
Doslova tisíce lidí zaplavily první zá-
řijovou sobotu šumperské letiště. Míst-
ní aeroklub zde totiž přichystal oslavu 
svých sedmdesátin v podobě Letec-
kého dne. Nechyběly například letové 
ukázky současných moderních i histo-
rických strojů, akrobatických speciálů, 
hromadný seskok parašutistů z legen-
dární „Anduly“, letové ukázky hasičů, 
„Letecká badatelna“, zábavný program 
pro děti a mnohé další. -zk-
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O přízeň voličů 
se uchází jedenadvacet 
kandidátek

Podniky města 
vyhodnotily studentské 
letní brigády 2 3 4

Po dvouměsíčních 
prázdninách usedli 
školáci opět do lavic 5

Křižovatky v Zábřežské 
ulici se otevřou 
v těchto dnech

Během Leteckého dne mohli návštěvníci obdivovat nejen moderní letouny, ale i stroje historické.   Foto: Z. Kvapilová

Narozeniny oslavily s místním aeroklubem tisíce lidí

Pozornost poutala expozice artefaktů nalezených letounů. K vidění zde bylo na-
příklad torzo německého letounu Focke-Wulf Fw 190, který havaroval v dubnu 
1945 u obce Ivaň na Prostějovsku.                                                                     Foto: -zk-

Svůj „koníček“ přiblížili v rámci do-
provodného programu veřejnosti 
modeláři.                                  Foto: -zk-

Parašutisté skákali z legendárního 
letounu Antonov AN-2, lidově nazý-
vaném Andula.  Foto: -zk-

pro čtenáře Zpravodaje. S tímto kuponem zakoupíte 
vstupenku na hlavní program Džemfestu s 10% slevou. 
Kupon je platný do 10. 10. 2016. 
Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DK.

BUTY
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O5 A RADEČEK
ATMO MUSIC
JOHN WOLFHOOKER
LIKE-IT
a vy !

Pá 21. října
DK Šumperk
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Informace/Volby

Druhý říjnový víkend čekají naši republiku v po-
řadí již páté volby do krajských zastupitelstev. V Olo-
mouckém kraji se bude v  letošních volbách, jež  
připadají na pátek 7. a sobotu 8. října, ucházet o pří-
zeň voličů jedenadvacet kandidátek. 

V zastupitelstvu Olomouckého kraje opět zasedne 
pětapadesát členů volených systémem poměrného 
zastoupení. Podle zákona se o přízeň voličů mohou 
v těchto volbách ucházet pouze politické strany, hnu-
tí a koalice, nikoliv samostatní nezávislí kandidáti. 

Na Olomoucku budou voliči vybírat z následují-
cích jedenadvaceti politických stran, hnutí a koalic, 
na  jejichž seznamech figurují celkem devět set še-
desát tři jména kandidátů: Volte Pravý Blok www.
cibulka.net (č. 1), Občanská demokratická strana  
(č. 2), Piráti + Změna + ProRegion → Kraj nové 
generace (slož. koalice: Česká pirátská strana, pol. 
hnutí Změna, č. 6), Československá strana sociali-
stická (č. 8), Česká strana sociálně demokratická  
(č. 12), NEZÁVISLÍ a  MORAVANÉ (slož. koali-
ce: NEZÁVISLÍ, Moravané, č. 25), Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a  Slezska)  
- č. 26, ANO 2011 (č. 30), TOP 09 (č. 32), Úsvit 
s  Blokem proti islamizaci (slož. koalice: Úsvit 
- Národní Koalice, DOMOV s  BLOKEM PRO-
TI ISLAMIZACI, č. 33), Komunistická strana 
Čech a  Moravy (č. 37), Národní demokracie  
(č. 41), Starostové ProOlomoucký kraj (slož. koa-
lice: STAROSTOVÉ A  NEZÁVISLÍ, ProOlomouc,  
č. 42), Svobodní a Soukromníci (slož. koalice: Stra-
na svobodných občanů, Strana soukromníků České 
republiky, č. 52), OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ 
KRAJ - volba OK (č. 53), NE ILEGÁLNÍ IMIGRA-
CI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI (slož. koa-
lice: Strana zdravého rozumu - ne ilegální imigraci 
- peníze raději pro naše lidi, Česká strana národně 
sociální, Česká strana národně socialistická, Demo-
kratická strana zelených, č. 67), Koalice Republi-
kánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky 
a HOZK (slož. koalice: Sdružení pro republiku - Re-
publikánská strana Československa Miroslava Slád-
ka, Patrioti České republiky, HOZK, č. 70), Koalice 
pro Olomoucký kraj společně se starosty (slož. 
koalice: Křesťanská a demokratická unie - Českoslo-
venská strana lidová, Strana zelených, č. 74), Dělnic-

ká strana sociální spravedlnosti - Imigranty a  is-
lám v ČR nechceme! (slož. koalice: Dělnická strana 
sociální spravedlnosti, NÁRODNÍ FRONTA, č. 75), 
Koalice Svoboda a  přímá demokracie - Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (slož. koa-
lice: Svoboda a přímá demokracie - Tomio  Okamu-
ra (SPD), Strana Práv Občanů, č. 78), SDRUŽENÍ 
PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA 
ČECH, MORAVY A SLEZSKA (č. 81). 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stá-
lém seznamu voličů, případně požadovat doplnění 
nebo provedení oprav. Ověření provádí vedoucí od-
dělení správního odboru správního a vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová v  kanceláři  
č. 321 ve druhém patře přístavby městské úřadovny 
v Jesenické ulici 31, tel.č. 583 388 321. Zde je možné 
rovněž hlásit požadavky k návštěvě s přenosnou hla-
sovací schránkou.

Krajské zastupitele nemusejí občané volit pouze 
v místě svého trvalého bydliště, ale mohou tak učinit 
kdekoliv v územním obvodu kraje. V tomto případě si 
musejí vyřídit tzv. voličský průkaz. Jeho vydání si mo-
hou zajistit buď písemnou žádostí v  listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ově-
ření podpisu se v tomto případě neplatí správní po-
platek), zaslanou na  adresu Městský úřad Šumperk, 
ohlašovna pobytu, Jesenická 31, nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpi-
sem voliče nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky, případně osobně, a to 
na ohlašovně pobytu Městského úřadu v Šumperku, 
jež sídlí ve druhém patře přístavby úřadovny v Jese-
nické ulici. „Šance vyřídit si voličský průkaz vyprší 
v případě písemných žádostí v pátek 30. září, v pří-
padě osobního jednání pak ve středu 5. října v 16 ho- 
din,“ uvedla vedoucí oddělení správního odboru 
správního a  vnitřních věcí šumperské radnice Olga 
Breitzetelová.

Šumperk je letos opět rozdělen na  třicet voleb-
ních okrsků. Jejich seznam bude součástí Vyhlášky 
o dni a místě konání voleb, která vyjde v příštím čísle 
Zpravodaje 27. září. Informace k  volbám poskytne 
zájemcům vedoucí odboru správního a  vnitřních 
věcí šumperské radnice Petra Štefečková, tel.č. 
583 388 603 nebo 721 444 991. -zk-

O přízeň voličů se uchází jedenadvacet kandidátek

Zbrusu nové dětské hřiště vyrostlo koncem června na sídlišti ve Finské ulici. Město tak vyhovělo žádosti obyvatel 
z tamních panelových domů a jeho realizaci zařadilo do letošního rozpočtu. Hřiště s různými dětskými prvky 
a prolézačkami, které doplnilo několik laviček, je oplocené a na noc se zamyká.  Investice, jež je dílem brněnské 
firmy Hřiště.cz s.r.o., přišla na necelý milion.  Foto: P. Kvapil

      Podniky města 
již neprovozují parkoviště 
v Polské ulici

Parkoviště v  Polské ulici má od  začátku září 
ve  své režii nový vlastník pozemku, jenž se pod 
parkovací plochou nachází. Parkování či jiné uží-
vání zde tak bude probíhat za podmínek, které určí 
jeho majitel.

Do  konce srpna zajišťovala provoz placeného 
parkoviště v Polské ulici společnost Podniky města 
Šumperka na základě smlouvy o pronájmu s býva-
lou majitelkou pozemku. S jeho novým vlastníkem 
se však letos nedohodla na  zvýšeném nájemném 
a  poslední srpnový den odstranila parkovací au-
tomat, včetně příslušného dopravního značení. 
Občané, kteří mají na toto parkoviště vydanou par-
kovací kartu pro rezidenty pro rok 2016, se nyní 
mohou obrátit na městskou policii se žádostí o vý-
měnu parkovací karty s určením jiného náhradní-
ho parkoviště. -zk-

      Ulice rozsvítí Světlušky
Středisko volného času Doris se letos připojí 

k dlouhodobému projektu Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu Světluška, založenému na solidaritě 
lidí, jenž pomáhá nevidomým dětem i dospělým. 
V úterý 13. září se tak budou od 12 do 17 hodin 
pohybovat v ulicích Šumperka dobrovolníci z „Do-
risky“ s  pokladničkami ve  tvaru lucerny a  nabí-
zet tradiční „světluščí“ sbírkové předměty. Bližší 
informace lze získat u  Romany Večeřové, tel.č. 
725 486 227, vecerova@doris.cz. -zk-

      Podniky města pořídí 
nové odpadkové koše, 
některé se sáčky pro psy

Podniky města Šumperka chtějí příští rok na jaře 
pořídit nové odpadkové koše, na  nichž by byly 
umístěny i zásobníky se sáčky na psí exkrementy. 
V anketě, zveřejněné na webových stránkách měs-
ta, se mohou občané města vyjádřit, ve kterých uli-
cích by tyto koše uvítali nejvíce.

Anketní formulář najdou zájemci na  stránkách 
města www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekcích 
Periodický tisk, Tiskové zprávy. Ve formuláři stačí 
pouze napsat ulici, případně do závorky za název 
ulice i  přesnější místo, například Žerotínova (au-
tobusová zastávka), a kliknout na tlačítko odeslat. 
Hlasovat lze do 31. října. Vydávání sáčků na radni-
ci zůstane pro majitele psů zachováno. -red-

      Na „Točáku“ proběhne 
Koloběh knih

Čítárna, jež spadá pod šumperské Centrum pro 
rodinu, pořádá již druhý Koloběh knih na Točáku. 
Uskuteční se v pátek 23. září od 14 do 18 hodin. 
Na „Točáku“ bude umístěn stánek s knihami, které 
si mohou zájemci za dobrovolný příspěvek odnést. 
Do koloběhu knih se mohou zapojit všichni, kteří 
přinesou čtyři až pět titulů, které jim v knihovnič-
ce přebývají. Výtěžek bude použit na programy pro 
děti, seniory a veřejnost v Čítárně.  -red-
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Úvodní domácí přátelský zápas 
šumperských Draků s  Opavou zhatil 
v  úterý 30. srpna technický problém 
nové technologie chlazení ledové plo-
chy na zimním stadionu. Příčinou byl 

zanesený čpavkový filtr, který nepro-
pustil dostatek chladiva do  systému, 
takže v  úterý ráno betonovou desku 
pokrývala místo ledu vrstva vody. 

„I  přes nově zavedený systém mě-

ření a  regulace nevykázala činnost 
kompresorů a  celého soustrojí žádný 
výkyv sledovaných hodnot. Systém 
napojený na  radiomodem tak nevy-
slal odpovědným osobám žádnou 
výstražnou zprávu,“ vysvětlil Patrik  
Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků měs-
ta Šumperka, které zimní stadion 
vlastní, a  dodal, že po  výměně filtru 
a  pročištění se mohlo znovu začít 
s  chlazením. Premiéra na  nové plo-
še se tak odehrála o dva dny později, 
ve čtvrtek 1. září, kdy se Draci podleh-
li Technice Brno 3:4.

Po  včerejším přátelském utkání se 
Vsetínem již čekají šumperské hokejis-
ty druholigové zápasy. Ten první na do-
mácím ledě se odehraje v sobotu 17. září 
v  17 hodin, soupeřem jim bude opět 
vsetínské mužstvo. A  právě třetí záři-
jovou sobotu proběhne slavnostní ote-
vření zimního stadionu, jenž se v rámci 
první etapy rekonstrukce dočkal mo-
dernizace technologie chlazení a  také 
úpravy zázemí pro časomíru a branko-
vé rozhodčí, osazení nových mantinelů 
s plexiskly a střídaček a trestných lavic 
pro hráče. Postavila se také nová rol-
bovna, opravila podlaha v západní části 
stadionu a  rekonstrukcí prošly zasta-
ralé vodovodní a  kanalizační přípojky 

a  elektroinstalace. „Potěšující zprávou 
je, že projekt „Modernizace techno-
logie chlazení ledové plochy zimní-
ho stadionu v  Šumperku“ byl v  rámci  
18. výzvy Řídícím orgánem Operační-
ho programu životní prostředí schvá-
len k  poskytnutí příspěvku Evropské 
unie, a to ve výši pětaosmdesáti procent 
celkových způsobilých výdajů,“ uvedl 
Pavlíček a  připomněl, že nová tech-
nologie a  s  ní související práce přišly 
na třicet milionů.

„V  rámci slavnostního otevření je 
pro veřejnost připravena od  15 hodin 
volná prohlídka zimního stadionu, bě-
hem níž mohou zájemci nahlédnout 
i do strojovny a nově přistavené rolbov-
ny. Chybět nebudou autosalon pořáda-
ný společností Fortex-AGS, a.s., soutěže 
a další doprovodný program. Zástupci 
profesionálního závodního týmu Bon-
ver Dakar Project představí Tatru, 
s  níž absolvují náročné dálkové rallye 
v  kategorii kamionů,“ uvedla tisková 
mluvčí šumperské radnice Olga Haj-
duková. Vzápětí zdůraznila, že vstupné 
na  utkání bude zdarma. V  17 hodin 
pak po  slavnostním přestřižení pásky 
odehrají Draci první zápas nové sezo-
ny v domácím prostředí s VHK Vsetín. 
 -zk-

Informace/Zpravodajství

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 15. září

V polovině září se sejdou ke  svému 
prvnímu poprázdninovému jednání 
šumperští zastupitelé. 

Seznámí se se stavem školství 
ve městě, s hospodařením města a jeho 
příspěvkových organizací za  první  
pololetí letošního roku a  také s  plně-
ním investiční výstavby ke  konci srp-
na. Projednají přijetí úvěru na realizaci 
sportovně rekreačního areálu na  Be-
nátkách do  výše sto padesáti milionů 
korun, který by měl pokrýt rekonstruk-
ci krytého bazénu a  stávající pivnice 
u rybníku, podmínky a harmonogram 
pro udělování Cen města za  rok 2016, 
ideový návrh podoby budoucího altánu 
ve  Smetanových sadech a  také žádost 
společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o., 
o  změnu účelu čerpání dotace z  roz-
počtu města. Schválit by měli rovněž 
obecně závaznou vyhlášku o některých 
omezujících opatřeních k  zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, 
v níž budou vyjmenovány večerní ven-
kovní produkce, jež proběhnou od  le-
tošního 1. října a  přesáhnou desátou 
večerní. A  zabývat by se měli otázkou 
případné koupě objektu domu kultu-
ry. Chybět nebudou ani další finanční 
materiály a  rovněž řada majetkopráv-
ních záležitostí města. Jednání začíná 
ve čtvrtek 18. září v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Po  dvouměsíčních prázdninách na-
staly ve  čtvrtek 1. září školákům opět 
povinnosti. Ve  škole ve  Sluneční uli-
ci ovšem zahájili nový školní rok až 
v pondělí 5. září, v ulici 8. května se pak 
dveře školy otevřou zítra. 

Ve  škole se děti příliš dlouho „ne-
ohřejí“. První volno budou mít už 
ve  středu 28. září, kdy je státní svátek. 
Ten další připadá na  pátek 28. října 
a  předcházet mu budou dvoudenní 
podzimní prázdniny, vánoční prázdni-
ny pak odstartují v  pátek 23. prosince 
a  skončí v  neděli 1. ledna. Následovat 
bude jednodenní pololetní volno v pá-
tek 3. února a poté jarní prázdniny, jež 
v  případě šumperského okresu připa-
dají na týden od 27. února do 5. břez-
na. Doma zůstanou školáci i ve čtvrtek  
13. a  v  pátek 14. dubna v  rámci veli-
konočních prázdnin. To už jim budou 
zbývat do konce školního roku více než 
dva měsíce. Letní dvouměsíční prázd-
niny začínají v sobotu 1. července.

Letošní prázdniny se nesly ve  všech 
šumperských základních školách 
ve  znamení rekonstrukce. Ve  školní  
budově v  ulici 8. května se dokončila 
čtvrtá etapa sanace vlhkého zdiva v ku-
chyni, která přišla na 5,564 milionu ko-
run. Součástí rekonstrukce, jež zasáhla 
i  výdejnu stravy, byla rovněž výměna 
rozvodů vody, odpadů a  elektroinsta-
lace. Zásadní obnovou prošla kuchyně, 
která dostala vzduchotechniku za  půl-
druhého milionu a  zbrusu novou gas-

tronomickou technologii v  hodnotě 
4,995 milionu. Vzhledem k  rozsahu 
prací zahájí škola výuku zítra, tedy 
ve čtvrtek 8. září.

Stavební dělníci a řemeslníci obsadili 
i další čtyři školní areály. Jídelna školy 
v  Šumavské ulici má nový akustický 
podhled a svítidla za pět set osm tisíc. 
Škola ve  Sluneční ulici se pak dočkala 
propojovací komunikace mezi ulicemi 
Sluneční a Školní a parkoviště.

Z nového venkovního hřiště se radují 
školáci v ulici Dr. E. Beneše. Moderni-
zace zahrnovala vybudování sportovi-
ště s  dráhou o  délce sedmdesát metrů 

pro běh na  šedesát metrů a  pro skok 
do dálky. Vyrostla zde rovněž víceúče-
lové hřiště s  umělým sportovním po-
vrchem z  gumového granulátu a  malé 
hřiště s  umělým travním povrchem. 
Součástí zakázky bylo i  vybudová-
ní zpevněných a  zatravněných ploch 
a chodníků. Realizace přišla na 4,4 milio- 
nu korun. A  radikální proměnou pro-
chází také venkovní hřiště u  základní 
školy ve Vrchlického ulici. V areálu ne-
budou chybět dvousetmetrová atletická 
dráha, vrhačský kruh a  multifunkční 
házenkářské hřiště. Vybudování hřiště 
přijde na 9,35 milionu korun.  -zk-

Do lavic dvou prvních tříd ve škole ve Vrchlického ulici usedlo letos dvaapadesát 
dětí.  Foto: P. Kvapil

Po dvouměsíčních prázdninách usedli školáci opět do lavic

Premiérový zápas na nové ledové ploše se odehrál ve čtvrtek 1. září, kdy se Draci 
podlehli Technice Brno 3:4.  Foto: P. Kvapil

Vstup na první domácí hokejový zápas je zdarma, připraven je doprovodný program
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Pilotní projekt studentských letních 
brigád, který letos zrealizovala spo-
lečnost Podniky města Šumperka, byl 
s  výjimkou druhého turnusu úspěšný. 
Shodují se na  tom jak jeho organizá-
toři, tak samotní brigádníci. Ti nejvíce 
pracovití obdrželi kromě výplaty dvou-
setkorunovou prémii a  drobné dár-
ky. Převzali je minulou středu během 
setkání se zástupci města a  Podniků 
na šumperské radnici.

„Projekt studentských letních bri-
gád jsme směrovali do oblasti majetku 
města, který máme ve  správě, a  jeho 
účelem bylo nejen, aby si jejich účast-
níci vydělali, ale také získali určité pra-
covní návyky,“ uvedl ředitel Podniků 
města Šumperka Patrik Tomáš Pavlí-
ček. O brigádu se přitom mohli uchá-
zet mladí lidé od šestnácti let. Zájem-
ců se přihlásilo osmačtyřicet, z  nichž 
šestnáct bylo dívek. „Velký zájem byl 
hlavně ze strany mladistvých uchaze-
čů do osmnácti let, kteří brigádu shá-
nějí jen velmi obtížně kvůli přísnějším 
nárokům pracovně právních předpisů 
na jejich zaměstnávání. Ti starší, vzhle-
dem k  současnému převisu poptávky 
práce, tento problém nemají,“ podotkl 
Pavlíček.

Během července a srpna tak proběh-
ly tři dvoutýdenní turnusy. Na  každý 
z nich přijaly Podniky města deset bri-
gádníků, kteří vzešli z  losování. „Prv-
ní turnus byl opravdu dobrý, druhý 
naopak velmi slabý, protože vybraní 
zájemci neměli příliš chuti do  práce 
a  jeden z  nich měl značné problémy 
s  respektováním pracovní doby. Třetí 
turnus pak byl z  hlediska plnění pra-
covních povinností vynikající,“ zreka-
pituloval pracovní nasazení brigádníků 
Oldřich Chytil, který měl brigádníky 
na  starosti. Výborné bylo podle něj 
rozhodnutí, že skupinu tvořili chlapci 
i  dívky. „Překvapilo mě, že to nejsou 
jen „počítačové děti“. Jsou velmi vyspě-
lé a mohl jsem se s nimi bavit prakticky 
o  všem. Možná to bylo i  tím, že jsem 
s  nimi jednal jako se sobě rovnými. 
Přestože byli bez pracovních zkušenos-
tí, udělali opravdu kus práce,“ zhodno-
til Chytil.

A  co konkrétně mladí brigádníci 
dělali? Kromě údržby zeleně ve  vy-
braných částech města se jednalo 
o údržbové práce na Tyršově stadionu, 
na  temenickém hřbitově, o pomoc při 
přípravě folklorního festivalu, o spáro-
vání dlažby na Hlavní třídě či o nátěry 
laviček a  zábradlí. „Určité komplikace 
vyvstaly během prací na pěší zóně, kdy 
se řidiči vozidel zásobování nechovali 
vždy úplně ohleduplně. Nejoblíbenější 
činností ale bylo jednoznačně natírá-
ní,“ konstatoval Oldřich Chytil. Jeho 
slova potvrzují i ocenění brigádníci. 

„Brigáda byla dobrá a vstávání na po-
hodu. Nejlepší bylo natírání a nejhorší 
naopak betonování,“ zhodnotila práci 
Martina Bednářová z prvního turnusu. 
Podle Martiny Hudcovské a  Jaroslava 
Krejčího ze třetího turnusu by pro příš-
tě bylo dobré zvolit místo jednotvárné 

práce více různých činností. Reakce 
veřejnosti byla podle nich vcelku pří-
znivá. „Našli se samozřejmě „rádci“, 
zejména v  případě seniorů, kteří nás  
poučovali, jak to máme dělat, ale ně-
kteří koupili holkám i zmrzlinu,“ zdů-
raznil Jaroslav Krejčí. Právě on spolu 
s  Martinou Bednářovou, Martinou 
Hudcovskou a  Františkem Heblákem 
patřil k  největším „pracantům“, které 
místní radnice ocenila finanční prémií 
a drobnou pozorností. 

„Původně jsme chtěli do  skupin 
zapojit i  dospělé, kteří jsou evidováni 
na  úřadu práce. Přišlo asi deset lidí, 
z nichž jen jeden projevil o práci sku-
tečný zájem. Vzápětí ale získal místo 
skladníka. Někteří z  ostatních argu-
mentovali alergií na pyly a dalšími ome-
zeními,“ uvedl Pavlíček, podle něhož 
pilotní projekt ukázal určité slabiny. 
„V příštím roce bychom chtěli realizo-
vat čtyři turnusy. Musíme ale sehnat 
pracovníky, jež by za  mladistvé, kteří 
o  tuto práci mají největší zájem, byli 

ochotni převzít zodpovědnost. Otáz-
kou je i  pracovní nasazení. Pokud by 
některý z brigádníků byl opravdu pod-
průměrný, musíme najít cestu, jak ho 
nahradit, protože v  případě mladist-
vých je nutná vstupní zdravotní pro-
hlídka, kterou nelze zrealizovat ze dne 
na den,“ upřesnil ředitel Podniků měs-
ta a dodal, že vyřešit by se mělo i soci-
ální zázemí pro brigádníky a náhradní 
práce v případě nepříznivého počasí.

Nabídku letních brigád v  městské 
firmě iniciovala komise 123, která 
si klade za  cíl učinit město Šumperk 
atraktivnějším pro mladé lidi. „Hlav-
ním přínosem by mělo být to, že mladí 
lidé poznají, jak to na trhu práce chodí. 
A pochopí, že pokud se budou snažit, 
mohou se posouvat dál a být úspěšní,“ 
uvedl závěrem iniciátor komise a  její 
předseda Ondřej Polák. „Vedení města 
tento projekt jednoznačně podporuje 
a  chceme ho do  budoucna rozvíjet,“ 
doplnil svého kolegu zastupitele mís-
tostarosta Tomáš Spurný. -zk-

Podniky města vyhodnotily studentské letní brigády

Dny evropského dědictví odstartuje zítra koncert na střeše
Šumperské Dny evropského dědic-

tví, které pořádá město pod záštitou 
Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a  Slezska, zahájí stejně jako loni 
koncert. Na  programu je zítra, tedy 
ve čtvrtek 8. září, od sedmé podvečerní.

Koncert se odehraje na  střeše šum-
perského divadla a  posluchači se mo-
hou těšit na  oblíbenou šumperskou 
partu „Trocha klidu“ a také na „Inglau 
Ungenau“, které je uměleckým uskupe-
ním kolem Aleše Kauera. 

Sobota 10. září bude patřit památ-
kám. Od  deváté ranní bude zpřístup-
něna radniční věž a  o  hodinu později 
proběhne slavnostní odhalení zrestau-
rovaného původního stroje věžních 
hodin. Volně přístupné budou kostely 
Zvěstování Panny Marie, sv. Jana Křtite-
le a sv. Barbory, stejně jako tzv. Gescha-
derův dům s  expozicí Čarodějnické 

procesy a bývalé šlechtické sídlo rodiny 
Žerotínů - šumperský „zámeček“ s  řa-
dou původních renezančních prvků. 
Po  nemalém zájmu v  minulých roční-
cích Dnů evropského dědictví 
otevře své zákulisí opět 
místní divadlo. 

Za  výstavami se 
mohou zájemci vy-
dat do Vlastivědného 
muzea v  Šumper-
ku. Zhlédnout zde 
mohou kromě stálé 
expozice „Příroda 
a dějiny severozápadní 
Moravy“ výstavy „Stoleč-
ku, prostři se!“, „Koupaliště 
a  plovárny“, „Kouzlo papírových 
modelů hradů a  zámků“, „Rozmazaný 
svět“ a „Autíčkománie“.

Muzeum silnic ve  Vikýřovicích 

u Šumperka láká nejen na stálé expozice 
„Via Est Vita - Silnice je život“, „Z  his-
torie a  současnosti našich silničních 
mostů“ a  „Po  stopách bratří Kleinů“, 

ale také na  aktuální výstavy 
„Překvapení - dopravní 

prostředky z  Kinder 
vajíček“ a „Dobrý den, 
silniční kontrola aneb 

z  historie dopravní 
policie“. A  zajímavý 
program připravili 
rovněž pracovníci 

Státního okresní-
ho archivu Šumperk 

na konci ulice Bří Čapků. 
K  vidění zde bude výstava 

„Na  louce vyrostl len...“, jež připo-
mene 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 je kos-
týmová prohlídka historického jádra 
města a  předměstí v  doprovodu vý-
znamného podnikatele 19. století Ro-
berta Siegla a  jeho manželky Emmy. 
A zájemci budou moci letos opět sbírat 
do letáku Dnů evropského dědictví tu-
ristická razítka z jednotlivých památek, 
za  něž dostanou malou odměnu. Veš-
keré informace najdete na  plakátech, 
letácích a  internetových stránkách 
www.sumperk.cz a  www.infosumperk.
cz. -zk-

Oldřich Chytil (vpravo) doprovodil na předání ocenění na radnici Martinu Bedná-
řovou, Martinu Hudcovskou a Jaroslava Krejčího. Jejich kamarád František Heblák 
byl v té době na dovolené.                                                                                     Foto: -zk-

Nejoblíbenější činností bylo jedno-
značně natírání.                     Foto: -pk-
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Více než tříměsíční přestavba křižo-
vatky mezi ulicemi Zábřežskou a Van-
čurovou a  také „sousední“ křižovatky 
s  Nerudovou ulicí je u  konce. Obě se 
otevřou v nejbližších dnech. Především 
místní řidiči, kteří jsou zvyklí touto lo-
kalitou pravidelně projíždět, by se ov-
šem měli mít na pozoru. Rekonstrukce 
totiž přinesla změnu přednosti v jízdě. 
Ulice Vančurova se ocitla ve  „vedlejší 
roli“ a hlavní silnicí je nově Zábřežská 
ulice. 

„Hlavní silnice nyní vede po Zábřež-
ské ulici, ulice Vančurova je připojena 
kolmo,“ popsal vedoucí odboru dopra-
vy a dodal, že na změnu přednosti v jíz-
dě upozorňuje řidiče dopravní značení.

Rekonstrukce navázala na  loňskou 
první etapu oprav Vančurovy ulice 
v  úseku od  křižovatky s  ulicí Zábřež-
skou po křižovatku s ulicí B. Němcové, 
jejíž součástí byla i  výměna podklad-
ních vrstev. V  letošní druhé etapě pak 
přišly na  řadu křižovatky s  ulicí Zá-
břežskou a  s  ulicí Nerudovou. Kromě 
stavební úpravy vlastních křižovatek se 
vybudovaly nové chodníky, pruhy pro 

cyklisty a osvětlené přechody s ostrův-
ky. Rekonstrukce, kterou zrealizovala 
firma Strabag, přišla na  7,112 milionu 

korun. Příští rok se dokončí křižovatka 
ulic Vančurovy a  B. Němcové a  na  ni 
navazující část po Havlíčkovu ulici. -zk-

Letošní první premiérou v šumperském divadle je 
hra Vítězslava Nezvala Manon Lescaut v režii Václava 
Klemense. Odehraje se na prknech šumperského di-
vadla v sobotu 10. září od 19 hodin. V inscenaci uvi-
dí diváci i dva nové členy hereckého souboru, Josefa 
Vránu a Kryštofa Grygara.

Pražský rodák Josef Vrána absolvoval obor herectví 
na pražské DAMU a jeho první angažmá bylo ve Vý-
chodočeském divadle Pardubice, jež se stalo jeho dru-

hým domovem i přes „kolečka“ po republice. Jak sám 
říká, během více než třiceti let na  profesionálních 
prknech měl štěstí na opravdu krásné role a ztvárnil 
i  několik televizních a  filmových postav. Kromě di-
vadla, jež naplňuje jeho život poměrně značně, „do-
bíjí baterky“ na chalupě poblíž Kutné Hory, alespoň 
jednou za rok navštíví milované Beskydy, cvičí, hraje 
na foukací harmoniku… V uplynulé sezoně hostoval 
v šumperském divadle v inscenacích Naše městečko 
a Léto v Laponsku, v té nadcházející přijal v Šumper-
ku stálé angažmá. „Rozhodlo právě kouzlo města, 
jeho okolí a  atmosféra v divadle. Mám rád přírodu, 
často jezdím do milovaných Beskyd a Jeseníky jsem 
trochu opomíjel. Tak teď mám příležitost je dokonale 
poznat. V divadle mě pak oslovila „domácká atmo-
sféra“ bez řevnivosti, loktů a zášti,“ říká Josef Vrána, 
který v první premiérové hře ztvární postavu Duvala.

Druhá posila souboru, Kryštof Grygar, se narodil 
v Šumperku a má k městu podle vlastních slov velice 
pevné pouto. Odmalička chtěl být režisérem, během 
účinkování v divadelním kroužku v Libině zjistil, že se 
mu líbí exhibicionizmus na jevišti, následovala „ZUŠ-
ka“ v Uničově a brněnská konzervatoř. „Jeden z reži-
sérů na konzervatoři byl i Roman Groszmann, který 
bude letos v  Šumperku režírovat Dokonalou svatbu. 
Moc se na spolupráci s ním těším, protože jsem pod 
jeho vedením nazkoušel na  škole Jima ze Skleněné-
ho zvěřince. Ta role i  celé představení byly pro mě 
ohromný zážitek a  myslím, že i  značný posun,“ po-
dotkl Kryštof Grygar, podle něhož má Šumperk na své 
rozměry bohatý kulturní život. „Je tu kino s výbornou 

dramaturgií, Blues Alive, folklorní festival, samozřej-
mě také divadlo, děje se tu toho spousta, a já jsem rád, 
že se mohu zapojit a snažit se přispět i „svou troškou 
do mlýna“. Zdejší soubor na mě působí dojmem jed-
né velké rodiny. Je nás tu jen pár a všichni se neustále 
setkáváme a známe. Což je podle mě velkou výhodou. 
Proto jsem moc rád, že se můžu stát jeho součástí,“ 
uzavřel Grygar, který se v  první premiéře představí 
v roli rytíře De Grieux.  -zk-

Křižovatky v Zábřežské ulici se otevřou 
v těchto dnech, změní se přednost v jízdě

Divadlo startuje nadcházející sezonu, přivítá dva nové herce

Charita otevře své dveře, 
pořádá i Potravinovou sbírku

Den Charity 27. září oficiálně vyhlá-
sila Česká biskupská konference v led-
nu 2008. Od  tohoto roku jednotlivé 
Charity pořádají kolem svátku sv. Vin-
cence, patrona charitního díla, různé 
aktivity spojené s informováním veřej-
nosti o své činnosti. Šumperská Charita 
se v této souvislosti představí veřejnosti 
v pátek 23. září během Dne otevřených 
dveří. 

„V době od devíti do dvanácti hodin 
si mohou zájemci prohlédnout vnitř-
ní prostory Charity, mohou si nechat 
změřit tlak, hladinu cukru či se podívat 
na práci s klientem na lůžku,“ říká ředi-
telka šumperské Charity Jana Bieliková. 
Vzápětí dodává, že v tento den mohou 
přijít do  sídla Charity v  Jeremenkově 
ulici 7 také lidé v nouzi, kteří tu dosta-
nou tzv. FEAD balíček potravin či hygi-
enických potřeb.

Stejně jako v předchozích letech i le- 
tos bude v  Charitě probíhat Potravi-
nová sbírka, během níž mohou lidé  
donést potraviny, a  pomoci tak dru-
hým. Uskuteční se od  pondělí 26. do 
pátku 30. září. „Letos prosíme pouze 
o instantní polévky, konzervy a dětskou 
výživu. Za přinesené potraviny již pře-
dem děkujeme,“ zdůrazňuje Bieliková 
a  připomíná, že potraviny mohou lidé 
nosit do  sídla v  Jeremenkově ulici od   
7 do 15.30 hodin. -red-

Kryštof Grygar se v minulé sezoně představil v Šum-
perku coby D´Artagnan.  Foto: P. Veselý

Josef Vrána v loňské šumperské inscenaci Léto v La-
ponsku.  Foto: P. Veselý

Přestavba křižovatky mezi ulicemi Zábřežskou a  Vančurovou přinesla změnu 
přednosti v jízdě. Hlavní silnicí je nyní Zábřežská ulice.  Foto: -pk-

Aktuální nabídku psů 
z útulku v Úvalnu najdete na 
www.utulekosoblazsko.cz/.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, 
bezplatná poradna Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, 

Jesenická 31, malá zasedací místnost č. 206
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Poslední srpnovou sobotu se sjelo 
do  sportovního areálu v  Koutech nad 
Desnou na  pět set účastníků, aby za-
končilo pochody Eurorando v  České 
republice. Asi polovina z  nich využila 
možnosti navštívit ojedinělé technic-
ké dílo přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně.

Pochody na  téma energie pořádaly 
turistické odbory všech čtrnácti ob-
lastí Klubu českých turistů ČR. Jejich 
zástupci přivezli do  Koutů symbolic-
kou stuhu na štafetu, kterou doručí na  
evropský sraz turistických spolků v po-
lovině září ve švédském Skane delega-
ce Klubu českých turistů. Účastníky  
setkání v Koutech pozdravili předseda 
KČT Vratislav Chvátal, prezidentka 

Evropské asociace turistických klubů 
EWV Lis Nelsenová, ředitel výstavby 
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 
Stráně Miroslav Kopřiva a  poslanec 
parlamentu ČR Jiří Mihola.  

Pozitivní energii zprostředkovali 
také hosté kulturního programu na pó-
diu areálu K3Sport. Vystřídal se zde 
folklor v  podání tanečního souboru 
Senioři Šumperk a  pěveckého soubo-
ru Seniorky Šumperk, dixieland Old 
Time Jazzband Loučná nad Desnou 
a bluegrass se skupinou My. Organiza-
cí slavnostního zakončení Eurorando 
v ČR byl pověřen Klub českých turistů, 
odbor Šumperk.  

 Z. Daňková, 
 předsedkyně KČT Šumperk

Přehlídku sci-fi filmů nabídne v září 
v  rámci festivalu SFF šumperské kino 
Oko. Při této příležitosti diváci mimo-
řádně navštíví nově zrekonstruovaný 
prostor na šumperské radnici, v němž 
býval promítací sál kina Saxinger. 

V předvečer festivalu v pátek 16. září 
se bude od 19 hodin promítat v opra-
vené místnosti někdejšího kina Saxin-
ger v  historické budově radnice film 
Christophera Nolana Počátek. V  úvo-
du večera připomene referent odděle-
ní kultury a  vnějších vztahů Bohuslav 
Vondruška stručnou historii promítání 
v Šumperku. 

Hlavní přehlídka filmů se pak ode-
hraje v sobotu 17. září v kině Oko. Celý 
festival bude moderovat Ivan Adamo-
vič, významná osobnost českého sci-fi, 
publicista, novinář, spisovatel, překla-
datel zejména science-fiction literatury 
a  člen World SF Association of Pro-
fessionals. Ve  13.30 hodin zahájí fes-
tival odborným úvodem a  poté bude 
promítnut animovaný film Cesta do   
fantazie japonského režiséra Hajao Mi-
jazaki. Od 16.30 hodin bude přehlídka 
filmů pokračovat českou kultovní sci-fi 
klasikou Ikarie XB 1 režiséra Jindřicha 
Polácha. O  dvě hodiny později bude 
následovat odborná přednáška Ivana 

Adamoviče nazvaná Vize budoucnos-
ti ve fantastickém filmu, jež proběhne 
v sále bývalého kina Saxinger na rad-
nici. Po přestávce s občerstvením pak 
uzavře festival ve 20 hodin na radnici 
další vynikající film Christophera No-
lana Interstellar.

Vstupné je 60/50 Kč na  jeden film 
zvlášť, nebo 150/120 Kč na všechny tři 
filmy, včetně besedy. Samostatné vstup-
né na besedu je 30 Kč. Snížené vstupné 
platí pro členy Filmového klubu, stu-
denty a důchodce. 

Součástí festivalu je již tradiční Den 
otevřených dveří v kině Oko v sobotu 
17. září. V 10 a v 11 hodin tak návštěv-
níci budou moci v  rámci komentova-
ných prohlídek nahlédnout do zákulisí 
kina.                                               -kš, zk-

Na  sto padesát zájmových kroužků 
připravilo pro nadcházející školní rok 
šumperské Středisko volného času Do-
ris. Na své si v nich přijdou nejen děti 
a teenageři, ale rovněž „dospěláci“. V pes-
tré nabídce nechybějí osvědčené „kous-
ky“, ale také žhavé novinky. Seznámit 
se s  jejich náplní mohou všichni, kteří 
přijdou v pátek 23. září od 14 do 18 ho- 
din na  Komín v  Komenského ulici 9. 
Čeká je zde Den otevřených dveří plný 
her a  soutěží, jehož motto je Nuda ti 
neuteče, ale zahnat ji můžeš... S DORIS!

„Nudíš se? Nuda ti neuteče! Utíkej 
za  námi a  otestuj naše kroužky, pro-
hlédni si naše učebny a  dílny, něco si 
vyrob, zahraj si s námi hry a zasoutěž 
si! Možná i  něco pěkného vyhraješ… 
A  třeba najdeš to, co ti právě chybí 
ve  tvém volném čase… Konec nudě!“ 
Těmito slovy lákají na Den otevřených 

dveří pracovníci šumperské „Dorisky“. 
V pátek 23. září se mohou všichni zá-
jemci seznámit s  pestrou nabídkou 
kroužků, zhlédnout ukázky některých 
aktivit, zahrát si hry i  něco zajímavé-
ho vyrobit. A které novinky SVČ Do-
ris chystá? Jsou to kroužky Za dveřmi, 
Pro šikovné holky, Baby dance, Stale-
tími za  uměním, Intervalový aerobní 
trénink, Minivolejbal, Malí jogínci, 
Moderní vaření s  Danou, Kovotepec-
tví, Počítačová animace, Komiksový 
klub, Meditace, Paličkování, Antistre-
sové omalovánky, Jak si nastavit těles-
nou a  duševní rovnováhu otevřeností 
a  vlastním úsilím, Kroky, Jóga pro 
děti a  rodiče či Dobrodruzi. Vstup 
na  akci je zdarma. Bližší informace 
podá Jiří Kamp, kamp@doris.cz, tel.č. 
774  908  122. Přihlásit se do  kroužků 
mohou zájemci na www.doris.cz. -red-

Polovina září se stala již tradič-
ním termínem mykologických výstav 
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, ta 
letošní proběhne od čtvrtku 15. do so-
boty 17. září. Jako každý předcházející 
rok bude i letos během výstavy otevře-
na mykologická poradna. Návštěvníci 
budou mít opět možnost nechat si své 
houby odborně určit, a mohou také po-
skytnut své nálezy k prezentaci.

Počasí je letos pro růst hub zatím 
velmi příznivé, proto předpokládá-
me, že zapojením co největšího počtu 
sběračů by se mohlo podařit vyrovnat, 
případně překonat rekord z roku 2014, 
kdy bylo vystaveno přes 320 druhů 
hub. Uvítáme jakékoliv druhy hub, 
které zájemci mohou odevzdávat na   
recepci šumperského muzea během 
úterý 13. a  středy 14. září. Výstava se 
koná v předsálí Rytířského sálu.

Tradičně velký počet druhů hub 
vystavovaných na  šumperských my-
kologických výstavách by autoři vý-
stavy sami nebyli schopni zajistit. Je to 
možné jen díky spolupráci s  několika 

houbařskými nadšenci a  se studen-
ty a  profesory Střední odborné školy 
v  Šumperku. Jim vděčíme za  zdárný 
chod šumperských výstav hub a  patří 
jim za to náš dík.

Protože budou vystaveny živé hou-
by, je konání výstavy časově omezeno 
na  pouhé tři dny: ve  čtvrtek a  pátek 
od  9 do  17 hodin, v  sobotu od  9 do   
12 hodin. Využijte proto tuto jedineč-
nou příležitost, přijďte a  pozvěte i  své 
známé!  M. Zmrhalová

Medový den pořádají v  sobotu  
24. září studenti Střední odborné školy 
v Zemědělské ulici. Od 9 do 16 hodin 
připravili pro příchozí zajímavý pro-
gram.

Ti, kteří do areálu školy přijdou, se 
mohou těšit na  prodejní výstavu vče-
lích produktů, ochutnávku medových 
produktů a  medovin, odborné před-

nášky z oblasti včelařství či na ukázku 
práce včelaře, s nímž pak mohou dis-
kutovat na různá témata. Pro děti bude 
připravena Medová stezka a  chybět 
nebudou ani ukázka lidových řemesel, 
možnost navštívit včelnici a občerstve-
ní. Akce proběhne za každého počasí, 
při dešti ji budou hostit prostory školy.

 -red-

Českou část Euroranda 2016 
zakončilo setkání v Koutech

Během přehlídky sci-fi filmů navštíví 
zájemci někdejší kino Saxinger na radnici

„Doriska“ rozjíždí 
tradiční i nové kroužky

V muzeu proběhne výstava 
hub s mykologickou poradnou

Studenti lákají na Medový den

V Koutech se předávala štafeta pochodů Eurorando.  Foto: V. Krejčí

Foto: J. Polčák

V  rámci festivalu bude promítnuta 
i  česká kultovní sci-fi klasika Ikarie 
XB 1.  Foto: archiv
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Informace/Kulturní servis

Pestrý kaleidoskop šumperských zářijových kulturních událostí

Na mámině kole napříč Balkánem je 
název besedy, kterou chystají šumper-
ské knihovnice. Naplánována je na stře-
du 14. září od 18.30 hodin v knihovně 
v ulici 17. listopadu 6. Vstupné je dob-
rovolné.

Šumperský rodák Radomír Čížek se 
letos v dubnu vydal sám na vlastní pěst 
na  dvoutýdenní cestu na  kole napříč 
Balkánským poloostrovem. Na  svém 
dlouhém putování z  Atén do  Budapeš-
ti nakonec našlapal přes sedmnáct set  
kilometrů, přičemž projel postupně Řec-
kem, Albánií, Černou Horou, Chorvat-
skem, Bosnou a  Maďarskem. Vyprávět 

bude o lidech, které na své cestě potkal, 
o  přírodních krásách, jimiž s  úžasem 
projížděl, o  jídle, kterým se stravoval, 
o místech, kde spal, o dobrodružstvích, 
jež zažil, o  předsudcích, kterých se 
zbavil, a o každodenních slastech a stras-
tech dobrodruha na kole. -kš-

Ohlédnutí za  léty je název výstavy, 
která je od poloviny září k vidění v Ga-
lerii mladých šumperského muzea. 
Připomíná životní jubileum pro mno-
hé Šumperany dobře známé umělkyně 
a učitelky Dany Vilišové a představuje 
její tvorbu za posledních čtyřicet let. 

Věhlasný sochař Juraj Hovorka, který 
pochází ze šumperského regionu, při-
spěl svým umem k  vývoji moderního 
sochařství na Slovensku. U příležitosti 
90. výročí jeho narození bude v pátek 
23. září v 17 hodin zahájena ve výstav-
ní síni muzea výstava, jež nabídne prů-
hled do umělcovy rozmanité tvorby.

Od úterý 27. září bude v Rytířském 
sále muzea k vidění geologická výsta-
va o horninách, jež byly přisunuty le-
dovcem během doby ledové, nazvaná 
Souvky. Představí bohaté podsbírky 
geologie muzea Šumperk, které z  vel-
ké části shromáždil Zdeněk Gába, 
a  návštěvníky seznámí se samotným 
pojmem. Součástí výstavy budou také 
makrofotografické detaily jednotlivých 
souvků spolu s didaktickými doplňky.

Další pokračování oblíbené her-
ny v  Muzejíčku, tentokráte podzim-
ní, přinese zbrusu nové hádanky 
a  atrakce, jako například dobývání 
hradu, tankovou bitvu nebo kyno-
logický koutek pro milovníky psů. 

Herna navazující na  úspěšnou výsta-
vu „Pojďte, děti, budeme si hrát“ opět 
představí skládačky, hlavolamy, kvizy, 
hry a  spoustu dalších dovednostních 
úkolů pro malé i velké. Zahájena bude 
v pátek 30. září a potrvá do 27. listopa-
du. -red-

Setkání s  netradičními hudebními 
nástroji v propojení s lidmi a s hudební-
mi kořeny našich předků, které nás na-
vrací zpět k přírodě a k sobě samému, se 
odehraje v šumperské městské knihov-
ně v  ulici 17. listopadu 6. Během mu-
zikoterapeutického koncertu ve čtvrtek 
22. září se od 17 hodin představí Ivana 
Smékalová, Bohdana Šilarová, Vítěz-
slava Urbanová a  Nela Hrachovinová. 
Vstupné je dobrovolné. -red-

Večerní bloudění městem pro děti 
a rodiče nazvané Uličkami s lampička-
mi startuje v pátek 30. září na náměstí 
Míru u  radnice. Putování Šumperkem 
začíná od 19 do 20 hodin, u startu při-
tom získá každý účastník průvodce 
na cestu, který ho provede historickou 
částí města až ke  Středisku volného 
času Doris v  Komenského ulici, které 
akci pořádá.

S sebou by si účastníci akce měli vzít 
lampičky, lampiony nebo jiná světélka. 
Bližší informace podá Zuzana Vavrušo-
vá, tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.
cz. Za nepříznivého počasí se nekoná. 

 -zk-

Obrovský ohlas sklidil letos v červnu 
projekt Za pokladem, který zorganizo-
val místní Spolek Jokes&Games. Pro 
ty, kteří „truhličkovému“ šílenství ještě 
nepodlehli nebo pro ty, jež by si rádi 
hledací maraton zopakovali, odstarto-
val spolek druhé kolo projektu, které 
potrvá až do 30. září.

Ti, kteří chtějí získat alespoň jednu 
ze skvělých cen, mohou jít na  www.jo-
kesgames.cz nebo na web www.poklad.
jokesgames.cz. Zde je umístěna mapa 
Šumperka, na níž je vyznačeno patnáct 
bodů - patnáct ukrytých truhliček. Sta-
čí si jedno z  míst vybrat, rozkliknout, 
podívat se na fotografii místa a pomocí 
mapy se na místo vydat. Zde pak pořád-
ně hledat. 

„Jakmile najdete truhličku, neodná-
šejte ji, ale pouze si ze zadního váčku 
truhličky vezměte jeden z připravených 
QR kódů,“ radí organizátor projektu Ja-
kub Gloza. Vzápětí vysvětluje, že v kaž- 
dé truhličce najdou hledači kartičky 
s QR kódy a je jen čistě na nich, zda se 
spokojí s kódem pouze z jednoho mís-
ta, a  tedy jen s malou odměnou, nebo 
se vydají na další místa a nasbírají QR 
kódů více. „Čím více kódů, tím větší 
cena! Maximální počet nasbíraných 
kódů je deset, kdy zapojený získá Cenu 
hledače,“ podotýká Jakub.

Pak už stačí QR kódy z  míst donést 
do  sídla Spolku Jokes&Games na  Ko-
míně. „Kartičky přijímáme ve  středu 
od  14.15 do  15.15 hodin a  v  pátek od   
14 do  15 hodin ve  zdejším Montyho 
centru,“ připomíná Gloza, který zodpo-
ví případné dotazy na info@jokesgames.
cz nebo na telefonu 776 293 312. -red-

Radomír Čížek na svém putování na-
šlapal přes sedmnáct set kilometrů. 
 Foto: archiv

Pontis Šumperk
11.9. od 9 hod. v SEV Švagrov   Slavnosti ovoce a zeleniny 
  Inf. R. Čechová, tel.č. 606 758 410, 
  cechova@doris.cz
13.9. od 14 do 17 hod.   Zápis zpěváčků do přípravných oddělení 
ve sborovně ŠDS na „K“   ŠDS
13.9. od 12 do 17 hod. v ulicích města  Světluška  Celostátní sbírka
21.9. od 17 hod. na „K“   Sedánky pro mamky 
  Tvoření pro ženy každého věku
23.9. od 14 do 18 hod. na „K“   Den otevřených dveří na Komíně
24.9. od 9 hod. - 25.9. v SEV Švagrov  Michaelské slavnosti  Víkendový pobyt 
  pro rodiče s dětmi, inf. R. Čechová, 
  tel.č. 606 758 410, cechova@doris.cz
28.9. od 10 do 17 hod.   Medový den 
v parku u Vily Doris   Den plný her a výtvarných aktivit
30.9. od 19 do 20 hod.   Uličkami s lampičkami
na nám. Míru  Večerní bloudění městem pro děti a rodiče
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: 
IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 
(Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 606 758 410, 
http://www.doris.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSVČ Doris

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 15.30 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

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

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

Radomír Čížek přijede 
na mámině kole napříč 
Balkánem do knihovny

Muzeum zve na čtyři 
nové výstavy

Knihovnice lákají 
na muzikoterapeutický koncert

Děti pojdou ulicemi 
s lampičkami

Nejen děti se opět mohou 
vydat Za pokladem
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Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

13.9. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů 
15.9. od 14 hod. v „S“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Ivan Zela
16.9. od 14 hod. v „S“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
27.9. od 16 hod. v „S“  Klub filatelistů
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.
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Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou  Září a říjen 
  inspirované pohádkami O Neználkovi
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek  Pro rodiče na RD a jejich 

děti, každou poslední středu v měsíci tvo-
řivá dílna „Vyrábíme s  maminkou“ pro 
maminky a děti od 3 let 

Každou středu od 15 do 18 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost
Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání z knih, 
  posezení, vzájemné sdílení
23.9. od 14 do 18 hod. na Točáku   Koloběh knih na Točáku
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 
26, otevřena pro veřejnost Út 13-15 hod., St 13-18 hod., Čt 9-12 hod. a 13-18 hod. 

13.9. od 14 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
15.9. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Srdíčka z vodního skla
17.-18.9. vždy od 10 hod.   Prezentace činnosti a služeb v rámci akce 
v zařízení Senzion ve Velkých Losinách  „Čokoládové lázně“
20.9. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“ Sraz před Majákem 
  ve 13.50 hod. - nutné přihlásit se!
21.9. od 9 hod. v „K“   Angličtina pro začátečníky 
  Poté každou středu
26.9. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta  Beseda o požární 
  ochraně s p. Líznarovou - nutné přihlásit se!
27.9. v HEAT centru   Chůze na běžícím pásu Sraz ve 13.30 hod. 
  v klubovně - nutné přihlásit se!
29.9. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  Pletení z pediku
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
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Centrum pro rodinu

SONS ŠumperkMěstská knihovna

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

7.9. - 2.10.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
Od 7.9.   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 Kralický Sněžník 2016 
10.9. v 7.45 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: hřebenovka, Kouty 
  nad Desnou, Červ. sedlo, Šerák, Ramzová 
17.9. v 7 hod. na autob. nádraží   Turistika Batůžkáři: Zlatý Chlum, 
  Jeseník, okruh 
24.9. v 7 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Dolní Lipová, 
  Jeskyně na Pomezí, Medvědí kámen, 
  Jeseník 
1.10. v 7 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Ramzová, Obří skály, 
  Šerák a zpět 
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 
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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 9.9. 2016 do 29.9. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ....................................................................................................... 92 Kč/1 kg        

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Buchtičky dukátové balené 200 g .........................................................................................................................11,90 Kč 
Pozor: V září pokračuje letní akce na vybrané výrobky s dlouhodobě sníženou cenou!!!
Slezská pekárna Opava 
Chléb královský BK 300 g..........................................................................................................................................14,50 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
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Vejce čerstvá M volná  ................................................................................................................................................................... 2,- Kč/1 ks

!!!!!!!!

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

Cvičení žen 
5. září 2016 – 26. června 2017

Ideálně namíchaná receptura 
s ideální cenou. Budete odcházet 
spokojené, uvolněné, protažené, 

posílené na těle i na duši.
To vše připravila cvičitelka Alena 

HORneKOvÁ KROUPOvÁ pro Vás, 
které přijdete vždy v pondělí 

od 19.30 do 20.30 hod. 
do tělocvičny 6. ZŠ Šumavská 
(1.  patro – vchod od hřiště).

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

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

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

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

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

www.transitions.com

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

NEBO 
Brýlová skla na Dálku 
+ ZDARMA sluneční brýlová skla

*akce platná při nákupu 2 brýlových obrub

Využijte 
této skvělé 

AKCE 

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?

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY
hlavní pracovní poměr i brigádně

Kontaktujte nás:
telefon: 583 469 273
e-mail: personalni@sulko.cz
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

Prodej mírně ojetých vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí původu 
a ujetých kilometrů

PŮLROČNÍ VOZY

Věci, které umíme
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Věci, které umíme www.fortexauto.cz

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• 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

sedací soupravy

ložnice

stoly a židle

kuchyně

Interiérové a kuchyňské
centrum HEVOS

osvětlení
Zábřežská 41, Šumperk     Valová 8, Zábřeh    www.hevos.cz I  I

Mycí textilní tunel 
EXPRESS pro automobily 

do výšky 2 m

Textilní mycí linka 
pro automobily 
do výšky 2,25 m

Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí 
Vašeho automobilu, a to hlavně 

BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO 
DENNĚ  PONDĚLÍ - NEDĚLE  

od 8  do 19.30 hodin

OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE 
od 8 do 16 hodin

NOVÉ TEXTILNÍ MYCÍ CENTRUM 
v Zábřežské ulici je pro Vás

OTEVŘENO

Vhodný termín na KOMPLETNÍ 
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU vašeho 

vozidla prosím objednejte 
na tel: 776 387 920

Využijte nabídky dárkových poukazů na naše služby. www.automyckasumperk.cz

Zde přijímáme také platby:


