budou moci zájemci 
volně prohlédnout klášterní kostel od                
9 do 15 hodin.

Ti, kteří zatouží po pohledu na měs-
to z ptačí perspektivy, mohou v sobo-
tu 7. září od 9 do 17 hodin a v neděli 
8. září od 9 do 15 hodin zdarma vy-
stoupat na věž radnice. Využít mohou 
také služeb průvodce a prohlédnout si 
budovu radnice s obřadní síní, zase-
dacími místnostmi a kancelářemi sta-
rosty a místostarostů. Otevřen bude 
letos opět bývalý žerotínský zámek, 
tzv. Zámeček. Komentované pro-
hlídky v podání historika Drahomíra 
Polácha začínají na nádvoří zámečku 
v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Letos poprvé se v rámci Dnů ote-
vřených dveří památek otevře šum-

perské divadlo. Komentované pro-
hlídky s průvodcem jsou naplánovány 
na neděli 8. září a začínají v 9, 10, 11, 
13 a 14 hodin.

A na neděli 8. září jsou připraveny 
i komentované prohlídky šumperských 
hřbitovů. Historik Drahomír Polách 
provede zájemce městským hřbitovem 
(prohl. v 9, 10, 11, 13 a 14 hodin) a jeho 
kolega Gerhard Wanitschek hřbitovem 
židovským (prohl. v 9, 11 a 13 hod.            
– nutná pokrývka hlavy). 

Vrcholem druhého zářijového ví-
kendu Dnů evropského dědictví budou 
večerní prohlídky města s průvod-
cem v historickém kostýmu. Začí-
nají v 18, 19 a ve 20 hodin u radnice 
u Lavičky vzkazů.

Vlastivědné muzeum, které sídlí 
v tzv. Pavlínině dvoře, bude návštěv-
níky lákat na prohlídku stálé expozice 
a na zajímavé výstavy. Ve výstavní síni 
je k vidění výstava Příroda kolem nás, 
v Hollarově galerii pak výstava Pravě-
ká hostina a v Galerii Šumperska se 
mohou především děti těšit na legen-
dární panenku Barbie a jejího přítele 
Kena. 

Zájemci mohou v sobotu 7. září za-
vítat i do Muzea silnic ve Vikýřovicích 
se stálou expozicí Via Est Vita – Silni-
ce je život a výstavou Z historie SPZ 
u nás. A své brány otevře zájemcům 
opět Státní okresní archiv na konci 
ulice Bří Čapků, který u této příleži-
tosti nabídne kromě zpřístupněných 
depozitářů s uloženými dokumen-
ty i výstavu nazvanou „Branensko,                  
Staroměstsko a Hanušovicko na po-
hlednicích a v kronikách“. Otevře-
na je v sále archivu nejen v sobotu                                          
7. září od 9 do 16 hodin, ale poté až do                           
31. října každé pondělí a středu od                      
8 do 17 hodin. 

Na Dny evropského dědictví na-
váží následující sobotu 14. září jízdy 
historickým vlakem taženým parní 
lokomotivou s doprovodem průvod-
čích v dobových uniformách. Dějiš-
těm bude zhruba od 9 do 11 hodin 
šumperské vlakové nádraží. Akce se 
uskuteční v rámci oslav 140. výročí 
zprovoznění Moravské pohraniční 
dráhy Šternberk-Šumperk-Dolní Lip-
ka. Hlavní oslavy proběhnou v Dolní 
Lipce, v Šumperku si budou moci 
zájemci prohlédnout lokomotivu, 
vlakovou soupravu, případně rovnou 
nasednout na vlak a užít si romantic-
kou jízdu Z. Kvapilová

O víkendu se otevřou památky 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 
lze vyměnit za volnou vstupenku 
na jeden z filmů Minifestivalu filmů 
Alfreda Hitchcocka, který probíhá 
v září v šumperském kině Oko, nebo 
se s ním můžete zúčastnit slosování 
o zajímavé ceny, jež věnovali partne-
ři akce – např. volné vstupenky do 
divadla a muzea, novou knihu Šum-
perské proměny a další publikace. 
Letáky, seznam cen a podrobná pra-
vidla lze nalézt na www.sumperk.cz 
v sekci Turista a Volný čas, podsekci 

Dny evropského dědictví.Dny evropského dědictví 
zahájí křest Proměn 

a koncert

Památkami provedou 
zkušení průvodci

  Pokračování ze strany 1
„Ve všech kategoriích, včetně baby 

tenisu, hráči vzorně reprezentovali náš 
oddíl také na celostátních turnajích 
jednotlivců. Za to bych všem a zejména 
dětem chtěla poděkovat,“ zdůraznila 
Chudějová, která se ztotožňuje s názo-
rem Pavla Šnobela, že nesmírně důležitá 
je radost ze hry. „Je to úkol především 
nás trenérů, abychom děti učili mít 
tenis rádi, přinášet hrou radost nejen 
sami sobě, rodičům, trenérům, přáte-
lům, ale také široké veřejnosti, a přitom 
nezapomínat na míru zodpovědnosti. 
Jsem přesvědčená, že máme „v rukou“ 
spoustu úžasných mladých lidiček a ta-
lentů s chutí tenis hrát a bavit se jím,“ 
dodala trenérka. -zk-

Mykologové se shodují, že houby na 
Moravě začínají růst opravdu až nyní 
v září. Pokud za nimi vyrazíte a nebu-
dete si jistí, co máte v košíku, navštiv-
te 12. až 14. září šumperské muzeum. 
V předsálí Rytířského sálu vám pomo-
hou vaše „úlovky“ určit odborníci na 
slovo vzatí - Helena Deckerová, Broni-
slav Hlůza a Jiří Lazebníček. 

