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Poslední etapa rekonstrukce 
Vančurovy ulice 
je v plném proudu

Přeji knížce co nejvíce 
počmáraných a roztrhaných 
stránek, říká J. Gloza2 3 3, 5

Vladimír Štěpán 
vystřílel světové 
stříbro 7

Pestrý kaleidoskop 
šumperských kulturních 
událostí a akcí

Po dvouměsíčních prázdninách na-
staly v  pondělí 4. září školákům opět 
povinnosti. V  šumperských základ-
ních školách má za sebou svoji školní 
premiéru dvě stě čtyřiašedesát dětí, 
které usedly do lavic patnácti prvních 
tříd. Nejvíce prvňáčků, pětašedesát, 
dochází do školy v Šumavské ulici, kte-
rá letos otevřela tři první třídy, o jednu 
méně než loni. Stejný počet tříd má 
i škola v ulici 8. května, kam se přihlá-
silo čtyřicet devět dětí. Dvě první třídy 
s celkem čtyřiapadesáti prvňáčky mají 
ve  škole ve  Sluneční ulici a  dvě třídy, 
tedy o  jednu méně než loni, se šesta-
čtyřiceti dětmi má škola v  ulici Dr.   
E. Beneše. Rovných padesát prvňáčků 
pak přivítaly minulý týden dvě první 
třídy ve škole ve Vrchlického ulici.

Ve  škole se děti příliš dlouho „ne-
ohřejí“. První volno budou mít už 
ve čtvrtek 28. září, kdy je státní svátek. 
Velká část šumperských školáků si na-

víc užije v pátek 29. září ředitelské vol-
no, které vedení některých škol využije 
pro vzdělávání svých pedagogů. 

Další svátek připadá na  sobotu  
28. října a předcházet mu budou dvou-
denní podzimní prázdniny, vánoční 
prázdniny pak odstartují v  sobotu  
23. prosince a skončí v úterý 2. ledna. 
Následovat bude jednodenní pololet-
ní volno v pátek 2. února a poté jarní 
prázdniny, jež v  případě šumper-
ského okresu připadají na  týden od   
5. do 11. března. Doma zůstanou ško-
láci i ve čtvrtek 29. a v pátek 30. března 
v  rámci velikonočních prázdnin. To 
už jim budou zbývat do konce školní-
ho roku rovné tři měsíce. Letní dvou-
měsíční prázdniny začínají v  pondělí  
2. července.

Letošní prázdniny se nesly na  dvou 
šumperských základních školách ve 
znamení rekonstrukce. Jídelna školy 
v ulici Dr. E. Beneše má nový akustický 

podhled a osvětlení za necelých pět set 
osm tisíc. 

Stavební úpravy probíhaly rovněž 
ve škole ve Sluneční ulici. V souvislosti 
s výstavbou víceúčelové sportovní haly 
proběhly stavební úpravy v učebnovém 
pavilonu, kdy se dvě učebny družiny 
přesunuly do  jiných prostor a  na  je-
jich místě vznikl zrcadlový sportovní 
sál a posilovna. Současně došlo k dis-
pozičním úpravám tamní „mateřinky“, 
v níž vznikl nový herní a odpočinkový 
prostor, který lze rozdělit posuvnou  
stěnou. Součástí zakázky za  1,046 mi-
lionu korun bylo i  vybudování sní-
žených stropů s  osvětlením, podlahy 
a položení lina. 

Samostatnou kapitolou je výstavba 
již zmíněné tělocvičny. V zastřešeném 
objektu jsou již osazena okna a  dve-
ře, hotova je venkovní hrubá omítka 
a  sociální zázemí. V  současnosti se 
pracuje na vnitřních rozvodech a omít-

kách. Investice přijde na  13,102 mi- 
lionu korun, na  její realizaci přitom 
obdrželo město od Olomouckého kra-
je čtyřmilionovou dotaci. Místní firma 
Fortex-AGS, jež vyhrála soutěž na do-
davatele stavby, by měla novou, šest 
metrů vysokou sportovní halu, která 
navazuje na  stávající tělocvičnu, do-
končit do  konce roku. Odvětrání haly 
pak přijde na 1,255 milionu. -zk-

Školákům po letních prázdninách opět nastaly povinnosti

Ve škole ve Sluneční ulici usedlo poprvé do lavic čtyřiapadesát prvňáčků.  Foto: P. Kvapil
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Poslední etapa rekonstrukce Vančurovy ulice je v plném proudu 
Část Vančurovy ulice se pro moto-

risty otevře koncem listopadu. Důvo-
dem uzavření úseku mezi křižovatkami 
s  ulicemi B. Němcové a Havlíčkovou 
je poslední etapa „generálních“ úprav 
v této lokalitě. Hotova již je výměna ka-
nalizačního řadu, domovních přípojek 
a přípojek k uličním vpustím a nyní se 
pracuje na obnově povrchů.

Výměnu hlavního kanalizačního 
řadu měla na starost společnost Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk, reali-
zace domovních přípojek a  napojení  
uličních vpustí pak probíhala v  režii 
města. Dodavatelem přitom byla v obou 
případech zábřežská firma Ekozis.

V současnosti probíhá vlastní rekon-
strukce komunikace a  chodníků. Jako 
zhotovitele vybralo město bruntálskou 
firmu JR STaKR, s.r.o., která nabíd-
la v  soutěži cenu necelých 3,593 mi- 
lionu korun. „Firma pracuje v polovině 
komunikace, aby se obyvatelé dostali 
ke  svým domům. Hotovy jsou v  této 
části již obrubníky a napojeny dešťové 
vpustě,“ uvedl vedoucí oddělení investic 
šumperské radnice Oto Sedlář a dodal, 
že součástí zakázky je výměna pod-
kladních vrstev komunikace a položení 
nového asfaltového povrchu, na  němž 
bude vyznačen parkovací pruh, a  také 
realizace chodníků a  přechodu pro 
chodce, včetně nasvětlení.

Nová kanalizace, která je kvalit-
ně utěsněná, takže jí už voda nemůže 
prosakovat jako v  minulosti, přinesla 
obyvatelům ulice nečekané problémy. 
Při extrémních deštích během bouřek 
se totiž ve  sklepech některých domů 
začala objevovat voda.

„O  potížích ve  Vančurově ulici 
víme a  aktuálně je řešíme. Projekčně 
i  stavebně je vše v  pořádku. Poněkud 
problematické ale je, že v  křižovatce 
s ulicí B. Němcové se scházejí tři stoky. 
Nejvíc vody přitom teče od Zábřežské 
ulice, další pak od Dvořákova náměs-
tí a od konce Vančurovy ulice. A prá-
vě při přívalových deštích se voda, jež 
normálně odtéká stokou směrem k Ne-
rudově ulici, tlačí do ulice Vančurovy,“ 
říká předseda představenstva společ-
nosti VHZ Petr Suchomel a dodává, že 
s obyvateli domů již proběhla jednání. 

„Společnost ŠPVS, která kanaliza-
ci provozuje, monitoruje stav vody 
v šachtách ve Vančurově ulici i v oko-
lí. S  obyvateli jsme se domluvili, že 

při problémech zavolají na  dispečink 
ŠPVS. Společně se nyní snažíme najít 
krátkodobé a později i dlouhodobé ře-
šení,“ podotýká Suchomel. 

