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Na Benátkách vyrůstá 
in-line dráha, plánují 
se další investice 6

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí

V  plné kráse se po  devět měsíců tr-
vající rekonstrukci otevřelo venkovní 
vstupní schodiště do historické budovy 
radnice na  náměstí Míru a  s  ním spo-
jená kašna. Opravou současně prošly 
sklepní prostory úřadovny a  venkovní 
obklad v přízemní části budovy. To vše 
přišlo město na  9,285 milionu korun. 
Slavnostní přestřižení pásky se odehrálo 
minulé pondělí.

Historický vchod do radniční budovy 
se uzavřel loni v  září, až do  minulého 
pondělí tak lidé využívali bezbariérový 
boční vstup s rampou u morového slou-
pu. „Schodiště i  kašna se až po  základ 
odstranily a vše se po sto čtyřech letech 
dočkalo kompletní renovace, včetně 
restaurování kamenných prvků,“ řekl 
během slavnostního přestřižení pásky 
tajemník šumperské radnice Petr Ho-

lub a  připomněl, že jde o  druhou eta-
pu oprav v historické budově. Ta první 
proběhla v roce 2004, kdy se vybudova-
ly rampa u bočního vchodu do suteré-
nu, veřejné toalety a výtah a zastřešil se 
světlík. Současně se v části budovy vy-
měnil betonový obklad za pískovcový. 

V etapě druhé, jež odstartovala loni, 
se město zaměřilo na sanaci sklepních 
prostor, které bylo nutné ošetřit proti 
vlhkosti. Po  úpravách nyní místnosti 
slouží jako archiv a  vznikla zde rov-
něž kolárna pro zaměstnance a  sklad 
nalezených věcí. Součástí rekonstruk-
ce byla také výměna sklepních oken, 
hromosvodů a zbývajícího venkovního 
betonového obkladu v  přízemní části, 
který nahradil pískovec ze Slezských 
kamenolomů. 

Opravou prošlo rovněž venkovní 

schodiště a  s  ním spojená kašna. Spe-
cializovaný kameník René Seifried 
z  Olomouce jednotlivé díly schodiště 
a kašny odvezl do své dílny, kde je přes 
zimu opravil a dodělal chybějící prvky. 
Vše pak osadil na původní místo. Dnes 
tak z kašny opět tryská voda, jejíž pří-
vod je v  nočních hodinách přerušen. 
„Jde o vodu užitkovou, na což upozorní 
piktogram umístěný na obrubě kašny,“ 
uvedl Petr Holub.

V někdejší kráse by se pak měla his-
torická budova radnice zaskvět v  nej-
bližších letech. V rozpočtovém výhledu 
města a v akčním plánu se totiž počítá 
s  třetí etapou rekonstrukce, která by 
měla radnici zkrášlit na  několik de-
setiletí. Ta bude obnášet rekonstrukci 
střechy a klempířských prvků, výměnu 
oken a opravu fasády. -zk-

Venkovní vstupní schodiště do historické budovy radnice na náměstí Míru po rekonstrukci opět slouží veřejnosti. „Přestože 
se menší stavby většinou neotvírají, tato objemem finančních prostředků rozhodně není malá,“ řekl během přestřižení pásky 
tajemník šumperské radnice Petr Holub.  Foto: -zk-

Historický vchod do radnice se opět otevřel

Šumperský skatepark v  areálu na  Be-
nátkách má za sebou premiéru špičko-
vých závodů.   Strana 2

Letošní Slavnosti města připomněly 
700. výročí narození Karla IV.   Strana 3

Na Klášterních hudebních slavnostech 
vystoupí i Pavel Šporcl.    Strana 4

Vychází nová publikace z  pomezí 
Čech a Moravy.   Strana 7
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V rámci komunitního plánování sociálních služeb 
v  Šumperku pořádá město Šumperk ve  spoluprá-
ci s  poskytovateli sociálních a  navazujících služeb  
Veletrh sociálních služeb. Setkání veřejnosti s  po-
skytovateli sociálních služeb se uskuteční v  úterý  
14. června od 13 do 17 hodin v letním divadle u Vily 
Doris a v přilehlých Sadech 1. máje.

Návštěvníci se mohou stejně jako v  minulých le-
tech těšit na praktické ukázky z činnosti jednotlivých 
poskytovatelů, budou si moci zakoupit výrobky uži-
vatelů služeb a  seznámit se s  ukázkami posilování 
paměti, kompenzačními pomůckami například pro 
osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením. 

Chybět nebudou ani bezplatné měření fyziologických 
funkcí, glykemie, nutriční poradna či nácvik kardio-
pulmonální resuscitace. Pro děti i seniory budou při-
praveny různé aktivity, zábavné úkoly a hry, malování 
nebo rukodělná výroba.

Na  veletrhu představí své služby dvě desítky po-
skytovatelů sociálních a navazujících služeb. Součás-
tí akce je rovněž doprovodný program, v  němž své 
umění předvedou uživatelé sociálních služeb. V jeho 
rámci vystoupí studenti Střední zdravotnické školy 
Šumperk a uživatelé služeb Společnosti pro podporu 
lidí s  mentálním postižením, SPOLEČNĚ-JEKHE-
TANE a Vincentina Šternberk. -red-

Na  tři desítky mladých zájemců chtějí o  prázdni-
nách zaměstnat Podniky města Šumperka v rámci pro-
jektu studentských letních brigád. Ty budou probíhat 
v oblasti majetku města, který Podniky spravují. Půjde 
například o  čistění chodníků, odstraňování náletů, 
úklid, natírání laviček a  zábradlí, sběr odpadků, ale 
i o práce na Tyršově stadionu či v okolí města.

Během července a  srpna chtějí Podniky města 
„rozjet“ tři dvoutýdenní turnusy a  na  každý z  nich 
přijmout deset brigádníků ve dvou skupinách rozdě-
lených na chlapce a dívky. První turnus proběhne od  
18. do 29. července, druhý od 1. do 12. srpna a  třetí 
od 15. do 26. srpna. Pracovní doba je od šesti do půl 
třetí s tím, že u mladistvých je zákoníkem práce zkrá-
cena na šest hodin.

O brigádu se mohou ucházet mladí lidé od šestnácti 
let, mladiství do osmnácti let přitom potřebují souhlas 
rodičů. Za hodinu práce dostanou šedesát korun. For-
muláře přihlášek spolu s dalšími informacemi najdou 
zájemci na webových stránkách PMŠ www.pms-spk.cz. 
Přihlášky lze podávat do 17. června poštou nebo osob-
ně. Pokud se přihlásí více uchazečů, než je plánovaný 
počet, bude se o místa veřejně losovat za přítomnosti 
zájemců o brigádu či jejich rodičů. -zk-

Netradiční večerní program chystá šumperské 
muzeum na pátek 17. června. Úderem šesté podve-
černí „odstartuje“ v Pavlínině dvoře Muzejní noc, jež 
v úvodu nabídne taneční a pěvecké vystoupení rohel-
ských Radušek. Na něj naváže stylové zahájení výsta-
vy Koupaliště a plovárny.

