
Po dvouměsíčních prázdninách na-
staly v pondělí 1. září školákům opět 
povinnosti. V šumperských základních 
školách má za sebou svoji školní pre-
miéru tři sta deset prvňáčků. 

Do lavic patnácti prvních tříd pěti 
šumperských základních škol usedly 
více než tři stovky dětí. Nejvíce prv-
ňáčků, šestaosmdesát, dochází do ško-
ly v Šumavské ulici, která letos otevřela 
čtyři první třídy. Stejný počet tříd má 
i škola v ulici 8. května, kam se přihlá-
silo dvaaosmdesát dětí. Tři první třídy 
s celkem dvaašedesáti prvňáčky má 
škola v ulici Dr. E. Beneše a dvě třídy 
s celkem osmatřiceti dětmi škola ve 
Sluneční ulici. Dvaadvacet prvňáčků 
pak přivítaly minulý týden dvě první 
třídy ve škole ve Vrchlického ulici.

Ve škole se děti příliš dlouho „neo-
hřejí“. V letošním školním roce totiž 

připadá jen jeden státní svátek na ví-
kend, a to hned ten první - 28. říjen. 
Další jsou většinou v pátek nebo v pon-
dělí, což mnoho lidí bere jako příjemný 
prodloužený víkend.

První prázdniny zvané podzimní pro-
běhnou od pondělí 27. do středy 29. říj- 
na, vánoční prázdniny pak odstartují 
v pondělí 22. prosince a skončí v ne-
děli 4. ledna. Následovat bude jedno-
denní pololetní volno v pátek 30. ledna 
a poté jarní prázdniny, jež v případě 
šumperského okresu připadají na týden  
od 9. do 15. února. Doma zůstanou 
školáci i ve čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 
v rámci velikonočních prázdnin a také 
v případě květnových svátků, jež připa-
dají na pátky 1. a 8. května. Pak se již 
budou těšit na letní dvouměsíční prázd-
niny, jež začínají ve středu 1. července.
 -zk-
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Stavaře vystřídaly ve 
školách děti, prvňáků 
je letos více než loni

Úřadovna v Jesenické 
dostane novou 
střechu3, 5 4 6

Partnerství mezi Šumperkem 
a Bad Hersfeldem
trvá již dvacet let 7

Pestrý kaleidoskop 
kulturních 
událostí

Školákům opět nastaly povinnosti

Do lavic prvních tříd usedlo ve škole v ulici Dr. E. Beneše, známé jako „Jednička“, dvaašedesát dětí.  Foto: P. Kvapil

Do tříd se prvňáčci premiérově vy-
dali po společném přivítání. 
 Foto: -pk-

O přízeň voličů se v Šumperku uchází 
dvanáct kandidátek, jejich čísla vzešla 
z losování.    Strana 3

Kino Oko nabídne přehlídku filmů 
Stanleyho Kubricka.     Strana 4

Společenské středisko Sever prochází re-
konstrukcí. Otevře se 22. září.    Strana 5

Dvě šumperské střední školy se od září 
sloučily, vznikla Střední škola železnič-
ní, technická a služeb.     Strana 6
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Ministerstvo kultury České republi-
ky každoročně připravuje Program re-
generace městských památkových zón 
a městských památkových rezervací. 
Z tohoto programu mohou vlastníci zís-
kat dotaci na obnovu nemovité kultur-
ní památky, která stojí na území MPR 
nebo MPZ. O příspěvek je nutné žádat 
prostřednictvím městského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být po-
užity na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodno-
ty kulturní památky, nikoliv na moder-
nizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu 
jejího vlastníka, ani na práce investiční 
povahy. Dotace je především určena na 
zvýšené náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky (např. obnova 
fasády, repase oken, oprava říms, opra-
va střechy). Prostředky nelze použít ze-
jména na výměnu oken a dveří, pokud 
se nenacházejí v havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu, na modernizaci 
bytového fondu a zřizování nových by-
tových jednotek, na technické zařízení 
budov, projektovou dokumentaci a na 
kopie sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlavní tří-
dou, Jiráskovými sady a ulicí Gen. Svo-
body.

Žádosti na zařazení do seznamu 
žadatelů o příspěvek na rok 2015 se 
přijímají do 30. října 2014 na odbo-
ru RUI MěÚ Šumperk, Jesenická 31,  
Beata Fischerová, kancelář č. 305, tel.č. 
583 388 395. 

Žádost se píše volnou formou (jmé-
no, adresa, odhadovaná částka nákla-
dů) a dále musí obsahovat následující 
přílohy:
- závazné stanovisko orgánu státní 
péče,
- u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a více doložit položko-
vý propočet nákladů (odborný odhad 
nákladů od projektanta nebo stavební 
firmy). 

Všechny aktuální dokumenty týka-
jící se Programu regenerace naleznete 
na webových stránkách Ministerstva 
kultury: http://www.mkcr.cz/scripts/
detail.php?id=429.

B. Fischerová, 
odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic

Zásadní proměnou prošla letos zane-
dbaná zahrada u Základní školy v ulici 
8. května. Škola totiž uspěla u Evrop-
ské unie s projektem na její revitalizaci 
s maximálním využitím pro výukové 
účely a získala dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Zajímavý 
projekt se chýlí ke konci.

„Jsme velice rádi, že se nám na revi-
talizaci zahrady podařilo získat potřeb-
né finance. Ocení to nejen žáci školy, 
ale nepochybně i veřejnost, která do ní 
bude mít přístup,“ uvedl ředitel školy 
Radovan Pavelka. Vzápětí připomněl, 
že na úplném začátku byla povinnost 
školy provádět pravidelnou celoroční 
údržbu zeleně v jejím areálu. V této 
souvislosti nechala škola zpracovat 
dendrologický posudek stromů rostou-
cích v zahradě. Ten ukázal, že většina 
z nich je ve špatném stavu a ohrožuje 
bezpečnost lidí. Ve spolupráci s měs-
tem proto zadala zpracování studie, 
která by stávající stav školní zahrady 
vyřešila. Projekt, jenž je dílem kraji-
nářského architekta Martina Königa 
ze Starého Města u Uherského Hra-

diště, tak zahrnoval dispoziční úpra-
vy zahrady, celkovou úpravu zeleně 
a umístění nových architektonických 
prvků. Vznikla zde edukativní zahrada 
s mnoha zábavně naučnými prvky, jako 
jsou bludiště, broukoviště, ptáčník, du-
bová terasa pro posezení žáků u hřiště, 
altán pro venkovní vyučování, ohniště 
či naučné záhony. Žáci základní školy 
tak mají v zahradě dostatečný prostor 
nejen pro zábavu, ale také pro výuku.  

Zásadní proměnou ovšem prošla 
zeleň, na niž se zmíněná dotace z ev-
ropského programu vztahovala, včet-
ně následné tříleté péče. Místní firma  
Zahrada - Zelený svět zahradní ar-
chitektky Jany Mikiskové skácela část 
vzrostlých stromů, jež nahradily pů-
vodní v Čechách rostoucí dřeviny. Řada 
dalších stromů se ošetřila vazbou, oře-
zem suchých větví a dalšími způsoby. 
Zajímavý je i výčet náhradní výsadby, 
jenž zahrnuje okrasné a ovocné stromy, 
velké keře, keře acidofilní, jako jsou na-
příklad rododendrony či azalky, a malé 
půdokryvné keříky. Stovky habrů pak 
vytvořily přírodní bludiště a nechybějí 

ani naučné záhony s rostlinami - kromě 
vřesů, rododendronů, brusinek a dal-
ších trvalek zde jsou rovněž bylinky, 
mezi nimi šalvěj, mateřídouška, yzop 
a další. 

Projekt počítal i se zpracováním 
skácených stromů. „Část posloužila 
jako mulč pro vysazené dřeviny, z části 
pak dodavatelská firma vytvořila bio-
diverzní prvky, jako jsou broukoviště 
či ptáčník, v nichž tito živočichové 
přebývají a které slouží jako výuková 
pomůcka pro žáky,“ prozradil Pavelka. 
Dřevo ze stromů podle něj posloužilo 
rovněž k vybudování altánu, jenž bude 
fungovat jako venkovní učebna, lavi-
ček, ohniště a také dřevěné plochy nad 
hřištěm. 