Jako krátkodobé východisko se po-
dle něj nabízí několik možností - počí-
naje utěsněním otvorů do sklepů přes 
instalování zpětných klapek na přípoj-
ky až po  úpravu dešťových rozvodů 
ve  sklepech. „Hledání dlouhodobého 
řešení je složitý oříšek. Ve  hře je na-
příklad zkapacitnění stoky, která vede 
směrem k Nerudově a k Nemocniční 
ulici, či odvádění odpadní vody ze Zá-
břežské ulice nikoliv do  ulice Vanču-
rovy, ale dále ulicí Zábřežskou směrem 
k  čistírně odpadních vod,“ uzavírá 
Petr Suchomel. -zk-

Již podeváté od roku 1989 se v dru-
hé polovině letošního října utkají po-
litické strany o  křesla v  Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Zaregist-
rováno přitom bylo jedenatřicet stran 
a  hnutí, nejvíce v  dosavadní historii 
parlamentních voleb. Kandidátů je více 
než sedm a půl tisíce. V Olomouckém 
kraji usiluje o přízeň voličů v letošních 
volbách pětadvacet stran, hnutí a  ko-
alic, na  jejichž kandidátních listinách 
byli k 21. srpnu uvedeni 504 kandidáti.

O nástupcích dosavadních poslanců 
rozhodnou občané v pátek 20. a v so-
botu 21. října. Hlasovací lístky se jmé-
ny jednotlivých stran, hnutí a  koalic 
a  jejich kandidátů přitom najdou lidé 
ve  svých poštovních schránkách nej-
později v úterý 17. října.

Každý volič si může ověřit, zda je 
zapsán ve  stálém seznamu voličů, 
případně požadovat doplnění nebo 
provedení oprav. Ověření provádí 
vedoucí oddělení správního odboru 
správního a vnitřních věcí šumperské 
radnice Olga Breitzetelová v  kance-
láři č. 321 ve druhém patře přístavby 

městské úřadovny v Jesenické ulici 31, 
tel.č. 583 388 321. Zde je možné rov-
něž hlásit požadavky k návštěvě s pře-
nosnou hlasovací schránkou.

Poslance nemusejí občané volit pou-
ze v  místě svého trvalého bydliště, ale 
mohou tak učinit v  jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na  území České re-
publiky nebo ve  zvláštním volebním 
okrsku v  zahraničí. V  tomto případě 
si ale musejí vyřídit tzv. voličský prů-
kaz. Jeho vydání si mohou zajistit buď 
písemnou žádostí opatřenou úředně 
ověřeným podpisem voliče (za  ověře-
ní podpisu se v  tomto případě neplatí 
správní poplatek), zaslanou na  adresu 
Městský úřad Šumperk, ohlašovna po-
bytu, Jesenická 31, nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče či v  elektro-
nické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky, případně osobně, a to 
na ohlašovně pobytu Městského úřadu 
v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v  Jesenické ulici 
(dveře č. 321, 323). 

„Žádosti přijímáme již nyní. Šan-

ce vyřídit si voličský průkaz vyprší 
v  případě písemných žádostí v  pátek  
13. října, v případě osobního jednání 
pak ve  středu 18. října v  16 hodin,“ 
uvedla vedoucí oddělení správního 
odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Olga Breitzetelová 
a podotkla, že průkaz si může převzít 
osobně volič, nebo osoba, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o  vydání voličského 
průkazu (jedná se pouze o plnou moc 
k převzetí/vyzvednutí voličského prů-
kazu, nikoliv však k  podání žádosti 
o  vydání voličského průkazu), anebo 
jej úřad zašle voliči na  jím uvedenou 
adresu - nejdříve však 5. října.

Šumperk je letos opět rozdělen 
na  třicet volebních okrsků. Jejich se-
znam bude součástí Vyhlášky o  dni 
a  místě konání voleb, která vyjde 
ve  zpravodaji 27. září. Informace 
k volbám poskytne zájemcům vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperské radnice Petra Štefečková, 
tel.č. 583  388  603 nebo 721  444  991.
 -zk-

Říjen se ponese ve znamení parlamentních voleb

V části Vančurovy ulice jsou již hotové obrubníky, následovat bude pokládka 
chodníků a práce na komunikaci.  Foto: -pk-

      Dny evropského 
dědictví dnes 
startují 

Š u m -
p e r s k é 
Dny ev-
ropského 
dědictví, 
které pořá-
dá město pod 
záštitou Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a  Slezska, zahájí 
dnes večer představení pokračování 
úspěšné knihy historika Drahomíra 
Polácha „Historické toulky Šum-
perskem“ v místní knihovně. 

V  dalších dnech, tedy od  14. do   
17. září, nebudou chybět koncerty, 
otevřou se památky, mezi Šum-
perkem a  Velkými Losinami bude 
jezdit historický motorový vlak 
„Věžák“ a  na  závěr se historickým 
jádrem a  předměstím vydá Robert 
Siegl se svou ženou po stopách Malé 
Vídně. Veškeré informace o otevíra-
cí době památek a o doprovodném 
programu najdou zájemci na  pla-
kátech, letácích a  internetových 
stránkách (www.infosumperk.cz) 
a  Facebooku Informačního centra 
Šumperk.  -red-

      Hala 
Tyršova stadionu 
ponese jméno 
Věry Čáslavské 

V  anketě, kterou letos v  červnu  
vyhlásilo město Šumperk, rozhodli 
občané, že pojmenování po několika-
násobné olympijské vítězce, mistryni 
světa i Evropy ve sportovní gymnas-
tice a trenérce Věře Čáslavské ponese 
sportovní hala na  Tyršově stadionu. 
Se čtyřmi sty čtyřiasedmdesáti hlasy 
jednoznačně zvítězila.

„Na  základě podnětu občanů 
a komise školství, kultury a  sportu 
byly vytipovány dvě haly v Šumper-
ku, jež by si zasloužily pojmenování 
po této legendární sportovkyni. Šlo 
o halu na Tyršově stadionu a nově 
vznikající halu při škole ve Sluneč-
ní ulici,“ říká tisková mluvčí města 
Olga Hajduková. Během léta tak 
podle ní mohli občané hlasovat pro 
jednu z  možností prostřednictvím 
internetu, nebo v  Informačním 
centru Šumperk. „V anketě zvítězila 
hala Tyršova stadionu s  celkovým 
počtem 474 hlasy. Nově vybudo-
vaná hala při základní škole v ulici 
Sluneční získala 234 hlasy,“ uzavře-
la Hajduková. -red-
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Město nabízí pozemky 
v lokalitě za Hniličkou

Sháníte stavební parcelu pro výstavbu rodinného 
domu v  Šumperku? Pak využijte nabídky místní rad-
nice, jež „odstartovala“ prodej pozemků v  lokalitě 
za Hniličkou. Kupní cena zasíťovaného pozemku je 950 
Kč/m2, k níž je třeba přičíst sazbu DPH v platné výši. 

Město nabízí celkem sedmnáct stavebních parcel, 
jejichž velikost se pohybuje od  osmi set do  tisíce 
metrů, přičemž k lokalitě je vybudovaná hlavní spo-
lečná přístupová komunikace. Příští rok na jaře zde 
proběhne výstavba inženýrských sítí a komunikací. 
Pozemky tak budou k prodeji připraveny kompletně 
zasíťované. 

Pokud máte o pozemek v lokalitě zájem, neváhejte 
a vyberte si parcelu, která vám bude vyhovovat. Přes-
né znění podmínek prodeje je možné najít na www.
sumperk.cz, v sekci Podnikatel, podsekci Majetkové 
záměry, Prodej pozemků, v níž zde si lze rovněž ově-
řit dostupnost parcel a ve které je zveřejněna mapa 
s jednotlivými označenými pozemky.

Dotazy, připomínky a  žádosti adresujte na  MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor,  
H. Répalová, tel.č. 583  388  518. Vyřizuje: D. Ver-
nerová, referent majetkoprávního odboru, tel.č. 
583 388 564, e-mail: dagmar.vernerova@sumperk.cz. 
 H. Répalová, vedoucí odboru MJP Měú Šumperk

„Byla jednou jedna planeta proti Slunci malinkatá. 
Takže to byla vlastně taková planetka, které všichni 
říkali Země. No a na té planetce byla spousta měst: ně-
která byla velká, některá zase malá. O jednom z nich 
vám budu vyprávět. Na  mapě ho však nehledejte, je 
totiž začarované a lidskému oku neviditelné. Jmenuje 
se Příšerkov.“ Těmito větami začíná knížka Pohádky 
z Příšerkova, jejímž autorem je Jakub Gloza, zakladatel 
šumperského Spolku Jokes&Games, a jež vyšla v srp-

nu v  nákladu dvou tisíc kusů v  nakladatelství Edika, 
které spadá pod Albatros Media. Jakub ji společně se 
svými přáteli a pozvanými hosty pokřtil minulou stře-
du v  prostorách místního informačního centra. Role 
kmotry se zhostila herečka Olga Kaštická. 

