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Radnice vstupuje 
do první etapy 
rekonstrukce2, 4 4 5

Šumperk obhájil 
druhé místo v soutěži 
třídění odpadů 6

Město staví 
domov pro osoby 
bez přístřeší

Významnou historickou událost si 
začátkem června připomnělo měs-
to Šumperk. 4. června roku 1490 to-
tiž hostilo tzv. Šumperský sněm, jenž 
rozhodoval o  budoucnosti Českého 
království. A o pět set sedmadvacet let 
později se do středověku přenesli i sou-
časní Šumperané.

Slavnosti města, které proběhly již 
podevatenácté, se letos poprvé odehrá-
ly ve  třech dnech. Ve  čtvrtek nabídly 
divadelní představení pod širým ne-
bem, v pátek koncerty a v sobotu jízdy 
motorovým vlakem Věžák a především 
úžasnou historickou podívanou. Ne-
chyběly rytířské hry a  bitky, jarmark 
lidových řemesel, soutěže a  divadelní 
představení pro děti, průvod městem 
v  historických kostýmech, ohňová 
show a velkolepý ohňostroj, jenž letoš-
ní oslavy uzavřel. -zk-

Letošní Slavnosti města, jež připomínají tzv. Šumperský sněm z roku 1490, se odehrávaly na nádvoří Pavlínina dvora a v pro-
storu u kašny před muzeem.  Foto: P. Kvapil

Šumperané si připomněli historickou událost

Sobotní koncert středověké rockové kapely Clamortis byl pro posluchače nezapo-
menutelným zážitkem.  Foto: P. Kvapil

Ve „Sluneční“ škole vyrůstá víceúčelo-
vá sportovní hala.   Strana 3

Šumperská nokturna oživí Kostelní ná-
městí.   Strana 5

Rekonstrukce kina Oko se odkládá, 
proběhne pravděpodobně začátkem 
roku.    Strana 5

Pradědovy letokruhy lákají na  jazz 
a novou publikaci.   Strana 6
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Český den proti rakovině vynesl 
více než osmaosmdesát tisíc korun

Český den proti rakovině v Šumper-
ku, který proběhl ve středu 10. května, 
byl zaměřen na prevenci a léčbu nádo-
rů hlavy a krku. Ráno nás nemile přiví-
talo dvěma a půl stupněm pod nulou. 
Tak jsme se sešly nabalené jako cibulky. 
Během dopoledne se však začalo otep-
lovat, takže jsme postupně odkládaly 

svetry. Po poledni se ale zatáhlo a fou-
kal studený vítr. Podle toho vypadal 
i náš letošní Český den proti rakovině. 
Vybrali jsme celkově méně peněz.

Lidé ovšem byli i  letos velice vstříc-
ní, ochotně kupovali kytičky a nešetřili 
peněženky. Mnozí to provázeli slovy, že 
nás znají a na dobrou věc každoročně 
přispívají. Mají doma už sbírku našich 
kytiček! Odpoledne tradičně vystoupi-
ly mažoretky, které přilákaly další ro-
dinky s dětmi.

V  Šumperku jsme vybrali celkem 
88 621 korunu. Také letos pro nás pro-
dávali kytičky studenti obchodní akade-
mie v Mohelnici a gymnázia v Zábřehu, 
kteří v kasičkách shromáždili 15 759 Kč 
a  54  432 Kč. Celkem bylo v  našem 
okrese vybráno 158 452 koruny.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
našeho ČDPR a  všem, kteří na  sbírku 
přispěli. J. Koutná, 

 předsedkyně LPR v Šumperku

V  prosinci loňského roku schválilo představen-
stvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk 
(VHZ) nový Organizační řád, který nabyl účinnosti 
1. ledna 2017. Jeho prvořadým úkolem je definová-
ní nového základního rámce fungování společnosti 
VHZ, který je orientován mimo jiné na nový systém 
řízení, uspořádání a  posílení útvarů společnosti, jež 
zajišťují správu majetku společnosti a  dále opravy 
a investice do vodohospodářského majetku VHZ. 

Nově vznikla dvě oddělení, a  to majetkopráv-
ní a  ekonomické bez navýšení počtu zaměstnanců, 
a  dále oddělení investic a  oprav infrastrukturního 
majetku, které bylo rozšířeno o nového zaměstnance 
- zkušeného investičního technika a  o  zaměstnance 
ze stávajícího pracovního týmu společnosti. Vznik 
a rozšíření tohoto oddělení si vyžádalo zejména vý-
znamné posílení finančních zdrojů společnosti na rok 
2017. Podařilo se nám totiž dosáhnout mimořádné-
ho navýšení nájemného od  provozovatele naší in-
frastruktury, Šumperské provozní vodohospodářské 
společnosti, a.s. (ŠPVS), a  to o  více než třicet pro-
cent oproti roku 2016. Konkrétně z dvaasedmdesáti 
milionů korun na devadesát pět milionů. K tomu je 
nutno připočítat dalších šest milionů korun na obno-
vující opravy vodovodní infrastruktury, které provádí 
přímo provozovatel na  základě plánu schváleného 
představenstvem naší společnosti, a to podle smluvně 
detailně upravených pravidel. Celkový objem finanč-
ních zdrojů na správu, obnovu a opravy našeho ma-
jetku bez dotací tak v letošním roce poprvé překročí 
hranici jednoho sta milionů korun. Takto významný 
nárůst nájemného jsme dosáhli při navýšení ceny 
vodného a stočného o pouhá dvě procenta nad infla-
ci, konkrétně z 81 Kč/m3 v roce 2016 na 83,66 Kč/m3 
v roce 2017, jak nám to ukládají dotační podmínky, 
které musíme dodržovat po dobu udržitelnosti dotace 
z fondů EU na velký projekt Horní Pomoraví II. 

Tento projet byl administrativně úspěšně ukon-
čen v minulém roce. Uvedené navýšení příjmů spo-
lečnosti jsme v  plné výši promítli do  plánu obnovy, 
oprav a investic, takže počínaje letošním rokem mů-
žeme investovat do obnovy našeho majetku bez do-
tací více než padesát milionů korun, což je prakticky 
dvojnásobek prostředků než doposud. Zodpovědné 
investování takového finančního objemu do  mnoha 
akcí dle plánu obnovy vyžaduje pečlivou administra-
ci a zvýšenou pracnost. Proto jsme vytvořili a posílili 
naše investiční oddělení. Obě nově vzniklá oddělení 
tak pracují od počátku roku v počtu tří zaměstnanců.

VHZ je společností vlastnickou, to znamená, že 
spravuje vodohospodářský majetek svých osmadva-
ceti akcionářů - obcí a měst na území šumperského 
okresu od Starého Města až po Loštice. Jedná se ze-
jména o  prameniště a  úpravny vody, vodojemy, vo-
dovodní přivaděče a  vodovodní síť, kanalizační síť, 
čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Hlavní čin-
ností naší společnosti je správa, obnova a rozvoj toho-
to infrastrukturního majetku. Plně věříme, že v rámci 
nové organizace práce budeme podstatně efektivněj-
ší a  první výsledky to naznačují. Nová organizační 
struktura společnosti je představena na  webových 
stránkách společnosti www.vhz.cz, kde jsou uvedeny 
rovněž kontakty na všechny naše zaměstnance.

Představenstvo společnosti VHZ schválilo na kon-
ci minulého roku na základě požadavků měst a obcí, 
tedy akcionářů společnosti, a na základě podnětů pro-
vozovatele (ŠPVS) věcný plán investic a oprav pro rok 
2017. Současně byl schválen plán obnovujících oprav 
na vodovodní infrastruktuře VHZ pro rok 2017, který 
bude realizován ze strany ŠPVS. Seznam investičních 
akcí a oprav majetku společnosti je zveřejněn na strán-
ce http://vhz.cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni.html. 

VHZ plánuje v  letošním roce zrealizovat investi-
ce a  opravy v  celkovém předpokládaném finančním 

objemu šedesát milionů korun. V  prvním čtvrtletí 
letošního roku se nám podařilo vysoutěžit a  uzavřít 
smlouvy na zakázky v celkovém objemu více než třicet 
milionů korun bez DPH. Všechny akce, s výjimkou in-
vestiční akce rozšíření gravitační splaškové kanalizace 
v Sobotíně, která je realizována s významnou finanční 
podporou z fondů EU a obce Sobotín, financuje VHZ 
ze svých prostředků. V Šumperku jde např. o staveb-
ní úpravu kanalizace v části Vančurovy ulice směrem 
k ulici Havlíčkově. Rekonstrukce za 2,533 milionu ko-
run, spočívá ve vybourání stávající kanalizace, včetně 
šachet, a  uložení nového kanalizačního potrubí. Sta-
vební práce by měly skončit do konce července tak, aby 
na  ně mohlo bezprostředně navázat město Šumperk 
stavební úpravou povrchů chodníků a vozovky.

V  letošním roce by mělo být rozhodnuto o  způ-
sobu provozování vodohospodářské infrastruktury 
po roce 2020, tedy po ukončení stávající smlouvy se 
současným nájemcem našeho majetku a jeho provo-
zovatelem, s firmou Šumperská provozní vodohospo-
dářská společnost, a.s. (ŠPVS), jež patří francouzské 
skupině Suez Ondeo.  Pokr. na str. 4

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

V Šumperku koupili lidé kytičky mě-
síčku lékařského za  více než osma-
osmdesát tisíc korun.           Foto: -pk-

Šumperská základní umělecká škola vyšla 30. května v  odpoledních hodinách 
na pěší zónu, aby se přihlásila k celostátnímu happeningu ZUŠ OPEN 2017, or-
ganizovanému Nadací Magdaleny Kožené. Cílem akce bylo zviditelnit práci a ak-
tivity v  rámci celorepublikové mediální kampaně, prezentovat celou šíři umění 
a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol a zapojit v jeden 
den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol.
Společnými silami se podařilo žákům a učitelům za podpory rodičů, představi-
telů města, informačního centra a místního divadla uskutečnit happening, který 
představil šumperskou „ZUŠku“ široké veřejnosti v netradičním prostoru a ukázal 
řadu jejích silných stránek a předností.  Text: Fr. Havelka, foto: M. Kvapil

V Šumperku letos probíhá stavební úprava kanali-
zace v části Vančurovy ulice.                     Foto: -pk-

Organizační změny ve společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk

Investice a opravy

Budoucí provozování vodohospodářské 
infrastruktury po roce 2020
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Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 15. června

Naposledy před letními prázdni-
nami se sejdou ve čtvrtek 15. června 
ke  svému jednání šumperští zastupi-
telé. Po projednání střednědobého vý-
hledu rozpočtu na následující období 
se budou zabývat zprávou o  úrovni 
příjmů z  daní a  poplatků ke  kon-
ci letošního května. Schválit by měli 
veřejnou finanční podporu v  oblasti 
výkonnostního sportu a  projednají 
rovněž plnění plánu investiční výstav-
by k  31. květnu letošního roku. Poté 
se seznámí se zprávami o hospodaření 
s komunálním odpadem a o stavu ži-
votního prostředí ve městě v loňském 
roce. Chybět nebudou ani finanční 
materiály a  řada majetkoprávních 
záležitostí. Jednání začíná v 15 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadov-
ny v Rooseveltově ulici. -red-

Víceúčelovou sportovní halou, 
jež poskytne nejlepší zázemí nejen 
gymnastům mezi Hradcem Králové 
a Olomoucí, se bude ještě letos pyšnit  
základní škola ve Sluneční ulici. Na její 
realizaci obdrželo město od Olomouc-
kého kraje čtyřmilionovou dotaci. Její 
realizace přijde na  13,102 milionu 
korun a  místní firma Fortex-AGS, jež 
vyhrála soutěž na  dodavatele stavby, 
ji postaví do  konce listopadu. Dalších 
1,255 milionu je pak vyčleněno na od-
větrání haly, které má „na  triku“ Jiří 
Kouřil z Dolan.

Nová, šest metrů vysoká tělocvična, 
která vyrůstá u Sluneční školy, naváže 
na stávající sportovní halu. „Hotová je 
přeložka kanalizace a základová deska 
a  nyní se začíná zdít,“ uvedl vedoucí 
oddělení investic šumperské radni-
ce Oto Sedlář. Výstavba haly je podle 
něj podmíněna stavebními úpravami 
v  učebnovém pavilonu, jež se zreali-
zují během letních prázdnin. „V  sou-
vislosti s přístavbou haly se přesunou 
dvě učebny družiny a  na  jejich místě 
bude nově zrcadlový sportovní sál 
a  posilovna. V  případě „mateřinky“ 

dojde ke stavebním dispozičním úpra-
vám a vzhledem k  tomu, že přístavba 
zastíní dnešní tělocvičnu, plánuje se 
rekonstrukce jejího stávajícího osvět-
lení a vzduchotechniky. V původní tě-
locvičně navíc vznikne pás pro atlety, 
kde budou moci trénovat skok do dál-
ky a o tyči,“ podotkl Sedlář.

Víceúčelová sportovní hala bude 
sloužit především gymnastům, ale 
i ostatním sportovcům. „Gymnastické 
oddíly působí na  naší škole dlouho. 
V  současnosti k  nám dochází na  sto 
třicet dětí. Prostory stávající tělocvič-
ny jsou velmi stísněné a  již kapacitně 
nestačí. Za  novou halu jsme velmi 
vděční, umožní totiž plnohodnotný 
gymnastický trénink bez jakýchkoliv 
omezení,“ řekl ředitel základní školy 
ve Sluneční ulici Hynek Pálka. Přístav-
ba tělocvičny podle něj pomůže rov-
něž zkvalitnit výuku tělesné výchovy 
ve  sportovních třídách školy, zaměře-
ných na všestranný rozvoj pohybových 
dovedností dětí ze všech sportovních 
odvětvích od  první do  deváté třídy. 
„Cílem sportovního vyžití naší, nejen 
sportovní, školy je seznámit žáky bě-
hem školní docházky se všemi hlav-
ními sporty ve třech a v pěti hodinách 
tělesné výchovy. Nemalé využití se 
nabízí rovněž pro další cvičící slož-
ky, například aikido, judo, akrobacie, 
mažoretky, senioři a  podobně. Před-
pokládáme, že i nově vzniklý zrekon-
struovaný prostor bude sloužit široké 
šumperské veřejnosti,“ zdůraznil Pál-
ka. -zk-

V pátek 2. června proběhla v šumperském divadle světová premiéra nové pohádky Daniely Fischerové Duhová zahrada. Autor-
ka tuto poetickou pohádku o zrození světa napsala přímo pro místní divadlo. Režisérem je zkušený Miroslav Pokorný, autorem 
scény a kostýmů Jakub Baran, pohybové spolupráce se ujala Zuzana Kašíková a v jednotlivých rolích uvidíte Olgu Kaštickou, 
Karolínu Hýskovou, Jana Kroneisla a Kryštofa Grygara.  Foto: P. Veselý

Ve „Sluneční“ škole vyrůstá víceúčelová sportovní hala

Základová deska je již hotová a v současnosti se začíná zdít.  Foto: -pk-

      Na „Bratrušáku“ 
se již koupe 

Bratrušovské koupaliště se minu-
lý pátek otevřelo veřejnosti. Vstupné 
zůstává stejné jako loni.

Až do konce června se zde mohou 
lidé vykoupat v  pracovních dnech 
od 13 do 20 hodin, o víkendech pak 
od  9 do  20 hodin. Od  1. července 
bude každodenní provoz od  9 do   
20 hodin a v srpnu od 10 do 20 hodin. 
Bližší informace k  provozu Bratru-
šovského koupaliště najdou zájemci 
na www.aquacentrum.net. -zk-

      Motýli zazpívají 
nejen pro Dobrého 
anděla

Ve  čtvrtek 15. června rozehraje 
od  sedmé podvečerní v  klášterním 
kostele šumperský sbor Motýli další 
z variací na  své benefiční koncerty. 
Výtěžek koncertu bude částečně po-
ukázán nadaci Dobrý anděl a  jejím 
prostřednictvím rodinám nemoc-
ných dětí v našem regionu, částečně 
se pokusí zmínit následky nedávné-
ho úrazu jednoho z  mladých oby-
vatel Šumperka. Na  koncertě zazní 
některé repertoárové novinky i oblí-
bené, z dřívějška již známé skladby. 
Přijďte, bude to zajímavé a s vaší po-
mocí také prospěšné.  T. Motýl

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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   Pokr. ze str. 2
Jedním z  podkladů pro rozhodování akcionářů 

bude studie, kterou zpracovala poradenská společnost 
Grant Thornton Advisory, s.r.o. (GTA), která vzešla 
z  výběrového řízení. Sto pětatřicetistránková studie 
je již hotová, vychází z  expertních odhadů a  na  zá-
kladě analýzy rizik, multikriteriální analýzy a SWOT 
analýzy naznačuje, které varianty jsou pro společnost 
VHZ do budoucna nejvýhodnější. Jedná se o kvalitně 
zpracovanou studii, která však vychází pouze z teore-
tických předpokladů a veřejně dostupných podkladů.

Pro ověření výstupů studie a pro rozšíření podkla-
dů pro rozhodování akcionářů o  názor zkušeného 
praktika se nám podařilo získat ke spolupráci našeho 
předního a především nezávislého odborníka v obo-
ru vodárenství Pavla Policara, který se věnuje tomuto 
oboru po několik desetiletí, studoval a působil v An-
glii ve vysokých manažerských pozicích, poté v Čes-
ké republice, a patří k nejuznávanějším odborníkům 
v tomto oboru nejen u nás, ale v celoevropském mě-
řítku. V  současné době řídí rodinnou strojírenskou  
firmu s  celosvětovou působností a  vodárenství se 
prakticky věnuje jako předseda představenstva spo-
lečnosti VaK Havlíčkův Brod. 

Po  konzultacích s  těmito našimi poradci a  spolu-
pracovníky a po jejich ujištění, že na realizaci kterékoli 
varianty budoucího provozování máme dostatek času, 
jsme navrhli akcionářům, že letošní červnová valná 
hromada dostane od představenstva ke schválení pou-
ze návrh na vyloučení těch variant budoucího provo-
zování, které jsou neproveditelné, a to z důvodu jejich 

rozporu s právními předpisy, s dotačními podmínka-
mi, jimiž jsme vázáni po dobu deseti let po ukončení 
akce Horní Pomoraví II., či se strategickými cíli naší 
společnosti. Představenstvo navrhuje, aby tato valná 
hromada jmenovala vyjednávací tým, který pověří 
jednáním s majitelem provozní společnosti ŠPVS a.s., 
tedy s francouzskou skupinou Suez Ondeo, o odpro-
deji této společnosti, a podrobně rozpracuje všechny 
další varianty, které jsou proveditelné, včetně mož-
ností způsobů jejich financování. Na základě výsledků 
těchto jednání provede poradenská společnost GTA 
dosazení aktuálních údajů do svých analýz a jejich ná-
sledný přepočet tak, aby představenstvo tyto výstupy 
ideálně do konce letošního roku mohlo předložit ak-
cionářům k rozhodnutí. Na květnovém jednání aktivu 
akcionářů v Lošticích všichni přítomní akcionáři spo-
lečnosti tento navrhovaný postup kvitovali.

Naším cílem je zajistit takový model a  způsob 
budoucího provozování infrastruktury, který do bu-
doucna zajistí jednak udržení současné vysoké kvality 
poskytovaných služeb v  oblasti dodávky pitné vody 
a odvodu a likvidace odpadních vod, a který součas-
ně nebude znamenat cenový nárůst v souvislosti s bu-
doucím způsobem provozování pro obyvatele našeho 
regionu a pro naše podnikatele a průmyslové podni-
ky. P. Suchomel, 

 předseda představenstva VHZ Šumperk a.s.
Poznámka na závěr: Jednotlivé varianty budoucího 

provozování vodohospodářské infrastruktury na úze-
mí bývalého okresu Šumperk představíme v některém 
z nejbližších čísel.

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Šumperk obhájil druhé místo v soutěži třídění odpadů Archiv zve na výstavu

Muzejní noc se 
odehraje 9. června

Ve  Velké Bystřici u  Olomouce byli 
oceněni zástupci nejlepších měst a obcí 
Olomouckého kraje v  třídění odpadů 
za rok 2016. Ve dvanáctém ročníku tra-
diční soutěže s názvem O keramickou 
popelnici byly vyhodnoceny celkem 
čtyři kategorie podle velikosti obcí 
a  měst. Šumperk přitom obájil loňské 
druhé místo. 

Ve  čtvrtek 18. května byli ve  Velké 
Bystřici u  Olomouce oceněni zástupci 

nejlepších měst a  obcí Olomouckého 
kraje v  třídění odpadů za  rok 2016. 
Ve  12. ročníku tradiční soutěže O  ke-
ramickou popelnici byly vyhodnoceny 
celkem čtyři kategorie podle velikosti 
obcí a měst. Rozdělení do kategorií má 
své opodstatnění pro zachování mo-
tivace pro všechny zúčastněné, neboť 
větší sídelní útvary produkují a vytřídí 
výrazně větší množství odpadů na ob-
čana (dálkové vytápění, větší koncen-

trace turistů, redukce lokálního vytá-
pění pevnými palivy atd.).  Do soutěže, 
kterou každoročně pořádá Olomoucký 
kraj s Autorizovanou obalovou společ-
ností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 
394 obcí a  měst Olomouckého kraje. 
S  potěšením můžeme konstatovat, že 
výtěžnost tříděného odpadu v  našem 
kraji stále roste. Vždyť jen oproti roku 
2015 vytřídil v  průměru každý občan 
kraje o  3 kg odpadu více, v  průměru 
se tedy jednalo o  48,9 kg plastů, papí-
ru, skla a nápojového kartonu na kaž-
dého občana našeho kraje. V samotné 
soutěži se hodnotila vykazovaná data 
v  systému EKO-KOM. Šlo především 
o množství vytříděných odpadů na jed-
noho obyvatele a počet vytříděných ko-
modit na území jednotlivých sídelních 
útvarů. Hodnocena byla navíc i hustota 
sběrné sítě nebo sběr kovových odpa-
dů (pokud by se sčítal i kovový odpad, 
bylo by to za rok 2016 v kraji asi 69 kg 
na každého občana, což by kraj posu-
nulo na absolutní špičku v ČR). 

Město Šumperk obhájilo z  loňského 
roku 2. místo v kraji a obdrželo navíc 
šek na dvacet tisíc korun, což je za po-
slední dva roky nejlepší výsledek v celé 
historii soutěže. Ocenění převzali šum-
perský místostarosta Jan Přichystal, 
vedoucí odboru životního prostředí 
Dana Krňávková a  pracovník odboru 
Vladimír Hošek. 

 J. Přichystal, místostarosta města

Při příležitosti Mezinárodního dne 
archivů, který připadá na 9. června, za-
hájí šumperský okresní archiv výstavu, 
na  níž představí průřez archiváliemi 
všech typů škol, jež spadají pod jeho 
archivní dohled, včetně škol a  škol-
ských institucí z regionu již zaniklých. 
Návštěvníci tak budou mít možnost 
nahlédnout do  kronik a  fotoalb škol 
mateřských, základních i  středních 
nebo zjistit, z jakých učebnic studovali 
např. absolventi šumperské tkalcovské 
školy na přelomu 18. a 19. století. 

Vystaveny budou i  prozaičtější zato 
nejpočetnější a  nejvyužívanější školní 
archiválie, kterými jsou třídní katalo-
gy a  školní matriky. Chybět nebudou 
ukázky z běžné provozní agendy škol, 
ale ani zajímavosti, jež sice do archivu 
nepatří, ale přesto se k  nám, vloženy 
do archiválií, dostaly. Jsou jimi napří-
klad dobové omluvenky nebo reklamní 
pijáky, z nichž se nám podařilo sesta-
vit zajímavou sbírku. Výstava bude 
doplněna trojrozměrnými exponáty 
ze školního prostředí zapůjčenými za-
městnanci a příznivci archivu a vstříc-
nými institucemi.

Výstava potrvá do  30. listopadu, 
otevřena bude vždy v pondělí a ve stře-
du od 8 do 17 hodin, po domluvě též 
v  úterý a  v  pátek (tel. 583  212  248,  
e-mail: podatelna@su.archives.cz). 
V  pátek 9. 6. bude výstava otevřena 
od 8 do 16 hodin.  J. Lněničková

Šumperská Muzejní noc 2017 se v pátek 9. června 
ponese v duchu elegance 20. století a bude se již tra-
dičně konat v areálu Pavlínina dvora. Muzejní brány 
se otevřou v  19 hodin. Návštěvníky čeká atmosféra 
malého muzejního bálu pod širým letním nebem, 
přičemž společenský oděv je vítán. 

Inspirací při výběru vhodného oděvu může být 
i výstava společenských šatů Dámy a pánové, do gala!, 
která vznikla díky spolupráci muzea se šumperskou 
veřejností. Mnohé z těchto krásných rób budou pre-
zentovány na  módní přehlídce v  rámci programu 
Muzejní noci. Ukázky společenských tanců zajistí 
Klub tanečního sportu Šumperk a nebude chybět ani 
ukázka moderního tance twerk. Milovníci tance pak 
mohou předvést své umění na připraveném tanečním 
parketě při hudebním doprovodu Tomáše Wursta. 

Během večera budou zpřístupněny všechny aktu-
ální výstavy. Kromě výstavy Dámy a pánové do gala! 
se návštěvníci mohou těšit na spoustu modelů vláčků 
na výstavě Království mašinek, kde se mimo jiné do-
zvědí o historii rodiny Kleinů a zjistí řadu zajímavosti 
ze světa železnice. Ti nejmenší si mohou vyzkoušet jíz-
du vláčkem na vlastní pohon a mnoho dalších aktivit.

Na archeologické výstavě Cesty k domům si pak ná-
vštěvníci mohou projít vývoj lidského obydlí od úpl-
ných počátků do přelomu letopočtu u nás i ve střední 
Evropě a  poznat tak život lidí v  dobách dávno před 
příchodem moderních technologií. M. Kudelová

Ocenění převzali Dana Krňávková (druhá zleva) a místostarosta Jan Přichystal (tře-
tí zleva).  Foto: archiv
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V pondělí 12. června odstartuje první etapa rekon-
strukce radnice, jež potrvá do  konce srpna. V  jejím 
rámci bude uzavřen boční vchod radnice ze strany 
morového sloupu a některé odbory se dočasně přesu-
nou či sestěhují do jiných kanceláří. Následovat bude 
realizace druhé a  třetí etapy, jež by měly být hotové 
do konce letošního října. Během rekonstrukce dojde 
na radnici k postupné výměně oken, instalaci nových 
datových rozvodů a rekonstrukci rozvodů topení.

Od pondělí 12. června bude uzavřen boční vchod 
do radnice ze strany morového sloupu. Z tohoto dů-
vodu bylo již od čtvrtku 1. června, se zahájením tu-
ristické sezony, přesunuto stanoviště průvodců do   
informačního centra v  budově divadla na  Hlavní 
třídě. Zájemci o  rozhledy z  radniční věže se nahlásí 
u  průvodců v  informačním centru, kteří je na  rad-
niční věž doprovodí. Stejně tak budou prohlídko-
vé okruhy po  městě začínat u  informačního centra.  
Návštěvníci jsou o změnách informováni prostřednic-
tvím informačních cedulí na dveřích hlavního i boč-
ního vchodu. Na veřejnou toaletu se občané dostanou 
pouze hlavním vchodem do radnice a po schodišti či 
výtahem do suterénu. 

Rekonstrukce se dotkne také některých odborů, 
jež budou sestěhovány či využijí prostory v  jiných 
městských budovách. První etapa se dotkne odboru 
finančního a  plánovacího. Kromě oddělení poplatků 
za odpady a za psy, které zůstávají na radnici (kance-
lář č. 414, přízemí), bude odbor finanční a plánovací 
občanům k  dispozici v  zasedací místnosti v  přízemí 
Geschaderova domu v Kladské ulici v blízkosti kláš-
terního kostela. Zde občané najdou vedoucí odboru, 
exekutora, oddělení ztát a nálezů a oddělení vymáhání 
pohledávek. 

Vedení města, včetně sekretariátu, bude sídlit rov-
něž v  Geschaderově domě, v  prvním patře. V  této 
souvislosti zde budou zřízeny dvě pevné linky - 
583 412 739 a 583 413 013.

Zaměstnanci interního auditu budou dočasně pů-
sobit v  úřadovně v  Lautnerově ulici (sídlo odboru 

sociálního), a  to v  kanceláři č. 907 v  prvním patře. 
Vedoucí odboru školství, kultury a  vnějších vztahů 
pak občané najdou v Jesenické ulici v kanceláři č. 234 
v prvním patře. 

Pokladna, podatelna a  Czechpoint zůstáva-
jí po  dobu první etapy rekonstrukce na  svém místě, 
v přízemí radnice. 

Všem zaměstnancům úřadovny radnice bez ohledu 
na jejich dočasné působiště zůstanou stávající e-mai-
lové adresy. Vedení města a vedoucí odborů dotčených 
rekonstrukcí zastihnete také na jejich stávajících mo-
bilních telefonních číslech, jež jsou uvedeny v kontak-
tech na webových stránkách města www.sumperk.cz. 

 -oh, zk-

Náročnou rekonstrukcí mělo letos 
v létě projít šumperské kino Oko. Kro-
mě „generálky“ rozvodů vody, kanali-
zace a elektřiny se počítalo s výraznou 
proměnou samotného interiéru. Re-
konstrukce odhadovaná na  více než 
deset milionů korun se ale odkládá. 
Do soutěže na dodavatele prací, kterou 
místní radnice vypsala, se totiž přihlá-

sila pouze jediná firma, která nabídla 
cenu vyšší, než jsou rozpočtované ná-
klady. Město tak vypíše novou soutěž 
s tím, že by přestavba kina začala prav-
děpodobně v lednu příštího roku.

„Nabídka byla oproti předpokláda-
ným nákladům předražená o  velmi 
vysokou částku. Svědčí to o tom, že sta-
vební firmy jsou nyní hodně vytížené, 

takže cenu nadsazují,“ řekl šumperský 
místostarosta Tomáš Spurný. V  zim-
ních měsících je podle něj velká prav-
děpodobnost, že zájem uchazečů bude 
vyšší, takže cena zakázky by se mohla 
snížit.

„Změna harmonogramu rekon-
strukce nás sice zaskočila, ale ne tolik, 
abychom nestihli nachystat zajímavý 
program. Pro mě obrovským pozitivem 
je, že diváci uvidí v premiéře nový film 
Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi 
bos. Film je skvělý a  začneme ho pro-
mítat od  17. srpna,“ zdůraznil ředitel 
kina Oko Kamil Navrátil. Velkou podí-
vanou podle něj slibují nové filmy Luca 
Bessona Valerian a  město tisíce planet 
a  Dunkerk Christophera Nolana, jež 
jdou do  kin v  červenci. „První prázd-
ninový měsíc potěšíme i příznivce An-
drého Rieu, jehož koncert chystáme na  
22. července. A  díky posunutí rekon-
strukce uvedeme 13. září od 20 hodin 
na  jediný večer koncert Davida Gil-
moura v Pompejích,“ upozornil na za-
jímavé filmové „pecky“ Navrátil. 

Současně podotknul, že pokud kino 
uspěje se žádostí u Státního fondu ki-
nematografie, dočkají se diváci nového 
prostorového ozvučení Dolby ATMOS. 
Reprobedny umístěné na  stěnách 
a především na stropě kinosálu nabíd-
nou nevšední prostorový zážitek, po-
dobně jako promítání 3D. 

„Poslední rekonstrukce ozvučení 
proběhla před třinácti lety. Vývoj jde 
samozřejmě velmi rychle dopředu 
a Dolby ATMOS představuje naprostou 
špičku v  této oblasti. Pokud například 
ve  filmu prší, diváci slyší déšť přímo 
nad svými hlavami,“ vysvětlil Navrátil 
a dodal, že získat licenci Dolby ATMOS 
není úplně jednoduché. „V Evropě jsou 
pouze čtyři lidé, kteří mohou instalaci 
schválit. To máme naštěstí za  sebou. 
Nyní už jen musíme nachystat dobrou 
projektovou žádost a  získat alespoň 
část peněz z dotace. Realizace proběh-
ne nejspíš na podzim, ale ve hře je i va-
rianta, že by se posunula do  termínu 
realizace rekonstrukce kina,“ uzavřel 
ředitel kina Oko. -zk-

Radnice vstupuje do první etapy rekonstrukce

Rekonstrukce kina Oko se odkládá, proběhne pravděpodobně začátkem roku

Šumperská nokturna 
oživí Kostelní náměstí

S  blížícími se nejdelšími dny roku přichází týden 
podvečerních koncertů na  Kostelním náměstí. Šum-
perská nokturna jako každoročně chtějí nabídnout 
hudební zastavení při procházkách teplými večery. 
Mnozí si již zvykli poslouchat tóny domácích i hostu-
jících hudebních těles při skleničce vína. V tomto již 
devátém ročníku se sejdeme před kopiemi da Vinciho 
fresek třikrát. Koncerty začínají vždy o půl deváté ve-
černí a vstupné je dobrovolné.

V pondělí 12. června se představí s instrumentálním 
doprovodem šumperský pěvecký soubor Avonotaj pod 
vedením Jany Pospíšilové. Pro šumperské občany tě-
leso velmi známé, jehož činnost však přesahuje brány 
města. Je zváno na  četné koncerty a  festivaly, neboť 
svým zaměřením vyplňuje mezeru v pestrosti klasic-
kých pěveckých sborů. Zabývá se totiž interpretací tra-
dičních židovských písní v hebrejštině a jazycích jidiš 
a  ladino. Většina úprav písní pochází z dílny Tomáše 
Novotného, hudebníka a teologa, který působí na Os-
travské univerzitě. Soubor má vlastní instrumentální 
doprovod, který citlivě podbarvuje a doplňuje zkušené 
pěvce. 

Ve  středu 14. června zavítá do  Šumperka Lanš-
krounský smíšený sbor s  dětským sborem jako hos-
tem. Historie sboru se začala psát v říjnu 1992. První 
tehdy uvedenou skladbou byla Hniličkova Jazzová 
mše. Od té doby sbor rozšířil repertoár o skladby prak-
ticky všech slohových období. Vystupoval nejen v Če-
chách a  na  Moravě, ale i  v  zahraničí. V  roce 2001  
zpíval na  společném koncertě s  Bárou Basikovou, 
v  roce 2007 získal zlatou medaili na  mezinárodním 
festivalu Musica Religiosa v Olomouci.

Poslední koncert v  pátek 16. června bude patřit 
Komornímu dívčímu sboru, který působí při pěvec-
kém oddělení na místní „ZUŠce“ pod vedením Hany 
Johnové. Jeho členy jsou žáci, kteří studují sólový zpěv 
a  mají již bohaté pěvecké zkušenosti. Sbor vystoupí 
za klavírního doprovodu Petra Vočky.  V. Rozehnal

Na radnici se letos vymění původní okna. 
 Foto: archiv MěÚ Šumperk

V srpnu uvede kino Oko film Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos. 
 Foto: archiv
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Již osmý ročník akce nazvané Pradě-
dovy letokruhy chystají Klub českých 
turistů ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Doris a  šumperskou měst-
skou knihovnou. Proběhne v  sobotu 
24. června a  jeho dějištěm bude opět 
horská chata Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ 
od Miluše Anežky Šajnohové. Právě její 
sbírka básní nazvaná Pradědovy leto-
kruhy se v červnu v  roce 2010 na Pa-
prsku křtila. Akce zamýšlená původně 
jako jednorázová se stala součástí tu-
ristické a  současně kulturní nabídky 
začínajícího léta,“ říká předsedkyně 
šumperského Klubu českých turistů 
Zdeňka Daňková a dodává, že na akci 
každoročně přicházejí nebo přijíždějí 
na kolech nejen turisté z nejrůznějších 
koutů republiky, ale rovněž příznivci 
tradičního jazzu a regionální literatury. 

Tradice představení regionální pub-
likace nebude ani letos porušena, křtít 
se bude další nová kniha autorské dvo-
jice Zdeněk Gába a Petr Možný Horské 
chaty Jeseníků na starých pohlednicích 
a  fotografiích. Akci již tradičně zahájí 
v  pravé poledne ve  „svatebním stanu“ 
před chatou Old Time Jazzband z Lou-
čné nad Desnou. Kapela tímto koncer-

tem oficiálně ukončí oslavu šedesátého 
výročí svého založení. 

O půl hodiny později bude uvedena 
do  dobré společnosti milovníků regi-
onální literatury nová kniha Zdeňka 
Gáby a Petra Možného nazvaná Horské 
chaty Jeseníků na starých pohlednicích 
a fotografiích. Po skončení slavnostní-
ho aktu bude následovat autogramiáda. 
„Pro účastníky je připraven pamětní 
list s dobovou fotografií ze sbírky Pet-
ra Možného. Získají jej ti, kteří se při-
hlásí u  pořadatelů v  době od  10 do   
14 hodin,“ zdůrazňuje Daňková a při-
pomíná, že pro sběratele bude také 
k  dispozici příležitostná turistická 
známka a turistická nálepka.

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

Sbírka Bílá pastelka je celostátní ve-
řejnou sbírkou na podporu speciálních 
potřeb zrakově postižených osob. Letos 
je tomu již osmnáct let, co tato sbírka 
v České republice probíhá I proto jsme 
se rozhodli uspořádat podpůrné akce, 
které přiblíží veřejnosti život nevido-
mých lidí a ukáží, komu sbírka pomá-
há.

Ve  středu 10. května proběhla prv-
ní podpůrná akce S  bílou holí pro Bí-
lou pastelku před kulturním domem 
v  Zábřehu. O  týden později, ve  středu  
17. května jsme podobnou akci uspořá-
dali v Šumperku ve spolupráci s městem 
Šumperkem a  se SVČ Doris v  Sadech 
1. máje. Obě akce měly za úkol ukázat, 
jak v  současné době mohou lidé s  těž-
kou vadou zraku žít a co vše pro to musí 
udělat. Nácvik už dávno není jen otáz-
kou odhodlání a píle, ale hlavně finanč-
ních prostředků, které se často velmi 
špatně shánějí.

Na  prostranství před kulturním 
domem v  Zábřehu vyrostlo deset 
stanovišť ukazujících návštěvníkům  
základní oblasti života nevidomých 
a slabozrakých. Symbolickým stanoviš-
těm byla chůze s bílou holí s vytyčenou 
trasou o  délce 18 metrů, kde chodci 
s  papírovými klapkami na  očích pře-
konávali nastražené překážky.  Po zdo-
lání si zájemci mohli nechat změřit 
zrak u  optometristy z  optiky Ottlens 
Šumperk. Na dalších stanovištích moh-
li návštěvníci luštit nápis v  braillově 
písmu, poznávat bylinky čichem, třídit 
peníze hmatem nebo se seznámit s po-
můckami, které nevidomým pomáhají. 

Akce v Šumperku se od té zábřežské 
malinko lišila. Kromě zdolávání osm-
náctimetrové trasy s  bílou holí byla 
stěžejním bodem Kavárnička trochu 
jinak, kde si návštěvníci vyzkoušeli vy-

pít kávu, čaj nebo limonádu v naprosté 
tmě. O jejich nezapomenutelný zážitek 
se postaraly tři nevidomé slečny, které 
nápoje připravovaly a roznášely. 

V  rámci doprovodného programu 
předvedly své umění mažoretky z  Li-
biny a z Rudy nad Moravou. Proběhla 
řada pódiových vystoupení, které zajis-
tilo SVČ Doris. Účastníci mohli zhléd-
nout ukázky první pomoci a  hlásičů 
požárů v  podání CO Šumperk. V  zá-
věrečné půlhodince zahrál a  zazpíval 
Miroslav Machala z hudební školy Ya-
maha a tím zakončil středeční program 
naší organizace. 

Bílou holi do  ruky vzalo 412 ná-
vštěvníků a  dohromady nachodili 
7 416 metrů. Podařilo se získat krásný 
výtěžek 12  927 Kč, který jsme odeslali 
na sbírkový účet Bílé pastelky. K tomu-
to pěknému výsledku jste přispěli vy, 
návštěvníci akce, a my vám za to velmi 
děkujeme. 

Poděkování patří taktéž i  studen-
tům z  Gymnázia Zábřeh, Gymnázia 
Šumperk a  ze Střední školy sociální 
péče Zábřeh za pomoc na stanovištích. 
Obě akce vtipně a zkušeně moderoval 
Jindřich Solovský. S. Bezděková 

Domov se zvláštním režimem pro 
osoby bez přístřeší vzniká v areálu Luží, 
který provozuje ve  Vikýřovické uli-
ci Armáda spásy ČR. Město pro tento 
účel využilo jeden z objektů, který zde 
vlastní a na jehož rekonstrukci již získa-
lo dotaci z Programu reprodukce majet-
ku ministerstva práce a sociálních věcí. 
V  této souvislosti schválili zastupitelé 
spolufinancování projektu z  vlastních 
zdrojů ve výši pětadvaceti procent z cel-
kových uznatelných výdajů, což před-
stavuje částku kolem 5,8 milionu korun.

Rekonstrukce budovy, včetně vnitř-
ního vybavení, přijde na  21,769 mili-
onu korun. „Celý objekt musíme kvůli 
vlhkosti podřezat a  je také potřeba 
změnit dispozice. V  podstatě zůsta-
ne pouze obvodové zdivo a vše ostatní 
projde proměnou,“ říká vedoucí od-

boru investic šumperské radnice Oto 
Sedlář a dodává, že součástí zakázky je 
i  nástavba druhého nadzemního pod-
laží nad vstupem, zateplení, vestavba 
výtahu a  celková rekonstrukce, včetně 
vnitřních instalací a  nového napojení 
na plyn, kanalizaci a vodu a vybudování 
zpevněných ploch. Dodavatelem je no-
vojičínská firma Nosta. 

Dnes téměř nevyužívaná budova 
bude po opravě sloužit pro poskytování 
sociálních služeb, konkrétně pro osoby 
„bez přístřeší“, jejichž zdravotní stav se 
zhoršil od  fáze plné závislosti na  po-
moci jiných. Kromě ložnic zde vznik-
nou společenské místnosti a ošetřovna. 
Budova bude bezbariérová s  výtahem. 
Celková kapacita je plánována pro čty-
řiatřicet osob. Rekonstrukce by měla 
skončit letos v listopadu. -zk-

Pradědovy letokruhy lákají 
na jazz a novou publikaci

S bílou holí pro Bílou pastelku

Město staví domov pro osoby bez přístřeší

V pondělí 22. května se za krásného počasí na hřišti Golf resort Olomouc, Dolany 
- Véska, odehrál charitativní golfový turnaj, který přinesl skvělou částku 68 210 ko- 
run. Celá suma putuje na podporu lidí s autismem do Dětského klíče Šumperk. 
Získané prostředky budou využity na aktivity organizace. Děkujeme všem hrá-
čům a dárcům za podporu a náklonnost, zvláštní poděkování patří řediteli turnaje 
Zdenku Vágnerovi a manželům Kalabisovým, v jejichž areálu se turnaj uskutečnil.  
 Za Dětský klíč Šumperk V. Nedomová, foto: M. Dvořáček

Na vytyčené trase překonávali chodci 
s papírovými klapkami na očích na-
stražené překážky.                 Foto: -zk-

Objekt ve Vikýřovické ulici prochází generální rekonstrukcí.  Foto: -pk-
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Kulturní servis/Personální inzerce

Knihovna pořádá výlet za nepovšimnutými památkami v okolí

V Hollarově galerii přiblíží krásu a důmyslnost křídel

Vlastivědný výlet za historií a památ-
kami Postřelmova pořádá pro seniory 
ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, územním odborným praco-
vištěm v  Olomouci, a  Vlastivědným 
muzeem Šumperk ve čtvrtek 15. června 
šumperská městská knihovna. Postřel-
movské památky přiblíží účastníkům 
památkářka Jitka Štáblová a  historik 
Zdeněk Doubravský. Odjíždí se v 8 ho-
din z autobusového nádraží v Šumper-
ku (Penny market) a příjezd je plánován 
na druhou odpolední.

Během vycházky navštíví přítom-

ní kostel sv. Matouše se sochou sv. 
Jana Nepomuckého, hrobky Bukůvků 
z  Bukůvky a  kapli Nanebevzetí Panny 
Marie. Seznámí se s  památkami míst-
ního lidového stavitelství a  chybět ne-
bude prohlídka Jursova statku č. p. 16, 
statku č. p.  9, bývalé rybárny č. p.  94 
a  také zbytků zaniklého Závořického 
rybníku. Cena je 50 korun. Přihlášky 
a rezervace míst spolu s úhradou ceny 
zájezdu: Městská knihovna Šumperk  
v ul. 17. listopadu 6, půjčovna pro do-
spělé, tel.č. 583 283 138.

 K. Šeligová, ředitelka knihovny

Od 22. června budou moci návštěvníci 
muzea Šumperk v Hollarově galerii ob-
divovat krásu a důmyslnost křídel, která 
vytvořila nejen příroda, ale i člověk. Vý-
stava nazvaná Křídla v  průběhu v  sobě 
spojí dvě velká témata. Téma zoologické, 
jež popíše vývoj létacího aparátu v živo-
čišné říši, a  téma historické, přinášející 
svědectví o snaze člověka dobýt nebeský 
prostor, zejména ten nad Šumperskem.

Zoologická část bude prezentována 
dermoplastickými preparáty ze šumper-
ských sbírek Vlastivědného muzea. Popí-

še vývoj křídel hmyzu, ptáků a savců. Ka-
ždá skupina bude představena živočichy 
žijícími u nás či přímo v našem regionu 
a doplněna zajímavými informacemi ze 
světa okřídlené cizokrajné fauny. His-
torická část bude vycházet především 
z archivu šumperského aeroklubu a ná-
vštěvníky seznámí zejména s  historií 
šumperského letiště. Výstava nabídne 
nejen dermoplastické preparáty a  infor-
mační postery, ale i elektronické „propo-
jovačky“ a další doprovodné aktivity.  
                                                     M. Dvořák

Středisko volného času Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
Via Lucis: Toulání s Drahomírem Poláchem

v úterý 13. června od 18.30 hodin v sále Vily Doris v ulici 17. listopadu
Host večera - Drahomír Polách, šumperský historik, člen Spolku pátračů po his-
torii Bratrušova a okolí, autor několika knih vztahujících se k historii regionu.

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé úterý od 9.30 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 
  Pohádka, zpívání, vyrábění
Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Po předběžné domluvě v „Č“   Čítárna pro veřejnost „Koloběh knih“ 

Po  domluvě na  tel. 731  402  395 můžete 
knihy přinést, vyměnit za  jiné či si je od-
nést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory
16. 6. od 14.30 hod. na „Točáku“   Koloběh knih na Točáku 
21. 6.   Společný výlet na Brusnou,  
  odtud do Bludova a zpět na Bludoveček 
  Sraz v 9 hod. na Bludovečku
25. 6. od 15 hod. ve „FS“ (hřiště)   Koloběh knih o farní pouti 

Nabízené knihy, které do Čítárny připuto-
valy z různých knihovniček, si zde můžete 
za dobrovolný příspěvek rozebrat a takto 
podpořit farního adoptovaného chlapce  
z Haiti.

25. 6. od 15.30 hod. ve „FS“ (hřiště)  Pohádka O Popelce  Pro děti 
  připravily maminky ze „Sedmikrásku“.
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. 

Centrum pro rodinu
Do 23. června   Zápis do nehudebních oborů ZUŠ 

Šumperk - výtvarný, taneční a literárně-
-dramatický 
Podrobné informace na školním webu

13. 6. od 18 hod. v klášterním kostele   Koncert pěveckého oddělení 
16. 6. od 16 hod. ve školní zahradě   Evropský den hudby
21. 6. od 18 hod. v klášterním kostele  Závěrečný koncert symfonického 
  orchestru 
22. 6. od 17 hod. v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů 
  I. a II. stupně 
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

ZUŠ Šumperk

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

na obsazení pozice 

vedoucího oddělení územního plánování odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * bezúhonnost * způsobilost k  právním úkonům, ovládání 
jednacího jazyka * vzdělání: autorizovaný  architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní 
plánování, popř. bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo vysokoškolské vzdělání 
uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací 
činnosti ve veřejné správě, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci 
v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky 
odpovídající praxe (Seznam škol s  uznaným a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete 

v Usnesení představenstva ČKA ze dne 11. 3. 2017.)

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * zvláštní odborná 
způsobilost v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe 
ve vedoucí funkci vítána * řídící, komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita * zkušenosti 
s řízením kolektivu * samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost 

práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ - 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 (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas 
s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)

Hlavní zaměření činnosti: vedoucí oddělení územního plánování * činnost související s problematikou 
územního plánování

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 službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 7. 2017 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 16. 6. 2017. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.

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

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

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pontis Šumperk 
Univerzita volného času

9. 6. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hraje skupina Staří kamarádi
13. 6. od 16 hod. v „S“    Klub filatelistů 
15. 6. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Ivan Zela
Každé Po od 13 hod. a od 15 hod. v „P“  Konverzace v němčině pro seniory 
  - mírně 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) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
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 a 18.30 hod. v „S“  Jóga I.-III.
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) od 13.30 hod. v „P“  Sdělujeme pocity malbou
Každý Čt od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý Čt od 18.30 hod. v „S“    Harmonizační cvičení
Každý Pá od 8.30 hod. v „P“   Počítačový kurz
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.te-
reza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Permanentky se zvýhodněním a  kupóny na  jednotlivé aktivity je nutné uhradit 
na recepci nebo pokladně v Gen. Svobody 68. Informace o dalších aktivizačních pro-
gramech na www.pontis.cz. 

9. 6. od 9.30 na Komíně   „Keramika na Komíně“ 
10. 6. od 9 hod.   Po stopách Eskymo Welzla 

Ve  spolupráci s  Klubem turistů Zábřeh  
- nutné přihlásit se!

14. 6. od 9 hod. v kulturním   Když Vás vedou smysly 
domě Hanušovice   Pro školy a veřejnost 
15. 6. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna  Tvoření z knoflíků 
22. 6. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
23. 6. od 9.30 na Komíně   „Keramika na Komíně“ 
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

SONS Šumperk

7. 6. od 19 hod. v klášterním kostele  Koncert Cantemus z Maďarska
13. 6. od 18.30 hod. v sále Vily Doris  Via Lucis: Toulání s Drahomírem 
  Poláchem Host večera - D.  Polách
15. 6. od 19 hod. v klášterním kostele  Benefiční koncert - Motýli Šumperk
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. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

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.
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

Charita 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.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Zahraniční stáže pro nezaměstnanou mládež od 18 do 30 let, Šan-
ce na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
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
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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

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 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 2017/2018

Akademie J. A. Komenského realizovala ve šk. roce 2016/2017 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

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 českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 7. 6. 2017 do 22. 6. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna Hanušovice
Ječmánek 60 g .................................................................. 3,90 Kč 
Pekárna Opava
Chléb otický 430 g  ...................................................................15,00 Kč 

!!!!!!

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2017

VSTUPNÉ: 150 KČ – SLEVA NA VSTUPNÉM PRO DRŽITELE KARET KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA

PRODEJ VSTUPENEK: TIC RAPOTÍN TEL.: 583 212 211 / DK ŠUMPERK TEL.: 583 214 279 /  WWW.GOOUT.CZ  / 45 MIN. PŘED KONCERTEM      

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

HLAVNÍ 

PARTNER 

FESTIVALU

HLAVNÍ 

MEDIÁLNÍ 

PARTNER

11. 7. 2017 / 19:00 / Velký sál KKC RAPOTÍN

JIŘÍ STIVÍN – flétny

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. ZDEŇKA BROŽE 

a za podpory Olomouckého kraje

Patronkou festivalu je harfistka JANA BOUŠKOVÁ

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

ROBERT HUGO – cembalo

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2017

J. S. BACH
ENSEMBLE FRIZZANTE – vokální soubor

LUKÁŠ MIK – sólové housle

KOSTIANTYN TYSHKO – varhanní pozitiv

VSTUPNÉ: 180 KČ – SLEVA NA VSTUPNÉM PRO DRŽITELE KARET KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA

PRODEJ VSTUPENEK: POKLADNA DK ŠUMPERK TEL.: 583 214 279 / WWW.GOOUT.CZ / 45 MIN. PŘED KONCERTEM

WWW.KLASTERNIHUDEBNISLAVNOSTI.CZ

HLAVNÍ 

PARTNER 

FESTIVALU

HLAVNÍ 

MEDIÁLNÍ 

PARTNER

2. 7. 2017 / 20:00 / Klášterní kostel ŠUMPERK

Festival se koná pod záštitou starosty města Šumperka a senátora Mgr. ZDEŇKA BROŽE 

a za podpory Olomouckého kraje

Patronkou festivalu je harfistka JANA BOUŠKOVÁ

PODPOŘILI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI

nevšední spojení
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K FORDU FOCUS 
ZDARMA

PROSTOR 
NAVÍC

Nabídka platí do 30. 6. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

2

Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.  
 

. 

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč

Print T3 Focus Kombi 285x217_dealer.indd   1 22.03.17   9:26

K FORDU FOCUS 
ZDADAD RMA

PROSTOR 
NAVAVA ÍCÍCÍ

Nabídka platí do 30. 6. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Využijte limitovanou nabídídí ku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze. 

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.V.V
JIŽ ZA 319 990 Kč

K FORDU FOCUS 
ZDARMA

PROSTOR 
NAVÍC

Nabídka platí do 30. 6. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

2

Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.  
 

. 

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč

Print T3 Focus Kombi 285x217_dealer.indd   1 22.03.17   9:26

síť autorizovaných servisů

Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017, 
a to pouze v případě montáže v našich servisech.

10%
SLEVA

Setrvačníky 
Ložiska spojky

pro vozy zn. Ford

10%
SLEVA

Setrvačníky
Ložiska spojky

síť autorizovaných servisů

Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017. 

Uvedenou slevu nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.

25%
SLEVA

Gumové koberce
pro vozy zn. Ford

 Jesenická 2831/2a, Šumperk   |  Tel:+420 720 072 405   |  www.carent.cz

AKČNÍ NABÍDKA VÝSTAVNÍHO MÍSTA  FORD ŠUMPERK
Prvních 20 zákazníků s vozem Ford starším 5 let, kteří se prokáží tímto kupónem, 

získají šekovou knížku plnou slev na servis a náhradní díly svého vozu. 

avy.
Kupón můžete uplatnit v naší servisní síti do 30/6/2017.

Uvedenou slevu nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami.SLEVA

Šeková knížka pro věrné záka-

zníkyŠEKOVÁ KNÍŽKA 

PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY

Pouze u nás pro 
prvních 50 zákazníků 
ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

 

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

Zábava pro děti i dospělé v areálu 
Sluneční školy.
Pohádková cesta kolem světa, 
skákací hrad, špízování ovoce atd.
K tanci i poslechu hraje 
skupina Shodou okolností!

5. Temenická pouť 5. Temenická pouť5. Temenická pouť
v   pátek 23. června 
od 15 do 24 hodin 

Více na  
www.slunecniskola.cz
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Využijte Akce 1+1 k dioptrickým 
brýlím ZDARMA sluneční 

dioptrické čočky do vybraných sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické sluneční brýle na sport nebo sluneční multifokální brýle

Užijte si léto, 
užijte si luxus 

dioptrických 
sluňáků

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ PRO 
ROK 2017

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR z mnoha 
modelů a značek

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

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Tradice, vždy i trochu jinak
Krátce po  letních prázdninách,  

14. - 17. září, proběhne v  Šumperku 
a  okolí XIII. Mezinárodní festival du-
chovní vokální hudby. Tradiční událost 
v našem regionu, která vždy nově potě-
ší a  zaujme pestrou paletou programu, 
a  rozezní místní kostely hudbou, která 
se dokáže v  člověčím srdci dostat 
za  hranice možností slov. Na-
hlédněme organizátorům 
pod pokličku, co letos při-
pravují.

Festivalu se zúčastní brněn-
ský profesionální vokální kvin-
tet Societas Incognitorum, 
který pod uměleckým vede-
ním muzikologa Eduarda To-
maštíka objevuje a vynáší ze zapomnění  
hudební skvosty české a moravské pro-
venience, povětšinou ze 16. a 17. století. 
Vychutnáme si tzv. informovanou inter-
pretaci a strhující podání!

Těšme se na  osvěžující a  intenziv-
ní mladou energii pěveckého sboru 
a  orchestru Konzervatoře evangelické 
akademie v  Olomouci a  jejich prove-
dení monumentální Korunovační mše 
W. A. Mozarta - skladby, která se záhy 
po  skonu svého tvůrce stala jednou 
z  nejvýznamnějších skladeb uváděných 
při korunovacích císařů a králů. Přenese 
nás přímo do salcburského dómu!

Z  Coesfeldu v  Severním Porýní 
k  nám zavítá Vokal-ensemble Anna-
-Katharina, komorní smíšený sbor pra-

cující pod ostřížím zrakem a  sluchem 
mladého charismatického varhaníka 
a  kantora Ralfa Blasiho. Je to krásně 
zpívající těleso složené z  příjemných 
lidí. Nebudeme je chtít pustit domů!

Akadémia umení v  Banské Bystrici 
je domovem Speváckeho zboru slo-

venských učiteľov, mužského sbo-
ru s  impozantní historií trvající 

od roku 1921, nyní patnáctým 
rokem pod vedením Štefana 
Sedlického. Můžeme nechat 

naplno očarovat naše smysly 
poslechem bohatě zabarvených 

hlasů tohoto ryze mužského 
seskupení. Prý snad na světě 
není dostatek kladných muž-

ských hrdinů? - Přijďte na koncert SZSU!
Domácí Motýli se sbormistryní Hele-

nou Stojaníkovou nás vezmou do  vlíd-
né zahrady dětského sborového zpěvu, 
která již 55 let dětem poskytuje prostor 
pro intenzivní růst, a to nejen hudební. 
Vejděme s  duší otevřenou nevšednímu 
zážitku a  nechme se unést průzračnou 
krásou dětských hlasů!

Hostitelský sbor Oculos meos s  di-
rigentem Vítem Rozehnalem pilně  
připravuje jak samotný festival, tak i vý-
let do  středověku. Příznivci Karla IV., 
přijďte okusit hudebního ducha jeho 
doby!

Budeme Vás dále informovat a  již 
nyní Vás srdečně zveme! 

 Eva Harmuthová a Jakub Jirgl

Hudební výuka - M. Machala 
Šumperk pořádá předběžný nábor dětí 
a dospělých do hudebních oborů:

Hudební výuka - M. Machala 
předběžný nábor dětí 

Klavír - Elektrická kytara 
- Bicí souprava - Ukulele
Zpěv  - Zobcová � étna 
- Akustická kytara - Baskytara

Přípravka pro děti od 3 do 6 let 
klavír 
zpěv

Neděle 18. června  
RANCH  VIKTORIE
Šumperk od 15 h 

 Další termíny v učebně
 fa. Agritec od 16 h do 17 h 

17. července  
17. srpna 

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

akustická kytara
bicí souprava 

NAUČTE 
JÍST SPRÁVNĚ 

SEBE 
I SVÉ DĚTI

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnuti sradosti .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

• Občanské a rodinné právo •
• Právo trestní•      
• Poradenství •

• Mediace •
Tel: 583 221 777

advokatka.godinova@seznam.cz
Kozinova 1, Šumperk

Advokátka
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Našim zaměstnancům nabízíme
mnoho výhod, například

Staňte se členem našeho 
pracovního týmu.

Moderní 
a čisté pracovní
prostředí

• 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

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

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