
Jedinečný hudební i vizuální zážitek 
nabídl posluchačům úvodní koncert 
festivalu Klášterní hudební slavnosti 
v neděli 28. června. Barokní opera s vý-
pravnou scénou, úchvatnými kostýmy, 
brilantní hudbou a pěveckými výkony, 
ale také velkolepé taneční složky byly 
v Šumperku k vidění vůbec poprvé. Na 
další hudební lahůdku si pak museli 
Šumperští dalších deset dnů počkat. 
Dnes večer je čeká v klášterním kostele 
„Pocta Paganinimu“ v podání vynika-
jícího houslisty Pavla Šporcla. Ten pak 
zítra nabídne v krnovském kostele sv. 
Martina Hudební lahůdky pro sólové 
housle.

Klášterní hudební slavnosti bu-
dou pokračovat i o víkendu. V sobotu  
11. července mohou příznivci festiva-
lu zamířit na komorní koncert do hu-
debního sálu na zámku v Bludově, kde 
vystoupí kytarista Libor Janeček s pro-
gramem skladeb pro kytaru z období 
baroka a klasicismu. Závěrečný koncert 

pak bude v neděli 12. července patřit 
hudbě orchestrální. Klášterní kostel ro-
zezní hned dvě symfonie, a to symfonie  
č. 8 h moll Franze Schuberta zvaná „Ne-

dokončená“ a symfonie č. 5 c moll Lud-
wiga van Beethovena „Osudová“ v po-
dání Komorní filharmonie Pardubice 
s dirigentem Marko Ivanovičem. -red-

Číslo 13 8. července 2015

Příští číslo vychází 22. července 2015 Distribuce od 23.7. do 24.7. 2015

Ročník XXIII.

Nemyslím si, že se chovám 
nehospodárně, říká ředitelka 
SVČ Doris P. Müllerová
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Klášterní hudební slavnosti nabídnou ještě čtyři koncerty

V neděli 28. června byla v Šumperku poprvé k vidění barokní opera. Armidu Giuseppe Scarlattiho nastudoval pro šum-
perský festival soubor Musica Florea, taneční složka pak byla v režii souboru Hartig.  Foto: Z. Nováček

Úvodní koncert festivalu nabídl posluchačům jedinečný hudební i vizuální 
zážitek.  Foto: Z. Nováček

Převzetím vysvědčení odstartovaly dvou- 
měsíční letní prázdniny.     Strana 2

Hlavní roli ve filmu „Jan Hus - cesta 
bez návratu“, který natáčí šumperská 
společnost Vistafilm, hraje Vladimír 
Javorský.     Strana 3

V nadcházejících letech projde exteriér 
i interiér kina Oko výraznou promě-
nou.    Strany 3, 5

 Práce na obnově stokové sítě v Šum-
perku pokračují.    Strana 5



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Rozhovor

Minulý týden nastalo pro děti ško-
lou povinné nejšťastnější období roku. 
Odstartovaly dvouměsíční letní prázd-
niny. O dva dny delší je mají školáci ze 
šumperských škol v ulicích Vrchlické-
ho a Sluneční. Ti převzali vysvědčení 
již v pátek 26. června. 

Letošní prázdniny se nesou ve zna-
mení rekonstrukce na dvou šumper-
ských základních školách. Ta v ulici 

Vrchlického se dočká opravené terasy 
u hlavního vchodu, ve škole v ulici  
8. května pak probíhá čtvrtá etapa sa-
nace vlhkého zdiva a tělocvična dosta-
ne nový akustický podhled. V areálu 
navíc vyrůstá nové hřiště s umělým po-
vrchem. A stavebním ruchem ožívají 
i místní „Mateřinky“ v ulicích Třebíz-
ského, Evaldově a Nerudově.

 Z. Kvapilová

V šumperském kině Oko proběhne 
oslava pátého výročí od digitalizace. 
Kromě možností projekce ve 3D se do 
programu dostaly nové pořady.

15. července to bude pět let, kdy se 
v Šumperku promítalo poprvé ve 3D. 
V tomto formátu bavil diváky Shrek. 
„Kromě opakování Jurského světa ve 
3D nabídneme v den výročí ve 20 ho-
din nový film Jean-Luc Godarda Sbo-
hem jazyku. V sobotu 18. července od  
18 hodin se potom vrátíme k úspěšné 
hudební lahůdce Metallica: Through 
The Never 3D,“ říká ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil. Vzápětí zdůrazňuje, že 
pro diváky, kteří přijdou na tento film 
v tričku, s nášivkou nebo jakýmkoliv ji-
ným doplňkem od Metalliky, je připra-
veno cenové zvýhodnění. Za vstupenku 
zaplatí sympatických osmdesát korun. 

Digitalizace přinesla rovněž změnu 
v distribuci filmů. Místo posílání roz-
měrných boxů, kterých mohlo být pro 
jeden film i několik, se dostaly ke slovu 
menší disky, z nichž jen jeden stačí i na 
více filmů. „Záznam divadelní hry Čtvr-
té dohody dokonce přišel na flash disku,“ 
vzpomíná ředitel kina a dodává, že filmy 
se dnes již neposílají kurýrem Českých 
drah. Ty totiž na mnoha místech službu 
zrušily a uvolnily tak místo České poště.

„Výhodou digitalizace je, že si kino 
film nahraje na server a pošle ho do 
dalšího kina. Premiéra filmu tak může 
být „day and date“ stejně na celém svě-
tě. U filmového pásu bylo vždy potřeba, 
aby byl film fyzicky v kině. Dnes ho sta-
čí nahrát a mít od studia vystavený klíč 
na konkrétní termíny promítání,“ líčí 
přednosti, které s sebou přinesla digita-
lizace, Navrátil.

Vzápětí podotýká, že technologie 
ve spojení se satelitem umožňuje v ne-
poslední řadě přenášet živě koncerty,  
balety či opery. „V sezoně 2014/2015 
přilákal alternativní obsah téměř tisí-
covku návštěvníků. Více než deset tisíc 
diváků navštívilo promítání ve 3D, což 
je asi šestina celkové návštěvnosti,“ uza-
vírá Navrátil. -red-

Vizi Střediska volného času a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Doris, jejímž 
cílem je zefektivnit ekonomické řízení organizace, 
sjednotit nabídku kroužků, přizpůsobit ji poptávce 
a v neposlední řadě stmelit kolektiv zaměstnanců, 
schválili šumperští zastupitelé na svém červnovém 
jednání. „Doriska“, jež zajišťuje zájmové kroužky a ak-
tivity pro stovky dětí i dospělých, projde reorganizací. 
Jedním ze záměrů je totiž vrácení budovy na náměstí 
Míru zpět městu, neboť její prostory v současnosti už 
nevyhovují volnočasovým aktivitám a vyžadují re-
konstrukci. Od nového školního roku tak bude tato 
organizace působit v Šumperku jen ve Vile Doris a na 
Komíně, kam se přesune vše kromě posilovny a ZOO 
koutku, při němž dosud fungovaly chovatelské krouž-
ky. Ty již středisko volného času ve městě nabízet ne-
bude - jejich dlouholetý vedoucí Bořivoj Malec, který 
všechna zvířata vlastní, odchází do důchodu. V sou-
vislosti s připravovanými změnami požádala redakce 
Zpravodaje o rozhovor Petru Müllerovou, ředitelku 
Střediska volného času Doris. Ta říká: „Velmi mě těší, 
jak nás město podporuje. Přiznávám, že když jsme 
s vizí přišli do porady vedení a potom do rady a za-
stupitelstva, nečekala jsem, že projde tak snadno.“

Prozraďte, co Vás k těmto zásadním změnám při-
mělo?

Hospodárnost, bezpečnost a komfort. V budově 
u radnice chybí například dostatečné hygienické zá-
zemí, šatny na převlékání, nelze hovořit o bezbarié-
rovém přístupu - není zde výtah… Temná „zákoutí“ 
budovy mě hlavně v podvečer připravují o pocit klidu 
a bezpečí. Proto pokud bychom v budově zůstali, bez 
rekonstrukce, jež se odhaduje na čtyřiadvacet milio-
nů, by to bylo nereálné.  

Velkou roli také sehrálo oznámení pana Bořivoje 
Malce, který vede chovatelské kroužky při ZOO kout-
ku, že v srpnu odchází do starobního důchodu. Za něj 
nemáme adekvátní náhradu a všechna zvířata patří 
jemu. A to byl okamžik, kdy jsem si řekla: „Nemám 
co stěhovat a nemám téměř koho stěhovat. Na co tedy 
dům u radnice potřebuji?“ Je v něm sice ještě posilov-
na, ovšem v ní jsou zastaralé stroje. Zdejší výtvarné 
centrum úspěšně spolupracuje s Komínem, kam se 
pomalu přesunuje, stejně jako Tornádo, které už pře-
sídlilo celé. U radnice tak zůstalo torzo zaměstnanců. 

Zajímal mě názor kolegů, radila jsem se s nimi. 
Většina oslovených mě v záměru vrátit budovu pod-
pořila. Nebyl to tedy blesk z čistého nebe, jak někteří 
prezentovali.

Bezesporu nám bude chybět pohybový sál, ale ne 
zas tolik, abychom kvůli němu museli provozovat 
budovu za každou cenu. To lze řešit formou proná-

jmů, které chceme realizovat výhradně u organizací 
zřizovaných městem a podpořit tak jejich doplňko-
vou činnost. Nemám tedy pocit, že bych se chovala 
nehospodárně. 

Vraťme se k ZOO koutku. Ve městě kolují různé 
informace o jeho zrušení. Opravdu není možné ho 
udržet?

Mrzí mě, že na veřejnosti je prezentováno pouze 
to, že jsem se rozhodla zrušit ZOO koutek, a už se 
nemluví o tom, které kroky tomu předcházely. Jsem 
ve velmi úzkém kontaktu s ostatními středisky vol-
ného času a vím, že ZOO koutky jsou nyní výrazným 
trendem. Kdo nemá ZOO koutek, jako by téměř ne-
byl. Nebylo mým zájmem zrušit ten šumperský. Právě 
naopak. Byla jsem to já, kdo přišel za panem Malcem, 
že bychom měli ZOO koutku dopřát důstojnou tvář 
modernizací. Byla jsem odhodlaná využít jakékoliv 
dotační tituly, abychom ho přemístili například ke 
Komínu. Pan Malec byl bohužel mým návrhem velmi 
rozladěn. Řekl, že tak naivní představu ještě neslyšel. 
Odmítl se na její realizaci podílet a sdělil mi, že s o to 
větší radostí bude od srpna nárokovat starobní dů-
chod. Jeho rozhodnutí samozřejmě respektuji. 

Protože jsem ale člověk, který se nevzdává a jenž se 
domnívá, že mít ZOO koutek uprostřed města je holý 
nesmysl, oslovila jsem s touto vizí pedagoga volného 
času ve Švagrově. Řekl mi, že je velmi odvážná, ale že 
to můžeme zkusit.  

Znamená to, že byste chovatelské kroužky nabí-
zeli ve Švagrově?

Setkávám se s názorem, že jde o sci-fi představu. 
Bude-li ale poptávka po ZOO koutku ve Švagrově, 
jsme připraveni.  Pokr. na str. 7

Školákům nastaly prázdniny Kino Oko oslaví pět let od digitalizace

Nemyslím si, že se chovám nehospodárně, říká ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová

Děti ze školy v ulici dr. E. Beneše si na vysvědčení musely počkat do úterý  
30. června.  Foto: -pk-

18. července uvede Oko hudební la-
hůdhu Metallica: Through The Never 
3D.  Foto: archiv

Budovu na náměstí Míru vrátí „Doriska“ ještě letos 
městu, neboť její prostory již nevyhovují volnočaso-
vým aktivitám.  Foto: -pk
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Policie nabádá k opatrnosti 
při výběru z bankomatů
Hned tři případy, kdy neznámý pachatel umístil 

skimmovací zařízení na bankomat v Přerově, Olomou-
ci a Šumperku, řešila v červnu policie v Olomouckém 
kraji. Kriminalisté na nich intenzivně pracují a při-
jali patřičná opatření. Celá záležitost je šetřena pro 
podezření z trestných činů neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního prostředku a z pod-
vodu. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí 
svobody na tři až osm let.

„V Olomouci a Přerově k poškození bankomatů 
nedošlo a doposud nebyla zjištěna škoda, která by 
byla způsobena klientům. V Šumperku zatím celková 
škoda na přístroji a provedených transakcích činí přes 
sto třicet čtyři tisíce korun,“ uvedl tiskový mluvčí po-
licie Olomouckého kraje Josef Bednařík.

Vzápětí upozornil, že pachatel se nezaměřuje na 
konkrétní bankomaty jednoho bankovního institu-
tu, takže napaden může být jakýkoli bankomat, více 
či méně frekventovaný. Policie proto vyzývá občany 
v celém Olomouckém kraji, aby byli při výběru hoto-
vosti z bankomatů značně obezřetní. „Při samotném 
výběru je důležité vždy zkontrolovat vstupní otvor 
pro kartu a v případě zjištění cizího předmětu je nut-
né kontaktovat policii. Při zadávání bezpečnostního 
kódu, tzv. PINu, doporučujeme rovněž vždy zakrýt 
klávesnici,“ zdůraznil policejní mluvčí. -red-

Další opravy čekají v těchto týdnech 
kino Oko, v nejbližších letech by pak 
měla přijít na řadu nová fasáda, pro-
stor před biografem a také proměna 
interiéru. S ideovým návrhem vnějšího 
vzhledu budovy, přilehlého prostran-
ství a interiéru se seznámili zastupitelé 
na svém červnovém jednání.

Na přelomu července a srpna se fir-
ma Jiří Blaha, s.r.o. pustí do výměny 
oken a bočních vstupních dveří. Naváže 
se tak na loňské investice do vzducho-
techniky, topení a kotelny. „Zmíněné 
loňské opravy přinesou kromě zvýšení 
tepelného komfortu pro diváky také až 
třicetiprocentní úsporu roční spotřeby 
plynu,“ říká ředitel kina Oko Kamil 
Navrátil a dodává, že letošní investice 
přijde na šest set třiatřicet tisíc korun. 
„Výměna oken proběhne bez omezení 
provozu. Bourací práce budeme smě-
řovat do doby, kdy se nepromítá,“ ujiš-

ťuje ředitel kina.
Další rekonstrukce, jež by jediný 

šumperský biograf, posunula „vizuálně“ 
do budoucnosti, by se měla uskutečnit 
v příštích letech. Řešení, jež naváže na 
historický vývoj a vrátí budově nobles-
ní výraz, je dílem architektů Ivo a Jana 
Skoumalových. „Fasáda je dnes ve špat-
ném stavu, zaslouží si určitě rekonstruk-
ci. Neutěšený je i prostor před kinem 
s asfaltovým povrchem a volně umístě-
nými ostrůvky s neudržovanou zelení,“ 
uvedl architekt Ivo Skoumal, podle ně-
hož je i nedůstojně řešen bezbariérový 
přístup do kina. Velkým problémem je 
navíc zemní vlhkost, která vzlíná částeč-
ně do pilířů a nosného zdiva. Inspirací pro nový „kabát“ kina 

a především řešení prostranství před 
biografem byly pro architekta realiza-
ce veřejných ploch v zahraničí, jež se 
nebojí experimentovat a používají vý-
razné barvy, prvky vložené do plochy 
a zeleň. „Základním principem je vy-
tvoření velké podesty, která je v úrov-
ni hlavního vstupu a jež bude z čela 
vyrovnána schody a na ně navazující 
tmavou betonovou dlažbou. Přístup 
z okolní plochy je přitom řešen ze dvou 
stran bezbariérovým spádovaným 
chodníkem, lemovaným zelení, takže 
nám odpadá nutnost řešení opěrného 
zábradlí,“ vysvětlil architekt. Ten spolu 
se svým synem Janem rozdělil prostor 
před kinem do tří funkčních zón. Střed 

směrem k hlavnímu vchodu by měl mít 
výrazně červenou barvu, jež může imi-
tovat koberec, po jakém kráčejí filmové 
hvězdy při premiérách či na předávání 
Oscarů. Tvořit by ho mohla kamínková 
drť s pryskyřicí v červené barvě, která 
je velmi odolná a protiskluzová, takže 
se používá například u bazénů. „Do 
této plochy jsme vložili piktogramy se 
symbolem oka, které odkazují na název 
kina a vnášejí do nástupního prostoru 
zajímavý prvek,“ prozradil Skoumal. 

Architekti navrhli také vybudování 
nového bočního vstupu z ulice přímo 
do dnešního bufetu - budoucí kavárny 
Oko, která by v létě měla mít předza-
hrádku, v níž bude moci posedět nej-
méně šestnáct hostů.  Pokr. na str. 5

Návrh interiéru kina Oko.  Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Film „Jan Hus - cesta bez návratu“ vzniká v těchto týdnech v koprodukci České televize a šumperské společnosti 
Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových. Řada scén se natáčí v tomto regionu - například ve Svojanově, na 
hradě Helfštýně či na zámku ve Velkých Losinách. Poslední klapka hraných scén přitom padne v pondělí 13. čer-
vence. Postavu Jana Husa ztvárnil známý herec Vladimír Javorský, v dalších rolích se pak představí šumperský 
rodák Petr Štěpán (na snímku), Eliška Křenková (na snímku), Luboš Veselý, Miroslav Táborský, Pavel Rimský 
a Štěpán Benoni. Dvaapadesátiminutový snímek, který v příběhu Husova italského žalářníka Roberta Tallia 
a dívky Markéty přibližuje historické události v Kostnici a poslední měsíce života Jana Husa, bude mít v České 
televizi premiéru o letošních Vánocích.  Foto: L. Pešková

Takto by mohla budova kina Oko vypadat po rekonstrukci fasády. 
 Vizualizace: Arch. ateliér Skoumal/Heřmanský

Plánovaná rekonstrukce 
exteriéru posune kino 

„vizuálně“ do budoucnosti

Kino čekají opravy, v dalších letech projde zevnějšek i interiér Oka výraznou proměnou
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Už zanedlouho zmizí z povrchu 
zemského hasičská stanice v Nemoc-
niční ulici, kterou profesionální hasiči 
užívali od šedesátých let minulého sto-
letí a jež požadavkům sboru již dlouho 
nevyhovovala. Na jejím místě vyroste 
nová budova, do které se přemístí pro-
fesionální jednotka i další zaměstnanci 
záchranného sboru, kteří dnes fungu-
jí v provizorních prostorách v ulicích 
Lidické a Žerotínově. Smlouva o dílo 
byla na krajském ředitelství Hasičského 
záchranného sboru slavnostně pode-

psána minulé pondělí. Zakázku získala 
díky nejnižší ceně akciová společnost 
HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stav-
by Morava. Investice přijde na více než 
devadesát sedm milionů bez DPH.

„Dodavatel provede jak demolici 
stávající požární stanice, tak výstavbu 
nové. Staveniště převezme 14. července 
a předpokládaná doba realizace je od 
tohoto data čtyři sta dvacet dnů,“ sděli-
la mluvčí HZS Olomouckého kraje Vla-
dimíra Hacsiková. Vzápětí upřesnila, 
že v první fázi dojde k demolici všech 

stávajících objektů. Na stejném místě 
pak vyrostou odpovídající zázemí pro 
jednotku požární ochrany a garáže pro 
požární techniku. Vzniknou zde také 
dílny speciálních služeb, tedy strojní, 
chemické, technické a spojové, a rov-
něž prostory pro výkon státní správy, 
sklad materiálu humanitární pomoci 
a podobně. 

Příprava celé akce byla zahájena již 
v roce 2013. Již loni administrativa 
územního odboru Šumperk a jednotka 
nevyhovující objekty opustila. „V prv-
ní fázi došlo k přemístění ředitelství 
územního odboru Šumperk z Nemoc-
niční ulice do budovy tzv. Robotárny 
v Lidické ulici, v níž jsme měli velké 
humanitární sklady. Ty se postupně 
redukují, takže jsme část z nich předě-
lali na kanceláře,“ uvedl ředitel územ-
ního odboru šumperského hasičského  
záchranného sboru Martin Žaitlik. 
Kromě jeho samotného se tak do Robo-
tárny přestěhovala pracoviště preven-
ce, ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení, pracoviště integrovaného zá-
chranného systému a služeb a provozní  
pracoviště. „Celkem jde asi o dvě desít-
ky zaměstnanců. Telefonní čísla zůstala 
stejná a veškerá naše činnost zde je plně 
zajištěna,“ zdůraznil ředitel. Zásahová 
jednotka i s technikou pak přesídlila 
do areálu bývalé plynárny u světelné 
křižovatky v Žerotínově ulici. -zk-

Sháníte stavební parcelu v Šumper-
ku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, která prodává pozemek o výměře 
840 m2 v Krameriově ulici. Minimální 
nabídková kupní cena je dvanáct set 
korun za metr čtvereční, k níž se v pří-
padě povinnosti odvodu DPH připočí-
tá daň z přidané hodnoty v platné výši. 
Žádosti na odkoupení pozemků se při-
jímají do konce září.

Zmíněná parcela je určena pro vý-
stavbu pro bydlení s možností využití 

komerčního prostor. Budova může být 
maximálně dvoupatrová s obydleným 
podkrovím s tím, že uliční čára vychá-
zí z okolní zástavby v Krameriově ulici 
a pozemek musí být zastavěn maximál-
ně z třiceti procent. „Podmínkou je, že 
budoucí kupující předloží v souladu 
s regulativy platného územního plánu 
a zmíněnými regulativy pro výstavbu 
vizualizaci výstavby, a to do jedno-
ho měsíce od přihlášení, nejpozději 
však do 31. října letošního roku,“ říká  
vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová 
a dodává, že v případě více zájemců 
bude vyhlášena uzavřená dražba s tím, 
že nejvyšší kupní cena nebude jediným 
kritériem pro výběr budoucího kupu-
jícího. Ten musí při podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní zaplatit deva-
desát procent kupní ceny. K vlastnímu 
prodeji pak dojde po vydání stavební-
ho povolení.

Bližší informace k prodeji stavebního 
pozemku při Krameriově ulici jsou zve-
řejněny na městském webu www.sum-
perk.cz v sekci Podnikatel, podsekcích 
Majetkové záměry a Prodej majetku. 
Další informace podá Hana Répalová, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518. -red-

Letošní prázdninový den v muzeu 
proběhne ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Olomouckého 
kraje, územním odborem Šumperk. 
Profesionální hasiči v rámci odborné-
ho výkladu seznámí veřejnost se zása-
hovou technikou a podají informace 
o výjezdové činnosti hasičů. Součástí 
jejich prezentace bude i stánek pre-
ventivně výchovné činnosti zaměřený 
na výchovu a vzdělávání obyvatelstva 
v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Stánek se zaměří zejména 
na děti a mládež, formou různých her 
a rébusů získají informace týkající se 
chování při mimořádných událostech, 
předcházení vzniku požáru a mnoho 
dalšího.

Návštěvníci však nepřijdou ani o již 
tradiční prázdninové soutěžení. V Pav-
línině dvoře budou 29. července od  
9 do 16 hodin rozmístěna stanoviště se 
soutěžemi inspirovanými aktuálními 
výstavami šumperského muzea, zejmé-
na prázdninovou interaktivní hernou. 
Pokud malí návštěvníci úspěšně ab-
solvují všechna stanoviště, dočkají se 
drobné odměny. M. Buchtová

Výstavbu nové hasičárny 
odstartuje demolice dnešní budovy

Město nabízí stavební pozemek v Krameriově ulici Muzeum opět chystá 
prázdninový den

Stávající hasičárnu čeká demolice. Na jejím místě vyroste moderní zázemí pro 
profesionální hasiče.  Foto: -zk-

      Na „šumperskou“ 
vysokou ekonomickou 
se lze přihlásit 
do 25. srpna

Zájemci o vysokoškolské studium 
v Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mohou 
využít nabídky děkanky Ekonomic-
ké fakulty, jež vyhlásila druhé kolo 
přijímacího řízení do bakalářských 
studijních programů. V Šumperku se 
přitom vyučuje obor nazvaný Veřejná 
ekonomika a správa. V nadcházejícím 
školním roce zde škola přijme maxi-
málně devadesát studentů. Podrobné 
informace, včetně elektronické při-
hlášky, lze najít na www.ekf.vsb.cz. 
Termín pro podání přihlášek pro 
druhé kolo vyprší 25. srpna. -zk-

     „Průmyslovka“ 
připomene šampionát 
v akrobatickém  
lyžování v Kunčicích, 
prosí o spolupráci

Výstavu ke třicátému výročí 1. neo-
ficiálního Mistrovství ČSSR v akroba-
tickém lyžování, jež proběhlo v roce 
1986 v Kunčicích u Starého Města 
pod Sněžníkem, chystá na začátek 
příštího roku šumperská „průmys-
lovka“, která u zrodu tohoto šampio-
nátu stála. V této souvislosti se obrací 
s prosbou na všechny, kteří mají jaký-
koliv obrazový či textový materiál ke 
zmíněnému mistrovství o jeho zapůj-
čení, případně věnování. Kontaktovat 
lze I. Tesaře, tel.č. 776 611 772, e-mail: 
tesar@vsps-su.cz. -red-

      Na „pražské 
veřejné univerzitě“ 
můžete studovat 
i v Šumperku

Možnost vysokoškolského studia na 
prestižní české univerzitě, Provozně 
ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze, mají zájemci o stu-
dium přímo v Šumperku. Jako jediná 
univerzita nabízí přímo v regionu dál-
kové studium ekonomického oboru 
nejen v bakalářském, ale také v nava-
zujícím magisterském studiu. 

PEF ČZU dále nabízí v Šumper-
ku možnost studia pro seniorskou 
veřejnost v Univerzitě třetího věku. 
Přihlášky ke studiu se stále přijímají. 
Podrobnější informace o studiu lze 
získat přímo v Konzultačním středis-
ku na náměstí Míru 4.  -red-
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Práce na obnově stokové sítě v rámci 
druhé fáze evropského projektu Zlep-
šení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy pokračují. V samotném Šum-
perku se pokládají dva kilometry ka-
nalizace a rekonstruuje 2,23 kilometru 
stávajícího potrubí ve čtrnácti ulicích. 
Investice představuje pětaosmdesát 
milionů korun. Hotovo je více než še-
desát procent objemu prací.

S menšími dopravními komplikace-
mi musejí řidiči nadále počítat v ulici 
Zábřežské. „Zde musíme ještě dokončit 
monolitickou šachtu v křižovatce s Van-
čurovou ulicí. Hotova by měla být do  
15. července,“ uvedl zástupce správ-
ce stavby Martin Wywial a dodal, že 
komunikace bude částečně uzavřena. 
Vzápětí připomněl, že hotova již je sto-
ka v ulici Majakovského a první etapa 
rekonstrukce kanalizace a šachet v ulici 
Dobrovského. V Alšově ulici navázala 
na přeložku vodovodu pokládka kana-
lizace, jež by měla skončit do 13. čer-
vence. Poté se stavební stroje přesunou 
do druhé části Dobrovského ulice, která 
se v tomto úseku pro dopravu uzavře. 

Stavebníci se v nejbližších dnech 
vrátí i do Vančurovy ulice, v křižo-

vatce s ulicí B. Němcové se totiž ještě 
musí vybudovat monolitická šachta. 
Pracovat na ní začnou, jakmile se do-
končí přeložky plynu. Na rekonstrukci 
kanalizace naváže oprava Vančurovy 
ulice v úseku mezi ulicemi Zábřežskou  
a B. Němcové, kterou město zrealizuje 
ještě letos, příští rok se pak počítá s úpra-
vou křižovatky ulic Zábřežské a Vanču-
rovy, jež je dnes hlavní silnicí. Hlavní 
komunikací se stane Zábřežská ulice.

V ulicích Sluneční, Pod Senovou 
a Anglické je kanalizace již hotová 
a bylo podáno oznámení o zahájení 
řízení o předčasném užívání stavby. 
V současnosti se pracuje na kanaliza-
ci v úseku od Myslivecké ulice po ulici 
Sluneční. A upravený je už sto padesát 
osm metrů dlouhý úsek u tzv. Zelené 
školy. Hotové jsou i povrchy v ulicích 
Gagarinově a Kosmonautů.

Rekonstrukce kanalizace v Dolno-
studénské ulici je hotova, pouze v části 
u Urdiamantu se pracuje na přeložce 
plynu. Dokončeny jsou rovněž stoky 
před firmou SART a v ulici Javoříčko, 
kde bylo podáno oznámení o zahájení 
řízení o předčasném užívání stavby.

Asi půlkilometrový úsek Temenické 

ulice od světelné křižovatky u Koruny 
po křižovatku s ulicí Šumavskou je pro 
dopravu uzavřený již více než půl roku. 
Rekonstrukce nyní pokračuje v úseku 
mezi ulicemi Fibichovou a Šumavskou. 
„V části před Albertem jsme narazili 
na inženýrské sítě, které nejsou nikde 
evidovány. Museli jsme proto výkop 
opustit a trasu kanalizace o průměru 
1,2 metru přeložit. Na stoce se navíc 
provádějí monolitické šachty, které 

jsou časově náročné. Z tohoto důvodu 
se s dokončením počítá nejpozději do 
konce srpna,“ zdůraznil Wywial.

Ale ani po zmíněném datu doprav-
ní omezení neskončí. Odstartuje totiž 
výstavba kruhové křižovatky mezi uli-
cemi Temenickou a Šumavskou v místě 
dnešní vzrostlé borovice, kterou z velké 
části zaplatí Olomoucký kraj. Po hoto-
vém rondelu by se řidiči měli projet na 
přelomu listopadu a prosince. -zk-

Kino čekají opravy, v dalších letech projde zevnějšek i interiér Oka výraznou proměnou

Rekonstrukci kanalizace v Temenické ulici před prodejnou Albert zkomplikovaly 
nezanesené inženýrské sítě.  Foto: -zk-

   Pokr. ze str. 3
„Vlastní vchod bude sloužit nejen obsluze, ale 

umožní provoz předzahrádky i v době, kdy kino ne-
promítá a není otevřená pokladna,“ podotkl Skoumal 
a upřesnil, že plochu pro předzahrádku bude vyme-
zovat velkoformátová dlažba ve světlé barvě a ze stra-
ny silnice a průchozího chodníku ji budou lemovat 
mobilní truhlíky se zelení. „Mimo letní sezonu bude 
tato část sloužit jako volný prostor,“ dodal architekt.

V pravé části pak vznikne na betonové zámkové 
dlažbě „setkávací“ odpočinková zóna s rozmanitě 
rozmístěnými krychlemi z přírodního lícovaného 
betonu. „Lidé si tu budou moci sednout, počkat na 
přátele, popovídat si. Jde ale o univerzální prvek, kte-
rý může být využit i jiným způsobem,“ podotkl ar-
chitekt.

Proměnou projde samozřejmě i fasáda objektu. 
Navržena je v decentní barevnosti v odstínech světlé 
a tmavší šedé. „Zvažovali jsme různou barevnost, ale 
vzhledem k výrazné příchozí ploše se tato decentní 
kombinace jeví jako nejvhodnější. Je výrazným kon-
trastem k červenému nástupnímu koberci. To bude 
ve spojení s boční zelení v truhlících působit velmi 
zajímavě,“ je přesvědčen Skoumal.

Hlavní vstup do kina mezi jednotlivými pilíři 
a nikami v tmavších odstínech bude zastřešen půl-
druhého metru vysazenou markýzou z průsvitného 
polypropylenového materiálu. Ta bude mít v čele 
světelný LED panel pro prezentaci pořadů, jež v kině 
v daném čase probíhají. „Tuto živou upoutávku mo-
hou sledovat všichni, kteří se budou kolem kina po-
hybovat,“ zmínil architekt. Obnovy by se mohl dočkat 
také nápis na horní atice označující název kina, jehož 
stav je dnes velmi špatný. Po repasi a obnově neono-
vého osvětlení by ale možná mohl fungovat i v bu-
doucnosti. „Pokud by zhodnocení jeho stavu ukázalo, 
že obnova je neekonomická, řešili bychom označení 

kina nově prosvětlenými písmeny,“ připustil Skou-
mal a zdůraznil, že rekonstrukce fasády a venkovního 
prostoru by měla kinu navrátit důstojný vzhled. 

V plánu jsou i opravy interiéru kina Oko, který 
zahrnuje pokladnu, kavárnu, foyer, šatnu a boční 
chodby vedoucí k sálu. Projekt tak řeší nové podla-
hy, úpravy stěn, návrh podhledů a rozmístění svítidel, 
vybavené nábytkem a další interiérové prvky. Obnova 
se přitom ponese v retro stylu a měla by připomínat 
atmosféru prvorepublikového biografu. 

„Od rekonstrukce v sedmdesátých letech pro-
běhly v interiéru jen malé dílčí úpravy,“ připomněl 
architekt Ivo Skoumal, který ve svém návrhu zvolil 
jednotný koncept barevného a materiálového řešení 
hlavních interiérových prvků použitím přírodního 
dubového dřeva zasazeného do antracitového pozadí. 
Stěny vstupní haly a kavárny se zázemím, stejně jako 

všechny sádrokartonové podhledy, budou vymalová-
ny bíle, foyer bude naopak „intimní“ díky antracitové 
barvě, kterou v obloucích oživí bílý text nejslavněj-
ších filmových „hlášek“. Boční chodby pak dostanou 
světle šedohnědou výmalbu. Podlahy ve foyer a boč-
ních chodbách by měl pokrývat tmavě šedý koberec, 
pouze ve vstupní hale a kavárně bude položena tmavě 
šedá dlažba. 

„Interiér chceme vybavit stolky, židlemi, křesly a vě-
šáky s dubovou dýhou od firmy TON. Dubové prvky 
se pak ve větší míře objeví v celém řešeném prostoru, 
včetně celého šatnového bloku, který bude nosným 
interiérovým prvkem vstupní haly,“ prozradil archi-
tekt. Vzápětí dodal, že výraznou proměnou projde 
rovněž předprodej vstupenek. „Tvoří jej předsazený 
dubový modul, podsvícený LED páskem na antraci-
tovém soklu, se skleněnou přepážkou s otočnou mis-
kou v parapetní dubové desce. Počítáme i s osazením 
LCD monitoru a kruhových hodin,“ naznačil budou-
cí podobu Skoumal. Stěny vstupního prostoru, kavár-
ny a foyer podle něj oživí barevné plakáty s filmovou 
tematikou a chybět nebudou dubové police na pro-
pagační materiály. Osvětlení je pak řešeno závěsnými 
svítidly, LED pásky a LED bodovkami.

Dnešní Kino Oko zahájilo provoz 20. prosince 
roku 1928 pod názvem Kino - Varieté. Později bylo 
přejmenováno na Kapitol. Zásadní rekonstrukce se 
budova dočkala v roce 1968, kdy byla mimo jiné pře-
místěna původní promítací kabina, do níž vedly kr-
kolomné točité železné schody. Kino adaptované na 
70 mm projekci zahájilo provoz 29. listopadu 1970. 
Zásadní přelom ale pro Oko znamenala v roce 2010 
digitalizace ve standardu DCI, která umožňuje i pro-
jekce ve 3D formátu, ještě předtím se podařilo mo-
dernizovat interiér kinosálu. Jeho současná kapacita 
je 377 míst, z nichž dvě mají vyhrazena vozíčkáři.

 Z. Kvapilová

V době, kdy zde bylo varieté, byl prostor řešen kulti-
vovaně.  Foto: sbírka P. Možného

Temenická se otevře v srpnu, dopravu ale zkomplikuje budování rondelu

Obnova interiéru navodí atmosféru 
prvorepublikového biografu
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Nová zážitková karta Jeseníky Pass 
začala sloužit návštěvníkům hor Divadlo láká na novou sezonu

Více než sto dvacet slev, bonusů 
a netradičních zážitků přináší návštěv-
níkům jesenických hor nová zážitková 
karta Jeseníky Pass. Průlomová novin-
ka v nejvyšších moravských horách 
začala turistům sloužit se začátkem let-
ních prázdnin. 

„Jeseníky Pass přinese návštěvníkům 
hor celou řadu benefitů. Držitelé karty 
mohou využívat výhod od poskytova-
telů toho nejlepšího, co Jeseníky v ob-
lasti služeb nabízejí,“ představuje kartu 
hosta Andrea Závěšická, ředitelka Jese-
níky - Sdružení cestovního ruchu. 

Do pilotní sezony se podle Andrey 
Závěšické zapojilo osmdesát subjektů 
po celých Jeseníkách, mimo jiné i měs-
to Šumperk. „Díky kartě získají turisté 
nejen významné slevy a bonusy, ale také 
ojedinělé zážitky. Například u jednoho 
ze zapojených partnerů mohou navští-
vit neveřejné prostory, včetně tajného 
schodiště,“ říká ředitelka projektu.

Veškeré podrobné informace ke kar-
tě, seznam akceptačních a distribučních 
míst i přehled poskytovaných benefitů 
najdou zájemci na webových stránkách 
www.JesenikyPass.cz. Zde si mohou 
kartu také on-line objednat. Pro jednot-
livce stojí 99 korun na sezonu, rodinná 
karta přijde na 199 korun. Zdarma pak 
kartu získají ubytovaní hosté v někte-
rých hotelech, penzionech a lázních 
v rámci „ubytovacích balíčků“.

„Kromě nejrůznějších slev, bonusů 
a nadstandardních benefitů bude Je-
seníky Pass zároveň věrnostní kartou, 
na kterou mohou uživatelé dlouho-
době sbírat body,“ připomíná Andrea 
Závěšická. Zároveň dodává, že počet 
subjektů zapojených do systému není 
konečný a stále se zvyšuje. „Velmi nás 

zájem těší. V současné době přibývají 
skoro každý den noví poskytovatelé vý-
hod pro držitele Jeseníky Passu,“ potvr-
zuje Závěšická.

Destinační karta hosta je běžnou 
součástí nabídky turisticky atraktivních 
míst po celém světě a rychle se zabyd-
luje také v mnoha lokalitách v České 
republice. Spuštění jednotné karty hos-
ta Jeseníků připravuje Sdružení ces-
tovního ruchu Jeseníky ve spolupráci 
s Olomouckým krajem. V loňském 
roce začala intenzivní příprava zavede-
ní systému do specifických podmínek 
jesenických hor a proběhla také veřejná 
setkání se zástupci potenciálních zapo-
jených subjektů a partnerů. Jeseníky 
Pass začíná poprvé sloužit turistům 
během letní sezony 2015. -red-

Zajímavé premiéry chystá na nad-
cházející sezonu šumperské divadlo. 
Kromě komedie S tvojí dcerou ne, 
Shakespearova Snu noci svatojánské, 
Wilderova Našeho městečka a Tří muš-
ketýrů se mohou diváci těšit i na Léto 
v Laponsku Jaroslava Rudiše a Petra 
Pýchy. Pro malé návštěvníky pak herci 
nastudují dvě pohádky - Aládína a kou-

zelnou lampu a Lišku Bystroušku.
Předplatitelům nabízí divadlo řadu 

výhod. Veškeré informace o předplat-
ném lze získat v obchodním oddě-
lení divadla u Silvie Novákové, tel.č. 
583 214 061, kl. 45, mobil 736 627 692 
nebo e-mail info@divadlosumperk.cz 
a samozřejmě na internetových strán-
kách www.divadlosumperk.cz.  -red-

Pozemky k výstavbě rodinných 
domů v centru města nabízí šumperská 
radnice. Jde o lokalitu za Katastrálním 
úřadem při Americké ulici. Žádosti na 
odkoupení pozemků se přijímají do 
konce září.

„K dispozici jsou pozemky o celko-
vé výměře tři a půl tisíce metrů čtve-
rečních, na kterých je možné postavit 
maximálně tři rodinné domy,“ uved-
la vedoucí majetkoprávního odboru 
šumperské radnice Hana Répalová. Lo-
kalita není zasíťována, je tedy třeba, aby 
budoucí kupující vybudoval inženýrské 
sítě a také přístupovou komunikaci, 
která napojí pozemky na Americkou 
ulici. Minimální nabídková kupní cena 
je tisíc korun za metr čtvereční, včet-
ně daně z přidané hodnoty. Žádost na 
odkoupení pozemků, v níž je nutné vy-
jádřit souhlas se stanovenými podmín-
kami prodeje a uvést kontakt žadatele 
- adresu, telefon, e-mail, je třeba doru-
čit na Městský úřad Šumperk na nám. 
Míru 1 do 30. září.

„Podmínkou je, že budoucí kupu-
jící předloží v souladu s regulativy 
platného územního plánu územní 
studii s vizualizací záměru využití na-
bízeného území, a to do jednoho mě-
síce od přihlášení, nejpozději však do 
31. října letošního roku,“ zdůrazňuje 
Répalová a dodává, že v případě více 
zájemců bude právě územní studie 
kritériem pro výběr budoucího kupu-
jícího. Ten musí při podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní zaplatit de-
vadesát procent kupní ceny. K vlast-
nímu prodeji pak dojde po zasíťování 
a vybudování zmíněné komunikace. 
 -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informa-
ce k prodeji stavebních pozemků při 
Americké ulici jsou zveřejněny na měst-
ském webu www.sumperk.cz v sekci 
Podnikatel, podsekcích Majetkové  
záměry a Prodej majetku. Další infor-
mace podá Hana Répalová, vedoucí ma-
jetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518.

Předposlední červnovou sobotu proběhl na horské chatě Paprsek již šestý ročník 
akce nazvané Pradědovy letokruhy, který uspořádal Klub českých turistů ve spolu-
práci se Střediskem volného času Doris a šumperskou Městskou knihovnou. Letos 
se zde křtila kniha Zdeňka Gáby a Petra Možného „Putování k horské chatě Papr-
sek na starých pohlednicích a fotografiích“.  Foto: V. Krejčí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního 

plánu Šumperk (k.ú. Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, k.ú. Horní Temenice)
Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále 

jen stavební zákon), §6, odst. 1, písm. a) v platném znění, jako pořizovatel výše 
uvedené územně plánovací dokumentace 

oznamuje 
vystavení návrhu „Změny č. 1 územního plánu Šumperk“ podle §52, odst. 1 sta-
vebního zákona v platném znění. Návrh Změny č. 1 bude vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou, na Městském 
úřadě Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

Rooseveltova, Šumperk, dveře č. 857 (zasedací místnost), a na jeho internetových 
stránkách www.sumperk.cz/mapový portál/územní plány obcí/projednávané. 
Současně uvědomujeme, že veřejné projednání s výkladem projektanta se 

bude konat dne 22.7. 2015 v 15 hod. v zasedací místnosti G klubu, 
Sady 1. máje, Šumperk.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení změny č. 1, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 

práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě sta-
noviska k částečnému řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny.
Námitky a připomínky se při veřejném projednání uplatňují písemně a musí být 
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později 

uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k při-
pomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 

územního rozvoje.     I. Bittnerová, vedoucí odboru RUI MěÚ Šumperk
Nová zážitková karta Jeseníky Pass 
začala sloužit návštěvníkům hor

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města
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Rozhovor/Kulturní okénko

Výtvarnice Dana Vilišová darovala Schole 
Praktica obrázky pro Nadaci Olgy Havlové

Nemyslím si, že se chovám nehospodárně, 
říká ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová

19. června se uskutečnilo v Praze přátelské a pra-
covní setkání  s lékařkou Milenou Černou, ředitel-
kou Nadace Olgy Havlové, a zástupci šumperského 
Centra Schola Praktica. Centrum zastupovaly jeho 
ředitelka Ivana Kovaříková a vedoucí manažerka 
Ludmila Kovaříková. U příležitosti 25. výročí za-
ložení Nadace a za dlouholetou spolupráci, které si 

Centrum velmi váží, předaly zakladatelkám nadace 
Mileně Černé, Daně Němcové a Věře Čáslavské au-
torské obrázky, jež vytvořila šumperská výtvarnice 
Dana Vilišová jako sponzorský dar. Vážíme si dlou-
holeté výtvarné činnosti Dany Vilišové a za krásné 
obrázky jí velmi děkujeme.

 I. a L. Kovaříkovy, Centrum Schola Praktica   

   Pokr. ze str. 2
Zvířata máme, byť ne v takovém množství. Je zde 

hmyzí hotel, broukoviště, hadoviště, ptactvo a svůj 
azyl zde našla i zvířata v soukromém vlastnictví, na-
příklad hadi, pavouci, želvy, ovce, králíci a slepice. 
Disponujeme služebním autem pro osm lidí, které 
děti přemístí. Vím, že to bude náročné časově a mož-
ná i finančně. Ale ne tak, aby to odnášela jen kapsa 
rodičů. Domnívám se, že příspěvek ze strany zřizo-
vatele, tedy města, je natolik štědrý, že pokryje i část 
nákladů na dopravu. A jistě to nebude nákladnější 
než současný provoz ZOO koutku u radnice, který 
zahrnuje energie, krmivo i každodenní nutnou péči 
o zvířectvo. Teď jen musíme sehnat toho správného 
člověka, který by kroužek vedl. 

Na zastupitelstvu zazněl dotaz, proč jste nehleda-
li nového vedoucího ZOO koutku prostřednictvím 
inzerce.

Jsem přesvědčená, že pokud by o tuto práci měl ně-
kdo zájem, už dávno by s námi spolupracoval. Nejde 
totiž o práci s klasickou pracovní dobou, ale o kaž-
dodenní dřinu sedm dnů v týdnu, dvacet čtyři hodin 
denně. Jinými slovy, jde o životní styl. 

Dotkne se nějak sestěhování do dvou budov 
v Šumperku nabídky kroužků a případně i změny 
počtu zaměstnanců?

V žádném případě náš záměr nepostihne nabídku 
kroužků, s výjimkou již zmíněné posilovny a ZOO 
koutku. Mnohé kroužky na Komíně i v budově na 
náměstí Míru mají velmi podobnou náplň, a tak se 
někteří pedagogové už od sloučení organizací dopl-
ňují. Třeba naše skvělé výtvarnice dokážou v rámci 
tvořivých dílen během různých prázdnin nalákat 
a nadchnout mnoho návštěvníků. Věřím proto, že 
spolupráce výtvarného oddělení „pod jednou stře-
chou“ bude ještě efektivnější. 

Nemám ani v úmyslu výrazně snižovat stav zaměst-
nanců, kromě úvazku pana Malce, jenž odchází do 
důchodu, a ošetřovatelky zvířat. Domovník z domu 

u radnice, kterým byl starobní důchodce, již skončil 
k 31. březnu. Jinak nedochází k žádným změnám. 

Přestože Komunitní centrum na Komíně nedáv-
no prošlo rekonstrukcí, požadujete další. Můžete 
přiblížit záměry s touto budovou?

Nejprve musíme samozřejmě upravit stávající pro-
story vzhledem k přesunu aktivit z domu u radnice. 
Jde o drobné stavební úpravy. Postupně pak chceme 
rozšířit výukové prostory na Komíně, což zahrnuje 
rekonstrukci půdních prostor. I k tomuto rozhodnutí 
nás toho vedlo víc najednou. Jednak nutná výměna 
střešní krytiny nad tělocvičnou i nad hlavní budovou, 
jednak záměr z roku 2005, kdy se bývalá škola přesta-
vovala na Komunitní centrum, rekonstruovat půdní 
prostor. Proto se už tehdy podkroví zpřístupnilo vý-
tahem. Řekli jsme si, že by bylo fajn tuto myšlenku 
dotáhnout k realizaci a upravit oba půdní prostory. 

V menším prostoru nad tělocvičnou získáme ta-
neční sál se zázemím a do půdních prostor nad vlast-
ním objektem přemístíme celé výtvarné centrum. 
Vznikne zde výtvarný ateliér, společenský sál pro 
výstavy a různá setkávání, včetně sociálního záze-
mí. U nového samostatného schodiště do podkroví 
je také navržena terasa, kterou můžeme využívat pro 
děti v kroužcích. 

Kdy se počítá s realizací?
S přípravou úprav podkroví na Komíně by se mělo 

začít příští rok, kdy chceme začít zpracovávat všech-
nu potřebnou dokumentaci a především najít vhod-
ný dotační titul. S rekonstrukcí bychom chtěli začít 
v roce 2017, nejpozději v roce 2018. Stěžejní je sa-
mozřejmě první etapa, zahrnující půdní prostor nad 
vlastní budovou. Jakmile přestěhujeme výtvarné akti-
vity do podkroví, získáme místo, kde můžeme zřídit 
například menší taneční sály. Do roku 2020 bychom 
pak na půdě nad tělocvičnou vybudovali velký taneč-
ní sál. Celkově odhadujeme investici kolem devate-
nácti milionů korun. Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Archiv zve na výstavu 
„Ze Šumperka až na konec světa“

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, sla-
veného 9. června, otevřel šumperský okresní archiv 
výstavu, na které představuje ze svých sbírek mapy 
rozmanitých typů, například katastrální, vojenské, ná-
rodnostní, hydrografické, geologické, školní a mnoho 
dalších. Mezi zajímavosti patří mapa Bretaně z druhé 
poloviny 18. století nebo panoramatická mapa Temže 
z 19. století, první návštěvníky zaujala také mapa ev-
ropských bojišť z 18. a 19. století. 

Výstavu doplňuje několik starších i novějších 
územních plánů obcí a měst šumperského okresu, 
prostřednictvím kterých je možné si porovnat, do 
jaké míry byly realizovány původní představy. Navíc 
si návštěvníci mohou prohlédnout i prolistovat ně-
kolik atlasů z archivní knihovny a zjistit, jak vypadá 
například atlas z poloviny 19. století či jak precizní 
atlasy byly vydávány před sto lety. 

Výstava potrvá do 30. října, otevřena je vždy v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též 
v úterý a v pátek. -hj-

Sochaři vytvoří anděly
První oficiální „Andělárium - galerie pod širým 

nebem 2015“, který pořádá Spolek Artibi a jehož od-
borným garantem je Galerie Jiřího Jílka, proběhne 
v týdnu od soboty 11. července a jeho dějištěm bude 
opět rejchartická louka u tamního obecního úřadu. 
Sochy zde budou kromě Romany Krestýnové, To-
máše Wursta a Antonína Suchana tvořit dalších pět 
pozvaných umělců - domácí Miroslav Dudycha, po-
střelmovský Jaroslav Minář, Brňan Jiří Prchal, Václav 
Kyselka z Velké Bíteše a Petr Eschler z Olomouce.

Slavnostní vernisáž hotových děl proběhne v sobo-
tu 18. července a bude spojena s hudebním vystou-
pením šumperské folkové kapely „Shodou okolností“ 
od 16 hodin. Od páté odpolední pak proběhne dražba 
malých skulptur a grafik výtvarníků a řezbářů. Zajiš-
těno bude i občerstvení pro veřejnost. -zk-

Výstava Uniting Hands 
- Podejme si ruce je k vidění 
v klášterním kostele

Až do konce srpna je pro veřejnost opět otevřen 
kostel Zvěstování Panny Marie. Přístupný k volným 
prohlídkám je za dobrovolné vstupné každý den od  
9 do 15 hodin. V jeho boční kapli si mohou návštěvníci 
prohlédnout výstavu, kterou Šumperk připravil ve spo-
lupráci se slovenským partnerským městem Prievidza.

Výstava obrazů nese název „Uniting Hands“ s čes-
kým podtitulem „Podejme si ruce“ a jejím autorem 
je v Prievidzi dobře známý výtvarník, grafik, designér 
a galerista roman turcel. Jedná se o sestavu devatenácti 
obrazů stylizovaných rukou, jež jsou věnovány slavným 
světovým osobnostem. Některé z nich, například reži-
sér Miloš Forman, zpěvák Peter Dvorský, zpěvák Sting 
nebo Dalajlama, vepsaly do obrazu svá poselství.

Výstava je k vidění do 31. srpna. Během celých 
prázdnin na ní návštěvníci mohou vyplnit anketní 
lístky a nominovat tak jakoukoliv osobnost ze Šum-
perka. Samotný roman turcel pak z návrhů jednu vy-
bere a namaluje podle ní dvacátý obraz do série. Ten 
bude slavnostně odhalen během ukončení výstavy na 
konci srpna. -red-

Kulturní okénko

 „Doriska“ pravidelně pořádá Den Země.  Foto: -zk-

Snímek zachycuje velikonoční tvoření v někdejším 
DDM U Radnice v roce 2011. Nyní se veškeré vý-
tvarné aktivity přesouvají na Komín.          Foto: -pk-
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na
 www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna

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

Půjčovní doba červenec a srpen
Knihovna v ul. 17. listopadu 6

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Pontis Šumperk
17.7. od 14 do 18 hod.   Taneční odpoledne pro seniory
v Kavárničce pro seniory        Hrají Staří kamarádi
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. V měsících červenci a srpnu neprobíhají žádné aktivizační 
programy. Více na www.pontis.cz.

10.-11.7. v 8.05 hod.  Turistika Batůžkáři: Dvoudenní společné 
na autobus. nádraží stanování na Rabštejně 
 Osobními auty nebo cyklobusem
18.7. v 7.11 hod.  Turistika Batůžkáři: Směr Jeseník, dále Zlaté 
na vlakovém nádraží Hory - Novorudné mlýny 
25.7. v 9.45 hod.  Turistika Batůžkáři: Putování za bylinkami 
na vlakovém nádraží  s Liduškou Kovaříkovou - směr Kouty nad 
 Desnou.  Osobními auty nebo vlakem
26.7. v 17 hod. v San City Music  Společné setkání Batůžkářů a milovníků 
baru v Šumperku  turistiky a bylinek 
 Promítání společných zážitků z cest 
Bližší informace: I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-
mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech 
akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail.

Schola Praktica
Centrum praktických dovedností 

16.7. od 9.30 hod. v „K“ Koupání v krytém bazénu s vířivkou 
v Zábřehu s možností využití venkovního 
areálu.  Sraz v 9.50 hod. na nádraží ČD

Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = 
klubovna SONS.

SONS Šumperk

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. O. Hajduková, Mgr. P. Cepek, PhDr. Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing. V. Krejčí, Ing. M. Reinerová, J. Suchomel. 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.

Centrum sociálně orientovaných inovací
Pondělí - pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
vždy od 8 do 12 hod.   místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJTE  
a od 13 do 16 hod. JINAK A SVOBODNĚJI!
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte-
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumino-
vaci.cz, www.cpkp.cz. 

Prohlídkové okruhy městem - Procházka z 13. do 21. století, kde 
žily čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže 

probíhají v červenci a srpnu od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 
do 17 hod. Prohlídky začínají po zakoupení vstupenky na stanovišti průvodců 

v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu  
u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut  

od stanoviště průvodců v suterénu radnice.
Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě v Kladské 

ulici 1 je v červenci a srpnu otevřena od pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod. Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci Turista - Volný čas, 

podsekci Atraktivity.

Výstava připomene historii 
šumperské Sanatorky

Na konci Reissovy ulice směrem od 
šumperského nákupního centra stojí na 
okraji zarostlého parku budova, které 
místní neřeknou jinak než „Sanatorka“. 
Svého času chlouba města, soukromý 
hydroterapeutický ústav, kam se jezdila 
léčit i exkluzivní zahraniční klientela, 
poté státní zařízení sloužící téměř še-
desát let v boji proti dětské tuberkulóze 
a respiračním nemocem. Dnes však toto 
místo nabízí poněkud smutný pohled, 
dvacet let chátrající objekt už nelze za-
chránit a čeká ho demolice. 

Výstava historických i současných 
fotografií šumperského sanatoria, po-
staveného v letech 1898-99 v blízkosti 
Šibečního vrchu a takzvané Čaroděj-
nické planiny, připomene také vý-
znamné osobnosti medicíny spojené 
s léčbou dětské tuberkulózy v před-
válečném i poválečném Českosloven-
sku, doktora Otakara Reisse a docenta 
Vladimíra Vojtka, a jejich působení 
v Šumperku. Atmosféru každodenní-
ho života v dětské plicní léčebně 
dokreslí vzpomínky býva-
lých pacientů, zaměst-
nanců i jejich dětí.

Budova sa-

natoria za dobu své existence prošla 
mnohými stavebními úpravami, ta 
nejzásadnější, z poloviny dvacátých let 
minulého století, zcela potlačila původ-
ní švýcarský ráz architektury. V tomto 
období byly v okolí léčebny přistaveny 
také další obytné budovy a jiné objekty. 
Svého času byla dětská plicní léčebna 
v mnoha ohledech soběstačná. Nacházel 
se tu ovocný sad, zahradnictví, dokonce 
i chovný rybník. Zařízení, které během 
své existence vrátilo zpět do života tisíce 
dětských pacientů, se ani přes velké plá-
ny z let 1987-89 nedočkalo přestavby. 

Cílem výstavy je přiblížit veřejnos-
ti historii „Sanatorky“ ve fotografiích 
i autentických výpovědích pacientů 
a zaměstnanců a uchovat vzpomínku 
na tuto kdysi impozantní budovu. His-
torické fotografie, pohledy a další doku-
menty pocházejí ze sbírky šumperského 
muzea a ze soukromých sbírek bývalých 
zaměstnanců, pacientů a místních sběra-

telů, kteří je pro tuto příležitost laskavě 
zapůjčili. Vernisáž výstavy se usku-

teční 16. července v 18 hodin 
v Galerii mladých šum-

perského muzea.  
M. Buchtová

Autorem reliéfu ve štítu budovy je akademický sochař Julius Pelikán, jehož sochy 
byly rozmístěné i v přilehlém parku.  Foto: M. Stuchlá
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nabízí služby 
za výhodné ceny 
i na objednávku 

Dámské 
kadeřnictví  Iris

Natálie Krchová
Tel.č.  739 609 693
Čajkovského 6, Šumperk

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

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 583 283 212

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 10.7. 2015 do 23.7. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ............................................................85,90 Kč/1 kg
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Bageta tmavá 100 g ...................................................................................................... 3,90 Kč 
Sweetcorn 80 g............................................................................................................... 5,50 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb procorn 200 g - NOVINKA ..........................................................................15,50 Kč    
Rolka jablečná 90 g ...................................................................................................... 6,50  Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Salám šunkový ....................................................................................................................89,90 Kč/1 kg
Turistický studentský salám ..............................................................................................95,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, email: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

okna     
zimní 

zahrady  

!!! AKCE !!!
Dřevěné 
brikety 50 kg
AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk

brikety 50 kg
139,-

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
 denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
 statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
 získání mezinárodního certi�kátu a výhody při přijetí na VŠ
 lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel./fax: 583 213 013, e-mail: akademie@rps.cz

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2015/2016

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze  
- Konzultační středisko Šumperk stále přijímá přihlášky do BAKA- 
LÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího MAGISTERSKÉHO (Ing.) stu-
dijního oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz
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Volné apartmány k pronájmu!

Nájemní bydlení pro aktivní seniory v krásném prostředí lázeňské
obce Velké Losiny.

www.senzion.cz

+420 777 482 739

Den otevřených dveří 15. 8. 2015
Srdečně Vás zveme k prohlídkám od 10 do 16 hodin.

M.R.Štefánika 3198/15
787 01 Šumperk

Tel.: +420 724 261 695

OKNA A DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

www.vekra.cz

VEKRA v Šumperku  
NA NOVÉ ADRESE!

STÍNÍCÍ TECHNIKA
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Chystáte se stavět rodinný dům?  Zvolte dřevostavbu!
Jednou ze zajímavých variant ro-

dinného domu na klíč je dřevostavba. 
Dřevo je ekologický, snadno dostupný 
a obnovitelný materiál. Je zárukou pří-
jemného prostředí, vynikajících tepel-
ných vlastností a dlouhé životnosti. Při 
zpracování dřeva vzniká výrazně menší 
zátěž pro životní prostředí, než u jiných 
stavebních materiálů. Je využit suchý 
způsob výstavby, čímž jsou vyloučeny 
mokré procesy a s nimi související tech-
nologické přestávky.

Velkou výhodou dřevostavby je krát-
ká doba výstavby. Tento způsob umož-
ňuje stavět i za nízkých teplot, množství 
vody zabudované ve stavbě je mini-

mální. Samotná realizace dřevostavby 
nepřesáhne i u větších domů 3 měsíce! 
Jde o úsporu ve vztahu k hypotéčnímu 
úvěru, kdy klient během několika málo 
týdnů splácí dům, 
ve kterém bydlí. 

Štíhlá kon-
strukce obvodové 
stěny dřevostavby 
umožňuje získat 
při stejné zastavěné 
ploše o 10 - 15 m2 
podlahové plochy 
více proti klasické technologii. Získáme 
tak jednu obytnou místnost navíc.

Dřevostavby jsou odolné. Dřevo je 
materiál s dlouhou životností, což do-
kazují roubené stavby staré i několik 
stovek let. Na konstrukční systém po-
skytujeme záruku 30 let.

Dřevostavby nejsou hořlavé. Dřevě-
né prvky déle udrží statickou pevnost 
do okamžiku zhroucení než ocelové či 
betonové. Každá dřevostavba musí spl-

ňovat normu minimálně 30 minut ne-
prohořlavosti stěny.

Dřevostavbu není poznat na první 
pohled. Vnější podoba domu závisí na 

použitém ven-
kovním materiálu 
a mnohdy nesou-
visí s dřevostav-
bou. Na vnější 
stranu dřevěného 
skeletu se použí-
vají omítky, fasád-
ní desky či obkla-

dy. Takový dům může stát na jakémkoliv 
místě, vzhledem k okolní zástavbě.

Naše dřevostavby jsou zdravotně 
nezávadné. Domy jsou stavěny na bázi 
dřevěných masivních konstrukčních 
prvků, sádrovláknitých desek FER-
MACELL a izolačních materiálů, což 
umožňuje při stavbě nepoužívat mok-
rý proces. Stavby nepotřebují vysychat 
a umožňují tak bydlení ihned po jejich 
dokončení. Stavby jsou realizovány 

z ekologicky čistých, nezávadných a re-
cyklovatelných materiálů. Jejich zdra-
votní nezávadnost je doložena přísluš-
nými certifikáty.

Pokud se rozhodnete pro stavbu dře-
vostavby, zpracujeme vám přesnou pro-
jektovou dokumentaci. 

Kontaktujte obchodní zastoupení 
společnosti HP DOMY s.r.o. v Šum-
perku: společnost INTERIERY 
CENTRUM, Slovanská 13, Šumperk 
- naproti bývalému kinu Svět,  
tel. č. 775 575 820, 777 575 870,  
e-mail: info@interiery-centrum.cz,  
www.interiery-centrum.cz

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

8. května 20, Šumperk

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

PRODÁM SUCHÉ TVRDÉ 
ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ 
do krbů, délka 30 cm, 

vyskládáno na paletách

CENA 1.150 Kč / m3

VOLEJTE 602 251 783

PRODÁM SUCHÉ TVRDÉ 
ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ

PRODÁM SUCHÉ TVRDÉ PRODÁM SUCHÉ TVRDÉ 
ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ
do krbů, délka 30 cm, do krbů, délka 30 cm, 

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

POLEPY
aut • výloh • tabulí

inzerce 10 x 6 cm_polepy_aut_výloh_tabulí.indd   2 3. 3. 2015   13:54:47

.....děkujeme, že kupujete český nábytek. TĚŠÍ SE NA VÁS NEJVĚTŠÍ PRODEJCE 
A JEDINÉ ZNAČKOVÉ ZASTOUPENÍ TOHOTO VÝROBCE NÁBYTKU V REGIONU

OKNA, DVEŘE
ZDARMA
podklady pro 
Zelená úsporám.

Slevy až 69%

Nábytek, 
Kuchyně, Ložnice
Zdarma návrhy ve 3D
pojezdy a panty BLUM, 
záruka až 25 let, tovární výroba. 
Garance nejlepší ceny 
v regionu.

Kuchyně, nábytek, okna - Olomouc: Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc - naproti ušatému domu
(tel: 777 575 870, mail: info@interiery-centrum.cz, olomouc@oknostyl.cz)

Kuchyně, nábytek, okna - Šumperk: Slovanská 13, 787 01 Šumperk - naproti bývalému kinu Svět
(tel: 775 575 820, mail info@interiery-centrum.cz, sumperk@oknostyl.cz)

WWW.INTERIERY-CENTRUM.CZ, www.oknostyl.cz

V polovině července 
v Šumperku nově 
otevíráme obchodní 
zastoupení společnosti 
HP DOMY s.r.o.

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

Váš servisní partner Volkswagen  

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
tel.: 583 301 515 
e-mail: drozd@fortex-ags.cz  
www.fortexauto.cz

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky.  

To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní 
prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je 
navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí 
zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před 
technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) 
Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas,  
který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali 
partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu  
„STK pro chlapy“. 

Aby Váš Volkswagen  
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Svěřte se do péče
odborníků!

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz. 
 Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

Možnost STK a emisí zdarma.*