Celkové náklady na realizaci pro-
jektu představují částku 1,1 milionu, 
včetně DPH. Maximální evropská do-
tace přitom je pětasedmdesát procent 
ze způsobilých výdajů. Škola tak může 
počítat s částkou pohybující se kolem 
osmi set padesáti tisíc korun, zbytek 
musí zaplatit z příspěvku od města 
a z vlastního rozpočtu. -zk-

Vlastníte nemovitou kulturní památku v městské 
památkové zóně? Získejte na její obnovu dotaci!

Škola zrevitalizovala zahradu

      Zastupitelé 
se sejdou 18. září

V druhé polovině září se sejdou ke 
svému prvnímu poprázdninovému 
jednání šumperští zastupitelé. Sezná-
mí se s hospodařením města a jeho 
příspěvkových organizací a také s pl-
něním investiční výstavby ke konci 
letošního srpna. Projednají zadání 
změny č. 1 Územního plánu Šumper-
ka a zabývat se budou také rozšířením 
kapacity mateřské školy v Nerudově 
ulici, otázkou altánu ve Smetano-
vých sadech a budoucí podobou kina 
Oko po rekonstrukci fasády. Chybět 
nebudou ani další finanční materi-
ály a rovněž řada majetkoprávních 
záležitostí města. Jednání začíná ve 
čtvrtek 18. září v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici.  -red-

      Kupte si KŽŠ  
a získejte slevu  
na 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-

      Významným 
stromům se dostane 
zvláštní péče

Nominace na významné stromy, 
jež rostou na pozemcích města, moh-
li Šumperané posílat prostřednictvím 
aplikace Požadavky občanů na we-
bových stránkách města do konce 
letošního května. Celkem přitom lidé 
navrhli jedenadvacet stromů.

„Všechny návrhy byly projedná-
ny se správcem zeleně, kterým jsou 
Podniky města Šumperka. Ty vybraly 
osm nominací, jež doporučují mezi 
významné stromy zařadit,“ říká tis-
ková mluvčí šumperské radnice Olga 
Hajduková a dodává, že seznam ještě 
projednají Komise životního pro-
středí a Rada města. Poté bude zve-
řejněn na webových stránkách města 
a v Šumperském zpravodaji. Stromy 
zařazené do režimu „významné stro-
my“ budou podléhat zvláštnímu re-
žimu, který správce zeleně zpracuje 
spolu s dendrologem a arboristou. 
Půjde zejména o pravidelnou každo-
roční zdravotní prohlídku a v případě 
potřeby i o mimořádné zásahy. -zk-

Peníze z Programu regenerace měst-
ské památkové zóny pomohly do-
končit v roce 2012 opravu domu na 
Hlavní třídě 19.  Foto: archiv

Zdroje Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50 % min. 40 %

Příspěvek města 0 % min. 10 %

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %
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O přízeň voličů se v Šumperku uchází dvanáct kandidátek

Úřad vyzývá k vrácení 
neplatného pasu
Městský úřad v Šumperku, odbor správní a vnitř-

ních věcí vyzývá všechny držitele neplatného ces-
tovního pasu k jeho vrácení úřadu. V souladu s ust.  
§ 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestov-
ních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o cestovních dokladech), je totiž držitel 
cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu 
odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplatným se 
stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, 
ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby tří 
měsíců ode dne změny příjmení občana po sňatku.

V případě porušení této povinnosti se držitel ces-
tovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 
1, pís. f) citovaného zákona. Za něj mu může být jako 
sankce uložena pokuta až do výše deset tisíc korun 
dle ustanovení § 34a, odst. 2 zákona o cestovních do-
kladech. 

Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osob-
ně u přepážek cestovních dokladů č. 1 a 2 v přízemí 
přístavby Městského úřadu v Šumperku v Jesenické 
ulici 31 (vchod z ulice Rooseveltovy), na kterémkoliv 
matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu 
Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk.

Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných ces-
tovních pasů uposlechnou této výzvy a odevzdají ne-
platný doklad (i s několikaletou prošlou platností) do 
konce listopadu letošního roku, nebude výše uvedená 
finanční sankce uplatněna. Současně připomínáme, 
že pokud držitel cestovní doklad ztratil nebo mu byl 
odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost 
neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydá-
ní, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.

O. Breitzetelová, 
vedoucí správního oddělení MěÚ Šumperk

Dvanáct kandidátek, tedy o jed-
nu více než před čtyřmi lety, se bude 
ucházet o přízeň šumperských voličů 
v letošních komunálních volbách. Ty 
připadají na pátek 10. a sobotu 11. říj-
na. Jednotlivé politické strany, hnutí 
a sdružení politických stran a nezávis-
lých kandidátů se představí v příštím 
čísle Zpravodaje, které vychází 24. září. 
Pořadí jim určilo losování, jež proběh-
lo v pondělí 25. srpna na šumperské 
radnici. Ta je registračním úřadem pro 
osmadvacet obcí a měst regionu.

„Celkem bylo v našem správním ob-
vodu podáno sto třiačtyřicet kandidát-
ních listin, na nichž figurovalo patnáct 
set deset kandidátů. Odmítnout jsme 
museli jednu kandidátní listinu, a to 
v Šumperku. Šlo o Korunu Českou - 
monarchistickou stranu Čech, Mora-
vy a Slezska,“ uvedla vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí šumperské 
radnice Petra Štefečková. Zmíněnou 
kandidátku sestavila bývalá členka 
strany Anna Kašná bez souhlasu Ko-
runy České a v rozporu s jejími vnit-
rostranickými postupy. Vedení strany 
okamžitě zareagovalo a všechny kandi-
dáty odvolalo.

S jedničkou jde v Šumperku do vo-
leb Komunistická strana Čech a Mora-
vy, dvojka připadla Straně svobodných 
občanů a trojka Sdružení NEZÁVISLÉ 
VOLBY s nezávislými kandidáty. Čtyř-
ku přiřkl „los“ sdružení strany DO-
MOV s nezávislými kandidáty, jež jdou 
do voleb pod názvem PATRIOTI PRO 
ŠUMPERK. Pětku v záhlaví má TOP 09, 
šestku Piráti a nezávislí kandidáti nazva-
ní Sdružení PRO-REGION a Piráti, sed-
mičku Strana Práv Občanů a osmičku 
Strana zdravého rozumu. Losovací mí-
ček s číslem devět připadl křesťanským 
demokratům a nezávislým kandidátům, 
kteří se spojili pod názvem KDU-ČSL 
a nezávislí - Pro Šumperk. Desítku má 
ANO 2011 a jedenáctka zdobí kandidát-
ku Občanské demokratické strany. Po-
slední dvanáctku pak přiřklo losování 
České straně sociálně demokratické. 

Celkem figuruje na všech kandidát-
kách dvě stě osmdesát pět jmen - po se-
dmadvaceti kandidátech má devět stran, 
o pět méně je na kandidátce PATRIO-
TŮ PRO ŠUMPERK, třináct osobností 
nominovala Strana Práv Občanů a pou-
ze sedm jmen je na kandidátce Strany 
svobodných občanů. Do dnešního od-

poledne, tedy do středy 10. září, přitom 
mohou kandidující subjekty delegovat 
své zástupce do jednotlivých okrsko-
vých volebních komisí, které budou bdít 
nad regulérností voleb.

Na rozdíl od parlamentních či kraj-
ských voleb budou všechny kandidu-
jící strany uvedeny na oboustranně 
tištěném archu papíru o velikosti A2  
v pořadí, jaké jim přidělil los. Tento hla-
sovací „lístek“, připomínající plachtu, se 
jmény letošních kandidátů najdou lidé 

ve svých poštovních schránkách nej-
později tři dny před volbami. Budoucí 
Zastupitelstvo města přitom mohou ob-
čané volit pouze v místě svého trvalého 
bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. volič-
ský průkaz.

Město bude v podzimních komunál-
ních volbách opět rozděleno na třicet 
volebních okrsků. Jejich seznam bude 
součástí Vyhlášky o dni a místě konání 
voleb, jež vyjde v příštím čísle Zpravo-
daje.  -zk-

Na tři tisíce žáků navštěvuje šumperské základní 
školy. Mohou si vybrat z nejrůznějších zaměření, po-
čínaje jazyky přes všeobecnou průpravu až po hokej 
či atletiku. A nouze o děti v současnosti není, to po-
tvrzují všechny šumperské „základky“.

O dvanáct dětí více než loni bude letos docházet 
do školy v ulici Dr. E. Beneše. Celkem tak jsou v této 
škole pět set čtyři dětí, z nich je dvaašedesát prvňáč-
ků ve třech třídách. „Personální záležitosti jsme řešili 
přesunem pracovníků, novou sílu nebylo potřeba na-
bírat,“ řekl ředitel školy Milan Tichý.

Vzápětí zdůraznil, že v atriu školy letos vyrostlo 
nové hřiště s herními prvky za 1,269 milionu korun. 
Za tuto částku, kterou zaplatila místní radnice, vy-
budovala zábřežská firma Ekozis dopadové plochy 

s umělým povrchem a položila zámkovou dlažbu. 
Herní prvky si z vlastních peněz pořídila škola. Ta 
v rámci evropského operačního programu Jedničkou 
v přírodovědeckých předmětech už loni obdržela do-
taci 2,4 milionu na realizaci dvouletého projektu. Le-
tos z něj zbývalo dofinancovat nové učebny zeměpisu, 
vlastivědy a také modernizaci učebny chemie, v nichž 
se nacházejí interaktivní tabule a speciální učební po-
můcky. „Rád bych zmínil, že letos došlo rovněž k re-
konstrukci sociálního zázemí školy v hodnotě kolem 
čtyř set padesáti tisíc korun,“ zdůraznil ředitel Tichý 
a přiznal, že za největší problém nyní považuje vlastní 
školní hřiště. Novou podobu by mu měl dát projekt, 
na němž se nyní začíná pracovat. Pokr. na str. 5

Čísla, s nimiž jdou do voleb jednotlivé kandidátky, určilo losování, jež proběhlo 
v pondělí 25. srpna na šumperské radnici.                                                      Foto: -zk-

V atriu šumperské „Jedničky“ vyrostlo o prázdni-
nách nové hřiště s herními prvky.               Foto: -pk-

Na „Hlucháku“ se v současnosti zatepluje střecha 
na tamní tělocvičně a spojovacím krčku. Hotovo by 
mělo být do 26. září.  Foto: -pk-

Stavaře vystřídaly ve školách děti, 
prvňáků je letos více než loni
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Šumperk a německý Bad Hersfeld 
slaví v letošním roce dvacáté výro-
čí partnerství. U jeho příležitosti se 
v rámci Mezinárodního folklorního 
festivalu sešli zástupci obou měst, aby 
si připomněli a zhodnotili uplynulých 
dvacet let. Jako výraz přátelství a dal-
ší spolupráce společně zasadili před 
šumperským Gymnáziem stromek 
kaštanu. Právě mezi místními gymna-
zisty a Geistalschule Bad Hersfeld se 
již pátým rokem uskutečňují výměnné 
pobytu žáků. 

Na začátku byla snaha obou měst 
vytvořit podmínky pro porozumění 
a spolupráci v různých oblastech života. 
Právě „porozumění“ bylo motivací k vy-
tvoření Společnosti česko-německého 
porozumění Šumperk-Jeseníky, jejíž 
současní členové se u příležitosti konání 
letošního Mezinárodního folklorního 
festivalu sešli na svém výročním zase-
dání. Zároveň s nimi se setkali zástupci 
partnerských měst, aby si připomněli 
a zhodnotili uplynulých dvacet let. 

Během těchto let se navzájem navští-
vily tisíce lidí z obou stran a vznikla 
mnohá krásná přátelství. Můžeme jme-
novat vzájemné návštěvy hasičů i tu-
ristů, každoroční účast šumperských  
běžců na oslavě Lullusfestu (v po-

sledních letech stylem přijeli - viděli 
- zvítězili) a asi není nikdo, kdo by na 
vánočních trzích nezaznamenal bad-
hersfeldský stánek s tradičními vánoč-
ními štolami. A protože budoucností 
každé společnosti je mládež, vznikla 
myšlenka propojit také žáky a stu-
denty obou měst. Tak se na základě 
partnerské smlouvy mezi Gymnáziem 

Šumperk a Geistalschule Bad Hersfeld 
už popáté uskutečňuje týdenní výměn-
ný pobyt studentů těchto škol.

Toto a spousta dalšího zaznělo při 
setkání všech účastníků. Společně pak 
zasadili stromek kaštanu jako výraz 
přátelství, spolupráce a porozumění 
nejen v minulosti, ale hlavně i do bu-
doucnosti.  H. Záchová

V sobotu 20. září nabídne Filmový 
klub Šumperk festival Stanley Kubrick 
Filmová odysea. Zároveň kino umožní 
v rámci Dne otevřených dveří návštěv-
níkům nahlédnout do jeho zákulisí 
v rámci komentovaných prohlídek. 

„Komentované prohlídky budou 
probíhat od devíti, deseti a jedenácti 
hodin dopoledne,“ zve na prohlíd-
ku kina jeho ředitel Kamil Navrátil. 
Samotný festival pak odstartuje ve 
13.30 hodin. Odborného úvodu se 

ujme filmový odborník Jan Haluza. 
„Ve 14 hodin diváci uvidí film Olo-

věná vesta - Kubrickovo odmítnutí vá-
lečné mašinérie a náhled do psychiky  
člověka, který v nelidských podmínkách 
a bezvýchodných situacích ztrácí zdravé 
myšlení,“ říká vedoucí Filmového klu-
bu Kamila Šeligová. Vzápětí prozrazuje, 
že v 16.15 hodin bude následovat kul-
tovní Mechanický pomeranč a v 19 ho- 
din se mohou diváci těšit na čtení 
ochotnického souboru D123 a studen-

tů místního Gymnázia z literární před-
lohy Mechanického pomeranče. „Od 
20 hodin promítneme dokonalý film 
2001: Vesmírná odysea, který je letos 
uváděn i v rámci projektu 100,“ láká na 
filmovou přehlídku Šeligová. 

Vstupné je šedesát korun na jeden 
film nebo sto padesát korun na všechny 
tři filmy dohromady. Členové Filmové-
ho klubu, studenti a senioři pak zaplatí 
v prvním případě padesát a ve druhém 
sto dvacet korun. -zk-

Partnerství mezi Šumperkem 
a Bad Hersfeldem trvá již dvacet let

Oko nabídne přehlídku filmů Stanleyho Kubricka

V rámci přehlídky Kubrickových filmů uvede Oko i mysteriózní snímek 2001: Vesmírná odysea z roku 1968.  Foto: archiv

Zástupci obou měst vysadili jako výraz přátelství a další spolupráce před Gymná-
ziem stromek kaštanu.                                                                                         Foto: -hz-

      ProKennex Cup 
v pátek startuje 

Závěr tohoto týdne se na šumper-
ských tenisových dvorcích T.J. Sokol 
nese ve znamení sedmadvacátého 
ročníku známého turnaje ProKen-
nex Cup. Ten odstartuje v pátek  
12. září ve 14.30 hodin zápasy inter-
nacionálů, tedy bývalých reprezen-
tantů a ligových hráčů. Pokračovat 
pak bude v sobotu 13. září úde-
rem deváté ranní turnajem umělců 
a osobností. V něm změří své síly 
Petr Rychlý, Karel Šíp, Josef Mladý, 
Josef Laufer, Zdeněk Merta, Pavel 
Šporcl, Felix Slováček či Helena Von-
dráčková. Tečkou budou finálové  
zápasy kolem páté odpolední.  -zk-

      V rámci Čítárny 
si lze knihy 
půjčit, vyměnit 
i odnést domů

Se zajímavým projektem nazva-
ným Čítárna přišlo Centrum pro 
rodinu při místním farním středis-
ku. Spočívá v tzv. „koloběhu knih“. 
V praxi to znamená, že si lidé budou 
moci knihy půjčit k přečtení na mís-
tě, kde bude k dispozici i malé občer-
stvení, vyměnit je za jiné či si nějaké 
přímo odnést domů. Akce startuje 
7. října. Do té doby mohou všichni, 
kteří mají doma knihy, jež jim je líto 
vyhodit, podpořit projekt tím, že je 
donesou na adresu M.R. Štefáni- 
ka 26. Organizátoři přijímají nejvýše 
dvacet knih od každého, a to všech 
žánrů (beletrie, dětská literatura, 
vzdělávací, rodinná tematika, du-
chovní četba atd.). Bližší informace 
lze získat na tel.č. 731 402 395. -red-

      Na stadionu 
se opět bruslí

Pravidelné bruslení pro veřejnost po 
několikaměsíční pauze minulou ne-
děli odstartovalo. Probíhá na zimním 
stadionu každé úterý od 17 do 18 ho- 
din a vstup přijde na třicet korun. Od 
14. září pak každou neděli dopoledne 
mohou na stadion zamířit také rodi-
če 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 brus-
lení zdarma. A zabruslit si v neděli 
 14. září mohou i zájemci z řad veřej-
nosti, konkrétně v čase od 14.30 do 
16 hodin. Vstupné je čtyřicet korun.
 -red-
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Společenské středisko Sever v Te-
menické ulici, známé rovněž jako „Ji-
třenka“, prochází „omlazovací“ kúrou. 
Šumperská radnice realizuje jeho za-
teplení a počítá i s úpravou prostoru 
mezi střediskem a prodejnou potravin, 
jež nahradí prodejnu Mountfield.

Na opravu budovy „Jitřenky“ se měs-
tu podařilo získat dotaci na zateplení 
z Operačního programu Životní pro-
středí ve výši 2,75 milionu korun. Zbý-
vajících necelých čtyři a půl milionu jde 
z rozpočtu města. Rekonstrukce přitom 
zahrnuje výměnu oken a zateplení stře-
chy a pláště budovy, součástí je i vybu-
dování rampy pro bezbariérový vstup 
a také drobné stavební úpravy uvnitř 
objektu. „Jde o rekonstrukci sociálního 
zázemí v objektu, včetně vybudování 
nového WC pro imobilní občany. Ti se 
do objektu dostanou bez problémů díky 
úpravám,“ vysvětlil vedoucí oddělení 
investic šumperské radnice Oto Sedlář. 
Práce provádí olomoucká firma Dach 
Systém. Vzhledem k charakteru rekon-
strukce se tak objekt, v němž mimo jiné 
sídlí pobočka knihovny Sever a Klub 
důchodců společnosti Pontis, uzavřel 
pro veřejnost. První návštěvníky přivítá 
v pondělí 22. září.

„Knihovnu Sever jsme uzavřeli 
v polovině června. Čtenáři, kteří do 
ní docházejí, mohli vracet i půjčovat 

si knihy v hlavní budově knihovny 
v ulici 17. listopadu,“ uvedla ředitelka 
šumperské Městské knihovny Zdena  
Daňková. Zcela jisté je podle ní to, že 
knihy se v „Jitřence“ budou opět půjčo-
vat od pondělí 22. srpna. „Na obnovení 
provozu se již chystáme. S otevřením 
počítáme předposlední zářijové pondě-
lí,“ zdůraznila Daňková.

Město by rádo zvelebilo i vlastní 
prostor před objekty. V této souvis-
losti jedná s vlastníkem sousední ne-
movitosti, který chce areál více otevřít 
směrem do sídliště. „V současnosti se 
pracuje na studii, která bude řešit celé 
okolí tzv. Severky, včetně parkování 
a bezbariérového přístupu,“ podotkl 
Oto Sedlář. -zk-

„Jitřenka“ se otevře v pondělí 22. záříDo Oka opět míří 
opera a balet

Stavaře vystřídaly ve školách děti, prvňáků je letos více než loni

Zateplení objektu „Jitřenky“ v těchto dnech finišuje. Obnovení provozu je naplá-
nováno na pondělí 22. září.                                                                                 Foto: -zk-

    Pokr. ze str. 3
Dvaaosmdesát prvňáků, tedy o deset víc než loni, 

usedlo minulý týden do školních lavic čtyř prvních 
tříd na „Hlucháku“. Přibyla zde jedna třída, celkem 
přitom do školy v ulici 8. května dochází 597 žáků. 
„Nárůst o jednu první třídu nevyžadoval přijetí další-
ho učitele, počet kantorů tak zůstal zachován,“ uvedl 
ředitel školy Radovan Pavelka.     

Prázdninové měsíce se na „Hlucháku“ nesly již 
poněkolikáté ve znamení rekonstrukce. Společnost 
Window Holding a.s. z Lázní Toušeň, jež uspěla ve 
výběrovém řízení v konkurenci devíti firem, zde vy-
měnila všech tři sta pětadvacet oken. Investice přišla 
na 3,335 milionu, jež šly z městského rozpočtu. Do 
26. září by měla být hotova i nová zateplená střecha 
na tamní tělocvičně a spojovacím krčku, jež má „na 
triku“ olomoucká firma Dach Systém. 5,894 milionu 
zaplatí radnice z vlastní kasy, neboť se nepodařilo zís-
kat dotaci z Operačního programu životní prostředí. 
Během října by se mělo navíc zrekonstruovat i větrá-
ní a vytápění tělocvičny. Na tuto zakázku je vypsáno 
výběrové řízení. V uplynulých měsících prošly neuvě-
řitelnou proměnou také školní zahrada (více v čísle) 
a zahrada školní družiny. Zde vyrostly díky příspěvku 
města nové herní prvky za půl milionu korun.

Dvě první třídy po dvaceti a dvaadvaceti dětech 
otevřela letos škola ve Vrchlického ulici, která má cel-
kem 341 dětí. „V novém školním roce jsme rodičům 
prvňáčků nabídli vedle klasického vázacího písma 
nové písmo Comenia Script. Této možnosti využilo 
dvaadvacet rodičů,“ sdělil ředitel školy Petr Málek 
a připomněl, že v červnu otevřela škola tzv. 5park. 
Jde o přírodní učebnu ve školní zahradě, na jejíž rea- 

lizaci přispěl v rámci projektu Pětka Revolvingový 
fond Ministerstva životního prostředí a na jejímž bu-
dování se značnou měrou podíleli učitelé a žáci školy 
i jejich rodiče a přátelé. Na letní měsíce pak místní 
radnice chystala opravu terasy a zábradlí u hlavního 
vchodu do školy. „Obě nabídky, které jsme obdrželi 
ve výběrovém řízení, značně přesahovaly cenu vyplý-
vající z projektu. Soutěž jsme proto zrušili a vypíšeme 
ji znovu,“ uvedl vedoucí oddělení investic šumperské 
radnice Oto Sedlář. 

Druhou „nejpočetnější“ školou v Šumperku je ta 
v ulici Šumavské, do devětadvaceti tříd zde dochází 
šest set padesát žáků. Z nich je šestaosmdesát prvňáků 

ve čtyřech třídách. Ve školní budově, jež loni dostala 
nový zateplený „kabát“, se o prázdninách zrekonstru-
ovaly odpadní stupačky a vodovod za tři sta padesát 
tisíc, dvě stě tisíc z nich přitom zaplatilo město.

Celkem osmnáct tříd se třemi sty čtyřiceti školáky 
má letos škola ve Sluneční ulici, osmatřicet prvňáčků 
je přitom rozděleno do dvou tříd. Zásadní akcí spor-
tovní „Sluneční“ školy je letos rekonstrukce tamního 
hřiště. V místě škvárové „třístovky“ vzniká v součas-
nosti ovál s umělým povrchem se čtyřmi drahami, 
dlouhý dvě stě padesát metrů. Uvnitř budou umístě-
na dvě hřiště s umělým povrchem na malou kopanou 
a jedno hřiště s univerzálním povrchem, na němž 
se bude moci hrát volejbal, basketbal, tenis a další 
míčové hry. Na rekonstrukci, která by měla skončit 
v polovině října, má místní radnice ve svém rozpočtu 
vyčleněno 9,1 milionu. Tuto cenu nabídla zábřežská 
společnost Ekozis. 

„I když bude hřiště hotové dříve, chceme zorgani-
zovat slavnostní otevření v rámci tzv. Třetí temenické 
pouti, která proběhne 29. května 2015. Účast přislíbila 
vedle šumperské rodačky Jarmily Klimešové i Barbora 
Špotáková, která má v Šumperku přátele. Jarmila slí-
bila, že přiveze olympijskou holínku, o kterou se bude 
soutěžit,“ prozradil ředitel školy Hynek Pálka. Vzá-
pětí zdůraznil, že ještě v září by mělo projít promě-
nou atrium školy, v němž vzniknou nové herní prvky 
a upraví se celý prostor. A jaký je nejbližší cíl ředitele 
temenické školy? „Rád bych na šotolinovém pozemku 
pod hřištěm, který má asi tisíc metrů čtverečních, vy-
budoval dopravní hřiště s tím, že zastřešený skelet by 
v zimě umožňoval bruslení. Na tento projekt lze získat 
evropskou dotaci,“ uzavřel Hynek Pálka. Z. Kvapilová

V minulém roce proběhly v kině Oko 
poprvé přímé přenosy z koncertů či 
oper. Pomocí moderních technologií se 
diváci podívali na vyprodané zahájení 
operní sezony v La Scale nebo na kon-
cert Keane. Kdo této nabídky využil, 
určitě nelitoval. 