„Výstavu zahájí módní přehlídka dobových koupa-
cích úborů a plavek, během níž se mohou návštěvníci 
stejně jako loni těšit na známé tváře našich kolegyň 
a kolegů,“ říká tisková mluvčí muzea Marcela Musi-
lová a dodává, že některé „modely“ muzeu ze svých 
skříní ochotně zapůjčili místní obyvatelé. Zdarma 
zpřístupněny budou i všechny aktuální výstavy. Pří-
chozí se tak například budou moci „probrouzdat“ 
historií koupališť a  plováren v  regionu, a  naladit se 
tak na nadcházející sezonu, nebo si dle potřeby do-
plnit znalosti z  oblasti kultury stolování na  výstavě 
„Stolečku, prostři se!“. A naskytne se jim i jedinečná 
příležitost prohlédnout si přistavené Fiaty - veterány 
v rámci dětské výstavy Autíčkománie. „A protože se 
všechny nabyté zážitky nejlépe vstřebávají u  dobré-
ho jídla a pití, nebude chybět ani občerstvení přímo 
ve dvoře,“ podotýká Musilová a upřesňuje, že Muzej-
ní noc potrvá do desáté večerní. -zk-

Město chystá Veletrh sociálních služeb

Podniky města přijmou 
na léto mladé brigádníky

Muzejní noc se ponese 
v duchu plavkové sezony

Šumperský skatepark v areálu na Benátkách má za sebou premiéru špičkových závodů. Poslední květnovou so-
botu hostil pátý ročník skateboardové soutěže Vans Shop Riot. V kvalifikační části se utkalo třináct tříčlenných 
týmů z celé České republiky i Slovenska, které reprezentují jednotlivé skateshopy, jež soutěž sponzorují. Nej- 
úspěšnější trojicí se stal tým z Havířova, který si dojel pro padesátitisícovou finanční odměnu a postup na evrop-
ský závod ve Španělsku. Šumperští Skate Locals skončili jedenáctí. Očekávané atraktivní finále s vyřazovacími 
duely a soutěží o nejvydařenější trik bohužel zhatila bouřka.   Foto: P. Kvapil

      Na „Bratrušáku“ 
se již koupe 

Bratrušovské koupaliště je v  červnu v pracov-
ních dnech otevřeno od jedné odpolední do osmé 
podvečerní. Vstupné zůstává stejné jako loni.

V  areálu Bratrušovského koupaliště se kro-
mě bazénů a  brouzdaliště nacházejí hřiště pro  
míčové hry, dětské hřiště s  herními prvky a  at- 
rakcemi, lanová pyramida, Disc-golf a  jedenade-
vadesátimetrový tobogan, který je zahrnut do ceny 
vstupného. Až do konce června se zde přitom mo-
hou lidé vykoupat v pracovních dnech od 13 do   
20 hodin, o víkendech pak od 9 do 20 hodin. Od  
1. července bude každodenní provoz od  9 do   
20 hodin a  v  srpnu od  10 do  20 hodin. Bližší  
informace k  provozu bazénu a  Bratrušovského 
koupaliště najdou zájemci na www.aquacentrum.
net. -zk-

      Lidé se pobaví 
na Muzejní silniční noci

Po několika letech neproběhne v červnu tradič-
ní Zábava na Lužích na základně civilní ochrany 
ve  Vikýřovické ulici. Civilní ochrana šumperské 
radnice totiž letos bude spolupracovat s  vikýřo-
vickým Muzeem silnic na akci 3. Muzejní silnič-
ní noc. Naplánována je na sobotu 11. června od   
16 hodin.

Pro ty, kteří areálu muzea zamíří, je připraven 
zajímavý program. Po  zahájení Muzejní noci 
proběhne od 17 hodin vernisáž výstavy nazvané 
Z historie naší dopravní policie, od šesté a osmé 
podvečerní jsou připraveny ukázky práce speciál-
ního jeřábu firmy Miroslava Vařeky a také ukázky 
policejních auto-moto veteránů i současné práce 
dopravních policistů. Chybět nebudou dětské do-
pravní hřiště, půjčovna koloběžek, zdravotnická 
první pomoc, prezentace BESIPu a  také beseda 
na téma Československá obec legionářská, Armá-
da ČR, obrana státu. Příchozí si budou moci pro-
hlédnout zdarma všechny aktuální výstavy.  -zk-

      Letní scéna ožije zítra 
Divadlem v parku

Divadlo Šumperk a místní Dům kultury pořá-
dají v  těchto dnech festival známý jako Divadlo 
v  parku. Jeho třiadvacátý ročník odstartuje zítra 
a potrvá do neděle 12. června. Všechna představe-
ní bude hostit od deváté večerní letní scéna v Sa-
dech 1. máje, za nepříznivého počasí pak místní 
divadlo.

O  zahájení se postará zítra Divadlo Kome-
diograf - divadlo jednoho autora s  prvním wes-
ternem pro ženy, známým příběhem z Divokého 
Západu o slavných pistolnících Butchi Cassidym 
a Sundance Kidovi. V této komedii jsou českými 
pistolníky Tomáš Matonoha a Josef Polášek. V pá-
tek 10. června zavítá do Šumperka Spolek sešlých, 
který hostuje v  Divadle Na  zábradlí, s  komedií 
Commedia dell´arte. O  den později, v  sobotu  
11. června, nabídne opavské Divadlo GAFA hru 
Ta moje Lolita a domácí soubor se představí v ne-
děli 12. června situační komedií S tvojí dcerou ne. 
 -zk-
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Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 16. června

Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
ve  čtvrtek 16. června ke  svému jednání šumperští 
zastupitelé. Po prezentaci Centra bakalářských stu-
dií se budou zabývat zprávou o úrovni příjmů z daní 
a  poplatků ke  konci letošního května. Schválit by 
měli veřejnou finanční podporu v  oblasti výkon-
nostního sportu a  projednají rovněž plnění plánu 
investiční výstavby k 31. květnu letošního roku. Poté 
se seznámí se zprávami o hospodaření s komunál-
ním odpadem a o stavu životního prostředí ve měs-
tě v  loňském roce. Chybět nebudou ani finanční  
materiály a řada majetkoprávních záležitostí. 

V  závěru pak projednají zprávu pražské firmy 
BDO Audit, jež pro město zpracovala forenzní audit, 
zaměřený na hospodaření v Podnicích města Šum-
perka, a také participativní rozpočet. Ten umožňuje, 
aby se občané zapojili do rozhodování o tom, co by 
se za peníze vyčleněné v  rozpočtu k  tomuto účelu 
mělo ve  městě vylepšit, například v  oblasti rekon-
strukce chodníků. Jednání začíná v 15 hodin v za-
sedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -red-

Přesně před týdnem odstartovala 
přestavba křižovatky mezi ulicemi Zá-
břežskou a  Vančurovou a  také „sou-
sední“ křižovatky s  Nerudovou ulicí, 
jež obě místa uzavřela. Objízdné trasy 
vedou ulicemi Havlíčkovou, Žerotí-
novou a Jesenickou a také sousedními 
ulicemi. V  této souvislosti jsou mimo 
provoz i  autobusové zastávky ve  Van-
čurově ulici 16 a  41. Výlukové jízdní 
řády jsou zveřejněny nejen na autobu-
sových zastávkách, ale také na  webu 
města www.sumperk.cz v  Aktualitách 
a  v  odkazu Občan, sekci Komunální 
služby, podsekci Komunikace - Jízdní 
řády MHD.

Rekonstrukce, jež by měla být ho-
tova do  konce srpna, přinese změnu 
přednosti v  jízdě. Hlavní silnice pove-
de po Zábřežské ulici, ulice Vančurova 
bude připojena kolmo. Kromě stavební 
úpravy vlastních křižovatek jsou sou-
částí zakázky nové chodníky, pruhy pro 
cyklisty a osvětlené přechody s ostrův-
ky. -zk-

Šumperští in-lineisté a  vyznavači 
míčových her se již brzy dočkají no-
vých sportovišť. Rybník na  Benátkách 
olemuje asfaltový ovál pro bruslaře 
a  v  areálu vyroste víceúčelové hřiště 
s umělým sportovním povrchem.

In-line dráha kolem rybníka Benát-
ky bude dlouhá pět set čtyřicet sedm 
metrů a do jejího budování se dodava-
telská firma JR STaKR s.r.o. z Bruntálu 
pustila v  květnu. „V  současnosti jsou 
navezeny podkladní vrstvy pod bu-
doucí dráhou a minulý týden se začalo 
s  betonováním obrubníků. Poté bude 
následovat cementová stabilizace a po-
kládka živičného povrchu v  šířce dva 
a  půl metru,“ uvedl vedoucí oddělení 
investic odboru strategického rozvo-
je, územního plánování a  investic Oto 
Sedlář. Dráha by podle něj měla být 
hotova do  1. srpna a  realizace přijde 
na 1,522 milionu korun. 

