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Září, to jsou 
Dny evropského 
dědictví

Aeroklub oslaví 
v sobotu 3. září 
sedmdesátiny2 3, 5 4

Rekonstrukce zimního 
stadionu skončila, 
led se již vyrábí 7

Pohyb je základ, říká 
Zora Komárková, jež oslavila 
sté první narozeniny

Šestadvacátý ročník mezinárodního 
festivalu lidové kultury, který v  Šum-
perku proběhl od 17. do 21. srpna, se 
opět nesl ve znamení  zahraničního 
i českého folkloru. Město v podhůří Je-
seníků roztančily stovky účinkujících.

Festival odstartovalo ve  středu  
17. srpna posezení u  cimbálu. O  den 
později byl oficiálně zahájen. „Tato 

chvíle je pro mě vždy radostná, ale 
dnes je výjimečně i  smutná. Během 
čtrnácti let, kdy jsem zahajoval tento 
festival, stála po mém boku zakladatel-
ka festivalu paní Libuše Drtilová, kte-
rá zde doprovázela i  mé předchůdce. 
Dnes jsem tady bohužel sám a  mám 
pro paní Libuši růži, kterou si dovo-
lím položit do čela pódia. Dívá se teď 
na  nás z  folklorního nebe, do  něhož 
minulý týden odešla, bude nám držet 
palce a bude chtít, abychom byli vese-
lí, radovali jsme se, a bude si přát, aby 
tento festival byl stejně krásný jako ty 
předchozí,“ řekl šumperský starosta 
Zdeněk Brož ve čtvrtek odpoledne, jež 
se neslo ve  znamení oslav dvacátého 
výročí založení šumperských Seniorů. 
Ti se vzápětí představili v komponova-
ném pořadu.

Na  pěší zóně, v  parku „U  sovy“ 
a  na  pódiu v  Pavlínině dvoře mohli 

letos diváci během tří dnů obdivovat 
soubory z  Ruska, Polska, Rakouska, 
Srbska, Chorvatska, Itálie a Indonésie. 
Kromě nefalšované exotiky samozřej-
mě nechyběl domácí folklor ze Staré-

ho Poddvorova, Dambořic, Litovle či 
Postřelmova. Letošní ročník tak opět 
potvrdil, že šumperský festival právem 
patří k nejprestižnějším akcím v repub-
lice. -red-

Město o víkendu roztančily domácí i zahraniční soubory

Pěší zónu roztančila také Salajka  
z Dambořic.  Foto: -pk-

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Libuše Drtilová, jež u zrodu folklor-
ního festivalu stála, se bohužel 
šestadvacátého ročníku nedožila. 
Předminulý týden podlehla těžké 
nemoci.  Foto: -pk-

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odložit postup-
ně od  čtvrtku 1. do  středy 21. září 
do  velkoobjemových kontejnerů. 
Mapku s umístěním a daty naleznete 
v  tomto čísle zpravodaje, případně 
na  www.sumperk.cz v  odkazu Ob-
čan, sekci Komunální služby a pod-
sekci Komunální odpad. Pokračuje 
rovněž svoz objemného odpadu ze 
zahrádkářských kolonií, kde budou 
kontejnery přistaveny vždy v  pátek 
a odvezeny v pondělí.  -red-

Nejexotičtějším souborem letošního ročníku byli tanečníci a hudebníci z Indonésie.  Foto: P. Kvapil
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Dny evropského dědictví/Informace

Září, to jsou Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví pořádá 

město Šumperk pod záštitou Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Jako každý rok se tradičně druhý 
víkend v  září zdarma otevřou veřej-
nosti památky, které běžně dostupné 
nejsou. V řadě z nich budou připraveni 
průvodci s informacemi o jejich histo-
rii a architektonickém vývoji.

Šumperské Dny evropského dě-
dictví zahájí stejně jako loni koncert. 
Na  programu je ve  čtvrtek 8. září 
od  sedmé podvečerní. „Tentokrát ne-
bude jeho dějištěm klášterní kostel, 
ale střecha šumperského divadla,“ 
prozrazuje Bohuslav Vondruška z od-
dělení kultury a vnějších vztahů míst-
ní radnice. Posluchači se mohou těšit 
na oblíbenou šumperskou partu „Tro-
cha klidu“ a také na „Inglau Ungenau“, 
které je uměleckým uskupením kolem 
Aleše Kauera, alternativou, jež vnímá 
„hudbu“ skrze poezii. „V jejich tvorbě 
nenajdete refrény ani hudební sóla, vše 
se odvíjí od slova a vše se mu také pod-
řizuje. Skupina často reaguje na aktu-
ální podněty a  pocity, čímž nepřímo 
dokazuje, že poezie je ryze současná, 
hbitá a moderní forma vyjádření,“ po-
dotýká Vondruška a dodává, že vstup-
né na koncert stojí padesát korun.

Sobota 10. září pak již bude patřit 
památkám. Od  deváté ranní bude 
zpřístupněna radniční věž a o hodinu 
později proběhne slavnostní odhale-
ní zrestaurovaného původního stroje 
věžních hodin. „Hodinový stroj vyro-
bili v Uničově v roce 1910 pro novou 
radnici v Šumperku. Sloužil do konce 
druhé světové války, kdy jej nahradil 
modernější stroj z  Vyškova. Od  té 
doby ležel téměř bez povšimnutí 

ve věži. Loni ho zrestaurovali hodináři 
pod vedením Jiřího Valenty z Kolšo-
va. Stejní hodináři opravili například 
i hodinový stroj ve věži evangelic-
kého kostela v  Šumperku,“ 
vysvětluje referent. 

Mezi další volně pří-
stupné památky budou 
patřit kostely Zvěs-
tování Panny Marie, 
sv. Jana Křtitele a  sv. 
Barbory. „Není bez 
zajímavosti, že ve všech 
mohou návštěvníci ob-
divovat freskovou výzdobu 
z  poloviny 18. století od  uničov-
ského malíře Ignáce Oderlického,“ 
doplňuje Vondruška. Přístupné budou 
rovněž tzv. Geschaderův dům s  ex-
pozicí Čarodějnické procesy a bývalé 
šlechtické sídlo rodiny Žerotínů - 
šumperský „zámeček“ s řadou původ-
ních renezančních prvků, mezi něž 
patří kamenná ostění oken a zdobené 
kazetové stropy. 

Po  nemalém zájmu v  minulých 
ročnících Dnů evropského dědictví 
otevře své zákulisí opět místní di-
vadlo. „Návštěvníci se v  doprovodu 
divadelní inspicientky budou moci 
podívat do  zákulisí divadla a  nahléd-
nout tak do míst, kde se rodí předsta-
vení - do šaten herců, do kostymérny, 
na  pracoviště zvukaře a  osvětlovače 
a  dalších,“ vyjmenovává referent od-
dělení kultury a vnějších vztahů.

Za výstavami se mohou zájemci vy-
dat do  Vlastivědného muzea v  Šum-
perku, které sídlí v tzv. „Pavlínině dvo-
ře“, někdejším sídle významné rodiny 
Karla Chiariho. Zhlédnout zde mohou 
kromě stálé expozice „Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy“ výstavy „Sto-
lečku, prostři se!“, „Koupaliště a  plo-
várny“, „Kouzlo papírových modelů 
hradů a  zámků“, „Rozmazaný svět“ 
a „Autíčkománie“.

Muzeum silnic ve  Vikýřovicích 
u  Šumperka láká nejen na  stálé expo-
zice „Via Est Vita - Silnice je život“, 

„Z  historie a  současnosti našich 
silničních mostů“ a „Po sto-

pách bratří Kleinů“, ale 
také na aktuální výstavy 
„Překvapení - doprav-
ní prostředky z  Kin-
der vajíček“ a  „Dobrý 
den, silniční kontrola 
aneb z historie doprav-

ní policie“. A  zajímavý 
program připravili rovněž 

pracovníci Státního okres-
ního archivu Šumperk na  konci 

ulice Bří Čapků. K vidění zde bude vý-
stava „Na  louce vyrostl len...“, jež při-
pomene jeden z největších poválečných 
textilních podniků Československa - 
Moravolen Šumperk, od jehož založení 
letos uplynulo sedmdesát let. Novinkou 
budou komentované prohlídky archivu 
v doprovodu jeho zaměstnanců.

Ten, kdo nestihne navštívit památky 
v sobotu, bude mít možnost podívat se 
v neděli 11. září na radniční věž, do ex-
pozice Čarodějnické procesy a  také 
do kostela Zvěstování Panny Marie. 

Novinkou letošního ročníku bude 
kostýmová prohlídka historického já-
dra města a  předměstí v  doprovodu 
významného podnikatele 19. století 
Roberta Siegla a jeho manželky Emmy. 
Rodina Sieglů vlastnila v  Šumperku 
vilu v dnešní ulici Čsl. armády v  sou-
sedství evangelického kostela. „Prů-
vodci v  rolích Roberta Siegla a  jeho 
ženy provedou zájemce od  radnice 
přes pěší zónu až ke svému sídlu a ces-
tou pohovoří o významných budovách, 
které vznikly na přelomu 19. a 20. sto-
letí, kdy se Šumperku lichotivě přezdí-
valo „Malá Vídeň“,“ popisuje referent.

A zájemci budou moci letos opět sbí-
rat do letáku Dnů evropského dědictví 
turistická razítka z jednotlivých pamá-
tek, za  něž dostanou malou odměnu. 
„Pokud soutěžící nasbírá dostatečný 
počet razítek, může leták odevzdat 
v Informačním centru na Hlavní třídě. 
Zde dostane drobnou odměnu a záro-
veň bude zařazen do slosování o ceny 
- vstupenky na  filmová a  divadelní 
představení, knihy, poukazy a  podob-
ně,“ uzavírá Vondruška. Letáky bu-
dou k dispozici v Informačním centru 
Šumperk a ve všech památkách.

Veškeré informace o  otevírací době 
památek a  o  doprovodném programu 
najdete na  plakátech, letácích a  inter-
netových stránkách www.sumperk.cz 
a www.infosumperk.cz. -zk-

Zájemci si budou moci prohlédnout i kostel Zvěstování Panny Marie.  Foto: -pk-

     Městský úřad 
zajímá spokojenost 
občanů

„Dotazník spokojenosti občanů“ 
je připraven na webových stránkách 
města www.sumperk.cz. V této sou-
vislosti se radnice obrací na  občany 
s  prosbou o  jeho vyplnění. Získané 
informace poslouží jako podklad pro 
zkvalitnění služeb poskytovaných 
úředníky.

Dotazník je na  webových strán-
kách k dispozici do konce letošního 
září. Výsledky šetření pak budou 
zveřejněny na  webových stránkách 
města. -red-

     Farmáři nabídnou 
své produkty 
v pátek 2. září

Již pošesté budou mít Šumperané 
a  lidé z  okolí možnost nakupovat 
potraviny a  další produkty přímo 
od  výrobců. V  pátek 2. září obsadí 
prodejci dvě desítky stánků roze-
setých v  prostoru na  Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem 
Grand. V  rámci farmářských trhů, 
které připravila místní Okresní Ag-
rární komora ve  spolupráci s  měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. 
Bližší informace lze najít na  adre-
se www.farmarsketrhysumperk.cz. 
Zde je rovněž zveřejněna přihláška 
k účasti na šumperských trzích. Při-
hlásit se lze i telefonicky na čísle 724 
734 693 nebo e-mailem zaslaným na 
adresu oaksumperk@email.cz. -zk-

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují i po prázd-
ninách. Na programu jsou vždy prv-
ní středu v měsíci v době od 8.30 do  
10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobo-
tu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

V  pátek 2. září proběhne beseda 
s Vítem Lucukem o knihách, jejichž 
obsah se týká nepříliš vzdálené mi-
nulosti. V  sobotu 3. září bude řeč 
o  programu akce v  Muzeu silnic 
ve  Vikýřovice v  tento den a  o  růz-
ných událostech v Šumperku a v oko-
lí. Ve středu 7. září pak zazní podrob-
nosti k  programu Příprava občanů 
k  obraně státu. Bližší informace lze 
nalézt na www.sumperk.cz.  -red-

Dny evropského dědictví 
zahájí koncert na střeše

Otevřou se památky 
i divadlo

Městem provede zájemce 
podnikatel Siegl, 

sbírat se budou razítka

Muzea i archiv lákají 
na zajímavé výstavy
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Informace/Zpravodajství

Římanka opět zdobí dům, jemuž dala jméno

Nákladná oprava šumperského zim-
ního stadionu za  tři desítky milionů 
korun je hotova. Dodavatelská firma 
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., jež vyšla ví-
tězně z výběrového řízení, dokončila re-
konstrukci v termínu. Téměř měsíc pak 
vyzrávala betonová deska a toto pondělí 
se začalo s výrobou ledu, každý den by 
měla plochu pokrýt asi centimetrová 
vrstva. Na hrací plochu tak budou moci 
hokejisté vyjet už v nejbližších dnech.

„Zůstatková vlhkost se kontrolo-
vala na  vzorcích betonu odlitých při 
výrobě betonové desky a  podle sta-
noviska dodavatele desky bylo možné 
začít led vyrábět už v polovině srpna. 
Z bezpečnostních důvodů jsme se ale 
rozhodli ještě týden počkat, abychom 
vyloučili riziko možných komplika-
cí,“ uvedl Patrik Tomáš Pavlíček, ře-
ditel Podniků města Šumperka, které 
zimní stadion vlastní. „Toto rozhod-

nutí jsme uvítali, neboť zimní stadion 
tvoří nejen strojovna, ale velmi důle-
žitá je i betonová deska,“ řekl jednatel 
a obchodní ředitel dodavatelské firmy 
z Chocně Josef Svoboda, podle něhož 
stavba proběhla bez problémů a  bez 
větších komplikací. Podílely se na  ní 
stavebně a pomocnými pracemi, díky 
podmínkám zadavatele, i  místní fir-
my. Nejvýznamnějším subdodavate-
lem přitom byla zábřežská společnost 
Ekozis.

Při realizaci se podařilo asi dva mi-
liony ušetřit. „Ještě před rekonstrukcí 
se provedlo několik geologických sond 

mimo ledovou plochu, které předpo-
kládaly, že bude potřeba jít do zámrzné 
hloubky asi čtyř metrů. Po  odkrytí se 
ale ukázalo, že nebude nutné těžit ze-
minu do této hloubky a stačilo ji vybrat 
pouze do  1,7 metru. A  díky perfektní 
práci technického dozoru jsme ušetřili 
další finance,“ konstatoval šumperský 
místostarosta a  předseda představen-
stva PMŠ Tomáš Spurný. Ušetřené  
peníze tak umožnily zrekonstruovat 
podlahu v  západní části stadionu, kte-
rou projekt neřešil, a  osazení nových 
vstupních dveří ve východní části. 

 Pokr. na str. 5

Socha Římanky opět zdobí výklenek 
domu na náměstí Míru 26. Jeho fasádu 
nechalo město, jež objekt vlastní, letos 
obnovit. Rekonstrukce přišla na  devět 
set deset tisíc korun.

„Původní bohatě profilovaný dřevě-
ný předložený výkladec, který se nedo-
choval, byl z  části nahrazen barevností 

fasády a  jeho zvýraznění bylo docíleno 
provedením říms, ozdobnými kazetami 
a  novým mělkým výkladcem,“ uvedla 
vedoucí oddělení správy majetku šum-
perské radnice Lenka Salzburgerová. 
Vzápětí dodala, že do  konce září pak 
ještě místní firma StAR+ Radka Pechy, 
která má opravu „na triku“, obloží sokl 
pískovcem a osadí schody z pískovcové-
ho masivu.

Metr devadesát vysoká a  šedesát ki-
logramů vážící socha Římanky, jež dala 
novorenesančnímu domu jméno, prošla 
rukama restaurátorů již před deseti lety 
a letos pouze dostala nový voskový ná-
těr. Oprava, kterou provedl restaurátor 
René Seifried z  Olomouce, stála třicet 
tisíc. „Plastika byla ve  velmi dobrém 
stavu, takže nebylo potřeba provádět 
žádné velké opravy. Šlo o  mechanické 
omytí, lokální retuše a konzervaci vos-
kováním,“ vysvětlil René Seifried, jehož 
firma umístila sochu na původní místo 
pomocí jeřábu 4. srpna. Do  výklenku 
domu ji přitom řemeslníci připevnili 
speciálním lepidlem.

Zajímavostí je, že Římanka je dutá 
socha vyrobená z keramiky. „Je to svým 
způsobem unikát. Nejprve byla vyrobe-
na forma složená z několika dílů, do té 
se vtlačila keramická hmota a  došlo 

k  jejímu vypálení. Jde o  vynikající ře-
meslnou i  uměleckou práci, kterou by 
dnes, myslím, jen těžko někdo zvládl,“ 
podotkl restaurátor.

Na  místě dnešního objektu stávaly 
dva středověké domy, které v roce 1877 
odkoupil bohatý kupec Carl Wiatschka 
a  na  jejich místě si v  roce 1877 nechal 
postavit dvoupatrový objekt s  krás-
nou novorenezanční fasádou. Antická 
inspirace je zřejmá z  umístění sochy 

Římanky v  nice prvního patra. Domu, 
který projektoval a  realizoval šumper-
ský stavitel Josef Prosinger, se pak zača-
lo říkat „U Římanky“. Dnes patří městu 
a  nachází se v  něm kromě nebytového 
prostoru v přízemí šest bytů. Před deseti 
lety zde nechala místní radnice vyměnit 
okna  v čelní fasádě, o dva roky později 
pak vstupní dveře a výkladce a loni pro-
šly rekonstrukcí rozvody vody a kanali-
zace. -zk-

Sochu Římanky firma umístila na původní místo pomocí jeřábu.  Foto: -zk

Betonová deska vyzrávala téměř měsíc, zůstatková vlhkost se kontrolovala na vzor-
cích betonu odlitých při její výrobě.  Foto: -zk-

„Srdcem“ zimního stadionu je moderní strojovna se zásobníkem čpavku. 
 Foto: -zk-

Dům vlastní město, které letos ne-
chalo zrekonstruovat jeho fasádu.  
 Foto: -pk-

Rekonstrukce zimního stadionu skončila, led se již vyrábí
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Oslavy aeroklubu/Zprávy z knihovny

Aeroklub oslaví v sobotu 3. září sedmdesátiny
Kulaté narozeniny slaví v  letošním 

roce šumperský aeroklub. Od  jeho 
vzniku totiž uplynulo neuvěřitelných 
sedm desítek let. Bohatou historii si 
připomenou všichni příznivci létání 
začátkem září na  místním letišti. To 
se v  sobotu 3. září stane dějištěm Le-
teckého dne, během něhož nabídnou 
pořadatelé veřejnosti letové ukázky 
současných moderních i  historických 
strojů, vírníků, akrobatických speciálů, 
hromadný seskok parašutistů z  legen-
dární „Anduly“, letové ukázky hasičů či 
letecký souboj replik letadel z 1. světo-
vé války. Lidé si budou moci prohléd-
nout motorové a bezmotorové letouny 
i  ultralehká letadla, zhlédnou ukázku 
hašení požáru a  paraglidingu. V  do-
provodném programu pak nebudou 
chybět vystoupení modelářů, výstava 
„Letecká badatelna“, představení virtu-
álního létání po síti na Microsoft Flight 
Simulator X, zábavný program pro děti 
a mnohé další.

„Chystáme pro veřejnost maximálně 
pestrý program, kterým bude provázet 
herec a moderátor Josef Mladý a během 
něhož si přijdou na své jak dospělí, tak 

i  děti,“ říká ředitel Leteckého dne Jan 
Vlček ze šumperského aeroklubu. Ač-
koliv hlavní „lákadla“ jsou podle něj 
naplánována až na  odpoledne, ti, kteří 
přijdou na místní letiště dříve, se nudit 
rozhodně nebudou. V deset hodin od-
startuje program výstava Integrovaného 
záchranného systému, domácí i hostují-
cí piloti budou nacvičovat svá vystoupe-
ní pro odpolední program, oblohu nad 
letištěm zaplní přilétávající stroje a svůj 
„koníček“ dopoledne přiblíží veřejnos-
ti modeláři. Až do  páté odpolední zde 
rovněž budou k vidění letecké simuláto-
ry komunity nadšenců virtuálního létá-
ní po síti Multievent FS.

Víte kolik letounů ve válkách i po nich 
havarovalo nebo bylo sestřeleno? Zjis-
títe to na  výstavě Letecká badatelna 
neboli expozice artefaktů nalezených 
letounů, kterou provede člen aeroklubu 
Pavel Krejčí. V  infostánku Aeroklubu 
Šumperk pak budou moci zájemci zís-
kat informace o  možnostech zahájení 
leteckého výcviku všech odborností 
provozovaných aeroklubem, případně si 
koupit tematická trička, dárkové letenky 

na vyhlídkové lety a další upomínkové 
předměty.  

Zatímco zakladatelé šumperského ae-
roklubu „poslali do ob-
lak“ na  podzim roku 
1946 v  rámci prvního 
poválečného Letecké-
ho dne patnáct moto-
rových letadel a  dva 
větroně, o  sedmdesát 
let později vzlétne nad 
Šumperk hned několik 
desítek strojů, včetně 
historických a  bojo-
vých. „K  vidění budou 
legendární stroje Antonov AN-2, L-200 
Morava, Z-137 TurboČmelák, ale také 
akrobacie v podání trenéra české repre-
zentace v bezmotorové letecké akrobacii 
Miloše Ramerta na  historickém kluzá-
ku Lo-100, vícenásobného mistra ČR 
v  motorové unlimited akrobacii a  mi-
stra Evropy v  bezmotorové akrobacii 
Miroslava Červenky na  letounu české 
výroby Zlin Z-50 či člena akrobatické 
skupiny Flying Bulls Jana Rudzinskyj-
ho na  letounu Bucker (CASA) 1.131 
Jungmann,“ prozrazuje ředitel. Kromě 

zmíněných akrobatů a domácích pilotů 
se během tříhodinového programu, kte-
rý začne ve 13 hodin, představí rovněž 
známá letecká skupina Follow-me, jež 
působí na letišti Zábřeh u Hlučína a létá 
na českých Trenérech velmi semknutou 
a  přesnou sestavu, která diváky nepo-
chybně ohromí. 

Na programu jsou i hromadné sesko-
ky parašutistů z  legendárního letounu 
Antonov AN-2, lidově nazývaném An-
dula, jehož první prototyp vzlétl roku 
1947, a  také hašení požáru známým 
„TurboČmelákem“ Z-137. Přícho-
zí budou moci sledovat skupinový let 
moderních letadel Ellipse Spirit, která 
vznikají v  šumperských hangárech, či 

tzv. vícevlek kluzáků, při němž vlečný 
letoun táhne dva a více kluzáků na sa-
mostatných lanech. Chybět nebudou 

ani ultralighty místní-
ho Aviatik klubu, vírní-
ky společnosti Flyway, 
start kluzáku pomocí 
gumového lana, vy-
stoupení kluzáku DG-
200 s  vlečným letou-
nem Z-226 či motorový 
paragliding.

„Současnost chce-
me propojit s  historií. 
Zavzpomínat na  staré 

časy s  kluzákem Letov LF-107 Luňák 
k nám přijedou kolegové z Aeroklubu 
Medlánky. Kluzák, jehož prototyp vzlé-
tl v roce 1948 a byl od počátku konci-
pován jako akrobatický větroň, se stal 
ve  své době bezmotorovou stíhačkou, 
o niž kromě aeroklubu projevila zájem 
i armáda,“ připomíná Vlček a dodává, 
že k  vidění bude i  Boeing Stearman 
PT-17. Jde o  předválečný letoun ame-
rické armády využívaný pro výcvik pi-
lotů. První prototyp přitom vzlétl roku 
1934, což bylo právě v době, kdy se fir-
ma Stearman Aircraft Company stala 
součástí koncernu Boeing. A představí 
se rovněž legendární aerotaxi Ae-145 
a L-200 Morava. „Morava byla dokonce 
natolik nadčasová, že s ní v roce 2008 
piloti Petr Bold a Richard Santus oblétli 
Severní pól. Jedná se vzhledově o nád-
herné stroje a  my jsme zvědavi, který 
se bude líbit víc,“ podotýká ředitel Le-
teckého dne, jehož závěr bude patřit 
souboji replik 1. světové války. „Půjde 
o letecký souboj létajícího cirkusu Mar-
tina Kindernaye s repliky letounů Fok-
ker Dr.I a  Sopwith Camel,“ upřesňuje 
Vlček.

Šumperský aeroklub vznikl v  roce 
1946. O jeho činnosti se mohou zájemci 
více dozvědět na  www.aeroklub-sum-
perk.cz, o samotném Leteckém dni pak 
na stránkách www.70v.cz, které členové 
aeroklubu u  příležitosti sedmdesáté-
ho výročí založili. „Rádi bychom, aby 
Letecký den nebyl jen setkáním sou-
časných a  bývalých členů aeroklubu, 
ale všech, kterým je létání alespoň tro-
chu blízké,“ uzavírá Vlček, který prosí 
všechny, jež se na akci chystají, aby při-
jeli dříve, nejlépe již dopoledne. „Před 
třináctou hodinou očekáváme velký ná-
por návštěvníků a s tím související kom-
plikace při prodeji lístků či ucpaných 
příjezdových komunikací,“ dodává. -zk-

Letecký den se před deseti lety setkal s velkým ohlasem.  Foto: -zk-

Takto to na šumperském letišti vypadalo v minulosti.  Foto: archiv

V knihovně vystaví fotografie 
Karel Kocůrek 

Od  pátku 9. září bude v  městské 
knihovně v  ulici 17. listopadu 6 k  vi-
dění výstava fotografií Karla Kocůrka  
nazvaná „USA SEVEROZÁPAD - 
Po stopách indiánský mokasín“. Potrvá 
do 2. listopadu. -kš-

Knihovna přivítá Jiřinu Šiklovou,
vstupenky jsou již vyprodané

Vstupenky na  setkání s  mimořád-
nou osobností, populární českou so-
cioložkou, publicistkou a spisovatelkou 
Jiřinou Šiklovou, které pořádá šum-
perská knihovna, jsou již, vzhledem 
k omezenému počtu míst, vyprodané. 
Na podvečerním setkání, jež proběhne 
ve středu 7. září v 18.30 hodin, se bu-
dou moci návštěvníci seznámit nejen 
s  její literární tvorbou, ale řeč přijde 
nepochybně i  na  různá sociologická 
témata. O den později pak bude Jiřina 
Šiklová přednášet knihovníkům šum-
perského regionu na odborném semi-
náři nazvaném Knihovny seniorům.
 -kš- 

Knihovna nově půjčuje čtenářům
deskové hry

Deskové hry zakoupila do svého fon-
du šumperská městská knihovna. Půj-
čit si je mohou čtenáři nejen v budově 
v ulici 17. listopadu 6, ale i v pobočce 
Sever. Těšit se mohou na  Ubongo, 
Quarto, Zvířata, Osadníci z  Katanu 
a Panic lab. 

Knihovna nabízí také didaktické hry 
pro nejmenší čtenáře a  nechybějí vý-
ukové jednoduché deskové hry a hrač-
ky k procvičování motoriky. 

A co konkrétně si lze půjčit? Pexet-
ria Znáš ptáky?, Znáš dinosaury?, Znáš 
lidská povolání?, Z pohádky do pohád-
ky, deskové hry Procvičujeme násobil-
ku, Procvičujeme vyjmenovaná slova, 
ale také hry veselé, „zvířátkové“, dob-
rodružné, cestovatelské a další.

„Absenčně se půjčuje pouze jedna 
desková hra na třicet pět dnů s mož-
ností prodloužení v případě, že na hru 
nebyla zaslána rezervace,“ říká ředi-
telka knihovny Kamila Šeligová. Tyto 
hry si mohou podle ní půjčit pouze 
registrovaní čtenáři s  vyrovnaný-
mi závazky vůči knihovně a  čtenáři 
mladší patnácti let si vybrané deskové 
hry půjčí oproti podpisu zákonného 
zástupce. „Před půjčením zkontrolu-
jeme obsah hry a  čtenář stvrdí svým 
podpisem převzetí na  Knižní lístek, 
na  němž je uveden název deskové 
hry, datum výpůjčky, číslo legitimace 
a jméno čtenáře. Ten tak musí počítat 
s delším časem, který je potřebný pro 
kontrolu jednotlivých komponentů,“ 
dodává Šeligová. -red-

Zprávy z knihovny
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Informace/Zpravodajství 

Večerní venkovní produkce, jež proběhnou od le-
tošního 1. října a přesáhnou dvaadvacátou hodinu, 
již nebude schvalovat rada města, ale nově musejí 
být přímo vyjmenovány v obecně závazné vyhlášce. 
Šumperští zastupitelé by měli dokument, který na-
hradí vyhlášku z roku 2012 o některých omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, schválit ve  čtvrtek 15. září. Seznam 
plánovaných akcí tak musejí jejich pořadatelé zaslat 
na šumperskou radnici nejpozději do pondělí 5. září.

„Od  letošního 1. října bude doba nočního klidu 
nově regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o  pře-
stupcích, ve  znění pozdějších předpisů, dle jehož 
ustanovení ve znění účinném od 1. 10. 2016 je ru-
šení nočního klidu přestupkem. Město bude i nadále 
moci upravovat rušení nočního klidu, jehož dobu de-
finuje zákon od 22 do 6 hodin, obecně závažnou vy-
hláškou. Veškeré výjimečné případy, na něž se bude 
vztahovat omezení doby nočního klidu, v  ní však 
musejí být taxativně vyjmenovány. O  výjimky tak 
již nebude možné individuálně žádat radu města,“ 
uvedla referentka oddělení kultury a vnějších vztahů 
šumperské radnice Eva Rutarová. Vzápětí upřesnila, 
že akce musejí být v obecně závazné vyhlášce uve-
deny natolik určitě, aby se lidé žijící ve městě mohli 
na tyto výjimečné případy připravit. „Takovéto dny 
je třeba vymezit buď konkrétním datem, například 

1. ledna 2017, datovatelným obdobím, například ve-
likonoční svátky, Silvestr a  podobně, nebo názvem 
událostí, jejichž datum konání je vzhledem k míst-
ním tradicím předvídatelné. Jde například o  Slav-
nosti města, folklorní festival a podobně,“ vysvětlila.

Seznam plánovaných akcí, spojených s  hudební 
či jinou produkcí, jež přesáhnou od 1. října do bu-
doucna desátou hodinu večerní musejí pořadatelé 
zaslat nejpozději do pondělí 5. září na Městský úřad 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, k rukám 
Evy Rutarové. V seznamu je třeba uvést následující 
informace: pořadatel, adresa, IČO, název akce, mís-
to konání, termín (lze specifikovat obecněji, např. 
první pátek v měsíci červenci), popis akce (s ohle-
dem na  tradici, zaměření, návštěvnost atd.), tel. 
kontakt.

„Termín je nutné dodržet, abychom mohli novou 
vyhlášku, která bude upravovat omezení nočního 
klidu ve  městě od  1. října, předložit zastupitelstvu 
města ke schválení 15. září. Plánované akce, o nichž 
do 5. září písemné informace obdržíme, budou po-
souzeny, a pokud budou odpovídat charakteru akcí, 
které lze zařadit mezi výjimečné případy, budou 
v  připravované vyhlášce taxativně uvedeny,“ zdů-
raznila Eva Rutarová, jež zodpoví případné dotazy 
na tel. č. 583 388 608 nebo e-mailem eva.rutarova@
sumperk.cz.  -zk-

   Pokr. ze str. 3
Část peněz pak „padla“, vzhledem ke  stáří stavby, 

na  rekonstrukci vodovodní a  kanalizační přípojky 
a také zastaralé elektroinstalace, jejichž špatný stav byl 
zjištěn až v průběhu stavby po odkrytí povrchů. 

Firma také postavila novou rolbovnu, v níž se bude 
recyklovat voda z nevyužitého ledu. „Ve sněžné jámě 
se bude sníh rozpouštět z  odpadního tepla, které se 
získá výrobou chladu plochy. Součástí systému je 
i  využití odpadního tepla pro ohřev vody pro rolbu 
v zásobnících,“ vysvětlil vedoucí generálních dodávek 
společnosti Energo Choceň Kamil Vejdělek. Vzápětí 
dodal, že vybudována byla také venkovní věž na chla-
zení par. 

Takzvané „srdce“ stadionu dnes představuje moder-
ní strojovna. Ta prošla kompletní rekonstrukcí. Dnes 
zde jsou nové rozvody, zásobník čpavku dimenzovaný 
na jednu tunu, nové kompresory a úpravna vody. Vše 
pak hlídají čidla ukazující pohyb a koncentraci čpav-
ku. „Novou technologií jsme se ocitli v  jedenadva-
cátém století, máme zde velmi sofistikovaný systém  
řízený počítačem, propojený s centrálou, takže technici 
dodavatelské firmy mohou kontrolovat a usměrňovat 
na dálku veškeré činnosti zde probíhající a v případě 
problému mohou do procesu zasáhnout,“ uvedl mís-
tostarosta Spurný. „Technici, kteří mají nové zázemí, 
již prošli školením v  obsluze zařízení. Vše prakticky 
řídí počítač. V případě havárie lze samozřejmě zaříze-
ní obsluhovat ručně,“ doplnil Spurného ředitel Podni-
ků města.

První etapu modernizace zimního stadionu rozjely 
Podniky města Šumperka začátkem dubna. Její největší 
přínos je především ve výměně technologie na výrobu 
ledu, jež podstatně sníží množství používaného čpav-
ku. Na tuto investici získaly Podniky města Šumperka 
dotaci z ministerstva životního prostředí, jež pokrývá 
převážnou část nákladů. Nové chladicí zařízení přede-

vším výrazně sníží bezpečnostní rizika spojená s pou-
žíváním velkého množství jedovatého čpavku. „Z pěti 
tun čpavku bychom se měli díky moderní technologii 
dostat na asi jednu tunu,“ uvedl Patrik Tomáš Pavlíček 
a dodal, že součástí první etapy modernizace byla rov-
něž úprava zázemí pro časomíru a brankové rozhodčí, 
osazení nových mantinelů s plexiskly, střídaček a trest-
ných lavic pro hráče. 

Od  modernizace technického zázemí si Podniky 
města slibují úsporu provozních nákladů. „Čísla bude-
me znát až po na konci nadcházející hokejové sezony 
a po vyúčtování energií. Nejvýraznější snížení provoz-
ních nákladů ale přinese až zateplení objektu,“ zdůraz-
nil ředitel Podniků města.

Právě zateplení, výměna střechy a instalování solár- 
ních panelů, s  čímž se počítá ve  druhé etapě rekon-
strukce, by mohly přivést stadion do  černých čísel. 
„Pokud obdržíme plnou dotaci od Státního fondu ži-
votního prostředí, která nám byla přiznána, chceme 
příští rok rozjet druhou etapu rekonstrukce. Otázka 
obnovy fasády hotelu Sport zatím zůstává otevřená,“ 
uvedl šumperský místostarosta. -zk-

Již podruhé Nadace O2 podpořila úspěšné včela-
ře působící na  SOŠ Šumperk v  Zemědělské ulici 3 
v programu SmartUp. Díky tomu obdrželi mladí vče-
laři finanční dotaci na rozšíření včelí pastvy z minu-
lého projektu a  na  vybudování bylinkové zahrádky. 
V  rámci projektu studenti ve  spolupráci s  místními 
včelaři uspořádají pro veřejnost Medový den, který se 
uskuteční v sobotu 24. září v areálu školy. -vs-

Jižních rytmů si budou moci 
po  čtyři zářijové a  dva říjnové 
večery užít všichni, kteří zavítají 
do  šumperského H-clubu v  Ro-
oseveltově ulici. Podzimní ne-
tradiční taneční kurzy pořádá již 
několik let místní Řecká obec, nově 
nabyté „dovednosti“ budou moci je-
jich absolventi uplatnit nejen při návštěvě Řecka, ale 
především na Řecké zábavě. Ta je naplánována na so-
botu 15. října.

Netradiční kurzy odstartují v  pondělí 5. září  
v  18 hodin v  H-clubu v  Rooseveltově ulici. Během 
šesti dvouhodinových lekcí, z  nichž každá přijde 
na padesát korun, proniknou jejich účastníci bez pro-
blémů do  tajů řeckého tance. Věková hranice navíc 
není nijak omezena a  podmínkou není ani klasické 
„párování“, neboť jde o kolektivní tanec. Nově nabyté 
taneční umění poté mohou absolventi kurzu zúro-
čit na  Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude v  sobotu  
15. října od osmé večerní místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 5. září, pondělí  
12. září, pondělí 19. září, pondělí 26. září, pondělí  
3. října, pondělí 10. října vždy od 18 do 20 hodin.

Večerní venkovní produkce od 1. října 
musejí být uvedeny ve vyhlášce

Rekonstrukce zimního stadionu skončila, led se již vyrábí Studenti ze „Zemědělky“ 
opět uspěli

Řekové naučí svému tanci

DPS Alžběta čeká první etapa oprav

Dům s pečovatelskou službou Alžběta v Temenické 
ulici 35 projde první etapou rekonstrukce. Ačkoliv byl 
postaven před šestnácti lety, má v  havarijním stavu 
rozvody vody a kanalizace.

„Stavba nebyla bohužel provedena kvalitně, takže 
po  šestnácti letech se musí město pustit do  dalších 
oprav,“ uvedla vedoucí oddělení správy majetku šum-
perské radnice Lenka Salcburgerová a připomněla, že 
již v roce 2010 musel být v domě vyměněn poruchový 
výtah. 

V  rámci první etapy, jež zahrnuje dvanáct ze 
šestatřiceti bytů, se tak vymění nejen rozvody vody 
a  kanalizace, ale dojde také k  dispozičním změnám 
v  koupelnách, v  nichž nahradí vanu sprchový kout. 
„Byty, z  nichž je devět obsazených, samozřejmě  
musejí být opuštěné. Pěti lidem tak poskytneme ná-
hradní bydlení, další čtyři se přestěhují k rodině,“ po-
dotkla Salcburgerová.

Rekonstrukce, jež přijde na 2,088 milionu, odstar-
tuje začátkem září a hrabenovská firma Stavokomplex 
by ji měla zvládnout do 6. listopadu. V dalších letech 
se pak zrealizují opravy ve zbývajících bytech.  -zk-

Sdružení obrany spotřebitelů 
Asociace, z.s. Brno, 

bezplatná poradna Šumperk 
každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, 
Jesenická 31, malá zasedací místnost č. 206

Dodavatelská firma rovněž vybudovala rolbovnu se 
sněžnou jámou.  Foto: -zk-

Zprávy z knihovny
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Rozhovor

Šumperský dětský sbor, jenž prošel 
velkou generační obměnou, má před 
sebou nový sborový rok. Ten uplynulý 
završil zlatou medailí ze soutěže Inter-
national Choral Festival of Preveza,  
která proběhla začátkem července 
v Řecku. Nyní čekají děti, které za sebou 
mají tradiční prázdninové soustředění 
ve Švagrově, nová soutěžní klání. Nejen 
o sborovém zpívání je následující rozho-
vor se sbormistrem Tomášem Motýlem.

V půli července se sbor vrátil z Řec-
ka, odkud přivezl zlatou medaili. Co 
pro vás takové zlato znamená?

Je toho víc. Pro děti velikou radost 
a  děti se opravdu radovat dovedou. 
Dále potvrzení, že práce, kterou do pří-
pravy soutěžního programu vložily, 
nebyla marná. Také chuť a dostatek od-
hodlání pustit se do  dalšího podniku. 
Obého vbrzku bude velmi zapotřebí, již 
v říjnu je čeká nové soutěžní klání.

Pro nás, sbormistry, znamená zlato 
další důkaz mimořádných schopnos-
tí dětí. Ještě v  pololetí, kdy příprava 
na  soutěž započala, jsme měli sbor 
s  mnoha příznaky nedávno prodělané 
masivní generační výměny. Sbor nikoli 
špatný. Ale to, s  čím je možno balan-
covat na špičce výkonnosti podle mezi-
národních měřítek, musely děti znovu 
získat. Tato schopnost se po předchozí 
výborné generaci nedá prostě zdědit, 
je třeba mnohého úsilí k  jejímu opě-
tovnému nabytí. Přihláška do  soutěže 
měla být prostředkem k  nastartování 
tohoto procesu a  bylo dost nepravdě-
podobné, že za  půl roku si děti pove-
dou tak, jak se potom v Řecku podařilo. 
Moc nás to těší.

 
Zmiňujete se o  další soutěži. Pro-

běhlo každoroční prázdninové  
soustředění. Předpokládám, že bylo 
i místem soutěžní přípravy. Jak vlastně 
tráví děti sborový tábor? 

Osmého srpna jsme zahájili tradičně 
nejdříve s  dětmi mladších oddělení, 
po  týdnu je vystřídali zpěváci kon-
certního sboru. Mláďátka se ve  dvou 
věkově odlišených skupinách každý 
den scházela ve zkušebně pětkrát, vždy 
na třicet minut. To je dvě a půl hodiny 
zpívání denně. Zbývající čas věnovala 
obvyklým táborovým činnostem, kte-
ré zpravidla připravovali ti, kteří sami 
před časem do  sboru chodili. Dnes, 
většinou jako studenti vysokých škol, 
usilují o to, aby se dětem program líbil 
stejně, jako se kdysi líbil jim. 

Děti koncertního sboru, tedy spole-
čenství ve věkovém rozpětí dvanáct až 
osmnáct let, mívají zpívání více, je to 
však velmi proměnlivé. Záleží na tom, 
jaký repertoár se připravuje, je-li pře-
vaha zkoušek s jednotlivými hlasovými 
skupinami nebo už se vícehlasé sklad-
by dávají s  celým sborem dohromady. 
Každopádně tato práce klade nesrov-

natelně vyšší nároky na  jejich aktivní 
spolupráci se schopností dlouhodobé 
koncentrace a  precizní naplňování 
veškerých pokynů. Tím spíše, jedná-
-li se o přípravu soutěžního vystoupe-
ní. Také doplňkový program sází více 
na podíl dětí samotných. Za  léta strá-
vená ve sboru se již mnohému naučily, 
a tak jsou dospělým spíše partnery než 
pasivními konzumenty připravova-
ných činností. 

To vypadá, že pěvecký sbor není 
pouze místem, kde se jen zpívá. Co 
ještě dětem přináší členství ve sboru, 
který nabízí tak rozmanitou náplň 
volného času?

Pokud setrváme na  prázdninovém 
táboře, můžeme si dlouho povídat o zís-
kávání samostatnosti, schopnosti trávit 
delší čas ve  společnosti mnoha dalších 
osob a nacházení rovnováhy mezi tím, 
co by si samy přály, a tím, co je skutečně, 
vzhledem k potřebám ostatních, možné. 
Zpočátku nebývá jednoduché udržet si 
pořádek v osobních věcech i podílet se 
na  zachování řádu věcí ve  společnos-
ti ostatních. Děti se učí komunikovat 
s  okolím a  společně nacházet řešení 
mnoha situací jak ve hrách, tak v oblasti 
společenského žití. 

Podíváme-li se na  sborové členství 
s  perspektivou několika let, můžeme 
sledovat, jak děti postupně nabývají sa-
mostatnosti, dokážou se stále lépe vy-
rovnávat s  mnoha složitými situacemi, 
získávají smysl pro odpovědnost, stávají 
se spolehlivými partnery a  v  souhrnu 
si ze sboru odnášejí množství návyků 
a  dovedností užitečných pro praktický 
život.

Samostatnou kapitolou jsou zkuše-
nosti posbírané v  době zahraničních 
cest, ale to je opět na dlouhé povídání. 
Tohle všechno si nejen myslíme, ale 
v  přesvědčení nás utvrzují poznatky 
mnoha generací našich někdejších zpě-
váků, kteří se se svými postřehy často 
svěřují. Mívají pouze jednu výhradu: 
„Ve sboru jsme si zvykli, že se na sebe 
můžeme vzájemně spolehnout, dané 
slovo platí a je příjemné, když se k sobě 
chováme slušně. V životě to často bývá 
jinak a zpočátku nám dalo trochu prá-
ce, než jsme se zorientovali. I  tak ale 
společná léta považujeme za velkou ži-
votní výhodu.“

Pojďme zpátky ke zpívání. Co při-

náší zpěv jako takový? Patrně není 
úplně snadné připravit písničku způ-
sobem, který by přinášel poslucha-
čům potěšení a nenudil. Jak to, že děti 
tento zdlouhavý proces snášejí, a  co 
je u této na první pohled jednotvárné 
činnosti drží?

Kdysi pravděpodobně většina popu-
lace měla ke zpěvu blízko. Přinejmen-
ším maminky dětem zpívaly a  svou 
roli v  rozvíjení této, dnes již možná 
podivné záliby, měl i lidový zpěv v kos-
telích. V současné době je mnohé jinak, 
a přesto, zpívá-li maminka svému dít-
ku, robátko se zpravidla uklidní a  za-
poslouchá se. 

Proč to tak je? 
Patrně něco takového potřebuje. 

V  dnešní době, která upřednostňu-
je konzumování hotových produktů, 
třeba může být i  zdlouhavý proces 
osvojování písničky pro děti zajímavý 
a  uspokojení ze zdařilého provede-
ní výsledného tvaru nemalé. Zpívání 
ve  sboru a  vše, co dlouhá léta na  této 
cestě zpěváčky doprovází, považuje-
me za  užitečnou součást všeobecného 
vzdělávání a  jsme rádi, že podobně 
smýšlí i velká část rodičů našich dětí.

Zmínil jste se o velké generační ob-
měně sboru. Jaká je situace v řadách 
dětí mladšího věku a co sbor v tomto 
směru v příštích letech čeká?

Děti z  početně nejméně obsazených 
ročníků zvolna odrůstají a sbor opouště-
jí, mladší věkové skupiny, které postup-
ně zaujmou jejich místa, jsou obsazeny 
o  poznání více. Lze tedy očekávat, že 
věkový průměr koncertního sboru, který 
byl ještě před dvěma lety nejnižší v celé 
sborové historii, se bude pozvolna zvyšo-
vat, s čímž ruku v ruce půjde i schopnost 
dětí ucházet se o náročnější repertoár. 

Je tedy v  současné době obtížné, 
aby se dítě do  řad sboru vůbec do-
stalo? Jaké jsou nároky na  začínající 
zpěváčky? Přijímáte pouze děti talen-
tované?

Na  tyto otázky odpovím velmi rád. 

Všechny totiž reflektují rozsáhlou síť 
pověr a mýtů, se kterými se velmi čas-
to setkáváme a nemáme tušení, odkud 
se berou. Především máme stále dost 
místa pro všechny, kteří chtějí zpívat. 
Zkušebna snadno pojme téměř stov-
ku dospělých zpěváků a  nedovedu si 
představit, že by se v  Šumperku našlo 
tolik „zpěvuchtivých“ dětí prvních 
a  druhých tříd, aby už pro ně nebylo 
místo. Jediná potíž s přijetím může na-
stat v  nejmladším oddělení dětí před-
školních. Zcela odlišný charakter práce 
s touto věkovou skupinou neumožňuje 
počet zpěváčků libovolně rozšiřovat, 
proto se výjimečně může stát, že ro-
dičům doporučíme, aby s  členstvím 
ve  sboru posečkali do  doby, než dítě 
zahájí školní docházku. Pak už žádná 
omezení nenastanou. 

Nárok na  začínajícího zpěváčka 
máme jediný. Totiž aby do sboru z jaké-
hokoliv důvodu chodit chtěl. Všechna 
ostatní kritéria jsou zcela nepodstatná 
a vlastně nás na počátku ani nezajíma-
jí. Děti nepodstupují žádné přijímací 
řízení, všechny zájemce prostě zapíše-
me. Aby se dítě mohlo projevit a mělo 
dobrý pocit z  předvedeného výkonu, 
požádáme o zazpívání libovolné písnič-
ky. To však nemá žádný vliv na to, zda 
dítě může či nemůže s docházkou začít. 
O talent tedy na počátku vůbec nejde. 
To vše přijde v potaz později. Děti svou 
pěveckou schopnost postupně rozvíjejí 
v závislosti na temperamentu i případ-
né hudební vloze a sbor je zde od toho, 
aby jim s  rozvojem pomohl. Stručně 
řečeno, naučíme zpívat všechny, kteří 
o to stojí, a projeví alespoň minimální 
spolupráci a trpělivost. 

To také považujeme za základní po-
slání naší práce. Umožnit všem dětem 
bez rozdílu v  dávce talentu, která jim 
byla nadělena, aby se někdy v  příštím 
čase, jako dospívající či dospělí, necítili 
ošizeni o  schopnost, jíž se jejich okolí 
dostalo. Totiž s chutí si zazpívat spolu 
s ostatními při kytaře nebo třeba v  ji-
ném příjemném prostředí. Z  mnoha 
rozhovorů víme, jak nedostatek ales-
poň základní pěvecké dovednosti do-
káže chybět. 

Teprve pak je zde jakýsi nadstan-
dard. Děti, které hodně chtějí, mnoho 
dovedou a  neschází jim píle i  vytrva-
lost, se mohou stát součástí společen-
ství, jež je veřejnosti nejvíce na očích. 
Sboru koncertního, sboru, který umí 
výjimečné věci, a  kterému proto bývá 
umožněno zažívat výjimečné chvíle.

Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Naučíme zpívat všechny, kteří o to stojí, říká sbormistr Tomáš Motýl

Pár minut po soutěži, která proběhla v červenci v Řecku.  Foto: archiv ŠDS

ŠUMPERSKÝ DĚTSKÝ SBOR PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁČKY 

Děti prvních a druhých tříd zapisujeme ve zkušebně sboru v budově SVČ 
na Komíně: čtvrtek 1. září od 14 do 17 hodin * pátek 2. září od 14 do 17 hodin 

* úterý 13. září 14 do 17 hodin
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O víkendu 23. a 24. července jsme se 
zúčastnili turnaje v  kopané v  polském 
partnerském městě Nysa. Mimo do-
mácí družiny se turnaje účastnili dva 
zástupci Ukrajiny, Tarnopol a Kolomya, 
a druhý zástupce naší republiky Jeseník. 
Bohužel tentokrát nepřijeli zástupci 
z Německa, konfrontace s  jejich fotba-
lem by pro nás byla velmi přínosná.

Celý turnaj jsme odehráli ve velkém 
stylu a na hru našich chlapců se snášel 
jeden kompliment za  druhým. V  zá-
kladní skupině jsme si poradili s  jed-
ním ze dvou domácích celků v poměru 
14:1 a stejným výsledkem skončil i náš 
zápas s  ukrajinskou Kolomyí. Druhý 
den jsme se utkali s  dalším domácím 
celkem a  ten nás prověřil asi nejvíc, 
přesto jsme zvítězili hladce 8:0. Ve finá-

le jsme potom narazili znovu na Kolo-
myi, která v semifinále vyřadila Jeseník. 
Finále se podobalo utkání ve  skupině 
a zvítězili jsme přesvědčivě 12:0.

Ročník 2003 tak prokázal svoji kva-
litu, za  což jim patří dík, stejně tak 
i trenérům Heclovi a Kovaříkovi, kteří 
se na  jejich rozvoji podíleli předchozí 
sezony. Jsem rád, že se i v mezinárod-
ní konfrontaci začíná projevovat naše 
kvalitní práce s  mládeží, kdy jsme 
schopni konkurovat mnohonásobně 
větším městům, než jsme sami (např. 
Tarnopol má bezmála dvě stě padesát 
tisíc obyvatel) a  věřím, že i  nadále se 
nám budou vytvářet podmínky pro její 
další zlepšování tak, aby reprezentace 
našeho města byla co nejvíce úspěšná.

 R. Nepopil, FK Šumperk

Mladí fotbalisté v Nyse přesvědčivě zvítězili

Gulášová vůně se linula ve  čtvrtek  
13. srpna celými Sady 1. máje. Pro-
stranství u  Vily Doris se totiž promě-
nilo v  dějiště čtvrtého ročníku soutěže 
nazvané Roztančené kotlíky, kterou její 
organizátoři uspořádali jako doprovod-
nou akci Mezinárodního folklorního 
festivalu. Ke  kotlům se postavili nejen 
domácí „kuchaři“, ale také hosté ze slo-
venské Prievidze a německého partner-
ského města Bad Hersfeldu.

„Celkem se zúčastnilo devět týmů, 
které měly za  úkol uvařit co nejchut-
nější specifický kotlíkový guláš ze čtyř 
kilogramů vepřové plece. K  dispozici 
měly ještě horkou vodu a dřevo. Všech-
ny ostatní ingredience byly na  jejich 
uvážení,“ říká šumperský radní Jiří 
Gonda, který nad neobvyklou akcí pře-
vzal záštitu. Ke  kotlíkům se soutěžící 
postavili brzy ráno, uvařeno pak bylo 
krátce po poledni. O vítězích rozhodla 

anonymně odborná porota, v níž usedli 
mimo jiných i  šéfkuchaři Zámeckého 
resortu Sobotín a  Mexické restaurace 
Castana v  Zábřehu. „Všechny jsou vý-
borné, o pořadí rozhodovaly jen drobné 
detaily,“ shodli se hodnotící.

Nejlepší kotlíkový guláš podle poroty 
uvařil Tým snů Václava Hoffmana ze Žá-
rové, druhé místo obsadilo Duo Javorník 
a stříbro připadlo dvojici myslivců z my-
sliveckého sdružení v Novém Malíně. Ti 
všichni převzali symbolické keramické 
kotlíky s datem a místem konání.

Gulášovou pochoutku mohli kro-
mě porotců ochutnat všichni, kteří si 
za  symbolických deset korun koupili 
lístek a poté si vybrali družstvo, které by 
mohlo být jejich „favoritem“. „Zájem byl 
opravdu velký, všechny porce guláše se 
prodaly. Příští rok tak chceme v této tra-
dici pokračovat,“ podotýká Jiří Gonda.
 -zk-

Pohyb je základ, říká Zora Komárková, jež oslavila sté první narozeniny

Roztančené gulášové kotlíky 
provoněly Sady 1. máje

„Tak bych chtěla zvládnout osmde-
sátku,“ napadlo mě při setkání s  paní 
Zorou Komárkovou, která letos v srpnu 
oslavila sté první narozeniny. Bývalé 
profesorce němčiny, filozofie a  tělocvi-
ku lze závidět vitalitu i vzhled. Ve svém 
věku chodí na setkání někdejších žáků, 
sleduje letošní olympijská klání i  sou-
časné dění v republice a ve světě.

Paní Zorka se narodila 10. srpna 
roku 1915 v  Tišnově manželům Žofii 
a  Jindřichu Kociánovým. Vystudovala 
tamní gymnázium a poté v Brně něm-
činu a  filozofii. V  prvním manželství 
se jí v  roce 1944 narodila dcera Alice. 
V té době již učila střídavě na středních 
školách v  Tišnově, Olomouci a  Mo-
ravských Budějovicích a  ve  Znojmě. 
V  roce 1948 se při studiu tělocviku 
na  olomoucké univerzitě seznámila se 
svým pozdějším manželem, profeso-
rem Jaromírem Komárkem, jenž byl 
velkým hudebníkem a po přestěhování 
do  Šumperka byl také členem pěvec-
kého sboru Severomoravských učitelů. 
Kromě dcery z prvního manželství spo-
lu vychovali dva syny, Jaromíra a Dali-
bora. Po příchodu do Šumperka v roce 

1949 bydleli nejprve na  Hlavní třídě, 
poté v  Šumavské ulici a  nyní žije paní 
Zora v ulici J. z Poděbrad.

„Jsem ráda, že mám to štěstí 
a ve svých dvaasedmdesáti letech mám 
maminku,“ říká dcera Alice Krume-
rová, která vystudovala tělocvik spo-
lu s  češtinou. „Maminka je opravdu  
velmi vitální, sleduje současné dění 
a  stále se na  něco vyptává,“ dodává. 
Vzápětí prozrazuje, že velkou vášní 
paní Zory bylo cestování. Projezdi-
la celou Evropu, pobaltské republiky, 
střední Asii i  část Afriky. Prošla také 
české a slovenské hory a zamilovala se 
do Jeseníků. Své zážitky z cest sepsala, 
nechala je vytisknout a  všem členům 
rodiny je rozdala,“ podotkla s úsměvem 
dcera Alice.

Pohyb je podle paní Komárkové, jež 
se svými žákyněmi absolvovala škol-
ní olympiády a soutěže a  také všechny 
spartakiády, základním předpokladem 
dlouhověkosti. Navíc byla aktivní v tě-
lovýchovné organizaci, za což obdržela 
několik vyznamenání. „Nedávno jsem 
se sešla s  bývalými studentkami. Ří-
kala jsem jim, že sedmdesát není žád-

ný věk,“ zdůrazňuje vitální seniorka, 
jež v  pětasedmdesáti pomáhala nejen 
s vnoučaty, ale také s němčinou na teh-
dejší „učňovce“. K  životnímu jubileu 
popřál paní Zoře místostarosta Tomáš 
Spurný. „Vzpomínám na  vašeho tatín-
ka, dobře jsem se s  ním znala. Chodil 
k  nám do  školy z  protějšího archivu 
v  Geschaderově domě. A  navíc jsem 

učila i vaši sestru. Jak se má?“ zeptala se 
paní Komárková, jež je ve výborné kon-
dici. Kromě problémů se srdcem, které 
vyřešil kardiostimulátor, je naprosto 
zdravá. „Když mi tu krabičku letos kon-
trolovali, říkali, že je ještě na čtyři roky. 
Tak jsem jim jen řekla, že se zase uvi-
díme,“ dodala paní Zora, která má pět 
vnoučat a tři pravnoučata. -zk-

Paní Zoře Komárkové popřál k narozeninám za město šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný.  Foto: -zk-

V gulášovém „klání“ se utkali rovněž zástupci z partnerského Bad Hersfeldu, je-
jichž guláš ochutnali i italští tanečníci.                                                               Foto: -pk-

Zleva nahoře trenér M. Horáček, D. Krézek, F. Nízký, M. Sytař, M. Elšík, R. Vavřík, 
M. Horký, P. Kubíček, trenér R. Netopil. Zleva dole T. Horáček, V. Dostál, M. Jecu, 
M. Churavý, M. Zelinka, L. Kovařík.  Foto: -rn-

Zpravodajství
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Zpravodajství/Informace

Unikátní výstava fotografií Roz-
mazaný svět umožňuje nahlédnout 
do  světa různých zrakových vad, a  to 
přímou demonstrací. Návštěvníci na ní 
zjistí, jak vidí lidé s degenerací sítnice, 
barvoslepostí, krátkozrakostí nebo da-
lekozrakostí, s  dvojitým viděním, še-
dým nebo zeleným zákalem a  dalšími 
zrakovými vadami. Prezentovány jsou 
vždy dvě stejné fotografie, z nichž jedna 
je upravena do konkrétní zrakové vady. 
Garantem výstavy je fotograf Jindřich 
Štreit, jehož fotografie jsou na výstavě 
rovněž k vidění. 

Výstava má upozornit na  závažná 

oční onemocnění, kterým lze včasnou 
diagnostikou předcházet. Návštěvníci 
mohou nadaci podpořit zasláním dár-
covské SMS na  místě ve  tvaru: DMS 
KUK na  tel. č.: 87  777, cena jedné 
DMS je 30 Kč, nadace přitom obdrží 
28,50 Kč. Fotografie předních známých 
i  ostatních umělců je možné zakoupit, 
celý výtěžek pak bude použit na  ná-
kup lékařských přístrojů na  léčení zra-
ku. V  šumperském muzeu lze výstavu 
zhlédnout v Galerii mladých do 11. září, 
kdy se stane součástí Dnů evropského 
dědictví. Více o výstavě na www.inpv.cz 
nebo www.rozmazanysvet.cz. -mg-

Již tradičně se město Šumperk podílí 
na přípravě ozdravného pobytu čtyřia-
padesáti dětí z ukrajinských měst Kyjev, 
Malyn, Dubno, Rovno, Luck a Vinnica. 
Děti z ukrajinských oblastí postižených 
černobylskou havárií přijely do Jesení-
ků na ozdravný pobyt, který organizuje 
Česko-ruská společnost, z.s. Třítýdenní 
pobyt byl pro děti připraven v rekreač-
ním areálu ve Václavově u Oskavy. Děti 
během pobytu navštívily hrad Bouzov, 
město Olomouc, areál zámku Čechy 
pod Kosířem a  část rehabilitačního 
pobytu měly možnost strávit v lázních 
Slatinice. 

Město Šumperk pro děti připravi-
lo program ve  středu 13. července. 
Dopoledne strávily děti na  „Lužích“, 
kde pro ně byly připraveny ukázky 
činnosti civilní ochrany pod vede-

ním Jiřího Skrbka a  Václava Kopy. 
Poté děti navštívily Muzeum silnic ve   
Vikýřovicích a  v  odpoledních ho-
dinách je v  prostorách obřadní síně 
šumperské radnice přivítal místosta-
rosta města Jan Přichystal společně 
se zastupitelkou a předsedkyní místní 
pobočky Česko-ruské společnosti Ale-
nou Hlavešovou. Místostarosta děti 
seznámil s historií a současností města 
Šumperka a nabídl jim prohlídku měs-
ta z ptačí perspektivy z radniční věže. 
Děti rovněž zhlédly přehlídku modelů 
z paličkovaných krajek, jež tvoří dámy 
z  Mohelnického spolku ručních ře-
mesel pod vedením paní Vlasty Jurás-
kové. Na  závěr děti i  jejich doprovod 
obdržely drobné dárky jako upomínku 
na jejich pobyt v Šumperku. 

 O. Hajduková

V Galerii mladých je k vidění unikátní 
putovní výstava Rozmazaný svět

Radnici navštívily ukrajinské dětiŠtafeta EURORANDO 2016 
se bude předávat v Koutech

Tradiční cyklus pochodů Eurorando 
vyhlásila Evropská asociace turistických 
klubů pro rok 2016 na  téma energie. 
Místem pro slavnostní zakončení cyklu 
pochodů Eurorando v České republice 
budou v  sobotu 27. srpna Kouty 
nad Desnou. Účastníci tak 
budou moci navštívit 
unikátní technické 
dílo přečerpávací 
vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně.

S l a v n o s t n í 
předání štafety 
pořadatelům ev-
ropského setkání 
turistů Euroran-
do, které proběhne 
ve  Švédsku, doprovodí 
v Koutech kulturní a spole-
čenský program. Hned ráno se 
mohou zájemci přidat k pěší sedmnác-
tikilometrové túře nazvané S  průvodci 
na  Vřesovou Studánku - dávné poutní 
místo Jesenických hor. Sraz je v  7.25 
hodin před nádražím v  Koutech nad 

Desnou (ze Šumperka se jede vlakem 
v  6.43). V  době od  9.30 do  10.30 ho- 
din se pak mohou děti s  doprovodem 
vydat na Putování za energií se skřítkem 
Koutníkem. Startuje se od  informační-

ho stánku v kouteckém areálu. 
O  půl dvanácté zahájí 

kulturní program na pó-
diu dětský folklorní 

soubor Markovička, 
který ve  12.45 ho- 
din vystřídá di-
xieland Old Time 
Jazzband z  Lou-
čné nad Desnou. 
Na  druhou od-

polední je naplá-
nováno slavnostní  

předání štafety Euro-
rando za přítomnosti dele-

gace ze Švédska a celý program 
ukončí v 15 hodin bluegrass v podání 
skupiny My. Po celý den bude v areálu 
v Koutech v provozu informační stánek 
s pamětními listy a  turistickými suve-
nýry.  Z. Daňková

Děti z ukrajinských oblastí postižených černobylskou havárií zavítaly i na šumper-
skou radnici.  Foto: archiv

25.8. - 11.9.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
Od 24.8.   Přihlášky do kurzu šití pro začátečníky 
  a přihlášky do střihačského kurzu pro 
  začátečníky
3.9. v 6 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Mezinárodní výstup 
  na Králický Sněžník 2016 
9.9. v 7.45 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: hřebenovka, Kouty 
  nad Desnou, Červ. sedlo, Šerák, Ramzová                               
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736  464  277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - www.scholapraktica.webnode.
czzde. 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 

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pozice

VEDOUCÍHO BEZPEČNOSTNÍ RADY Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 

ve studijním oboru krizového řízení

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném systému, v platném 
znění * znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění * znalost zákona č. 241/2000 
Sb., o  hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v  platném znění * znalost zákona č. 222/1999 
Sb., o  zajišťování ochrany ČR a  další související legislativní dokumenty, v  platném znění * zákon  
č. 254/2001 Sb., o vodách (část Ochrana před povodněmi), v platném znění * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku * zabezpečování obrany a  řešení 
krizových situací vítána * zkušenosti ve  veřejné správě a  v  řídící funkci vítány * občanská a  morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“, 

skupina „C“ - výhodou

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

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

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí bezpečnostní rady

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2017 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do  31. 8. 2016. Informace k  pozici podá Jiří Skrbek, vedoucí bezpečnostní rady, 
náměstí Míru 1, tel. 583 388 508.
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Kulturní servis

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

1.9. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
2.9. od 10 hod. v Pavlínině dvoře  Sportovní hry nejen pro seniory aneb Hry pro 
 všechny generace Hraje V+H Retro, vystoupí  
 rohelské Radušky a šermíři Magna Moravia
OD ZÁŘÍ
Každé Po od 13 hod.  Konverzace v němčině pro seniory - mírně 
od 15 hod. v „P“  a pokročilí II., pokročilí
Každé Po od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí I.
Každou St od 11 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - mírně pokročilí II.
Každý Pá od 13 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí
Každou St od 14 hod. v „S“  Konverzace v ruštině - mírně pokročilí
Každé Po od 17 hod. v „S“  Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé Po od 19 hod. v „S“,  Cvičení s flexi-barem 
každý Čt od 10 hod. v „P“
Každé Út od 9.30 hod.,  Cvičení pro seniory na židlích
každý Čt od 11 hod. v „P“ 
Každé Út od 10.30 hod. v „P“,  Cvičení pro seniory
každou St od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé Út (sudý týden)  Výtvarná dílna
od 9 hod. v „P“
Každé Út od 10 hod. v „S“  Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 14 hod. v „S“  Zdravotní cvičení
Každé Út od 15.30, 17  Jóga I.-III. 
a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 10 hod. v „P“,  Trénování paměti
každý Čt od 9 hod. v „S“
Každou St od 17 hod. v „S“  Cvičení pro ženy
Každou St od 18 hod. v „S“  Jóga IV.
Každý Čt od 9 hod. v „P“  Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý Čt (lichý týden)  Sdělujeme pocity malbou
od 13.30 hod. v „P“
Každý Čt od 17 hod. v „S“   Flexi-bary pro ženy
Každý Čt 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. Svobody 
68. Permanentky se zvýhodněním a kupony na jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz.

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující 
v měsíci od 15 hod.  Setkávání pro dlouhodobě pečující o nemocné 
 v domácím prostředí zaměřené na vzájemné  
 sdílení.
Od září každé pondělí od 16.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

1.9., 2.9. a 13.9. vždy od 14   Zápis zpěváčků do přípravných oddělení 
do 17 hod. ve sborovně ŠDS na „K“  ŠDS
3.9. od 14 do 17 hod. v SEV Švagrov  Mezinárodní noc pro netopýry 
  Inf. M. Minář, tel.č. 725 083 206, 
  minar@doris.cz
11.9. od 9 hod. v SEV Švagrov   Slavnosti ovoce a zeleniny 
  Inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410, 
  cechova@doris.cz
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.

25.8.  Květné zahrady v Kroměříži - prohlídka 
 s průvodcem, sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Charita Šumperk

SVČ Doris

SONS 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. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Půjčovní doba 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

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
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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 realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMIE

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

www.akademie.rps.cz
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www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2015/2016

Akademie J. A. Komenského realizovala ve šk. roce 2014/2015 jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele  
mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jednlo se o grantový projekt (r. č. CZ.1.07/1.3.13/03.0015) 
v rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu  
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

www.ajak-sumperk.cz

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

Akademie J. A. Komenského realizovala ve šk. roce 2015/2016 jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele  
mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jednlo se o grantový projekt (r. č. CZ.1.07/1.3.13/03.0015) 
v  rámci globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a  školských zařízení v  Olomouckém kraji“ Operačního programu  
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

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 26.8. 2016 do 8.9. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ....................................................................................................... 92 Kč/1 kg        

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Chléb parlament BK 450 g .......................................................................................................................................13,90 Kč
Pozor: V září pokračuje letní akce na vybrané výrobky s dlouhodobě sníženou cenou!!!
Slezská pekárna Opava 
Mu�  n světlý 100 g......................................................................................................................................................10,90 Kč
Mu�  n tmavý 100 g .....................................................................................................................................................10,90 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.
Zauzené lisované koleno ..........................................................................................................................................................99,- Kč/1 kg
Uzená žebra z krkovice ...........................................................................................................................................................29,90 Kč/1 kg
Točený tmavý ..................................................................................................................................................................................99,- Kč/1 kg
Škvařené vepřové sádlo se škvarky 250 g ................................................................................................................................13,90 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 � rmy 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.

JAZYKOVÁ ŠKOLA při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY a jiných jazyků
* Různé stupně pokročilosti    
* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  * Osvědčení
* Zápisy probíhají 
   od 5. do 7. 9. 2016 od 14.00 do16.30 hodin
* NÍZKÁ CENA kurzovného
   (1 vyučovací hodina = 50 Kč)
* ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 12. září 2016

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

Lázně pomáhají nejen proti potížím se zdravím
V oblasti lázeňství je Česká 

republika jedním z největších 
hráčů v  evropském měřítku 
a  Olomoucký kraj je tomu 
významně nápomocen. Sever 
našeho regionu může nabíd-
nout hned několik lázeňských 
komplexů, které dosahují 
vysoké úrovně. Tím nejvý-
znamnějším jsou bezpochyby 
Priessnitzovy léčebné lázně 
v Jeseníku. K dalším oblíbeným patří lázeň-
ská zařízení v  Bludově, Velkých Losinách, 
ale i  v  jiných částech Olomouckého kraje 
- ve  Slatinicích, v  Teplicích nad Bečvou či 
ve Skalce. Podle mnohých je velmi význam-
nou zprávou také fakt, že se po třech letech 
mají otevřít lázně v Lipové na Jesenicku.

O  důležitosti fungování lázeňských slu-
žeb je přesvědčen i  Jiří Zemánek, který 
kandiduje v  podzimních volbách na  post 
olomouckého hejtmana za  Českou stranu 
sociálně demokratickou (ČSSD). „Lázeňství 
je podstatnou sférou nejen v  rámci zdravot-
nictví a  cestovního ruchu. Je to také zdroj 
pro boj s  nezaměstnaností,“ podotýká Jiří 
Zemánek s  tím, že je pro něj velmi důleži-
té, aby si Olomoucký kraj udržel své silné 
místo mezi lázeňskými destinacemi. Stejný 
názor zastávají také jeho straničtí kolegové 
– starosta Velkých Losin Miroslav Kopřiva 
i  podnikatel z  Jeseníku Lubomír Věstinský. 
„Lázně v oblasti Jeseníků jsou jedinečné svým 
umístěním uprostřed překrásné přírody. Bez-
konkurenční předností těchto lázní je také 
všudypřítomný čerstvý a čistý vzduch,“ zmi-
ňuje Miroslav Kopřiva. 

Jako pozitivní zprávu berou všichni tři 

jmenovaní muži především 
to, že se po  třech letech po-
dařilo najít nového vlastníka 
zkrachovalých Schrothových 
lázní v  Lipové na  Jesenicku. 
Znovuotevření lázní v Lipové, 
které byly v  minulosti vel-
mi oblíbené mezi veřejností, 
má nový majitel v plánu ještě 
během letošního podzimu. 
„Jsem velmi rád, že se poda-

řilo najít východisko po  krachu původních 
vlastníků a hlavně investora, který zde hod-
lá navázat na  věhlasnou lázeňskou tradici,“ 
říká Jiří Zemánek, lídr krajské kandidátky 
ČSSD. Přidal, že nový majitel chce vrátit 
lesk Schrothovým lázním postupně, což 
bude znamenat nové pracovní příležitos-
ti pro mnohé řemeslníky a  další profese. 
„Podle informací, které mám k  dispozici, 
chce společnost Lipová lázně nejprve otevřít 
pět klíčových budov v  centru areálu. Další 
části komplexu na to navážou. Klíčovou zá-
ležitostí bude do obnoveného provozu zajistit 
zdravotnický a lékařský personál,“ přidal Jiří 
Zemánek s tím, že Olomoucký kraj se bude 
snažit vyjít maximálně vstříc tomu, aby bu-
doucnost léčebny navázala na téměř 200 let 
dlouhou tradici zdejšího lázeňství. Ty měly 
velké úspěchy s léčbou obezity a především 
úporných kožních nemocí. 

Po  změně úhrad lázeňské péče však za-
čaly upadat. V  říjnu roku 2013 se společ-
níci rozhodli léčebný areál uzavřít, aby dál 
nezvyšovali dluhy. Sami se snažili lázně 
prodat. Marně, takže skončily v  konkurzu 
a  nového majitele komplex získal až letos 
na jaře.  -op-

Jiří Zemánek

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
nábor dětí do hudebních oborů – středa 14. září od 15 do 17 hod. 
v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

nábor dětí do hudebních oborů – středa 14. září 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



12Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

hledá zájemce na pozice: 

STAVBYVEDOUCÍ
REFERENT PRODEJE HUTNÍHO MATERIÁLU
NORMOVAČ 
ZEDNÍK
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
SVÁŘEČ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139, www.fortex.cz

pro strojírenskou výrobu

metoda svařování CO2

pro strojírenskou výrobu

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
www.automyckasumperk.cz
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

Zde přijímáme také platby:

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



13 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2016/2017

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

e–mail: kurzy@dksumperk.cz.
Přihlášky do kurzů a úhrady kurzovného přijímáme  

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3,
od 22.8. do 5.10.

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

Informace o tanečních kurzech u tanečního mis-
tra J. Hrubého na telefonním čísle 606 819 727.

ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ
WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 h. Lektorka 
Hanka Plachá. 
Zahájení 12. a 15. září. Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí.

BODYBUILDING
Pondělí a úterý 18.30-19.30 h. Lektorka Iva 
Kranichová.  
Zahájení 5.září a 6. září. Kurzovné 500 Kč/10 lekcí.

KALANETIKA
Čtvrtek 16.00-17.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 22. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES A STREČINK
Čtvrtek 17.00 – 18.00 h. Lektor Jiří Hrubý.
Zahájení 22. září. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí.

PILATES I.
Pondělí  17.20 – 18.20 h. Lektorka Stáňa 
Václavková.
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES II.
Pondělí 18.30 – 19.30 h. Lektorka Stáňa 
Václavková.
Zahájení 5. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES III.
Čtvrtek 16.45 – 17.45 h. Lektorka S. Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

PILATES IV.
Čtvrtek 18.00 -  19.00 h. Lektorka S. Václavková.
Zahájení 8. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí.

CVIČENÍ PRO SENIORKY I.
Úterý 8.30 – 9.30 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 20. září. Kurzovné 400 Kč/ 10 lekcí.

CVIČENÍ PRO SENIORKY II.
Úterý 10.00 – 11.00 h. Lektorka Alena Hájková.
Zahájení 20. září. Kurzovné 400 Kč/ 10 lekcí.

HATHA JOGA
Středa 18.30 – 20.00 h. Lektor Vladimír Vlček.
Zahájení 14. září. Kurzovné 900 Kč/ 15 lekcí.

MUZIKOTERAPIE
Středy (21.9., 26.10.,30.11.,21.12.)
18.00 – 19.30 h. Lektorka Bohdana Šilarová.
Zahájení 21. září. Kurzovné 400 Kč/ 4 lekce.

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA /děti 4 - 6 let/
Středa 15.30-16.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. září. Kurzovné 700 Kč/ 20 lekcí.

SEBEOBRANA /děti 6 - 15 let/
Středa 16.30– 18.00 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. září. Kurzovné 800 Kč/ 20 lekcí.

JUDO
Středa 18.00-19.30 h. Lektor Miroslav Nečas.
Zahájení 21. září. Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí.

TANEČNÍ KURZY
Pořádá Taneční škola OLYMPIA Jiřího 
Hrubého při Domu kultury Šumperk.

DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let.
Zahájení: říjen. Kurzovné 900 Kč/pololetí.

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY
PRO MLÁDEŽ STŘEDNÍCH ŠKOL
Pondělí a úterý 18.00-20.00 a 20.00-22.00 h.
Zahájení 12. a 13. září. Kurzovné 1 000 Kč.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro začátečníky
Neděle 17.45-19.45 h.
Zahájení 16. října. Kurzovné 1.490 Kč/pár.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilé
Neděle 20.00-22.00 h.
Zahájení 16. října. Kurzovné 1.490 Kč/pár.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Čtvrtek 16.00-17.30 h. 
Zahájení 6. října. Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čtvrtek 17.30-19.00 h. Zahájení 6. září. 
Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

ANGLIČTINA – KONVERZAČNÍ
Středa 18.00  - 19.30 h. 
Zahájení 5. října. Lektorka Bc. Monika Leová. 
Kurzovné 3.200Kč/ 30 lekcí.

KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA pro středně 
pokročilé
Středa 16.30-18.00 h. Zahájení 5. října.
Lektorka Mgr. Eva Liškařová. 
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA  - ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.00-17.30 h. Zahájení 4. října.
Lektorka Ph.Dr. Danuše Poláchová. 
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Pondělí  16.00-17.30 h. Zahájení 3. října.
Lektorka Ing. Mgr. Libuše Fialová.  
 3.200 Kč/30 lekcí.

NĚMČINA – POKROČILÍ
Pondělí  17.30-19.00 h. Zahájení 3. října.
Lektorka Ing. Mgr. Libuše Fialová.  
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

ŠPANĚLŠTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.00-17.30 h. Zahájení 4. října.
Lektor Mgr. Jindřich Manďák.
Kurzovné 3.200 Kč/30 lekcí.

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

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

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

JAK BÝT 
V POHODĚ A FIT?
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• 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

• 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
• 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    www.jenasumperk.cz    

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 • grafika • tisk • full service

www.sulko.cz

Kontaktujte nás:
telefon: 583 469 273
e-mail: personalni@sulko.cz

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY
hlavní pracovní poměr i brigádně