Výstava nazvaná Houby, která kaž-
doročně nabízí pestrou směsici růz-
ných druhů hub rostoucích v našich 
lesích, probíhá ve čtvrtek 12. a v pátek 
13. září od 9 do 17 hodin a v sobotu 
14. září od 9 do 14 hodin. Dospělí za-
platí za vstup 20 korun, děti do 15 let 
pak polovinu. -red-

Mezi mladé tenisty
zavítal úspěšný 
Pavel Šnobel

Mykologové 
se sejdou v muzeu

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

Otevře se divadlo, 
s historií hřbitovů 
seznámí průvodci

Muzea i archiv 
lákají na zajímavé 

výstavy

Svezte se historickým 
vlakem
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Do kina míří Žerotínové

Lístky do Oka lze vytisknout doma, 
kino rozjíždí zajímavé projekty

Hned několik novinek nabízí od 1. září šumper-
ské kino Oko. Kromě nových webových stránek na 
původní adrese www.kinosumperk.cz, které umož-
ňují nejen stávající rezervaci míst, ale nově i on-line 
zaplacení lístku, jenž si lze doma vytisknout, nabízí 
tento jediný šumperským biograf milovníkům stříbr-
ného plátna také newsletter o filmových hitech v Oku. 
A o zajímavé filmy i projekty není v kině Oko letos 
v září nouze. 

„V rámci Minifestivalu filmů Alfreda Hitchcocka 
nabízíme každou středu od 20 hodin kultovní filmy 
Psycho, Vražda na objednávku a Cizinci ve vlaku. 
Projekce přitom krátce uvede student olomoucké 
Katedry divadelních, filmových a mediálních studií 
Jan Haluza. Na programu pak je i životopisný film 
Hitchcock s Antony Hopkinsem a Helen Mirreno-
vou v hlavních rolích o úskalích vzniku filmu Psy-
cho,“ láká na festival ředitel kina Oko Kamil Navrátil. 
Vzápětí upřesňuje, že festival, který podpořilo město 
Šumperk, vyvrcholí v pátek 27. září v 19.30 hodin 
na divadelním Hrádku. Vystoupí zde soubor Buchty 
a loutky s představením „Psycho Reloaded - Matko, 
cos to provedla?!“. Za vstupné na filmy zaplatí diváci 
osmdesát korun, členové Filmového klubu pak šede-
sát korun. Vstupenka na divadelní představení, jež je 
k dostání v pokladnách kina a divadla, přijde na rov-
nou stokorunu, o dvacet korun méně zaplatí členové 
Filmového klubu.

Od září míří do kin také ojedinělý patnáctidílný 
výpravný příběh o vývoji filmu nazvaný Příběh fil-

mu: Odysea. Kino Oko ho bude uvádět jednou za dva 
týdny. První díl Zrod filmu 1900–1920 uvidí diváci 
v úterý 10. září od 17 hodin. „Pro pravidelné návštěv-
níky filmové Odysey je připraven věrnostní program 
se spoustu zajímavých cen. Lístky za padesát a čtyři-
cet korun a zvýhodněné permanentky se již prodávají 
v pokladně,“ zdůrazňuje Navrátil. 

A s novým školním rokem nabízí kino Oko rovněž 
projekt nesoucí název Šumperská filmová akademie. 
Každý měsíc tak proběhne jedno odpolední filmo-
vé promítání doplněné přednáškou. Mluvit se bude 
o historii filmu i o tom, jak vzniká či jaké profese se 
na něm podílejí. „Přednášet budou studenti filmové 
vědy, ale přivítáme i špičkové filmaře a herce,“ pro-
zrazuje ředitel kina. V právě zahájeném školním roce 
proběhne deset přednášek, a to vždy třetí pondělí 
v měsíci. Od druhé odpolední se bude hodinu vyprá-
vět a budou se pouštět ukázky, od 15 hodin se pak 
k danému tématu promítne film. „Šumperská filmová 
akademie je koncipována pro žáky a studenty ve věku 
od dvanácti do osmnácti let. Zúčastnit se ale může 
kdokoliv,“ podotýká Navrátil. Celoroční permanent-
ka, která je přenosná, přijde na pět se korun a každý, 
kdo absolvuje kompletní cyklus deseti akcí, dostane 
na konci filmový dárek a dvacetiprocentní slevu na 
další ročník. Zajímavý projekt, který připravilo ob-
čanské sdružení Film for People, provozující Biograf 
Láska, ve spolupráci s kinem Oko a jenž podpořilo 
město Šumperk, odstartuje v pondělí 16. září snímek 
Hugo a jeho velký objev. -zk-

První český pacifista Petr Chelčický, pokrokové 
školství Jednoty bratrské, překladatel Bible kralic-
ké Jan Blahoslav, Karel starší ze Žerotína, mladý Jan 
Amos Komenský, bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka, 
Karel I. z Lichtenštejna, pronásledování protestantů 
– to jsou hlavní postavy a milníky polohraného fil-
mového dokumentu „Pod ochranou Žerotínů“, jenž 
nedávno vznikl v koprodukci České televize a šum-
perské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Luboše 
Hlavsových.