V místě stávající asfaltové herní plo-
chy vyroste ještě letos víceúčelové hřiš-
tě s umělým sportovním povrchem a se 

střídačkami. Sloužit by mělo především 
basketbalistům a volejbalistům. Doda-
vatele stavby minulý týden schválila 
rada města s tím, že nyní běží zákonem 
daná lhůta pro podávání případných ná-
mitek. Investici, jež přijde na 1,932 mi- 
lionu korun, chce město zrealizovat 
do konce září.

Po  loňském otevření nového skate-
parku se streetovou ulicí, které přišlo 
na  více než sedm milionů, tak místní 
radnice pokračuje v  přeměně lokality 
u krytého bazénu v atraktivní rekreač-
ní zónu pro všechny věkové kategorie. 
Ještě letos by se před venkovní restau-
rací měla objevit pirátská loď pro děti 
s prolézačkami a v dalších letech tu po-
stupně vyrostou sportoviště pro work-
-out, trucková klopená členitá dráha 
pro děti osazená do břehu, která naváže 
na  skatepark, a  posilovna pro střední 
generaci pod širým nebem. 

Rozšířit a  upravit by se mělo také 
parkoviště u  areálu a  do  budoucna se 
počítá rovněž s  rekreačním využitím 

vlastního rybníka, který zatím užívají 
rybáři. Benátky totiž byly v době první 
republiky oblíbeným výletním místem 
Šumperanů i  lidí z  blízkého okolí. Již 
tehdy zde stála hospoda, nádrž fungo-
vala jako městská plovárna a lidé bráz-
dili vodní hladinu na lodičkách. 

„Minulý týden jsme se přímo 
na místě sešli s projektantem, který se 
specializuje na  rybníkářství. Zajíma-
li jsme se o  způsob vyčištění rybníka 
a také o to, zda se poté dá voda udržet 
ve  stavu vhodném ke  koupání,“ uvedl 
Sedlář. Vzápětí dodal, že oslovený od-
borník navrhne městu několik variant 
řešení a  na  základě té nejvhodnější 
zpracuje radnice dokumentaci, nutnou 
pro podání žádosti na  ministerstvo 
zemědělství na  odbahňování a  rekon-
strukci rybníku. Pokud město splní 
parametry, jako například, že odtěžení 
sedimentu půjde do hloubky nejméně 
čtyřiceti  centimetrů, mohlo by za kaž-
dý metr kubický vytěženého kalu získat 
dotaci dvě stě padesát korun. V  pří-
padě, že město se svojí žádostí uspěje, 
počítá se s vyčistěním nádrže příští rok. 
A v plánu je rovněž rekonstrukce piv-
nice, která v současném stavu nemůže 
v  budoucnu vyhovovat sportovištím 
a  zařízením, jež zde vzniknou. Zatím 
ale ještě není jasné, zda půjde o gene-
rální opravu či demolici a stavbu nové-
ho objektu.

Samostatnou kapitolou je pak opra-
va objektu krytého plaveckého bazénu, 
který je ve  velmi špatném stavu. Pro-
jekt na  jeho přebudování v  moderní 
plavecký areál se saunami a  wellness 
centrem existuje již řadu let. Předpo-
kládané náklady na  jeho realizaci se 
pohybují mezi sto dvaceti a  sto třiceti 
miliony korun.  Pokr. na str. 5

Nejvýznamnější události v dějinách města, takzvaný Šumperský sněm z roku 1490, si v sobotu 4. června připo-
mněli všichni, kteří zamířili do Sadů 1. máje. Zde byl pro návštěvníky od deváté dopolední do jedenácté večerní 
připravený bohatý program Slavností města. Ty letos oslavily rovněž jubileum významné osobnosti českých 
dějin - sedmisté výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV.  Foto: P. Kvapil

Rekonstrukce uzavřela 
křižovatky v Zábřežské ulici

Na Benátkách vyrůstá in-line dráha, plánují se další investice

Křižovatky mezi ulicemi Zábřežskou, 
Vančurovou a Nerudovou procházejí 
rekonstrukcí.  Foto: -pk-

Rybník na Benátkách letos olemuje asfaltový ovál pro bruslaře. Minulý týden za-
čala dodavatelská firma betonovat obrubníky.                                                 Foto: -pk-
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Klášterní hudební slavnosti 

Klášterní hudební slavnosti nabídnou řadu narozeninových dárků
Mezinárodní hudební festival Kláš-

terní hudební slavnosti oslaví deset 
let své existence. Za  tu dobu se poda-
řilo uvést v život mimořádný kulturní 
podnik, jenž působí již ve třech krajích 
republiky. Letošní jubilejní ročník tak 
nabídne mimořádně lákavé menu.

„Již loňský rok 2015 byl mimořád-
ně úspěšný. Sedm koncertů navštívilo 
celkem osmnáct set posluchačů z  celé 
republiky i  ze zahraničí. Letos bychom 
chtěli toto číslo ještě překonat,“ říká za-
kladatel festivalu Roman Janků z Agen-
tury J + D. Vzápětí dodává, že jubileum 
oslaví festival nejen koncerty, ale také 
nabídkou nových míst, kde proběhnou. 
Kromě Šumperka, Jeseníku, Loučné, 
Bludova, Králík či Krnova se bude kon-
certovat i na nádvoří zámku ve Velkých 
Losinách a  v  prostorách Horských láz-
ní v  Karlově Studánce. Od  26. června 
do  10. července se tak v  osmi městech 
a  obcích převážně Olomouckého, ale 
také Pardubického a Moravskoslezského 
kraje uskuteční celkem deset koncertů.

A co vedlo Romana Janků před de-
seti lety k tomu, aby uspořádal v Šum-
perku tento festival? „Byla to vlastně 
logická úvaha. Od  roku 2001 jsem 
pořádal koncerty Klasika Viva. O čty-
ři roky později nám všem bylo umož-
něno pořádat a  navštěvovat koncerty 
v  nově zrekonstruovaném klášterním 
kostele. A to byl vlastně onen impulz,“ 
popisuje Janků. Klasika Viva podle něj 
nabídla koncerty vždy od září do červ-
na a letní měsíce nepřivedly do kostela 
hudbu žádnou. „Napadlo mě, že to by 
mohlo být přesně ono období, kdy by 
tento krásný prostor mohl hostit nějaký 
tematický festival. A také jsem si říkal, 
že by bylo pěkné nabídnout v Šumper-
ku koncerty se skladbami oratorního, 
symfonického či operního typu, které 
jsou náročné na  prostor a  organizaci, 
ale do sezony Klasiky Viva se tak dobře 
nehodí. Proto se zrodil festival Klášter-
ní hudební slavnosti,“ dodává.

Narozeninových dárků bude podle 
Romana Janků hned několik. V neděli 
26. června se stane šumperský kláš-
terní kostel dějištěm koncertu, jenž se 
ponese ve  znamení opery. „Desetileté 
výročí s námi oslaví světoznámá česká 
sopranistka Eva Urbanová. Za klavírní 
spolupráce Davida Švece zazní árie ze 
světových a  českých oper,“ prozrazuje 
zakladatel festivalu.

Další koncert je novinkou. Poprvé 
v historii festivalu nabídnou pořadatelé 
„open air“ zážitek. V pátek 1. července 
vystoupí na nádvoří zámku ve Velkých 
Losinách jeden z  nejlepších českých 
houslistů současnosti Pavel Šporcl, 
který svým příznivcům zahraje společ-
ně s  Gipsy Way Ensemble v  projektu 
Gipsy Fire. 

A  s  Pavlem Šporclem jsou spojeny 
i  následující koncerty, tentokrát v  só-
lovém programu Pocta Paganinimu. 
Zazní v  sobotu 2. července v  Karlově 
Studánce a v neděli 3. července v Krá-
líkách, v klášterním kostele na Hedeči.

„Festival zve k  účinkování také 
osvědčené zahraniční umělce. K  nim 
patří Poznaňský chlapecký sbor z Pol-
ska, který na  festivalu vystoupil již 
v roce 2013,“ říká Janků a podotýká, že 
polský sbor se letos představí na dvou 
koncertech. Ten první se uskuteční 
v  pondělí 4. července v  Krnově, kde 
tento fenomenální pěvecký sbor na-
bídne nastudování skladby W. A. Mo-
zarta Requiem. „Koncert je věnován  
260. výročí narození W. A. Mozarta 
a  zajímavostí je, že sólové party této 
skladby nastudovali členové sboru,“ 
prozrazuje intendant festivalu. Dru-
hý koncert tohoto sboru bude hostit 
šumperský klášterní kostel v  úterý  
5. července a  nabídne tradiční sboro-
vý program. O  den později, ve  středu  
6. července, se pak na koncertu v Jese-
níku představí jeden z nejzajímavějších 
českých kytaristů Štěpán Rak se svým 
neotřelým programem. 

Na  další koncerty festivalu přijala 

pozvání momentálně nejlepší česká 
a jedna z nejlepších světových harfistek 
Jana Boušková. Vystoupí v pátek 8. čer-
vence v Loučné nad Desnou a v sobotu 
9. července na zámku v Bludově. 

O  závěrečnou tečku za  Klášterními 
hudebními slavnostmi se postará v ne-
děli 10. července v  klášterním kostele 

v  Šumperku Komorní filharmonie 
Pardubice s Danielem Klánským, kteří 
svým programem vzdají hold operním 
skladatelům G. Rossinimu a W. A. Mo-
zartovi. Během večera zazní nejzná-

mější operní předehry těchto autorů 
a barytonové árie. 

Vraťme se ale do  roku 2006. Če-
kal by tehdy Roman Janků, že festival 
natolik „přitáhne“ veřejnost, že letos 
oslaví desetileté výročí? „Přiznám se, 
že jsem v to plně doufal. Nerad bych se 
pouštěl do projektu, kterému bych plně 
nevěřil. Takže ano, věřil jsem tomu,“ 
zdůrazňuje Janků, který letos obdržel 
Cenu města Šumperka za  rok 2015 
v kategorii Kultura. „Cena mě nesmír-
ně překvapila. Vždy jsem si myslel, že 
takové ceny se dávají, když už člověk se 
svými aktivitami končí nebo má ales-
poň nějaký záslužný věk. Já nejsem ani 
jeden z  těchto případů, každopádně si 
ceny nesmírně vážím. Je to pro mě jistý 
signál, že práce, kterou tady dělám, je 
trochu vidět, někoho zajímá a někdo ji 
dokáže ocenit. Samotného mě to inspi-
ruje k ještě většímu úsilí právě na pro-
jektech, které s  městem Šumperkem 
souvisejí,“ uzavírá zakladatel festivalu.

Vstupenky na  koncerty si mohou 
zájemci koupit v  obvyklých předpro-
dejích a  také on-line na  webových 
stránkách festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz. Pro ty, kteří plánují 
navštívit více než jeden koncert festiva-
lu, jsou připraveny cenově zvýhodně-
né balíčky vstupenek. Ty lze objednat 
pouze on-line na zmíněných webových 
stránkách festivalu. -zk-

Pavel Šporcl svým příznivcům zahraje společně s Gipsy Way Ensemble v projektu 
Gipsy Fire.  Foto: P. Kvapil

Polský sbor z Poznaně se představí na dvou koncertech.  Foto: archiv

O závěrečnou tečku za festivalem se postará Komorní filharmonie Pardubice s Da-
nielem Klánským.  Foto: archiv

Festival „odstartuje“ světoznámá čes-
ká sopranistka Eva Urbanová. 
 Foto: archiv



5 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

   Pokr. ze str. 3
„Zpracovaný projekt je staršího data. 

Vzhledem k tomu, že doba jde překot-
ně dopředu, požádali jsme o jeho revizi 
špičkového bazénáře Bohumila Šťast-
ného. Ve zprávě, kterou jsme obdrželi, 
poukazuje zejména na možnosti úspor 
budoucího provozu, například v  od-
vodu vod či čerpání vody z  vlastních 

zdrojů. Připomínek je poměrně hodně, 
takže chystáme jednání s  projektanty 
a  přípravu harmonogramu samotné 
akce,“ uvedl šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný. Vzápětí podotkl, že měs-
to si na rekonstrukci s největší pravdě-
podobností vezme úvěr. „Chceme rozjet 
jednání s  bankami a  ve  výběrovém ří-
zení poptat úvěr na rekonstrukci bazé-

nu na  Benátkách a  restaurace. Úvěr je 
v rozpočtovém výhledu plánován před-
běžně na  sto patnáct milionů. Předpo-
kládáme ale, že soutěž může cenu srazit. 
O  způsobu financování a  přijetí úvěru 
samozřejmě rozhodnou zastupitelé,“ 
zdůraznil Spurný a  dodal, že nákladná 
rekonstrukce plaveckého areálu by měla 
začít už příští rok. -zk-

Již v nadcházejícím školním roce se 
děti ze školy v ulici Dr. E. Beneše do-
čkají nového venkovního hřiště, kte-
ré budou moci využívat v  hodinách 
tělocviku i  ve  volném čase. Stávající 
sportoviště, jež je za hranicí životnosti,  
nahradí moderní umělý povrch se dvě-
ma hřišti a doskočištěm.

Modernizace, kterou má „na  triku“ 
sdružení firem Společnost EKOZIS 
a  J.I.H. pro Šumperk, jež vyšlo v kon-
kurenci devíti nabídek vítězně z výbě-
rového řízení, zahrnuje vybudování 

sportoviště s dráhou o délce sedmdesát 
metrů pro běh na šedesát metrů a pro 
skok do  dálky. Vyrostou zde rovněž 
víceúčelové hřiště s  umělým sportov-
ním povrchem z  gumového granulátu 
pro minifotbal, volejbal, nohejbal, bad-
minton, streetbal, tenis, přehazovanou 
a vybíjenou a  malé hřiště s  umělým 
travním povrchem. Součástí zakázky 
je i  vybudování zpevněných a  zatrav-
něných ploch a  chodníků. Realizace 
přijde na 4,43 milionu korun a hotova 
by měla být do poloviny srpna. -zk-

Blíží se nejdelší dny roku a  s  nimi 
i  „mini festiválek“ Šumperská nok-
turna, který se uskuteční v  pondělí  
13. a  ve  středu 15. června vždy od   
20.30 hodin. Pozdně večerní koncerty 
chtějí vést k zastavení při procházkách 
městem při hudbě, která zní stmívají-
cím se okolím kostela sv. Jana Křtitele. 

„V  tomto ročníku se sejdeme před 
kopiemi da Vinciho fresek pouze dva-
krát. Velmi toho lituji, ale můj program 
se v  tomto roce nebývale naplnil a  tak 
třetí, páteční večer budou šumperští 
zpěváci pod mým vedením účinkovat 
v  Rotundě v  Dolních Bojanovicích,“ 
říká organizátor akce Vít Rozehnal. 
V pondělí 13. června tak na Kostelním 
náměstí vystoupí žesťový soubor Cla-
sic band z  Bludova pod vedením Iva-

na Zely. „Mladí muzikanti se v  tomto 
tělese seznamují s  díly klasické hudby 
a s citlivostí je interpretují. Pro vystou-
pení na  Šumperských nokturnech si 
dali nelehký úkol. Celý jejich koncert 
bude protkán mariánskou tematikou,“ 
přibližuje program Rozehnal a  dodá-

vá, že zde zazní skladby Dixit Maria, 
Ó sanctisima, Zdrávas královno a  Ave 
Maria hned od několika skladatelů.

Ve středu 15. června rozezpívá oko-
lí kostela místní smíšený pěvecký sbor 
Oculos meos, který vede Vít Rozehnal. 
Toto mladé šumperské sborové těle-
so si dalo do vínku tři oblasti své čin-
nosti - duchovní hudbu, lidovou píseň 
a  klasickou sborovou tvorbu. „Ukázky 
ze všech těchto okruhů budete moci 
na podvečerním koncertu slyšet. Za po-
zornost bude stát provedení pěti skla-
deb duchovní hudby z  první poloviny  
14. století, které sbor nastudoval  
k 700. výročí narození Karla IV.,“ pro-
zrazuje sbormistr a dodává, že skladby 
doprovodí na hudební nástroje žáci An-
tonína Mináře ze šumperské ZUŠ. -red-

Na Benátkách vyrůstá in-line dráha, plánují se další investice

Startuje rekonstrukce školního hřiště u „Jedničky“

Šumperská nokturna oživí Kostelní náměstí

Náměstí 
obsadí veteráni

Muzeum otevře 
hned tři výstavy

Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka chystá na sobotu 11. června 
na  náměstí Míru již čtvrtým rokem 
Prádlo Mertl. Mezi partnery akce je 
i město. 

Akci, na  níž se představí desítky 
účinkujících, zahájí ve  13.30 hodin 
slavnostní fanfáry, úvodní slovo a  pří-
jezd veteránských vozidel. Program, 
který potrvá až do  půlnoci, pak bude 
pokračovat vystoupením taneční sku-
piny Folí de la Fúl, vernisáží fotografií 
Petra Kobylky a  představením zájmo-
vých, tanečních a  pěveckých skupin 
všech věkových kategorií. Chybět 
zde nebudou Klub tanečního spor-
tu Šumperk, Mažoretky KK Dance 
Šumperk, Šumperský kytarový orchestr 
či pěvci z místní „ZUŠky. Hned třikrát 
se pak mohou příchozí těšit na módní 
přehlídky plavek a také na kolekci mo-
helnického módního návrháře Luďka 
Hanáka. Po  večerní velké módní pře-
hlídce dámského a pánského spodního 
prádla uzavře akci poslechově taneční 
koncert skupin Katapult Cover Band 
a  A. M. Úlet. Vstup na  celou akci je 
zdarma. -red-

Hned tři nové výstavy chystají 
v  červnu šumperští muzejníci. První 
z nich, nazvaná Koupaliště a plovárny, 
bude zahájena v  rámci Muzejní noci 
v pátek 17. června v 18 hodin a v Rytíř-
ském sále potrvá do 11. září.

Hollarovu galerii obsadí ve  čtvrtek 
23. června grafika, malba a kresba Ka-
mila Lhotáka, jehož zřejmě nejznáměj-
šími náměty jsou balon - letadlo - kolo 
- automobil. Tvorbu tohoto předního 
představitele české výtvarné scény  
20. století přiblíží grafiky, malby i knihy 
jím ilustrované. Výstava bude zahájena 
vernisáží v 17 hodin. 

„ART Anna Stejskalová - Můj ab-
straktní svět“ je název autorské výstavy 
mladé výtvarnice, fotografky a  taneč-
nice flamenka. K vidění bude v Galerii 
mladých od pátku 24. června. Vernisáž 
proběhne v 17 hodin.  -zk-

Na  akci opět nebudou chybět vete-
ránská vozidla.                         Foto: -zk-

Nevyhovující sportoviště nahradí 
moderní hřiště.  Foto: -pk-

Jak ukazuje snímek pravděpodobně ze třicátých let, nádrž fungovala jako městská plovárna.  Foto: sbírky VM Šumperk

Šumperská nokturna již po  několik 
let nabízejí zastavení ke  společným 
setkáním.  Foto: -zk-
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Kaleidoskop událostí

V  sobotu 21. května proběhlo vel-
ké finále Aerobik Tour v  týmových 
choreografiích v  kongresovém centru 
ve  Zlíně. Šumperk reprezentovaly dva 
aerobikové týmy z SK - D.V. Šumperk 
pod vedením Denisy Venosové, jež síd-
lí ve Welly Relax. 

Děvčata soutěžila v  kategori-
ích s  průměrným věkem 7 - 10 let  
a  10 - 13 let. Mladší tým ve  složení  
A. Morávková, J. Anna Kukulová,  
S. Matochová, K. Žebroková, K. Vé-
nosová a  D. Runtáková vybojoval 
stříbrnou příčku. Starší tým ve složení  
D. Hanáčková, J. Morávková, S. Láno-
vá, N. Šebelová, D. Vu a A. Klára Gro-
nychová získal krásné třetí místo. 

Šumperské aerobičky se ještě zúčast-
nily MČR v  komerčním aerobiku jed-
notlivkyň, které proběhlo 29. května 
v  pražské sportovní hale na  Petřinách. 
Šumperk měl zastoupení snad ve všech 
kategoriích. V  kategorii 8 - 10 let 
reprezentovaly město S. Matochová,  
J. Anna Kukulová, K. Žebroková,  
D. Runtáková, V. Ženčáková a  N. Kul- 
hajová, v  kategorii 11 - 13 let N. Ma- 
tochová, v  kategorii 14 - 16 let  
J. Morávková a v kategorii 17 a více let 
D. Venosová. Nejúspěšnější byla v kate-
gorii 8 - 10 let Natálie Kulhajová, která se 
probojovala do  úplné finálové skupiny, 
a jejich trenérka v kategorii 17 a více let 
Denisa Venosová, jež se také probojova-
la do finále. Všem děvčatům ze Šumper-
ka gratulujeme. D. Venosová

Šumperské gymnázium chce přivá-
dět do  školy zajímavé, inspirativní či 
mediálně známé osobnosti, které mo-
hou být studentům dobrým vzorem 
a motivací pro další seberozvoj.

Poslední taková beseda proběhla 
v pátek 20. května, kdy školu navštívil 
ministr zemědělství České republiky 
Marian Jurečka. Na své cestě po Šum-
persku se krátce zastavil na gymnáziu, 
aby besedoval se studenty o aktuálních 
problémech, které dnešní doba přináší.

Padesátka žáků seminářů ze země-
pisu a  z  moderních dějin během ho-
dinového setkání s  panem ministrem  
besedovala na  témata migrace, klima-
tické změny, sucho a  boj s  ním. Pan 
ministr se ukázal jako kompetentní 
a  dobrý řečník, který umí zaujmout. 
K  tématu migrace uváděl konkrétní 
příklady svých zkušeností z cest po af-
rických zemích a zemích Blízkého vý-
chodu. Na  celou řadu studentských 
dotazů směřujících k  migraci lidí 
do  Evropy odpovídal s  apelem na  to, 
abychom nedávali šanci šíření iracio-
nálního strachu a  obav z  příchozích. 
Podle pana ministra je třeba situaci 
řešit s  chladnou hlavou, ale důsledně. 
Bude třeba vymezit podmínky, za kte-
rých bude přijímání migrantů možné, 
a  do  regionů, odkud migranti přichá-
zejí, směřovat pomoc evropských zemí.

Ve druhé části besedy Marian Jureč-
ka zabrousil do agendy svého rezortu. 
Představil koncepci ministerstva v boji 
proti suchu. Studentské otázky mířily 
na  realizaci kanálu Dunaj-Odra-Labe, 
způsoby šetření vodou nebo budování 
vodních nádrží na Šumpersku.

Posluchače zaujal pan ministr také 
svým životopisem. Kromě informa-
cí o  své početné rodině s  pěti dětmi 
popsal zejména počátky své poměrně 
rychlé politické kariéry. Příjemné ho-
dinové setkání zakončil ministr Jureč-
ka apelem na studenty, aby v budoucím 
životě využívali svá demokratická prá-
va podílet se na správě občanských věcí 
a ovlivňovat veřejný život České repub-
liky. T. Hlavsa, M. Maceček, 

 Gymnázium Šumperk

Český den proti rakovině v Šumper-
ku, který proběhl ve středu 11. května, 
byl opět úspěšný. Zaměřen byl na pre-
venci rakoviny prsu u žen. Možná i díky 
krásnému počasí lidé velice ochotně 
kupovali kytičky měsíčku zahradního, 
letos s růžovou stužkou.

V  Šumperku tradičně prodáva-
ly kytičky ženy z  Ligy proti rakovině 
a  studenti Střední zdravotnické školy.  
Prodalo se všech 4  400 květů, za  něž 
dárci „utratili“ celkem 97 121 Kč. Opět 

jsme měli stánek na  „Točáku“, kde 
v  odpoledních hodinách vystoupily 
mažoretky Tanečního spolku KK-Dan-
ce Sany. Tradičně jsme mohli navštívit 
všechny provozy podniku Metra-
-Apator. Chtěla bych poděkovat všem 
ochotným dárcům, zejména těm, kteří 
přispěli větší finanční částkou. Poděko-
vání patří vedení Střední zdravotnic-
ké školy Šumperk - všem studentům 
a  dobrovolnicím, kteří se do  akce za-
pojili, stejně jako Nemocnici Šumperk, 
kde zásluhou vedoucí sestry chirurgie 
Olgy Davidové a onkologického oddě-
lení bylo vybráno 7 500 Kč. Poděkovat 
bych chtěla také vedení České pošty 
v Šumperku, kde nám ochotně a rychle 
spočítali výtěžek sbírky.

Vybrané peníze půjdou tradičně 
na  preventivní akce LPR, podpoří vý-
zkum rakoviny a  část výtěžku se vrátí 
pacientským organizacím. Šumperská 
LPR je použije na  rekondiční pobyty 
žen v letošním roce.

 J. Koutná, LPR Šumperk

V neděli 29. května zaplnili nádvoří 
Pavlínina dvora šumperského muzea 
psi všech ras a velikostí. Proběhl zde to-
tiž osmý ročník Šumperského hafana.

V první kategorii štěňat, kterou po-
suzovala Karla Mornstein-Zierotin, 
vyhrál čtyřměsíční aljašský malamut 
Sunny Jakuba Kolína. Rozhodčí druhé 
kategorie, v níž soutěžili psi s průkazem 
původu, Želimír Nevrlý, vybral jako ví-
těze zástupce málo známého plemene, 
brabantíka Valencia, Yvony Jurčíko-
vé. Margit Horáčkovou zase okouzlil 
v  kategorii psů bez průkazu původu 
dvouletý basenji Rocky Nikoly Araba-
šové. Voříšci poté na  výzvu rozhodčí 
Bobinky Mösnerové předvedli něco 
málo z poslušnosti i z agility a vítězem 
se stala roční Kejsi Daniela Poláška. Po-
slední skupinu veteránů a pejsků s han-
dicapem vyhrála fenka zlatého retrívra 
Jesika s Natálií Zetochovou. Rozhodčí 
Veroniku Lesiukovou zaujal zejména 
krásný pohyb této osmileté fenky.

„Celkového vítěze vybírali hlasová-

ním diváci. Nejvíce hlasů dostal čtyř-
měsíční pejsek Sunny, vítěz kategorie 
štěňat, který se tak stal držitelem titulu 
Šumperský hafan 2016,“ říká ředitelka 
šumperského muzea Marie Gronycho-
vá. Vzápětí dodává, že vítězové jed-
notlivých skupin dostali granule, deky, 
hračky, misky nebo obojky a  také pří-
věsky s  logem Šumperský hafan 2016. 
A samozřejmě diplomy, poháry a dor-
ty. Velký dort pak čeká i na vítěze inter-
netové soutěže Hafan sympaťák. „Chci 
poděkovat všem partnerům a sponzo-
rům a také městu, které akci podpořilo 
menší finanční částkou,“ uzavřela Gro-
nychová. -red-

Šumperská farma Pomněnka připra-
vila od  letošního dubna pro veřejnost 
několik novinek. Farmu, jež se nachází 
v  Zemědělské ulici, provozuje místní 
Společnost pro podporu lidí s mentál-
ním postižením.

„Místo toho, aby si děti hrály venku, 
sedí dnes u  televize nebo u  počítače. 
Bez vztahu k rostlinám, zvířatům a pří-
rodě vůbec však strádá jejich emoci-
onální schopnost vazby,“ přibližuje 
Mirka Zagozdová důvod, proč farma 
láká obyvatele, aby na ni zavítali. „Po-
kud chcete strávit s  rodinou a  dětmi 
příjemné chvilky, můžete kdykoli přijít 
a posedět na čerstvém vzduchu, v krás-
né přírodě. Pohladit si kozy, ovce, po-
dívat se na koně a slepice, pomazlit se 
s kočkami…,“ dodává. 

Provozovatelé farmy navíc pro děti 
chystají „školu smyslů“. Jde o přírodní 
hřiště, na  němž mohou děti rozvíjet 
svoji fantazii a  kreativitu, dotýkat se 
a  hrát si s  přírodními materiály, jako 
jsou voda, písek, kamení či dřevo. Far-
ma rovněž nabízí zážitkové programy 
pro děti ze školek a  škol, pro seniory 
a také rodiny. „Chceme dětem umožnit 
využít jejich zvídavost poznávat život 
skrze přírodu, smysly, lidi a  zvířata,“ 
uzavírá Zagozdová a  upřesňuje, že 
více informací najdou zájemci na face-
booku - Farma Pomněnka, nebo mo-
hou volat na tel.č. 604 936 682. -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Ministr besedoval se studenty o aktu-
álních problémech dnešní doby. 
 Foto: archiv

Mladší tým aerobiček vybojoval stří-
brnou příčku.  Foto: archiv

Vítěz veteránů fenka Jesika s rozhodčí 
Veronikou Lesiukovou. 
 Foto: VM Šumperk

Na  farmě nechybějí domácí zvířata. 
 Foto: archiv

Šumperské aerobičky 
bodovaly v soutěžích

Ministr Marian Jurečka 
besedoval s gymnazisty

Kvítek měsíčku lékařského 
šel „na dračku“

Šumperský hafan 
již má své vítěze

Farma Pomněnka chce rozvíjet 
fantazii a kreativitu dětí
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Červnové Kulturní okénko aneb kam se vydat za kulturou

Dívčí vokálové trio Makabara vy-
stoupí ve  středu 15. června v  šum-
perském klášterním kostele. Koncert 
pořádá v  rámci festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě místní oblastní 
odbočka Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR.

Trio, jež vzniklo v roce 2004 na kon-
zervatoři Jana Deyla, tvoří zrakově 
postižené umělkyně Marie Vostatko-
vá, Kateřina Uličná a  Barbora Janová. 
V současné době se zabývá interpretací 
hebrejských písní a  zároveň se v  jeho 
repertoáru objevují písně skladatelů  
20. století, písně lidového charakteru, spi-
rituály a skladby populární. Koncert začí-
ná v 17 hodin a vstupné je dobrovolné.

V rámci loňského EXPA v Miláně se 
uskutečnila i unikátní výstava „Leonar-
do 1452 - 1519“, na  níž byla k  vidění 
nejzajímavější díla Leonarda da Vin-
ciho. Expozice byla výsledkem šesti-
leté práce odborníků a diváci si ji díky 
moderním filmařským technologiím 
mohou vychutnat v úterý 14. června od  
20 hodin v kině Oko. Uvidí nejen Leo-
nardovy obrazy, rukopisy, přírodopisné 
nákresy, utopické projekty, anatomické 
kresby a  mytické výjevy, ale v  závěru 
dokumentu se projdou po  samotném 
Miláně, který da Vinciho inspiroval 
a utvářel.

Od poloviny června bude v městské 
knihovně v ulici 17. listopadu 6 v rám-
ci cyklu Setkávání se seniory k  vidění 
výstava Jesenické říčky a  potoky foto-
grafa Jaromíra Ryšavého, jenž pochází 
z  Východních Čech, odkud se v  roce 

1948 přestěhoval do Šumperka. Zaháje-
na bude ve čtvrtek 16. června v 17 ho- 
din a  k  dobré náladě a  poslechu pak 
následně na zahradě zahraje Old Time 
Jazzband Loučná nad Desnou. Výstava 
potrvá do 7. září.

Již sedmý ročník akce nazvané Pra-
dědovy letokruhy chystají Klub českých 
turistů ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Doris a  šumperskou Měst-
skou knihovnou. Proběhne v  sobotu  
18. června na  horské chatě Paprsek 
a účastníci si budou moci odnést zbru-
su nové omalovánky pro dospělé z díl-
ny výtvarnice Věry Kovářové. 

Akci již tradičně zahájí v pravé pole-
dne Old Time Jazzband z  Loučné nad 
Desnou, který zde bude hrát až do dru-
hé odpolední. Příležitostné razítko 
a  účastnický pamětní list s  historic-
kou fotografií Paprsku ze sbírky Petra 
Možného pak mohou zájemci získat od  
10 do 14 hodin. Pro sběratele bude na-
víc k  dispozici příležitostná turistická 
známka a turistická nálepka. 

Pro ty, kteří si netroufnou dorazit 
pěšky nebo na  kole, pořadatelé opět 
vypraví autobus. Počet míst je ovšem 
omezený, takže zájemci se musí pře-
dem přihlásit v  půjčovně pro dospělé 
v  knihovně v  ulici 17. listopadu, pří-
padně telefonicky na čísle 583 283 138, 
členové Klubu důchodců pak ve  Spo-
lečenském středisku Sever. Informa-
ce o  odjezdu autobusů zjistí zájemci 
v  knihovně na  tel. čísle 583  283  138. 
Předpokládaný příjezd zpět do  Šum-
perka je do 17 hodin.  

V  červnu se na  pultech knihkupec-
tví představí nová obrazová publika-
ce nazvaná „Pomezí Čech a  Moravy 
od Suchého vrchu po Lázek na starých 
pohlednicích a  fotografiích“. Na  histo-

rických snímcích v  ní jsou zachyceny 
tři turistické cíle, a  to Suchý vrch, Se-
veromoravská chata a Lázek. Nechybějí 
mezi nimi vesnice a město Štíty poblíž 
bývalé zemské hranice. 

Vydání publikace, v  níž je celá řada 
málo známých fotografií, inicioval 
šumperský badatel a sběratel pohlednic 
Petr Možný, který také provedl výběr 
a  uspořádání pohlednic ze své sbírky. 
Některé další snímky se podařilo vypůj-
čit od  soukromých sběratelů. Kniha je 
doplněna historickými razítky, odzna-
ky, turistickými štítky na hole a  znaky 
vesnic a města Štíty. Poutavý doprovod-
ný text napsal znalec tohoto kraje Zde-
něk Gába. 

Křest knihy, kterou vydalo štítec-
ké nakladatelství Veduta, se uskuteční 
ve  Valteřicích v  sobotu 25. června při 
příležitosti „Setkání na  pomezí Čech 
a Moravy“, které se zde koná každý rok. 

 Zpracovala -zk-

Letošní Omalovánky pro dospělé jsou 
z dílny výtvarnice Věry Kovářové.

Každý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“   Počítačový kurz 
10.6. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
14.6. od 16 hod. v „S“   Klub filatelistů 
16.6. od 13.30 hod. v „P“   Sdělujeme pocity malbou
16.6. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje V + H Retro
Každé pondělí od 13 hod.   Konverzace v němčině pro seniory 
a od 14 hod. v „S“  - mírně pokročilí; začátečníci 
Každé pondělí od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině pro seniory 
  - pokročilí
Každý pátek od 12.30 a od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - 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 8.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“ 
Každé úterý od 9.30 hod. a každý  Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod. v „P
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,   Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
Každé úterý od 15.30,   Jóga I.-III. 
17 a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
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 od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobo-
dy 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Pontis Šumperk
14.6. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
15.6. od 17 hod.  Koncert dívčího tria MAKABARA 
v klášterním kostele
17.6. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
20.6. ve 13.30 hod.  Turistická vycházka z Bludova do Šumperka 
 Sraz na autobusovém nádraží
21.6. od 9 do 14 hod.  Stezka s bílou pastelkou - putování světem 
 nevidomých pro ZŠ a MŠ
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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk

Klášterní kostel 
rozezpívá Makabara

Pradědovy letokruhy lákají 
na omalovánky pro dospělé 

Vyjde nová publikace 
z pomezí Čech a Moravy

Oko promítne největší 
díla Leonarda da Vinciho 

V knihovně vystaví 
fotografie Jaromír Ryšavý  

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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SVČ Doris
8.6. od 19 hod. v klášterním kostele  Koncert lotyšského smíšeného sboru 
  Maska a Motýlů Šumperk
9.6. od 18 hod. v klášterním kostele  Závěrečný koncert Barevných dětí 
  a Plameňáků ŠDS
22.6. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
Do 24.6. vždy od 16 do 18 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ   tanečního oboru ZUŠ Šumperk 
Do 24.6. vždy od 16 do 17 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZŠ v ul. Dr. E. Beneše   výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
Do 24.6. vždy od 15 do 16 hod.   Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ   literárně-dramatického oboru ZUŠ 
  Šumperk 
16.6. v 17 hod.   Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného
v Domě kultury Šumperk  oboru ZUŠ Šumperk
16.6. od 18 hod. v klášterním kostele  Koncert dechového orchestru ZUŠ 
  Šumperk
22.6. od 17 hod.   Divadelní představení LDO 
v koncertním sále ZUŠ   ZUŠ Šumperk: Televize „NOA?“
24.6. od 16 hod. na zahradě ZUŠ   Evropský den hudby
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk
Každé pondělí od 16.30 hod.   Biblická hodina pro hledající 

Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života 
kontextu křesťanské víry

Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
Setkávání pro dlouhodobě pečující o ne-
mocné 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.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Městská knihovna

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

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pondělí - pátek od 8 do 12 hod.   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
a od 13 do 16 hod.   místa a zkušeností v Šumperku 

- PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
Prostor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů. 

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cent-
ruminovaci.cz, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání 
  z knih, posezení, vzájemné sdílení
14.6. od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou  Programy 

pro rodiče a do 6 let, červen inspirovaný 
veršovanými pohádkami Fr. Hrubína

14.6. v 17 hod. ve „FS“   Modlitby matek 
15.6. od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost   Tzv. „Koloběh 
  knih“ - knihy můžete přinést, vyměnit za 
  jiné či si je odnést domů; výstava fotografií 
  P. Tkadlece
19.6. po 9. mši svaté v chodbě „FS“   Burza dětského oblečení  Informace pro 

zájemce o  dodání dětského oblečení 
na tel.č. 731 402 395

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. 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu

8.6. - 12.6.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
 a poznáváním bylinek - herbářování
11.6. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Potůčník, Sv. Anna, 
 Velké Losiny nebo Hanušovice 
18.6. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Kouty nad Desnou, 
 Červ. sedlo, Šerák, Ramzová (hřebenovka)
25.6. v 6 hod. u Penny marketu  Turistika Batůžkáři: Společný zájezd soukr. 
 autobusem na Borůvkovou Horu, Venušiny 
 Misky, Javorník 
3.7. - 9.7.  Turistika Batůžkáři: Vysoké Tatry, Rysy atd. 
 Týdenní pobyt, 2 skupiny, nutno přihlásit se 
 - spěchá
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.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. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 
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MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá nábor do hudebních oborů
30. 6. od 10 do 12 hod. v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
pořádá nábor do hudebních oborů

Akustická kytara
Akustická kytara (přípravka děti 5 - 6  let) 
Zpěv - klasika, pop, rock 
Zpěv (přípravka děti 5 - 6 let)
Klavír, keyboard
Keyboard (přípravka děti 5 - 6 let)
Elektrická kytara
Zobcová � étna
Akordeon (tahací harmonika)
Ukulele
Cajon, Djembe
Bicí souprava

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  
A  VZDĚLÁVÁNÍ

M. MACHALA 
  - Šumperk

nabízíme 
hudební kurzy

M. MACHALA
  - Šumperk

hudební kurzy

Bicí souprava 
- djembe - cajon
Zpěv
Zobcová � étna  
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
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

Nabízíme:
- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu 
- zaměstnanecké bene� ty
- nástupní plat 21.340,- Kč

STRÁŽNÉ
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do služebního poměru

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Vězeňská služba České republiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: jjanickova@vez.mir.justice.cz 
Telefon: 583 488 230  
www.vscr.cz/mirov

Více informací získáte při vaší 
osobní návštěvě po dohodě 
s personálním oddělením

