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Oprava schodiště 
do radnice příští 
týden startuje

Velkou část 
Vančurovy ulice 
čeká rekonstrukce 2 3 5

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad lze odložit po-
stupně od úterý 1. září do pondělí  
21. září do velkoobjemových kon-
tejnerů. Mapku s jejich umístěním 
a daty naleznete v tomto čísle zpra-
vodaje, případně na www.sumperk.
cz v odkazu Občan, sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunální  
odpad. Pokračuje rovněž svoz ob-
jemného odpadu ze zahrádkářských 
kolonií, kde budou kontejnery při-
staveny vždy v pátek a odvezeny 
v pondělí.  -red-

Skatepark 
by měl být hotov 
v polovině září 7

Roztančené 
gulášové kotlíky 
provoněly Sady 1. máje

Město ovládly lidové písně, hudba a tance

Jubilejní pětadvacátý ročník meziná-
rodního festivalu lidové kultury, který 
v Šumperku proběhl od 12. do 16. srpna, 
se nesl ve znamení exotiky i kvalitního 
českého folkloru. Město v podhůří Jese-
níků roztančilo na šest set účinkujících, 
návštěvníci si tak mohli vychutnat nejen 
nádherné kostýmy a tance, ale v sobotu 
odpoledne i speciality srbské kuchyně.

Na pěší zóně, v parku „u sovy“ a na 
pódiu v Pavlínině dvoře mohli letos 
diváci obdivovat soubory z Nového 
Zélandu, Peru, Rumunska, Kostariky, 
Srbska, Ameriky a Slovenska. Kromě  
nefalšované exotiky samozřejmě ne-
chyběl domácí folklor ze Starého Pod-
dvorova, Strážnice, Brna, Ostravy či 
Postřelmova. Letošní ročník tak opět 
potvrdil, že šumperský festival právem 
patří k nejprestižnějším akcím v repub-
lice. -red-

Pravou exotiku nabídl kromě jiných i indonéský soubor Nartana Buddhaya for Warna Indonesia.  Foto: P. Kvapil

desátého výročí ukončení náročné 
rekonstrukce klášterního kos-

tela, jež probíhala od  za-
čátku 90. let do roku 2005, 
připravili koncert ve spe-
ciálním akustickém 
provedení. Vstupenky 
za  sto korun se prodá-

vají v Informačním centru 
Šumperk na Hlavní třídě 22, 

tel.: 583 214 000, e-mail: 
icsumperk@seznam.cz

Dny evropského dědictví každo-
ročně otevírají veřejnosti nejzajímavější 
památky, budovy, objekty a  prostory, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. V  Šumperku se tak 
zájemci mohou v sobotu 12. září podívat 
do  barokního kostela sv. Barbory v  Ji-
ráskových sadech, známého výpravnými 
freskami Ignáce Oderlického. Z  dílny 
tohoto uničovského malíře pocházejí 
i  nádherné zrestaurované nástropní 
malby v  barokním farním kostele 
sv.  Jana Křtitele, jehož jádro pochází 
z konce 13. století a který byl z velké části 
nově vybudován po požáru města v roce 
1669. Kromě interiérů kostela budou 
moci návštěvníci zavítat i  do  přízemí 
a patra věže.      

 Pokr. na zadní straně

Měsíc září se již několik let nese 
v  celé republice i  v  Šumperku 
ve znamení Dnů evropského 
dědictví, které město 
pořádá ve  spolupráci 
se Sdružením historic-
kých sídel Čech, Moravy 
a  Slezska. Letos připadají 
na  sobotu 12. a  na neděli 
13. září a  v  jejich rámci se 
zpřístupní návštěvníkům nejvý-
znamnější památky zdarma. Otevřeny 
budou mezi devátou ranní a pátou od-
polední a provádět jimi budou zkušení 
odborní průvodci. Zájemci si budou 
moci prohlédnout také interiéry diva-
dla a  průvodce jim přiblíží rovněž his-
torii židovského hřbitova. V Šumperku 
bude hlavním lákadlem zahajovací kon-
cert populární šumperské skupiny O5 
a RADEČEK k příležitosti připomenutí 
10.  výročí ukončení rekonstrukce kláš-
terního kostela Zvěstování Panny Marie. 
A zájemci budou moci sbírat turistická 
razítka, za něž dostanou malou odměnu.

Již ve  čtvrtek 10. září se v  kos-
tele Zvěstování Panny Marie rozezní 
od  sedmé večerní struny kytar oblí-
bené šumperské kapely O5 a  Rade-
ček. Její členové si pro připomenutí 
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Čtvrteční koncert kapely O5 a Radeček připomene desáté výročí ukončení 
náročné rekonstrukce klášterního kostela.                                                Foto: -zn-

Kostnický sbor, který vznikl přímo pro šumperský festival, provede poslu-
chače moderní, převážně severskou duchovní hudbou.                   Foto: archiv

Duchovní hudba vzniká z  pře-
svědčení, že má schopnost podílet se 
na  odpoutání lidské mysli od  ulpívání 
na  tomto hmotném světě a přenést nás 
do  vznešenějších dimenzí, k  rozjímání, 
vytržení. Když zní, když se zpívá, když 
se vnímá, dostáváme se až na dna srdcí, 
která se navzájem spojují ve  shromáž-
dění. Šumperský festival tento dar pře-
dávání ducha hudbou má. 

Mezinárodní festival otevře brány 
těchto prostor koncertem ve  čtvr-
tek 17.  září od  19 hodin v  klášterním 
kostele nazvaným Recitál světové du-
chovní hudby v  podání vídeňských 
sólistů. Simona Eisingerová a  Andrea 
Linsbauerová nás provedou největšími 
díly světové duchovní hudby. V  dílech 
J.  S.  Bacha, G.  F. Händela, W.  A. Mo-
zarta, J. Haydna si budeme moci uvědo-
mit, jak úžasným darem je sdělení skrze 
hudbu. 

Druhý festivalový den bude v  pátek 
18. září od 19 hodin v klášterním kostele 
patřit našim milým „Motýlkům“. Jsou již 
pravidelným účastníkem a vždy dokážou 
něčím novým překvapit. Já se však těším 
na jejich provedení pro nás známého díla 
F. Poulenca Litanies a la Vierge Noire. Je 
to opravdu mistrovský kousek s ojedině-
lým provedením. V druhé části koncertu 
vystoupí Miešaný zbor ze Žiliny. Tento 

sbor umí překvapit speci�ckým vyjá-
dřením obsahu hudební myšlenky. Šéf 
sboru Štefan Sedlický nás určitě vyvede 
ze zajetých představ, jak interpretovat 
duchovní hudbu. 

V sobotu 19. září budeme od 19 hodin 
v  klášterním kostele svědky zvláštního 
úkazu. Vystoupí těleso, které vzniklo 
přímo pro náš festival. Z  dómského 
sboru v Kostnici se vyčlenilo pár dívek, 
které nás provedou moderní, převážně 
severskou duchovní hudbou. Speci-
�cký rukopis dirigenta sboru Ste�ena  
Schreyera, hlavního sbormistra a varha-
níka kostnické katedrály, vždy zaujme. Je 
cítit mnohá léta, která strávil ve Švédsku 
na  prestižních dirigentských postech. 
Po tomto komorním sboru nám zazpívá 
Cantus z Jaroměře, který je plný nadše-
ných pěvců. Odhodlání pojmout niter-
nost projevu z nich přímo čiší. A tak se 
pod jejich vedením projdeme zahradami 
kolem Kuksu a  mezi sochami Matyáše 
Brauna budeme moci v sobě nechat znít 
moudrost věků.

Během festivalové neděle se při eku-
menické bohoslužbě od  deváté ranní 
představí všechny sbory. Zazpívá i nově 
vzniklý šumperský sbor Oculos meos, 
který jako mladičký hostitel bude uvádět 
jednotlivé festivalové dny. Srdečně vás 
na ně zveme.                         V. Rozehnal

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Pestrobarevné kostýmy exotických 
souborů střídaly české a moravské 
kroje.  Foto: -pk-

pro čtenáře Zpravodaje. S tímto kuponem zakoupíte 
vstupenku na hlavní program Džemfestu s 10% slevou. 
Kupon je platný do 10. 10. 2015. 
Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK.

 
DK Šumperk

LIGHT & LOVE

TROCHA KLIDU
MUNROE
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Smysl života dává našemu bytí význam. Obvykle je 
vyjádřen otázkami „Proč jsem tady?“, „O čem je ži-
vot?“ nebo „Jaký je smysl mé existence?“. Ti, kteří si 
kladou tyto nebo podobné otázky, hledajíc něco, co 
má tzv. „přesah“, nebo se nacházejí na křižovatce živo-
ta, nemusejí od září hledat odpovědi sami. 

„Rozhodli jsme se umožnit lidem, kteří hleda-
jí smysl vlastního života a chtějí si ujasnit, jak je to 
s křesťanskou vírou, pravidelně se setkávat na Biblic-

ké hodině,“ říká Marie Vychopeňová, ředitelka Cha-
rity Šumperk. Hledající tak mohou najít odpovědi na 
své otázky a mohou se rozhodnout, jak bude jejich 
život pokračovat dál. Biblická hodina pro hledající 
bude probíhat od září v prostorách Charity Šumperk 
každé pondělí od 15.30 pod vedením Františka Klíče. 
Pro zájemce je zdarma a není potřeba se přihlašovat. 
Další informace k setkávání i k Charitě naleznete na 
www.sumperk.cahrita.cz. -red-

Nejen úřadovna v Jesenické ulici, ale také historická 
budova radnice prochází rekonstrukcí, konkrétně její 
sklepní prostory. Příští týden se navíc začne pracovat 
na venkovním vstupním schodišti, které kameník spo-
lu s kašnou rozebere a přes zimu ve své dílně opraví. 
Od úterý 1. září tak bude radnice přístupná pouze boč-
ním vchodem přes stanoviště průvodců v suterénu.

V současnosti šumperská společnost Obchodní 
centrum SAN s.r.o. pracuje ve sklepních prostorách, 
který je nutné ošetřit proti vlhkosti. Součástí zakázky 
je i výměna sklepních oken a venkovního betonového 
obkladu v přízemní části za pískovcový, jenž je zatím 
jen v jedné třetině budovy. Na něm začnou stavební-
ci pracovat v září, takže chodník kolem severní a vý-
chodní strany radnice bude nepřístupný. Rekonstrukce 
přijde na 5,264 milionu korun a hotova by měla být do 
října. Po úpravách budou místnosti sloužit jako archiv 
a vznikne zde rovněž kolárna pro zaměstnance a sklad 
nalezených předmětů.

Opravou projde rovněž venkovní schodiště a s ním 
spojená kašna. Sehnat specializované kameníky se ale 
letos na jaře ukázalo jako problematické, jsou totiž 
značně vytížení. Město je proto oslovilo ještě jednou 
s tím, že by opravu provedli přes zimu. V červenci tak 
byl vybrán René Seifried z Olomouce. Ten se pustí do 
práce již příští týden. Jednotlivé díly schodiště a kašny 
označí a odveze do své dílny, kde je přes zimu opraví 
a dodělá chybějící prvky. Vše pak osadí na původní 
místo nejpozději do konce května příštího roku. Opra-
va přijde na 2,226 milionu korun.

Celý vstupní prostor do historické budovy radnice 
se oplotí v úterý 1. září. Během zmíněných osmi mě-
síců se bude do radnice chodit bočním vchodem od 
morového sloupu, který je bezbariérový. -zk-

Zážitková karta Jeseníky Pass nabízí držitelům no-
vou, v Česku unikátní službu. Pokud se majitel karty 
rozhodne sdílet svou aktuální polohu při otevření 
webových stránek jesenikypass.cz, okamžitě se dozví, 
kde nejblíže najde partnery zapojené do zážitkové 
karty Jeseníky Pass.

Do systému nové bonusové karty se po celých Je-
seníkách zapojilo od začátku letošního léta osmdesát 
pět subjektů, které turistům nabízejí více než sto čtyři-
cet slev, bonusů a netradičních zážitků. Nyní si k nim 
držitelé karet najdou cestu ještě snadněji. „Při načtení 
stránek jesenikypass.cz se vás prohlížeč v chytrém te-
lefonu nebo také v běžném počítači zeptá, zda chcete 
sdílet svou polohu. Pokud tuto službu povolíte, zob-
razí se vaše poloha na interaktivní mapě a zároveň 
se zobrazí u všech poskytovatelů bonusů vzdálenost, 

která vás od nich dělí. Navíc se automaticky seřadí se-
znam zapojených subjektů podle vzdálenosti,“ před-
stavila novinku Andrea Závěšická, ředitelka Jeseníky 
- Sdružení cestovního ruchu, které zážitkovou kartu 
Jeseníky Pass provozuje. „Tato unikátní polohová 
služba má praktické využití především pro uživatele 
chytrých telefonů, kteří vyhledávají slevy, ubytová-
ní či prodejce Jeseníky Pass ve svém okolí, když se 
pohybují po Jeseníkách,“ dodala Závěšická. Veškeré 
podrobné informace najdou zájemci na webových 
stránkách JesenikyPass.cz, kde si mohou kartu také 
on-line objednat. Pro jednotlivce stojí 99 korun na 
sezonu, rodinná karta přijde na 199 korun. Zdarma 
ji pak získají ubytovaní hosté v některých hotelech, 
penzionech a lázních v rámci „ubytovacích balíčků“.

 -red-

Hledáte smysl života? 
Nemusíte na to být sami

Oprava schodiště do radnice 
příští týden startuje

Jeseníky Pass nabízí unikátní polohovou službu

      V ulicích Západní 
a Sokolské se začne dláždit

Rekonstrukce povrchů ulic Západní a Sokolské 
po pokládce nové kanalizace startuje. Firma Stavo-
komplex TVM z Hrabenova zde položí dlažbu do 
konce listopadu. Investice přijde na 1,987 milionu 
korun. Obnovy komunikace se letos dočkají i lidé 
bydlící v ulici Pod Senovou. Kromě asfaltového 
povrchu se zde vydláždí také vjezdy k jednotlivým 
domům. -zk-

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

Výstavu ke třicátému výročí 1. neoficiálního Mi-
strovství ČSSR v akrobatickém lyžování, jež pro-
běhlo v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem 
v roce 1986, chystá na začátek příštího roku šum-
perská „průmyslovka“. V této souvislosti se obrací 
s prosbou na všechny, kteří mají jakýkoliv obrazo-
vý či textový materiál ke zmíněnému mistrovství 
o jeho zapůjčení, případně věnování. Kontaktovat 
lze I. Tesaře, tel.č. 776 611 772, e-mail: tesar@vsps-
su.cz. -red-

          Na občanských rádiích 
se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizuje šumper-
ská radnice prostřednictvím občanských rádií CB 
a PMR na kanále č. 3, v září pokračují. Na programu 
jsou ve středu 2. září v době od 8.30 do 10 hodin, 
v pátek 4. září od 18 do 19 hodin a také v sobotu  
5. září v době od 8.30 do 10 hodin. Bližší informace 
lze nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

      Knihovna ožije krajinou 
Josefa Luckého

Krajina je název výstavy amatérského malíře 
Josefa Luckého, kterou chystají na září šumperské 
knihovnice. Zahájena bude vernisáží v knihovně 
v ulici 17. listopadu ve čtvrtek 3. září v 17 hodin.

 -red-

      Farmáři nabídnou své 
produkty 4. září

Již pošesté budou mít Šumperané a lidé z oko-
lí možnost nakupovat potraviny a další produkty 
přímo od výrobců. V pátek 4. září obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravila místní 
Okresní Agrární komora ve spolupráci s městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od osmé ranní 
do čtvrté odpolední. Bližší informace lze najít na 
adrese www.farmarsketrhysumperk.cz.  -zk-

Vstupní schodiště kameník spolu s kašnou rozebere 
a přes zimu opraví.  Foto: -zk-
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Informace k vyřizování 
občanských průkazů

Mnozí občané zřejmě v poslední době zaregistro-
vali velký nápor a dlouhé čekací doby na pracovišti 
občanských průkazů Městského úřadu v Šumperku. 
Tato složitá a pro obě strany, tedy jak pro občany, tak 
i pro úřad, nepříjemná situace je způsobena zejména 
tím, že v roce 2005 začala povinná výměna občan-
ských průkazů bez strojově čitelných údajů a novým 
občanským průkazům tak v roce 2015 končí jejich 
desetiletá platnost. 

Jedná se o tisíce občanských průkazů, které je třeba 
vyřídit kromě dalších běžných výměn z důvodu změ-
ny trvalého pobytu, změny rodinného stavu, změny 
jména a příjmení, ztráty, odcizení a podobně. Nejde 
tedy o sezonní záležitost, která by vznikla pouze v ob-
dobí dovolených, ale o záležitost dlouhodobou. Nedá 
se proto očekávat, že by se stav na pracovišti občan-
ských průkazů v nejbližším období příliš změnil, ne-
boť správní oddělení již nemá na zlepšení technické 
vybavení ani personální kapacitu.

Situace na Městském úřadě v Šumperku určitě není 
ojedinělá. Větší nápor než jindy zaznamenávají i na 
ostatních úřadech obcí s rozšířenou působností, které 
vydávají občanské průkazy, v rámci celé republiky.

Připomínáme, že úřední dny na úřadě v Šumperku 
jsou nejen v pondělí a středu (8.00-17.00), ale rovněž 
v úterý a ve čtvrtek (8.00-15.00).  Pokr. na str. 5

Výstavba monolitického betonového 
skateparku, který vyrůstá v sousedství 
krytého bazénu v areálu na Benátkách, 
nabrala asi dvouměsíční zpoždění. 
Nejprve se objevily problémy se spodní 
vodou, jež prosakovala z nedalekého 
rybníku, poté akci zkomplikovaly vy-
soké letní teploty. Skateboardový areál 
by tak měl být hotový v polovině září. 
Slavnostní otevření plánuje radnice 
v jeho závěru.

Pražská firma Mystic Constructions, 
která vyšla vítězně z výběrového řízení 
a jež se na realizace skateboardových 
parků specializuje, se do přeměny ze-
lené plochy v ráj pro „skejťáky“ pustila 
začátkem května. Odstartovala ji terén-
ními úpravami, na něž navázalo zhut-
nění podkladových vrstev. „Zbrzdily 
nás zemní práce. Zjistili jsme totiž, že 

v kanalizační šachtě, která odvodňuje 
vanu skateboardového bazénu, je hla-
dina spodní vody příliš vysoká. Oproti 
projektu jsme tak museli zvýšit násep 
o necelý metr,“ říká Martin Lucuk, kte-
rý má šumperskou stavbu na starosti. 

Komplikace poté přinesla prázdni-
nová vedra, která pro práci s betonem 
nejsou ideální. Ten totiž musí mít op-
timální konzistenci, aby se dal zcela 
vyhladit. „I když máme mobilní stínící 
stany, při vysokých teplotách nám be-
ton schne pod rukama a praská dřív, 
než ho stačíme zahladit. Menší části 
jsme tak betonovali brzy ráno a pozdě 
večer, ale větší plochy, jako jsou podla-
hy, jsme téměř vůbec dělat nemohli,“ 
vysvětluje Lucuk a dodává, že s výjim-
kou rovných ploch jde o ruční práci, 
která je časově náročná. „Využíváme 

prakticky jen pístové čerpadlo na stří-
kání rádiusů,“ podotýká.

Sportoviště je rozděleno na dvě části, 
což je podle Martina Lucuka v repub-
lice rarita. Základ tvoří skateboardový 
bazén s rozmanitými výškovými úrov-
němi a různými druhy hran, včetně 
tzv. wallride. „V bazénové části mo-
hou jezdit i kluci na kolech s patřičně 
ošetřenými stupačkami, hlavně ti, kteří 
jezdí rádi rádiusy,“ míní Lucuk. V are-
álu vzniká rovněž tzv. streetová sekce 
pro ty, kteří jezdí „pouliční“ styl. „Jde 
o rovné drobnější překážky určené 
pro ježdění, které napodobují to, co 
se vyskytuje běžně v ulicích. Vhodné 
jsou především pro začínající skatery,“ 
upřesňuje. 

Šumperský skatepark bude po Jihlavě 
a Kladnu třetím největším v republice. 
V budoucnu by se zde tak mohly po-
řádat závody na republikové úrovni. Za 
jeho realizaci zaplatí radnice 7,236 mi- 
lionu korun. Ještě letos chce navíc měs-
to vybudovat osvětlení a přístupový 
chodník spojující tuto část areálu na 
Benátkách s parkovištěm. -zk-

První ročník FOOD festivalu nazva-
ného „Sousedská žranice“ proběhne 
v sobotu 12. září od desáté dopolední 
v centru Šumperka - konkrétně v pro-
storu mezi Palácem Schönberg a místní 
radnicí. Akce by mohla přilákat všechny 
milovníky dobrého jídla, pití a netradič-
ních gastronomických zážitků. Mottem 
festivalu je nejen výborně se najíst, ale 
také setkat se s přáteli, známými a spo-
lečně zažít příjemné chvíle. 

„Vybrali jsme nejen ty nejlepší re-
staurace v okolí, ale i nadšené amatér-
ské kuchaře, kteří připraví skutečné 
delikatesy,“ říká jedna z organizátorek 
FOOD festivalu Eva Ratajová. Vzápětí 
prozrazuje, že během akce bude lahůd-
ky nabízet také stánek s mezinárodní 
kuchyní. V něm představí své speci-
ality amatérští kuchaři z Portugalska, 
Indie, Vietnamu a dalších zemí. Chybět 
nebude ani pestrá nabídka lokálních 
produktů, počínaje domácími ovčí-
mi a kravskými sýry přes uzené ryby, 
uzeniny, paštiky až po zákusky, čerstvě 
lisované šťávy a limonády, které nabíd-
nou místní farmáři a výrobci.

Kromě gastronomických zážitků 
nabídne festival bohatý doprovodný 
program v podobě degustace vín či 
workshopu přípravy kávy. „Přícho-
zí nahlédnou rovněž do tajů přípravy 
a degustace čajů, porcování masa nebo 
budou moci obdivovat kulinářská show 
profesionálů,“ láká na festival, během 
kterého nebude nouze ani o hudební 
vystoupení, Ratajová. -zk-

Z povrchu zemského již zmizela hasičská stanice v Nemocniční ulici. Na jejím místě vyroste nová budova, do 
které se přemístí profesionální jednotka i další zaměstnanci záchranného sboru, kteří dnes fungují v provizor-
ních prostorách v ulicích Lidické a Žerotínově. Zhotovitelská firma převzala staveniště 14. července a od tohoto 
data má na realizaci objektu čtyři sta dvacet dnů.  Foto: P. Kvapil

Při stavbě skateparku jde především o ruční práci. Pístové čerpadlo se využívá na 
stříkání rádiusů.  Foto: P. Kvapil

Základ sportoviště tvoří skateboardo-
vý bazén.  Foto: -pk-

Skatepark by měl být hotov v polovině září Milujete jídlo? Přijďte 
na „Sousedskou žranici“
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Rozhovor

Na sto padesát zájmových kroužků připravilo pro 
nadcházející školní rok šumperské Středisko volného 
času Doris. Na své si v nich přijdou nejen děti a tee-
nageři, ale rovněž „dospěláci“. V pestré nabídce ne-
chybějí osvědčené „kousky“, ale také žhavé novinky. 
Seznámit se s jejich náplní mohou všichni, kteří při-
jdou v pátek 18. září odpoledne na Komín. Čeká je 
zde Den otevřených dveří plný her a soutěží. Na bliž-
ší podrobnosti se redakce Šumperského zpravodaje 
v této souvislosti zeptala ředitelky Střediska volného 
času Doris Petry Müllerové.

 
Bývávalo zvykem, že „Doriska“ nabízené krouž-

ky prezentovala před novým školním rokem v tiš-
těné skládačce. Letos ji opět vydáváte, ale rozhodli 
jste se i pro další propagaci. Co vás k tomu vedlo?

Přestože nabídkový leták máme nápaditě zpraco-
vaný, rozhodli jsme se letos představit kroužky dě-
tem i dospělým dříve než na první schůzce. Z letošní 
široké nabídky mám velmi dobrý pocit, otázkou je, 
jaký bude zájem. I proto jsme nábor pro nadcházející 
školní rok pojali v jiném stylu. V pátek 18. září v od-
poledních hodinách proběhne Den otevřených dve-
ří plný her a soutěží. Během něj bude mít možnost 
prezentovat svoji činnost každé oddělení. A co si pro 
děti připraví, je čistě na něm. Je samozřejmě nereálné, 
aby se prezentovaly všechny kroužky, v nabídce jich 
máme sto padesát. Půjde o představení jednotlivých 
oborů, například výtvarného, hudebního, tanečního, 
sportovního, a jistě se přidají i kutilové. Nábor bude 
probíhat na Komíně. Každý, kdo nás v ten den navští-
ví, dostane vstupní kartičku s jednotlivými stanovišti. 
V okamžiku, kdy absolvuje daný úkol či soutěž, získá 
bod a za plnou kartičku ho nemine drobná odměna. 

Prozradíte letošní nabídku? Chystáte nějaké no-
vinky?

Zachovali jsme samozřejmě tradiční kroužky, pro-
tože není důvod měnit něco, co je mezi dětmi oblí-
bené. V plné síle tak nastoupí Tornádo či kroužky 
Folí de la fúl, v nichž se bude nově s dětmi pracovat 
s ohledem na jejich schopnosti. S velmi kreativní na-
bídkou přichází také Mateřské centrum. Nabízí napří-
klad Loutkářské a panenkářské dílny, ve kterých děti 
a teenageři od šesti do sedmnácti let projdou světem 
pohádek a kouzelných bytostí. Budou zde vyrábět 
panenku, loutku či zvířátka a vytvoří s nimi dokonce 
i svůj vlastní příběh. Pro děti od pěti do osmi let je pak 
určeno Pohádkové malování aneb pohádky trochu ji-
nak, v němž výtvarné tvoření podle vyprávěné pohád-
ky pomůže s rozvojem řeči a dalších dovedností.

Pracovnice výtvarného centra letos připravily 
i kroužky pro rodiče s dětmi, konkrétně Výtvarné 
hraní s rodiči. Ti zde někdy budou a někdy ne, záležet 
bude na připravené aktivitě, a tak rodiče nebudou to-
lik časově vázáni. Pod vedením akademické malířky 
Hany Kalivodové pak nabízíme Výtvarnou přípravku, 
která bude vhodná pro toho, kdo by rád v budoucnu 
pokračoval na uměleckých školách. 

Mě osobně také velmi zaujal kroužek nazvaný Zkus 
to. V něm by děti měly zjistit, co je baví, a naučit se, jak 
trávit volný čas. Podobného ražení je kroužek Šikulové 
s podtextem Kdo si hraje, nezlobí, v němž si vyrobí po-
každé něco nového. Novinkou je jistě i scrapbooková 
dílna, v níž se zájemci naučí vytvářet různá fotoalba, 
pozvánky, jmenovky a podobně. S novou nabídkou na-

zvanou Herbář přišli ekologové, kteří se jeho prostřed-
nictvím snaží dětem ukázat, že byliny se dají použít 
i na výrobu mastí, mýdel, tinktur a podobně. 

Na přání rodičů letos otevíráme hned třikrát 
kroužek programování, a to v různých operačních 
systémech. Kroužek Survival s příznačným heslem 
„Přežijeme!“ zase zájemce naučí, jak přežít v divo-
ké přírodě i v cizím městě, nabídne vaření na ohni, 
improvizovanou zdravovědu, přípravu nouzového 
zavazadla. 

A v neposlední řadě doufám, že díky Dnu otevře-
ných dveří zaujme kroužek Historicko-vlastivědný, 
v němž se jeho účastníci budou zabývat dějepisem 
trochu jinak a objevovat kouzla pomocí historických 
věd, jako je například numizmatika. Navíc se naučí 
i něco o historii Šumperka.

Zatím jste nezmínila pohybové kroužky. Budou?
Samozřejmě. Paní Věra Formánková velmi dobře 

zareagovala nabídkou kroužků s ohledem na absenci 
posilovny. Ti, kteří chtějí pracovat na své kondičce, 
určitě uvítají Bodywork neboli kondiční cvičení za-
měřené na zpevňování, protahování a různé aerobní 
intervalové tréninky. V nabídce nechybějí rovněž jóga 
a jumping, tedy trampolíny, a cvičení na balanční plo-
še. Chceme otevřít nový kroužek badmintonu. Ten 
je sice v nabídce stálicí, ale jen pro ty, kteří jej chtějí 
dělat na výkonnostní úrovni. Ten „nový“ je určený 
úplným začátečníkům nebo těm, kteří si chtějí přijít 
zahrát. Stejně tak míčové hry „pro každého“. Nechce-
me se jim věnovat pouze na vyšší úrovni, snažíme se 
proto umožnit zájemcům přijít do party správných 
nadšenců a „jen tak“ pinkat balónem. Zkrátka, aby 
bylo veselo! Endorfinu není nikdy dost.

Chystáte pro dospělé a seniory ještě něco dalšího? 
Dospěláci se mohou opět těšit na africké a relaxační 

bubnování s Kájou Cvrkem, na Aikido, Fit jógu a Jin-
jógu a již zmíněný Bodywork. Nejen zkušené taneční-
ky, ale i úplné začátečníky od osmnácti do devadesáti 
devíti let rádi přivítáme v jednom z mnoha kroužků 
Tornáda - Pouštní růže. Patchwork aneb netradiční 
rukodělná technika je pak určena všem zájemcům od 
pětadvaceti do sta let. 

Letošní školní rok už nebudete využívat objekt 
u radnice, v němž byl umístěn ZOO koutek. Ten 

Z letošní široké nabídky kroužků mám velmi dobrý pocit, 
otázkou je, jaký bude zájem, říká Petra Müllerová

Řekové naučí svému tanci
Jižních rytmů si budou moci po dva zářijové a čtyři 

říjnové večery užít všichni, kteří zavítají do šumper-
ského H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzimní ne-
tradiční taneční kurzy pořádá již několik let místní 
Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“ budou moci 
jejich absolventi uplatnit nejen při návštěvě Řecka, 
ale především na Řecké zábavě. Ta je naplánována 
na sobotu 31. října.

Netradiční kurzy od-
startují v pondělí 
14. září v 18 hodin 
v H-clubu v Roosevel-
tově ulici. Během šesti 
dvouhodinových lekcí, 
z nichž každá přijde na 
padesát korun, pronik-
nou jejich účastníci bez 
problémů do tajů řeckého 
tance. Věková hranice navíc není nijak o m e z e n a 
a podmínkou není ani klasické „párování“, neboť jde 
o kolektivní tanec. Nově nabyté taneční umění poté 
mohou absolventi kurzu zúročit na Řecké zábavě, je-
jímž dějištěm bude v sobotu 31. října od osmé večerní 
místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 14. září, pondělí  
21. září, pondělí 5. října, pondělí 12. října, pondělí  
19. října a pondělí 26. října vždy od 18 do 20 hodin.

s odchodem do důchodu jeho dlouholetého vedou-
cího Bořivoje Malce skončil. Znamená to, že chova-
telské kroužky nebudou?

I když víme, že pokračovat v práci pana Malce je 
nadlidský úkol, rozhodli jsme se nabídnout aspoň 
jeden ZOO kroužek, a to ve Středisku ekologické vý-
chovy Švagrov. Cílem bude péče o domácí a exotická 
zvířata, která máme k dispozici. Kroužek povede Mar-
cel Minář, který chce schůzky obohacovat například 
o exkurze, výstavy a podobně. Probíhat bude jednou 
za dva týdny v pátek od 15 do 17 hodin. Děti bude-
me vozit do Švagrova naším služebním autem. Tím 
je dána i kapacita kroužku - počítáme s osmi dětmi. 
Bude-li zájem větší, vymyslíme další termín. 

Kdy se kroužky rozeběhnou?
Kroužky běží obecně od října do konce května, ale 

nebráníme vedoucím, aby činnost zahájili už v září, 
popřípadě skončili až v červnu. Vždy záleží na indivi-
duálním přístupu pedagoga, lektora, externisty…  

Předpokládám, že takové množství kroužků ne-
jste schopni zvládnout vlastními silami. Zmínila 
jste externisty, je problém je sehnat?

Přestože jsme hrdí na širokou nabídku kroužků, 
víme, že jsou oblasti, v nichž máme nedostatky. Jde 
hlavně o technické obory. Chybí nám rovněž nástupce 
za pana Dvořáka v modelářství. Otevřít kroužek jen 
proto, aby v nabídce byl, a nemít někoho, kdo se tomu 
bude chtít věnovat, je nemyslitelné. A ve svých řadách 
momentálně nemáme bohužel nikoho tak zdatného, 
aby vedl modeláře na patřičné úrovni. Uvítáme tedy 
každého, kdo nám pomůže naše „nedostatky“ napra-
vit. Najdeme-li prostory, zájem o spolupráci budeme 
určitě mít. Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová
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Informace/Prodej pozemků

Již řadu let je Vančurova ulice ve vel-
mi neutěšeném stavu. Své o tom vědí 
nejen řidiči, ale především tamní oby-
vatelé. Díky nestabilnímu podloží zde 
totiž provoz způsobuje otřesy domů. 
Po nedávno dokončené rekonstrukci 
kanalizace by se ale měla situace změ-
nit. Radnice chce ještě do konce roku 
velkou část ulice opravit, příští rok pak 
rekonstrukci dokončí.

„Půjde o celkovou rekonstrukci, včet-
ně výměny podkladových vrstev,“ uvedla 
vedoucí odboru rozvoje města, územní-
ho plánování a investic Irena Bittnero-
vá. Práce budou podle ní rozděleny do 
dvou etap. V první, která by měla začít 
již koncem září a skončit v polovině pro-
since, obsadí stavební technika úsek od 

křižovatky s ulicí Zábřežskou po křižo-
vatku s ulicí B. Němcové. „Půjde se do 
hloubky kolem jednoho metru. Položí 
se nové podkladní vrstvy a asfaltový 
povrch. Součástí bude vybudování pře-
chodových ostrůvků,“ popsala Bittnero-
vá a dodala, že opravou projdou rovněž 
chodníky, veřejné osvětlení a autobuso-
vé zastávky. Celkem přijde rekonstrukce 
v této etapě na 6,171 milionu korun a na 
„triku“ ji bude mít firma Swietelsky sta-
vební s.r.o.

Ve druhé etapě, jež proběhne příští 
rok, přijde na řadu křižovatka s ulicí 
B. Němcové a na ni navazující část po 
Havlíčkovu ulici a také křižovatka s uli-
cí Zábřežskou. Ta se po úpravě stane 
hlavní silnicí.  -zk-

Pozemky k výstavbě rodinných 
domů v centru města nabízí šumper-
ská radnice. Jde o lokalitu za Katas-
trálním 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 kupující 
předloží v souladu s regulativy plat-
ného územního plánu územní studii 
s vizualizací záměru využití nabízené-
ho území, a to do jednoho měsíce 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 kupujícího. Ten 
musí při podpisu smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní zaplatit devadesát pro-
cent kupní ceny. K vlastnímu prodeji 
pak dojde po zasíťování a vybudování 
zmíněné komunikace.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší infor-
mace k prodeji stavebních pozemků 
při Americké ulici jsou zveřejněny 
na městském webu www.sumperk.cz 
v sekci Podnikatel, podsekcích Ma-
jetkové záměry a Prodej majetku. 
Další informace podá Hana Répalo-
vá, vedoucí majetkoprávního odboru 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, tel.č. 
583 388 518.

Velkou část Vančurovy ulice čeká rekonstrukce

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města

Informace k vyřizování 
občanských průkazů

Město nabízí stavební 
pozemek v Krameriově ulici

V první etapě zrekonstruuje město Vančurovu ulici v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi B. Němcové a Zábřežskou.  Foto: -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 prostoru. 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 jednoho 
měsíce od přihlášení, nejpozději však 
do 31. října letošního roku. V případě 
více zájemců bude vyhlášena uzavřená 
dražba s tím, že nejvyšší kupní cena 
nebude jediným kritériem pro výběr 
budoucího kupujícího. Ten musí při 
podpisu smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní zaplatit devadesát procent kupní 
ceny. K vlastnímu prodeji pak dojde po 
vydání stavebního povolení.

Bližší informace k prodeji stavební-
ho pozemku při Krameriově ulici jsou 
zveřejněny na městském webu www.
sumperk.cz v sekci Podnikatel, pod-
sekcích Majetkové záměry a Prodej 
majetku. Další informace podá Hana 
Répalová, vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
tel.č. 583 388 518. -red-

   Pokr. ze str. 3
Takže k vyřízení žádostí tak mají ob-

čané čtyři dny v týdnu. V září lze opět 
využít internetový rezervační systém, 
který je však v případě nepřítomnosti 
jedné ze dvou pracovnic na úseku ob-
čanských průkazů zablokován, neboť 
není v silách jediné pracovnice obslou-
žit klienty přítomné v čekárně a sou-
časně vyřizovat rezervace.

Zároveň upozorňujeme na skuteč-
nost, že v období od začátku října do 
konce listopadu letošního roku bude 
probíhat poslední třetí etapa rekon-
strukce budovy v Jesenické ulici, kte-
rá zahrnuje i pracoviště občanských 
průkazů. V uvedeném období bude 

toto pracoviště sloučeno s pracovištěm 
cestovních dokladů v přízemí nové pří-
stavby (vchod z ulice Rooseveltovy). 
K dispozici budou pro obě agendy pou-
ze dvě technická pracoviště, což může 
odbavení klientů zpomalit a čekací 
doby prodloužit. Občané se proto mu-
sejí připravit i na to, že se může stát, že 
ne vždy se i přes veškerou snahu úřed-
nic podaří všechny přítomné klienty 
obsloužit.

S ohledem na výše uvedené skuteč-
nosti žádáme občany o pochopení a tr-
pělivost při vyřizování svých osobních 
dokladů.

P. Štefečková, vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí
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Zpravodajství/Informace

Radnice pronajme 
dva obecní byty

Ve slovenské obci Iža mají Šumperskou ulici

Pečujete o dlouhodobě 
nemocného? Kdo pečuje o vás?

Hned dva obecní byty nabízí k pronájmu šumperská 
radnice. První z nich, byt č. 11 v domě v Jeremenkově 
ulici 19, č.p. 1571, se nachází ve 2. NP a sestává z jedno-
ho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny a WC. Celko-
vá plocha činí 28,28 m². Součástí je sklep (5,08 m²). Zp. 
vytápění - ústřední, zp. ohřevu vody - ústřední. Měs. 
nájemné je 1448 Kč + měs. nájemné za zařiz. předměty 
asi 140 Kč a měs. zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společná elektřina) 
na 1 osobu činí 1400 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu je od 1.11. 2015. 
Pro dům Jeremenkova 1571/19 byl zpracován prů-
kaz energetické náročnosti budovy, budova patří do 
energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie je  
225 MWH/(m²-rok). Byt si lze prohlédnout v pondě-
lí 7. září od 15 hod., po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen.

Druhý byt č. 11 v domě v ulici Čsl. armády 22, č.p. 
445, se nachází v 5. NP a sestává z jednoho pokoje 
s kuchyňským koutem, předsíně, koupelny a WC. Cel-
ková plocha činí 23,18 m². Součástí je sklep (1,94 m²).  
Zp. vytápění - ústřední, zp. ohřevu vody - ústřední. 
Měs. nájemné je 1135 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 150 Kč a měs. zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA) na 1 osobu činí 1400 Kč 
(každá další osoba asi 600 Kč). Předpokládaný po-
čátek nájmu je od 1.11. 2015. Byt si lze prohlédnout 
v pondělí 7. září od 15.30 hod., po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen. Pro dům Čsl. armády 
445/22 byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy D, měrná 
roční spotřeba energie je 129 MWH/(m²-rok).

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na interneto-
vých stránkách města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy majetku,  
dv. č. 410. Na toto oddělení se žádosti rovněž zasílají, 
a to nejpozději do středy 16. září do 16 hodin, a zde 
také získají zájemci bližší informace (K. Bezdíčková, 
telefon 583 388 410, e-mail: katerina.bezdickova@
sumperk.cz). Podmínky pro přidělování bytů v majet-
ku Šumperka se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílány 
poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, na 
majetkoprávním odboru po schválení v Radě města 
5. října. Město si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu se žádným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

U příležitosti padesátého výročí povodní zavítali 
zástupci Šumperka do slovenské obce Iža, ležící na 
Žitném ostrově. Právě naše město se na její obnově 
významným způsobem podílelo a po Šumperku je 
zde dokonce pojmenovaná i ulice.

V roce 1965 vody z dvou průtrží, dosahujících 
miliardy kubíků, zalily slovenskou obilnici a zapla-
vily 251 kilometrů cest a 72 kilometrů železničních 
tratí. Zcela zničily na čtyři tisíce domů a značně jich 
poškodily více než šest tisíc. Evakuováno bylo téměř 
čtyřiapadesát tisíc lidí, mnozí z nich byli zraněni. Při 
záchranných pracích asistovalo 5 700 nákladných aut 

a stovky traktorů, bagrů a buldozérů. „Aj po rokoch 
treba oceniť organizáciu záchrany obyvateľstva a ob-
novy dedín. Každá obec dostala dva okresy za patró-
nov. S ich pomocou sa tu pomerne rýchlo obnovil  
život a na území niekdajších osád a dedín vznikli nové 
moderné obce, školy, zdravotné zariadenia, kultúrne 
domy a obchodná sieť. Na pamiatku patrónov sa zvy-
čajne pomenovali dve hlavné ulice - tak dodnes je 
v Iži Šumperská a Trenčianska ulica,“ zaznělo během 
vzpomínkového setkání v Iže. Zde, v malém parčíku 
na Hlavnej ulici, stojí památník povodně z roku 1965. 
Tvoří ho tři mramorové sloupy, které znázorňují tři 
okresy a vlny Dunaje. Na mramorové tabuli je nápis: 
„Veľkou povodňou v lete roku 1965 bola zničená obec 
Iža. Jej novú výstavbu uskutočnili pracujúci z okresov 
Uherské Hradište, Trenčín, Šumperk spolu s obyva-
teľmi Iže.“ -red-

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domá-
cím prostředí je v současnosti moderním trendem. 
Pečující rodina ve spolupráci s ošetřujícím lékaře 
a agenturou domácí péče dokáží roky kvalitně pečo-
vat o nemocného. Jak je to ale s pečujícími osobami? 
Často se po dlouhou dobu starají o své blízké bez ná-
roku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka ode-
jdou ze zaměstnání, a tím přijdou o kolegy a známé. 
Ocitají se v izolaci, ztrácejí í přirozené kontakty se 
svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit 
o své radosti a trápení.

Jak dlouho se dá taková situace vydržet? Jak se do 
ní nedostat? Odpověď na tyto otázky není jednodu-
chá a určitě bude do jisté míry natolik individuální, 
jak jen jsou rozdílní pečující. Je však zřejmé, že peču-
jící osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše 
dokázaly zvládat. „V rámci zkvalitnění péče o naše 
klienty se v poslední době zaměřujeme mimo jiné 
na pečující osoby,“ říká ředitelka šumperské Chari-
ty Marie Vychopeňová a dodává, že zaměstnanci se 
snaží vidět pacienta či nemocného v kontextu rodiny 
a prostředí, v němž žije. 

Pokud například o rodiče pečuje tři roky dcera, 
která neměla po celou dobu volný víkend nebo ne-
byla v kině či na dovolené, je velká pravděpodobnost, 
že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých emocí. 
„Vznikla tak myšlenka vytvořit prostor pro pečující 
osoby v podobě pravidelného setkávání s lidmi s po-
dobnými problémy. Založili jsme proto svépomocnou 
skupinu pro pečující,“ zdůrazňuje Marie Vychopeňo-
vá. Setkávání podle ní umožní pečujícím sdílet neje-
nom své zkušenosti, ale i radosti nebo obavy. Pečující, 

kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost 
najít nové známé a navázat společenské kontakty. 
„Skupina bude pracovat po vedení zkušeného tera-
peuta a bude se scházet každé první úterý v měsíci 
v prostorách Charity Šumperk v 15 hodin,“ prozrazu-
je ředitelka Charity. 

Do skupiny je možné přicházet pravidelně nebo 
podle potřeby. Náplň jednotlivých setkání se bude ří-
dit potřebami jejich členů. Pokud máte zájem účastnit 
se práce ve skupině, přihlaste se na telefonicky na čísle 
583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.
charita.cz. Více informací o svépomocné skupině pro 
pečující i o dalších aktivitách Charity Šumperk nalez-
nete na www. sumperk.charita.cz. -red-

Obci Iža pomohl po povodních v roce 1965 mimo 
jiné i Šumperk.  Foto: archiv

Místostarosta Tomáš Spurný (vpravo) zavítal během 
návštěvy obce Iža do Šumperské ulice.  Foto: archiv

SMÍCHOVIŇÁKEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ, dokonce i Ty!
Jsi kreativní? Rád čteš, vymýšlíš, děláš rozhovory, kreslíš, fotíš nebo píšeš? 

Možná právě Ty seš tím „pravým ořechovým“, jehož při svém náboru do redakce 
SMÍCHovin hledáme.

Ano, slyšel jsi dobře! Časopis SMÍCHoviny rozšiřuje své řady SMÍCHOVIŇÁKŮ, 
tedy respektive svou řadu o další členy, a jedním z nich můžeš být i Ty. Stačí, když 

splníš pár jednoduchých kroků a místo člena v redakci je Tvoje.
A co tedy musíš udělat? Nejprve navštiv webové stránky www.nabor.smichoviny.cz a vyplň krátký a jed-

noduchý dotazník, kde naší redakci poskytneš nejdůležitější a nejnezbytnější informace, ke kterým můžeš 
v příloze připojit ukázku své tvorby (Tebou napsaný článek, vyfocené fotografie nebo nakreslený obrázek). 
Dotazník kromě webu najdeš během září i v SVČ Doris na Komíně v recepci. A potom nezbývá nic jiného, 

než čekat, až Ti dojde od naší redakce e-mail, kde se dozvíš informace o dalších krocích a další podrobnosti.
Máš dotaz nebo otázku? Napiš nám na nabor@smichoviny.cz. No, a teď hurá na nabor.smichoviny.cz, vždyť 

konec náboru je už 30. září! J. Gloza
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Zpravodajství/Rekonstrukce

Nákladnou rekonstrukcí za téměř 
šestadvacet milionů korun prochází 
budova Střední školy železniční, tech-
nické a služeb v Šumperku. Její žáky 
a studenty už letos na podzim přivítá 
nová fasáda. Ve třídách budou mít vy-
měněná okna a nad sebou novou stře-
chu. Rozsáhlé stavební práce financuje 
Olomoucký kraj.

„Zateplení se dočkaly jak obvodové 
zdi, tak střecha. Energeticky úspor-
ná opatření ocení žáci a pedagogové 
hlavně v zimě, kdy na ně už nepotáhne 
netěsnícími okny. Díky tepelné izolaci 
by příjemné prostředí ve škole mělo být 
po celý rok, před sluncem třídy ochrání 
také žaluzie,“ přiblížila ředitelka školy 
Irena Jonová. Podle odborníků škola 
po rekonstrukci ušetří 1425 GJ energie 
za rok. Po dokončení tepelných izola-
cí dostane novou fasádu okrové barvy. 
„Dosavadní střízlivá barva se hodí ke 
školní budově i k okolní vilové čtvrti, 
jejíž ráz jsme neměli v úmyslu narušit, 
proto jsme nechtěli výraznou změnu,“ 
vysvětlila Jonová.

Rekonstrukce odstartovala už v dub-
nu a potrvá do 19. října. „Práce zasáhly 
do závěru školního roku, který jsme 
kvůli nim o týden zkrátili. I přes prázd-
niny mohly díky vstřícnému přístupu 

firem v budově působit administrativní 
zaměstnanci školy,“ uvedla ředitelka.

Ruch stavby neunikl obyvatelům 
z okolí. „Stavební provoz dočasně 
poznamenal místní klidné prostředí 
a zhoršil lidem životní podmínky, na-
štěstí se k rekonstrukci nepostavili ne-
gativně. Až práce skončí, chceme jako 
kolaudační slavnost uspořádat fotbalo-
vý zápas, na který pozveme stavebníky 
i obyvatelstvo. Bude to naše poděkování 
firmám za odvedenou práci a také lidem 

z okolí za trpělivost,“ usmívá se Jonová.
Budova šumperského „učňáku“ byla 

postavena jako moderní pavilono-
vá škola v roce 1967. Kromě později  
vybudovaného vestibulu neprošla 
v uplynulých desetiletích výraznějšími 
úpravami. „O rekonstrukci jsme po-
žádali v loňském roce a potěšila nás 
vstřícnost vedení Olomouckého kraje. 
Radní i zastupitelé pochopili, že opravy 
jsou nutné, a bezodkladně je schválili,“ 
řekla ředitelka.

Rekonstrukce se škola dočkala také 
díky evropským dotacím. Olomoucký 
kraj na ni získal téměř dvaadvacet mili-
onů korun z Fondu soudržnosti a přes 
milion ze Státního fondu životního 
prostředí. Z vlastních prostředků při-
spěl částkou přes dva a půl milionu ko-
run. Dodavatelem stavby je firma OHL 
ŽS Olomouc. Jako subdodavatelé se na 
rekonstrukci podílejí firmy z regionu.

Opravy by si však zasloužil také vni-
třek budovy. „Je třeba zrekonstruovat 
schodiště a vymalovat. Byli bychom 
rádi, kdyby se vše povedlo udělat už 
o příštích prázdninách,“ tvrdí Jono-
vá, která má dalekosáhlé plány také 
s okolím školy. „Chtěli bychom vybu-
dovat sportovně-rekreační areál, který 
by sloužil našim žákům a studentům  
i široké veřejnosti. Mohlo by tam vznik-
nout hřiště pro workout, další spor-
toviště i odpočinková zóna se zelení. 
Zatím nám scházejí potřebné finanční 
prostředky,“ přiznala ředitelka.

Vzdát se přesto nemíní a uvažuje, že 
se spolu s učni pustí do budování své-
pomocí. „Studují u nás budoucí tesaři, 
truhláři, zámečníci a obráběči kovů, 
takže mnohé bychom zvládli vlastními 
silami. Bez finanční pomoci zvenčí to 
však nepůjde,“ obává se Jonová. -vk-

Učně a studenty v novém školním roce uvítá zrekonstruovaná budova

Nákladná rekonstrukce budovy Střední školy železniční, technické a služeb v Šum-
perku přijde na šestadvacet milionů.                                                                Foto: -vk-

Roztančené gulášové kotlíky provoněly Sady 1. máje
Gulášová vůně se linula ve čtvrtek  

13. srpna celými Sady 1. máje. Pro-
stranství u Vily Doris se totiž promě-
nilo v dějiště třetího ročníku soutěže 
nazvané Roztančené kotlíky, kterou 
její organizátoři uspořádali jako dopro-
vodnou akci Mezinárodního folklorní-
ho festivalu. Pod rozpáleným sluncem 
se ke kotlům postavili nejen domácí 
„kuchaři“, ale také hosté ze slovenské 
Prievidze a německého partnerského 
města Bad Hersfeldu.

„Celkem se zúčastnilo jedenáct týmů, 
které měly za úkol uvařit co nejchutněj-
ší guláš ze čtyř kilogramů vepřové ple-
ce. K dispozici měly ještě horkou vodu 
a dřevo. Všechny ostatní ingredience 
byly na jejich uvážení,“ říká šumperský 
radní Jiří Gonda, který nad neobvyk-
lou akcí převzal záštitu. Ke kotlíkům se 
soutěžící postavili o osmé ranní, uvaře-

no pak bylo krátce po poledni. Vzhle-
dem k tropickému počasí šlo o úcty-
hodný výkon. S úmorným horkem se 
potýkala zejména družstva Kameníci 
Johan a Zemědělci, která vařila před 
Vilou Doris. O něco lépe na tom byly 
týmy Bad Herfseldu, Města Šumperka, 
Bezpečného Šumperka, Duo Malín, 
Gajdošská muzika, slovenský soubor 
Magura, Čarokrásny Podpolanec, Folk-
lorní soubor Háj a družstvo tvořené 
radními z partnerské Prievidze, které 
roztopily své kotlíky u malého vodní-
ho prvku u Vily Doris. „Ve srovnání 
s loňskem byla úroveň hotových gulášů 
velmi vysoká, takže vybrat ty nejlepší 
nebylo pro porotu vůbec lehké,“ míní 
Gonda, který se do soutěžního klání již 
tradičně zapojil.

O vítězích rozhodla odborná osmi-
členná porota v čele se šumperským 

radním Zdeňkem Muroněm, v níž 
usedli starosta Zdeněk Brož, náměs-
tek olomouckého hejtmana Michael 
Fischer, Vlasta Ondrušová z Národní-
ho ústavu lidové kultury ze Strážnice, 
Walter Köhler zastupující zemědělce, 
šéfkuchař od Bílého psa Ladislav Kop, 
ale také odborník na vaření mysli-
veckého guláše Zdeněk Moťka či zá-
břežský farář František Eliáš, který je 
v tomto směru velkým znalcem. Ti 
všichni ochutnávali a nakonec vybra-
li nejlepší kotlíkové guláše. „Všechny 
jsou výborné, o pořadí rozhodovaly jen 
drobné detaily,“ shodli se hodnotící. Ty 
nejchutnější podle nich uvařily týmy 
Johani a Zemědělci, vedení Jiřím Gon-

dou. Třetí místo obsadilo myslivecké 
Duo Malín a „bramborová“ medaile 
připadla Bezpečnému Šumperku v čele 
Martinem Žaitlikem. Z páté pozice se 
pak radovali „kuchaři“ z partnerského 
Bad Hersfeldu. 

Gulášovou pochoutku mohli kro-
mě porotců ochutnat všichni, kteří si 
za symbolických deset korun koupili 
lístek a poté si vybrali družstvo, které 
by mohlo být jejich „favoritem“. Této 
možnosti využilo na tři sta šedesát lidí. 
„Zájem byl opravdu velký. Příští rok 
tak chceme v této tradici pokračovat. 
Některé týmy chtějí být po nadějném 
výsledku ještě lepší,“ podotýká s úsmě-
vem Jiří Gonda. -zk-

Nejchutnější kotlíkový guláš byl z kuchyně Zemědělců, vedených Jiřím Gondou. 
Stejný počet bodů získal od poroty i guláš týmu Johani.  Foto: -zk-

Gulášová vůně se linula celým prostorem kolem Vily Doris. Nechyběli ani soutěží-
cí z partnerského Bad Hersfeldu.                                                                      Foto: -zk-
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Třídění odpadů
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Zpravodajství/Kulturní okénko

O rytířích nejen v Šumperku

Ohlédnutí za sezonou klubu DIETOS

Možná nevíte, že v Šumperku již od dubna ro- 
ku 2013 funguje dobrovolnické centrum Maltézské 
pomoci. Řád maltézských rytířů má více než devíti-
setletou tradici v pomoci potřebným na území České 
republiky a v duchu těchto tradic se snažíme pomáhat 
i nyní.

Svoji službu stavíme na křesťanských hodnotách, 
i když náboženské smýšlení není podmínkou pro 
naše dobrovolníky a ani pro příjemce našich služeb. 
Naše činnost je realizována ve dvou programech, a to 
pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením a sociálně aktivizační programy pro 
děti, mládež a podporu rodiny. 

Jaká je konkrétní náplň služby dobrovolníků 
v programech? V současné době máme čtyřiadvacet 
aktivních dobrovolníků ve dvou přijímajících orga-
nizacích, z toho dva dobrovolníci pomáhají v obou 
organizacích.  

Klienty Domova důchodců v Šumperku, p.o., pra-
videlně navštěvuje dvacet dobrovolníků. Náplní jejich 
času s klienty je zejména doprovod na tolik potřebné 
procházky, společné trávení volného času četbou, hra-
ním společenských her, rozhovorem. Pomáháme také 
při organizaci větších společenských akcí pro seniory, 
jako jsou soutěže ve stolních hrách, Mazaný Filip, tra-
diční Josefovská zábava nebo Sportovní hry. Někteří 
dobrovolníci zpívají pro radost s kytarou, jiní zajišťují 
pravidelné bohoslužby. Za první pololetí jsme vyká-
zali 485,5 hodiny dobrovolnické služby s klienty.

Za dětmi z dětského centra Ostrůvek, o.p.s., odlou-
čeného pracoviště Šumperk, dochází šest dobrovolní-
ků, čtyři z nich navštěvují děti pravidelně každý týden, 
ostatní spolupracují na společných akcích pro děti. Od 
začátku tohoto kalendářního roku se podařilo zorga-
nizovat plavání v Aquacentru na Benátkách, navštívit 

s dětmi karneval ve farním středisku římskokatolické 
církve v Šumperku, uspořádat velikonoční program 
pro děti, výlet s opékáním na Nových Domkách, výlet 
do Pradědovy galerie v Jiříkově realizovaný z grantu 
města Šumperka a přivítání prázdnin táborákem na 
zahradní slavnosti. Celkem jsme uskutečnili 134 ho-
diny dobrovolnictví za první pololetí roku 2015.

Spolupracujeme také s Domovem důchodců v Li-
bině, p.o. a v současné době hledáme zájemce pro tuto 
organizaci.

Město Šumperk nám v tomto roce poskytlo dotaci 
na činnost Centra a grant na výlety pro děti z dětské-
ho domova.

Čtyři z našich dobrovolníků byli nominováni na 
cenu Ď za Olomoucký kraj. Možná pojem rytířství 
působí poněkud nadneseně v naší uspěchané a ma-
terialisticky orientované době, ale já jsem přesto pře-
svědčena, že dobrovolníci svým přístupem k životu 
splňují tuto charakteristiku postojem svého srdce, 
které neváhají proměnit v činy.

A. Svozilová, koordinátorka 
centra Maltézské pomoci v Šumperku

Šumperský klub amerického fotbalu DIETOS 
chtěl letos nakouknout do play-off DIVIZE IV a po 
ročním půstu opět okusit boje o pohár tzv. IRON 
BOWL I. 

Nicméně ještě na přelomu roku 2015 jsme vůbec 
zvažovali, zda do dalšího ročníku ligového americké-
ho fotbalu naskočit, jelikož neutěšená situace okolo 
malé hráčské základny a zdravotního stavu někte-
rých hráčů nevlévala mnoho pozitivní energie do řad 
mužstva. Přes všechny pro a proti jsme se nakonec 
postavili na startovní čáru a vyrazili vstříc další sezo-
ně. S entuziazmem a se skvělými fanoušky v zádech 
jsme se proklestili k závěrečné bilanci tří výher a tří 
proher. Ve skupině Východ jsme obsadili koneč-
né třetí místo. Boje ve vyřazovací části nám unikly 
z důvodů horší bilance ze vzájemných duelů s týmem 
Vysočina Gladiators, který se později stal černým ko-
něm soutěžního ročníku, když dokázal dokráčet až 
do finále, kde velmi těsně podlehnul absolutnímu ví-
tězi Znojmu. Našimi dalšími soupeři ve skupině byly 
týmy Přerov Mammoths a Ostrava Steelers 2.

Velice příjemným a pozitivním zjištěním roční-
ku 2015 z hlediska šumperského klubu bylo sledo-
vat zvyšující se návštěvy na Tyršově stadionu při 
zápasech našeho mužstva. Fanoušci podporovali 
DIETOS výrazně nejen svými hlasivkami, ale letos 
k tomu přidali i lahůdky v podobě transparentů, vý-
razného červeného ošacení, čímž dávali plně najevo 
příslušnost k šumperskému klubu.  

Chybělo málo a nakonec jsme se mohli radovat 
i z onoho postupu do vyřazovací části. Ovšem sport 

už je někdy takový a zvláště v americkém fotbale roz-
hodují o úspěchu a neúspěchu opravdové maličkosti. 
A my jsme těch chyb udělali více než naši soupeři, což 
nám v závěru tzv. zlomilo vaz. Nicméně patří všem 
hráčům a celému realizačnímu týmu velký dík, jelikož 
sezona přinesla mnoho skvělých okamžiků a zvláště 
pak domácí utkání za podpory hlasitě fandících divá-
ků byla jejím vyvrcholením. Dnes již tradičním zpes-
třením se pro příchozí diváky stala poločasová soutěž, 
z níž si ti úspěšní mohli odnést zajímavé ceny. Těm, 
kteří nám přispěli, taktéž děkujeme. 

Příští rok nás čeká jubilejní desátý rok, kdy od-
díl funguje a začala se formovat nynější tvář klubu 
amerického fotbalu v Šumperku. Jsme si plně vědo-
mi toho, že malá členská základna by mohla ohrozit 
fungování klubu, resp. jeho možnost hrát v dalších 
sezonách některou ze soutěží pod hlavičkou České 
asociace amerického fotbalu (ČAAF). To nechceme 
dopustit a v letošním roce hodláme pozměnit celé 
schéma náborů a fungování klubu. Naším cílem je, 
abychom navýšili členskou základnu, a úplně ideální 
scénář by byl, pokud bychom oslavili desátý rok exis-
tence účastí v některé z jedenáctkových soutěží. 

Zveme proto tedy všechny zájemce o tento dyna-
micky se rozvíjející sport do našich řad. V průběhu 
podzimních měsíců budou probíhat náborové tré-
ninky pod vedením licencovaného hlavního trenéra 
týmu Jana Kolaříka a jeho kolektivu koordinátorů. 
Více informací a kontakt lze nalézt na oficiálních 
webových stránkách www.dietos.cz nebo na facebo-
kovém profilu Šumperk Dietos. J. Kolařík  

„Bratrušák“ bude 
hostit Cíbovu nohu

Cíbova noha 2015 aneb Muzikanti, jak je neznáte! 
Přijďte fandit na šestý ročník turnaje šumperských 
kapel v nohejbalovém sportu. Jeho dějištěm bude 
v neděli 6. září od desáté dopolední Bratrušovské 
koupaliště. Účast přislíbily týmy Beg Bie Country, 
Zwattlox, Dying Passion, O5 a Radeček, Remote Djs, 
The Finally, Kabaret Dr. Caligariho, Šrouby, Petr Ju-
řička, Shockwave, Koblížci a další.  -red-

Jazz Q Martina Kratochvíla
zahraje v Šumperku

Ve čtvrtek 10. září zavítá do Šumperka po letech 
i s Oskarem Petrem art-rocková skupina Jazz Q v čele 
s klávesistou a skladatelem Martinem Kratochvílem, 
který je zároveň autorem hudby k desítkám filmových 
a televizních projektů. Jazz Q patří k nejzásadnějším 
hudebním tělesům, jakými se může česká kultura 
od 60. let pyšnit. Kompoziční košatost a aranžérská 
nápaditost, podpořená hráčskou technikou, dělá 
z koncertů této legendární kapely nezapomenutelný 
kulturní zážitek. Ten šumperský začíná v 19 hodin ve 
velkém sále Domu kultury. -red-

Dům kultury nabízí permanentku 
na pohádky

Se zajímavou novinkou přichází šumperský Dům 
kultury. Při zakoupení tří vstupenek na libovolné 
pohádkové představení budou mít rodiče a jejich 
děti čtvrtou zcela zdarma. Kartu si stačí vyzvednout 
a nechat vyplnit v pokladně Domu kultury, kde lze 
získat další informace. Sezonu přitom zahájí autorské 
divadlo Anička a Letadýlko s loutkovou pohádkou 
Kill Will. V říjnu je na programu představení Evy 
Hruškové a Jana Přeučila, kteří do Šumperka zavítají 
s Popelkou. Závěr roku pak bude patřit Pavlovi Nová-
kovi s pořadem Krásné Vánoce.  -red-

Kulturní okénko

Dobrovolníci šumperského centra Maltézské pomo-
ci docházejí i do místního Domova důchodců. 
 Foto: archiv

Jazz Q Martina Kratochvíla zahraje v Šumperku  
10. září.  Foto: archiv

Tradiční setkání absolventů a učitelů Obchodní 
akademie v Šumperku proběhne v sobotu 10. října 

v 18 hod. v Domě kultury Šumperk. Předprodej 
vstupenek bude zahájen 29. září v podatelně školy. 

Zájemci si mohou od 13 do 17 hod. prohlédnout 
prostory školy a od 15.30 hod. navštívit akademii 

v aule školy. Více na www.oa-sumperk.cz.
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Kulturní servis

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

Pontis Šumperk
3.9. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje V+H Retro
8.9. od 16 hod.  Klub filatelistů 
10.9. od 8 hod. v „P“  Počítačový kurz 
Každé pondělí od 13 hod.,  Konverzace v němčině pro seniory 
od 14 hod. a od 15 hod.  - mírně pokročilí; začátečníci; pokročilí
v DPS Alžběta
Každý pátek od 12.30  Konverzace v angličtině 
a od 14 hod. v „P“ - pokročilí; začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem
každou středu od 9.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“  
Každé úterý od 9.30 hod.    Cvičení pro seniory na židlích
a každý čtvrtek od 11 hod. v „P“
Každé úterý a každou středu  Cvičení s flexibary
od 8.30 hod., každý čtvrtek 
od 10 hod. v „P“
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 
a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé úterý od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. a každý Trénování paměti
čtvrtek od 10.30 hod. v „P“
Každé úterý od 15.30, 17.00  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“  Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. 
v DPS Alžběta
Každou středu od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek (lichý týden)  Kroužek ručních prací
od 14 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Weingartová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, weingar-
tova.tereza@pontis.cz. „KS“ = Kavárnička nejen pro seniory, „S“ = středisko Sever,  
„P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. Více na www.pontis.cz.

7.9. od 9 do 12 hod.  Zahájení činnosti Centra praktických 
a od 13.30 do 15 hod.  dovedností      Zápis do kurzů (šití pro děti
na „Zámečku“ od 4 let a tvořeníčko; šití pro dospělé a mládež

- začátečníci; batikování, pletení; háčková-
ní, výuka kreslení, řemeslné dílny; bylinková 
školička pro děti i dospělé, výuka moderních 
tanců atd. dle zájmu), příjem přihlášek

10.9. od 9 do 12 hod. a od 13.30 Zápis do kurzů a příjem přihlášek
do 15 hod. na „Zámečku“
Bližší informace: Bulharská 8 (Zámeček), 1. patro (učebna/dílna) vždy 9-12 hod. 
a 13.30-15 hod., www.scholapraktica.webnone.cz, 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 

10.9. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna  Pletení podsedáků z chemlonu
14.-20.9.  Rekondiční pobyt v lázních Bechyně 
 Pro přihlášené
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.

12.9. od 15 do 17 hod. ve „FS“  Dobrodružný výlet se skřítkem Čítárníčkem 
Pro rodiče a děti, motivovaný knihou Neznál-
kovy příhody, sraz u hlavní brány „Sanatorky“, 
akce se koná jen za příznivého počasí 

Bližší informace: tel.č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

Každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající 
Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života  
v kontextu křesťanské víry

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení
Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

SONS Šumperk

Centrum pro rodinu

Charita Šumperk
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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. 

Půjčovní doba od září
Knihovna v ul. 17. listopadu 6

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
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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

JAZYKOVÁ ŠKOLA při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY a jiných jazyků
* Různé stupně pokročilosti    
* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  * Osvědčení
* Zápisy 7.- 9. září 2015 
   od 14.00-16.30 hod. na OA Šumperk
* NÍZKÁ CENA kurzovného
   (1 vyučovací hodina = 46 Kč)
* ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 14. září 2015

Přihlášky, dotazy, bližší informace:
Mgr. Ludmila Divišová - 725 075 183 
divisova@oa-sumperk.cz; web: www.oa-sumperk.cz

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
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03
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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

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk
nabízíme hudební kurzy

Bicí souprava - djembe - cajon
Zpěv
Zobcová flétna  
Keyboard - klavír
Akustická kytara
Akordeon-chromatická harmonika
Elektrická kytara

Zájemci o výuku 
se mohou hlásit 
od 19.8. do 17.9.

věk studentů 
není omezen

přihlášky na ww stránkách
www.m-machala.cz

nebo telefonicky
725 686 325Tel. 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 28.8. 2015 do 10.9. 2015
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí ................................................................... 79,90 Kč/1 kg

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb slunečnicový 300 g, BK ...........................................................................................17,90 Kč
Sladký rohlík 46 g ....................................................................................................................2,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Zrněnka slunečnicová 60 g ..................................................................................................3,50 Kč
Kobliha mini likérová 30 g ....................................................................................................2,90 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.
Klobása papriková ......................................................................................................................... 126,- Kč/1 kg
Hájecká šunka.................................................................................................................................. 106,- Kč/1 kg
Uzené kosti ...........................................................................................................................................33,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

nabízí služby 
za výhodné ceny 
i na objednávku 

Dámské 
kadeřnictví  Iris

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

CHCETE SI ZACVIČIT? 
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

CVIČENÍ ŽEN 
7. září 2015 – 27. června 2016.

Ideálně namíchaná receptura s ideální 
cenou. Budete odcházet spokojené, uvol-

něné, protažené, posílené na těle i na duši.
To vše připravila cvičitelka Alena 

HORNEKOVÁ KROUPOVÁ pro Vás, které 
přijdete vždy v pondělí 

od 19.30 do 20.30 hodin do tělocvičny 
6. ZŠ v Šumavské ulici, Šumperk, 

1. patro – vchod od hřiště.

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

FLAMENCO
sobota 10.00 - 12.00 h.  Lektorka Zuzana Balcárková.
Zahájení 5. září. (19.9.,3.10.,17.10.,31.10.,14.11., 
28.11.,12.12.) Kurzovné 2000 Kč/8 lekcí.
CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h.  Lektorka Hanka Plachá.
Zahájení 14. a 17. září.  Kurzovné 40 Kč/1 lekci.
BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva Kranichová.
Zahájení 14.září. a 15. září.  Kurzovné 50 Kč/1 lekci.
KALANETIKA
Čtvrtek 16.00-17.00 h.  Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.
PILATES A STREČINK
čtvrtek 17.00 - 18.00 h.  Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 17. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.
SHAKTI NAAM JOGA
čtvrtek 17.00 - 18.30 h. 
Lektorky Iva Pousková, Lenka Swarzová.
Zahájení 3. září.  Kurzovné 1500 Kč/10 lekcí.
AEROBIC
pondělí 17.30 - 18.30 h. Lektorka Zuzana Králová.
Zahájení 7. září.  Kurzovné 50 Kč/lekci
KURZ REÁLNÉ SEBEOBRANY
úterý 19.00 - 20.30 h. Lektor Oldřich Šubrt.
Zahájení 6. října.  Kurzovné 1 500 Kč/ 10lekci

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

POHYBOVÁ VÝCHOVA /děti 4 - 6 let/
Pondělí 16.00-17.00 h. Lektorka Sabina Holbová.
Zahájení 5. října.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí.
SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30- 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí.

JUDO
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 23. září.  Kurzovné 1.000 Kč/25 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 18. října.  Kurzovné 1.490 Kč/pár.
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h.
Zahájení 18. října.  Kurzovné 1.490 Kč/pár.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - AKTIVNĚ! - ZAČÁTEČNÍCI
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 7. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
ANGLIČTINA - 1. ročník
Čtvrtek 15.30 - 17.00. Zahájení 17. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová.  Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 2. ročník
Středa 15.30-17.00 . Zahájení 16. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 3. ročník
Středa 17.00 - 18.30. Zahájení 16. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
ANGLIČTINA - 4 ročník
Čtvrtek 18.00 - 19.30. Zahájení 17. září.
Lektorka Bc. Edita Kovalová. Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA pro středně pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 7. října.
Lektorka Mgr. Eva Liškařová.
 Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA pro mírně pokročilé
Pondělí 16.30-18.00 h. Zahájení 14. září.
Lektorka Mgr. Alice Jurčíková.
 Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - I.roč. - začátečníci
Čtvrtek 16.30-18.00 h. Zahájení 8. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - II.roč. - mír. pokročilí
Čtvrtek 16.30-18.00 h. Zahájení 8. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! -I.roč. - mír. pokročilí
Úterý 16.30-18.00 h. Zahájení 6. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí.
NĚMČINA - AKTIVNĚ! - II. roč. - začátečníci
Úterý 16.30-18.00 h. Zahájení 6. října.
Lektoři Bc. Jan David a Bc. Přemysl David
 Kurzovné 1.600 Kč/15lekcí

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

e-mail: kurzy@dksumperk.cz.
Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme v 1. 

patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3,
od 24. SRPNA do 27. srpna 2015

každý den od 13.00 do 17.00 hod
od 31.8. do 9.10.

PO a ST 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
ÚT a ČT 8.30 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

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

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZÓNU 2015/2016 

ONLINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ WWW.DKSUMPERK.CZ

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozici: 

ASISTENTKA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Požadavky:

Nabízíme:

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, 
Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozici: 

MANAŽER OBCHODNÍHO 
ODDĚLENÍ 

Písemné nabídky doplněné strukturovaným 
životopisem zasílejte 

e-mailem: cernocky@fortex-ags.cz (tel: 583 310 369).

Požadavky:

 -  technického směru 
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.....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.
Kontakt: 777 575 870

Do 31. srpna 2015 přijímáme bez přijímacích 
(pohybových) testů sportovní talenty ze všech 
sportovních odvětví do 6. a 7. tříd (ročník 2003, 
2004). Každý den začneš pohybem!

PŘIJĎTE - NEVÁHEJTE
NASKOČTE do ojedinělého 
projektu sporovních tříd 
na ZŠ Šumperk, Sluneční 38!

Bližší informace podá H. Pálka, tel. č. 776 689 287
více rovněž na www.slunecniskola.cz.

Doporučují 

Ondra Bank 

a známí sportovci !!!

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