Premiéru měl u příležitosti svátku Jana Husa v so-
botu 6. července na programu ČT2, ve čtvrtek 12. září 
se pak od 16 hodin dostane dvaapadesátiminutový sní-
mek na plátno šumperského kina Oko. Diváci v něm 
kromě Alexeje Pyška uvidí v nejrůznějších rolích řadu 
Šumperanů a mnohé ze scén točili filmaři právě v tom-
to regionu. Vstupné přijde na padesát korun. –red-

      Zastupitelé 
se sejdou 26. září

Ve čtvrtek 26. září se sejdou ke svému prvnímu 
poprázdninovému jednání šumperští zastupitelé. 
Zabývat se budou plněním investiční výstavby ke 
konci letošního srpna, hospodařením města za 
první pololetí letošního roku a seznámí se také se 
zprávami o hospodaření příspěvkových organizací 
a organizací založených městem v již zmíněném 
půlročním období. Schválit by měli rovněž pojme-
nování nových ulic v lokalitách, v nichž se realizuje 
nová bytová výstavba. Chybět nebudou ani další 
finanční materiály a také řada majetkoprávních 
záležitostí města. Jednání začíná v 15 hodin v za-
sedací místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

      Na trzích ochutnáte 
oceněné regionální potraviny

Již pošesté mají letos Šumperané a lidé z okolí 
možnost nakupovat na farmářských trzích potra-
viny a další produkty přímo od výrobců. V pátek        
6. září obsadí prodejci od osmé ranní do čtvrté 
odpolední dvě desítky stánků rozesetých v pro-
storu na Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand. Ti, kdo na trhy zamíří, budou 
moci navíc ochutnat v jednom ze stánků potraviny 
oceněné značkou Regionální potravina Olomouc-
kého kraje. Akci zaštiťují místní Okresní Agrární 
komora a kraj. -zk-

      Tenis si zahrají 
osobnosti i sportovci 

Začátkem září se na šumperské tenisové dvorce 
T.J. Sokol sjede po roce opět řada osobností z ob-
lasti sportu, kultury, politiky i podnikatelské sféry. 
Šestadvacátý ročník známého turnaje ProKennex 
Cup odstartuje v pátek 6. září ve 14.30 hodin te-
nisovým turnajem internacionálů, tedy bývalých 
reprezentantů a ligových hráčů. 

Pokračovat bude v sobotu 7. září od deváté ran-
ní turnajem umělců a osobností. V něm změří své 
síly Leona Machálková, Petr Rychlý, Karel Šíp, Jo-
sef Náhlovský, Josef Mladý, Josef Laufer, Zdeněk 
Merta, Pavel Šporcl, Felix Slováček a Jakub Smolík. 
Finálové zápasy pak jsou naplánovány kolem páté 
odpolední.  -red-

      Přijďte si zabruslit 
na zimní stadion

Pravidelné bruslení pro veřejnost po několika-
měsíční pauze opět startuje. Probíhá na zimním 
stadionu každé úterý od 17 do 18 hodin a vstup 
přijde na třicet korun. Od 15. září pak každou 
neděli dopoledne mohou na stadion zamířit také 
rodiče s dětmi. Pro ně je vyhrazen čas od 8:30 do 
9:45 hodin. Dospělí zaplatí třicet korun a stejnou 
částku i dítě v doprovodu rodiče bez průkazky HK 
Mladí draci, dítě vlastnící zmíněný průkaz má 
v doprovodu rodiče bruslení zdarma. A zabruslit 
si mohou zájemci také v sobotu 7. září a v nedě-
li 15. září vždy od 14:30 do 16 hodin. Vstupné je 
čtyřicet korun. -red-

Obecní byt v Banskobystrické ulici 50 nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. Nese číslo 5, nachází se 
v domě č.p. 1279 ve 2. nadzemním podlaží a sestává 
z pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 38,60 m². Součástí je sklep (6,80 m²). Zp. vy-
tápění - plynové lokální, zp. ohřevu vody – el. ohřívač.                                                                                          
Měsíční nájemné je 1974 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 252 Kč a měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu (vodné/stočné, společná elektři-
na, STA) na osobu činí 500 Kč (každá další osoba asi                           
250 Kč). Zájemci si mohou byt prohlédnout v pondě-
lí 16. září v 15 hodin (poté bude hl. vchod do domu                                                                   
uzamčen).

Žádost o přidělení bytu je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na www.sum-
perk.cz a na majetkoprávním odboru, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, odd. správy majetku, dveře č. 410 v pří-
zemí. Na zmíněné oddělení se žádosti rovněž zasílají, 
a to nejpozději do středy 25. září do 16 hodin. Zde 
také získají zájemci bližší informace (K. Bezdíčková, 
tel.č. 583 388 410, e-mail: katerina.bezdickova@sum-
perk.cz). Podmínky pro přidělování bytů v majetku 
města se řídí Opatřením č. 3/2012. Výsledky bodové-
ho ohodnocení nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na na majetkoprávním odboru po schvá-
lení v Radě města od 29. října. Město si vyhrazuje prá-
vo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným ze žadatelů 
o přidělení bytu. H. Répalová, 

 vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Město pronajme  
obecní byt

Vistafilm natočil dokument Pod ochranou Žerotí-
nů, kino Oko ho promítne ve čtvrtek 12. září.  
 Foto: archiv Vistafilm
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Cvičení tajči v SVČ 
Doris rozšiřuje nabídku

Šumperští běžci měli 
zástupce na World Games

Klasika Viva pokračuje Zachránili 
pobodaného muže

Vánoce na Točáku: 
radnice draží stánky

Po pěti sezonách cvičení tajči připra-
vilo Středisko volného času Doris i cvi-
čení pro mírně pokročilé. Určeno je těm, 
kteří již v minulosti probrali základní 
sestavu 24 prvků JANG a chtějí se posu-
nout k dalším sestavám, jako např. Bud-
hovy ruce, Ohnivá koule, 8 prvků JANG, 
Padající list, Sluneční paprsek a hlavně 
nová harmonizující wudangská sestava. 
Cvičení bude probíhat v pátek od 18.15 
do 19.30 hod. v tělocvičně SVČ na Ko-
míně v Komenského ulici 9. Cvičení 
pro mírně pokročilé začíná 4.10. 2013 
a končí 23.5.2014.

Kromě toho je samozřejmě připrave-
no cvičení pro úplné začátečníky, a to 
ve stejný den od 17 do 18.15 hod. Vede 
je zkušený trenér II. třídy Jaroslav Vo-
ráč, který kromě dlouholeté praxe pro-
šel i výcvikem ve wudangském klášteře 
v Číně. Cvičení je jednoduché, cvičí se 

ve volném oděvu a sálové obuvi.
Tajči je staré čínské cvičení, kdy cvi-

čenci pomalými pohyby mohou čerpat 
univerzální energii čchi, která pak příz-
nivě působí na jejich zdraví, především 
na pohybový a kardiovaskulární sys-
tém. Pokročilejší cvičenci pak mohou 
cvičit i s nástroji, k tomu jsou určeny 
specializované semináře.

Zájemci se mohou přihlásit na www.
doris.cz v sekci kroužky nebo si přihláš-
ku vyzvednout ve vile Doris nebo v re-
cepci SVČ Doris v Komenského ulici. Ti, 
kteří si zaplatí kurz tajči, mohou ostatní 
cvičení Jaroslava Voráče navštěvovat 
zdarma. Lidé se navíc mohou prvních tří 
cvičení v říjnu zúčastnit zdarma a teprve 
poté se závazně přihlásit a kurz uhradit, 
pokud již nebude naplněn. Je ale nutné 
se předem ohlásit na tel. 602 787 687.

  J. Ondráček, ředitel SVČ Doris 

Největší setkání sportovců soutěžících 
v neolympijských disciplínách proběhlo 
na přelomu července a srpna v kolumbij-
ském Cali. Mezi sporty méně rozšířenými 
či netradičními se ocitl i orientační běh.

Mezi nominovanými za Českou re-
publiku byl i reprezentant Severky 
Šumperk Vojtěch Král. Na World Games 
cestoval s odhodláním podat co nej-
lepší výkony, přestože příprava na letní 
akce díky zranění neprobíhala optimál-
ně. Soutěžní program zahrnoval účast 
ve dvou individuálních disciplínách 
a závod smíšených štafet. Ve sprintu, 
který se běžel v parku přímo ve městě, 
a v závodu na krátké trati v lesoparku 
u řeky si Vojtěch Král nevedl špatně, ale                                                                           
s 20. a s 19. místem spokojený nebyl. 

V závodu smíšených štafet každou 
zemi reprezentovali dva muži a dvě ženy. 
Česká štafeta si vedla velmi dobře, Voj-
těch Král ze 3. úseku přiběhl na vynikají-
cím 2. místě a medaile se zdála na dosah. 
V posledním úseku však česká závod-
nice udělala mapovou chybu, narazila 
špatnou kontrolu a diskvalifikace štafetu 
neminula, i když doběhla na 4. místě.

A jaké jsou nejzajímavější postřehy 
Vojtěcha Krále? „Nadšení a fandící Ko-
lumbijci, kteří si hry užívali. Projevova-
li o všechny účastníky srdečný zájem, 
žádali nás neodbytně o foto či podpisy. 
Pozitivní atmosféra her se také promítla 
i do závěrečného ceremoniálu, který se 
podobal tomu olympijskému,“ rekapitu-
luje Vojtěch Král. Z. Králová

Do druhé poloviny vstupuje v září 
cyklus koncertů Klasika Viva, který 
ve spolupráci se šumperským Domem 
kultury pořádá Agentura J+D Romana 
Janků. Veřejnost se může těšit na čtyři 
zajímavé koncerty. 

„Zatím jsem velmi spokojený. Na kon-
certy chodí hodně posluchačů a úroveň 
koncertů se nám daří držet mimořádně 
vysoko,“ říká zakladatel cyklu Klasika 
Viva Roman Janků. Současně dodává, 
že v pondělí 23. září vystoupí v klášter-
ním kostele varhaník Aleš Bárta, sopra-
nistka Olga Jelínková a flétnistka Dana 
Mimrová. „Program bude z velké části 
věnován českým a rakouským sklada-
telům. Vstupenky za osmdesát korun 
si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Informač-
ním centru,“ zdůrazňuje Janků. -zk-

Pronájem osmi dřevěných domků, 
v nichž se během trhů Vánoce na Točá-
ku prodávají alkoholické nápoje a ob-
čerstvení, nabízí šumperská radnice. 
O nájemcích rozhodne veřejné výbě-
rové řízení. Dražba proběhne v pondělí 
14. října v 15 hodin v obřadní síni v his-
torické budově radnice na nám. Míru 
1. Prezenční listina pro zápis účastníků 
dražby bude připravena již od 14 hodin.

Trhy Vánoce na Točáku budou pro-
bíhat od 29. listopadu do 24. prosince 
denně od 9 do 21 hodin s tím, že na 
Štědrý den skončí úderem druhé od-
polední. „K dispozici je osm dřevěných 
prodejních domků, z nichž jeden musí 
nájemce 13. a 14. prosince uvolnit pro 
prodej štol a svařeného vína z partner-
ského města Bad Hersfeldu. Vyvolávací 
cena za domek je 400 korun za den,“ říká 
referentka oddělení kultury a vnějších 

vztahů šumperské radnice Eva Rutarová. 
Účastníci dražby musejí složit před je-
jím konáním kauci patnáct tisíc korun 
v pokladně úřadovny na náměstí Míru. 
Ta se vydražiteli započte do ceny náj-
mu, neúspěšným dražitelům pak bude 
vrácena po ukončení dražby. Kauce se 
přitom vztahuje na každé vydražené 
prodejní místo. „Nájemné je třeba za-
platit do tří dnů od podpisu smlouvy. 
Pokud nájemce odstoupí či neuhradí 
nájemné ve stanovené lhůtě, na jeho 
místo nastoupí dražitel z druhého po-
řadí. V tomto případě kauce nebude 
vrácena,“ upozorňuje Rutarová. 

Bližší informace a pravidla dražby bu-
dou vyvěšeny na úředních deskách a na 
webových stránkách www.sumperk.cz. 
Bližší informace sdělí E. Rutarová, tel.č. 
583 388 608, e-mail: eva.rutarova@sum-
perk.cz. -red-

Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením v ČR, o. s., okr. 
org. Šumperk (SPMP Šumperk) vnik-
la v roce 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 současné době poskytu-
je SPMP Šumperk 4 sociální služby. 
V předchozím čísle jsme se zaměřili 
na Centrum Pomněnka, dnes bychom 
chtěli zmínit ostatní služby.

Chráněné bydlení Pomněnka (CHB) 
bylo zřízeno v r. 2012. Posláním této 
služby je umožnit dospělým lidem 
s mentálním postižením bydlení s pod-
porou dle individuálních potřeb v při-
rozeném prostředí. Služba je určena 
pro osoby s lehkým až středně těžkým 
mentálním postižením i v kombinaci 
s kombinovaným postižením ve věku 
18–40 let. Cílem CHB je podporovat 
uživatele v péči o vlastní osobu a do-
mácnost, důraz je kladen na trvalé roz-
víjení osobnosti.

Podporované bydlení Pomněnka 
(PB) funguje od r. 2005 v Temenické 
ulici. Posláním služby je podporovat 
osoby s mentálním postižením v sa-
mostatném bydlení. Hlavním cílem je 
umožnit člověku s postižením žít ži-
vot srovnatelný s vrstevníkem bez po-
stižení. Cílovou skupinou jsou osoby 
s lehkým až středně těžkým mentálním 

postižením i v kombinaci s tělesným 
postižením nebo lehkou smyslovou va-
dou, ve věku od 18 let do raného seni-
orského věku. 

Základní činností CHB i PB je po-
moc při zajištění chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací, terapeutické 
a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, 
pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

Odlehčovací služba Pomněnka je 
poskytována od roku 2012 a je určena 
osobám s mentálním či kombinovaným 
postižením ve věku 6-40 let, které jsou 
v péči rodiny či opatrovníka, ale z něja-
kého důvodu nemohou dočasně zůstat 
ve svém přirozeném prostředí. Cílem 
služby je tedy zajištění dočasné péče po 
dobu nepřítomnosti jejich pečující oso-
by. Služba je poskytována maximálně 
po dobu tří týdnů. Odlehčovací služba 
se poskytuje ve dvou bezbariérových 
bytech v prostorách CHB. V současné 
době máme volnou kapacitu.

V prostorách CHB vznikla Galerie 
pod sluncem, kde se konají vernisáže 
umělců. Nabízíme tyto prostory i veřej-
nosti, máte-li zájem u nás prezentovat 
svá díla, stačí se domluvit s ředitelkou 
organizace (tel.: 583 212 302 nebo                                   
e-mail: n.vykydalova@seznam.cz). Více 
informací o společnosti naleznete na: 
www.spmp-sumperk.cz.

N. Strakošová Vykydalová, 
ředitelka SPMP Šumperk

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby   Pokračování ze strany 3

Za záchranu lidského života převzali 
paní Jitka a pan Lukáš v pátek 23. srp-
na v obřadní síni radnice čestná uznání 
z rukou šumperského starosty Zdeňka 
Brože, vedoucího územního odboru 
Policie ČR Libora Giesla a předsedy ob-
čanského sdružení Bezpečný Šumperk 
Martina Žaitlika. „Je pro nás ctí, že mů-
žeme vyzdvihnout a ocenit takové mi-
mořádné činy, aby nebyly zapomenuty. 
Tito lidé jsou příkladem pro ostatní, 
aby nebyli lhostejní a bezohlední vůči 
okolí,“ zdůraznil Martin Žaitlik.

Dvojici útočníků již policisté ob-
vinili. Za pokus o vraždu hrozí muži, 
který je ve vazbě, deset až osmnáct let 
vězení, ženě stíhané za výtržnictví pak 
až dvouletý pobyt za mřížemi. -zk-
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Kaleidoskop kulturních událostí

Pestrý kaleidoskop kulturních událostí

Výtvarnou soutěž pro děti nazva-
nou Můj dům, ulice a město (vesnice) 
aneb tady bydlím, tady žiji... vyhlásila 
knihovna Sever v Temenické ulici 5 za-
čátkem prázdnin. Ty nejlepší výtvory 
vystavuje do 31. října. Zájemci si mo-
hou výstavu prohlédnout v otevírací 
době knihovny, tedy v pondělí, úterý, 
středu a pátek od 9 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. -red-

Výstava obrazů Josefa Baslara a Pet-
ra Kučery z prostředí šumperských ulic 
a okolní krajiny v šumperském regionu 
nazvaná Šumperské lucerny je k vidě-
ní v Galerii Kafe v Rovensku do polo-
viny října. Galerie je přitom otevřena 
ve středu, čtvrtek a pátek od 16 hodin, 
v sobotu a neděli pak od 14 hodin. Více 
na www.kabinetgrafiky.wz.cz. -red-

Myslíte si, že když nevidíte, tak ne-
můžete nikam jít a musíte být pouze 
zavření doma? Omyl! Přijďte se v pátek 
20. září do šumperského muzea pře-
svědčit a pobavit se skupinami divadel-
ní improvizace O.Li.V.Y. a Ol.Í.H.Ně. 
A ještě budete moci přispět na dobrou 
věc.

TyfloCentrum Olomouc, sociální fir-
ma Ergones za podpory Nadace OKD 
pořádá v místním muzeu akci nazvanou 
(Ne)viditelná keramika. V 16:30 hodin 
bude zahájena prodejní výstava kera-
miky potmě, na níž si mohou příchozí 
vyzkoušet kompenzační pomůcky a do-
zvědět se více o problematice nevido-
mých a slabozrakých, v 18:00 hodin pak 
začne představení v divadelní improvi-
zaci. Vstupné je sto korun, studenti, se-
nioři, děti a ZTP zaplatí o třicet korun 
méně. V ceně je zahrnut výběr jednoho 
keramického výrobku poslepu. Výtěžek 
z této benefiční akce bude věnován na 
podporu nevidomých a slabozrakých. 

M. Rybaříková, 
koordinátorka projektu

Jedna z nejvýraznějších postav čes-
koslovenské hudební scény Richard 
Müller vystoupí po mnoha letech 
v Šumperku. Pěvecká ikona uvede           
19. září ve velkém sále Domu kultury 
speciální celovečerní recitál, na kterém 

zazní všechny zásadní hity v ojedině-
lém podání „a cappella“. 

„O Müllerův koncert máme zájem 
dlouhé roky a těší nás, že jsme se na 
vystoupení dohodli právě v době, kdy 
chystal tento unikátní projekt,“ zdů-
raznil ředitel Domu kultury Vladimír 
Rybička. Turné Richarda Müllera a os-
mičlenné vokální skupiny Fragile má 
příznačný název Hlasy a navazuje na 
tři předchozí, vždy vyprodaná turné po 
Česku a Slovensku. „Müllerovy sklad-
by zazní ve vokálních úpravách a bez 
jediného nástroje. V podstatě půjde 
o komorní divadelní večer plný jeho 
největších hitů,“ prozrazuje Rybička 
a dodává, že cena vstupenek se pohybu-
je od 390 do 590 korun. Více informací 
a on-line rezervace na dksumperk.cz.
 -op-

Tradici posezení po premiéře v Zr-
cadlovém sále obnovuje v nadcházející 
sezoně šumperské divadlo. Přátelskou 
debatní atmosféru s herci podbarví živá 
hudba v podání Joozzbandu a nachystá-
no bude také drobné občerstvení. Prv-
ní posezení proběhne po premiéře hry 
Samuela Königgratze Ještě žiju s věšá-
kem, čepicí a plácačkou v režii Martina 
Františáka. Ta se odehraje na prknech 
šumperského divadla v sobotu 14. září 
od 19:30 hodin. Těsně před premiérou, 
v 18:45 hodin, bude v divadle zahájena 
výstava tvorby Jiřího Doležela, nazvaná 
Mystéria jesenické krajiny.  -red-

V kině Oko vystavuje v září a říjnu 
své práce lotyšská rodačka, student-
ka posledního ročníku magisterského 
studia fotografie na FAMU Guna Leite. 
Výstava „Červená kniha Pardaugavy“ 

vznikla alternativní metodou, naná-
šením fotografické emulze v tmavé 
komoře štětcem na papír. „Fotografie 
pocházejí z let 2004–2006. Dokumen-
tují rižskou čtvrť s názvem Pardauga-
va. Je to město ve městě, kde hlavní 
zástavbu tvoří dřevěné domy z 18. až                                                                            
19. století. Už od začátku 20. století 
byla oblíbenou čtvrtí umělců a spiso-
vatelů,“ přibližuje výstavu Guna Leite. 
Ta při tvorbě cyklu použila alternativní 
techniku, díky níž fotografie získávají 
jedinečný vzhled a podobají se spíše 
grafickým listům.  -red-

 V cyklu zajímavých besed pokraču-
je po prázdninách šumperská Městská 
knihovna. Povídání s klinickým psy-
chologem Svatoplukem Morávkem je 
v knihovně v ulici 17. listopadu naplá-
nováno na čtvrtek 26. září od 18 hodin 
v půjčovně pro dospělé. Nese název 
Cesta do hlubin těla a duše v peruánské 
džungli.

Amazonská džungle neskrývá jen 
bohatou faunu a flóru. Na jejím okra-
ji funguje zařízení zaměřené na léčbu 
psychických problémů, především se 
závislostmi. Léčba je unikátní, opírá se 
o kombinaci tradičních šamanských 
metod, spolu s moderními psychote-
rapeutickými i spirituálními přístupy. 
Přednášející psychoterapeut Svatopluk 
Morávek absolvoval v tomto středisku 
zážitkový pobyt, který mimo jiné za-
hrnoval úplný půst, izolovaný pobyt 
v přístřešku v džungli i rituální sezení 
s halucinogenními bylinami. Lze něco 
z toho využít i u nás? Nejen na to odpo-
ví během přednášky, jejíž součástí bude 
i promítání fotografií, ve čtvrtek 26. září. 
Vstupné je čtyřicet korun. -red-

Po více než dvaceti letech se vrací do 
Šumperka s poslechovou diskotékou 
publicista a hudební kritik Jan Rejžek. 
Svérázný glosátor tvorby současných 
i již dávno vyhaslých hudebních hvězd 
zavítá do G-klubu Domu kultury ve 
čtvrtek 26. září v 19:30 hodin. 

Pořad s názvem Kaleidoskop Jana 
Rejžka se uskuteční v sále G-klubu od 
půl osmé večer. „Zahraji naši a zahra-
niční hudbu, kterou určitě nikde jinde 
neuslyšíte. V pořadu zazní též nej-
hrůznější píseň roku a připomeneme 
si jubilea či úmrtí rockových hvězd,“ 
představuje schéma svého poslecho-
vé revue Jan Rejžek. Vstupné přijde 
v předprodeji na šedesát korun, v den 
akce lístek podraží o třicet korun. Více 
informací a on-line rezervace na www.
dksumperk.cz. -zk-

Šumperští muzejníci připravují vý-
stavu navazující na Starý Šumperk na 
pohlednicích, obrazech a fotografiích. 
Zahájena bude bez vernisáže v Galerii 
Šumperska ve čtvrtek 26. září a potrvá 
do 10. listopadu. -red-

S velkoplošnou panoramatickou li-
ve–diashow o expedici nazvané Aljaška 
– pobřeží Pacifiku, jež doposud neměla 
obdoby, přijede do Šumperka známý 
cestovatel Leoš Šimánek. Naplánována 
je na pondělí 30. září od sedmé večerní 
ve velkém sále Domu kultury.

Leoš Šimánek jako první obeplul na 
nafukovacích člunech západní pobře-
ží Kanady a Aljašky. Nově sestavená 
diashow, doplněná zatím nezveřejně-
nými fotografiemi, dokumentuje třetí 
a zároveň závěrečnou etapu této zcela 
neobvyklé plavby. Na panoramatickém 
plátně uvádí Leoš Šimánek úžasně zají-
mavý svět – lidskou rukou nedotčenou 
přímořskou divočinu. Vstupenky za 
170 Kč si lze koupit v pokladně Domu 
kultury. -zk-

Richard Müller vystoupí po mnoha 
letech v Šumperku.  Foto: archiv

Knihovna Sever představuje 
výtvarné práce dětí

Baslarovy a Kučerovy 
Šumperské lucerny vystavuje 

rovenská Galerie Kafe

(Ne)viditelná keramika 
nabídne zajímavou zkušenost

Richard Müller zazpívá 
své hity v unikátním podání 

„a cappella“

Divadlo obnovuje tradici 
posezení po premiéře

V Oku vystavuje Guna Leite

V knihovně se bude hovořit 
o peruánské džungli 

Jan Rejžek pustí 
nejhrůznější píseň roku

Nová muzejní výstava: 
Na konci ulice les! Šumperk 

– předměstí včera a dnes

Leoš Šimánek zve 
na projížďku na člunech 

panenskou přírodou 
severní Ameriky

Leoš Šimánek představí v Šumper-
ku i nejnovější publikaci ALJAŠKA 
– Pobřeží Pacifiku: Na člunech pa-
nenskou přírodou Severní Ameriky. 
Tento snímek s dcerou a psem je 
z rodinného archivu.  Foto: archiv
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Městská knihovna

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

5.9. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
6.9. od 14 hod. v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
9.9. od 10 hod. v „DS V“  Posezení u kávy s písničkou a dezertem 50+
10.9. od 16 hod.  Klub filatelistů 
19.9. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
24.9. od 16 hod.  Klub filatelistů 
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.  

Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
  Pro maminky na RD
Každé úterý od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Od 30.9. do 18.11. každé pondělí   Kurz Manželské večery 
vždy od 19 hod.   Inf. a přihl. na tel. 731 402 395
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
21.9. od 19 hod. ve „FS“   Kurz Přirozené plánování rodičovství
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

6.9. ve 20 hod.   Koncert Simple Pleasures
Bližší informace:  Čajovna Čarovna, Vila Doris, ul. 17. listopadu 2, www.carovna.com.

Muži – divize
8.9. od 16.30 hod. na „TS“   Šumperk – Otrokovice
15.9. od 16 hod. na „TS“   Šumperk – Val. Meziříčí
29.9. od 16 hod. na „TS“   Šumperk – Hranice
Bližší informace: http://www.fotbal-sumperk.cz/, na zmíněné adrese jsou zveřej-
něny veškeré zápasy OP mini ml., KP mini, KS dorost, MSD dorost a SpSM žáci,                      
„TS“ = Tyršův stadion

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz, v sobotu 28.9. zavřeno - státní svátek. 

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září
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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
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Centrum pro rodinu

Čajovna Čarovna

Fotbal

Středisko volného času Doris
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.
Od 16.9. každé pondělí, středu,  Volná herna
čtvrtek a pátek od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“
Od 17.9. každé úterý od 17  Cvičení pro nastávající maminky
do 18.30 hod. v MC na „K“
Od 18.9. každou středu  Laktační poradna
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
19. a 20.9. vždy od 9.30  Kurz masáží pro děti a kojence  Inf. a přihl.  
do 11.30 hod. v MC na „K“  E. Pšenčíková, 731 186 053, psencikova@doris.cz
20.9. od 19.30 hod.  Uličkami s lampičkami 
z náměstí Míru Start mezi 19:30 a 20:00 hod. 
25.9. od 17 hod. v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výtvarné tvoření pro ženy každého věku
26.9. od 18.30 hod.  VIA LUCIS: Wad Ben Naga - město 
 nubijských faraonů  Setkání s P. Onderkou
28.9. od 10 do 17 hodin  Medový den  Den plný her a výtvarných 
v parku u Vily Doris  aktivit o včelách a rostlinách
28.9. od 9 do 14 hod. ve Středisku  Václavkové slavnosti Sobotní ráno plné hub, 
ekologické výchovy ve Švagrově  inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410
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 volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: Wad Ben Naga - město nubijských faraonů 

ve čtvrtek 26. září od 18.30 hodin v sále Vily Doris
Setkání s egyptologem a afrikanistou Pavlem Onderkou 

Pavel Onderka je český egyptolog a afrikanista. Od roku 2009 vede archeologic-
kou expedici Národního muzea v Súdánu (lokalita Wad Ben Naga). Podílel se na 
archeologickém výzkumu v oblasti egyptského Údolí králů. Od roku 2003 pracuje 
v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur 
jako kurátor egyptské a núbijské sbírky. Přednáší na Univerzitě v Lipsku a Univerzi-
tě v Helsinkách. Byl autorem a kurátorem řady výstav (např. Egyptské mumie). Mezi 
jeho nejvýznamnější publikace patří knihy Théby. Město bohů a faraonů (2007; spo-
lečně s J. Mynářovou) nebo The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago (2009).  

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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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 6.9. 2013 do 19.9. 2013
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Uzená slanina bez kůže .......................................................................... 65,- Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Chléb žitný 500 g BK ...............................................................................................................17,90 Kč 
Rohlík vícezrnný 60 g ............................................................................................................... 2,90 Kč 
Knedlík AGH 700 g ..................................................................................................................19,90 Kč 
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Anglická slanina klasik bez kůže ................................................................................................127,- Kč/1 kg
Uzené koleno vepřové s kostí šunkové .....................................................................................86,- Kč/1 kg
Krnovská klobása .................................................................................................................................97,- Kč/1 kg
Výrobky Everest
Hranolky Fritago 1 kg ................................................................................................................................26,50 Kč
Naše zahrádka Venkovská směs 300 g .............................................................................................15,90 Kč
Naše zahrádka Pod svíčkovou směs 300 g .....................................................................................11,90 Kč
Naše zahrádka - Kapusta řezaná 350 g.................................................................................................13,- Kč 
Kuřecí čtvrtky mr. TC, jak A...............................................................................................................62,- Kč/1 kg 
Ruská zmrzlina s pravou smetanou 220 ml ......................................................................................7,90 Kč 

!!!!!!!!

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

www.akademie.rps.cz
Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk

tel.: +420 583 213 013, +420 775 618 144, e-mail: ajak.sumperk@rps.cz

aupair
Nabízíme možnost pobytu Au-pair,

Au-Pair+ a Mother ś Help ve Velké Británii
pro zájemkyne a zájemce, kterí:

• Mají kladný vztah a zkušenosti s péčí o děti
• Jsou přátelští, flexibilní a otevření novým zkušenostem
• Mají zájem o pobyt v délce alespoň 6 měsíců
• Jsou ve věku 18–30 let
• Jsou svobodní a bezdětní
• Nemají záznam v trestním rejstříku

Kontaktujte nás emailem nebo na telefonních číslech, uvedených níže,
a dohodněte si s námi termín schůzky!

AMOS_Au pair_104x142.indd   1 7/16/13   2:11 PM
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KAVITACE
RADIOFREKVENCE

LYMFODRENÁŽE
LASEROVÁ LIPOLÝZA

CENTRUM 
ZDRAVÍ A KRÁSY

TRÁPÍ VÁS BŘÍŠKO?
VOLNÉ BŘICHO PO PORODU? 
ZMĚNY STAVU POSTAVY ZPŮSOBENÉ VĚKEM 
A HORMONÁLNÍMI ZMĚNAMI?
CELULITIDA NEBO VRÁSKY? 

OKAMŽITÝ EFEKT!
BEZKONKURENČNÍ CENA!

ZATOČTE S CELULITIDOU - ODSTRAŇTE TUKY

tel.: 583 311 222

www.feminaplus.cz

SVĚŘTE SE ODBORNÍKŮM V CENTRU ZDRAVÍ A KRÁSY

bezspárové povrchy z přírodních kamínků

NOVINKA!
PRODEJ EPOX. LITÝCH PODLAH

Kontakt: Kamínková podlaha s.r.o.
                   Anglická 4, Šumperk, 787 01

Tel.: 606 096 960
          739 813 634

E-mail: info@kaminkovapodlaha.cz
www.kaminkovapodlaha.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

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.czwww.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

HUBNĚTE S PRŮVODCEM
 - JDE TO SNÁZ!

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Kontakt: Kontakt: 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

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Převedu družstevní práva 

k bytu 4+1 
v Prievidzské ulici

v Šumperku. 
Byt po rekonstrukci, zděné 

jádro, nové podlahy, koupelna 
i kuchyňská linka. Dům po 

celkové rekonstrukci, zateplený,
nová okna, nový výtah.

Tel. 775 652 074
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www.senzion.czInvestor: SHM Investice, Šumperk

Senzion vychází z myšlenky jeho
zakladatelů vytvořit senzační penzion

pro seniory, který poskytne bezpečný a komfortní domov seniorům,
kteří chtějí prožít aktivní stáří v atraktivním prostředí obce Velké Losiny

a být v kontaktu se svými vrstevníky.
Senzion nabízí soukromí v 30 samostatných bytech.

Senzion je financován ze soukromých zdrojů a není zatížen žádnou půjčkou
či jiným dluhem. Výstavba bude zahájena na jaře 2014 a předpokládaný

termín zahájení provozu je v létě 2015.

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
Ruda nad Moravou  Oskava

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

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 

posledních 8volných 

bytů

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

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

NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÉ ČESKÉ 

KUCHYNĚ A NÁBYTEK V REGIONU

• 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

výrobní závod Šumperk, 
Zábřežská 68, 787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

tel./fax: 583 224 801  
 583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz