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 10.6. 2016 do 23.6. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice s kostí .........................................................................88 Kč/1 kg        
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Trio cereální 150 g ...................................................................................................................7,90 Kč 
Nabídka vybraných druhů pečiva s dlouhodobě sníženou cenou!!!
Slezská pekárna Opava 
Rolka jablečná 80 g .................................................................................................................6,90 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.
Lisované koleno .............................................................................................................................. 126,- Kč/1 kg
Slovenský točený ..............................................................................................................................41,- Kč/1 kg
Špekáčky ručně vázané ................................................................................................................86,- Kč /1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA Klobása bernartická  ........................................................... 110,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017

AgenturA práce petr Kuba s.r.o., 
Okružní 186/15, Mohelnice nabízí pracovní pozice 

dělníK/ce montáže 

pro firmu Hella Autotechnik noVA s.r.o. mohelnice

požadujeme: 
manuální zručnost
spolehlivost 
ochotu učit se novým věcem 
nabídka je vhodná 
i pro absolventy bez praxe 
v letních měsících možnost 
brigády

náplň práce: 

obsluha montážních linek 
a zařízení  
montáž automobilových 
světel

nabízíme:  
nadstandardní platové 
ohodnocení 
minimální základ 93.20 Kč/hod. 
hlavní pracovní poměr 
příplatky dle platné 
legislativy, prémie 
příplatek za nepřetržitý 
provoz 
příspěvek na stravné
práce v čistém prostředí 
možnost přesčasů
profesní růst
dobrá dopravní dostupnost

 Kontaktujte: personální oddělení
tel.: 587 070 090, mob.: 733 537 012, 605 297 823
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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.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

Stručný popis práce:
vyhledávání nových zákazníků; odborné informování zákazníků o produktech a službách, které nabízí 
společnost Auto Hégr, a. s.; přímý prodej produktů a služeb, které nabízí společnost Auto Hégr, a. s.; 
zajišťování řádného a včasného plnění zákaznických objednávek; poskytování doplňkových služeb; 
shromažďování informací; realizace vztahového marketingu

Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk

Požadujeme:
-  SŠ vzdělání s maturitou
-  ekonomické zaměření vzdělání je výhodou
-  zkušenosti s přímým prodejem jsou výhodou
-  praxe v oboru vítána
-  řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu
-  uživatelskou znalost PC (MS Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Outlook Express, MS Internet Explorer)
-  velmi dobré komunikační schopnosti; perfektní 

vystupování
-  vysoké pracovní nasazení; časovou flexibilitu
-  ochotu učit se, tvořit a zkoušet nové věci; loajalitu vůči 

zaměstnavateli

Písemné žádosti se strukturovaným životopisem a současné foto pasového formátu zasílejte 
do 19. 6. 2016 na poštovní adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk.

V případě, že se přihlásíte do tohoto výběrového řízení a nebudete kontaktováni pracovníky společnosti 
Auto Hégr, a. s. do 3. 7. 2016, vezměte prosím na vědomí, že jste nepostoupili do dalšího kola tohoto 

výběrového řízení, a že tuto skutečnost Vám již nebudeme sdělovat žádnou jinou formou.
Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na www.auto-hegr.cz

prodejce vozů Škoda
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Prodejce/-kyně nových  
a ojetých vozů v Šumperku

Nabízíme:
-  příležitost k seberealizaci
-  náročnou a odpovědnou práci 

v zázemí autorizovaného prodejce 
Škoda Auto, a. s.

-  samostatnou práci
-  podílovou mzdu a od ní odvozenou 

možnost nadprůměrných výdělků
-  firemní automobil pro plnění  

pracovních úkolů
-  mobilní telefon
-  kvalifikační růst a odborná školení  

- vše plně hrazeno firmou

50 MEGA
303,- Kč

100 MEGA
424,- Kč

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.
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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

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

Dva páry brýlových 
skel za cenu 
JEDNOHO
MULTIfokální brýlová 
skla VARILUX VŠE 
v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, blízko/ 

NEBO 
Brýlová skla na Dálku 
+ ZDARMA sluneční brýlová skla

*akce platná při nákupu 2 brýlových obrub

Využijte této 
skvělé AKCE 
platnost jen 

do 30.6.2016!

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

Čištění koberců a Čalounění 
hloubkové extrakční čištění

VoSkoVÁní PVc, lina, DlaŽeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

ÚDrŽba a Čištění Parket
vše pro  dřevěné pod lahy  -  BONA

PůJČoVna čisticích strojů
půjčovna s dovozem

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

PRÁZDNINY NA FARMĚ
Rodiče jsou v práci a ty jsi sám/sama doma? Nemáš co dělat  
a kamarádi jsou pryč? Přijď za námi na farmu Pomněnka v Šumperku. 
Můžeš nám pomoci postarat se o zvířata, seznámíš se s nimi, jejich 
potřebami a naučíš se o nich spoustu věcí. Čekají tě koně, kozy, ovce, 
slepice, králíci, kočky a psi :-). Navážeš s nimi vztah a taky potkáš 
podobně smýšlející kamarády :-). Vedle farmy je Škola smyslů, kde si 
můžeš tvořit co chceš z přírodních materiálů :-)

Menší děti můžou přijít 
s rodiči :-)

Více informací tel. 
604 936 682
Farma Pomněnka, 

Zemědělská ulice Šumperk

Pro děti od 6 do 15 let
Každý všední den 9 - 13 h

Cena 700 Kč / týden,
nebo 140 Kč/den
včetně oběda :-)

Spousta atrakcí pro děti (Pohádkový les + poník, ZOO koutek /hadi, želvy, králíci, mor-
čátka, rybičky atd./, balónky, cukrová vata, popcorn... skákací hrady, trampolíny, nové 
lanoviště) * Soutěž - zelenina - ovoce - špízy, táborák s opékáním * Vystoupení gym-
nastek a ohňová show pana Adámka ve 22.22 hodin * Sportovní soutěž - driblování 
s míčem nohou, hod pinpongovým míčkem o hodnotné ceny…

K poslechu a k tanci hrají „Trocha klidu“ a kultovní šumperská kapela „Holátka“!

Bohaté občerstvení pro děti a dospělé!!!
Prohlídka školy - prezentace přípravné třídy! Více na plakátech či www.slunecniskola.cz.
Akce se koná za každého počasí ( za deště v interiéru školy) !!!

4. Temenická pouť 
neboli „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“VÍTÁNÍ PRÁZDNINVÍTÁNÍ PRÁZDNIN“
v   pátek 24. června od 15 do 24 hodin 
v areálu ZŠ Šumperk, Sluneční 38

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HURÁ 
DO PLAVEK!

Hledáme
PANÍ 

PRO PÉČI 
O BABIČKU

do soukromí 
v Šumperku.

Volejte 
607 189 798

INZERUJTE 
v Šumperském 
ZPRAVODAJI!

Náklad 14.000 ks * 
20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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Nový Tiguan na sebe díky působivým designovým křivkám a sebevědomému výrazu strhne pozornost všude tam, 
kde se objeví. Stejně atraktivní prvky Vás čekají uvnitř: inovativní systémy konektivity, které Vás propojí s online 
světem, a designové detaily interiéru. Všude, kam stočíte svůj zrak, spatříte něco úžasného.
www.novytiguan.cz

Maximální rychlost 250 Mbit/s. 
Nový Tiguan. Život bez hranic.

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Věci, které umíme

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

http s ://www. instagram.com
/krestanske spolocenstvo

https ://www. facebook.com
/m i lostspk

GALERIE-KLUB, FIALOVA 3
18:00 - 20:00 HOD.

každé pondělí

www.milost.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

     INFORMACE • KATALOGY
Kancelář CK • Lidická 18 • Šumperk • Po – Pá 14 – 18 hod.

DOVOLENÁ, KTERÁ BODNE!

www. hornettour.cz

 POBYTOVÉ ZÁJEZDY k moři – Kalábrie od 8690,-
 CYKLOTURISTIKA na perle Baltu Bornholmu za 8690,-
 TERMÁLNÍ LÁZNĚ Maďarsko a Slovensko 

od dubna do listopadu od 1850,-
 ZA POZNÁNÍM Evropy včetně České republiky
 SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ PRO ŠKOLY 

za ZAJÍMAVÉ CENY, KTERÉ VÁS PŘEKVAPÍ

STAČÍ SI JEN VYBRAT...
www.hornettour.cz


