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Po dvouměsíčních prázdninách usedli školáci opět do lavic

Po dvouměsíčních prázdninách 
nastaly v úterý 1. září školákům opět 
povinnosti. V šumperských základ-
ních školách má za sebou svoji školní 
premiéru tři sta šest prvňáčků, což je 
o čtyři méně než loni. 

Do lavic třinácti prvních tříd pěti 
šumperských základních škol usedly 
více než tři stovky dětí. Nejvíce prv-
ňáčků, pětaosmdesát, dochází do školy 
v Šumavské ulici, která letos otevřela tři 
první třídy. Stejný počet tříd má i škola 
v ulici 8. května, kam se přihlásilo tři-
ašedesát dětí. Tři první třídy s celkem 
dvaašedesáti prvňáčky má škola v ulici 
Dr. E. Beneše a dvě první třídy s celkem 
dvaapadesáti dětmi má škola ve Vrch-
lického ulici. Čtyřiačtyřicet prvňáčků 

pak přivítaly minulý týden dvě třídy ve 
škole ve Sluneční ulici. 

Ve škole se děti příliš dlouho „ne-
ohřejí“. První volno budou mít už 
v pondělí 28. září, kdy je státní svátek. 
Ten další připadá na středu 28. října 
a naváží na něj dvoudenní podzimní 
prázdniny, vánoční prázdniny pak od-
startují ve středu 23. prosince a skon-
čí v neděli 3. ledna. Následovat bude 
jednodenní pololetní volno v pátek  
29. ledna a poté jarní prázdniny, jež 
v případě šumperského okresu při-
padají na týden od 15. do 21. února. 
Doma zůstanou školáci i ve čtvrtek  
24. a v pátek 25. března v rámci veli-
konočních prázdnin. To už jim budou 
zbývat do konce školního roku tři 

měsíce. Letní dvouměsíční prázdniny 
začínají v pátek 1. července. -zk-

Prostranství před školami minulé úterý opět ožila. Po dvouměsíčním volnu školáci zamířili do svých tříd, někteří z nich 
vůbec poprvé.  Foto: Z. Kvapilová

Oprava radničního vstupního scho-
diště s kašnou minulý týden odstarto-
vala.     Strana 2

Futsalové hřiště na Tyršově stadionu 
pokrývá nový umělý trávník třetí gene-
race     Strana 3

Středisko ekologické výchovy ve Švag-
rově hostilo minulý týden Veletrh eko-
logické výchovy.      Strany 3, 5

Legendární Katapult vystoupí v Šum-
perku v pátek 25. září.     Strana 7

Zastupitelstvo města Šumperka
se sejde ve čtvrtek 17. září v 15 hod. 
v G-klubu v Sadech 1. máje.
Na programu jsou zprávy o hospo-
daření města a jeho příspěvkových 
organizací, o plnění plánu inves-
tiční výstavby ke konci letošního 
srpna a o stavu školství ve městě, 
prezentace projektu revitalizace 
areálu nemocnice, informace o si-
tuaci ve společnosti VHZ Šumperk, 
a.s., schválení podmínek a harmo-
nogramu pro udělování Cen města 
za rok 2015, finanční a majetko-
právní záležitosti.
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Informace/Zpravodajství

Od začátku září je historická budova 
radnice na nám. Míru přístupná pouze 
bočním vchodem přes stanoviště prů-
vodců v suterénu. Odstartovala totiž 
oprava venkovního vstupního scho-
diště s kašnou, které začali kameníci 
minulý týden rozebírat a přes zimu jed-
notlivé díly ve své dílně opraví. 

V současnosti šumperská společnost 
Obchodní centrum SAN s.r.o. pracuje 
ve sklepních prostorách, které je nutné 
ošetřit proti vlhkosti. Součástí zakázky 
je i výměna sklepních oken a venkov-
ního betonového obkladu v přízemní 
části za pískovcový, jenž je zatím jen na 
jedné třetině budovy. Na něm začnou 
stavebníci pracovat v nejbližších dnech, 
takže chodník kolem jihozápadní a se-
verozápadní strany radnice bude ne-
přístupný. Rekonstrukce by měla být 
hotova do října. 

Opravou prochází rovněž venkov-
ní schodiště a s ním spojená kašna. 
Specializovaný kameník René Seifried 
z Olomouce se do práce pustil se svý-

mi pomocníky minulý týden. Jednotli-
vé díly schodiště a kašny odveze do své 
dílny, kde je přes zimu opraví a dodělá 
chybějící prvky. Vše pak osadí na pů-
vodní místo nejpozději do konce květ-

na příštího roku. Během zmíněných 
osmi měsíců se tak lidé dostanou do 
radnice pouze bočním vchodem od 
morového sloupu, který je bezbariéro-
vý. -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 pozemku 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 obydle-
ným podkrovím s tím, že uliční čára 
vychází z okolní zástavby v Kramerio-
vě ulici a pozemek musí být zastavěn 
maximálně z třiceti procent. Podmín-
kou je, že budoucí kupující předloží 
v souladu s regulativy platného územ-

ního plánu a zmíněnými regulativy pro 
výstavbu vizualizaci výstavby, a to do 

jednoho měsíce od přihlášení, nejpoz-
ději však do 31. října letošního roku. 
V případě více zájemců bude vyhláše-
na 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 pro-
cent kupní ceny. K vlastnímu prodeji 
pak dojde po vydání stavebního povo-
lení.

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-

Získat odměnu za zodpovědný pří-
stup k recyklaci vysloužilých spotřebi-
čů mohou obyvatelé Šumperka, kteří 
od 14. září do 14. listopadu přinesou 
staré elektro do sběrného dvora. Akce, 
kterou připravil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 
ELEKTROWIN ve spolupráci s městem 
Šumperkem, se uskuteční ve sběrných 
dvorech v Anglické a Příčné ulici.

Prvních sto padesát lidí, kteří sem 
přinesou staré, ale kompletní velké 
elektrozařízení, dostane dárek v podo-
bě USB paměti. Za velké spotřebiče, 
jako jsou třeba pračky, sporáky, sušičky, 

varné desky nebo myčky, jsou připrave-
ny „flešky“ s kapacitou 8 GB. Akce se 
nevztahuje na malé spotřebiče a chla-
zení. „Chceme tímto způsobem podě-
kovat všem, kdo se podílejí na trvalém 
zvyšování množství zpětně odebraných 
a zrecyklovaných elektrospotřebičů,“ 
říká Táňa Modlová, ředitelka zákaz-
nického oddělení ELEKTROWINu. 
„Zásoby nerostných surovin se neustá-
le ztenčují, takže důsledná recyklace je 
naší jedinou nadějí do budoucna,“ při-
pomíná.

Zpátky do výroby se takto vrací přes 
devadesát procent hmotnosti odevzda-

ných spotřebičů. Jde především o že-
lezo a další kovy, znovu využít se dají 
také vytříděné plasty nebo sklo. -red-

Radnice je přístupná pouze bočním vchodem

Město nabízí stavební pozemek v Krameriově ulici

ELEKTROWIN připravil v šumperských 
sběrných dvorech odměny za recyklaci

      Úřadovnu 
v Jesenické ulici 
čeká třetí etapa 
rekonstrukce

Rozsáhlá renovace městské úřa-
dovny v Jesenické ulici vstoupí na 
přelomu září a října do poslední třetí 
etapy. Odstartovat by měla v pondě-
lí 5. října. Ještě před tím se do svých 
kanceláří vrátí pracovníci odboru 
životního prostředí. Do jejich stáva-
jícího „provizoria“ v zasedací míst-
nosti v posledním patře přístavby 
úřadovny, do níž se vchází z Roose-
veltovy ulice, se pak přemístí Czech 
point a podatelna a zaměstnanci Me-
ziobecní spolupráce. Pracoviště ob-
čanských průkazů se pak přestěhuje 
do kanceláří vyřizujících cestovní 
doklady. Bližší informace přineseme 
v příštím čísle. -red-

      Obchodní 
akademie chystá 
tradiční setkání 
svých absolventů 
a učitelů

Tradiční setkání absolventů a uči-
telů Obchodní akademie v Šumperku 
proběhne v sobotu 10. října v 18 ho- 
din v Domě kultury Šumperk. Před-
prodej vstupenek bude zahájen 
29. září v podatelně školy. Dru-
hou říjnovou sobotu si budou moci  
zájemci od 13 do 17 hodin prohléd-
nout prostory školy a od 15.30 ho-
din navštívit akademii v tamní aule. 
Bližší informace lze nalézt na www.
oa-sumperk.cz. -red-

           „Masaryčka“ 
se v říjnu na tři dny 
otevře veřejnosti

Dny otevřených dveří budovy 
Masarykovy školy před zahájením 
rekonstrukce na knihovnu, vzdělá-
vací a komunitní centrum chystají 
od 8. do 10. října šumperská rad-
nice spolu s Městskou knihovnou. 
Zájemci si v tyto dny budou moci 
prohlédnout stávající prostory, při-
pravena bude beseda s historiky 
o historii první české šumperské 
školy a také informace o projektu 
plánované rekonstrukce. Součástí 
programu budou rovněž setkání 
bývalých učitelů a žáků škol, které 
zde sídlily. Podrobný program bude 
zveřejněn v dalším čísle zpravodaje 
a na webových stránkách pořadate-
lů. -red-

Vstupní schodiště s kašnou začali kameníci rozebírat minulý týden.  Foto: -pk-

Kde můžete v Šumperku odevzdat 
staré elektro a získat za odměnu 

paměťový disk
Anglická 1 - provozní doba:

Po - Pá 8 - 12, 13 - 17 
Tel. 583 214 319

Příčná - provozní doba:
Po - Pá 8 - 11,  12 - 17 

So, Ne 8 - 12 
Tel. 724 804 869
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Zpravodajství/Dny evropského dědictví

V muzeu proběhne 
tradiční výstava hub
Od čtvrtku 17. do soboty 19. září proběhne ve 

Vlastivědném muzeu v Šumperku již šestnáctá výsta-
va hub. Stejně jako v uplynulých letech bude i letos 
během výstavy otevřena poradna vedená mykology 
B. Hlůzou ze Šternberka a Jiřím Lazebníčkem z Olo-
mouce. 

„Navzdory letošnímu horkému létu jsou mykolo-
gové optimističtí, výstava by tedy měla proběhnout. 
Aktuální informace o jejím konání najdou lidé na 
webu muzea www.muzeum-sumperk.cz,“ říká tis-
ková mluvčí muzea Martina Buchtová. Vzápětí při-
pomíná, že návštěvníci výstavy si mohou nechat své 
nálezy hub odborně určit a mohou se také na realiza-
ci výstavy spolupodílet tím, že před jejím otevřením 
poskytnou své nálezy k prezentaci. „Uvítáme jaké-
koliv druhy hub, které zájemci mohou během úterý  
15. a středy 16. září odevzdávat v informačním centru 
nebo ve foyer muzea,“ dodává Buchtová. 

Výstava proběhne v předsálí Rytířského sálu. 
Vzhledem k tomu, že budou vystaveny živé houby, je 
její konání časově omezeno pouze na tři dny.  -red-

Rekonstrukcí prošlo futsalové hřiště 
v areálu Tyršova stadionu. Původní, 
téměř deset let starý povrch již nevy-
hovoval bezpečnostním a hygienickým 
nárokům. Díky mírné zimě mohla být 
oprava umělého trávníku realizována 
z uspořených prostředků plánovaných 
na zimní údržbu. 

„Životnost umělého trávníku je, po-
kud je o něj dobře pečováno, kolem 
sedmi let. Odkládání realizace do další-
ho roku by znamenalo připustit zvýše-
né riziko zranění sportovců užívajících 
hřiště. Kromě zbroušených umělých 
vláken a již nerovnoměrně rozloženého 
granulátu byly totiž místy i díry, v nichž 
by se mohla zadrhnout obuv hráčů,“ 

vysvětlil Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel 
Podniků města Šumperka. Ty oslovily 
k podání nabídek pět dodavatelských 
firem. Nejvýhodnější se ukázala ta od 
společnosti SPORTECH CZ s.e., která 
nabídla realizaci nového trávníku za 
776 tisíc korun bez DPH. Tato částka se 
navíc díky poměrně zachovalému sta-
vu podkladní pružné podložky a pečli-
vě prováděnému technickému dozoru 
investora snížila na 621 tisíc korun bez 
DPH. Do odstranění původního povr-
chu se dodavatel pustil 10. srpna a o tý-
den později již plochu o rozloze téměř 
tisíc metrů čtverečních pokrýval umělý 
trávník třetí generace s certifikací FIFA.
 -red-

Nadcházející víkend se nese v celé 
republice i v Šumperku ve znamení 
Dnů evropského dědictví, které město 
pořádá ve spolupráci se Sdružením his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
V sobotu 12. a v neděli 13. září se tak 
návštěvníkům zpřístupní nejvýznam-
nější památky zdarma. Otevřeny budou 
mezi devátou ranní a pátou odpolední 
a provádět jimi budou zkušení odborní 
průvodci. 

V Šumperku bude hlavním lá-
kadlem zahajovací akusticky 
speciálně provedený kon-
cert populární šumper-
ské skupiny O5 a RA-
DEČEK u příležitosti 
desátého výročí ukon-
čení náročné rekon-
strukce klášterního 
kostela. Uskuteční se 
již zítra, tedy ve čtvrtek  
10. září, v kostele Zvěstování 
Panny Marie od sedmé večerní. 

Dny evropského dědictví každoroč-
ně otevírají veřejnosti nejzajímavější 
památky, budovy, objekty a prostory. 
V Šumperku se tak zájemci mohou 
v sobotu 12. září podívat do kostela sv. 
Barbory v Jiráskových sadech, do far-
ního kostela sv. Jana Křtitele, v němž 
bude otevřeno i přízemí a patro věže. 
Druhou zářijovou sobotu se návštěv-
níkům otevře rovněž tzv. Geschaderův 
dům v Kladské ulici, kde si mohou pro-
hlédnout zasedací místnosti, arkády 
i půdní prostory. Ve sklepích tohoto tzv. 
Evropského domu setkávání je otevřena 
netradičně pojatá expozice, jež přibližu-
je čarodějnické procesy na Šumpersku. 
V sobotu 12. a v neděli 13. září se přitom 
vstupné do expozice neplatí.

Z Geschaderova domu mohou lidé 
zamířit do protějšího kostela Zvěstování 
Panny Marie, v němž je k vidění výstava 
Romana Turcela z partnerského města 
Prievidza „Uniting Hands/Podejme si 
ruce. O den později, v neděli 13. září, si 
pak budou moci zájemci volně prohléd-
nout klášterní kostel od 9 do 15 hodin. 
Ti, kteří zatouží po pohledu na město 
z ptačí perspektivy, mohou v sobotu  
12. září od 9 do 17 hodin a v neděli  

13. září od 9 do 15 hodin zdarma vy-
stoupat na věž radnice. 

Své expozice a aktuální 
výstavy zpřístupní zdar-

ma rovněž Vlastivědné 
muzeum v Šumperku, 
Muzeum silnic ve Viký-
řovicích a Státní okres-
ní archiv Šumperk. 

V sobotu 12. září budou 
opět otevřeny bývalý žero-

tínský zámek, tzv. Zámeček, 
a také divadlo. I zde budou pří-

tomni průvodci, kteří poskytnou od-
borný komentář. Během soboty 12. září 
navíc pořádá Střední škola železniční, 
technická a služeb ve spolupráci s Pars 
nova, a.s. Den řemesel. Uskuteční se od 
9 do 15 hodin na tzv. Točáku.

Na neděli 13. září jsou po roční pau-
ze připraveny komentované prohlídky 
šumperského židovského hřbitova. Po 
historii šumperských Židů bude prová-
zet známý badatel Gerhard Wanitschek. 

Po celou dobu konání akce bude 
probíhat hra se sbíráním turistických 
razítek z jednotlivých památek, úspěšní 
sběratelé se mohou těšit na malý dá-
rek. Bližší informace lze najít na www.
sumperk.cz v sekci Turista a Volný čas, 
podsekci Dny evropského dědictví. -zk-

Středisko ekologické výchovy ve Švagrově hostilo minulý týden veletrh ekologické výchovy. Zkušenosti si během 
něj vyměňovali ekologové ze šumperského Střediska volného času Doris s kolegy z ostatních zařízení. Na slav-
nostním zahájení nechyběl ani Švagr Praděda. Více na straně 5.                                                                     Foto: -zk-

Po slavnostním přestřižení pásky, jež se odehrálo ve středu 26. srpna, futsalisté 
nový trávník hned vyzkoušeli.  Foto: -pk-

Futsalové hřiště 
dostalo nový povrch

O víkendu se zdarma otevřou památky
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Informace/Festival duchovní vokální hudby

Šumperské hřbitovy mají od začátku září nového 
provozovatele. Je jím šumperská společnost Moravská 
pohřební služba s.r.o., jež vyšla vítězně z výběrového 
řízení, do něhož se přihlásily celkem čtyři firmy. 

„Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší na-
bídková cena, jež byla podávána na šestatřicet měsíců. 
S cenou 3,781 milionu korun bez DPH byla vybrána 
Moravská pohřební služba s.r.o.,“ uvedl ředitel Pod-
niků města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček. Vzápětí 
připomněl, že správce hřbitovů je občanům k dispo-
zici v kanceláři ve správní budově hřbitova v Zábřež-
ské ulici 72 denně, s výjimkou dnů pracovního klidu, 
od 8 do 15 hodin. „Z dosavadních dvaceti hodin týd-
ně, které dle zadávacích podmínek požadovalo město 
jako minimum pro zachování doby určené pro styk 
s občany ve správní budově na hřbitově, byla provoz-
ní doba rozšířena na třicet pět hodin týdně s tím, že 
nový provozovatel bude ochoten po předchozí tele-
fonické domluvě přijmout občana i mimo zmíněnou 
provozní dobu,“ podotkl Pavlíček a dodal, že v pří-
padě potřeby lze správce kontaktovat na telefonních 
číslech 775 551 775, 583 214 209 nebo e-mailem na 
adrese hrbitovsu@email.cz. Stejná zůstává rovněž 
provozní doba hřbitovů. Od dubna do konce září jsou 
otevřeny od 7 do 20 hodin, od října do března pak od 
8 do 18 hodin. Bližší informace lze nalézt na webu 
města www.sumperk.cz v sekci Komunální služby, 
podsekci Hřbitovy. -zk-

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 celkové výměře tři 
a půl tisíce metrů čtverečních, na kterých je možné 
postavit maximálně tři rodinné domy,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Lokalita 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, včetně daně z přidané 
hodnoty. Žádost na odkoupení pozemků, v níž je nut-
né vyjádřit souhlas se stanovenými podmínkami pro-
deje a uvést kontakt žadatele - adresu, telefon, e-mail, 
je třeba doručit na Městský úřad Šumperk na nám. 
Míru 1 do 30. září.

„Podmínkou je, že budoucí kupující předloží 
v souladu s regulativy platného územního plánu 
územní studii s vizualizací záměru využití nabízené-
ho území, a to do jednoho měsíce od přihlášení, nej-
později 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 procent kupní ceny. 
K vlastnímu prodeji pak dojde po zasíťování a vybu-
dování zmíněné komunikace.  -zk-

Poznámka na závěr: Bližší informace k prodeji 
stavebních pozemků při Americké ulici jsou zveřej-
něny na městském webu www.sumperk.cz v sekci 

Podnikatel, podsekcích Majetkové záměry a Prodej 
majetku. Další informace podá Hana Répalová, ve-
doucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1, tel.č. 583 388 518.

Radnice nabízí stavební pozemky v centru městaHřbitovy spravuje od září 
Moravská pohřební služba
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Volnočasové vzdělávání pro všechny věkové ka-
tegorie pod názvem Univerzita volného času otvírá 
nově Pontis už od září. Zájemci si mohou vybrat ze 
široké nabídky aktivit.

„Univerzita volného času je netradiční formou 
zájmového celoživotního vzdělávání pro každou 
generaci. Je určena zejména těm, kteří chtějí dob-
rovolně rozvíjet své znalosti a jsou otevřeni novým 
informacím. Smyslem tohoto projektu je přiblí-
žit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců  
a pomoci především seniorům k aktivnímu způso-
bu života, ke smysluplnému trávení volného času,“ 
uvedla Tereza Moravcová, koordinátorka univerzity 
z šumperského Pontisu. Podle ní si mohou zájemci 
vybrat z mnoha aktivit, jako jsou trénování paměti, 
konverzace v německém a anglickém jazyce, cvičení 
nebo výtvarné aktivity. V rámci Univerzity volného 
času bude probíhat také roční přednáškový cyklus. 
„Účastníci cyklu si budou moci rozšířit své vědo-
mosti v několika zajímavých oborech. Věříme, že 
zájem bude o českou a zahraniční literaturu, léčivé 
bylinky a další atraktivní témata v podání odbor-
ných lektorů,“ dodává Moravcová.

Senioři, kteří absolvují alespoň osmdesát procent 
zmiňovaného cyklu, obdrží osvědčení. Univerzita 

volného času nabízí také počítačový kurz pro začá-
tečníky, na který naváže i kurz pro pokročilé. Lákat 
by měl i nový aktivizační program Sdělujeme poci-
ty malbou. Pod vedením zkušené lektorky si budou 
moci účastníci vyzkoušet různé výtvarné techniky. 
„Obcím i veřejnosti současně nabízíme také před-
nášky na témata podvodné jednání, finanční a dlu-
hová problematika,“ doplnila Moravcová. Zájemci 
o volnočasové vzdělávání se mohou hlásit Tereze 
Moravcové na telefonním čísle 606 756 770. -hap-

Pontis otvírá volnočasovou univerzitu pro senioryV Temenici se začíná stavět rondel

Ekologové ochutnávali švagrovské prameny Jak správně zaplatit 
daň finančnímu úřadu

Tereza Moravcová (uprostřed) zve nejen seniory do 
Univerzity volného času.  Foto: -hap-

Po čtyři dny ochutnávali pracovníci působící v ob-
lasti výchovy ke vztahu k životnímu prostředí spo-
lečně ze švagrovských pramenů poznání, vědění,  
tvoření, porozumění a pochopení. Tradiční akci, kte-
rou uspořádali ekologové ze šumperského Střediska 
volného času Doris, hostilo začátkem září právě Stře-
disko ekologické výchovy ve Švagrově.

„Letošní dvaadvacátý ročník veletrhu ekologic-
ké výchovy jsme nazvali Prameny, protože jsou ne-
jen základem snažení v oblasti výchovy, vzdělávání 
a osvěty, ale také základem celé podstaty člověčenství. 
Jde o prestižní akci pro střediska ekologické výchovy 
z celé republiky, během níž si vyměňují zkušenosti. 
Velmi nás potěšilo, že záštitu nad ní letos převzal mi-
nistr životního prostředí Richard Brabec,“ říká Re-
nata Čechová, vedoucí střediska ekologické výchovy 
ve Švagrově. Právě sem se v úterý 1. září sjelo na sto 
deset účastníků, včetně lektorů. V šestatřiceti ruko-
dělných a diskuzních dílnách si zde vzájemně vymě-
ňovali zkušenosti a ukazovali své „know how“. 

„Každý z ekologických pramenů, kterých je ve sku-
tečnosti více než zmíněných pět, ukazuje, z čeho všeho 
může ekologická výchova vycházet. Pramen pochope-
ní jsme pojali jako praktické ukázky simulačních her, 
kdy jsme například vytvořili situaci válečného kon-
fliktu, během něhož se lidé cítí ohroženi. Nemají jíd-
lo, střechu nad hlavou, musejí přespávat v lese, je jim 

zima…,“ vysvětluje Čechová. Pramen poznání pak 
podle ní zahrnoval odborné exkurze s mykologem, 
botanikem, pracovníky Lesů ČR a dalšími odborníky, 
pramen porozumění zase diskuzní dílny s hosty mi-
nisterstva životního prostředí či Pavučiny. V nabitém 
programu nechyběly ani prezentace ekologických vý-
ukových programů pro děti a rukodělné dílny věno-
vané tvoření z odpadů a z přírodních materiálů. A na 
účastníky čekalo i několik překvapení.

Veletrh zahájilo slavnostní zapálení ohně, zazněla 
píseň Červená se line záře a poté se již ze tmy vynořil 
s bubnem strážce lesa Švagr Praděda. V dalších dnech 
byly připraveny ranní procházky k sítím, koupání 
v horském potoce, noční filmový klub, večer drama-
tiky a zpívání či koncert skupiny A.M. úlet. V pátek 
pak vyjel ze Švagrova tzv. veletržní autobus do stře-
diska Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se všichni 
zúčastnění vydali na půldenní putování mezi Sedmi 
branami Litovelského Pomoraví. „Veletrh měl velký 
úspěch a při zpětném hodnocení jsme byli pochvá-
leni za skvělou organizaci a příjemnou domácí atmo-
sféru, kterou zažívají všichni malí účastníci pobytů 
během roku. Ráda bych v této souvislosti poděkovala 
společnosti PRO-BIO a Lesům ČR, které nám velmi 
vycházejí vstříc nejen finančně, ale i s lektorováním, 
a samozřejmě všem odborníků, kteří pozvání na vele-
trh přijali,“ zdůrazňuje závěrem Renata Čechová. -zk-

Bezhotovostně
1. Prostřednictvím internetového bankovnictví
Jedná se o nejrychlejší a nejefektivnější způsob 

platby. Číslo bankovního účtu pro úhradu daně se 
skládá z předčíslí jednotlivých daní, pomlčky a čísla 
matriky (čísla účtu).

Úplné číslo bankovního účtu je tedy ve formátu 
„předčíslí-matrika/0710“.

2. Bankovním příkazem
Rozhodnete-li se odeslat platbu formou bankovní-

ho příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u banky, 
je nutné se přitom řídit pokyny příslušné banky k vy-
plnění bankovního příkazu buď vyplněním položek 
do bankovního formuláře, nebo k tomu použijte ru-
bovou stranu poštovní poukázky typu A.

V hotovosti
1. Na pokladnách vybraných územních pracovišť 

finančních úřadů
Od 1. září 2015 jsou k dispozici pokladny pouze na 

vybraných územních pracovištích finančních úřadů. 
Seznam pokladen naleznete na internetových strán-
kách Finanční správy v části: „Daně a pojistné“ - „Pla-
cení daní“. Na šumperském Finančním úřadu zůstala 
tato pokladna zachována.

2. Poštovní poukázkou typu A
Česká pošta, s.p. používá poštovní poukázky typu A 

pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených 
k připsání na účet příjemce. Poštovní poukázku lze 
použít pro platby všech druhů daní.

Prostřednictvím soustředěné inkasní platby oby-
vatelstva (SIPO)

Pro úhrady daně z nemovitých věcí nabízí Finanč-
ní správa od 1. ledna 2016 možnost placení této daně 
prostřednictvím SIPO. Podrobné informace o tom, 
jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu, naleznete 
na internetových stránkách Finanční správy (www.fi-
nancnisprava.cz) v části: „Daně a pojistné“ - „Placení 
daní“ - „Jak správně zaplatit daň“.

 P. Prudký, ředitel FÚ pro Olomoucký kraj

Stavba okružní křižovatky mezi ulicemi Šumavskou 
a Temenickou, kterou z větší části zaplatí Olomouc-
ký kraj, startuje. Firma Strabag má na její realizaci 
pětaosmdesát kalendářních dnů od zahájení prací. 
Po novém rondelu by se řidiči měli poprvé projet  
15. prosince.

Investice, na niž se podařilo získat dotaci z Regi-
onálního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava, přijde na 13,895 milionu korun. Na 
financování části nákladů se přitom bude podílet 
šumperská radnice. Ta přispěje částkou 5,223 mili-
onu. „Město řeší chodníky, opravu místních komu-
nikací a jejich dopravní napojení, veřejné osvětlení, 
přístřešky na autobusových zastávkách, dopravní 
značení a zeleň,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje měs-
ta Irena Bittnerová. Kraj pak zaplatí samotnou stavbu 
okružní křižovatky a úpravy komunikace, jež vlastní. 

Především řidiči se musejí připravit na to, že vý-
stavba rondelu s sebou nese dopravní omezení. Uza-
vřena je tak část Šumavské ulice v úseku mezi ulicemi 
Temenickou a Anglickou a ulice Prievidzská u bu-
doucího rondelu. Na objížďku upozorňují dopravní 
značení. Pozitivní zprávou především pro obyvatele 
Temenice pak je, že po celou dobu stavby bude celá 
Temenická ulice obousměrně průjezdná. -zk-

Slavnostního zahájení veletrhu se zúčastnili také zá-
stupci kraje, města a šumperští zastupitelé. Foto: -zk-

První den se nesl v duchu rukodělných dílen. 
 Foto: -zk-
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Dobrovolní hasiči předvedou v muzeu 
ukázku z hasičských soutěží

Řekové naučí svému tanci

Radnice pronajme dva obecní byty

V rámci šumperské ligy T.F.A. 2015 
uspořádají dobrovolní hasiči z Temeni-
ce další ze série dovednostních soutěží. 
V Pavlínině dvoře se v sobotu 19. září 
od 13 hodin návštěvníkům předvedou 
v různých soutěžních disciplínách, kte-
ré mají simulovat zásahovou činnost za 
použití dýchací techniky.

Soutěžící z řad dobrovolných i profe-
sionálních hasičů předvedou rozbalení 
hadic a proudnic, sbalení hadic a ulo-
žení do přepravky, posun závaží na ko-
lejnici údery kladivem, přeskok bariéry, 

přenesení figuríny, výstup po zpevněné 
konstrukci a vyručkování závaží, podle-
zení překážky a běh do cíle se závažím, 
a to vše v plné zásahové výstroji. Nebu-
dou chybět ani soutěže pro děti.

Dalším doprovodným programem 
k výstavě Hasiči - pracovitost, stateč-
nost, obětavost bude i jednodenní se-
minář na téma „Historie a současnost 
hasičstva“ pro odbornou i laickou veřej-
nost. Uskuteční se ve středu 23. září od 
10 hodin v přednáškovém sále šumper-
ského muzea. M. Buchtová

Jižních rytmů si budou moci po dva 
zářijové a čtyři říjnové večery 
užít všichni, kteří zaví-
tají do šumperského 
H-clubu v Roosevel-
tově ulici. Podzimní 
netradiční taneční 
kurzy pořádá již 
několik let místní 
Řecká obec, nově 
nabyté „doved-
nosti“ budou moci 
jejich absolventi 
uplatnit nejen při ná-
vštěvě Řecka, ale přede-
vším na Řecké zábavě. Ta je 
naplánována na sobotu 31. října.

Netradiční kurzy odstartují v pondě-

lí 14. září v 18 hodin v H-clubu v Ro-
oseveltově ulici. Další pak 

proběhnou 21. září a 5., 
12., 19. a 26. října vždy 

od 18 do 20 hodin. 
Během šesti dvou-
hodinových lek-
cí, z nichž každá 
přijde na padesát 
korun, proniknou 
jejich účastníci 
bez problémů do 

tajů řeckého tance. 
Věková hranice na-

víc není nijak omezena 
a podmínkou není ani kla-

sické „párování“, neboť jde o kolek-
tivní tanec.  -red-

Hned dva obecní byty nabízí k pro-
nájmu šumperská radnice. První z nich, 
byt č. 2 v domě v Banskobystrické ulici 
41, č.p. 1274, se nachází v 1. NP a sestá-
vá z jednoho pokoje, kuchyně, předsí-
ně, koupelny a WC. Celková plocha činí 
38,98 m². Součástí je sklep (4,76 m²) 
a půda (3,90 m²). Zp. vytápění - plyno-
vé lokální, zp. ohřevu vody - el. ohří-
vač. Měs. nájemné je 2035 Kč + měs. 
nájemné za zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu (STA, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, odpadky) na 1 osobu 
činí asi 300 Kč (každá další osoba asi 
200 Kč). Předpokládaný počátek nájmu 
je od 1.11. 2015. Byt si lze prohlédnout 
v pondělí 21. září od 15.30 hod., po 
tomto termínu bude hlavní vchod do 
domu uzamčen.

Druhý byt č. 12 v domě v Banskobyst-
rické ulici 43, č.p. 1275, se nachází ve  
3. NP a sestává z jednoho pokoje, kuchy-
ně, předsíně, koupelny a WC. Celková 
plocha činí 38,43 m². Součástí je sklep 
(5,48 m²). Zp. vytápění - plynové lokál-
ní, zp. ohřevu vody - el. ohřívač. Měs. 
nájemné je 1934 Kč + měs. nájemné za 
zařiz. předměty asi 200 Kč a měs. zálohy 
na služby spojené s užíváním bytu (STA, 

vodné/stočné, společná elektřina, od-
padky) na 1 osobu činí asi 300 Kč (každá 
další osoba asi 200 Kč). Předpokládaný 
počátek nájmu je od 1.11. 2015. Byt si 
lze prohlédnout v pondělí 21. září od 
15 hod., po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. sprá-
vy majetku, dv. č. 410. Na toto oddělení 
se žádosti rovněž zasílají, a to nejpozdě-
ji do středy 30. 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 majetku Šumperka se řídí Opatřením 
č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po schválení v radě 
města 19. října. Město si vyhrazuje prá-
vo neuzavřít nájemní smlouvu s žád-
ným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí MJP odboru 
MěÚ Šumperk

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrových řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění  

na obsazení pozic 

referenta odboru dopravy - oddělení silniční dopravy, silničního 
hospodářství a dopravních přestupků Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 
18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo 

technického směru

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění * 
komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * zvláštní 

odborná způsobilost výhodou * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav    

Hlavní zaměření činnosti: práce na úseku silničního hospodářství * znalost zákonů související s výkonem 
činnosti: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavební řád (stavební zákon), v platném znění, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
(zákon o silničním provozu), v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog 
prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2016. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka P. Holuba nejpozději do 25.9. 2015. Informace 
k pozici podá R. Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 223.

vedoucího oddělení územního rozhodování odboru výstavby
Městského úřadu Šumperk

Požadavky pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk 
min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického 
nebo právnického směru (dle § 13a, odst. 2, písmena a) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, v platném znění)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
* znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku 
stavebního řádu vítána * zkušenosti ve státní správě a v řídící funkci vítány * občanská a morální bezúhonnost * 

výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního rozhodování odboru výstavby MěÚ Šumperk * agenda 
stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2016 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka P. Holuba nejpozději  
do 23.9. 2015. Informace k pozici podá L. Felkl, vedoucí odboru výstavby, Jesenická 31, tel. 583 388 332.

referenta/ky kanceláře tajemníka Městského úřadu Šumperk, 
pracovní pozice pokladní

Požadavky pro podání přihlášky: státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 
18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * ukončené střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění * znalost zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění * vzdělání ekonomického směru vítáno * praxe v oboru 
pokladní nebo účetní vítána * komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * výborná 

znalost práce na PC (Word, Exel) * dobrý zdravotní stav 

Hlavní zaměření činnosti: komplexní pokladní činnost 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2016 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka P. Holuba 
nejpozději do 18.9. 2015. Informace k pozici podá M. Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, 
Šumperk, tel. 583 388 520.

Náležitosti všech přihlášek: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu 

a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihláškám doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * u pozice 
vedoucího oddělení územního rozhodování odboru výstavby souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu 

§ 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12.1971)

Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk
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Kulturní kaleidoskop

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí

Letošní divadelní sezonu zahájí Divadlo Šumperk 
v sobotu 12. září vernisáží výstavy kreseb a skulptur 
z ytongu Martina Sausage Dohnala, jenž od svých dvou 
let bydlel v Šumperku, kde navštěvoval základní školu 
a Gymnázium. Během vernisáže, jejímž hostem bude 
hudební skladatel a šumperský rodák David Rotter, 
bude pokřtěna obrazová monografie Ohryzek pome-
ranče autora výstavy. Vernisáž se uskuteční od 17 ho- 
din v Galerii divadla, výstava potrvá do 31. října.

Na vernisáž naváže první premiéra nové sezony, 
kterou je hra Antonína Procházky nazvaná S tvojí 
dcerou ne v režii Józefa Zbigniewa Czerneckiho. Ode-
hraje se na prknech divadla od 19 hodin. Po premiéře 
je připraveno posezení s hudbou v Zrcadlovém sále 
a ve foyer. -red-

Kosti, lebky, parohy a výrobky z nich představí vý-
stava převážně se zoologickou tematikou, která bude 
od 17. září k vidění v Hollarově galerii šumperského 
muzea. Zoologické a historické předměty ze sbírek 
muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického muzea na 
zámku v Úsově doplní informační texty o jednot-
livých skupinách preparátů. Interaktivnost výstavy 
podtrhnou praktické aktivity, zaměřené na doplnění 
znalostí žáků základních i středních škol. Výstava 
bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 17. září v 17 hodin 
a potrvá do 1. listopadu. -red-

Festival filmů Davida Finchera, jenž se výrazně 
zapsal již svým filmovým debutem Vetřelec 3 z roku 
1992, chystá na sobotu 19. září šumperské kino Oko. 
Spojí ho se Dnem otevřených dveří a večerním čte-
ním.

Filmoví fanoušci se mohou těšit na mysteriózní 
thriller Sedm z roku 1995, jenž vypráví příběh dvou 
detektivů v podání Brada Pitta a Morgana Freemana, 
kteří řeší záhadnou sérii vražd, motivovaných sedmi 
smrtelnými hříchy. Kino promítne tento kasovní tr-
hák od 14 hodin. V 16.15 hodin pak nabídne letoš-
ní thriller Zmizelá s Benem Affleckem a Rosamund 
Pikeovou v hlavních rolích.  Adaptaci kultovního ro-
mánu Chucka Palahniuka Klub rváčů natočil Fincher 
v roce 1999 s Bradem Pittem. Oko uvede tento sní-
mek od osmé večerní.

Do šumperského biografu mohou v sobotu 19. zá- 
jemci zavítat rovněž v 9, v 10 a v 11 hodin, kdy zde 
budou v rámci Dne otevřených dveří probíhat ko-
mentované prohlídky. A od sedmé podvečerní se 
bude v kině číst povídka Francise Scotta Fitzgeralda 
Podivuhodný případ Benjamina Buttona, podle níž 
David Fincher natočil stejnojmenný film s Bradem 
Pittem a Cate Blanchetovou v hlavních rolích. -zk-

V měsíci září láká kino Oko na další přímý přenos, 
tentokráte Romea a Julie v podání Královského baletu 
v Londýně. MacMillanovo nevšední pojetí slavného 
Prokofjevova díla se zaměřuje především na emoční 
a psychologickou hloubku příběhu. Na programu je 
v úterý 22. září od 20.15 hodin. Sto osmdesát minut 
dlouhý přenos z Londýna přijde na 250 korun, při 
koupi abonmá na minimálně dva různé balety pak na 
200 korun. -zk-

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, 
který v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana 
Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 21. září. 
V tento den bude od 19 hodin patřit klášterní kostel 
fenomenálnímu sedmnáctiletému klavíristovi Maty-
áši Novákovi, který je i letošním absolutním vítězem 
rozhlasové soutěže Concertino Praga. Posluchačům 
nabídne mimo jiné nejtěžší skladby pro klavír F. Lisz-
ta doplněné skladbami J. Haydna. Vstupenky za sto 

korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury Šumperk a v Informačním centru. -red-

Další dva pořady z oblíbeného cyklu komorních po-
řadů Via Lucis chystá na září Středisko volného času 
Doris. Hostem toho prvního bude ve středu 23. září 
horolezec Martin Holeček, o týden později pak přivítá 
„Luciska“ známého botanika Václava Větvičku.

Marek Holeček je výborný horolezec s vyladěnou 
psychickou a fyzickou výbavou. V lezení odmítá za-
žitou představu, že vrcholem veškerého snažení je  
dosažení co nejvyšší nadmořské výšky. Zaměřuje 
se proto na prvovýstupy a originální cesty. Na svém 
kontě má dvacet pět expedic, a to do většiny velehor 
světa. Besedovat nejen o Antarktidě s ním mohou 
Šumperané ve středu 23. září od 18.30 hodin ve vel-
kém sále Domu kultury.

Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize je ná-
zev večera, jehož hostem bude český botanik a popu-
larizátor vědy Václav Větvička. Uskuteční se ve středu 
30. září od 18 hodin v G-klubu v Sadech 1. máje a sou-
částí pořadu bude prodej knih a autogramiáda.

Vstupenky za 70 Kč a 50 Kč (senioři a mládež) si lze 
koupit, případně rezervovat ve Vile Doris. -zk-

Jitka Vernerová strávila v rámci svého studia dva 
semestry v Číně. O své postřehy, zajímavosti a zážit-
ky, které v ní nejlidnatější země světa zanechala, se 
podělí se zájemci během besedy v knihovně v ulici  
17. listopadu. Naplánována je na čtvrtek 24. září od  
17 hodin a vstupné činí padesát korun.

Během přednášky se Jitka Vernerová zaměří pře-
devším na život a studium v historicky významném 
městě Nanjing, který se stal na deset měsíců jejím no-
vým domovem. Vyprávět bude i o cestování, kdy měla 
možnost navštívit nejlidnatější město Číny - Šanghaj, 
město Si-an se světově proslulou Terakotovou armá-
dou, město Kuej-lin s unikátní scenérií vápencových 
homolí okolo řeky Li a nakonec hlavní město Peking 
s nejznámějšími historickými památkami. Poslucha-
čům se pokusí nastínit jak běžný život Číňanů, tak 
společenská tabu, kulturní zvyklosti a rozdíly, se kte-
rými se musí každý člověk ze západního světa vypo-
řádat. -zd-

Speciálním celoročním turné KATAPULT Retro 
Tour 2015 slaví kapela zpěváka a kytaristy Oldy Říhy 
40. výročí existence. Mezi zastávkami výroční kon-
certní šňůry nechybí ani Šumperk, kde Katapult bě-
hem kariéry mnohokrát s úspěchem vystoupil.

Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu zli-
dověly a na jeho koncerty dnes chodí čtyřgenerační 
publikum. Zda to Katapultu pořád šlape jako kdysi, 
se mohou přijít přesvědčit fanoušci do šumperského 
Domu kultury, kde v pátek 25. září zazní hity jako Až, 
Hlupák váhá, Někdy příště, Lesní manekýn nebo Já 
nesnídám sám. Koncert začne v 19 hodin.  -mh-

Na výstavě nazvané Výrobky z kostí a parohů bude 
k vidění i tento lovecký tesák.  Foto: VM Šumperk

Novináři píší o Matyáši Novákovi jako o geniál-
ním dítěti či vycházející hvězdě klasické hudby. 
 Foto: archiv

Filmoví fanoušci se mohou těšit na mysteriózní 
thriller Sedm z roku 1995.  Foto: archiv

Divadelní sezonu odstartuje výstava 
a premiéra hry S tvojí dcerou ne

Hollarovu galerii zaplní 
výrobky z kostí a parohů

Kino Oko přenáší živě 
balet Romeo a Julie

„Luciska“ láká v září 
na Martina Holečka a Václava Větvičku

V knihovně se bude 24. září
besedovat o Číně

Zářijová Klasika Viva nabídne talentovaného 
klavíristu Matyáše Nováka

„Katapult je rodinná kapela, 
přijďte se přesvědčit,“ láká Olda Říha

Oko chystá festival filmů Davida Finchera,
 spojí ho se Dnem otevřených dveří
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Kulturní servis

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. 

Pontis Šumperk
10.9. od 8 hod. v „P“  Počítačový kurz 
17.9. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
22.9. od 10 hod. v „KS“  Přednáškový cyklus: T. Moravcová - Česká 
 a zahraniční literatura, pravopis
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.

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 

Od 22.9. každé úterý  Úterky motivované knihou 
od 9 hod. v „Č“  Programy pro rodiče a do 6 let
Od 23.9. každou středu  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich děti
od 9.30 hod. ve „FS“
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“  Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
 posezení, vzájemné sdílení
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, od 23.9. otevřena pro veřejnost každou středu 15-18 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

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. 

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

Křesťanské společenství žen Aglow zve
k setkání se Salmanem Hasanem na téma 

Pohled bývalého muslima na problematiku uprchlíků 
v sobotu 19. září od 15 hod. v sídle BJB v ulici M.R. Štefánika 10 (vchod napro-
ti prodejně Albert). Na závěr setkání bude připraveno malé pohoštění, prostor  

k otázkám a pro neformální rozhovory. 



9 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

V pondělí 5. října 2015 ZAHAJUJEME rekvali�kační kurz

osobního asistenta „PEČOVATELKA - ASISTENT HANDICAPOVANÝCH OSOB“ 
RK bude probíhat 3x týdně - pondělí, středa, pátek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 10.479,- Kč (včetně studijních materiálů)
RK splňuje požadavky vzdělávacího programu § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.
Využijte možnosti úhrady rekvali�kačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvali�kace. 

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvali�kace a na Kontaktních pracovištích ÚP

V úterý 13. října 2015 ZAHAJUJEME rekvali�kační kurz

„PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ“ pro začátečníky
RK bude probíhat 2x týdně - úterý, čtvrtek - od 14.30 do 17.50 hod.

Cena RK je 8.860,- Kč (včetně studijních materiálů)
Využijte možnosti úhrady rekvali�kačního kurzu úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvali�kace.

Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace je možné získat na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvali�kace a na Kontaktních pracovištích ÚP

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, 731 571 586, www.ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

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 11.9. 2015 do 24.9. 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
Šáteček s náplní tvarohovou 56 g .....................................................................................5,50 Kč
Šáteček s náplní makovou 56 g ..........................................................................................5,50 Kč
Slezská pekárna Opava 
Chléb Podhoral 700 g – NOVINKA ................................................................................19,90 Kč   
Rustikální pečivo 70 g ............................................................................................................4,60 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

!!!!!!!!

JAZYKOVÁ ŠKOLA při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY a jiných jazyků
* Různé stupně pokročilosti    
* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  * Osvědčení
* Zápisy probíhají 
   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
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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

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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VARILUX 
Multifokální 

brýlové čočky

JEDNY BRÝLE 
NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

    =  

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o.
Gen.Svobody 19a  Hlavní Třída 10, Šumperk
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

 Využijte skvělé 
AKCE 1+1 
ZDARMA

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

ZHUBNĚTE 
VYVÁŽENÝM A PESTRÝM 

JÍDELNÍČKEM

TAKÉ DÁMY V NEJLEPŠÍCH 
LETECH CVIČÍ!

Kdy a kde? Každý čtvrtek 
od 18 do 19 hodin v tělocvičně 

6. ZŠ v Šumavské ulici 
(1. patro – vchod od hřiště).

Začínáme ve čtvrtek 
17. září 2015 a cvičíme do konce 
května 2016 za poplatek 650 Kč, 

případně 30 Kč za 1 cvičení.

Těší se na Vás Karla Sedláčková

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
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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

Nejlepší 
ceny kuchyní 

a nábytku 
v regionu.


