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PechaKucha 
se odehraje 
v zahradě kina

Patnáct dní si již užívají prázdnin děti 
z tzv. Hlucháku, tedy ze Základní ško-
ly v ulici 8. května. Vysvědčení dostaly 
s dvoutýdenním předstihem, ve školní 
budově je totiž vystřídali řemeslníci. 
Žákům zbývajících čtyř „základek“ pak 
odstartovaly prázdniny minulý čtvrtek. 
Také jejich školy či školní areály ožívají 
stavebním ruchem.

Letošní prázdniny se nesou na všech 
šumperských základních školách 
ve znamení rekonstrukce. Školní budo-
va v ulici 8. května ožila stavebním ru-
chem už předminulý týden. Společnost 
PRINS Josefa Koláře z  Přerova, která 
uspěla ve  výběrovém řízení, se zde 
pustila do čtvrté etapy sanace vlhkého 
zdiva v kuchyni, jež přijde na 5,564 mi- 
lionu korun. Kuchyň bude mít i  no-
vou vzduchotechniku za  půldruhého 
milionu, kterou zrealizuje Jiří Kouřil 

z  Dolan, a  zbrusu novou technologii 
v hodnotě 4,995 milionu, kterou dodá 
společnost První chráněná dílna z Ústí 
nad Labem. Součástí rekonstrukce, jež 
zasáhne i výdejnu stravy, je rovněž vý-
měna rozvodů vody, odpadů a elektro-
instalace. Vzhledem k rozsahu prací se 
počítá se zahájením školního roku až 
ve čtvrtek 8. září.

Stavební dělníci a řemeslníci obsadí 
i další čtyři školní areály. V jídelně ško-
ly v Šumavské ulici zhotoví rýmařovská 
�rma Rýmstav CZ nový akustický pod-
hled. Investice přijde na necelých čtyři 
sta padesát tisíc. Škola ve Sluneční ulici 
se pak dočká propojovací komunikace 
mezi ulicemi Sluneční a  Školní a  par-
koviště.

Moderní sportoviště dostane škola 
ve Vrchlického ulici, v areálu nebudou 
chybět ani dvousetmetrová atletická 

dráha, vrhačský kruh a  multifunkční 
házenkářské hřiště. Vybudování hřiště 
přijde na  9,350 milionu korun a  jeho 
realizaci má „na  triku“ Sdružení pro 
sportoviště Šumperk, což jsou Ekozis 
Zábřeh spol. s  r.o. a  J.I.H. - sportovní 
stavby s.r.o. Praha.

Stejné sdružení se již pustilo do pro-
měny venkovního hřiště u  základní 
školy v ulici Dr. E. Beneše. Modernizace  
zahrnuje vybudování sportoviště s drá-
hou o  délce sedmdesát metrů pro běh 
na  šedesát metrů a  pro skok do  dálky. 
Vyroste zde rovněž víceúčelové hři-
ště s  umělým sportovním povrchem 
z  gumového granulátu a  malé hřiště 
s  umělým travním povrchem. Součás-
tí zakázky je i  vybudování zpevněných 
a zatravněných ploch a chodníků. Reali-
zace přijde na 4,43 milionu korun a ho-
tova by měla být do poloviny srpna. -zk-

Minulý týden nastalo pro děti školou povinné nejšťastnější období roku. Odstartovaly letní prázdniny.  Foto: P. Kvapil

Školáky vystřídali v budovách řemeslníci

Město se pustilo do opravy fasády úřa-
dovny v Jesenické ulici.   Strana 3

Revitalizace Smetanových sadů po-
kračuje, diskutuje se o  podobě altá-
nu.   Strana 3

Muzejní noc odstartovala plavkovou 
sezonu.   Strana 7

Rekonstrukce zimního stadionu se 
blíží do �nále.   Strana 5
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Město nabízí stavební pozemky v lokalitě za Hniličkou
Sháníte stavební parcelu pro výstav-

bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, která 
„startuje“ prodej pozemků v  lokalitě 
za Hniličkou, jež zabírají plochu téměř 
třinácti hektarů a nacházejí se ve velmi 
slunné části města. Kupní cena zasíťo-
vaného pozemku je devět set padesát 
korun za metr čtvereční, k níž je třeba 
přičíst sazbu DPH v platné výši. Pod-
mínky prodeje zveřejní radnice v září.

„Nyní zpracováváme podmínky zve-
řejnění prodeje a způsob přijímání žá-
dostí,“ říká vedoucí majetkoprávního 
odboru šumperské radnice Hana Ré-
palová a dodává, že přesné znění pod-
mínek by mělo být hotovo začátkem 
září. „Poté budeme moci podepisovat 
se zájemci o výstavbu rodinných domů 

smlouvu o  budoucí smlouvě kupní, 
v níž budou zakotveny podmínky zve-
řejnění a kterou budou schvalovat za-
stupitelé,“ upřesňuje vedoucí odboru.

V  lokalitě za  Hniličkou vlastní měs-
to dvacet stavebních pozemků, dva 
z nich o celkové výměře kolem 1620 m2 

přitom sloučilo v  rámci projektového 
záměru výstavby asistenčního domu pro 
osoby s  poruchou autistického spektra 
Dětského klíče Šumperk, o.p.s. a převe-
de je na základě rozhodnutí zastupitel-
stva do vlastnictví zmíněné společnosti 
za částku, jež je nižší než obvyklá z dů-
vodu podpory a zájmu města vybudovat 
v Šumperku dům s tímto účelem. 

Zbývajících osmnáct parcel, je-
jichž velikost se pohybuje od osmi set 
do  tisíce metrů čtverečních, nabízí 
město případným zájemcům za  devět 
set padesát korun za  metr čtvereční  
+ DPH v  platné výši. V  současnosti 
již je hotova hlavní společná přístu-
pová komunikace ke zmíněné lokalitě. 
„Soukromí vlastníci dalších pozemků 
v  této lokalitě zrealizovali splaškovou 
kanalizaci, plyn a  vodu, město pak 
dešťovou kanalizaci, veřejné osvětle-
ní a  povrch komunikace,“ vysvětluje 
Répalová a  upřesňuje, že nyní se vy-
řizuje územní povolení na  výstavbu 
inženýrských sítí a komunikací v části 
vlastněné městem. To vše by se mělo  

zrealizovat příští rok do  konce září. 
Ještě letos zde pak ČEZ přeloží na tra-
fostanici a vedení elektřiny. „Pozemky 
budeme prodávat kompletně zasíťova-
né,“ zdůrazňuje vedoucí odboru.

Lokalita v této části Temenice se na-
víc dočká dalších úprav. Do konce září 
by měl být hotový chodník v  úseku 
od DPS Markéta po zmíněnou restau-
raci U Hniličků. Zábřežská společnost 
Ekozis, která vyhrála výběrové řízení, 
ho vybuduje za  4,045 milionu korun. 

Správa a  údržba silnic Olomouckého 
kraje se pak letos pustí do  zpevnění 
břehu potoka směrem od  autobusové 
točny. V současnosti vypisuje na reali-
zaci opěrné zdi soutěž. Podniky města 
Šumperka poté počítají s tím, že by část 
potoka Temence ještě letos vyčistily.

Bližší informace k  prodeji staveb-
ních pozemků v  lokalitě za Hniličkou 
podá Hana Répalová, vedoucí majet-
koprávního odboru MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, tel.č. 583 388 518. -red-

Lavičky označené symbolem „Město 
s dobrou adresou“ se objeví ve vybra-
ných českých a  moravských městech. 
Jde o výhry v soutěži „Tady žiju“, jejímž 
cílem bylo mimo jiné představit, jak se 
ve městech pracuje s mobilitou. 

V rámci soutěže „Tady žiju“ se před-
stavilo sedmnáct měst, o  výsledcích 
pak rozhodli účastníci konference za-
měřené na  městskou mobilitu, která 
proběhla koncem dubna v  Koutech 
na  Vysočině. Každý ze soutěžících 
představil současný dopravní sys-
tém, hlavní pozornost se ale zaměři-
la na  vizi dalšího rozvoje, plánovaná 

opatření a  možnosti trávení volného 
času. Klíčová byla schopnost předvést 
krásy města, vyzvednout pozitivní pří-
klady a vize v oblasti dopravy. „Vyhráli 
ti, kdo ukázali vztah ke  svému městu 
a  skutečný zájem o  řešení problémů 
s dopravou, nejen formální plnění in-
dikátorů nebo budování nových do-
pravních staveb,“ komentoval výsledky 
soutěže Dalibor Horák, který je členem 
správní rady Asociace cykloměst. Oce-
nění si podle něj zasloužili všichni, 
kdo si dali práci s přípravou přihlášky 
a prezentace.

Vítězem soutěže se stal Přerov, druhá 

skončila Olomouc a  třetí příčku obsa-
dil Šumperk. „Zpracovali jsme prezen-
taci o životě v Šumperku. Snažili jsme 
se nastínit příklady naplňování vizí 
města od strategického plánování přes 
územní plánování až po dokončené in-
vestice. Z plánovacích dokumentů je to 
především strategický plán, akční plán, 
územní plán, a  z  realizovaných inves-
tic potom například revitalizace ulice  
J. z Poděbrad, rekonstrukce přednádra-
ží, vybudování parku B. Martinů, revi-
talizace Smetanových sadů, Jiráskových 
sadů a přilehlého okolí, výstavba nové-
ho skateparku a hasičské zbrojnice, ale 
také rekonstrukce zastávek MHD, vy-
budování nových cyklostezek a cyklo-
pruhů, kruhového objezdu v Temenici 
či investice do infrastruktury v oblasti 
školství, sociálních služeb a pro volno-
časové aktivity,“ uvedla vedoucí oddě-
lení územního plánování šumperské 
radnice Ivana Kašparová. 

Součástí prezentace byla rovněž vize 
v  oblasti dopravy, kde se chce město 
zaměřit na  vytváření podmínek pro 
fungování dopravní infrastruktury  
v Šumperku a v návaznosti na širší úze-
mí. Jde především o  přeložku silnice  
I. třídy I/11, realizaci nové cyklostez-
ky do  Bratrušova, zklidňování do-
pravy na  původních průtazích, řešení 
bezpečnosti před školními objekty  

a problémů dopravy v klidu v kapacit-
ně přetížených oblastech či postupnou 
realizaci sítě hlavních a  doplňkových 
cyklistických tras. „Se zpracováním 
samostatného plánu mobility zatím 
nepočítáme, neboť doprava v Šumper-
ku nebude nikdy tak rozsáhlá, jako je 
tomu u velkých měst,“ podotkla Kašpa-
rová a dodala, že zpracovanou prezen-
taci si mohou zájemci prohlédnout 
na webu města www.sumperk.cz v sek-
ci Turistika - volný čas - o Šumperku, 
v záložce Šumperk - tady žiju. 

Do  pěti vítězných měst nyní putují 
lavičky označené symbolem „Město 
s dobrou adresou“, jež věnovala společ-
nost mmcité. Šumperk tu svoji převzal 
v polovině června. „Zvažujeme, že by-
chom ji v budoucnu umístili na začátek 
chystané cyklostezky do  Bratrušova, 
kde by ji mohli uvítat in-lineisté. Dal-
ší zvažovanou variantou je osazení la-
vičky na prostranství při ulici Okružní 
pod městskými hradbami, kde má měs-
to v plánu vybudovat nové parkoviště,“ 
řekl šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný. Vzápětí podotkl, že součástí 
ocenění je rovněž strom od firmy Ar-
boeko, který chce město vysadit právě 
u  zmíněné lavičky. „Jedná se o  saku-
ru, kterou bychom si měli vyzvednout 
na  podzim po  skončení vegetačního 
období,“ dodal Spurný.  -zk-

Lavičky ozdobí města jako symbol dobré adresy, jedna bude i v Šumperku

Oprava Bohdíkovské ulice bude za-
hrnovat zpevnění břehů potoka Te-
mence.                                    Foto: -pk-

Město nabízí pozemky v lokalitě za Hniličkou, jež zabírají plochu téměř třinácti 
hektarů a nacházejí se ve velmi slunné části města.  Foto: -pk-

Ocenění převzal šumperský místostarosta Tomáš Spurný (druhý zleva). 
 Foto: archiv
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Druhá etapa revitalizace Smetano-
vých sadů, kterou „rozjela“ šumperská 
radnice před třemi lety, pokračuje. 
Zahrnuje kromě výsadby nové zeleně, 
kterou realizuje třinecká firma SVO-
BODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., rov-

něž vybudování cestní sítě, veřejného 
osvětlení a  mobiliáře v  části směrem 
k Nemocniční ulici. 

V  „plném proudu“ je realizace sítě 
cest, veřejného osvětlení, hřišť a  mo-
biliáře v  parku. Zakázku získala letos 

v  březnu ve  výběrovém řízení zábřež-
ská společnost Ekozis spol. s r.o., která 
ze šesti uchazečů nabídla nejnižší cenu 
- 3,02 milionu korun. Celé dílo by mělo 
být hotové do konce roku. 

Jedinou neznámou je podoba nové-
ho altánu, který by měl vyrůst v místě 
původní stavby. Podle letošního břez-
nového rozhodnutí zastupitelů by mělo 
jít o  altán lehké konstrukce, jež upra-
vený park použitou technologií nijak 
výrazně nezasáhne. Místo, kde bude 
stát, se prozatím zatravní, případně zde 
zůstane mlatový povrch. V  této sou-
vislosti navrhl Šumperský Okrašlovací 
Spolek, aby byla vypsána architekto-
nická soutěž na  podobu budoucí leh-
ké dřevostavby, do  níž by se přihlásili 
místní architekti. „Jedním ze stěžejních 
cílů spolku je, aby se v Šumperku začala 
stavět kvalitní architektura. Náš spolek 
udělá maximum pro to, aby soutěž pro-
běhla, aby se sešlo co nejvíce kvalitních 
návrhů, aby se vybral ten nejlepší a aby 
se tato malá soutěž stala modelovým 
příkladem pro všechny další,“ vysvětlil 
Radek Auer ze Šumperského Okrašlo-
vacího Spolku. 

Myšlenkou architektonické soutěže 
se již zabývala komise strategického 
rozvoje, výstavby a  architektury. S  in-
spirací a  námětem do  diskuze přišel 
minulý týden na  zasedání komise 

po  návštěvě partnerského města Bad 
Hersfeldu šumperský místostarosta To-
máš Spurný, který si ve  Smetanových 
sadech umí představit obdobnou stav-
bu lehké konstrukce, jakou mají v Ně-
mecku. „Toto řešení mi připadá ideální 
nejen z  hlediska finanční náročnosti, 
ale především tím, že dokonale splňu-
je hlavní kritérium, kterým je otázka, 
komu má altán sloužit nejvíce. Myslím, 
že malým návštěvníkům parku a dětem 
z  přilehlých mateřských školek by se 
mohla konstrukce připomínající šapitó 
líbit,“ uvedl Tomáš Spurný a dodal, že 
o podobě budoucího altánu samozřej-
mě rozhodnou zastupitelé. -zk-

Informace/Zpravodajství

Zastupitelé se sejdou 
14. července

O  letních prázdninách se sejdou 
ve  čtvrtek 14. července ke  svému jed-
nání šumperští zastupitelé. Zabývat se 
budou řešením prostoru stávajícího 
autobusového nádraží a lokality v sou-
sedství nádraží vlakového, v nichž měs-
to vlastní pozemky, smluvními vztahy 
v souvislosti s plánovanou cyklostezkou 
do Bratrušova a také žádostí společnos-
ti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., o změnu 
účelu čerpání dotace z rozpočtu města 
v roce 2016. Jednání začíná v 17 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Budova městské úřadovny v Jesenic-
ké ulici 31 vstoupila koncem června 
do  poslední etapy rekonstrukce. V  říj-
nu by se tak měla pyšnit novou fasádou 
a opravenou rampou ve dvoře. Renova-
ce navazuje na  rozsáhlé rekonstrukce, 
jež proběhly v předchozích dvou letech.

„Letošní úpravy se na rozdíl od těch 
loňských, které zahrnovaly úpravu 
vnitřních společných prostor, veřejnos-
ti příliš nedotknou. Přinášejí jen menší 
omezení parkování ve  dvoře úřadov-
ny, kde část prostoru zabralo zařízení 
staveniště,“ říká tajemník šumperské 
radnice Petr Holub. Právě ve dvoře již 
vyrostlo u levého křídla budovy lešení, 
nutné pro opravu fasády. Tu má „na tri-
ku“ brněnská firma SYNOVUS s.r.o., 

jež vzešla vítězně z výběrového řízení. 
Rekonstrukce, která přijde na 3,895 

milionu korun, přitom půjde po  eta-
pách. Po  „natažení“ fasády ve  dvoře 
se vybuduje nová rampa s  překrytím, 
v  srpnu by se pak „fasádníci“ měli 
přesunout do ulic Rooseveltovy a Jese-
nické a na konec přijde na řadu reno-
vace fasády rotundy a garáží ve dvoře. 
Vše by mělo být hotovo nejpozději do  
10. října. „Velkou roli sehraje doba vy-
zrání podkladového povrchu fasády, 
na  který přijde finální nátěr. Je tedy 

možné, pokud bude přát počasí, že 
práce skončí dříve,“ podotkl tajemník.

První etapa rekonstrukce úřadovny 
v  Jesenické ulici proběhla před dvěma 
lety, kdy se budova dočkala nové střechy 
a opravy části dvora. Náročná pak byla 
loňská etapa, jež probíhala za  plného 
provozu a zahrnovala především výmě-
nu všech oken a prosklených schodišťo-
vých stěn ve staré budově a také úpravu 
společných vnitřních prostor. Trvala 
téměř půl roku a přišla na dvanáct mi-
lionů korun.  -zk-

Takto bude vypadat městská úřadovna po opravě fasády. Autorem návrhu je archi-
tekt Petr Doležal, jenž je podepsán i pod stavebními úpravami vnitřních prostor.

Dodavatelská firma se již pustila 
do rekonstrukce fasády ve dvoře. 
 Foto: -pk-

Inspirací pro budoucí podobu altánu 
může být lehká konstrukce v němec-
kém Bad Hersfeldu.  Foto: archiv

Revitalizace Smetanových sadů pokračuje, diskutuje se o podobě altánu

Město se pustilo do opravy fasády úřadovny v Jesenické ulici

Proměna Smetanových sadů pokračuje, hotova by měla být koncem letošního 
roku.  Foto: -pk-

Na webových stránkách města 
www.sumperk.cz je připraven 

„Dotazník spokojenosti občanů“. 
Obracíme se na vás se žádostí  

o jeho vyplnění. Získané informace 
a připomínky poslouží jako podklad 
pro zkvalitnění služeb poskytovaných 

občanům.
Dotazník bude na webových strán-

kách k dispozici do konce letošního 
září. Výsledky šetření pak budou zve-

řejněny na webových stránkách města.
Děkujeme za váš čas a ochotu 

při vyplňování dotazníku.
M. Dvořáčková, 

vedoucí kanceláře tajemníka
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Publikaci, která v  regionu nemá 
obdoby, vydal nedávno u  příležitos-
ti patnáctiletého výročí svého zřízení 
Olomoucký kraj. Knihu s názvem Dob-
rovolní hasiči Olomouckého kraje, jež 
mapuje historii i  současnost čtyř set 
pětatřiceti hasičských sborů, slavnostně 
pokřtil koncem května v reprezentativ-
ních prostorách Korunní pevnůstky - 
Pevnosti poznání v Olomouci hejtman 
Jiří Rozbořil v rámci oslav svátku Sva-
tého Floriána. Křtu, v  jehož rámci byl 

rovněž požehnán prapor pro Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské 
sdružení Olomouckého kraje, přihlíželi 
i zástupci Šumperka a vybraní členové 
temenické Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů.

„Dobrovolní hasiči jsou v  krizových 
situacích nedílnou součástí integrova-
ného záchranného systému. Například 
při požárech v  obcích jsou na  místě 
jako první a okamžitě pomáhají. Bývají 
také důležitou složkou kulturního dění 
ve  vesnici. Nová kniha je tak nejenom 
dárkem k jejich svátku, ale i poděková-
ním za  záslužnou práci,“ řekl hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „Při 
tvorbě knihy jsme se zaměřili na  hasi-
če všech věkových skupin obyvatelstva 
a u každého sboru jsme se snažili získat 
informace jak z jeho historie, tak ze sou-
časnosti, doplněné o aktuální, případně 
i historické fotografie z dění ve sboru,“ 
dodal hejtman. V publikaci o 456 stra-
nách jsou jednotlivé sbory řazeny abe-
cedně podle okresů Jeseník, Olomouc, 
Prostějov, Přerov a Šumperk. Každý ze 
sborů představuje na jedné straně nejen 
sebe, ale i stručnou historii obce.

V současnosti je v Olomouckém kraji 

evidováno ve čtyřech stech dvou obcích 
pět set tři sborů dobrovolných hasičů, 
které tvoří 23  647 členů. Nejstarším 
sborem je přitom SDH Uničov, založe-
ný v roce 1868. Hasičský sbor v Teme-
nici, tehdy německém Hermesdorfu, je 
o  něco málo mladší - vznikal v  letech 
1872 - 1873 a  již v  prvním roce fun-
gování měl pětasedmdesát aktivních 
a  čtyřicet přispívajících členů. V  sou-
časnosti má asi pět desítek členů. -zk-

Informace/Zpravodajství

Vytvoření galerie pod širým nebem 
nazvané Andělárium podporuje už 
třetím rokem šumperská radnice. Ori-
ginální umělecká díla ozvláštňují tzv. 
Andělskou stezku vedoucí ze Šumper-
ka přes předloni zrealizovaný Čarovný 
les a Tulinku do Rejchartického údolí. 
Další sochy, které vzniknou během 
červencového sochařského sympozia 
„Andělárium - galerie pod širým ne-
bem 2016“, se sem přestěhují příští rok. 
Vernisáž výstavy proběhne v  sobotu  
23. července úderem třetí odpolední.

Tvůrci neobvyklého projektu, který 
v roce 2014 zaštítilo občanské sdruže-

ní Obnova kulturního dědictví údolí 
Desné, by tak rádi do podhůří Jeseníků 
přilákali milovníky umění i přírodních 
krás. Šumperk tuto iniciativu podpořil 
darováním kmenů stromů na  výrobu 
soch a  finančním příspěvkem ve  výši 
osmdesát tisíc korun, které má na tento 
účel vyčleněné v rozpočtu.

„Rádi bychom vytvořili unikát-
ní uměleckou sbírku dřevěných soch 
a současně zhodnotili městské pozemky 
a stávající turistické stezky,“ říká mluv-
čí projektu a  umělecký řezbář Tomáš 
Wurst. Myšlenka uspořádat první so-
chařské sympozium se zrodila již před 
šesti lety, poprvé se ale uskutečnilo 
v  roce 2013. Romana Krestýnová, To-
máš Wurst a  Marek Suchan se nechali 
inspirovat překrásnou krajinou a  lou-
kami v  Rejcharticích natolik, že při-
zvali ke spolupráci další kolegy řezbáře 
a  sochaře. „Oslovili jsme i  rejchartické  
domorodce, kteří se pro náš projekt 
upřímně nadchli. A  o  podporu nad 
touto bohulibou činností jsme požádali 
faráře a  našeho kamaráda Milana Pal-
koviče z  Velkých Losin, který přislíbil 
patronát a  duchovní a  teoretické vede-
ní, abychom netápali v  dané andělské 
symbolice. V  jeho pojetí je anděl pos-
lem krásy,“ připomíná začátky projek-
tu Wurst, jenž spolu s  dalšími sochaři 
a  řezbáři založil Spolek Artibi, který 
letos získal zajímavou myšlenkou pra-
videlných sympozií podporu Olomouc-
kého kraje.

„Andělárium - galerie pod širým 

nebem 2016“, jehož odborným garan-
tem je Galerie Jiřího Jílka, proběhne 
od pondělí 18. do  soboty 23. července 
a  jeho dějištěm bude opět rejchartická 
louka u kostela. Sochy zde bude kromě 
Romany Krestýnové, Tomáše Wurs-
ta a  Marka Suchana tvořit dalších šest 
pozvaných umělců - olomoucký sochař 
Jan Naš, brněnští tvůrci Jiří Prchal, 
Rostislav Župka a Václav Kyselka, Igor 
Bureš z  Hranic a  olomoucký řezbář 
Václav Lemon. Ve  středu 20. července 
„sochání“ zpestří od sedmé podvečerní 
koncert kapely Omicron. 

Slavnostní vernisáž hotových děl 
proběhne v  sobotu 23. července a do-
provodí ji řada akcí. Hodinu po poled-
ni odstartují dílničky s Madlou pro děti 
i  dospělé, ve  14 hodin bude zahájena 
výstava „Funerální stély“ a  o  hodinu 
později je na programu vlastní vernisáž 
sochařských děl, na kterou naváže draž-
ba grafik a soch. Její součástí bude show 
Jaroslava Pecháčka s motorovými pila-
mi. Celý odpolední program doprovo-
dí kapela „Shodou okolností“. Od šesté 
podvečerní se mohou příchozí těšit 
na  koncert Slávka Janouška a  Luboše 
Vondráka, o  dvě hodiny později pak 
Hana Burešová s  hosty zazpívá písně 
Hany Hegerové a následovat bude noč-
ní jam session. „V rámci akce je zajiš-
těna autobusová doprava ze Šumperka  
s  odjezdy od  hotelu Grand ve  13 a  ve   
14 hodin, návrat z  Rejchartic je pak  
v 19 a ve 21 hodin,“ upřesňuje Wurst.
 -zk-

V nové publikaci se prezentují i temeničtí hasiči Vysoká škola báňská 
vyhlásila druhé kolo 
přijímaček, platí i pro 
šumperské obory

Král valčíků 
André Rieu se vrací 
na plátna kin

Andělárium na rejchartické louce láká na zajímavý program

Zájemci o  vysokoškolské studium 
v  Šumperku, jež „spadá“ pod ostrav-
skou Vysokou školu báňskou, mohou 
využít nabídky děkanů Fakulty stroj-
ní a  Ekonomické fakulty, kteří vy-
hlásili druhé kolo přijímacího řízení 
do  bakalářských studijních programů. 
V  Šumperku se přitom vyučují obo-
ry Strojírenská technologie a  Veřejná 
ekonomika a  správa. V nadcházejícím 
školním roce zde Fakulta strojní přijme 
maximálně šedesát studentů do  pre-
zenční a  pět desítek do  kombinované 
formy studia. Ve druhém kole mohou 
zájemci podávat přihlášky do  29. čer-
vence. Podrobné informace o  přijí-
macím řízení a podmínkách přijetí ke   
studiu lze nalézt na www.fs.vsb.cz.

Ekonomická fakulta pak počítá se 
šedesáti studenty. Podrobné informa-
ce, včetně elektronické přihlášky, lze 
najít na  www.ekf.vsb.cz. Termín pro 
podání přihlášek pro druhé kolo vyprší  
12. srpna. -zk-

Andrého koncerty pravidelně vy-
prodávají pražskou O2 arénu. Koncert 
pod širým nebem, plný hudby, smí-
chu, ohňostrojů i emocí baví publikum 
po celém světě. V šumperském Oku se  
diváci mohou zúčastnit přímého pře-
nosu v neděli 24. července od 16 hodin.

André je fanouškům důvěrně známý 
jako „král waltzu”. Každý rok vystupuje 
před tisíci fanoušky v překrásných ku-
lisách středověkého náměstí svého rod-
ného Maastrichtu v Nizozemsku. Letos 
se k  němu jako vždy připojí slavný 
Johann Strauss Orchestra, jeho sopra-
nistky a tenoři a speciální hosté. Kon-
certy v Maastrichtu jsou z celé Adrého 
sezony nejpopulárnější a  v  roce 2016 
se navíc chystá nejvelkolepější vystou-
pení, jaké bylo kdy v kinech k vidění. 
André chce okouzlit publikum na  ne-
zapomenutelném večeru plném humo-
ru, hudby a emocí. 

Když se ptali Adrého, co by vzkázal 
svým fanouškům po celém světě, řekl: 
„Jsem tak rád, že můj koncert v domá-
cím Maastrichtu bude v červenci zno-
vu k  vidění v  kinech! Bude to úžasný 
večer a  můžu vám slíbit, že to bude 
hudební zážitek, který si budete pama-
tovat. Jestli se k nám nemůžete přidat 
v  Maastrichtu, dorazíme my za  vámi 
do  vašeho kina.” Koncert trvá přibliž-
ně tři hodiny, včetně patnáctiminutové 
přestávky. K. Navrátil

Slavnostního křtu se zúčastnili vybra-
ní členové Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Šumperka spolu 
s místostarostou Janem Přichystalem, 
kteří převzali tři výtisky nové publika-
ce.  Foto: archiv

Publikaci vydal Olomoucký kraj.

Nedávno přibyly na  Andělské stezce 
další tři sochy, vytvořené během sym-
pozia v loňském roce.  Foto: -tw-
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Zpravodajství/Informace

Nákladná oprava šumperského 
zimního stadionu za  dvaatřicet mili-
onů korun zdárně pokračuje a  měla 
by být hotova v dohodnutém termínu 
na konci července. Hrací plochu již po-
kryly dvě vrstvy nového betonu a nyní 
se instalují kari sítě a rozvody chlazení 
na  výrobu ledu, což mimo jiné před-
stavuje zabudování čtyřiceti kilometrů 
trubek. V  nadcházejících dnech při-

jde na  řadu finální hladká betonová 
deska, kterou pokryje led. Zatím však 
není jasné, jaké budou podmínky pro 
její vysychání a  kdy bude dostatečně 
vyzrálá pro vytvoření ledové plochy. 
Hotová je i novostavba rolbovny, kon-
krétně její vnější část. Nyní probíhá  
osazení jejího vnitřního vybavení.

První etapu modernizace zimní-
ho stadionu rozjely Podniky města 
Šumperka začátkem dubna. Spočívá 
především ve  výměně technologie 
na  výrobu ledu, jež podstatně sníží 
množství používaného čpavku. Re-
konstrukce, kterou má „na  triku“ 
firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., jež 
vyšla vítězně z výběrového řízení, by 
měla skončit posledním červencovým 
dnem. Nové chladicí zařízení na  vý-
robu umělého ledu především výraz-
ně sníží bezpečnostní rizika spojená 
s  používáním velkého množství je-
dovatého čpavku. „Z pěti tun čpavku 
bychom se měli díky moderní techno-
logii dostat na asi jednu tunu,“ uvedl 

ředitel Podniků města Šumperka Pat-
rik Tomáš Pavlíček.

Součástí první etapy modernizace 
je rovněž úprava zázemí pro časomí-
ru a  brankové rozhodčí, osazení no-
vých mantinelů s plexiskly a střídaček 

a trestných lavic pro hráče. „Vzhledem 
k úsporám na stavebních pracích ještě 
zrekonstruujeme podlahu v  západní 
části stadionu, kterou projekt neře-
ší, a  ve  východní části osadíme nové 
vstupní dveře,“ upřesnil Pavlíček. -zk-

Tři filmové novinky z  programu  
51. ročníku MFF Karlovy Vary letos 
poprvé společně vstoupí do  kin bez-
prostředně po  skončení tohoto filmo-
vého svátku. Od  pondělí 11. července 
nabídnou kina v celé České republice, 
včetně šumperského Oka, ochutnávku 
z karlovarského programu pod názvem 
Vary ve  vašem kině. Ti, kteří si koupí 
červencové číslo měsíčníku Kultur-
ní život Šumperka, mohou uplatnit 
po  předložení zveřejněného kuponu 
dvacetikorunovou slevu na  tato před-
stavení.

Vlajkovou lodí „Varů ve vašem kině“ 
bude pozitivně laděný film o  volno-
myšlenkářské rodině Tohle je náš svět, 
v níž v roli excentrického otce šesti dětí 
exceluje herec Viggo Mortensen. Jeho 
neotřelý přístup k výchově si v Cannes 
a  před tím i  na  Sundance získal srdce 
diváků i  filmových kritiků. Podle listu 
The Guardian se jedná o „upřímný, zá-
bavný a právě tak akorát dojemný film, 
který se vyhýbá sentimentu i zbytečné-
mu sarkazmu či ironii“, a  Variety sou-
dí, že Viggo Mortensen se pro roli této 
svérázné hlavy rodiny narodil. Film byl 

na nedávno proběhlém filmovém festi-
valu v Cannes uveden v prestižní sekci 
Un Certain Regard a  jeho režisér Matt 
Ross si z festivalu odvezl cenu za nejlep-
ší režii. Kino Oko ho uvede v  pondělí 
11., v úterý 19. a ve čtvrtek 21. července 
vždy od osmé večerní.

Na čistě komickou notu zahraje film 
Líná zátoka režiséra Bruna Dumonta, 
který před dvěma lety rozesmál karlo-
varské publikum svou minisérií Ma-
lej Quinquin. Nyní vstupuje Dumont 
do  kin se svou zdivočelou komedií 
a retro detektivkou v jednom. Zábavná 
francouzská komedie, odehrávající se 
v  nádherně nasnímaných exteriérech 
severní Francie, ukáže, že i  Francouzi 
si umí dělat legraci sami ze sebe. Oko 
uvádí snímek ve  středu 13. července 
od 20 hodin.

Divoký a  smyslný svět brazilského  
rodea představí drama Neonový býk, 
druhý celovečerní film mladého bra-
zilského režiséra Gabriela Mascara. 
Exotická road movie vypráví příběh 
provizorní rodiny, jejímž domovem je 
náklaďák, ve  kterém se převážejí býci 
z jedné štace na druhou. Film byl ve svě-
tové premiéře uveden na mezinárodním 
filmovém festivalu v Benátkách, odkud 
si odvezl zvláštní cenu poroty. V  Oku 
ho mohou zájemci zhlédnout v  úterý 
12. července od 20 hodin.

Vstupné činí sto korun, při koupi 
alespoň dvou vstupenek na Vary v Oku, 
s  poukazem z  Kulturního života Šum-
perka nebo s průkazkou Filmového klu-
bu přijde jeden film na osmdesát korun. 
Tuto částku zaplatí rovněž senioři. 

 K. Navrátil

Sobota 16. července se na úsovském 
zámku ponese v  pohádkovém duchu. 
Jeho prostorami budou návštěvníky 
provázet rozličné pohádkové bytos-
ti, a  to každou půlhodinu od  9.30 až 
do 17.30 hodin.

Děti se mohou pochlubit svými po-
hádkovými maskami na  maškarním 
plese, navíc každé dítě s maskou dosta-
ne dobrou a zdravou odměnu. Tradičně 
mohou využít ke  svým hrám atrak-
ce na  nádvoří, například si zastřílejí 

z  kuše, vyzkoušejí si různé pohádkové 
kostýmy, v  nichž se mohou i  vyfotit, 
nebo navštíví příbytek mocné kouzel-
nice a pravé pekelné sklepení. V 15 ho- 
din se mohu příchozí těšit také na   
divadelní představení v podání souboru 
Hladové divadélko z  Úsova, po  němž 
v  16 hodin začne již zmiňovaný maš-
karní ples. Vstupenka platí i  na  vstup 
do Strašidelného labyrintu a na Hádan-
ky pánů z Vlašimi. Vstupné: 50 Kč, děti 
do 3 let zdarma. -red-

Sehnat brigádu na  léto, je pro stu-
denty v mnoha případech velký „oří-
šek“, neboť firmy většinou nabírají 
brigádníky starší osmnácti let. Letos 
ovšem šestnáctiletí a  starší teenage-
ři v Šumperku dostali šanci. Podniky 
města Šumperka totiž o  prázdninách 
zaměstnají na  tři desítky mladých 
zájemců. Ti vzešli z  losování za  pří-
tomnosti zájemců o  brigádu či jejich 
rodičů, neboť zájem přihlášených 
uchazečů převýšil počet nabízených 
pracovních míst. Nabídku letních bri-
gád v městské firmě iniciovala komise 
123, která si klade za cíl učinit město 
Šumperk atraktivnějším pro mladé 
lidi.

„Jde o pilotní projekt studentských 
letních brigád, jenž směřujeme do ob-
lasti majetku města, který máme 
ve  správě,“ vysvětlil ředitel Podniků 
města Šumperka Patrik Tomáš Pavlí-
ček a  dodal, že inspirací byla společ-
nost Malínská provozní, která obdobné 
brigády organizuje již několik let. 
„Účelem je nejen to, aby si vydělali, ale 

také získali určité pracovní návyky,“ 
zdůraznil Pavlíček.

O  brigádu se mohli ucházet mladí 
lidé od  šestnácti let. Zájemců se při-
hlásilo osmačtyřicet, z  nichž šestnáct 
bylo dívek. „Poměrně velký zájem byl 
právě ze strany mladistvých uchazečů 
do osmnácti let, kteří brigádu sháně-
jí jen velmi obtížně,“ uvedl Pavlíček. 
Podniky města tak během července 
a  srpna „rozjedou“ tři dvoutýdenní 
turnusy a na každý z nich přijali deset 
brigádníků ve dvou skupinách rozdě-
lených na  chlapce a  dívky. „Bude se 
například jednat o  čistění chodníků, 
odstraňování náletů, úklid, natírání 
laviček a zábradlí, sběr odpadků,“ vy-
jmenoval Pavlíček a  dodal, že práce 
budou brigádníci vykonávat i na Tyr-
šově stadionu či v okolí města, kde je 
potřeba provést úklid a údržbu lesních 
cest. Za  hodinu práce dostanou še-
desát korun. „Pokud se nám brigády 
letos osvědčí, příští rok počty míst 
v  jednotlivých turnusech navýšíme,“ 
uzavřel ředitel Podniků města. -zk-

Rekonstrukce zimního stadionu se blíží do finále

Oko hostí Vary ve vašem kině, kupon z KŽŠ nabízí slevu

Na zámku v Úsově chystají Pohádkový den

Podniky města zaměstnají mladé brigádníky

Vlajkovou lodí „Varů ve  vašem kině“ 
bude film Tohle je náš svět. Foto: archiv

V současnosti se instalují kari sítě a chladící technologie na výrobu ledu.  Foto: -zk-

Hotová je již novostavba rolbovny. 
 Foto: -zk-
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Druhý červnový týden strávili vy-
braní žáci pátých a  šestých ročníků 
na  Severomoravské chatě, kde se zú-
častnili tradičního, letos již pětadvacá-
tého ročníku, intenzivního jazykového 
kurzu výuky angličtiny.

S  pořádáním těchto jazykových 
pobytů jsme začali v  době, kdy ZŠ 
Šumperk, 8. května 63 byla oficiál-
ně školou s  rozšířenou výukou cizích  
jazyků a  děti byly přijímány do  tzv. 
„jazykových tříd“ na  základě úspěšně 
složených přijímacích zkoušek ve dru-
hém ročníku. V  rámci zintenzivnění 
výuky angličtiny jsme pořádali tyto 
pobyty jen pro děti z  jazykových tříd. 
Po  zavedení Rámcových vzdělávacích 
programů jsme zaměření na  výuku 
cizích jazyků přesunuli do  Školního 
vzdělávacího programu Hluchák - s vý-
ukou angličtiny začínáme již od první 
třídy, od šesté třídy se žáci oproti jiným 
školám věnují angličtině čtyři hodiny 
týdně a jako další (povinný) cizí jazyk 
si všichni žáci od  sedmého ročníku 
vybírají svůj další cizí jazyk ze  široké 
nabídky němčina, ruština, španělština 
a francouzština.  

K týdennímu pobytu v přírodě jsou 
vybírání žáci pátých a  šestých tříd, 
u  kterých se projevuje dlouhodobý 
evidentní zájem o  předmět, aktivita 
v  hodinách, důsledná domácí přípra-
va a  zvládnutí základních slovesných 
časů.

Díky manželům Gažarovým, kteří 
nám na  „Severce“ již šestým rokem 
vytvářejí skvělé podmínky pro naši 
práci s dětmi, jsme i letos prožili krás-
ný týden. Proběhla soutěž ve spelová-
ní (Spelling Bee), spousta sportování 
i půldenní pěší výlet na Hedeč. Cestou 
tam i zpět si děti procvičily angličtinu 

formou her. Po celou dobu pobytu děti 
bojovaly o titul nejlepšího angličtináře 
(The best speaker).  

Kromě výuky angličtiny jsme se na-
víc připojili k celosvětovému happenin-
gu Food Revolution Day (http://www.
skutecnezdravaskola.cz/food-revolu-
tion-day), který byl založen známým 
šéfkuchařem Jamie Oliverem z  Velké 
Británie a jenž ukazuje dětem, jak jed-
noduché a zábavné je vařit a jíst zdravě. 
S dětmi jsme se k této akci, která letos 
připadla na 20. května, připojili během 
výše zmíněného jazykového pobytu. 
Společně jsme si podle Jamieho recep-
tu připravili zdravou snídani. Během 
večerní aktivity si děti samy ve  skupi-
nách namíchaly müsli s ingrediencemi 
dle své chuti a s ohledem na případné 
alergeny. Základ tvořily ovesné vločky, 
do nichž si děti nakrájely a přidaly su-
šené ovoce, ořechy, mandle a semínka. 
Připomněli jsme si, jak je pro všech-
ny důležité vydatně posnídat. Děti si 
ráno k  müsli přidaly bílý jogurt nebo 
mléko, nakrájená jablka a  banány, vše 
si dochutily skořicí, případně medem. 
U snídaně jsme si pustili klip natočený 
k propagaci zdravé výživy, na kterém se 
podílela řada známých osobností, např. 
Paul McCartney.

Snídaně byla úspěšná i  vzhledem 
k  tomu, že si ji děti mohly připravit 
samy, a  věříme, že začnou pravidelně 
snídat i  ty děti, které to dosud odmí-
taly.

Na  závěr bychom chtěli poděkovat 
rodičům našich žáků za  sponzorské 
dary, díky kterým jsme mohli zdravou 
snídani připravit a děti za jejich výko-
ny v průběhu kurzu odměnit.

Kolektiv učitelů anglického jazyka, 
ZŠ 8. května 

Dvě šumperské základní školy se 
v červnu pod záštitou města Šumperka 
zapojily do  kampaně Centra doprav-
ního výzkumu „Oblékáme hada Edu“. 
Cílem této celoevropské kampaně je 
podporovat děti, rodiče a  učitele, aby 
pro cesty do  školy a  zpět využívali 
chůzi, jízdu na kole, veřejnou dopravu 
nebo spolujízdu. 

Pomocí kampaně lze změnit někte-
ré zažité stereotypy ohledně dopravy, 
týkající se mimo jiné i  bezpečnosti 
silničního provozu, a  ukázat udrži-
telné způsoby dopravy jako zábavné 
a  prospěšné pro zdraví dětí i  jejich 
rodičů. Kampaň také pomáhá snižo-
vat dopravní zácpy a  řešit nedostatek 
parkovacích míst v  okolí škol. Žáci  
4. a  5. ročníků základních škol v  uli-

cích Vrchlického a  Sluneční se tedy 
po dobu dvou týdnů snažili dopravo-
vat do školy zdravějším a ekologičtěj-
ším způsobem, než je jízda autem. 

Jednotlivé třídy mezi sebou soutě-
žily sbíráním samolepek, které děti 
dostávaly za  zdravý způsob dopra-
vy do  školy. Vyhlášení nejlepší třídy 
na ZŠ Vrchlického proběhlo ve středu 
15. června, kde se vítěznou třídou stala 
5. B. Na ZŠ Sluneční byla nejlepší tří-
da vyhlášena při příležitosti otevírání 
nového hřiště pro družinu v  pátek  
17. června. Vyhrála rovněž třída 5. B. 
Děti byly za  svoji účast a  snahu od-
měněny reflexními páskami a  samo-
lepkami. Žáci z vítězných tříd dostali 
reflexní batůžky.

 P. Úlehlová, odbor RUI

Páťáci a šesťáci z Hlucháku 
se připojili k Food Revolution Day

Školáci „oblékali hada Edu“

Děti si společně podle Jamieho receptu připravili zdravou snídani.  Foto: archiv

Ve „Sluneční“ škole byla nejlepší třída vyhlášena při příležitosti otevírání nového 
hřiště pro družinu.  Foto: archiv

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: 
Komorní filharmonie Pardubice a Lukáš Klánský (baryton)

v neděli 10. července od 20 hodin v klášterním kostele
Během závěrečného koncertu 10. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní 

hudební slavnosti uvede Komorní filharmonie Pardubice společně s Danielem 
Klánským v pořadu To nejlepší z opery proslulá díla Gioacchina Rossini  

a Wolfganga Amadea Mozarta. Více na www.klasternihudebnislavnosti.cz.
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Divadlo v příští sezoně namíchá ty správné emoce

PechaKucha se odehraje v zahradě kina Muzejní noc odstartovala plavkovou sezonu

Předplatné na  divadelní sezonu 
2016/2017 se již více než dva měsíce 
prodává. Do propagační kampaně letos 
vyrazilo šumperské divadlo s  heslem 
„Namícháme Vám ty správné emoce“. 

Novou sezonu zahájí divadlo v sobo-
tu 10. září Nezvalovou Manon Lescaut. 
Tento příběh vášnivé a  spalující osu-
dové lásky se po  sedmadvaceti letech 
vrací na  prkna šumperského divadla 
v novém nastudování. 5. listopadu pak 
uvede další stálici českých i  světových 
divadelních scén. Příběh o různých po-
dobách lásky, o  statečnosti i  bolestivé 
moudrosti zkušených. Bude to nesmr-
telný Rostandův Cyrano z  Bergeracu. 
Ani následující premiéra, jež připadá 
na 17. prosince, se neobejde bez lásky. 
Nejúspěšnější titul současného ang-
lického dramatika Robina Hawdona 
Dokonalá svatba rozesmává publikum 
po  celém světě již více než dvacet let, 
a tak se diváci mohou těšit na skvělou 
situační komedii. 

Závažnějším tématem se bude za-
bývat únorová premiéra inscenace  
Mučedník od  Maria von Mayenburga. 

Jedná se o  tragikomedii o  dospívání, 
lásce, náboženství, různých tváří fana-
tizmu a  stavu naší společnosti. Závěr  
sezony bude patřit Šamberkovu Pod-
skalákovi s  nádhernými melodiemi 
Karla Hašlera. „Nezapomínáme ani 
na naše malé diváky. Pro ně připravu-
jeme půvabnou pohádku Malý Nemo 
v  Krajině snů. Pohádku, v  níž se díky 
snu může stát cokoli. Dalším pohád-
kovým titulem je Perníková chaloupka, 
který určitě nemusím nijak předsta-
vovat. Oba zmíněné tituly budou mít  
premiéru již v  září,“ říká ředitel šum-
perského divadla Matěj Kašík a  při-
pomíná, že lidé mohou opět využít  
zvýhodněného předplatného. 

Veškeré informace o  předplatném, 
které si mohou zájemci objednat i elek-
tronicky na  internetových stránkách 
divadla, lze získat v  obchodním od-
dělení divadla na  tel.č. 583  214  061,  
kl. 45 nebo prostřednictvím e-mailu 
obchod@divadlosumperk.cz, ve  vit-
rínách před divadlem na  Hlavní třídě 
a  samozřejmě na  internetových strán-
kách www.divadlosumperk.cz. -red-

Šumperk se již letos v březnu zařadil 
mezi devět set měst na světě, ve kterých 
probíhá oficiální PechaKucha Night. Ta 
druhá, letní a  outdoorová, proběhne 
s  následnou afterparty v  zahradě kina 
Oko ve středu 27. července ve 20.20 ho- 
din. V  případě deště se akce přesune 
do budovy.

Projekt vymysleli a  uvedli v  život 
v  roce 2003 v  Tokiu architekti Astrid 
Klein a Mark Dytham. Jejich záměrem 
bylo vytvořit prostor pro setkávání 
architektů, designérů, grafiků, výtvar-
ných umělců, divadelníků, filmařů či 
muzikantů na jednom místě v jednom 
čase. Prostor pro mluvení o tom, co je 
nového, co kdo chystá či již realizoval, 
o  čem přemýšlí, o  čem sní… Protože 
měli zkušenost jen s architektonickými 
přednáškami, které jsou často dlouhé, 
hledali, jak rozvleklosti zabránit. A ře-
šení dostalo jméno PechaKucha, což je 
japonský výraz pro zvuk konverzace, 
kdy si každý mluvčí připraví pro svůj 
výstup dvacet obrázků a  každý z  nich 
může komentovat během dvaceti vte-
řin. Od nástupu jeho následovníka ho 
tak dělí šest minut a čtyřicet vteřin.

„S  fenoménem PechaKucha jsem se 
seznámil při svém působení na  pro-
jektu Evropské hlavní město kultury 
Plzeň 2015. Tamní večery bývají dlou-
ho dopředu vyprodané,“ uvedl inici-
átor šumperské variace Radek Auer, 
který již v  březnu uspořádal první 
šumperskou PechaKucha Night. „Dru-
hou PechaKucha zaštiťuje Šumperský 
Okrašlovací Spolek, a proto jsou zváni 
lidé, kteří mohou nějakým způsobem 
inspirovat rozkvět veřejného života 

a veřejného prostoru ve městě. Dalším 
vodítkem pro pozvané přednášející je 
to, že hledáme zajímavé osobnosti, jež 
pocházejí ze Šumperka a  dostaly se 
do špičky ve svém oboru. A nepomíjí-
me ani Šumperany, kteří přesto, že se 
prosadili, tak dál ve městě žijí. I ti jsou 
často širší veřejnosti neznámí,“ podo-
týká Auer. Vzápětí dodává, že jednot-
livé účinkující odtajňují pořadatelé 
postupně na Facebooku. „V tuto chvíli 
můžeme prozradit, že dorazí šumper-
ská herecká legenda, která se ale po od-
chodu z našeho divadla stala mistrem 
pera či spíše klávesnice, a  to Vladimír 
T. Gottvald,“ prozrazuje. 

Dějištěm červencové PechaKucha 
Night bude zahrada kina Oko. Vstup-
né v předprodeji činí devadesát korun, 
na místě pak sto čtyřicet. Lístky si lze 
již nyní koupit v Trafikafe u Schillera či 
v kavárně Pikola. Více na www.pecha-
kucha.org. -zk-

V pátek 17. května proběhla v Pavlí-
nině dvoře již osmá šumperská muzejní 
noc, která je součástí celorepublikové 
akce Festival muzejních nocí, organi-
zované již od roku 2005 Asociací muzeí 
a  galerií ČR ve  spolupráci s  Minister-
stvem kultury ČR a Národním muzeem. 
Festival spojil původně samostatné akce 
některých muzeí do  jednoho společ-
ného, téměř měsíc trvajícího festivalu 
muzejních nocí, ke kterému se připojuje 
stále více měst a  institucí, mezi nimiž 
je od  samého začátku také šumperské 
muzeum. 

Po  velkém úspěchu loňské módní 
přehlídky svatebních šatů se letos usku-
tečnila přehlídka nejatraktivnější, a  to 
přehlídka plavek. Na  šedesát modelů, 

jak historických, tak těch téměř sou-
časných předvedli modelové a modelky 
z  řad muzejníků i  z  řad jejich věrných 
spolupracovníků a  příznivců. Nejstarší 
model byl ze čtyřicátých let 20. století 
a  nechyběly ani podomácku vyrobe-
né pletené nebo háčkované bikiny ze 
sedmdesátých let 20. století. Součástí 
programu byla také vernisáž výstavy 
Koupaliště a  plovárny, která je nain-
stalovaná v  Rytířském sále a  předsálí 
šumperského muzea. Módní přehlídku  
oživilo vtipné vystoupení rohelské hu-
dební skupiny Radušky. Jako doplněk 
výstavy Autíčkománie byly na  nádvoří 
předvedeny i historické automobily, kte-
ré vlastní Aleš Tycl a manželé Doubrav-
ští. M. Gronychová

Březnová PechaKucha Night se ode-
hrála v klášterním kostele.  Foto: -pk-

Netradiční program přichystalo šumperské muzeum na  páteční večer 17. června. 
Úderem šesté podvečerní „odstartovalo“ v  Pavlínině dvoře vystoupení rohelských 
Radušek Muzejní noc, během níž proběhla vernisáž výstavy Koupaliště a plovárny, 
stylově zahájená módní přehlídkou dobových koupacích úborů a plavek.  Foto: -mm-

Film „Jan Hus - cesta bez návratu“, který loni vznikl v koprodukci České televize 
a šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy a Luboše Hlavsových, uvede Česká 
televize na programu ČT2 ve středu 6. července ve 20 hodin. Repríza dokumentu 
je pak na programu v neděli 10. července v 1.05 hodin. Dvaapadesátiminutový 
snímek, za který obdrželi jeho tvůrci Cenu Olomouckého kraje za přínos do kul-
tury v oblasti filmu, přibližuje v příběhu Husova italského žalářníka Roberta Tallia 
a nevěstky Markéty historické události v Kostnici a poslední měsíce života Jana 
Husa. -zk-
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.
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Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

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.

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor 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

4.7. - 30.7.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
9.7. v 7.30 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Kouty na Desnou, 

Červ. sedlo, přes Malý a Velký Jezerník, 
Švýcárna, Praděd a zpět 

16.7. v 6 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Sv. Hostýn, 
  Hostýnské vrchy a okolí 
23.7. v 8 hod. na autobus. nádraží   Turistika Batůžkáři: Šumperk, Karlova 
  Studánka, Bílá Opava, Ovčárna
30.7. v 8 hod. na autobus. nádraží   Turistika Batůžkáři: Šumperk, Orlické 
  Hory, Pastvinská přehrada - koupání
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 

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

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Pontis Šumperk

8.7. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
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 ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk 
- Univerzita volného času

Poděkování Městské knihovně Šumperk Klub podvečerního 
čtení chystá 
Prázdninovou nenudu

My všichni účastníci zájezdů, které 
pořádá Městská knihovna v Šumper-
ku, chceme poděkovat všem, kteří 
nám, seniorům, umožňují podívat 
se ještě na  zajímavá místa a  památ-
ky v našem kraji. Loni to byly kostel 
v Brníčku, v němž byly odhaleny staré 
malby Boží cesty, výklad o sudkovské 
továrně na  zpracování lnu a  krásný 
zážitek v bludovském zámku a žero-
tínské hrobce s  výkladem majitelů 
zámku.

Letos jsme strávili hezké chvíle 
v  Sobotíně, kde nám historii koste-
la, hrobky rodiny Kleinů a  zámec-
kého parku přiblížila Jitka Štáblová, 
a  v  maršíkovském roubenkovém 
kostele. Již sedmý ročník Pradědo-
vých letokruhů na Paprsku se rovněž 
vydařil. To vše zásluhou pracovnic 

šumperské knihovny, které se o  nás 
vzorně staraly. Ještě jednou srdečné 

poděkování.
Za všechny zúčastněné K. Večeřová

Dětská půjčovna Sever Městské 
knihovny v  Šumperku v  Temenické 
ulici 5 pořádá spolu s Klubem podve-
černího čtení Leporelo již osmý ročník 
soutěží a her nazvaný Prázdninová ne-
nuda. Od 1. července do 31. srpna tak 
vždy v  pondělí, úterý, středu a  pátek 
v prostorách knihovny Sever v Teme-
nické ulici probíhají nejrůznější sou-
těže, vědomostní kvizy, rébusy a  hry, 
nechybějí ani společenské hry, kří-
žovky, skládání origami, a to v čase od  
9 do  12 hodin a  od  13 do  17 hodin, 
s  výjimkou čtvrtků, kdy je zavřeno. 
Bližší informace na  www.knihovna-
spk.cz/sever. -red-

Letos zorganizovaly knihovnice pro seniory návštěvu Sobotína, kde mimo jiné zavítali 
i do tamního kostela.  Foto: archiv MK
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2016/2017

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze  
- Konzultační středisko Šumperk stále přijímá přihlášky do baKa- 
lářsKého (Bc.) a navazujícího magistersKého (Ing.) stu-
dijního oboru Veřejná sPráVa a regionální rozVoj  
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

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 8.7. 2016 do 28.7. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ....................................................................................................... 82 Kč/1 kg        

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Rohlík cibulový 60 g ..................................................................................................................................................... 3,90 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Hřeben listový makový 90 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.
Sekaná s panenkou ...................................................................................................................................................................105,- Kč/1 kg
Uzené koleno zadní .....................................................................................................................................................................78,- Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Vejce čerstvá M ........................................................................................................................................................................................... 2,- Kč
Klobása rychlebská  ..................................................................................................................................................................115,- Kč/1 kg
Mouka hladká, polohrubá, hrubá  ................................................................................................................................................. 8,50 Kč

!!!!!!!!

Nově jsme zařadili do  sortimentu kvalitní sudová a  lahvová vína ze specializovaného velkoobchodu Ráj 
vína z Uherského Hradiště, která působí na trhu 10 let a dodává jak vína moravská, tak i zahraniční. V zastoupení 
moravských oblastí jsou Rakvice, Němčičky, Prušánky, Sedlec, Velké Bílovice, Mutěnice. Cílem firmy Ráj Vína je uspokojit 
i ty nejnáročnější zákazníky kvalitními, ale přitom cenově dostupnými víny. V naší nabídce naleznete nejen velký výběr 
kvalitních vín od předních vinařství z Moravy a Slovenska, ale i vína z různých koutů 
světa. Jde o vína jakostní, kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, výběry z bobulí.

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

MLADÁ RODINA 
se dvěma psy hledá 
PRONÁJEM DOMU 

se zahradou 
v Šumperku

Nastěhování během 
července 2016

Nájemné do 19 000,-/měs.  
Volejte 724 122 741

• vizitky
• reklamní tabule
• reklamní letáky
• grafické návrhy
• plachtoviny s potiskem
• reklamní předměty
• polepy aut a vitrín 
• billboardy 
• autoplachty

• digitální tisk
• samolepky
• fotopráce

jena.sumperk@cbox.cz        zc.krepmusanej.www

y

m

sk

REKLAMNÍ AGENTURA U
Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk
tel.: 583 211 432, 602 769 707

604 250 881

vizitky

60666 4 250 88111reklama • gra ka • tisk • full service

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
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.

Zde přijímáme také platby:

50 MEGA
303,- Kč

100 MEGA
424,- Kč
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Nejlepší žáci Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku dostali pětitisícové odměny
Ocenění a  mimořádná prospěchová stipendia 

obdrželi nejúspěšnější žáci Střední školy železnič-
ní, technické a služeb v Šumperku. Diplomy, ceny, 
potlesk zaplněného sálu historické budovy šumper-
ského divadla a šeky na pět tisíc korun čekaly na de-
sítku nejlepších.

„Je to už rok, co jsme poprvé prezentovali nejlepší 
žáky studijních oborů. Forma propagace prostřed-
nictvím společensko-kulturní akce a  podpora žáků 
ze strany sponzorů jednorázovým stipendiem v mo-
tivační výši měla úspěch, proto v ní letos pokračuje-
me,“ objasnila ředitelka školy Irena Jonová.

Učňové a studenti zaplnili hlediště divadla a potles-
kem i hlasitým skandováním vyjadřovali své uznání 
oceněným kolegům.

„Je to fajn pocit být nejlepší,“ usmívala se z  pó-
dia Lucie Kašparová, absolventka oboru obchodník. 
Maturitu se jí podařilo složit s vyznamenáním, jejím 
snem do budoucna je otevřít si vlastní cukrárnu.

Také oceněný kadeřník Filip Cakirpaloglu svá 
studia už završil. Má za sebou řadu úspěchů na od-
borných soutěžích, pracovní kariéru se chystá odstar-
tovat v prestižním kadeřnickém salonu v Praze, kde 

si všimli jeho práce a nabídli mu místo. Do divadla 
dorazil s kadeřnickým kufříkem, který také pohoto-
vě využil, když ho o to požádala jedna z účinkujících. 
Přímo na pódiu učesal právě vystupující raperku.

Pokračovat ve  studiu ještě bude nejúspěšnější žá-
kyně oboru stavebník Martina Bednářová. V příštím 
roce ji čeká maturita, potom by chtěla na  vysokou. 
Rok studia na šumperském „učňáku“ má před sebou 
také nejlepší žák oboru obráběč kovů Jiří Schwarzer.

„Práce rukama mě baví, vyzkoušel jsem si ji v praxi, 
která byla slušně placená, můj obor má dobré profesní 
uplatnění,“ pochvaloval si učeň. Podobně optimistic-
ky na svou budoucnost nahlíží také Jaroslav Krmela.

„Instalatér bude vždy zapotřebí, je to užitečné ře-
meslo. Nabídek na  zaměstnání jsem obdržel tolik, 
že jsem si mohl vybírat. Začátkem července vyrá-
žím do Rakouska, kde budu provádět odborné prá-
ce na  stavbě hotelu. Později bych také rád nasbíral 
zkušenosti v Německu, kde už jsem strávil dva týdny 
díky stipendiu,“ objasnil Krmela, jenž se nebál přímo 

z pódia spolužákům doporučit, aby se učili. Studium 
podle něj není přehnaně náročné, důležité je, aby měl 
o ně člověk zájem.

Školní slavnost doprovodila vystoupení raperů 
a raperek, která vyvolala živé reakce publika. „Zvolili 
jsme žánr blízký mladým lidem. Chtěli jsme, aby si 
slavnostní den užili způsobem sobě vlastním, aby byl 
nejen velkolepý a důstojný, ale také zábavný,“ objas-
nila ředitelka školy.

„Rapeři měli správně nabroušené jazyky, což patří 
k  hudebnímu stylu a k mládí vůbec, přesto si dovoluji 
oponovat jejich tvrzení, že na vás čekají jen deprese, 
zlomená srdce a zkažený život. Díky profesní výbavě, 
kterou vám škola poskytne, vám naopak předvídám 
plnohodnotný a spokojený život,“ řekl mladým lidem 
šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Zatímco žáci se bavili při hudebním vystoupení, 
zástupci firem diskutovali s vedením školy o tom, jak 
prohloubit spolupráci a zkvalitnit přípravu budoucích 
zaměstnanců v souladu s potřebami trhu práce.- vk-

Filip Cakirpaloglu, Martina Bednářová, Jiří Schwarzer 
a Jaroslav Krmela.  Foto: archiv

Filip Cakirpaloglu přišel do  divadla s  kadeřnickým 
kufříkem, který také pohotově využil, když ho o  to 
požádala jedna z účinkujících. Přímo na pódiu učesal 
právě vystupující raperku. Foto: archiv

Lucie Kašparová složila maturitu s  vyznamenáním. 
Absolventka oboru obchodník hledá zaměstnání, chce 
pracovat jako prodavačka.  Foto: archiv

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

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

• 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

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
 Nábor do hudebních oborů - 25. července od 10 do 11 hod. a od 15 do 17 hod. 
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

25. července od 10 do 11 hod. a od 15 do 17 hod.

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

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

osvětlení
www.hevos.czZábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh     I
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