„Po zkušebním provozu přímých 
přenosů jsme si dovolili připravit pre-
miérovou sezonu přímých přenosů 
a v menší míře i záznamů operních 
představení a současně také baletů,“ 
říká ředitel kina Oko Kamil Navrátil. 
V obou případech tak podle něj umožní 
kino divákům „navštívit“ známé oper-
ní a baletní domy, setkat se s velikány 
operního nebe, ať už jde o význačné 
skladatele, režiséry či choreografy nebo 
hvězdné představitele pěveckých a ta-
nečních partů. „Věřím, že tato nabídka 
ve spojení s příjemným prostředím kina 
a našimi dalšími bonusy diváky zaujme  
a vytvoří prostor pro kultivované a kul-
turně bohaté večery,“ soudí Navrátil. Ten 
si od ucelené nabídky v oblasti klasické 
hudby a tanečního umění slibuje spoko-
jenost diváků a širší, pestrý záběr v Oku. 
Lazebník sevillský tak zazní živě v kině 
Oko ve čtvrtek 25. září od 19.30 ho- 
din. Přenos z Pařížské opery přijde na 
300 korun. -zk-

Zásadní akcí sportovní „Sluneční“ školy je letos re-
konstrukce tamního hřiště.                           Foto: -pk-
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Velkou změnu za sebou mají hned dvě šumperské 
střední školy. Od září totiž došlo ke sloučení Školy že-
lezniční a stavební, známé jako Zámeček, se Střední 
školou a učilištěm v ulici Generála Krátkého. Nově 
tak studenti obou škol docházejí na Střední školu že-
lezniční, technickou a služeb. O slučování rozhodli 
krajští zastupitelé v polovině června. Kraj se tak snaží 
zvrátit pokles počtu žáků a lépe využít svůj majetek.

Žáků obou šumperských škol se po sloučení bez-
prostřední změny nedotkly. Nechystá se ani jejich stě-
hování do jiných prostor. „Žáci ve vyšších ročnících 
zůstávají tam, kde jsou. Chceme, aby slučování pro-
bíhalo co nejméně násilně,“ říká ředitelka sloučené 
školy Irena Jonová. V případě nastupujících ročníků 
je ovšem situace u některých učebních oborů jiná. 
V jedné třídě se bude učit první ročník oborů truhlář 
a tesař, stejně jako u strojních mechaniků a klempí-
řů. Společně se budou vyučovat všeobecně vzdělávací 
předměty. Škola bude mít nyní podle její ředitelky 
i více finančních prostředků. „Můžeme tak uskutečnit 
akce většího charakteru. Pokud budeme chtít, bude-
me moci i rozšířit nabídku oborů,“ podotýká Jonová. 
Vzápětí přiznala, že v případě zaměstnávání absol-

ventů je problém hlavně u prodavaček. „Uvažujeme 
alespoň o částečném nahrazení tohoto oboru oborem 
operátor skladování. Jedná se o specialistu v oblasti 
logistiky, skladníka. Kolega teď pracuje na tom, aby-
chom mohli požádat o zařazení tohoto oboru do  
nabídky. Už si zjišťoval, že by takové absolventy za-
městnali například v šumperském Nugetu, i Kaufland 
má velké sklady. Skladníci by došli lepšího uplatnění 
než prodavačky,“ domnívá se ředitelka.

Vedení nové školy by rádo minimalizovalo množ-
ství pronajatých prostor a odloučených pracovišť, což 
bude samozřejmě nějakou dobu trvat. „Škola v Bul-
harské ulici má pro tesaře pronajatou dílnu v Agri-
tecu, kde pracují i s většími kusy materiálu. To naše 
nové moderní středisko v Rapotíně pro výcvik truh-
lářů a nábytkářů neumožňuje. Rádi bychom ale co 
nejdříve odkoupili a modernizovali sousední halu, 
která byla součástí původní pily a v níž by mohli tesa-
ři opracovávat větší kusy,“ podotýká Jonová.

Tzv. Zámeček je velmi úzce spjat se šumperskou 
společností Pars čtyřletým oborem mechanik strojů 
a zařízení. „Tento obor se specializuje na železnici 
a není o něj zájem. Domluvili jsme se proto s per-
sonální ředitelkou Parsu, že během podzimu udě-
láme velkou náborovou akci na základních školách. 
Vysvětlili bychom v ní důležitost železniční dopravy 
pro region a pokusili se vzbudit v dětech nadšení,“ 
prozrazuje ředitelka školy. Ta 1. září otevřela pora-
denské pracoviště pro problémové žáky, které tvoří 
školní psycholog, výchovná poradkyně, preventista 
patologických jevů a všichni třídní učitelé. „Mělo 
by dětem házet záchrannou síť. Úkolem psychologa 
bude hned v začátcích vyhledávat problémové žáky 
a snažit se jim pomoct, aby problémy nemusela řešit 
až policie nebo kurátor,“ soudí Jonová, jež se chce za-
měřit i na úpravu venkovního prostoru u školy v uli-
ci Gen. Krátkého. Nechala proto zpracovat ideovou 
studii hřiště pro sporty aktivity, které v současnosti 
žáky lákají. „Z ankety mezi žáky vyplynulo, že si pře-
jí hřiště na badminton, volejbal, fotbal, prostory pro 
relaxaci nebo přírodní posilovnu. Určeno by mělo být 
skupině mladých dospělých, jež bývá problémová,“ 
konstatuje ředitelka školy a dodává, že během dopo-
ledne by bylo hřiště určeno pro žáky školy, odpoledne 
pak pro veřejnost. Více o škole lze nalézt na nových 
webových stránkách www.sszts.cz. -zk-

„Učňák“ se sloučil se „Zámečkem“

V Rapotíně má škola nové moderní středisko pro 
výcvik truhlářů a nábytkářů.  Foto: archiv školy

Úřadovna v Jesenické dostane novou střechu Láká vás americký fotbal? 
Zúčastněte se náboru

Na šachové 
olympiádě nechyběl 
Šumperan Valenta

Novou střešní krytinu, jež nahradí stávající eterni-
tové tašky, bude mít ještě letos městská úřadovna v Je-
senické ulici 31. Do její výměny se pustí firma WHA 
System-CZ s.r.o. Šumperk, jež zvítězila v konkurenci 
sedmi nabídek, v těchto dnech. Za novou střechu při-
tom radnice zaplatí 2,95 milionu korun. Osazena na 
ni bude i nová siréna pro potřeby civilní ochrany, jež 
zajistí větší pokrytí města. 

V historické budově úřadovny v Jesenické ulici se 
rovněž vymění jedenadvacet let starý výtah, nový při-
jde na 686 tisíc korun a dodavatelská firma by ho měla 
nainstalovat do konce letošního listopadu. A kopat se 
bude i ve dvoře úřadovny v části od rotundy směrem 
k rampě. „Musí se zde zrekonstruovat kanalizace a na-
pojit dešťové svody. Povrch pak pokryje zámková dlaž-
ba,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města, územního 
plánování a investic Irena Bittnerová. Vzápětí dodala, 
že náklady budou známy po vyhodnocení veřejné sou-
těže na dodavatele, jež bude vypsána. -zk-

Po neúspěšné sezoně 2014 by v týmu americké-
ho fotbalu TJ Šumperk Dietos rádi navázali na lepší 
výkony. Již o prvním zářijovém víkendu tak začali 
s přípravou tradičními fyzickými testy. Jejich součástí 
byl nábor nových členů, který i v těchto dnech stále 
probíhá. 

„Věřím, že k nám najde cestu co nejvíce nových tvá-
ří, jež vnesou do našeho týmu nový impuls a konku-
renci pro současné hráče,“ říká hlavní trenér Dietos 
a předseda v jedné osobě Jan Kolařík. Vzápětí zdůraz-
ňuje, že klub nabízí výborné zázemí týmu, který se od 
roku 2010 pravidelně účastní České ligy amerického 
fotbalu v tzv. sedmičkové verzi. Neznalost pravidel to-
hoto sportu, jenž v sobě spojuje sílu, tvrdost, rychlost 
a taktiku, není podle něj žádnou překážkou, dvojice 
licencovaných trenérů se o každého ze zájemců in-
dividuálně postará a vše nováčkům vysvětlí. „V ame-
rickém fotbale se uplatní jak šedesátikiloví, tak i sto 
třicet kilo vážící lidé. Jedinou podmínkou je, aby měli 
alespoň sedmnáct let,“ ujišťuje všechny, kteří z jaké-
hokoliv důvodu váhají, zda se podzimního náboru 
zúčastnit Kolařík a dodává, že více informací, včetně 
kontaktů, lze najít na www.dietos.cz. -red-

První dva srpnové týdny hostilo norské Tromso 
nejlepší světové šachisty. Sto šestasedmdesát zúčast-
něných zemí reprezentovalo na jedenačtyřicáté Ša-
chové olympiádě na tři tisíce účastníků. Nechyběl 
mezi nimi ani Šumperan Vít Valenta, držitel řady mi-
strovských titulů a také Ceny města Šumperka za rok 
2012 v kategorii Sport.

Šachové olympiády se konají každé dva roky, soutě-
ží se na jedenáct kol a do celkového výsledku se sčítají 
výsledky jednotlivých pětičlenných týmů. Ve světo-
vém týmu IPCA, tedy nejlepších tělesně postižených 
šachistů světa, reprezentoval Českou republiku Vít 
Valenta ze Šumperka. Společně s Obočukem z Rus-
ka, Yarmonovem a Vodyasovem z Ukrajiny a Italem 
Bernardim tvoří tým se stabilně dobrými výsledky. 
Jeho účast na olympiádě finančně podpořila šumper-
ská radnice. „Ráda bych za tuto pomoc poděkovala,“ 
uvedla Eva Marie Valentová. -red-

S výměnou střechy na budově městské úřadovny 
v Jesenické ulici chce šumperská firma WHA Sys-
tem-CZ začít v těchto dnech.                        Foto: -zk-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci  
(v rámci zákona o posuzování vlivu na životní  

prostředí) o zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce 
„Program přeshraniční spolupráce  
Česká republika - Polská republika 

2014-2020“.
Do stanoviska je možné nahlížet na odboru ŽP 
MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář  

č. 316 v úřední dny, tedy 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 stanoviska lze také nahlédnout v Informačním 
systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea 

100  kód koncepce MZP175K.
M. Smyčková, odbor životního prostředí MěÚ 

Šumperk
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Kulturní kaleidoskop

Pestrý kaleidoskop kulturních událostí

Výstava nazvaná „Jiskry vzájemnosti“ 
je až do poslední zářijové neděle k vi-
dění v Galerii J. Jílka. Sedmatřicetiletý 
Petr Vacík na ní představuje své klasické 
černobílé fotografie. Galerie je přístup-
ná denně, stačí jen zazvonit na recepci 
Penzionu G, který se nachází v jednom 
z křídel tzv. Pavlínina dvora. -red-

V rámci cyklu „Paměť map“ připravi-
lo šumperské muzeum poslední setkání 
s mapami z rozsáhlé muzejní kartogra-
fické sbírky. Tentokrát se návštěvníci 
mohou vydat, jak název výstavy napo-
vídá, „Z města do lesů a polí“.

V úvodu se představují staré a vzác-
né mapy Brna a Olomouce, urbanistic-
ký rozvoj Šumperka v minulém století 
přibližují dochované plány města, je-
hož umístění v národnostně smíšeném 
pohraničí připomínají mapy z počátku  
20. století a z roku 1935. „S hospo-
dářskými mapami zamíří návštěvník 
výstavy za hornickými díly v okolí Zla-
tých Hor a do lesů Hrubého Jeseníku, 

navštíví polesí a revíry vratislavského 
arcibiskupství, knížete Liechtensteina 
a další lokality, aby se poté vrátil do 
kulturní krajiny polí a luk,“ říká autor 
výstavy Zdeněk Doubravský. Vzápě-
tí prozrazuje, že řada map seznamuje 
rovněž se zemědělskou produkcí na 
Moravě v meziválečném Českoslo-
vensku, včetně míst dobytčích trhů. 
„S mapami sídel hospodářských spolků 
a průmyslu na Moravě se pak vrátí do 
měst,“ dodává historik a připomíná, že 
výstavu lze v Hollarově galerii zhléd-
nout do 19. října. -red-

Zemí protinožců je název výstavy fo-
tografií Agnieszky a Przemysława Paw-
likových z partnerského města Nysy, 
kterou chystají na září šumperské kni-
hovnice. Jejím tématem je cesta po zá-
padní Austrálii v zimě 2013. Zahájena 
bude vernisáží v knihovně v ulici 17. lis- 
topadu zítra, tedy ve čtvrtek 11. září, 
v 17 hodin za účasti autorů. -zd-

Hudební skupina O5 a Radeček se 
vrací na střechu divadla v Šumperku, 
kde nepravidelně koncertuje už od 
roku 2001. Také letos plánuje zahrát 
pod širým nebem dvakrát po sobě. Hu-
dební fanoušci se mohou za Radečky 
vydat na střechu v pátek 12. září. První 
koncert začne v 18 hodin, druhé vy-
stoupení bude následovat ve 20 hodin. 

„Koncert na střeše má vždy kouzel-
nou atmosféru. Asi je to tím, že je to 
takové neformální setkání, povídání 
a hraní, které dopředu nijak nepřipra-
vujeme,“ říká zpěvák Tomáš Polák.

Na střeše Divadla Šumperk zazní 
známé hity ve speciálních úpravách pro 
akustické nástroje. Kapela se ovšem 
chystá zahrát také písně, které běžně na 
koncertech neuvádí. „Některé písničky 
poctivě nacvičíme, ale pár věcí zahraje-
me i na přání, takže to bude celé trochu 
improvizace,“ říká s úsměvem zpěvák 
Tomino. Zda Radečci zahrají svůj aktu-
ální hit Vloupám se, který bourá hitpa-
rády rádií a v současné době patří do 
Top 20 CZ nejhranějších českých sin-
glů, to ale prozradit nechtěl. „Uvidíme, 
jelikož se jedná o duet se zpěvačkou, 
musí se najít v publiku odvážná holka, 
která si s námi píseň zazpívá,“ podotkl 
frontman.

Jako předkapela vystoupí na střeše 
divadla soubor Fleksible. V případě ne-
příznivého počasí se akce přesune do 
divadelního sálu na „Hrádku“. Vstu-

penky za předprodejní cenu 120 ko-
run jsou k „mání“ v pokladně Domu 
kultury Šumperk. V den akce podraží 
o třicet korun. -red-

První koncert podzimní části cyklu 
Klasika Viva, který v Šumperku pořádá 
Agentura J+D Romana Janků, naplá-
novali organizátoři na pondělí 22. září. 
V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel klavíristce Irině Kon-
dratěnko. Kromě skladby J.S. Bacha  
a F. Busoniho Chaconne, Koncertu 
d-moll BWV 974 (J.S. Bach, B. Mar-
cello), Koncertu d-moll BWV 985  
(J.S. Bach, G.P. Telemann), Preludia, 
chorálu a fugy (C. Franck) zazní i jedna 
z nejvýznamnějších klavírních skladeb 
- Obrázky z výstavy M.P. Musorgskiho. 
Vstupenky za sto korun si mohou zá-
jemci koupit v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Informačním centru.  -red-

Do širokého povědomí veřejnos-
ti i médií se Lukáš Hejlík dostal díky 
hlavní roli v televizním seriálu. Je ale 
mužem mnoha profesí. A díky stále 
populárnějšímu projektu LiStOVáNí, 
jehož je autorem, se stal hercem, reži-
sérem, scénáristou, producentem i ma-
nažerem v jedné osobě. Do Šumperka 
zavítá v září se slovenskou bondovku 
s agentem Rogerem Krowiakem. Čtení 
na jevišti za oponou je na programu ve 
čtvrtek 25. září od 18 hodin.

Legendární komix Jozefa „Danglár“ 
Gertliho zpracovaný v LiStOVáNí jako 
časovaná bomba. Za tímto počinem 
stojí kolektiv nejlepších slovenských 
autorů. Na překladu se pro změnu po-
dílel kolektiv autorů těch nejlepších 
českých. Slovenská bondovka, psaná 
stylem druhořadého zámořského au-
tora, ve které agent Roger Krowiak, 
bratr slavného Jamese, muž s ocelový-

mi svaly, nebesky vysokou inteligencí 
a neodolatelným šarmem, připlouvá 
do stověžaté Bratislavy, hlavního města 
Polska. Zaplétá se do složité hry a stih-
ne přitom poznat čtyři nejkrásnější 
ženy světa. Účinkují Lukáš Hejlík, Pa-
vel Oubram a Věra Hollá, knihu vydalo 
nakladatelství Petrov. -red-

Nejlepší práce studentů Vyšší od-
borné školy a Střední průmyslové školy 
v Šumperku za poslední desetileté ob-
dobí budou vystaveny ve výstavní síni 
místního muzea. Vernisáž výstavy na-
zvané „10 let grafického a průmyslové-
ho designu na VOŠ a SPŠ v Šumperku“ 
proběhne v pátek 26. září v 17 hodin.  
Výstava potrvá do 26. října. -red-

Jeden z nejúspěšnějších zpěváků 
v historii české pop-music Dalibor Jan-
da vystoupí v pátek 26. září od 19 hodin 
v Domě kultury Šumperk. Za dopro-
vodu kapely Prototyp uvede všechny 
zásadní hity jako Hurikán, Kde jsi, 
Kaskadér, Hráli jsme kličkovanou, 
Všechno na Mars, Padá hvězda, Oheň 
- voda - vítr a další. Jako host večera 
vystoupí dcera Jiřina Anna. Předprodej 
vstupenek probíhá v pokladně Domu 
kultury, lístky lze objednávat také on-
line na www.dksumperk.cz. -op-

Výstava „Z města do lesů a polí“ je 
k vidění v Hollarově galerii.  Foto: -zk-

Dalibor Janda vystoupí v Šumperku 
v pátek 26. září.  Foto: archiv

Hudební skupina O5 a Radeček 
uspořádá na střeše divadla hned dva 
koncerty.  Foto: -zn-

Emancipovaný stín, 2012: Petr Vacík 
 Foto: Hana Rysová

Jílkova Galerie nabízí
 Vacíkovy „Jiskry vzájemnosti“

Již potřetí připomíná naši 
minulost paměť map

Do země protinožců zavede 
čtenáře výstava fotografií

Klasika Viva přiveze 
Irinu Kondratěnko

„Průmyslováci“ 
představí své nejlepší 

práce na výstavě

Majitel jedinečného 
chrapláku zazpívá 
své největší hity

Lukáš Hejlík zavítá 
do divadla s LiStOVáNím

O5 a Radeček 
zahrají blízko nebe



82 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Kulturní servis

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20. 
Redakční rada: Ing. Mgr. J. Havlíček, Mgr. J. Ondráček, Mgr. Olga Hajduková, PhDr. O. Svozil. Příjem inzerce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: 
zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun. Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta 
Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v RMIC při VM Šumperk. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/.

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích zve na přednášku
Bible, Genesis 1, stvoření světa

v pátek 26. září v 18 hodin v klášterním kostele v Šumperku 
Přednáší Marek Vácha, katolický kněz a přednosta 

Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. 

Také dámy v nejlepších letech cvičí!
Kdy a kde? Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. v tělocvičně 6. ZŠ, Šumavská  

(1. patro - vchod od hřiště). Začínáme 11. září 2014 a cvičíme do poloviny 
června. Těší se na vás Karla Sedláčková. 

Městská knihovna

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz, z důvodu rekon-
strukce budovy společenského střediska Sever v Temenické ulici je knihovna 
Sever až do 22. září mimo provoz. Po dobu uzavření mohou čtenáři prodlužo-
vat, vracet a půjčovat si knihy a časopisy v ul. 17. listopadu 6.

18.9. od 14 hod. v „KD“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V+H Retro
19.9. od 14 hod. v „KS“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
23.9. od 16 do 17.30 hod.   Klub filatelistů 
Každé pondělí, úterý   Mateřské centrum Brouček
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každé pondělí od 13 hod.,   Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod. v „KS“  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
Každé úterý a každou středu   Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý (sudý týden) 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 9.30 hod. a každý   Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod v „P“ 
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každou středu od 10 a každý   Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 9 hod. v DPS Alžběta Trénování paměti
Každý čtvrtek od 14 hod. v „P“   Kroužek ručních prací
Každý pátek od 13 hod.   Konverzace v angličtině: začátečníci; 
a od 14 hod. v „P“   mírně pokročilí
Bližší informace k akcím: D. Jelínková, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, jelinkova.
dagmar@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička pro seniory, Temenická 35, „KD“= Klub dů-
chodců, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 

Půjčovní doba v období školního roku  od  září
Knihovna v ul. 17. listopadu

tel. 583 283 138
*Knihovna Sever

Temenická 5
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

Středisko volného času Doris

SONS Šumperk

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

14.9. od 9 do 18 hod. v SEV Švagrov  Slavnosti Jeřabin 
  Akce nejen pro rodiče s dětmi, moštování,  
  zavařování, sušení a další
27.9.-28.9. v SEV Švagrov   Michaelské slavnosti 
  Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
28.9. od 9 do 13 hod. v SEV Švagrov  Václavkové dopoledne 
  Výprava za houbami 
28.9. od 10 do 17 hod.   Medový den 
v parku u Vily Doris   Den plný her a výtvarných aktivit
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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, U Rad-
nice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

11.9. od 10 hod. v klubovně   Tvořivá dílna   Náramky z fimo
15.9. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika „na Komíně“ 
18.9. od 9.30 hod. v klubovně   Kurz sebeobsluhy 
  Vaření pro zrakově postižené osoby
18.9. ve 13.50 hod. před Majákem   Pobyt v solné jeskyni „na Majáku“
25.9. od 10 hod. v klubovně   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde lze 
získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy a podobně, 
SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem.

Pondělí - pátek vždy od 9 do 17 hod.  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A SVOBODNĚJI!

17.9. od 10 hod.   Fenomén - sociální sítě 
  Zaměřeno na FACEBOOK 
Bližší informace: I. Škrabal, tel.č. 777 793 714, e-mail: csi@cpkp.cz , CSI, Sládkova 66, 
Šumperk, www.centruminovaci.cz, www.cpkp.cz.

Centrum pro rodinu
22.9. od 9.30 do 11.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  První setkání rodičů na RD a dětí  
23.9. od 15.30 do 16.30 hod. ve „FS“  Zahájení činnosti divadelní kroužku
  Pro děti 7-14 let, lektorka L. Špatná
Bližší informace: tel.č. 731 402 395, www.sumperk.dcpr.cz, kde jsou zveřejněny pro-
gramy na školní rok 2014/15, jazykové kurzy začínají v týdnu od 15. září, další pra-
videlné programy v týdnu od 22. září, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4. Po 
domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel 731 402 395.
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již 24 let jsme s Vámi 
objednávky a info na 
email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

ČIŠTĚNÍ  ÚKLID  ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění a impregnace pro školy,
  hotely, lázeňské objekty a domácnosti
VOSKOVÁNÍ PARKET, PVC, DLAŽEB
- mytí a nanášení ochranných vosků, leštění
- kompletní systém péče o podlahy Bona
PŮJČOVNA - čisticích strojů s dovozem
PRODEJ - čisticích prostředků a mopů
ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR, ZAHRAD
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE         AKCE ČISTÁ ŠKOLA

 

 
a  

 

Do 12.9.2014 trvá příjem přihlášek do bakalářského (Bc.) 
studia v Konzultačním středisku v Šumperku
na Provozně ekonomické fakultě 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 KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 

2014/2015

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 12.9. 2014 do 25.9. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ......................................................................................... 95,- Kč/1 kg 

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna AGH Hanušovice
Chléb sedlácký 500 g .................................................................................................................................. 20,90 Kč
Pletýnka sypaná mákem 100 g ...................................................................................................................3,90 Kč
Sladký rohlík 46 g ............................................................................................................................................2,50 Kč

Slezská pekárna Opava
Hřeben listový ořechový ...............................................................................................................................6,50 Kč
Chléb otický půlky 430 g ........................................................................................................................... 14,50 Kč

UZENINA A DRŮBEŽ

Maso V + W 
Inovecký salám........................................................................................................................................................... 105,- Kč/1 kg 
Česnekový bok – NOVINKA ............................................................................................................................... 113,- Kč/1 kg  
Vídeňské párky ........................................................................................................................................................... 109,- Kč/1 kg
Šunkové klobásy  ...................................................................................................................................................... 109,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

NEBOJTE SE ZHUBNOUT 
JEDNOU PRO VŽDY
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KOUPELNOVÉ STUDIO

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Široký výběr obkladů a dlažeb

18 vzorových koupelen
zaměření koupelny
cenová nabídka
realizace

Zaváděcí 
ceny

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16  |  sumperk@kvetinovyklub.cz

WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Čerstvé květiny, originální kytice
Barevný podzim - dekorace
Venkovní rostliny, vřesy,
chryzantémy 

k
KLUB ŠUMPERK“K

H
Te

WWWW

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19A, Šumperk
Tel: 774 959 531

 Více informací na 
www.optomedic.cz

VARILUX Multifokální brýlové čočky             

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
    =  

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 303 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

PŘIJÍMÁME
NOVÉ 
PACIENTY

MUDr. MICHAELA VOLÁKOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
SESTRA: RENATA MOTLOVÁ  
DR. EDUARDA BENEŠE 5, ŠUMPERK

Pro informace či objednání volejte na tel.:  583 216 805 nebo733 679 612, případně využijte naší emailovou adresu: michaela.volakova@ordinace.mediclinic.cz.
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz.

  měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožňuje okamžité zjištění míry infekce v těle a nutnost léčby antibiotiky

  měření srážlivosti krve v případě užívání specifi ckých léků, problémů s trombózou, apod.

 ordinační hodiny ve vybraných dnech od 7:00, nebo do 18:00

 jednoduchá registrace bez nutnosti návštěvy předešlého praktického lékaře

 nabízíme zvýhodněné ceny očkování

*Preventivní balíček je vydáván v počtu 1 ks/osoba za dobu konání akce. 
Konec platnosti kupónu je 30. 9. 2014, nebo do vyčerpání zásob.
Kupón platí pouze v ordinaci paní doktorky Michaely Volákové. 

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU OD NÁS DOSTANETE JAKO DÁREK PREVENTIVNÍ BALÍČEK.*
DÁREK

ZA NÁVŠT VU!

K
U

PO
N

Á
Ý É Ř ĚĚ
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POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 

AEROBIC
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení 15. a 18. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva Kranichová. 
Zahájení 1. a 2. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.
Čtvrtek 17.00-18.00 h. Lektorka Dáša Doubravová.
Zahájení 4. září. Kurzovné 40 Kč/1 lekci.

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30–9.30 h a 10.00-11.00 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 7. října. Kurzovné 200 Kč/10 lekcí.

KALANETIKA
Středa 9.00-10.00 h a čtvrtek 16.00-17.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. a 18. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES
Středa 10.00-11.00 h a čtvrtek 17.00-18.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. a 18. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES PRO VŠECHNY
Pondělí 17.20-18.20 h. Lektorka Staňa Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekci.

PILATES PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
Čtvrtek 18.00-19.00 h. Lektorka Staňa Václavková.
Zahájení 11. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí nebo 60 Kč/1 lekci.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí 17.30-19.00h a středa 9.00-10.30 h.
Lektorka Jaroslava Kučerová.
Zahájení 1. a 3. září. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí.

ZUMBA
Čtvrtek 15.30-16.30 h. Zahájení 18. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 60 Kč/1 lekci.

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

POHYBOVÁ VÝCHOVA /děti 4 - 6 let/
Pondělí 16.15-17.15 h. Lektorka Šárka Brhelová.
Zahájení 6. října. Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.

SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30– 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 800 Kč/20 lekcí.

JUDO pro absolventy sebeobrany
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 24. září. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

DĚTSKÁ ZUMBA /děti 5 - 8 let/
Úterý 15.45-16.45 h. Zahájení 16. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí.

JUNIOR ZUMBA /děti 8 - 12 let/
Středa 16.00-17.00 h. Zahájení 17. září.
Akreditovaná lektorka zumby Šárka Elsnerová.
Kurzovné 1.200 Kč/30 lekcí.

TANEČNÍ KURZY

Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího Hrubého
při Domu kultury Šumperk.
DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let.
Zahájení 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 8. a 9. září. Kurzovné 990 Kč.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro začátečníky
Neděle 17.45-19.45 h. Zahájení 19. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h. Zahájení 19. října. 
Kurzovné 1.390 Kč/pár

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - 1. ročník a 2. ročník
Čtvrtek 16.30-18.00 h a 18.00-19.30 h. 
Zahájení 2. října. Lektor Ing. Milan Řezáč. 
Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 3. ročník a 4. ročník
Úterý 16.00-17.30 a 17.30-19.00 h.
Zahájení 7. října. Lektor Ing. Milan Řezáč.
Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA
pro středně pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Lektorka Mgr. Eva Liškařová.
Zahájení 1. října. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
Čtvrtek 15.30-17.00 h. Lektorka Bc. Edita Kovalová.
Zahájení 18. září. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí
ANGLIČTINA pro středně pokročilé
Čtvrtek 18.00-19.30 h. Lektorka Bc. Edita Kovalová.
Zahájení 18. září. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA pro mírně pokročilé
Pondělí 16.30-18.00 h. Zahájení 15. září.
Lektorka Mgr. Alice Jurčíková. Kurzovné 3.000 Kč/30 lekcí.

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZÓNU 2014/2015

Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme 
od 25. SRPNA do 9. ŘÍJNA 2014

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.

ONLINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ
WWW.DKSUMPERK.CZ

Hledáte cestu, jak se dostat z dluhů?
Nezvládáte už splácet své dluhy?
Víte, jak zastavit exekuce?
Nechcete už více platit sankční úroky a poplatky?

ODDLUŽENÍ
ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA

Ing. Dana Drexlerová, Slovanská 7, Šumperk, tel. 724 032 984
Prozvoňte nebo zašlete SMS – ozveme se zpět w

w
w

.1
23

-o
dd

lu
ze

ni
.c

z
w

w
w

.1
23

-o
dd

lu
ze

ni
.c

z

POMŮŽEME VÁM

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMAODBORNÉ PORADENSTVÍ A KONZULTACE – ZDARMA
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Na silnici jsem jako doma. Nové Polo s nadstandardní 
základní výbavou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Na silnici jsem jako doma. Nové Polo s nadstandardní 
základní výbavou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Na silnici jsem jako doma. Nové Polo s nadstandardní 
základní výbavou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

FORTEX - AGS, a.s.
 Jílová 1550/1, Šumperk

příjme do autorizovaného 
servisu Volskwagen – Škoda  

pracovníka na pozici:

AUTOMECHANIK
osobních a užitkových 

vozidel
Požadavky:

automechanik

doplněné strukturovaným 
životopisem zasílejte 

e-mailem: 

pers. oddělení 
(tel: 583 310 369).

Nové Polo.

Na silnici jsem jako doma. Nové Polo s nadstandardní 
základní výbavou.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
tel.: 583 301 511, fax: 583 301 518
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

záruka až 

25 let

Bludovská 10, 787 01 Šumperk
mob.: 602 248 097, www.printima.cz
e-mail: printima@printima.cz

POTISK
OD JEDNOHO KUSU

z

TRIČEK
Náš Honzík  
13. 5. 2013

inzerce 10 x 6 cm 3.indd   1 14. 7. 2014   14:40:44

ZA SLUNCEM, POZNÁNÍM, NÁKUPY DO DUBAJE! 
teplé moře+lyžování v Emirates Mall+ pouštní safari + Al Ain 
+ Burj Khalifa + nákupy za super ceny + Jebel Hafit
+ výlet do Ománu - 8. –16. 11. 2014

MAĎARSKÉ TERMÁLY– SARVÁR, BŰK, GYŐR       
   2denní víkendová  relaxace - 4.- 5. 10.2014,  8.- 9.11.2014                                                                                             
    3denní prodloužený víkend - 17. - 19. 10. 2014 
    4denní relaxační pobyt – 25. - 28.10.2014

SLOVENSKO – husí hody+termály Velký Medér
INFORMACE, KATALOGY 
kancelář CK, Šumperk, 
Lidická 18 (Po-Pá 14- 18) nebo

INFORMACE, KATALOGY  kancelář 
CK,
Lidická 18 (Po - Pá 14 - 18)

Od 1.850,-

34.950,-

2.390,-

S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!
S HORNETEM
ZA VAŠÍM SNEM!


