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Ročník XXV.

Dny evropského dědictví 
se v Šumperku uskuteční 
od 13. do 17. září

Někdejší pivnice v areálu 
na Benátkách se výrazně 
proměňuje2 3, 4 3

Stav konstrukce 
zimního stadionu 
vyžaduje vícepráce 5

Radnice nabízí 
stavební pozemky 
v centru města 

Neobvyklou podívanou nabídl během letošního Mezinárodního folklorního festivalu Lous Cadetouns , což znamená „kadeti“ 
v Gascon. Jde o folklorní skupinu tradičního tance na chůdách, který je typický pro region Landes ve Francii.  Foto: P. Kvapil

Kypr představila folklorní skupina uprchlíků „I ADOULOTI“ Shakalli, jež dočas-
ně sídlí v Nikósii.                                                                                                   Foto: -pk-

Exotikou dýchlo na diváky vystou-
pení kulturního spolku Fen Bladi  
z města Sidi Bel Abbes v severozá-
padním Alžírsku.                  Foto: -pk-

Z daleké Šanghaje, z okresu Min-
hang, přijel do Šumperka Výměnný 
kulturní soubor.                      Foto: -pk-

Pavlínin dvůr roztančili Číňané, Kypřané, Alžířané či Francouzi

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad mohou Šumperané 
odložit postupně od  pondělí 4. zá- 
ří do  pondělí 25. září do  velkoob-
jemových kontejnerů, jež se objeví 
na  veřejných prostranstvích. Mapka 
s jejich přesným umístěním a daty je 

součástí tohoto čísla Zpravodaje.

Jedinečný trojhlas předních oper-
ních pěvkyň ve složení Andrea Ka-
livodová, Tereza Mátlová a  Pavlína 
Senić, které jsou spojeny se scénami 
Národního divadla, Státní opery a dal-
šími, přijede v pátek 15. září do Domu 
kultury Šumperk. Zde posluchačům 
představí muzikálový a  operetní re-
pertoár za klavírního doprovodu Ladi-
slavy Vondráčkové, docentky HAMU. 
Posluchači se v  jejich podání mohou 
těšit na skladby Hallelujah, O sole mio, 
Funiculi Funicula, úryvky z  operety 
Hraběnka Marica, Netopýr, Čardá-
šová princezna nebo z  muzikálů Cats, 
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Operní pěvkyně představí to 
nejlepší z operety a muzikálu

V Jílkově galerii představí 
Barboru Mališovou

 Pokr. na zadní straně

Tipy Živé brány aneb kam za kulturou v září

Operní pěvkyně Andrea Kalivo-
dová, Tereza Mátlová a  Pavlína 
Senić.                                 Foto: archiv

Triptych II, Ryby, 20 x 20 cm, olej 
na plátně, 2013

Fantom opery, West Side Story a  My 
Fair Lady. Koncert Divy lásky a hudby 
začíná v 19 hodin.

Výstava obrazů Barbory Mališové 
nazvaná „V radosti z malby“ bude od 
6.  září k vidění v Galerii Jiřího Jílka. 
Návštěvníci si budou moci vychut-
nat sytě barevné plochy, svobodu linií 
a tvarů lehce zasněné malby, v nichž 
spatří čirou radost z předávání dál. Bar-
bora Mališová maluje, co má nejraději. 
Pro ni jsou to zvířata, děti ráje, co na 
rozdíl od nás jeho zahradu nikdy neo-
pustily. Žijí dál v souladu s ní a neznají 
pokrok. Znají jen přímou řeč svého těla 
a jednou se za nás i přimluví. Vernisáž 
proběhne ve středu 6. září v 18 hodin.

Dny evropského dědictví 2017 
13.–17. září 2017
Středa 13. září
Městská knihovna Šumperk | 18.30 hod.
Uvítání nové knihy „Historické toulky 
Šumperskem II“, beseda s autorem, historikem 
Drahomírem Poláchem

Sobota 16. září 
Radnice | 9.00–16.00 hod.
Vyhlídky z věže
Geschaderův dům | 9.00–17.00 hod. 
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Výstava Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu 
z řad sudetoněmeckých křesťanů
Kostel sv. Jana Křtitele | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Kostel sv. Barbory | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Evangelický kostel | 9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty | 
9.00–17.00 hod.
Volné prohlídky kostela

Divadlo Šumperk | 9.00, 10.15, 11.30 hod.
Komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí
Zámek | 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 hod.
Komentované prohlídky bývalého žerotínského 
sídla s historikem Drahomírem Poláchem
Pavlínin dvůr – Vlastivědné muzeum 
v Šumperku | 9.00–17.00
Výstavy: Cesty k domům, Na stéblech trávy, 
výstava hub, výstava obrazů M. Zormanové 
Expozice: Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Státní okresní archiv Šumperk | 9.00–16.00 hod.
Komentované prohlídky archivu (10.00, 13.00 
a 15.00 hod.)
Výstava Archiv ve škole, škola v archivu
Muzeum silnic ve Vikýřovicích | 10.00–16.00 hod.
Expozice: Via est vita – Silnice je život, Z historie 
a současnosti našich silničních mostů, 
Po stopách bratří Kleinů
Výstavy: 20 let Kolštejnského silničního okruhu 
v Branné, Auta do dlaně – autodráhy
Železniční stanice Šumperk
Jízdy historického motorového vozu M120.417 
„Věžák“ na trase Šumperk – Petrov nad 

Desnou – Velké Losiny, odjezd ze Šumperka 
v 9.40 a ve 12.30 hod.

Neděle 17. září 
Radnice | 9.00–15.00 hod.
Vyhlídky z radniční věže
Geschaderův dům | 9.00–15.00 hod.
Prohlídky expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie | 9.00–15.00 hod.
Volné prohlídky kostela
Výstava Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu 
z řad sudetoněmeckých křesťanů
Odpolední procházka Malou Vídní | 15.00 hod. 
(začátek u radnice, nám. Míru 1)
Projděte se Malou Vídní – historickým 
jádrem a předměstím Šumperka v doprovodu 
významného šumperského podnikatele Roberta 
Siegla a jeho choti Emmy Sieglové. 
Trasa: nám. Míru – Starobranská ulice – 
Točák – Hlavní třída – divadlo – Pavlínin 
dvůr – Sieglova vila. Komentovaná prohlídka 
historického jádra města s průvodci v kostýmu. 
V případě deštivého počasí se prohlídka konat 
nebude.

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků
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Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví se v Šumperku uskuteční od 13. do 17. září
Dny evropského dědictví pořádá 

město Šumperk pod záštitou Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Jako každý rok se tradičně v  září 
zdarma otevřou veřejnosti památky, 
které nebývají běžně přístupné. V řadě 
z nich budou připraveni průvodci s in-
formacemi o jejich historii a architekto-
nickém vývoji. V rámci Dnů evropského 
dědictví navíc v  klášterním kostele 
proběhne osmý ročník Mezinárodního 
festivalu duchovní vokální hudby, bude 
představeno pokračování úspěšné kni-
hy historika Drahomíra Polácha „His-
torické toulky Šumperskem“ a  mezi 
Šumperkem a Velkými Losinami bude 
jezdit historický motorový vlak „Věžák“. 
Na závěr se historickým jádrem a před-
městím vydá Robert Siegl se svou ženou 
po stopách Malé Vídně.

Program letošních Dnů evropského 
dědictví zahájí představení druhého 
pokračování knihy oblíbeného histo-
rika Drahomíra Polácha „Historické 
toulky Šumperskem“ ve  středu 13. zá- 
ří v  18.30 hodin v  knihovně v  ulici  
17. listopadu. „V knize najdeme na tři-
cet nových historických zajímavostí 
napříč staletími z  bývalých okresů, 
tedy oblasti, která v polovině 19. století 
územně zahrnovala okresy Šumperk, 
Staré Město a Vízmberk,“ říká ředitelka 
šumperské knihovny Kamila Šeligová 
a dodává, že součástí setkání jsou i be-
seda a autogramiáda s autorem knihy.

Koncertovat se bude během Dnů ev-
ropského dědictví ve velkém. Klášterní 
kostel Zvěstování Panny Marie bude 

od 14. do 17. září hostit již osmý roč-
ník Mezinárodního festivalu duchovní 
vokální hudby. „Festival zahájí vystou-
pení brněnského vokálního kvin-
tetu Socieatas Incognitorum 
ve čtvrtek 14. září. Násle-
dující den v  klášterním 
kostele vystoupí po-
řádající Oculos meos 
ze Šumperka, Pěvecký 
sbor a  orchestr kon-
zervatoře evangelické 
akademie z Olomouce 
a německý host Voka-
lensemble Anna Katha-
rina. Sobotní festivalový 
den pak přinese vstoupení 
domácích Oculos meos a  Motý-
lů a  slovenského Speváckého zboru 
slovenských učitel’ov z  Trenčianských 
Teplic,“ prozrazuje Jakub Jirgl, pořa-
datel festivalu, a  doplňuje, že v  neděli 
17. září proběhne v klášterním kostele 
ekumenická bohoslužba s  hudebním 
doprovodem zúčastněných sborů.

Sobota už bude plně patřit památ-
kám. Zpřístupněny budou radniční věž 
a expozice „Čarodějnické procesy“. 

„V  tzv. Geschaderově domě bude 
připraven průvodce, který zavede zá-
jemce do  jinak nepřístupných útrob 
domu a vysvětlí jejich historii,“ vysvět-
luje Bohuslav Vondruška, koordinátor 
Dnů evropského dědictví, a dodává, že 
v Šumperku se otevře hned pět koste-
lů. Kromě klášterního kostela a kostelů  
sv. Jana Křtitele a  sv. Barbory budou 
nově zpřístupněny kostely evangelický 
a starokatolický. 

Pro velký zájem v  minulých roční-
cích se budou moci lidé ve  vyhraze-
ných hodinách opět podívat do zákulisí 
šumperského divadla, a to v doprovo-
du divadelní inspicientky. 

„Velkým lákadlem je bezesporu 
prohlídka bývalého šlechtického sídla 
Tunklů a Žerotínů s komentářem his-
torika Drahomíra Polácha, prohlídky 
tzv. zámečku budou probíhat v sobotu 
vždy v celou hodinu, kromě poledne,“ 
podotýká Vondruška.

Za výstavami se mohou zájemci vy-
dat do Vlastivědného muzea v Šumper-
ku, které sídlí v tzv. „Pavlínině dvoře“, 
někdejším sídle významné rodiny Kar-
la Chiariho. Zhlédnout zde mohou 
kromě stálé expozice „Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy“ výstavy „Cesty 
k  domům“, „Na  stéblech trávy“ a  tra-
diční výstavu hub. To vše doplní vý-

stava obrazů M. Zormanové. Vstupné 
na výstavy se v sobotu 16. září neplatí.

Státní okresní archiv v  ulici Bří 
Čapků si na třetí zářijovou  

sobotu připravil ko-
mentované prohlíd-

ky archivu a také 
výstavu „Archiv 
ve  škole, škola 
v  archivu“. Ta 
prezentuje prů-
řez archiváliemi 
všech typů škol 
a  školských in-

stitucí z  regionu 
a také trojrozměrné 

exponáty ze školního 
prostředí. 

A  za  návštěvu bude rozhodně stát 
i vikýřovické Muzeum silnic.  Vedle tří 
stálých expozic „Via Est Vita - Silnice je 
život“, „Z historie a současnosti našich 
silničních mostů“ a „Po stopách bratří 
Kleinů“ budou v rámci Dnů evropské-
ho dědictví probíhat i dvě aktuální vý-
stavy „20 let Kolštejnského silničního 
okruhu v  Branné“ a  „Auta do  dlaně  
- autodráhy.

Sobotní program doplní rovněž 
výstava nazvaná „Svědkové lidskosti - 
Odpůrci nacismu z  řad sudetoněmec-
kých křesťanů“, jež bude instalována 
v české kapli klášterního kostela. 

Na své si pak přijdou i příznivci že-
leznice. „Trať mezi Šumperkem a  vel-
kými Losinami bude brázdit historický 
motorový vůz M120.417 zvaný Věžák, 
který byl vyroben ve 30. letech minu-
lého století. Ze Šumperka odjede v 9.40 
a ve 12.30 hodin a  jízdenky si budou 
moci zájemci koupit v  pokladnách 
Českých drah.

Neděle nabídne volné prohlídky 

klášterního kostela, expozice „Čaroděj-
nické procesy“ a  vyhlídky z  radniční 
věže. Závěr letošních Dnů evropského 
dědictví pak bude patřit významnému 
šumperskému podnikateli Robertu 
Sieglovi, který se svou ženou Emmou 
provede zájemce po architektonických 
památkách období Malé Vídně. „Kos-
týmovaná prohlídka začíná v 15 hodin 
před radnicí na  náměstí Míru a  po-
kračuje Starobranskou ulicí na Hlavní 
třídu. Konečným cílem bude tzv. Hrad 
marnosti v ulici Čsl. armády, který byl 
Sieglovým palácem a  dnes slouží jako 
internát střední zdravotnické školy,“ 
vysvětluje Vondruška.

A zájemci se budou moci letos opět 
zapojit do  soutěže ve  sbírání razítek 
z památek. „Do  letáku Dnů evropské-
ho dědictví mohou získat razítko ve vy-
braných památkách. Jakmile budou 
mít určité množství otisků razítek, za-
jdou do Informačního centra Šumperk 
na Hlavní třídě a po předložení správ-
ně vyplněného letáku si mohou přímo 
na  místě cenu vylosovat,“ říká Bohu-
slav Vondruška. Vzápětí prozrazuje, 
že ceny do  soutěže věnovali výrobci 

s  certifikátem JESENÍKY originální 
produkt® - Zahrada 2000 z. s., CHRPA 
sociální firma Slezské diakonie o. p. s., 
REPARTO Zábřeh, s. r. o. a  Dřevěné 
svíce a  srdce Tomáše Nevřely. Další 
ceny pak věnovaly MAS Horní Pomo-
raví a město Šumperk.

Veškeré informace o  otevírací době 
památek a  o  doprovodném programu 
najdou zájemci na  plakátech, letácích 
a  internetových stránkách (www.info-
sumperk.cz) a Facebooku Informační-
ho centra Šumperk. Vstup zdarma je 
přitom na  besedu s  Drahomírem Po-
láchem v knihovně, do všech památek 
v  sobotu 16. i  v  neděli 17. září a  také 
na  nedělní procházku Malou Vídní. 
Vstupné se bude vybírat na  koncer-
tech Mezinárodního festivalu duchov-
ní vokální hudby v  klášterním kostele 
a  stejně tak bude zpoplatněno jízdné 
„Věžákem“.  -zk, bv-

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

V  „Historických toulkách Šumpers- 
kem II.“ je na  třicet nových historic-
kých zajímavostí.

V úvodu představí v knihovně 
druhé pokračování 

„Historických toulek 
Šumperskem“

Muzea i archiv lákají 
na zajímavé výstavy, 
na trať se vydá Věžák

Otevřou se památky 
i divadlo

Chybět nebudou koncerty
Městem provede zájemce 

podnikatel Siegl 
s manželkou, sbírat 

se budou razítka
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Zpravodajství/Informace

Stav konstrukce zimního stadionu vyžaduje vícepráceZastupitelé 
se sejdou 14. září Druhá etapa rekonstrukce šumper-

ského zimního stadionu se protáhne asi 
o čtyři týdny. Po odkrytí střešní krytiny 
a zaměření konstrukce se totiž ukázalo, 
že bude nutné provést její dorovnání, 
a  to ve  větším rozsahu, než původně 
projektanti předpokládali. Dodavatelská 
firma MORYS s.r.o. již předložila nový 
harmonogram prací, který počítá s do-
končením na přelomu října a listopadu.

Před zahájením rekonstrukce zim-
ního stadionu nechaly Podniky města 
Šumperka, které jsou vlastníkem ob-
jektu, zkontrolovat střešní konstrukci 
defektoskopem, jenž neodhalil žádné 
vážné poškození. Proto bylo rozhod-
nuto, že dojde k  otryskání a  natření 
původní ocelové konstrukce. Po  jejím 
obnažení se však ukázalo, že horní oce-
lové pásnice jsou v  některých místech 
ve  větší míře zkorodované, avšak tato 
část nemá podle vyjádření statika vliv 
na  stabilitu a  statickou únosnost kon-
strukce.  Pokr. na str. 4

V polovině září se sejdou ke  svému 
prvnímu poprázdninovému jednání 
šumperští zastupitelé. Seznámí se se 
stavem školství ve městě, s hospodaře-
ním města a jeho příspěvkových orga-
nizací za první pololetí letošního roku 
a  také s  plněním investiční výstavby 
ke konci srpna. Projednají přijetí úvě-
ru na  realizaci sportovně rekreačního 
areálu na Benátkách ve výši sto padesát 
milionů korun, který by měl pokrýt re-
konstrukci krytého bazénu, a také pro-
dej hotelu Sport. Chybět nebudou ani 
finanční materiály a řada majetkopráv-
ních záležitostí, mezi nimi přeřazení ně-
kdejšího domu dětí na náměstí Míru 20 
z  kategorie neprodejných do  seznamu 
majetku určeného k  prodeji. Jednání 
začíná ve  čtvrtek 14. září v  15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici.

 -red-

Někdejší pivnice v  areálu na  Benátkách prochází 
proměnou. Ačkoliv jednou z  alternativ bylo, že ob-
jekt „půjde k zemi“ a nahradí ho moderní restaurace, 
nakonec bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Tu na „svá 
bedra“ vzali manželé Eva a Jaroslav Weinlichovi, kteří 
budou novou restauraci provozovat.

„Vzhledem k  investicím v  areálu na  Benátkách 
bylo jasné, že někdejší pivnice nemůže v  budoucnu 
vyhovovat sportovištím a zařízením, jež zde vznikají. 
Nechali jsme proto zpracovat studii na  rekonstrukci  
restaurace, včetně přístavby, která odhadovala nákla-
dy mezi deseti a čtrnácti miliony korun. V této souvis-
losti jsme jednali se společností Pivovary Lobkowicz 
Group a.s., jež o provozování měla zájem, nakonec ale 
od svého záměru odstoupila,“ říká Patrik T. Pavlíček, 
ředitel Podniků města Šumperka. 

Podniky města následně obdržely nabídky od dvou 
zájemců, kteří měli o provoz zájem. Po vyhodnocení 
podnikatelských záměrů pak již jednaly pouze s man-
želi Weinlichovými, kteří dlouhodobě provozovali 
kavárnu a diskotéku v D123. „Z „Déčka“ jsme odešli, 
neboť noční režim byl velmi náročný. Po třiceti letech 
v „diskotékovém oboru“ jsme usoudili, že by to chtělo 
změnu. Původně jsme zvažovali, protože naší srdeční 
záležitostí jsou Baleárské ostrovy, že si zde pronajme-
me nějaký bar, ale zjistili jsme, že to nakonec kvůli 
vzdálenosti od domova také není „to pravé ořechové“. 

Když jsme se dozvěděli o  nabídce pronájmu pivnice 
na Benátkách, tak jsme měli jasnou představu, jak by 
měl provoz v areálu vypadat, a s tímto záměrem jsme 
začali jednat s  vlastníkem ohledně rekonstrukce bu-
dovy,“ vysvětluje Jaroslav Weinlich.

Ten na  Benátkách strávil své dětství. „Bydleli tu 
příbuzní, ke  kterým jsem často chodil, takže znám 
Benátky v původní podobě, kdy jsem se tu i koupal. 
A  právě rybník, jehož voda dnes zrovna ke  koupání 
neláká, vidím kvůli špatné vodě jako velký problém. 
Jako kulisa při sezení na terase je ovšem úžasný. Pokud 
by se město rozhodlo pro jeho revitalizaci, bylo by to 
výborné. Lidé by se zde mohli opět koupat a využívat 
ho k dalším aktivitám,“ soudí Weinlich.

Nová hospůdka, jež prochází „interiérovou“ gene-
rálkou, která evokuje přímořskou atmosféru a využí-
vá přírodní materiály, se podle něj bude pohybovat 
v úrovni střední cenové kategorie. Vařit se v ní budou 
tradiční i  moderní jídla a  nabízet další občerstvení, 
pro mladé například ve formě sendvičů či burgerů.

„Rádi bychom se vrátili ke  klasickému stylu pod-
nikání v  oboru coby rodinné živnosti,“ zdůrazňuje 
Jaroslav Weinlich. Ten chce od  příští sezony nabízet 
zájemcům i lehátka za symbolický poplatek. Bonusem 
bude solární sprcha. „V létě bychom totiž rádi hospůd-
ku proměnili v jakýsi „beach club“, kdy ani v zahraničí 
v podobných zařízeních mnoho lidí do vody nejde, ale 
má příjemný pocit z  její blízkosti a  užívá si slunce,“ 
podotýká. 

Rekonstrukce by měla skončit na  přelomu září 
a  října. „Stavba je vlastně nevyužívaným výstavním 
pavilonem, který koupil Spolek Schenkhofteich v roce 
1925. Na  zimu ji chceme „zateplit“ kamny, která 
prostředí ohřejí. Počítáme i  s  kulečníkem. Součástí 
je samozřejmě zastřešená terasa, využívaná hlavně 
v teplých měsících,“ zdůrazňuje Weinlich a dodává, že 
provoz bude maximálně do desáté večerní. „Chceme 
zpočátku fungovat během odpoledních hodin, pak 
uvidíme, jaká bude poptávka,“ upřesňuje a dodává, že 
aktuální informace a fotky z rekonstrukce a připravo-
vaného znovuotevření lze najít na facebooku Benátky 
Šumperk a na www.benatkysumperk.cz.

Noví provozovatelé budou v pronájmu na dobu ur-

čitou s tím, že výše nájmu je úměrná jejich investici, 
která se pohybuje kolem dvou milionů korun. 

„Pro občany je důležité, že tu bude zázemí skate 
parku a sportovišť, jež zde už fungují a které chce měs-
to do  budoucna rozšířit. Kromě nového sociálního 
zázemí pro hosty v restauraci tu navíc vznikne i nová 
toaleta pro veřejnost se samostatným bezbariérovým 
přístupem z  vnějšku, o  kterou se budou provozova-
telé restaurace starat,“ zdůrazňuje ředitel Podniků 
města. Vzápětí dodává, že Podniky města zareagovaly 
i na stížnosti obyvatel ohledně přebývání nepřizpůso-
bivých osob. „Městská policie bude tuto oblast pra-
videlně kontrolovat. Příští rok pak osadíme na břehu 
další sportoviště a  já doufám, že sportovní charakter 
nepřizpůsobivé občany z  tohoto areálu vytlačí,“ říká 
šumperský místostarosta Tomáš Spurný, který ujišťu-
je, že v nejbližších dnech budou v areálu osazeny nové 
odpadkové koše.

Příští rok se v  této lokalitě počítá s  realizací spor-
tovišť pro work-out, truckovou klopenou členitou 
dráhou pro děti osazenou do  břehu, která naváže 
na skatepark, a s posilovnou pro střední generaci pod 
širým nebem. Před restaurací by se pak měla objevit 
pirátská loď pro děti s prolézačkami. -zk-

Střešní konstrukci je nutné výškově i  směrově dorovnat ve větším rozsahu, než 
projektanti předpokládali.  Foto: P. Kvapil

Někdejší pivnice v areálu na Benátkách se výrazně proměňuje

Objekt dostane bílý nátěr a pergola nad terasou se 
zastřeší.  Foto: -zk-

Interiér bude evokovat přímořskou atmosféru. 
 Foto: -zk-
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Město nabízí pozemky 
v lokalitě za Hniličkou Tenis si potřicáté zahrají 

osobnosti i sportovci

Stav konstrukce zimního stadionu vyžaduje vícepráce

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
„startuje“ prodej pozemků v  lokalitě 
za  Hniličkou. Kupní cena zasíťova-
ného pozemku je 950 Kč/m2, k níž je 
třeba přičíst sazbu DPH v platné výši. 

Přesné znění podmínek prodeje je 
možné najít na www.sumperk.cz, kde 
si lze rovněž ověřit dostupnost parcel, 
a  to v sekci prodej pozemků, v níž je 
zveřejněna mapa s jednotlivými ozna-
čenými pozemky. V  lokalitě nabízí 
město sedmnáct parcel, jejich velikost 
se pohybuje od osmi set do tisíce met-
rů čtverečních. 

Dotazy, připomínky a žádosti adre-
sujte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
majetkoprávní odbor, H. Répalová, 
tel.č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Verne-
rová, referent majetkoprávního odbo-
ru, tel.č. 583 388 564, e-mail: dagmar.
vernerova@sumperk.cz. -zk-

8. a 9. září se na šumperské tenisové 
dvorce T.J. Sokol sjede opět řada osob-
ností z oblasti sportu, kultury, politiky 
i  podnikatelské sféry. Jubilejní třicátý 
ročník známého turnaje ProKennex 
Cup odstartuje ve  14.30 hodin teniso-
vým turnajem internacionálů, tedy bý-
valých reprezentantů a  ligových hráčů. 
Pokračovat pak bude v sobotu 9. září.

Během pátečního odpoledního tur-
naje se představí bývalí špičkoví čeští 
reprezentanti Petr a  Pavel Huťkovi, 
kteří akci současně pořádají, a také Jiří 
Hřebec, Jiří Hrdina, Radek Čížek, Vla-
dislav Šavrda, František Stejskal, Jiří 
Mařík, Daniel Trávníček a řada dalších 
špičkových hráčů. O den později začne 
úderem deváté ranní turnaj umělců 
a osobností. V něm změří své síly Petr 
Rychlý, Josef Mladý, Josef Laufer, Zde-
něk Merta, Pavel Šporcl, Miloš Knor 

a  Felix Slováček. Letošní ProKennex 
Cup pak opět uzavřou finálové zápasy 
kolem páté odpolední. „Jde pravděpo-
dobně o poslední ročník tohoto turnaje. 
Zveme proto všechny příznivce tenisu, 
aby si ho přišli užít,“ uvedl tajemník 
turnaje František Šmejkal. -red-

      Farmáři 
nabídnou své 
produkty 1. září

Další farmářské trhy, které připra-
vila místní Okresní Agrární komora 
ve spolupráci s městem, proběhnou 
v  pátek 1. září, kdy prodejci obsa-
dí dvě desítky stánků rozesetých 
v prostoru na Hlavní třídě mezi ob-
chodním domem a hotelem Grand.  
Příchozí si zde budou moci nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. 
Bližší informace lze najít na  adrese 
www.oaksumperk.cz.  -zk-

      Včelaři otevírají 
nový kroužek 
mládeže

Základní organizace Českého sva-
zu včelařů v Šumperku otevírá od září 
nový včelařský kroužek mládeže. 
V něm se zájemci budou moci hravou 
formou více přiblížit přírodě, životu 
včel a  včelaření. Kroužek je bezplat-
ný a  je určen pro zájemce ve  věku 
od  sedmi do  dvanácti let. Bližší in-
formace podá vedoucí kroužku Vít 
Sochora prostřednictvím e-mailu  
vit.sochora@seznam.cz. -red-

      Šumperský 
dětský sbor 
zapisuje nové děti

Zápis zpěváčků do  přípravných 
oddělení Šumperského dětského 
sboru proběhne v  pondělí 4. září 
od 12 do 17 hodin ve zkušebně ŠDS 
na Komíně. Sbor se těší na nové děti 
do  přípravných oddělení Zpívánky 
(děti od pěti let) a Růžové děti (děti 
1. a  2. tříd). Bližší informace sdělí 
Ivana Žůrková, tel.č. 725  012  639, 
motyli@spk.cz. -red-

     „Doriska“ 
pomáhá Světlušce

Akci Světluška pořádá v  úterý  
12. září v ulicích Šumperka Středisko 
volného času Doris. Jde o dlouhodo-
bý projekt Nadačního fondu České-
ho rozhlasu, založený na  solidaritě 
lidí, který pomáhá nevidomým 
dětem i dospělým. Od 12 do 17 ho- 
din si mohou lidé v  ulicích města 
koupit od „dorisčiných“ dobrovolní-
ků sbírkové předměty a  přispět tak 
do celostátní sbírky. Informace podá  
Romana Večeřová, tel.č. 725 486 227, 
vecerova@doris.cz. -red-

   Pokr. ze str. 3
„Po  Šumperku kolovaly zaručené 

zprávy, že střecha již pomalu padá, že 
je životu nebezpečná. Tyto informace 
jsou nepřesné a  zavádějící. Problém 
s odlamující se rzí se totiž netýkal hlav-
ních ocelových vazníků, ale pásnic, 
na nichž byla položena dřevěná prkna 
překrytí,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček a do-
dává, že předminulý týden provedla  
firma, jež v roce 2014 dělala defektosko-
pii vazníků, lan a  táhel, nové zkoušky 
na  již otryskané konstrukci. „Písemný 
výstup z  tohoto měření zatím nemá-
me, ale při odjezdu techniků jsme byli 
ubezpečeni, že jde o lokální poškození, 
které nedosahuje kritické hranice zúže-
ní. Natěračské práce tak mohou pokra-
čovat dál,“ podotýká Pavlíček.

Daleko větším problémem podle ře-
ditele Podniků města je, že se po přes-
ném výškovém a polohovém zaměření 
vazníků zjistilo, že střešní konstrukci 
bude nutné výškově i  směrově dorov-
nat ve  větším rozsahu, než se před-
pokládalo. V  některých místech byly  
zaznamenány až třícentimetrové roz-
díly. „Aby se mohla položit nová kry-
tina z  prefabrikovaných sendvičových  
panelů, musí se konstrukce dostat 
do  ideální roviny. Proto je potřeba 
na její horní část navařit profily, s kte-
rými projekt nepočítal. To představuje 
víc než deset tun železa navíc, v  sou-
hrnu se na  konstrukci dovařuje skoro 
dvacet tun železa, a znamená to i pod-
statné navýšení svářečských prací,“ vy-
světluje Pavlíček a dodává: „Zhotovitel 
se musí mimo jiné potýkat i se situací 
na trhu práce, kde je o svářeče, tak jako 
i o jiné odborné profese, nyní nouze.“

Původní termín, kdy měla dodava-

telská firma předat hotovou zakázku, 
byl konec září. Vzhledem ke zmíněným 
komplikacím je jisté, že se prodlouží asi 
o měsíc, tedy podle zhotovitelem před-
loženého harmonogramu do  konce 
října. Tato situace má samozřejmě vel-
ký dopad na mládežnický hokej, týmy 
nyní musejí dojíždět do Uničova. 

„Je nám jasné, že to je komplikace 
nejen pro mladé hokejisty a  další čle-
ny týmů ale také i pro rodiče, zejména 
menších žáků. Provedení rekonstruk-
ce však bylo již nezbytné a musíme ta 
omezení nějak přečkat,“ říká šumper-
ský místostarosta a  předseda předsta-
venstva Podniků města Tomáš Spurný. 
Druholigový hokejový klub podle něj 
počítá s  tím, že první zápasy v  nad-
cházející sezoně na  domácím ledě 
neodehraje. „Prezident klubu Vladi-
mír Velčovský sdělil, že první domácí 
utkání by chtěl hrát 8. listopadu. Do té 
doby má sjednány všechny zápasy ven-
ku. S výrobou ledu se dle nového har-
monogramu počítá na  přelomu října 
a  listopadu,“ upřesňuje Spurný, podle 

něhož v té době ještě mohou probíhat 
dokončovací práce na  stadionu a  od-
straňování drobných vad a nedodělků. 
„Vliv na  konečný termín dokončení 
může samozřejmě mít ještě i  počasí, 
a to do doby, než bude konstrukce celá 
natřená a  překryta novou krytinou,“ 
doplnil předseda představenstva.

Druhá etapa modernizace stadionu, 
která nese označení 2A, spočívá ne-
jen v rekonstrukci ocelové konstrukce 
a položení nové krytiny, ale také v  in-
stalaci vzduchotechniky, a  to jak pro 
odvlhčování vzduchu, tak i  pro odvě-
trání tepla a  kouře v  případě požáru. 
Napojena bude na  nový elektronický 
požární systém, který v případě, že de-
tekuje kouř, otevře všechny čtyři hlavní 
vchody. „Dva vchody, které se dělaly 
loni v  rámci první etapy modernizace 
zimního stadionu, jsou již nachystány 
na  napojení. Další dva původní starší 
vchody se pro napojení upraví,“ objas-
ňuje ředitel Podniků města. 

Rekonstrukcí projde rovněž osvětle-
ní a ozvučení, včetně evakuačního roz-
hlasu. Pro potřeby vzduchotechniky se 
pak v  místě, kde dříve vyjížděla rolba 
směrem k fotbalovému hřišti, vybuduje 
strojovna s plynovodní přípojkou.

Příští rok chtějí Podniky města zrea-
lizovat etapu 2B, jež spočívá především 
v zateplení svislých stěn vnějšího pláště 
stadionu. V  případě zajištění financí 
se počítá i  s  rekonstrukcí jižní tribu-
ny za střídačkami, která bude výškově 
upravena tak, aby její část bylo možné 
osadit sedačkami, a bude řešena návaz-
nost na rekonstrukci zázemí, jež bude 
probíhat ve  třetí etapě. Záměr vybu-
dování nového zázemí již schválilo za-
stupitelstvo města na svém červnovém 
zasedání.  -zk-

Petr Rychlý šumperské kurty dobře 
zná.  Foto: -pk-

Druhá etapa rekonstrukce šumper-
ského zimního stadionu se protáhne 
asi o čtyři týdny.                       Foto: -pk-
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Informace/Stavební pozemky

Jižních rytmů si budou moci 
po čtyři zářijové a jeden říjnový večer 
užít všichni, kteří zavítají do šumper-
ského H-clubu v  Rooseveltově ulici. 
Podzimní netradiční taneční kurzy 
pořádá již několik let místní Řecká 
obec, nově nabyté „dovednosti“ bu-
dou moci jejich absolventi uplatnit 
nejen při návštěvě Řecka, ale přede-
vším na Řecké zábavě. Ta je napláno-
vána na sobotu 7. října.

Netradiční kurzy odstartují v pon-
dělí 4. září v  18 hodin v  H-clubu  
v  Rooseveltově ulici. Během pěti 
dvouhodinových lekcí, z nichž každá 
přijde na  padesát korun, proniknou 
jejich účastníci bez problémů do tajů 
řeckého tance. Věková hranice navíc 
není nijak omezena a  podmínkou 
není ani klasické „párování“, neboť 
jde o  kolektivní tanec. Nově nabyté 
taneční umění poté 
mohou absolven-
ti kurzu zúro-
čit na  Řecké 
zábavě, jejímž 
dějištěm bude 
v sobotu 7. října 
od  osmé večerní 
místní dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí  
4. září, pondělí 11. září, pondělí  
18. září, pondělí 25. září, pondělí  
2. října vždy od 18 do 20 hodin. 

Nábor hráčů do  klubu FbC Asper 
Šumperk s  dlouholetou florbalovou 
tradicí probíhá celoročně, nyní ale 
místní florbalový oddíl připravil ná-
borovou akci, díky níž by do svých řad 
rád přibral nové mladé naděje. 

Nábor bude probíhat v pátek 15. zá- 
ří od 17 hodin ve sportovní hale šum-
perského gymnázia. „Pro děti budou 
v  rámci náboru připraveny zábavné 
florbalové aktivity, které zahrnují růz-
né formy her s florbalovou holí i bez ní. 
Akce je připravena pro chlapce i dívky 
ročníků 2001 a  mladších, především 
pak pro děti, které chtějí poznat nové 
kamarády a  prohlubovat své doved-
nosti v  oblasti sportovních aktivit,“ 
říká Matyáš Zapletal, předseda Asperu. 

A  co je třeba s  sebou? Stačí pou-
ze sálové boty a  sportovní oblečení, 
florbalové hole klub zapůjčí. „Zveme 
tímto všechny děti, které doposud vá-
haly, aby přišly mezi nás a staly se tak 
součástí dynamicky se rozšiřujícího 
sportu, který má v Šumperku šestnác-
tiletou tradici,“ uzavírá Zapletal.

 -red-

Pozemky k  výstavbě rodinných 
domů v centru města nabízí šumperská 
radnice. Jde o lokalitu za Katastrálním 
úřadem při Americké ulici. Žádosti 
na  odkoupení pozemků se přijímají 
do konce srpna.

„Pozemky jsme nabídli k  prodeji již 
třikrát. Původní záměr byl zastavět lo-
kalitu třemi rodinnými domy, ale zájem-
ci o jejich výstavbu se nakonec rozhodli 
pro jiné řešení své bytové situace. V roce 
2006 pak město uzavřelo budoucí kupní 
smlouvu se společností SAN-JV s.r.o., 
která zde chtěla postavit dvanáct řado-
vých domků. Vyřízení stavby ale bylo 
velmi složité a navíc sousední vlastníci 
nemovitostí byli zásadně proti tomuto 
záměru a podávali odvolání. Z důvodu 
časově vleklého jednání tak v roce 2014 
společnost od  svého záměru odstoupi-
la a rada města poté schválila opětovné 
zveřejnění prodeje,“ říká vedoucí majet-
koprávního odboru šumperské radnice 
Hana Répalová a dodává, že na nabídku 
reagovali dva zájemci, kteří předložili 
vizualizaci svého záměru. Kupní smlou-
vy ale nakonec podepsány nebyly, neboť 
žadatelé na jaře roku 2015 od svého zá-
měru ustoupili.

„Problémem bylo, že kupující měli 

na  své náklady vybudovat přístupo-
vou komunikaci směrem od Americké 
ulice po  garáže ve  vnitrobloku. Město 
proto následně rozhodlo, že se vrátí 
k původnímu plánu výstavby tří rodin-
ných domů a že zmíněnou přístupovou 
neveřejnou komunikaci, včetně inže-
nýrských sítí, zrealizuje na své náklady 
a  bude ji spravovat,“ vysvětluje Répa-
lová. Investice se podle ní odhaduje 
na 1,19 milionu korun.

V lokalitě jsou k dispozici pozemky 
o  celkové výměře tři a  půl tisíce met-
rů čtverečních, na  kterých je možné 
postavit maximálně tři rodinné domy. 
Lokalita není zasíťována, je tedy třeba, 
aby budoucí kupující vybudoval inže-
nýrské sítě a komunikaci na svých po-
zemcích. Minimální nabídková kupní 
cena je tisíc dvě stě korun za metr čtve-
reční, k nimž je třeba přičíst daň z při-
dané hodnoty platnou v době převodu 
vlastnického práva. Žádost na  odkou-
pení pozemků, v níž je nutné vyjádřit 
souhlas se stanovenými podmínkami 
prodeje a  uvést kontakt žadatele - ad-
resu, telefon, e-mail, je třeba doručit 
na  Městský úřad Šumperk na  nám. 
Míru 1 do 31. srpna.

„Podmínkou je, že budoucí kupující 

předloží v souladu s regulativy platného 
územního plánu jednoduchou územní 
studii s  vizualizací záměru využití na-
bízeného území, a  to do  jednoho mě-
síce od  přihlášení, nejpozději však do   
20. září letošního roku,“ zdůrazňuje 
vedoucí majetkoprávního odboru a do-
dává, že v  případě více zájemců bude  
vyhlášeno uzavřené výběrové řízení 
s  tím, že nejvyšší kupní cena nebude 
jediným kritériem pro výběr budoucí-
ho kupujícího, ale přihlédne se i k úče-
lu. Kupující přitom musí při podpisu 
smlouvy o  budoucí smlouvě kupní 
zaplatit deset procent kupní ceny. Tato 
záloha v  případě odstoupení od  této 
smlouvy ze strany budoucího kupu-
jícího propadne ve  prospěch města. 
K  vlastnímu prodeji pak dojde do   
šedesáti dnů ode dne kolaudace inže-
nýrských sítí a komunikace.  -zk-

Poznámka na  závěr: Bližší infor-
mace k  prodeji stavebních pozemků 
při Americké ulici jsou zveřejněny 
na  městském webu www.sumperk.cz 
v  sekci Občan, podsekci Byty a domy, 
Pozemky. Další informace podá Hana 
Répalová, vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
tel.č. 583 388 518.

Rekonstrukce historické budovy rad-
nice, jež zahrnuje postupnou výměnu 
oken, instalaci nových datových rozvo-
dů a  rekonstrukci rozvodů topení, po-
kračuje druhou etapou. Ta první přitom 
odstartovala v červnu a končí nyní, kdy 
je již opět otevřen boční vchod radnice 
ze strany morového sloupu. Následují-
cí realizace druhé a třetí etapy by měly 
být hotové do  konce letošního října. 
V této souvislosti dojde opět k přesunu 
některých odborů, jež budou sestěho-
vány či využijí prostory v  jiných měst-
ských budovách. Stanoviště průvodců 
přitom zůstane do  konce letní sezony 
v informačním centru v budově divadla 
na Hlavní třídě. O všech změnách jsou 
občané informováni prostřednictvím 
informačních cedulí na  dveřích hlav-
ního i bočního vchodu a také na webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz. 

V  rámci ukončení první etapy se  
5. září přestěhuje z Geschaderova domu 
vedení města a  6. září odbor finanční 
a  plánovací zpět do  svých původních 
kanceláří v budově radnice. V Gescha-
derově domě a v úřadovně v Lautnerově 
ulici najdou útočiště pracovníci dalších 
odborů, v rámci druhé etapy dojde rov-
něž k  sestěhování některých kanceláří 
v rámci radnice. 

Odbor majetkoprávní se tak do pří-
zemí Geschaderova domu přestěhuje 
od čtvrtku 7. do pátku 8. září. Pracovni-
ce oddělení matriky se v pátek 25. srp-
na přesunou do kanceláří č. 508 a 509 

v prvním patře budovy radnice. V tento 
den tak bude matrika uzavřena a veřej-
nosti se opět otevře v pondělí 28. srpna.

V  rámci rekonstrukce dojde rovněž 
k přestěhování Czech Pointu, podatelny 
a pokladny, které budou v pátek 25. srp-
na uzavřeny. Opětovně budou fungovat 
od pondělí 28. srpna v nových prosto-
rách - Czech Point a podatelna v zase-
dací místnosti č. 605 (2. patro radnice, 
po schodech vpravo), pokladna v kan-
celáři č. 602 (2. patro radnice, po scho-
dech vpravo). Zaměstnanci interního 
auditu budou dočasně i nadále působit 
v  úřadovně městského úřadu v  Laut-
nerově ulici (sídlo odboru sociálního) 
v kanceláři č. 907 v I. patře. Vedoucí od-
boru školství, kultury a vnějších vztahů 
pak v úřadovně v  Jesenické ulici, kan-
celář č. 234, I. patro. Vedoucí kanceláře 
tajemníka dočasně sídlí v prvním patře 
Geschaderova domu. 

Všem zaměstnancům úřadovny 
radnice bez ohledu na  jejich dočasné 
působiště zůstávají stávající e-mailové 
adresy. Vedení města a vedoucí odborů 
dotčených rekonstrukcí lze zastihnout 
na jejich stávajících mobilních telefon-
ních číslech, jež jsou uvedena v  kon-
taktech na  webových stránkách města 
www.sumperk.cz. Pro majetkoprávní 
odbor bude k  dispozici rovněž pevná 
telefonní linka s  číslem: 583  412  739. 
Provoz úřadu nebude v  průběhu re-
konstrukce nikterak omezen, pouze 
v  době stěhování jednotlivých odborů 
(v rozsahu jednoho až dvou dnů) dojde 
k částečnému omezení provozu dotče-
ných odborů.

Třetí etapa se pak dotkne především 
matriky a  obřadní síně. V  této sou-
vislosti nebudou na radnici od 3. do  
29. září probíhat svatební obřady.
 -zk-

Řekové naučí 
svému tanci

Radnice nabízí stavební pozemky v centru města

Rekonstrukce radnice vstupuje do druhé etapy

V  historické budově radnice se mění okna, rozvody topení a  datové rozvody. 
 Foto: -pk-

Florbalisté lákají 
do svých řad
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V  sobotu 9. září proběhne v  Šum-
perku již sedmá PechaKucha Night. 
Celosvětový formát, pocházející z  Ja-
ponska („pecha-kucha“ znamená  
v  japonštině něco jako „blábláblá“ 
v  češtině), do  města „importoval“ 
Šumperský okrašlovací spolek. Deset 
osobností z nejrůznějších oborů lidské 
činnosti má k dispozici přesně vyme-
zený čas a prostor. Každý může ukázat 
pouze dvacet obrázků a mluvit o nich 
vždy dvacet vteřin. 

Mix pozvaných hostů, v  němž jsou 
rovnoměrně zastoupeni místní i  přes-
polní, má za  cíl především inspirovat. 
V  rámci večera se tak představí sbor-
mistr Tomáš Motýl, básník a knihovník 
z  Třince Jan Delong, Honza Dvorský, 
který pracuje ve  společnosti Apple, či 
výrobce čokolády Filip Teplý. O  tom, 
jak připravit pořádně šťavnatý burger, 
promluví Cakir (Jakub Cakirpaloglu), 
Janek Rubeš ukáže, jak se snaží z praž-
ských ulic kamerou vyhnat podvodné 
taxikáře a směnárníky, válečný zpravo-
daj Radan Šprongl zase promluví o na-
táčení v  Iráku, Simona Ouhrabková 
představí aktivity Paměti národa.

V rámci večera bude také vyhodno-
cena letní soutěž o nejhezčí okno a bal-
kon, kterou spolek vyhlásil. Věcné ceny 
vítězům předá další účinkující, jeden 

z  nejlepších středoevropských floristů 
Tamas Vígh.

Jako místo konání zvolil spolek ten-
tokrát šumperské divadlo. Vzhledem 
k jeho omezené kapacitě tak bude vstup-
né 150 Kč, předprodej bude zajišťovat 
Trafikafe u  Schilera a  Kavárna Pikola. 
Začátek je stanoven příznačně na 20.20.

Tím ovšem víkendový program ne-
končí. Šumperskému okrašlovacímu 
spolku se během léta podařilo sehnat 
do  města venkovní šachový stolek, 
který bude nastálo umístěn v  Sadech 
1. máje. Každý si bude moci půjčit 
v nedaleké kavárně figurky a zahrát si 
na něm šachy či dámu. 

Na  stolek se částečně složili sami 
obyvatelé Šumperka. Jeho slavnostní 
odhalení proběhne v  neděli 10. září 
ve 14 hodin, první hrou jej pokřtí mla-
dí šumperští šachisté.

Ve  14.30 hodin bude na  stejném 
místě následovat další veřejná diskuze, 
na  kterou zve Šumperský okrašlovací 
spolek všechny občany a  také vedení 
města a  další zainteresované. Zatím-
co první červnová debata se věnovala 
cyklistice, ta druhá se zaměří na parky 
a zeleň ve městě obecně. S tím souvisí 
také stav městského mobiliáře - lavi-
ček, odpadkových košů, stojanů.

 R. Auer

Výstava živých hub ve Vlastivědném 
muzeu v  Šumperku letos proběhne 
od 14. do 16. září. I během této již osm-
nácté akce bude otevřena mykologická 
poradna, vedená profesorem B. Hlůzou 
a  T. Tejklovou. Návštěvníci si budou 
moci opět nechat své houby odbor-
ně určit a  mohou také poskytnout své 
nálezy k  vystavení. Uvítáme jakékoliv 
druhy hub, které zájemci mohou ode-
vzdávat na recepci šumperského muzea 
během úterý a středy (12. a 13. září). 

Velké množství druhů hub prezen-
tovaných na  šumperských mykolo-
gických výstavách by autoři výstavy 
nebyli schopni zajistit bez pomoci 
studentů a  profesorů Střední odborné 
školy v Šumperku a bez několika hou-
bařských nadšenců. Jim všem vděčíme 
za  zdárný chod šumperských výstav 
hub. Výstava se koná v předsálí Rytíř-
ského sálu.

Protože budou vystaveny živé hou-
by, je konání výstavy časově omezeno 
na pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od  
9 do 17 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.

V  pátek 15. září navíc proběhne 
od 17 hodin v přednáškovém sále mu-
zea beseda s  mykologem Bronislavem 
Hlůzou nazvaná „Jedlá nebo jedovatá?“

 M. Zmrhalová, VM Šumperk

V  červnu jsme slíbili, že se bude-
me v některém z dalších čísel věnovat  
popisu možných variant budoucího 
provozování vodohospodářské in-
frastruktury na  území šumperského 
okresu po roce 2020. Úvodem nabízím 
stručné rozhlédnutí po Evropě.

V  některých západoevropských 
státech je jak vodárenská infrastruk-
tura (zejména zdroje a  úpravny vody, 
vodovodní a  kanalizační síť a  čistírny  
odpadních vod), tak zajišťování provo-
zování tohoto majetku ze zákona svě-
řeno městům a  obcím, jejich svazkům 
a  výhradně obecním (tzv. municipál-
ním) společnostem. Tak je tomu např. 
v Německu a v Rakousku. Naproti tomu 
např. v  Anglii byla plně privatizována 
jak vodohospodářská infrastruktura, 
tak i její provozování, a celé vodárenství 
je tam tedy již po několik desetiletí plně 
v soukromých rukou. V některých dal-
ších zemích, např. ve  Francii, je tomu 
většinou tak, že města a  obce vlastní 
vodárenskou infrastrukturu, kterou 
pronajímají soukromým společnostem 
a ty zajišťují její provozování.

V  naší zemi je situace bohužel 
komplikovaná v  tom, že od  tzv. velké 
privatizace, tedy od  první poloviny 
devadesátých let, existují v  různých 
městech a  oblastech všechny výše 
uvedené základní způsoby či modely 
správy a  provozování vodohospodář-
ského majetku. Tedy jednak tzv. model  

smíšený, kdy jedna, u  nás většinou 
municipální společnost (výjimečně 
i  soukromá společnost) vlastní infra-
strukturní vodohospodářský majetek 
a současně jej provozuje, a  jednak tzv. 
oddílný model, kdy infrastrukturní 
majetek vlastní větší město nebo mu-
nicipální společnost a  ta tuto infra-
strukturu dlouhodobě pronajímá jiné 
obchodní společnosti, která zajišťuje 
provozování tohoto majetku a  nese 
veškerá provozní rizika. Tato společ-
nost - tzv. provozovatel - může být čistě 
soukromá, ale mohou ji vlastnit urči-
tým podílem obce či municipální spo-
lečnosti a může být i v plném rozsahu 
vlastněna obcemi nebo municipálními 
společnostmi. Tento model je označo-
ván jako oddílný proto, že je v  tomto 
případě odděleno vlastnictví majetku 
od  jeho provozování, majetek vlastní 
jedna právnická osoba a jiná právnická 
osoba je provozovatelem a  nájemcem 
tohoto majetku. Samozřejmě existují 
i  další modely a  způsoby správy vo-
dohospodářského majetku, ale ty jsou 
spíše okrajové. Pro základní orientaci 
vystačíme se dvěma výše uvedenými 
základními modely.

V  tzv. smíšeném modelu je tedy 
vlastníkem a současně provozovatelem 
vodárenského majetku jedna jediná 
firma. Ta zajišťuje dodávky pitné vody 
a odvod odpadních vod v předepsaných 
parametrech a  povolených limitech, 

odběry a  laboratorní vyhodnocování 
vzorků, nepřetržitý provoz dispečinku, 
odstraňování poruch a havárií, ale také 
investice do  stavební a  technologické 
obnovy a dalšího rozvoje svého majet-
ku a  zkvalitňování svých služeb, zajiš-
ťuje komplexní evidenci a správu svého 
majetku a  zaměstnává k  tomu všemu 
potřebné zaměstnance. Celou svou čin-
nost musí finančně pokrýt z  vodného 
a  stočného a  z  dalších poplatků, které 
ze zákona vybírá od vlastníků objektů 
napojených na  veřejnou vodovodní 
a kanalizační síť.

Vodárenství je ze zákona plně samo-
financovatelné, výjimku mohou tvořit 
státní či evropské dotace na  investice 
do rozvojových projektů. Žádné dotace 
na provoz či správu vodárenské infra-
struktury od  EU, státu, krajů či obcí 
zákon nepřipouští.

V  tzv. oddílném modelu, který 
máme i  v  našem okrese rozhodnutím 
státu již od  velké privatizace, je od  té 
doby vlastníkem vodohospodářské 
infrastruktury společnost Vodohospo-
dářská zařízení Šumperk, a.s., (VHZ), 
jejímiž akcionáři jsou výhradně města 
a obce šumperského okresu. Tato, tzv. 
vlastnická společnost, pronajímá svou 
infrastrukturu dlouhodobě provozo-
vateli - společnosti Šumperská provoz-
ní vodohospodářská společnost, a.s., 
(ŠPVS), která je již od velké privatizace 
plně soukromá. Vlastnická společnost 

VHZ zajišťuje z  inkasovaného nájem-
ného od  provozovatele ŠPVS zejména 
správu a  evidenci majetku a  investice 
do obnovy, modernizace a rozvoje své 
infrastruktury a má aktuálně 9 zaměst-
nanců. Provozovatel ŠPVS zajišťuje 
zejména dodávky pitné vody a  odvod 
odpadních vod v  předepsaných para-
metrech a  povolených limitech, tedy 
provoz vodních zdrojů a úpraven vody, 
vodovodních a kanalizačních sítí, pro-
voz všech čistíren odpadních vod, od-
straňování poruch a  havárií na  sítích 
i na technologii, monitoring stavu sítí, 
odběry a  laboratorní vyhodnocování 
vzorků, nepřetržitý provoz dispečin-
ku, grafický informační systém, atd. 
Společnost ŠPVS má v  našem okrese 
celkem asi 180 zaměstnanců, hradí 
nájemné vlastnické společnosti VHZ 
a  pokrývá náklady na  svou činnost 
z vodného, stočného a z dalších poplat-
ků, které ze zákona a na základě smluv 
s VHZ vybírá.

Platné smlouvy mezi VHZ a  ŠPVS 
jsou uzavřeny na dobu určitou do kon-
ce roku 2020. V současné době předsta-
venstvo VHZ připravuje podklady pro 
rozhodnutí svých akcionářů o způsobu 
provozování své infrastruktury po roce 
2020.  P. Suchomel, 

 předseda představenstva VHZ
Pozn. na  závěr: V  příštím čísle na-

vážeme na  dnešní článek a  budeme 
v tomto aktuálním tématu pokračovat. 

Šumperský okrašlovací spolek chystá sedmou PechaKucha Night Muzeum nabídne 
oblíbenou výstavu hub

Informace ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Na první první PechaKucha Night vystoupil i Ondřej Bank.  Foto: -pk-
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Informace/Zpravodajství7

Plyšové hračky zaplnily dětské oddělení nemocnice

Na svět se derou Pohádky z Příšerkova GALIMATYÁŠ otevírá 
Hudebně-dramatické centrum

Doslova plyšovou smršť zažili nej-
menší pacienti v šumperské nemocnici. 
Na  dětské oddělení minulé úterý do-
razila speciální zásilka v podobě devíti 
pytlů plných plyšových hraček. Dárky 
přivezl spolek Bezpečný Šumperk z.s. 
Plyšové hračky budou pomáhat nej-
menším pacientům překonávat bolest 
a zbavovat se strachu spojeným s poby-
tem v nemocnici.

Když na podzim loňského roku uve-
řejnili pražští hasiči výzvu ke  sběru 
nepotřebných plyšáků, kteří by jim po-
mohli při kontaktu s traumatizovanými 
dětmi, jen těžko si mohli představit, co 
touto výzvou spustí. Sbírku plyšových 
hraček totiž vyhlásili prostřednictvím 
sociálních sítí a  během několika dní 
dostala prakticky celorepublikový roz-
měr. Video na sociálních sítích zhlédlo 
víc než půl milionů lidí a plyšové hrač-
ky se nakonec začaly „hrnout“ k hasi-
čům do všech koutů republiky, včetně 
šumperského regionu.

K  získání neobvyklého množství 
plyšových hraček také napomohli ha-
siči ze Sdružení dobrovolných hasičů 
Obědné, kteří vyhlásili místní „obecní“ 
sbírku plyšových hraček. Dohromady 
se nakonec podařilo místním dobro-
volným hasičům nasbírat stovky plyšo-
vých zvířat. „Jsme velice rádi, že naše 
sdružení dobrovolných hasičů mohlo 
sběrem hraček napomoci dobré věci. 
Hračky budou opět rozdávat radost 
a snižovat stres, se kterým se děti u mi-
mořádných událostí a  v  nemocnici 

setkávají,“ uvedl Pavel Majzner, dobro-
volný hasič z Obědné.

Aby se hračky dostaly do správných 
rukou, ujal se iniciativy spolek Bezpeč-
ný Šumperk z.s., který plyšáky od dob-
rovolných hasičů Obědné převzal. 
Spolek s nemocnicí spolupracuje dlou-
hodobě na  mnoha projektech, a  tak 
s její pomocí zařídil i dezinfekci plyšo-
vých zvířat. Zaměstnanci nemocniční 
prádelny všechny hračky vyprali za po-
moci speciální dezinfekce samostatně 
při teplotě 40 stupňů. Následně hračky 
prohlédli, roztřídili a ty nevhodné pak 
vyřadili. Část hraček dále využijí dob-
rovolní hasiči, většina však zůstane pro 
potřeby nemocnice.

Plyšové hračky tak budou v nemoc-
nici pomáhat těm nejmenším. Zdravot-

níci věří, že s  jejich pomocí malí paci-
enti snáze překonají bolest nebo strach 
z  bílých plášťů. Plyšáci je také mohou 
pomoci zbavit se stresu. „Plyšové hrač-
ky si získávají srdce dětí od  nepaměti. 
Prakticky nic neudělá dítěti větší radost 
než hračka. Věřím, že plyšoví kamará-
di pomohou dětem překonat čas, který 
musí kvůli zdravotním komplikacím 
v nemocnici strávit,“ říká vedoucí ses-
tra dětského oddělení Petra Růžičková.

Plyšové medvědy, psy, slony a  další 
zvířátka budou šumperští zdravotníci 
rozdávat dětem při pobytu v nemocnici 
i při zákrocích v ambulancích. „Některé 
diagnostické metody, třeba odběr krve, 
nejsou pro děti příjemným zážitkem 
a hračky jim pomáhají vše lépe překo-
nat,“ dodává vedoucí sestra. H. Hanke

Už brzy se budou moci všichni malí 
i velcí vypravit do kouzelného městeč-
ka Příšerkov a to díky knížce Pohádky 
z Příšerkova. Ta vyjde v nakladatelství 
Edika. V  hlavní roli se představí čtyři 
příšerky - Žabuze, Hra, Reka a Ušandu, 
které jsou v Šumperku už známé a  jež 
řadu let doprovázejí aktivity Spolku Jo-
kes&Games. 

„Knížka vychází jako jedno z překva-
pení, které pro fanoušky máme nachys-
tané k  našim desátým narozeninám,“ 
říká Jakub Gloza ze Spolku Jokes&Ga-
mes. Ten pořádá pro děti řadu zábav-
ných akcí a soutěží během celého roku.

Kniha je k  dostání u  všech knih-
kupců v celé republice, k zakoupení je 
rovněž v e-shopu Albatros Media, pod 
které nakladatelství Edika spadá. Neve-
řejný křest se uskuteční ve středu 6. září 
v prostorách šumperského informační-
ho centra. 

S  autory knížky Jakubem Glozou 
a  Petrou Vybíhalovou, jež knížku do-
plnila nádhernými ilustracemi, se bude 
moci veřejnost na  živo setkat během 
září. „Všichni zájemci by určitě měli 
sledovat náš web, kde brzy zveřejníme 
podrobnosti,“ uzavírá Jakub.

A o čem kniha vypráví? Byla jednou 

jedna planeta, oproti Slunci malinkatá, 
které všichni říkali Země. No a  na  té 
planetce byla spousta měst, některá 
byla velká, některá zase malá. A o jed-
nom z nich tato kniha vypráví. Na mapě 
ho však nehledejte, je totiž zakouzlené 
a lidskému oku neviditelné. Jmenuje se 
Příšerkov. A v tom městečku žije spous-
ta příšerek. Bránu fantazie otevřou dě-
tem žabák Žabuz, hroch Hro, pes Rek 
a mimozemšťanka Ušanda, s nimiž za-
žijí všelijaká dobrodružství.

Osmdesátistránková knížka plná 
pohádek a  příběhů se prodává již od   
21. srpna. -red-

Tato nová vzdělávací a kulturní insti-
tuce nabídne od  září výukové progra-
my pro školy, vzdělávací semináře pro 
pedagogy, volnočasové aktivity, tábory 
nebo i  další ryze umělecké produkce. 
Aktivity mají jeden společný zdroj - 
hudbu a divadlo ve všech jejich podo-
bách. Cílovou skupinou jsou hlavně 
děti, na své si ale mohou přijít i dospělí. 
Konkrétní nabídku naleznete na www.
spolekgalimatyas.cz.

Projekt   Hudebně-dramatického cen- 
tra vzniká pod záštitou neziskové 
organizace Spolku GALIMATYÁŠ. 
K samotné realizaci konceptu chyběly 
především prostory, ale díky podpoře 
města Šumperka má Hudebně-drama-
tické centrum svou stálou základnu. 
„Jsme vděční městu za  podporu naší 
vize a poskytnutí horního patra býva-
lého Domu dětí a  mládeže U  Radni-
ce na  náměstí Míru 20. Naše sny tak 
dostaly reálnou podobu. Během jara 
jsme upravili prostory do adekvátního 
a  pro naše aktivity funkčního stavu, 
včetně malého divadelního sálku,“ 
říká Tereza Karlíková, předsedkyně 

spolku a hlavní iniciátorka projektu.
Nyní je nejdůležitějším úkolem oslo-

vit veřejnost a motivovat nové zájemce 
k  využití aktivit Hudebně-dramatic-
kého centra, neboť nabídka zejména 
na  poli volnočasových aktivit není 
v Šumperku malá. „Je to pro nás velká 
výzva, ale pokud budeme v  naší vizi 
důslední a  současně pokorní, věřím, 
že naše sny dojdou naplnění,“ dodává 
Tereza a zve na Den otevřených dveří, 
který se bude konat v  sobotu 2. září 
od 13 do 18 hodin. 

Kromě toho, že si děti a rodiče budou 
moci prohlédnout prostory Hudebně-
-dramatického centra, budou připra-
vena i  tvořivá stanoviště. Návštěvníci 
budou rovněž moci zhlédnout premi-
éru divadelního představení, které je 
zpracované volně na  motivy knížky 
Olgy Masiukové Jak voní týden (uvádí 
dětské studio My Dvě: Lucie Kučerová, 
Tereza Karlíková), a to ve 13.15, 14.45 
a  17 hodin. Zápis nových zájemců se 
pak koná v  následujícím týdnu, tedy 
od 4. do 8. září, vždy od 10 do 17 hodin. 

 J. Jemelková, spolek GALIMATYÁŠ 

Díky dobrovolným hasičům z Obědné se nakonec posbíralo víc než pět stovek 
plyšových hraček.  Foto: P. Kvapil

Kresba z vnitřní strany obálky.

Středisko volného času Doris uvádí 
z cyklu komorních pořadů Via Lucis

RUKU NA SRDCE
v úterý 19. září od 18 hodin v sále 

Vily Doris v ulici 17. listopadu
Hosté večera - Barbora Srncová, 

herečka a malířka a Petr Rajchert, 
herec, moderátor, hudebník 

Barbora Srncová představí svou 
matku Emmu Srncovou, výtvarnici 

a malířku, jež vystavovala na mnoha 
místech světa. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze 
zakoupit, případně rezervovat 

ve Vile Doris, P. Konupčík,
tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Emma a Barbora 
Srncovy

Výstava obrazů 
v galerii 

Na schodech, 
SVČ Doris

Od 19.9. 2017
do 15.10. 2017

E. Srncová: Adam nechce jablko

B. Srncová: 
Jin a Jang
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Kulturní kaleidoskop/Informace

Šumperské „aerobičky“ bodují v nejrůznějších soutěžích

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

Šumperský Sportovní klub Denisy 
Venosové, která získala v loňském roce 
Cenu města v  kategorii mladých, má 
dnes kolem sedmi desítek dětí, jež cvičí 
v  prostorách Welly Relax i  v  tělocvič-
nách základních škol. 

„Děti u  nás cvičí aerobic od  tří let 
a  horní hranici stanovenou nemáme,“ 
říká Denisa Venosová a dodává, že klub 
zaznamenal řadu úspěchů v nejrůzněj-
ších soutěžích. Sofia Jílková například 
postoupila do finále soutěže Dívka ČR, 
jež se uskuteční letos na  podzim. V  té 
době proběhne i finále Minimis aerobik, 
do něhož postoupily ze základního kola 
Veronika Glembeková a Sára Matocho-
vá. Další děvčata pak bodovala v soutě-
žích Mistry s mistry finále, MČR Master 
class Praha či Arobic Tour Otrokovice. 

27. dubna pak proběhlo semifinále 
Princezny České republiky roku 2017 
v hotelu Sladovna v Černé Hoře. Do něj 
se probojovaly čtyři šumperské svěřen-

kyně: Michala Holíková, Sofie Piter-
ková, Natálie Sudíková a  Sofia Jílková. 
Děvčata musela projít tři disciplíny, 
na  základě kterých byla ohodnoce-
na, a  vybrala se finálová šestice z  celé 
republiky. Do  ní se probojovala So-
fia Jílková, jež bude město Šumperk 
a  Sportovní klub Denisy Venosové 
Šumperk reprezentovat. „Ta teď usi-
luje o  hlasy na  Princeznu sympatie, 
prosím vás tedy o  maximální podpo-
ru. Hlasovat můžete na  Facebooku, 
kde je třeba dát like pod její fotku 
a také na její stránce, aby byl hlas plat-
ný. A  rovněž na  webových stránkách 
www.aerobic.cz/soutez-divka-cr/sou-
tez-zvolte-divenku-ktera-ziska-titul-
-princezna-ceske-republiky-sympatie 
-2017/ či www.princeznaceskerepubliky.
cz/inpage/finalistky/,“ zdůrazňuje Ve- 
nosová.

Šumperský Sportovní klub Denisy 
Venosové bojoval rovněž o finále v Miss 

Aerobik. V sobotu 24. června proběhlo 
semifinále soutěže Miss arobik 2017. 
Do  sportovní haly v  Mladé Boleslavi 
přijelo bojovat o účast v  samotném fi-
nále množství sportujících slečen. 

Ze základních kol v kategorii Mini-

miss postoupily Veronika Glembeko-
vá a  Sára Matochová. Obě zapůsobily 
na  porotu natolik, že byly vybrány 
mezi deset finalistek a  na  podzim tak 
budou moci bojovat o  titul Minimiss  
aerobik 2017. -red-

Výstavu fotografií Karla Korůrka 
chystají na září šumperské knihovnice. 
Nese název Japonsko a  zahájena bude 
v pátek 8. září. Potrvá do 1. listopadu.

Karel Kocůrek se vypravil do  Ja-
ponska v  květnu, v  předmonzunovém 
období. Během cesty pořídil řadu nád-
herných fotografií. Cestoval vlakem 
Šinkanzen po ostrovech Honshu, Hok- 
kaido, poznával města navštívil bud-
histické chrámy, šintoistické svatyně, 
natáčel ptačí zpěvy v horách, koupal se 
v Tichém oceánu … -kš-

Pro archeologické nadšence připra-

vilo Vlastivědné muzeum v  Šumperku 
přednášku na  téma vývoje obytných 
staveb v pravěku. Přednáška je součás-
tí výstavy Cesty k domům a přednášet 
bude její autorka Barbora Tomešová. 
Řeč bude jak o vývoji stavebních postu-
pů, tak také o stavebních konstrukcích 
a jejich odrazu v ploše archeologických 
výzkumů. Přednáška proběhne v před-
náškovém sále ve středu 6. září v 17 ho- 
din. -eš-

Na středu 13. září chystají šumperští 
muzejníci od 9 do 16 hodin v Pavlíni-
ně dvoře Pravěký den. Přijďte se po-
dívat na  výstavu Cesty k  domům, kde 
zjistíte, jak a  v  čem žili lidé v  pravěku 
- výstavou vás bude provázet archeolog 
šumperského muzea. Kromě toho, že se  
dozvíte řadu zajímavostí o  způsobu  
života pravěkých lidí, budete moci otes-
tovat ostrost pazourkových nožů a vy-
zkoušet mnoho pravěkých řemesel, jako 
je mletí obilí, spřádání nití pomocí pře-
slenu a tkaní látek na vertikálním stavu, 
broušení kamenných nástrojů a  další. 
Na ohništi si budete moci upéct obilné 
placky a také se můžete pokusit dokon-
čit stavbu části pravěkého domu. -eš-

V Pavlínině dvoře šumperského mu-
zea se bude ve čtvrtek 14. září v 17 ho-

din konat křest knihy Šumperská Sana-
torka - nadějí, posláním, láskou… pro 
tisíce duší. V  obsáhlé publikaci, která 
má 328 stran a  obsahuje přes osm set 
obrázků, je ve  čtyřech kapitolách po-
psána více než stoletá historie sanatoria. 

Přílohou knihy bude DVD s několi-
ka krátkými filmy o sanatoriu z období 
od třicátých let 20. století až po součas-
nost. Po  křtu knihy bude zahájen její 
prodej. Pro návštěvníky bude připrave-
na i  malá výstava fotografií Sanatorky 
a za příznivého počasí také velkoplošné 
promítání zmíněných filmů v  nádvoří 
muzea.  -jp-

V  sobotu 16. září bude v  17 hodin 
v  galerii šumperského divadla otevře-
na vernisáží výstava obrazů malíře 
a  grafika Pavla Hermana, jenž se na-
rodil v  roce 1948 v  Jeseníku, vyrůstal 
v Loučné nad Desnou a od roku 1968 
žil v Lošticích. Od roku 1988 žije a tvo-
ří v Trnavě. 

Byl spolupracovníkem akademic-
kého malíře Lubomíra Bartoše, takže 
tvořil především v Šumperku a blízkém 
okolí. Podílel se na  realizacích několi-
ka významných výtvarných děl, které 
tvořily výtvarné dořešení interiérů i ex-
teriérů nových architektur. Jde napří-
klad o  obří intarzii v  domě kultury či 
kovovou plastiku na domě u křižovatky 
ulic Lidické a Jesenické. Výstava, jež se 
koná u  příležitosti umělcova význam-
ného životního jubilea, bude v divadle 
k vidění do konce října. -zk-

V Eagle Gallery v Nemocniční ulici 8a 
je k  vidění výstava výtvarníka Gen- 
nadije Alexandrova, Rusa původem 
z  Omsku, nyní žijícího v  Česku. Vý-
stava je pro návštěvníky otevřena do   
7. září, kdy proběhne dernisáž výstavy 
a autorský večer. Její součástí bude vý-
stava erotické grafiky v podání Genna-
dije Alexandrova. 

Novou výstavu pak organizátoři na-
bídnou ve  čtvrtek 21. září. Nese název 
Jaroslav Minář - Poetika. Vernisáž vý-
stavy proběhne od 19 hodin za přítom-
nosti autora, kterým je místní výtvarník 
Jaroslav Minář, žijící v Postřelmově. -zk-

9

J. Minář: Bakchos

V  rámci výstavy Cesty k  domům 
proběhne přednáška o obytných stav-
bách pravěku.  Foto: VM Šumperk

Dívky ze Sportovního klubu Denisy Venosové trénují i o prázdninách. 
 Foto: archiv SK - D.V.

Japonsko přiblíží 
Karel Kocůrek

Muzeum láká na 
archeologickou přednášku

13. září ožije 
Pavlínin dvůr pravěkem

Své obrazy vystaví v divadle 
Pavel Herman

V Eagle Gallery uzavřou 
Alexandrovu Teorii her, 

představí poetiku 
Miroslava Mináře

V muzeu pokřtí knihu 
Šumperská Sanatorka
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Kulturní servis

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

Městská knihovna

Všem čtenářům šumperské městské knihovny se redakce omlouvá za chybně 
uvedenou půjčovní dobu v červencovém čísle zpravodaje.

Půjčovní doba červenec a srpen

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
Úterý
Středa

8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11 12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat práci dle vlastních 
představ díky poradenství, vzdělávání, podpoře pracovních míst, Šance na podni-
kání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatel-
sko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

24. 8.  Výlet do Zlatokopeckého skanzenu 
 ve Zlatých Horách 
 Sraz v 9.50 hod. na autobus. stanovišti č. 13
29. 8. od 10 hod. v „K“  Setkání s novinkami v oblasti pomůcek, 
 spojené s výrobou salátů 
12. 9. od 10 hod. v „K“  Relaxační bubnování s Bobinou 
14. 9. od 10 hod. v „K“  Tvořivá dílna - látkové ozdoby
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

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 

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

4. 9. od 12 do 17 hod.  Zápis zpěváčků do přípravných oddělení ŠDS
ve zkušebně ŠDS na „K“
12. 9. od 12 do 17 hod. v ulicích  Sbírka Světluška  Dlouhodobý projekt 
Šumperka a v AT na „K“  Nadačního fondu Českého rozhlasu, který   
 pomáhá nevidomým.
15. 9. od 16 hod. v AT na „K“  Výtvarná dílna pro školáky - pytlík na papuče 
 Nutné přihlásit se do 13.9.
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

Po předběžné domluvě v „Č“   „Koloběh knih“  Po domluvě na tel. 
  731 402 395 můžete knihy přinést, vyměnit 
  za jiné či si je odnést domů, popř. se do   
  nich začíst na místě. 

8. 9. od 14 do 17 hod. na „Točáku“   Koloběh knih na Točáku 
  Nabízené knihy je možné odnést domů   
  za dobrovolný příspěvek.
9. 9. od 15 hod. ve „FS“   Děkanátní setkání maminek v rámci 

hnutí Modliteb matek Program povedou 
koordinátorky národního hnutí Modli-
teb matek, součástí jsou společná disku-
ze, svědectví a společná modlitba matek. 
Vítány jsou i ženy, které se chtějí s touto 
iniciativou seznámit.

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

Od září 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

Charita Šumperk
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2017/2018

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

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

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3,
od 21.8. – 27.9. 

vždy v Po a St 8.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin, 
v Út a Čt 8.30-12.00 a 13.00-15.00 hodin.
ON-LINE PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ JIŽ NYNÍ

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
CORE TRENINg
Po a Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení 11. a 14. září.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
BODYBUILDINg
Po a Út 18.30-19.30 hod. Lektorka Iva Kranicho-
vá. Zahájení 4. a 5. září.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
KALANETIKA
Čt 16.00-17.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
14. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
PILATES A STREČINK
Čt 17.00-18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. Zahájení 
14. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
PILATES I.
Po 17.20-18.20 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
PILATES II.
Po 18.30-19.30 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
PILATES III.
Čt 16.45-17.45 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 14. září. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
PILATES IV.
Čt 18.00-19.00 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 14. září.  Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
PILATES V ANgLIČTINĚ
Út 16.00-17.00 hod. Lektorka Lenka Cleaver. 
Zahájení 19. září.  Kurzovné 800 Kč/10 lekcí
CVIČENÍ PRO SENIORKY I.
Út 8.30-9.30 hod. Lektorka Alena Hájková. 
Zahájení 12. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
CVIČENÍ PRO SENIORKY II.
Út 10.00-11.00 hod. Lektorka Alena Hájková. 
Zahájení 12. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
HATHA JOgA
Čt 18.30-20.00 hod. Lektor Vladimír Vlček. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
ASHTANgA VINYASA JOgA
Po 17.00-18.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 11. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
ASHTANgA MYSORE JOgA
Út 6.30-8.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 12. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ - MÍČE
Út 9.00-10.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 

Zahájení 12. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
CVIČENÍ PRO ŽENY PO PORODU - MÍČE
Út 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 12. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
KRUHOVý TRÉNINg 1
St 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 13. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
KRUHOVý TRÉNINg 2
St 16.00-17.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 13. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
ZDRAVÁ ZÁDA 1
Čt 10.00-11.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 14. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
ZDRAVÁ ZÁDA 2
Pá 7.00-8.00 hod. Lektorka Lucie Janíčková. 
Zahájení 15. září.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
TANEČNÍ MEDITACE
St 18.30-20.00 hod. Lektorka Petra Zsáková. 
Zahájení 4. října.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
DYNAMICKÉ MEDITACE
So 8.30-10.00 hod. Lektorka Petra Zsáková. 
Zahájení 21. října.  Kurzovné 700 Kč/10 lekcí
MUZIKOTERAPIE
St (27.9., 25.10., 29.11., 13.12.) 18.00-19.30 hod. 
Lektorka Vítězoslava Urbanová. Zahájení 27. září. 
 Kurzovné 400 Kč/4 lekce

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (DĚTI 4-6 LET)
St 15.30-16.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení  20. září.  Kurzovné 700 Kč/20 lekcí
SEBEOBRANA (DĚTI 6-15 LET)
St 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 20. září.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí
JUDO
St 18.00-19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 20. září.  Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí
POHYBOVÁ VýCHOVA
St 17.00-18.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová. 
Zahájení 4. října.  Kurzovné 800 Kč/20 lekcí

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

DĚTSKý SPOLEČENSKý TANEC
Celoroční kurz pro děti od 4 do 14 let. Zahájení:  
3. října.  Kurzovné 900 Kč/pololetí
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - začátečníci
Ne 17.45-19.45 hod. Zahájení 22. října. 
 Kurzovné 1590 Kč/pár
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - pokročilí
Út 20.00-22.00 hod. Zahájení 19. září. 
 Kurzovné 1590 Kč/pár
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 
STŘEDNÍCH ŠKOL
Po 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. Lektor Vlasti-
mil Hošek. Info: 737 670 262, hosekv@centrum.
cz. Zahájení 11. září.  Kurzovné 1000 Kč

JAZYKOVÉ KURZY
ANgLIČTINA - začátečníci 2
Út 16.00-17.30 hod. Lektorka Monika Leová. 
Zahájení 3. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
ANgLIČTINA - začátečníci 1
Út 17.30-19.00 hod. Lektorka Monika Leová. 
Zahájení 3. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
ANgLIČTINA - konverzační mírně pokročilí
Čt 15.30-17.00 hod. Lektorka Edita Kovalová. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
ANgLIČTINA - konverzační pokročilí
Čt 17.00-18.30 hod. Lektorka Edita Kovalová. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
RUŠTINA - začátečníci
Čt 15.30-17.00 hod. Lektorka Libuše Gorská. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí
RUŠTINA - mírně pokročilí
Čt 17.00-18.30 hod. Lektorka Libuše Gorská. 
Zahájení 5. října.  Kurzovné 3200 Kč/30 lekcí

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 certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz
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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 2017/2018

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity 
v Praze - Konzultační středisko Šumperk přijímá přihlášky do 
BAKALÁŘSKÉHO (Bc.) a navazujícího magisterského
(Ing.) studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj 
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

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 1. 9. 2017 do 14. 9. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO

Pekárna Hanušovice
Makovka 86 g .................................................................... 6,40 Kč
Pekárna Opava
Chléb otický 460 g ..............................................................15 Kč

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

Přijmeme:

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY: příspěvek na závodní stravování, týden dovolené navíc, 
po zapracování smlouva na dobu neurčitou, příspěvek na životní pojištění 400 Kč/ měsíc

SVÁŘEČ - metoda svařování:  CO2 nebo nerez (TIG)

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK - pro výrobu elektromotorů

AUTOMECHANIK - osobních a užitkových vozidel

ŘIDIČ – STROJNÍK - pro kolové nakladače

STROJNÍ ZÁMEČNÍK - montážní práce po ČR

ZEDNÍK

www.fortex.cz
Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  na stránkách www.fortex.cz
 KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz, VOLEJTE ZDARMA         800 900 015,         

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK               

(dle pozic) 5000 – 10000 KČ

NABÍDKA PLATÍ 

DO 30.9.2017

ŠTÍHLOST, 
VITALITA, 
DUŠEVNÍ 

ROVNOVÁHA

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

• 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

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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JAZYKOVÁ ŠKOLA při OA Šumperk nabízí:
Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY
* Úrovně pokročilosti dle SERRJ A1-C1; 70 hodin/šk. rok
* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři
* Zápisy probíhají
   od 4. do 6. 9. 2017 od 14.00 do16.30 hodin
* NÍZKÁ CENA kurzovného 
* Osvědčení  (1 vyučovací hodina = 50 Kč)
* ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 11. září 2017

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

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

Hudební výuka - M. Machala 

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

Přípravka pro děti od 3 do 6 let 
klavír 
zpěv

Pondělí 4.9., úterý 5.9. 
a středa 6.9. 2017

Učebna � rmy 
Agritec 

v Zemědělské ulici 16
od 16 do 17 hodin

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

akustická kytara
bicí souprava 

Oslavy 150. výročí založení školy  se konají 
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

Festival je již za dveřmi
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
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Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme nové kolegy:
•	Manažer	vývoje	výrobků
•	Výrobní	technik			
•	Procesní	technik
•	Vývojář	procesů
•	Technik	kvality
•	Asistent	Yield	manažera
•	Operátor,	kontrolor	výroby
•	Seřizovač
•	Elektronik
•	Mechanik	 
-	opravář	strojů	a	zařízení	

14

Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč

• 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

Pam Valentine
LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ

William Shakespeare
ROMEO A JULIE

Eduard Bass
KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA 

Norm Foster
SEX NA VLNÁCH

Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane 
adaptace Jíří Voskovec a Jan Werich
DIVOTVORNÝ HRNEC

66. SEZÓNA
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