„Knížka vyšla 21. srpna jako jedno z  překvapení, 
které máme pro fanoušky nachystané k našim desátým 
narozeninám. Cílem je naše čtyři „spolkové“ příšerky 
zpropagovat, aby vstoupily do povědomí dětí i rodičů,“ 

vysvětlil Jakub Gloza ze Spolku Jokes&Games. Ten již 
deset let pořádá pro děti řadu zábavných akcí a soutěží.

V osmdesátistránkové knize plné pohádek a příbě-
hů, která je k  dostání ve  všech knihkupectvích, ote-
vírají dětem bránu fantazie žabák Žabuz, hroch Hro, 
pes Rek a mimozemšťanka Ušanda, tedy příšerky, které 
jsou v Šumperku známé a řadu let doprovázejí aktivity 
spolku. Tvůrcem jejich podoby je Petr Válek, štafetu 
od něj v knize převzala ilustrátorka Petra Vybíhalová. 
„Chtěli jsme, aby se Petrovým kresbám přizpůsobila, 
aby si děti nemusely zvykat na  jejich jinou podobu. 
Myslím, že se Petra tohoto úkolu zhostila úžasně a že 
její ilustrace děti osloví,“ usoudil tvůrce knihy.

Jakubova knižní prvotina vznikala více než rok. Sám 
přiznává, že toto období nebylo vůbec lehké. „Napsal 
jsem první a  druhou kapitolu a  pak jsem neměl čas 
na dopsání. Mezitím jsem sháněl ilustrátora, který je 
u této knížky stejně důležitý jako autor, protože děti si 
z obrázků odnášejí opravdu hodně. Měl jsem to štěs-
tí, že jsem loni na podzim narazil v rámci portálu pro 
neziskové organizace na už zmíněnou Petru Vybíhalo-
vou, která je úžasná malířka i člověk,“ podotkl Jakub. 
Poté podle něj bylo třeba sehnat grafika, korektorku 
a nakladatelství.

„Na jaře jsem obeslal asi třicet vydavatelství a něko-
lik z nich mě odmítlo. Připomínal jsem si však začátky 
Joanne Rowlingové a  jejího Harryho Pottera, kterou 
odmítlo třináct nakladatelství. Nás jen deset. A pak se 
ozvala Edika, naše spása. Následovalo množství prá-
ce a domlouvání,“ ohlédl se za peripetiemi s vydáním 
knihy Jakub, pro kterého byla podle vlastních slov tato 
práce obohacující. „Poznal jsem, jak funguje velké na-
kladatelství, a  objevil jsem řadu věcí, o  kterých jsem 
neměl vůbec ponětí,“ dodal.  Pokr. na str. 5

Stříbro z  týmového závodu v  disciplíně trap 
na světovém šampionátu, jenž proběhl na přelomu 
srpna a září v Moskvě, přivezl do Šumperka spor-
tovní střelec Vladimír Štěpán mladší. Cenný kov 
vystřílel společně se zkušenými matadory Davidem 
Kosteleckým a Jiřím Liptákem, v individuálním zá-
vodu pak při své premiéře na mistrovství světa v ka-
tegorii seniorů skončil pětadvacátý ze sto padesáti 
závodníků. 

Jedenadvacetiletý Vladimír Štěpán se letos těší 
hned ze dvou „seniorských“ medailí. Tu první, bron-

zovou, vybojoval se svými kolegy na  mistrovství 
Evropy v Baku, kde v  soutěži družstev obsadili třetí 
místo za  Portugalskem a  Chorvatskem. Šumperský 
střelec tak navázal na  své úspěchy v  juniorské kate-
gorii, kdy byl vítězem Českého poháru pro rok 2012, 
mistrem světa v soutěži družstev v Peru a stříbrným 
medailistou na mistrovství Evropy v brokových dis- 
ciplínách v  Německu opět v  kategorii družstev. 
Za tyto úspěchy obdržel Cenu města v kategorii Sport 
za rok 2013. Rozhovor s Vladimírem Štěpánem mlad-
ším přineseme v příštím vydání zpravodaje. -zk-

Vladimír Štěpán ml. (druhý zleva) vybojoval společně s Davidem Kosteleckým a Jiřím Liptákem na světovém 
mistrovství stříbro v týmovém závodu v disciplíně trap.  Foto: archiv

Přeji knížce co nejvíce počmáraných a roztrhaných stránek, říká Jakub Gloza

Vladimír Štěpán vystřílel světové stříbro

Pohádky z Příšerkova pokřtil Jakub společně se svými přáteli a pozvanými hosty v místním informačním centru. 
 Foto: -zk-

Jednání zastupitelstva města Šumperka
ve čtvrtek 14. září v 15 hodin

v zasedací místnosti 
úřadovny v Rooseveltově ulici
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Sháníte kvalitní kompost? Pak můžete využít na-
bídky místní radnice, jež umožní obyvatelům města 
odebrat si kompost vyrobený z  bioodpadu, který se 
sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

V  Šumperku mohou lidé ukládat bioodpad nejen 
do velkoobjemových kontejnerů, ale také do hnědých 
dvou set čtyřicetilitrových nádob. „Z  této sesbírané 
hmoty je vyráběn kompost, který chceme občanům 
města nabízet k dalšímu využití,“ říká Vladimír Hošek 
z oddělení odpadů šumperské radnice. Vzápětí dodá-
vá, že takovou možnost budou mít lidé začátkem října.

Od pondělí 2. do pátku 6. října si budou moci zá-
jemci odebrat kompost na vyasfaltované ploše v ulici 
Pod Vyhlídkou před zahrádkářskou kolonií za  „uč-
ňovkou“, a také v ulici Hybešově. „V případě ulice Pod 
Vyhlídkou budou každý den přivezeny dva kontejnery 
s kompostem, v ulici Hybešově bude jeden kontejner. 
Výdej bude probíhat od půl osmé ráno do vyčerpání 
této denní zásoby,“ podotýká Hošek. Kompost si při-
tom mohou občané odebrat do vlastního pytle nebo 
do jiné nádoby, případně naložit do přívěsného vozí-
ku za osobní automobil. „Maximální množství ode-
braného kompostu je do čtyř set litrů. Doporučujeme 
vzít si s  sebou lopatu na  jeho nabrání,“ upozorňuje 
Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v pracovní dny, mo-
hou přijet v  sobotu 7. října s  přívěsným vozíkem 
do kompostárny v Rapotíně. „Areál se nachází vedle 
skládky. Ti, kteří pojedou ze Šumperka po „Rapotín-
ské“, odbočí na druhé křižovatce vlevo směr skládka 
a na další křižovatce pojedou rovně,“ popisuje trasu 
Hošek a dodává, že cesta do areálu kompostárny, re-
spektive do Centrálního sběrného dvora (CSD), bude 
označena směrovkami. Lopaty k  nabrání kompostu 
budou k  dispozici na  místě. Zájemci mohou využít 
i nakladač, kdy za naložení jednoho vozíku zaplatí tři-
cet korun. „Akce je určena pro občany s evidovaným 

trvalým pobytem v Šumperku. Je tedy třeba předlo-
žit občanský průkaz. Výdej kompostu bude probíhat 
od 7 do 12 hodin,“ zdůrazňuje Hošek.

Město letos zavedlo pro své občany novou služ-
bu v  distribuci kompostu. „Zájemci si mohou ob-
jednat dovoz kompostu na  zahrádkářskou kolonii 
nebo na  svůj pozemek na  území města Šumperka 
za jednotnou částku tisíc korun. Ta představuje jen 
dopravní a manipulační náklady,“ vysvětluje Hošek. 
V  objednávce je nutné uvést adresu žadatele, kon-
taktní údaje (telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a  požadované 
množství kompostu (1 tuna, 2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, 
což je maximální možné množství). Objednávku je 
třeba zaslat na e-mailovou adresu vladimir.hosek@
sumperk.cz. Další možností je pak osobní objednání 
v  kanceláři č. 226 v  úřadovně v  Jesenické ulici 31. 
Objednávka bude zrealizována po  zaplacení výše 
uvedené částky. -zk-

Zpravodajství/Informace

Devítijamkové discgolfové hřiště v areálu tzv. Šum-
perského kotle slaví první rok své existence. Odehrá-
lo se zde několik turnajů a vyznavači tohoto sportu 
chtějí založit vlastní klub a nalákat nové hráče.

„Lidé se již neptají, k čemu jsou ony oranžové po-
divnosti s  řetízky, naopak se o  tento sport více za-
jímají. Chtějí vědět, v  čem je discgolfový disk jiný 
oproti tomu plastovému, který si koupili v hračkář-
ství, zajímá je, jakým stylem disk házet, nebo kde si 
takové disky pořídit,“ říká Michal Tomášek mladší, 

jeden z iniciátorů nového klubu. Vzápětí dodává, že 
discgolfovým nadšencům je to pořád málo, chtěli by 
něco víc, než se jen setkávat na domácím hřišti a mě-
řit síly mezi sebou. „Chtěli bychom si nejen chodit 
zahrát a pak jít zase domů. Rádi bychom tento sport 
v Šumperku posunuli na další úroveň. I proto jsme 
prozatím zavedli discgolfové úterky pro všechny,“ 
podotýká. 

Setkání tak probíhají každé úterý na hřišti od 16.30 
do  asi 18 hodin. „Tímto bych chtěl pozvat všechny 
lidi, které to baví. Nemusíte se bát, že to neumíte, my 
to taky neuměli, ale po roce dřiny a neustálého háze-
ní v zimě, na jaře a v létě jsme se posunuli kousek dál. 
Proto chceme předat naše zkušenosti a  vybudovat 
stabilní komunitu hráčů, která by nejen reprezento-
vala sama sebe, ale i město, kraj na discgolfových tur-
najích po  celé České republice,“ zdůrazňuje Tomá-
šek, jehož „parta“ se v nejbližší době chystá na turnaj 
v Dlouhé Loučce nedaleko Uničova. 

Dicsgolf je jednou z nejrozšířenějších her s létají-
cím talířem, odvozenou pravidly z klasického golfu. 
Principem je dostat létající talíř do koše ze vzdálenos-
ti několika desítek metrů s co možná nejmenším po-
čtem pokusů. Šumperské discgolfové hřiště, jež loni 
vybudovala liberecká firma specializovaná na  tuto 
aktivitu, je přitom veřejně přístupné celoročně. 

Bližší informace o  aktivitě šumperských disc-
golfových nadšenců mohou zájemci získat na  face-
booku Discgolf Šumperk nebo na  telefonním čísle 
721 132 629. -zk-

Chcete hrát discgolf? Staňte se členy šumperského klubu

Máte zájem o kompost? Můžete si ho zdarma vyzvednout

Kompost si mohou občané odebrat do vlastního py- 
tle nebo do jiné nádoby, případně naložit do přívěs-
ného vozíku za osobní automobil.                 Foto: -pk-

Šumperští vyznavači discgolfu chtějí založit vlastní 
klub a nalákat nové hráče.  Foto: -mt-

     „Doriska“ pořádá 
Den otevřených dveří

Na  sto padesát zájmových kroužků připravilo 
pro tento školní rok šumperské Středisko volné-
ho času Doris. Na své si v nich přijdou nejen děti 
a teenageři, ale rovněž „dospěláci“.

Seznámit se s jejich náplní mohou všichni, kteří 
přijdou v pátek 22. září od 13 do 18 hodin na Ko-
mín v Komenského ulici 9. Čeká je zde Den otevře-
ných dveří plný her a soutěží. Bližší informace podá 
J. Kamp, kamp@doris.cz, tel.č. 774 908 122.  -red-

     Mladí Draci zvou 
na Týden hokeje

Akci Týden hokeje pořádá v úterý 19. září šum-
perský Hokejový klub Mladí Draci ve  spoluprá-
ci s  Českým svazem ledního hokeje. Vzhledem 
k probíhající rekonstrukci zimního stadionu bude 
dějištěm školní areál v ulici Dr. E. Beneše.

Děti si mohou na akci zdarma vyzkoušet, jaké to 
je být hokejistou, a dostanou i zajímavý hokejový 
dárek. Stačí si jen přinést vhodné oblečení do tělo-
cvičny a tenisky. 

Týden hokeje je série akcí pro děti ve  věku 
od čtyř do osmi let a jejich rodiče, která nabízí pří-
ležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro 
děti je připraven program v  tělocvičně i  ve  třídě, 
rodiče zde získají podrobné informace o  tom, co 
obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos 
ledního hokeje pro rozvoj dětí. Každé dítě, které se 
na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub 
ho následně zaregistruje do  ČSLH, navíc získá  
poukaz v hodnotě patnáct set korun na nákup ho-
kejové výstroje od CCM. Více informací o akci lze 
najít na www.pojdhrathokej.cz. -red-

      Výzva vlastníkům 
nemovitých kulturních 
památek v MPZ

Ministerstvo kultury ČR každoročně připravuje 
Program regenerace městských památkových zón 
a městských památkových rezervací. Z tohoto pro-
gramu mohou vlastníci získat dotaci na obnovu ne-
movité kulturní památky, která stojí na území MPR 
(městská památková rezervace) nebo MPZ (měst-
ská památková zóna). O  příspěvek je nutné žádat 
prostřednictvím městského úřadu.

V  Šumperku je prohlášena městská památková 
zóna, která zahrnuje střed města vymezený ulice-
mi Langrovou, Okružní, Slovanskou a dále Hlavní 
třídu, Jiráskovy sady a ulici Gen. Svobody. Žádosti 
na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek na rok 
2018 se přijímají do  30. října na  odboru rozvoje, 
územního plánování a  investic Městského úřadu 
Šumperk, Jesenická 31, B. Fischerová, kancelář  
č. 305, tel. č. 583 388 395. Žádost se píše volnou for-
mou (jméno, adresa, odhadovaná částka nákladů) 
a musí obsahovat závazné stanovisko orgánu státní 
péče a u akcí obnovy s celkovými ročními náklady 
jeden milion a více je třeba doložit položkový pro-
počet nákladů (odborný odhad nákladů od projek-
tanta nebo stavební firmy). Více informací na www.
sumperk.cz v banneru na úvodní straně. -red-
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  Pokr. ze str. 3
Na otázku, zda se cítí jako začínají-

cí spisovatel, Jakub skromně odpově-
děl, že nikoli. „Dělal jsem to pro děti, 
a abych si splnil svůj další sen,“ přiznal. 
Nebrání se ani pokračování. „Spousta 
lidí i  nakladatelství se mě na  to pta-
lo. Bylo to hodně náročné, takže nyní 
to moc neřeším. Pokud by se součas-
ný náklad vyprodal, jsem připravený 
o  pokračování uvažovat. Nerad bych 
ale, aby druhý díl skončil například 
v  levných knihách,“ zdůraznil autor 
knihy. 

Pohádky z  Příšerkova vyšly díky 
finančnímu daru šumperského mece-
náše Viktora Dostala. „Rád bych mu 
dnes na tomto setkání poděkoval. Bo-
hužel ale pan profesor Dostal koncem 
loňského roku zemřel,“ připomněl Ja-
kub.

„S úžasem poslouchám tohoto člově-
ka, kterému je osmnáct a  jenž dokáže 
bez papíru tak dlouho mluvit jako pre-
zident. Skláním se před Vámi, já bych 
to nedokázala. Vzpomínám na  dobu, 
kdy jsme s kolegy předávali Ceny měs-
ta a  mezi oceněnými byli dva kluci, 
Honza Šefl a Kuba Gloza. Založili spo-
lek a  vymýšleli hry pro své spolužáky 
a další děti. Je obdivuhodné, že spolek 
funguje už deset let,“ řekla kmotra kni-
hy Olga Kaštická a dodala: „Mému nej-
mladšímu vnoučkovi je jedenáct měsí-
ců a už se moc těším, až mu ji přečtu. 
Ta knížka je úžasná, jsou v ní nádherné 
ilustrace.“

A  jaké je osobní přání samotného 
autora? „Když jsem byl malý, máma mi 
říkala, že se knížky neničí, ale čtou. Já 
jsem do  knížek kreslil, můj malý brá-
cha zase trhal stránky. Nebylo to však 

proto, že bychom knížky neměli rádi, 
ale proto, že dítě vyjadřuje lásku tak 
trochu jinak. I  proto ti, milá knížko, 

přeji co nejvíce počmáraných a  roztr-
haných stránek,“ popřál své prvotině 
Jakub Gloza. -zk-

Dva obecní byty v domě v Balbínově ulici 878/17 
nabízí k pronájmu šumperská radnice. První byt č. 1 
se nachází v 1. NP a sestává z jednoho pokoje, kuchy-
ně, předsíně a koupelny + WC. Celková plocha činí 
31,89 m², součástí je sklep o výměře 4,57 m² a a spíž 
o výměře 0,74 m². Vytápění je plynové a ohřev vody 
elektrický.

Měs. nájemné je 1641 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 155 Kč a měs. zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu (vodné/stočné, společná elektři-
na, vývoz nádob na odpad, STA) na 1 osobu činí asi 
300 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). Platby dodava-
telům ze elektrické energie, plyn jsou hrazeny nájem-
cem samostatně.

Druhý byt č. 8 se nachází ve 3. NP a sestává z jed-
noho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny + WC. 
Celková plocha činí 31,79 m². Součástí bytu je sklep 
o výměře 8,12 m² a komora o výměře 3.08 m². Vytá-
pění a ohřev vody - plynový kotel                 

Měs. nájemné je 1829 Kč + měs. nájemné za zařiz. 
předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby spoje-
né s  užíváním bytu (vodné/stočné, společná elekt-
řina, vývoz nádob na  odpad, STA) na  1 osobu činí 
asi 300 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). Platby do-
davatelům elektřiny a plynu jsou hrazeny nájemcem 
samostatně.

Pro dům v  Balbínově ulici 878/17 byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti budovy, budova patří 
do energetické třídy E, měrná roční spotřeba energie 
je 381 MWh/(m²-rok).

Předpokládaný počátek nájmu u  obou bytů: od   
1. 11. 2017. Byty si lze prohlédnout v pondělí 25. září 
v 15.30 hod., po  tomto termínu bude hlavní vchod 
do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k  dispozici na  interneto-
vých stránkách města a na majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, přechodně sídlo Geschaderův dům, 
Kladská 1, přízemí. Na toto oddělení se žádosti rov-
něž zasílají do úterý 3. října do 12 hodin, a zde také 
získají zájemci bližší informace (K. Bezdíčková, tel. 
583 412 739, e-mail: katerina.bezdickova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů v majetku Šum-
perka se řídí Pravidly pro přidělování obecních bytů.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
na majetkoprávním odboru po schválení v radě měs-
ta 23. října. Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude 
písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žád-
ným ze žadatelů o přidělení bytu.

H. Répalová, vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

S novým školním rokem přichází i další se-
zona Spolku Jokes&Games, který v  Šumper-
ku pořádá zábavné akce, soutěže a  hry. Akci 
příznačně nazvanou Bubblemánie, kterou 
na  sobotu 16. září připravuje, 
určitě ocení malí i velcí fanouš-
ci mýdlových bublin. Nabídne 
nejen obrovskou show, ale také 
zábavný mýdlový workshop či ex-
celentní vystoupení bublináře.

„Bublifuk a  bubliny, které se 
z něho vyfukují, miluje zřejmě 
každý. Vždycky jste se snažili 
vyfouknout co největší bub-
linu, ale teprve až na Bubble-

mánii zjistíte, že takové „obří“ 
bubliny jsou pro mýdlového 
kouzelníka hračkou,“ říká ko-
ordinátor akce Jakub Gloza 

a  dodává: „Naopak bub-
linový mág vám dokáže, 
že se dají zvládnout mno-
hem větší a  těžší kousky 

z mýdlové vody, a  to nejen 
bubliny!“ Přímo bublinové 

zázraky se budou dít v  parku 
u  Vily Doris od  15 hodin. Více 
informací na  www.jokesgames.

cz, dotazy na  info@jokesgames.cz 
nebo na tel. 776 293 312. -red-

Rekonstrukce historické budovy radnice, jež za-
hrnuje postupnou výměnu oken, instalaci nových 
datových rozvodů a  rekonstrukci rozvodů topení, 
pokračuje druhou etapou, kdy je opět otevřen boční 
vchod radnice ze strany morového sloupu. Následu-
jící realizace třetí etapy by měla být hotová do konce 
letošního října. V této souvislosti došlo opět k přesu-
nu některých odborů, jež byly sestěhovány či využily 
prostory v  jiných městských budovách. Stanoviště 
průvodců přitom zůstane do konce září v informač-
ním centru v budově divadla na Hlavní třídě. O všech 
změnách jsou občané informováni prostřednictvím 
informačních cedulí na  dveřích hlavního i  boční-
ho vchodu a  také na  webových stránkách města  
www.sumperk.cz. 

V  rámci druhé etapy se odbor majetkoprávní  
přestěhoval do přízemí Geschaderova domu, k dis-
pozici je pevná telefoní linka s číslem 583 412 739. 
Pacovnice oddělení matriky pak sídlí v kancelářích 
č. 508 a 509 v prvním patře budovy radnice. V rámci  
rekonstrukce došlo rovněž k přestěhování Czech Po-
intu, podatelny a pokladny, které fungují v nových pro-
storách - Czech Point a podatelna v zasedací místnosti  
č. 605 (2. patro radnice, po  schodech vpravo), po-
kladna v kanceláři č. 602 (2. patro radnice, po scho-
dech vpravo). 

Zaměstnanci interního auditu dočasně i  nadále 
působí v úřadovně městského úřadu v Lautnerově 
ulici (sídlo odboru sociálního) v  kanceláři č. 907  
v I. patře. Vedoucí odboru školství, kultury a vněj-
ších vztahů pak v úřadovně v Jesenické ulici, kancelář  
č. 234, I. patro. Vedoucí kanceláře tajemníka do-
časně sídlí v  prvním patře Geschaderova domu.
Třetí etapa se pak dotýká především matriky a ob-
řadní síně. V  této souvislosti neprobíhají až do   
29. září svatební obřady.

Všem zaměstnancům úřadovny radnice bez ohle-
du na  jejich dočasné působiště zůstávají stávající  
e-mailové adresy. Vedoucí odborů dotčených rekon-
strukcí zastihnete také na jejich stávajících mobilních 
telefonních číslech, jež jsou uvedeny v  kontaktech 
na  webových stránkách města www.sumperk.cz. 
Zde najdou zájemci aktuální informace, stejně jako 
na vchodu do budovy. -zk-

Přeji knížce co nejvíce počmáraných a roztrhaných stránek, říká Jakub Gloza

Radnice pronajme dva obecní byty

Šumperk opět ovládne Bubblemánie!

Rekonstrukce radnice 
vstoupila do druhé etapy

Kmotra knihy Olga Kaštická (na snímku s Jakubem Glozou a Janem Šeflem) se již 
těší, až bude Pohádky z Příšerkova číst svému nejmladšímu vnukovi.  Foto: -zk-
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Taneční folklorní soubor Senioři 
Šumperk, jenž se aktivně podílel na pří-
pravě i  programu letošního ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu, 
nelenil a ihned po jeho skončení vyrazil 
do Polska do partnerského města Nysa 
na akci „Folk Fort Festiwal 2017“.

Dvoudenní festival se uskutečnil o ví-
kendu 19. a 20. srpna v prostorách bas-
tionu sv. Hedviky v historickém centru 
Nysy, která je více než dvacet let part-
nerským městem Šumperka. „Spolek 
Seniorů byl do Nysy pozván na posled-
ní chvíli, když pořadatelům odřekl účast 
jiný soubor z Moravy,“ říká Anna Kou-
řilová, předsedkyně spolku, a dodává, že 

neváhali a nabídku vystoupení přijali.
Soubor Seniorů se představil v  ne-

děli 20. srpna od osmé hodiny večerní 
jako poslední účinkující. „Tanečníci 
zatancovali svůj celý, téměř hodinový 
program, v  němž nechyběly tradič-
ní prvky repertoáru, jako jsou polka, 
waltz a mazurka,“ vysvětluje Kouřilová 
a  dodává, že soubor touto cestou dě-
kuje pořadatelům z  kulturního domu 
v Nyse za pozvání a milé přijetí. 

Senioři Šumperk rovněž hledají nové 
členy, zejména muže. Více informací 
o  tomto folklorním souboru lze najít 
na  www.seniorisumperk.cz nebo také 
na Facebooku. B. Vondruška

Univerzita 3. věku při šumperské 
Akademii J. A. Komenského pokračuje 
po  prázdninách dalšími tématy. V  září 
bude zahájen zimní semestr 2017/2018 
a studenti si mohou vybrat ze dvou témat.

V rámci Genealogie se účastníci bě-
hem šesti přednášek postupně seznámí 
se základními pojmy z oblasti genealo-
gie (rodopisu) a získají řadu informací 
o  tom, jak začít pátrat po svých před-
cích. První přednáška „Úvod do  ge-
nealogie a  její dějiny“ se uskuteční 
ve  čtvrtek 21. září, další pak 12. října 
(„Jak se tvoří rodokmen“), 26. října („O 
matrikách“), 9. listopadu („Využití ar-
chivních materiálů ke studiu předků“), 
23. listopadu („Vývoj našich příjmení. 
Genealogie a genetika.“) a 7. prosince 
(„Rodové kroniky a srazy“).

Druhým kurzem je Včelařství, bě-
hem něhož se posluchači seznámí se 
základními činnostmi nezbytnými pro 
založení včelstva během celého včelař-
ského roku. Začíná ve  čtvrtek 5. října 
tématem „Med“ a  pokračuje 19. října 
(„Časné jaro“), 2. listopadu („Jaro“),  
16. listopadu („Choroby včel“),  
30. listopadu („Podletí, příprava 
na  zimu a  odběr měli“) a  7. prosince 
(„Chov a výměna matek, těžba vosku“).

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek 
v  době od  14 do  16 hodin v  budově 
Akademie J. A. Komenského na  nám. 
Míru 4, a to v učebně č. 4 v 1. poschodí. 
Přihlášky a informace o studiu najdou 
zájemci na www.ajak-sumperk.cz nebo 
mohou zavolat na tel.č. 603 293 688.

 -red-

Městská knihovna Šumperk nabízí 
už čtvrtým rokem v září a v říjnu prv-
ňáčkům šumperských základních škol 
možnost zaregistrovat se v  knihovně 
zdarma. Učitelé prvních tříd přitom 
již obdrželi pozvánky k  registraci 
do  knihovny, jež předají rodičům při 
prvních rodičovských schůzkách.  

Žákům prvních tříd, kteří se na zá-
kladě této pozvánky zapíší do knihov-
ny do  konce října, vystaví knihovnice 
čtenářskou legitimaci zdarma na  celý 
následující rok. K  registraci je nutný 
souhlas rodičů nebo zákonných zá-
stupců na Přihlášce do knihovny. 

Knihovna se k akci „Poprvé do školy, 
poprvé do  knihovny“ připojila v  roce 
2013. Legitimaci si na základě naší na-
bídky vyřídilo asi sedmdesát žáků prv-
ních tříd. Podle dosavadních zkušeností 
jich asi sedmdesát procent do knihovny 
pravidelně dochází i  po  skončení bez-
platné registrace a pravidelně si půjčuje 
knihy. Akce vznikla v dětském oddělení 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně, v sou-
časné době ji úspěšně realizuje řada 
veřejných knihoven v  republice, které 
tak pomáhají rozvíjet dětské čtenářství 
a zájem dětí o literaturu.

 K. Šeligová, ředitelka MK Šumperk  

Šumperský projekt, který se už dru-
hým rokem těší obrovskému ohlasu ně-
kolika set dětí a rodičů, odstartoval své 
další kolo 1. září. Všechny malé i velké 
hledače nepochybně potěší zpráva, že 
je tu opět Za  pokladem! Pro ty, jež si 
„truhličkový maraton“ ještě nevyzkou-
šeli nebo by se rádi na výpravu za truh-
ličkami vydali znovu, odstartoval 
Spolek Jokes&Games čtvrté kolo Za po-
kladem. Potrvá až do 29. září.

„Pokud máte v  sobě 
skrytého dobrodruha nebo 
chcete získat alespoň jednu 
ze skvělých cen, stačí navští-
vit stránky www.jokesga-
mes.cz či přímo web projektu 
www.poklad.jokesgames.cz, 
kde je umístěna mapa Šumperka. Na ní 
postupně najdete patnáct bodů, pat-
náct ukrytých truhliček,“ říká Jakub 
Gloza, jeden z  koordinátorů projektu. 
Stačí si podle něj jedno z míst vybrat, 
rozkliknout, podívat se na  fotografii 
místa a pomocí mapy se na místo vy-
dat. Na místě pak stačí pořádně hledat.

Organizátoři zdůrazňují, že nale-

zenou truhličku není třeba odnášet, 
ale že stačí si z ní pouze odebrat jeden 
z  připravených QR kódů, které jsou 
umístěny z boku truhličky.

„V  každé truhličce najdou hledači 
kartičky s QR kódy a je jen čistě na nich, 
zda se spokojí s kódem pouze z jedno-
ho místa, a tudíž jen s malou odměnou, 
anebo se vydají i  na  jedno z  dalších 
míst a  nasbírají QR kódů více. Čím 

více kódů, tím lepší odměna! 
Maximální počet nasbíra-
ných kódů je 10, kdy zapojený 
získá Cenu hledače,“ podotý-
ká Gloza a dodává, že pak je 
to už „easy“ - stačí QR kódy 
z  míst donést do  Spolkového 
domu na  náměstí Míru 20, 

kde sídlí Spolek Jokes&Games. 
„Kartičky přijímáme vždy ve  stře-
du od 14.15 do 15.15 hodin a v pátek 
od 14.15 do 15.30 hodin až do 29. září,“ 
upřesňuje Jakub.

Více informací najdete na www.po-
klad.jokesgames.cz, případné dotazy 
můžete směřovat na info@jokesgames.
cz či na telefon 776 293 312. -zk-

Šumperští Senioři vystoupili v Nyse Univerzita 3. věku láká 
na genealogii a včelařství

Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Hledači se mohou opět vyřádit!

Soubor Seniorů se představil v hodinovém programu.  Foto: -bv-

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

na pozici

referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 
Sb. o  sociálních službách, v  platném znění zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
v  platném znění * znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský řád, v  platném znění  
* znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  
v platném znění * dobrá orientace v sociální oblasti * praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána  
* získaná zvláštní odborná způsobilost v  sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění 

skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav   

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození  
* státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * tel. 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) * ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,  
v platném znění

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  RD, 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 15. 10. 2017 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději 27. 9. 2017. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí 
odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Kaleidoskop /Kulturní servis

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí

V pondělí 18. září obsadí od 14 hodin 
prostranství před budovou divadla žáci 
šumperské Střední školy železniční, 
technické a služeb, aby veřejnosti před-
vedli své řemeslné dovednosti. Na akci 
naváže v  17 hodin vernisáž výstavy 
jejich výrobků v minigalerii informač-
ního centra. Putovní výstava nazvaná 
Ukaž, co umíš! zde bude k  vidění do   
1. října ve  všední dny od  8 do  17 ho-
din, o víkendech pak od 9 do 12 a od   
13 do 17 hodin. -mk, zk-

Další setkání z cyklu Via Lucis chys-
tá na  úterý 19. září Středisko volného 
času Doris. Komorní pořad nese ná-
zev Ruku na srdce a jeho hosty budou 
herečka a  malířka Barbora Srncová 
a  herec, moderátor a  hudebník Petr 
Rajchert.

Během setkání, které začíná od   
18.45 hodin v  sále Vily Doris v  ulici  
17. listopadu, představí Barbora Srn-
cová svou matku Emmu Srncovou, 
výtvarnici a  malířku, jež vystavovala 
na  mnoha místech světa. Vstupenky 
v  ceně 50 Kč si lze zakoupit, případ-
ně rezervovat u  P.  Konupčíka, tel.č. 
731 610 037, konupcik@doris.cz.

Setkání bude předcházet vernisáž 
výstavy obrazů Emmy a  Barbory Srn-
cových v  galerii Na  schodech ve  Vile 
Doris. Uskuteční se o šesté odpolední.

 -zk-

Besedu nazvanou Návrat lososů 
do  českých řek o  současném stavu re-
patriačního programu na obnovení po-
pulace lososa v České republice chystají 
na čtvrtek 21. září šumperské knihovni-
ce. Hostem bude od 17 hodin Jiří Křesi-
na. Vstupné je padesát korun.  -kš-

Mladý písničkář Michal Horák se 
ve  středu 27. září představí šumper-
skému publiku. Koncertní program se 
navíc bude odehrávat přímo na  jevišti 
velkého sálu domu kultury.

Michal zpívá vlastní originálně hu-
morné skladby a  doprovází se přitom 
na  kytaru, foukací harmoniku, stage 
piano a v poslední době i na heligonku. 
Stal se vítězem mnoha hudebních sou-
těží - například Czechtalent, Jizerská 
nota, Folkový kvítek nebo Česko zpívá. 
Jeho videoklip k  písni „Mezinárodní“ 
se ze sta nominovaných umístil na sed-

mém místě v anketě Hvězda internetu 
v rámci Českého slavíka 2014.  -mh-

Významné životní jubileum vý-
tvarníka Lubomíra Bartoše připome-
ne podzimní výstava ve  výstavní síni 
šumperského muzea. Zahájena bude 
v  pátek 22. září v  17 hodin slavnostní 
vernisáží.

Rodák z  Klopiny, který žije a  tvoří 
v Šumperku, je široké veřejnosti znám 
především jako činorodý malíř expre-
sivně zachycující jesenickou krajinu 
a  obce širšího regionu. Mezi jeho ob-
razy najdeme také zátiší a portréty. Při 
výběru výtvarných technik se Bartoš 
neomezuje jen na olejomalbu, věnuje se 
také grafice, kresbě, mozaice, intarzii, 
gobelínu či art protisu. Výstava potrvá 
do 19. listopadu. -kl-

Medový den se odehraje ve  čtvrtek 
28. září od  10 do  17 hodin v  parku 
u  Vily Doris. Ti, kteří přijdou, se do-
zvědí zajímavosti z  včelího života. Or-
ganizátoři ze SVČ Doris pro ně připraví 

sportovní, herní a  výrobní stanoviště 
s  tématikou života včel. Návštěvníci se 
seznámí nejen s produkty, ale i s proce-
sem výroby medu, životem včel a vče-
lařením. 

O  den později, v  pátek 29. září, se 
pak mohou rodiče se svými dětmi vy-
dat na večerní bloudění městem nazva-
né Uličkami s  lampičkami. Putování 
začíná mezi sedmou a  osmou večerní 
na náměstí Míru u radnice, kde každý 
účastník získá průvodce na  cestu. Ten 
účastníky provede historickou částí 
Šumperka až k SVČ Doris v Komenské-
ho ulici, kde putování končí. S sebou by 
si měli příchozí vzít lampičky, lampiony 
nebo jiná světélka. -zk-

Hru významného amerického dra-
matika Tennessee Williamse Báječná 
neděle v  parku Crève Coeur si zvolila 
pro svůj režijní debut na divadle herec-
ká legenda Iva Janžurová. 

V cituplné komedii si Iva Janžurová 
zahrála v půlce 80. let v Divadle na Vi-
nohradech v režii Stanislava Remundy. 
Nyní stejnou postavu svěřila své dce-
ři Sabině Remundové, do  dalších rolí 
obsadila Barboru Munzarovou a  Lucii 
Žáčkovou, sama se také objeví v  jedné 
z rolí. Obdivovat jejich herecké výkony 
budou moci šumperští diváci v sobotu 
30. září od sedmé večerní. -red-

E. Srncová: Pozdní lásky

V  cituplné komedii Báječná neděle 
v parku Crève Coeur uvidí diváci Ivu 
Janžurovou, Sabinu Remundovou 
a Barboru Munzarovou.  Foto: archiv

Osmdesátiny akademického malíře 
Lubomíra Bartoše připomene výsta-
va v šumperském muzeu.

15. 9. od 16 hod. v AT na „K“  Výtvarná dílna pro školáky - pytlík na papuče 
 Nutné přihlásit se do 13.9.
19. 9. v 18 hod. v „galerii  Vernisáž výstavy Emma a Barbora Srncovy
na schodech“ ve Vile Doris
19. 9. v 18.45 hod.  Via Lucis: Ruku na srdce  Hosté: B. Srncová 
v sále Vily Doris  (herečka a malířka) a P. Rajchert (herec,   
 moderátor a spisovatel). Nutná rezervace na  
 tel.č. 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
20. 9. od 17.15  Sedánky pro mamky 
do 20.15 hodin na „K“ Tvoření všeho druhu pro ženy každého věku
22. 9. od 13 do 18 hod. na „K“  Den otevřených dveří na Komíně
28. 9. od 10 do 17 hod.  Medový den
v parku u Vily Doris
29. 9. od 19 hod. na nám. Míru  Uličkami s lampičkami 
 Večerní bloudění městem pro děti a rodiče
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
725 072 335, http://www.doris.cz.

SVČ Doris

Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti        Hraní pro  
   děti bez organizovaného programu 
Od 1. 10. každou St od 15 hod. v „Č“  Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Každý Čt od 16.30 hod. ve „FS“   Cvičení s rehabilitačními prvky
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

Via Lucis přivítá 
Barboru Srncovou 
a Petra Rajcherta

Vrátí se lososi 
do českých řek? Odpoví 

beseda v knihovně

Divadlo Kalich přiveze 
Báječnou neděli v parku 

Crève Coeur

„Doriska“ láká na 
Medový den a procházku 
uličkami s lampičkami

Muzeum připomene životní 
jubileum Lubomíra Bartoše

Písničkářský objev zavítá 
do Šumperka

Šumperští učni ukáží 
v informačním centru, 

co umějí

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

Městská knihovna

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

12. 9. od 10 hod. v „K“   Relaxační bubnování s Bobinou 
14. 9. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - látkové ozdoby
19. 9. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy - „retro vaření“
21. 9. od 9.30 hod. v „K“   Trénování paměti 
25. 9. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta 

Beseda na  téma dluhová problematika, 
insolvenční zákon a pomoc při oddlužení 
s pracovnicí poradny JEKHETANE - nut-
né přihlásit se!

26. 9. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“ Sraz před Majákem 
  ve 13.50 hod. - nutné přihlásit se!
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

12. 9. od 16 do 17.30 hod. v „S“   Klub filatelistů
14. 9. od 10 do 16 hod. v DPS Markéta  Sportovní hry pro seniory 
15. 9. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory
  Hrají Staří kamarádi
21. 9. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
25. 9. od 14 hod.   Promítání filmu Hiphop-erace z festivalu 
v Kavárničce Lalala v „S“   Jeden svět
26. 9. od 16 do 17.30 hod. v „S“   Klub filatelistů
Každé Po od 13 hod. v „P“   Konverzace v němčině 
  - mírně pokročilí I.
Každé Po od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí I.
Každé Po od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině - 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 (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé Út od 9.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory na židlích
Každé Út od 10 hod. v „S“   Zdravotní a rehabilitační cvičení
Každé Út od 10.30 hod. v „P“   Cvičení pro seniory
Každé Út od 10.30 hod. v „P“   Konverzace v němčině 
  - mírně pokročilí II.
Každé Út od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každé Út od 14 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - začátečníci
Každé Út od 15.30,   Jóga I.-III.
17 a 18.30 hod. v „S“
Každou St od 8.30 a od 9.45 hod. v „S“  Cvičení pro seniory
Každou St od 9.30 hod. v „P“   Trénování paměti
Každou St od 11 hod. v „P“   Konverzace v angličtině 
  - mírně pokročilí II.
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 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 13 hod. v „P“   Konverzace v angličtině - pokročilí
Bližší informace: P.D. Simonová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.tereza@
pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68. 
Informace o dalších aktivizačních programech na www.pontis.cz. 

SONS Šumperk

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

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

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

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
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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 15. 9. 2017 do 28. 9. 2017
    

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Koláč s tvarohovou náplní a meruňkou 80 g ......... 9,90 Kč
Slezská pekárna Opava 
Kostka cereální 80 g ........................................................ 6,20 Kč

!!!!!!!!

ZHUBNĚTE 
S RADOSTÍ 
NATRVALO

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 

ACRONYM Dynamic s.r.o. hledá:

Kontakt: 725 700 067
vit.veselovsky@acronym.cz

105 - 120 Kč /hod.
- Hodinová mzda

- Pružná pracovní doba
- Možnost zkráceného úvazku

- měsíční odměny, benefity
- Nástup ihned

- Zavedená zahraniční firma

ŠIČKA, ŠVADLENA

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
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Salon JK, Slovanská 7A, Šumperk 
Tel.: 724 792 369   l   www.salonjk.cz 
Otevřeno: Po - Pá 13:00 - 17:00

VÝROČNÍ

sleva 
20 %
14. - 15. 9.

Aktuálně šAty nA mAturitní 
A stužkovAcí ples, 
šAty do tAnečních

SALON_JK_inzerce_104x70.indd   2 25.8.2017   11:40:57

AZ EKOTHERM s.r.o., výrobní závod Šumperk
Zábřežská 68, tel: 583224801, 583215309, email: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

okna     
zimní 

zahrady  

!!! AKCE !!!
Dřevěné 
brikety 50 kg

139,-
Zimní zahrada 

                     
  = léto po celý rok

OP papírna, s.r.o., hledá nové
kolegyně a kolegy do týmu
NABÍZÍME: stabilní a různorodou práci v mezinárodní společnosti,
přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, měsíční prémie a 3 roční bonusy,
volnočasové aktivity, příspěvek na jazykové kurzy, závodní stravování,
autobusové spojení Šumperk–Olšany.

OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62
Kontakt na personální oddělení: tel. 583 384 571

myjob.opp@delfortgroup.com

OP papírna, s.r.o., hledá nové
kolegyně a kolegy do týmu
NABÍZÍME: stabilní a různorodou práci v mezinárodní společnosti,
přátelský kolektiv, 5 týdnů dovolené, měsíční prémie a 3 roční bonusy,
volnočasové aktivity, příspěvek na jazykové kurzy, závodní stravování,
autobusové spojení Šumperk–Olšany.

OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62
Kontakt na personální oddělení: tel. 583 384 571

myjob.opp@delfortgroup.com

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
!!!   Nově otevíráme od 5.9.2017 v areálu školy  prodejnu Rýmařovské pekárny, s.r.o.!!!
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OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

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

*akce se vztahuje na nákup brýlových skel různých typů /multifokální, na dálku, na čtení/

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ BRÝLE 
a užijte si barvy podzimu*

   1+1 ZDARMA
Pořiďte si v akci

Více informací v optice

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

Pro nově zřízené pracoviště laserového obrábění kovů:

e KONSTRUKTÉR / PROGRAMÁTOR CNC LASERU
sš / vš strojírenského zaměření, znalost CAD / CAM systémů, znalost programů 
Word, Excel, Outlook, AJ / NJ výhodou

e OPERÁTOR CNC LASERU
vyučen / sš strojírenského zaměření, zkušenost s obsluhou CNC strojů výhodou

Pro nově otevřenou práškovou lakovnu:

e LAKÝRNÍK
Dále hledáme zaměstnance na tyto pozice:

e REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
sš / vš , aktivní znalost NJ, Ms Office podmínkou, znalost dalšího jazyka (AJ, RJ, Ukra-
jinština, Polština) a celní problematiky výhodou

e SvÁŘEČ CO2

NABÍZÍME vÁM ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY, KLIMATIZOvANÉ 
PROSTORY, PŘÍSPĚvEK NA STRAvOvÁNÍ A ODPOvÍDAJÍCÍ  
PLATOvÉ OHODNOCENÍ

v PŘÍPADĚ zÁJMU NÁs KONTAKTUJTE: bencopo@bencopo.cz
BENCOPO s.r.o., Rudé armády 340, velké Losiny
Mgr. Tomáš Potěšil - tel.: 777 852 355, Ing. Alexandra Hojgrová -tel.: 774 598 500

HLEDÁME NOvÉ ZAMĚSTNANCE!
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/arteon

Arteon není pro každého.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,4–7,3 l/100 km, 114–164 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Nový fastback Arteon zaujme nezvykle protaženou siluetou a splývavou zádí ve stylu kupé. Mimořádným detailem, 
který oceníte při každém otevření dveří, jsou elegantní bezrámová okna. Aerodynamické boční linie přecházejí 
do výrazných předních a zadních partií, které dávají vozu sebevědomý a dominantní výraz.

Ne každý chce být středem pozornosti.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

Jste kreativní a vyznáte se v technologiích? 

Chcete se podílet na vývoji nových 
technologií a nových produktů? 

Hledáme kolegu do týmu na pozici 

Vývojář nových 
technologií

Jste kreativní a vyznáte se v technologiích? 

Chcete se podílet na vývoji nových 
technologií a nových produktů? 

Hledáme kolegu do týmu na pozici 

Vývojář nových 
technologií

Volejte 800 777 000

Hledáte práci?
Jste kreativní a vyznáte se v technologiích? 

Chcete se podílet na vývoji nových 
technologií a nových produktů? 

Hledáme kolegu do týmu na pozici 

Vývojář nových 
technologií

Jste kreativní a vyznáte se v technologiích? 

Chcete se podílet na vývoji nových 
technologií a nových produktů? 

Hledáme kolegu do týmu na pozici 

Vývojář nových 
technologií

Volejte 800 777 000

Hledáte práci?
Jste kreativní a vyznáte se v technologiích? 

Chcete se podílet na vývoji nových 
technologií a nových produktů? 

Hledáme kolegu do týmu na pozici 

Vývojář nových 
technologií

již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Úklid a čištění
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PRÁCE 
- kompletní úklidy a Bona systém
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY


