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Součástí smlouvy 
o partnerství je i převod 
ubytovny Sport

Město nabízí 
pozemky za Hniličkou, 
zbývá jich jen šest2, 4 3, 5 4

Knihovna 
se slavnostně otevře 
v sobotu 1. září 7

Někdejší trafostanice
se stala místem 
setkávání s anděly

Město roztančily domácí i zahraniční folklorní soubory

Indický folklor a kulturu představila skupina Rangsagar Performing Arts.  Foto: P. Kvapil

Na  festivalu nemohli chybět zástupci 
domácího folkloru.  Foto: P. Kvapil

Během Roztančené ulice obdivovali di-
váci umění těch nejmenších tanečníků. 
 Foto: -pk Pravou exotiku přivezli do Šumperka indonéští tanečníci.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
nadcházející měsíc září je ve srovnání 
s prázdninovou „okurkovou“ sezonou 
opravdu „nabitý“ akcemi. Divadlo chystá 
první premiéru nové sezony i dvě pohádky 
pro děti, v rámci Dnů evropského dědictví se 
otevřou památky a výstavy zdarma, místní 
Klub českých turistů připravuje cestu na 
Praděd, během níž představí stejnojmennou 
knihu, kino Oko nabídne festival sci-fi filmů 
Furure Gate, do Šumperka přijede osla-
vit koncertem své pětašedesátiny Dalibor 
Janda, Vilma Cibulková pobaví diváky v Ma-
gické hodině, sportovní fanoušci se mohou 
těšit na první hokejová, fotbalová či basket-
balová utkání v nové sezoně…
Tou nejvýznamnější událostí ale bezesporu 
je otevření zrekonstruované budovy někdejší 
Masarykovy školy, jež začne sloužit knihovně 
a jejím čtenářům a také vysokoškolským 
studentům. Znovuoživení objektu se tak do 
historie města zapíše symbolicky v „osmič-
kovém“ roce, který se nese ve znamení tzv. 
osmičkových výročí. Na ně se zaměří i dvě 
muzejní výstavy. Přeji krásné září. 

Z. Kvapilová, redaktorka
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Slavnostní otevření  
městské knihovny nesoucí  

jméno T. G. Masaryka, spojené se dnem 
otevřených dveří, se odehraje v sobotu 

1. září od druhé odpolední.   
Foto: P. Kvapil

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odložit 
postupně od pondělí 3. do pátku 

21. září do velkoobjemových 
kontejnerů. Mapku s umístěním 

a daty naleznete v tomto čísle 
zpravodaje, případně na 

www.sumperk.cz v odkazu Občan, 
sekci Komunální služby a podsekci 

Komunální odpad. 
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Ubytovně Sport v  areálu šumperského Tyršova 
stadionu se začíná blýskat na  lepší časy. Na Podniky 
města Šumperka, které objekt vlastní a zároveň i pro-
vozují, se obrátil vážný zájemce, který by ho chtěl nově 
provozovat. Rada města, jež působí jako valná hroma-
da PMŠ, letos v  červenci tuto možnost akceptovala. 
Vychází totiž z  koncepce modernizace zimního sta-
dionu, které dali zastupitelé „zelenou“ v loňském roce 
a  jejímž hlavním cílem je vybudování zcela nového 
zázemí pro všechny hokejové kluby na severní straně 
stadionu. Podniky tak nyní jednají o převodu objektu 
a po rozhodnutí správní rady jej chtějí zrealizovat.

Se zájemcem hodlají Podniky města uzavřít doho-
du o partnerství při rozvoji areálu zimního stadionu. 
Jejím hlavním cílem je zlepšení ubytovacích a  stra-
vovacích služeb v současné ubytovně s  tím, že bude 
dlouhodobě sloužit všem sportovcům z Tyršova sta-
dionu a bude jim poskytovat služby hodné moderní-
ho sportoviště jedenadvacátého století.

Vybraným partnerem, jenž je ochoten do bývalého 
hotelu Sport investovat vlastní prostředky, je šum-
perská společnost ROBANO s.r.o. „Tato společnost 
reagovala na  inzerát, v  němž jsme na  jaře nabízeli 
pronájem či prodej ubytovny nebo její části. Firmu 
kontroluje z padesáti procent Martin Hájek, a to pro-
střednictvím jím plně ovládané společnosti, která řídí 
například také společnost Truck Cargo Park s.r.o., jež 
provozuje areál bývalého ČSAD v  Žerotínově ulici. 
Vedle toho v Šumperku vlastní a rozvíjí další nemovi-
tosti. Ze zbývajících padesáti procent pak společnost 
zájemce kontroluje Miroslav Borák. Pan Hájek by měl 
zajišťovat investici tohoto projektu, pan Borák by pak 
měl mít na starosti vlastní provoz objektu, neboť má 

s obdobnými zařízeními bohaté zkušenosti,“ vysvětlil 
ředitel Podniků města Šumperka Patrik Tomáš Pavlí-
ček. Vzápětí upřesnil, že převodní cena nemovitosti 
činí čtrnáct milionů korun bez DPH. K  ní je třeba 
přičíst platbu za  odkoupení již hotového projektu 
a movitého vybavení ubytovny, jež se pohybuje kolem 
půldruhého milionu.

K uzavření smlouvy by podle ředitele PMŠ mohlo 
dojít již v polovině září, tedy na počátku nové hoke-
jové sezony. Kupující přitom musí dodržet poměrně 
přísné podmínky, počínaje provedením rekonstrukce 
objektu přes vybudování vyšších ubytovacích kapacit 
až po  závazek, že po  dobu deseti let bude poskyto-
vat ubytovací a stravovací služby primárně pro úče-
ly sportovců z  Tyršova stadionu. Investor se rovněž 
„upíše“ k tomu, že hokejové kluby budou moci za stá-
vajících podmínek využívat současné prostory v ob-
jektu, a to do doby, než dojde k vybudování nového 
zázemí zimního stadionu.  Pokr. na str. 4

Zpravodajství/Informace

Součástí smlouvy o partnerství při rozvoji 
zimního stadionu je i převod ubytovny Sport

V  někdejším hotelu Sport se nacházejí restraurace, 
ubytovna, sauna a  zázemí pro hokejisty a  tenisový  
areál.  Foto: P. Kvapil

Situační nákres s vyznačením obou plánovaných přístaveb zázemí zimního stadionu. 
 Autor: A2 Architekti Olomouc

  

       Úřad zajímá spokojenost 
občanů s jeho činností
Průzkum spokojenosti občanů s  činností úřadu 
2018 „rozjela“ šumperská radnice. Na  městském 
webu www.sumperk.cz v  sekci Aktuality zveřejnila 
anonymní dotazník a prosí o jeho vyplnění. Získané 
informace a připomínky poslouží jako podklad pro 
zkvalitnění poskytovaných služeb. -red-

     Farmáři nabídnou 
své produkty 7. září
Již pošesté budou mít Šumperané a lidé z okolí mož-
nost nakupovat potraviny a  další produkty přímo 
od výrobců. V pátek 7. září obsadí prodejci dvě de-
sítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem Grand. V rámci 
farmářských trhů, které připravila místní Okresní 
agrární komora ve  spolupráci s  městem, si budou 
moci příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvrté 
odpolední. -kv-

         Šumperský dětský sbor 
zapisuje nové děti
Zápis zpěváčků do  pří-
pravných odděle-
ní Šumperského 
dětského sboru 
proběhne v  pon-
dělí 10. září od   
14 do 17.30 hodin 
ve  velké zkušeb-
ně ŠDS na  Ko-
míně. 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 
Martina Koukolová, tel. č. 607 047 740, motyli@spk.
cz. -red-

     Bytové domy 
navštěvují preventisté 
kriminality
V  rámci projektu prevence kriminality nazvaného 
Bezpečný byt navštěvují preventisté kriminali-
ty společnosti ESC a.s. po  domluvě s  předsedou 
stavebního bytového družstva nebo společenství 
vlastníků bytové domy ve  městě. Preventisté, kteří 
se prokazují průkazem se jmenovkou a příslušným 
certifikátem, provádějí servis stávajícím zákazní-
kům, vysvětlují rizika dostatečně nezabezpečených 
dveří a další záležitosti.
Cílem projektu je navést domácnosti k  tomu, aby 
přemýšlely o zabezpečení proti krádeži a o ochraně 
vůči požáru a jeho šíření. Pokud projeví zájem, ob-
drží v rámci zmíněného projektu informace o mož-
nosti zabezpečení českými certifikovanými výrobky. 
Oznámení o projektu je vždy vyvěšeno na nástěn-
ce po  dohodě a  se souhlasem předsedy družstva 
či společenství vlastníků nebo na  vstupních dve-
řích do  bytového domu. Více informací naleznete 
na www.bezpecnybyt.cz. -red-
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Velký den D šumperské městské 
knihovny je doslova za dveřmi. V sobotu 
1. září přivítají knihovnice své čtenáře 
a  širokou veřejnost v  nových prosto-
rách někdejší Masarykovy školy v ulici 
28. října. V rámci Dne otevřených dveří 
budou pro zájemce od  druhé hodiny 
odpolední připraveny nejen pravidelné 
prohlídky, ale také hudební vystoupení, 
divadlo pro děti a scénické čtení.

„Pro veřejnost chystáme v  hodino-
vých intervalech pravidelné prohlídky 
s  výkladem. Odpoledne zpestří vy-
stoupení pražské art-popové kapely  
20 Minutes, jejíž jádro tvoří jednova-
ječná dvojčata - sestry Simona a Deni-

sa Katzer, a pro děti zahraje divadelní 
soubor Buchty a  loutky v  malém sále 
pohádku Zlatá husa. Celé odpoledne 
pak uzavře ve  velkém sále scénické 
čtení textů Jiřího Suchého pro-
ložené písničkami slavné 
dvojice Suchý - Šlitr v  po-
dání Olgy Kaštické, Svatavy 
Niečové a  Zdeňka Dočekala 
pod režijním vedením Lucie 
Šmejkalové,“ přibližuje pro-
gram slavnostního Dne otevřených 
dveří ředitelka knihovny Kamila Še-
ligová. Vzápětí dodává, že zájemci si 
budou moci zdarma odnést almanach 
nazvaný Masaryčka, který vychází 

u  příležitosti zahájení provozu 
knihovny v  nových prostorách 
a  jenž připomíná devadesát let 
od  otevření první české školy 

v  Šumperku právě v  této 

budově a zachycuje její historii. 
„Z  almanachu mám velkou radost. 

Nejen z jeho obsahu, který je zpracova-
ný velmi pečlivě a podrobně, takže bude 
nepochybně pro mnohé cenným studij-
ním materiálem, ale i  z  jeho moderní 
grafické podoby, jež je dílem básníka, 
výtvarníka a  designéra Aleše Kauera. 
Chtěla bych v této souvislosti poděkovat 
paní Miluši Berkové, která na celou jeho 
koncepci coby editorka a  korektorka 
dohlížela,“ zdůrazňuje Šeligová. Ti, kte-
ří se první zářijovou sobotu do nových 
prostor knihovny z jakéhokoliv důvodu 
nedostanou a budou mít o almanach zá-
jem, nemusejí smutnit. K dostání totiž 
bude za sto deset korun v informačním 
centru v budově divadla.

„Řádný provoz, spojený s  půjčová-

ním knih a poskytováním dalších kni-
hovnických služeb, zahajujeme v  pon-
dělí 3. září,“ připomíná ředitelka. A nová 
je podle ní výpůjční doba. „Ve  staré 
budově byla dětská půjčovna pro ve-

řejnost otevřena 
jen odpoledne, 
do  oběda to-
tiž knihovnu 
navštěvovaly 
děti z  mateř-

ských a  základních škol, takže jsme 
do  tamních malých prostor nemoh-
li současně pouštět i  veřejnost. To se 
nyní mění a  novinkou je také to, že 
budeme mít otevřeno i  v  čase oběda,“ 
podotýká Šeligová. Čtenáři si tak od   
3. září mohou půjčovat knihy nepřetr-
žitě od  8 do  18 hodin v  půjčovně pro 
dospělé, v té pro děti pak od 9 do 17 ho-
din. Čtvrtek zůstává zavíracím dnem.

A  na  návštěvníky knihovny čeka-
jí ještě další novinky. Počínaje jed-
notným vizuálním stylem knihovny, 
včetně nového loga, pod nímž je po-
depsán již zmíněný Aleš Kauer, který 
graficky navrhl také celý orientační 
informační systém uvnitř budovy, až 
po  moderní technologie pro půjčo-
vání a  spravování knihovních fon-
dů. V  „novém“ působišti totiž bude 
knihovna využívat tzv. RFID systém, 
což je bezdotyková automatická iden-
tifikace sloužící k přenosu a ukládání 
dat pomocí elektromagnetických vln. 
 Pokr. na str. 5

Lidé v Šumperku a okolí nesmějí od čtvrtku 9. sr- 
pna brát z řek a potoků vodu na zalévání zahrad nebo 
napouštění bazénů. Odbor životního prostředí vydal 
kvůli trvajícímu suchu opatření obecné povahy, které 
zakazuje takzvané nakládání s povrchovými vodami 
a jejich odběr ze všech vodních toků a z nich napáje-
ných vodních ploch. Omezení platí v celém správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk, a to 
až do odvolání. 

Stop stav odběru povrchových vod šumperská rad-
nice jako příslušný vodoprávní úřad zdůvodnila mi-
mořádně nepříznivou klimatickou situací. Vzhledem 
k  dlouhotrvajícím vedrům a  minimálním srážkám 
došlo ke kritickému snížení průtoků ve vodních to-
cích pod nebo lehce nad úroveň hranice sucha. Tento 
pokles už na některých místech ohrožuje vodní živo-
čichy i samotnou funkci toku.

Za nakládání s povrchovými vodami se přitom po-
važuje odběr povrchových vod pomocí technického 
zařízení, například čerpadla, trkače a podobně. Zákaz 
se zatím netýká odběrů povrchových vod, jejichž vy-
užití je základem nebo nedílnou součástí výrobního 
procesu. Jde například o  vodárenské podniky či ze-
mědělská družstva, jež by ale samozřejmě měly povr-
chové vody využívat maximálně hospodárně. Pokud 
by opět došlo ke zhoršení situace s vodami, bude nu-
cen vodoprávní úřad přikročit k dalšímu omezování 
odebírání a jinému využívání povrchových i podzem-
ních vod. -kv-

Informace/Otevření knihovny

Knihovna se slavnostně otevře v sobotu 1. září, ponese jméno T. G. Masaryka

Úřad vydal zákaz
o odběru povrchových vod

Minulý týden prošli všichni zaměstnanci knihovny školením pro obsluhu nových 
moderních technologií.  Foto: -pk-

Areál na Benátkách se rozrůstá o nová sportoviště, jež se nacházejí na travnaté ploše mezi skateparkem a rybní-
kem. Kromě členité pumptruckové klopené dráhy pro děti, která je již hotová, se zde v těchto dnech dokončuje 
hřiště pro parkour, doplněné sestavami pro workout. Lidé tu najdou kromě sestav hrazd a zdí také balanční trub-
ky, lavice, bradla, horizontální žebříky, betonové polokoule či dřevěné lavice a další konstrukce. Investice přijde 
místní radnici na více než tři miliony korun.  Foto: P. Kvapil

Knihy se začnou půjčovat 
3. září, na čtenáře čeká 

řada novinek
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Konkrétní termín zahájení rekon-
strukce krytého plaveckého bazénu 
na Benátkách, jež Podniky města Šum-
perka provozují prostřednictvím své 
dceřiné společnosti Šumperské sportov-
ní areály, zůstává stále nejasný. PMŠ totiž 
obdržely od antimonopolního úřadu in-
formaci, že firma HOCHTIEF CZ, která 
ve výběrovém řízení na dodavatele stav-
by skončila se svojí nabídkou na druhém 
místě a jejíž návrh na přezkum rozhod-
nutí zadavatele (PMŠ) Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže v  prvoinstančním 
řízení zamítl, podala v  pátek 27. čer-
vence proti tomuto rozhodnutí rozklad 
k jeho předsedovi. Ten má na rozhodnu-
tí ze zákona šedesát dnů.

„Vzhledem k  tomu, že navrhovatel 
v rozkladu neuvedl žádné nové skuteč-
nosti, pouze zkopíroval některé pasáže 

z  původního návrhu a  omezil se jen 
na  konstatování, že s  prvoinstančním 
rozhodnutím antimonopolního úřadu 
nesouhlasí, očekáváme, že by předseda 
úřadu mohl o podaném opravném pro-
středku rozhodnout i  v  kratší době,“ 
říká Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel 
Podniků města Šumperka. Ty tak až 
do  verdiktu předsedy úřadu mají svá-

zané ruce, neboť podání rozkladu má 
tzv. odkladný účinek. 

Pokud předseda prvoinstanční roz-
hodnutí potvrdí, stane se rozhodnutí 
o zamítnutí návrhu společnost HOCH-
TIEF CZ pravomocným a Podniky bu-
dou moci uzavřít smlouvu na realizaci 
stavby s  vítězným dodavatelem PKS 
stavby ze Žďáru nad Sázavou a vzápětí jí 
předat staveniště. Finální rozhodnutí by 
tedy mělo padnout nejpozději 26. září. 

Od okamžiku převzetí staveniště pak 
bude mít zhotovitel na realizaci celého 
díla patnáct měsíců. „Jde však o  složi-
tou rekonstrukci, během níž mohou 
na stavbě vyvstat nepředvídatelné sku-
tečnosti, které mohou mít vliv na  ter-
mín dokončení. Naším velkým přáním 
je, aby se příští rok na Vánoce podařilo 
bazén otevřít,“ zdůraznil ředitel. -kv-

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
prodává zasíťované pozemky v  loka-
litě za  Hniličkou. Z  původních sedm- 
nácti jich je v  současnosti volných 
pouze šest. Kupní cena zasíťovaného 
pozemku je 950 Kč/m2, k  níž je třeba 
přičíst sazbu DPH v platné výši. 

Z celkem sedmnácti stavebních par-
cel byla v  době uzávěrky tohoto čísla 
na  jedenáct z  nich uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě kupní či rezervace. 
Velikost pozemků se pohybuje od osmi 
set do  tisíce metrů, přičemž k  lokalitě 
je vybudovaná hlavní společná přístu-
pová komunikace. Před nedávnem pak 
město dokončilo výstavbu inženýr-
ských sítí a vnitřních komunikací. 

Pokud máte o  pozemek v  lokalitě 
zájem, neváhejte a  vyberte si parcelu, 

která vám bude vyhovovat. Přesné zně-
ní podmínek prodeje je možné najít 
na  www.sumperk.cz, v  sekci Podnika-
tel, podsekci Majetkové záměry, Prodej 
pozemků. Zde si lze rovněž na  mapě 
s  jednotlivými označenými pozemky 
ověřit, zda jsou parcely ještě v nabídce. 

Dotazy, připomínky a  žádosti adre-

sujte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
majetkoprávní odbor, H. Répalová, tel. 
č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Vernerová, 
referent majetkoprávního odboru, tel. 
č. 583  388  564, e-mail: dagmar.verne-
rova@sumperk.cz, nebo osobně na od-
boru MJP, budova radnice, I. poschodí, 
dveře č. 514 v pondělí až čtvrtek. -kv-

  Pokr. ze str. 2
Pokud k realizaci dohody dojde, chce 

se investor do  rekonstrukce pustit co 
nejdříve, aby mohl v horizontu dvou let 
tento závazek splnit. 

Vyřešit situaci s ubytovnou Sport, jež 
vyžaduje rekonstrukci za několik desí-
tek milionů korun, se Podniky města 
snaží delší dobu. Vlastní peníze však 
k  dispozici nemají, neboť postupně 
modernizují sousední zimní stadion. 
Zde zatím ve  třech etapách proinves-
tovaly pětapadesát milionů korun, 
dalších dvacet pak získaly jako dotaci 
od Státního fondu životního prostředí 
na  modernizaci technologie chlaze-
ní ledové plochy. „Nemáme finance 
na obě stavby zároveň a víme, že v nej-
bližších pěti letech je ani mít nebudeme, 
takže budova by zůstala v neuspokoji-
vém stavu. Navíc objekt jako celek je 
stále ztrátový. V některých médiích se 
sice v  nedávné době objevilo, že pro-

voz je ziskový, ale jednalo se o  velmi 
zkreslující informace. V mírném zisku 
byla v loňském druhém pololetí pouze 
ubytovací část, ale celkově je provoz 
celé budovy stále ve  ztrátě. Uzavření 
dohody nám tak umožní nejen vyřešit 
problém se ztrátovostí objektu, aniž by-
chom museli ukončit jeho provoz, ale 
peníze z  převodu tak můžeme využít 
na výstavbu nového zázemí pro hoke-
jové kluby. Ve finančním plánu by měly 
tvořit zhruba polovinu nákladů,“ po-
dotkl Pavlíček a dodal, že tato investice 
by neměla přesáhnout pětatřicet mi- 
lionů korun bez DPH. 

„Před čtyřmi lety vybralo zastupi-
telstvo města ze tří předložených vari-
ant modernizaci stávajícího zimního 
stadionu ve  výši sedmdesáti milionů. 
Z  nich tedy po  dokončení zmíněných 
tří etap zůstalo nevyčerpáno patnáct, 
které pokryjí druhou polovinu této in-
vestice. Případné další náklady přesa-

hující třicet milionů by pak šly z našich 
vlastních zdrojů,“ objasnil ředitel.

Nové důstojnější zázemí pro hoke-
jové kluby by mělo vyrůst na  zelené 
ploše jako přístavba k  severní tribuně, 
tedy směrem k  hlavní tribuně Tyršova 
stadionu. V  dvoupodlažním objektu 
jsou naplánovány nové šatny, posilov-
na, rozcvičovna a  společenské prosto-
ry. „Projekční příprava, včetně vydání 
potřebných rozhodnutí, nám zabere asi 
půldruhého roku, takže výstavbu by-
chom chtěli zahájit v roce 2020,“ přiblí-
žil časový harmonogram Pavlíček.

Půjde přitom o  první etapu moder-
nizace zázemí zimního stadionu, ozna-
čenou jako etapa 3a. Další etapa 3b, 
zahrnující kompletní rekonstrukci stá-
vajícího přístavku k jižní tribuně, jež se 
odhaduje na  deset milionů korun bez 
DPH, zatím žádný termín realizace sta-
novený nemá. Záviset bude na finanční 
situaci Podniků města Šumperka. -kv-

Firma podala rozklad, rekonstrukce plaveckého bazénu stále nemůže začít

Město nabízí pozemky za Hniličkou, zbývá jich jen šest

  

     Institut pro zdraví 
a rodinu rozdává 
knihy, DVD a CD
Knihy, DVD nebo CD zaměřené 
na  komplexní zdraví člověka získá-
te zdarma v sobotu 8. září od 14 do 
17 hodin u „stolečku“ u obchodního 
domu Jednota na Hlavní třídě. Tuto 
charitativní akci pořádá v Šumper-
ku zpravidla jednou měsíčně vždy 
v  sobotu Institut pro zdraví a  ro-
dinu o.p.s. Další termíny tak jsou  
6. a 27. října, 3. a 24. listopadu. Více 
informací podá Markéta Sládková 
na tel. č. 724 309 276 nebo e-mailem 
kniha@centrum.cz. -kv-

     Na České 
zemědělské 
univerzitě můžete 
studovat 
i v Šumperku
Možnost vysokoškolského studia 
na  Provozně ekonomické fakultě 
České zemědělské univerzity v  Pra-
ze mají lidé přímo v  Šumperku. Zá-
jemci o  studium v  akademickém 
roce 2018/2019 se mohou přihlá-
sit do  pátku 31. srpna. Univerzita 
v Šumperku nabízí studium bakalář-
ského (Bc.) a navazujícího magister-
ského (Ing.) stupně, oboru Veřejná 
správa a  regionální rozvoj. Zájemci 
se mohou osobně informovat pří-
mo v  konzultačním středisku, které 
sídlí v  budově Akademie J. A. Ko- 
menského na  nám. Míru 4. Více 
na  www.pef.czu.cz nebo www.ajak-
-sumperk.cz. -red-

     Do resortu Losinka 
se sjedou příznivci 
caravaningu
Šumperský Caravan club Morava  
pořádá od  30. srpna do  2. září se-
tkání nejen příznivců caravaningu 
v rapotínském areálu Holiday Resort 
Losinka. Kromě volného programu 
s nabídkou nejrůznějších aktivit chys-
tá na sobotu 1. září posezení se živou 
hudbou. Naplánováno je od  osmé 
večerní v  prostorách resortu Losin-
ka. Více informací poskytne Karel 
Nevařil, tel. č. 603  494  733, e-mail  
karel.nevaril@gts.cz. -red-

Zubní pohotovost na Šumpersku: 
víkendy a svátky od 8 do 11.30 hodin

Informace o sloužícím lékaři 
a ordinaci: tel. č. 585 544 444, 

www.dent.cz v Sekci pro veřejnost

Součástí smlouvy o partnerství při rozvoji zimního stadionu je i převod ubytovny Sport

Vizualizace plaveckého bazénu na Be-
nátkách.  Vizualizace: Studio Zlín

V lokalitě za Hniličkou dokončilo město před nedávnem výstavbu inženýrských sítí 
a vnitřních komunikací.  Foto: -pk-
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Otevření knihovny

   Pokr. ze str. 3
„Systém, který jsme už začali zavá-

dět v bývalém působišti, spočívá v tom, 
že každá kniha je opatřena čipem,“ 
vysvětluje ředitelka. To podle ní nyní 
prakticky odstraní problém s krádeže-
mi, ale především zrychlí půjčování. 
Speciální snímací zařízení zabudované 
ve výpůjčním pultu je totiž schopné na-
číst všechny knihy najednou. Navíc je 
napojeno na  vstupní brány, které kaž-
dou nenačtenou knihu „zachytí“. 

V nové půjčovně pro dospělé je rov-
něž nainstalováno tzv. selfcheck zaří-
zení, jež umožní čtenářům půjčování 
a vracení knih bez kontaktu s obsluhují-
cím personálem. Knihovnice tak budou 
mít víc času věnovat se čtenářům, kteří 
potřebují pomoci s výběrem literatury.

Díky tomu, že je knihovna nově vy-
bavena přednáškovými a  společenský-
mi sály, bude moci od  září postupně 
rozšiřovat nabídku služeb. „Zamýšlíme 
přednáškové cykly věnované regio-
nální historii, cestování, zdravému ži-
votnímu stylu, počítáme s  literárními,  
hudebními a  výtvarnými semináři. 
Chceme, aby si ze  široké nabídky vy-
brali lidé všech věkových kategorií, a to 
nejen obyvatelé města Šumperka, ale 
i širšího okolí,“ plánuje Šeligová. 

Od začátku nového školního roku tak 
bude knihovna pokračovat v  přednáš-
kách oblíbeného literárního semináře, 
který stejně jako loni povede Marie 
Brožová ze zábřežského gymnázia. „Pro 
tento rok jsme se rozhodli jednotlivé 

přednášky nabízet samostatně s  tím, 
že vstupné na  každou z  nich bude tři-
cet korun. První přednáška proběhne 
v úterý 11. září od 18 hodin a jejím té-
matem bude Thomas Bernhard, tvůrce 
„negativního vlasteneckého románu“, 
enfant terrible rakouské literatury,“ láká 
na seminář ředitelka knihovny. V říjnu 
přitom bude řeč o Imre Kertészovi, v lis-
topadu o Vladimíru Holanovi a v pro-
sinci o Amélii Nothombové. 

Z  jiného „soudku“ bude přednáška 
Víta Lucuka, naplánovaná na  středu  
12. září, k  výstavě Zaniklé osady, jež 
bude v tentýž den nainstalována na vel-
kých panelech na Hlavní třídě.  

„Chceme se podobně zaměřit 
i  na  další oblasti. S  Romanem Janků, 
který v  Šumperku pořádá koncerty 
Klasiky Viva a Klášterní hudební slav-
nosti, zvažujeme, že podpoříme vzdě-
lávání v  oblasti vážné hudby. Několik 
dnů před každým koncertem by mohl 
vést seminář, v němž přiblíží interpre-
ty, skladby, které zazní, i jejich autory,“ 

poodkrývá plány ředitelka, která chce 
rovněž dále rozvíjet spolupráci s míst-
ními spolky a neziskovými organizace-
mi, jako jsou Charita Šumperk, Pontis, 
SONS, klub turistů, Liga proti rakovi-
ně, Dětský klíč a další.

Ve  spolupráci s  Ivou Smýkalovou 
pak knihovna „rozjíždí“ od konce září 
cyklus celostní muzikoterapie ve formě 
metody „CMLH - celostní muzikote-
rapie Lubomíra Holzera“. Ta působí 
na člověka jako na celek, tedy na celou 
bytost a všechny její úrovně - fyzickou, 
mentální, emoční, sociální, energetic-
kou i duševní zároveň. To, co uzdravuje, 
je harmonizace tohoto celku. To, co léčí, 
je samotný zvuk, který vytváří muziko-
terapeut hrou na nástroje z přírodních 
materiálů v přirozeném ladění. „Cyklus 
bude sestávat z přednášek, praktických 
ukázek, seznámení s  lidovými nástroji 

a jejich výrobou, z relaxace a bubnová-
ní a je určený pro širokou veřejnost, pro 
děti i dospělé,“ vysvětluje Šeligová a do-
dává, že první setkání nazvané Kořeny 
muzikoterapie se uskuteční ve  čtvrtek  
27. září. 

Lubomír Holzer nabídne dopole-
dne „muzikopohádku“ a  workshop 
pro děti, odpoledne pak pro dospělé 
přednášku a  relaxaci. Workshop s  po-
vídáním o nástrojích s možností jejich 
zakoupení povede hodinu po  poledni 
Vít Kašpařík. Další setkání proběhnou 
v  listopadu, v  únoru a  v  dubnu. Více 
informací lze získat od Ivy Smýkalové, 
e-mail ivasmykmusic@seznam.cz, tele-
fon 736 434 489.

Přestavba někdejší „masaryčky“ 
v  ulici 28. října na  knihovnu, vzdělá-
vací a komunitní centrum odstartova-
la předloni na  podzim podle projektu 
Ladislava Trčky z  kanceláře Proink ze 

Starého Města pod Sněžníkem a  ode-
hrávala se v režii kroměřížské dodava-
telské firmy VW WACHAL. Vybavení 
interiéru navrhl architekt Petr Doležal. 
Vlastní provoz knihovny je soustředěn 
ve dvou patrech. To třetí obsadí z velké 
části strojní fakulta ostravské Vysoké 
školy báňské, která dosud sídlila v pro-
storách Střední odborné školy v Země-
dělské ulici a  jež bude knihovně platit 
nájem a provozní náklady. 

Od  1. září ponese knihovna nové 
pojmenování. Ve svém názvu bude mít 
jméno prvního prezidenta českoslo-
venské republiky. „Knihovna se pře-
stěhovala do bývalé Masarykovy školy. 
Lidé si zvykli označovat tuto budovu 
jako „masaryčku“ a my jim nechceme 
tuto tradici brát. Navíc právě v  září 
vzpomínáme devadesát let od otevření 
první české školy v Šumperku. Slavíme 
také sté výročí vzniku republiky, o  je-
jíž mezinárodní uznání se významně 
zasloužil právě Tomáš Garrigue Masa-
ryk. Jeho osobnost připomíná i  busta 
u  vstupu do  knihovny, přestěhovaná 
od budovy gymnázia a nově instalova-
ná podle původního návrhu sobotín-
ského sochaře Jiřího Jílka,“ objasňuje 
důvody změny názvu ředitelka knihov-
ny.  -kv-

Na září chystá knihovna 
literární seminář 

či celostní muzikoterapii

Knihovna ponese jméno 
T. G. Masaryka 

Knihovna se slavnostně otevře v sobotu 1. září, ponese jméno T. G. Masaryka

Den otevřených dveří Městské 
knihovny T. G. Masaryka
Sobota 1. září od 14 hod. 

Pravidelné prohlídky knihovny: 
14.15, 15.15, 16.15 a 17.15 hod.

Hudební vystoupení 20 Minutes: 
14.00, 15.30 a 16.30 hod.

Divadlo pro děti - Zlatá husa 
(Buchty a loutky): 15.00 hod., malý sál
Scénické čtení - texty Jiřího Suchého 

+ písničky Suchého a Šlitra: 
18.00 hod., velký sál 

Během dvou dnů přemístila firma z Ostravska na speciálních vozících všech šedesát 
tisíc svazků do  nové knihovny. Pokud by knihovnice musely všechny svazky dávat 
do balíků a potom znovu abecedně třídit, trvalo by to nejméně dva měsíce.  Foto: -pk-

Tzv. selfcheck zařízení umožní čte-
nářům půjčování a  vracení knih bez 
kontaktu s  obsluhujícím personálem. 
 Foto: -pk-

Moderní grafickou podobu almanachu 
Masaryčka navrhl Aleš Kauer.
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Almanach Masaryčka 

Začátkem září proběhne v  Šumper-
ku jedna z  nejočekávanějších událostí 
posledních let - otevření nové Městské 
knihovny T. G. Masaryka Šumperk v bu-
dově bývalé první české menšinové školy, 
pojmenované podle prvního prezidenta 
Československé republiky T. G. Ma- 
saryka. Vedení města Šumperka se roz-
hodlo vydat u této příležitosti almanach 
zachycující téměř sto let historie Masa-
rykovy školy, instituce, která se výrazně 
zapsala do historie města i do povědomí 
několika generací jeho obyvatel.  

Autoři almanachu považova-
li za  vhodné seznámit čtenáře hned 
v  úvodu publikace se společenskými 
a  politickými poměry v  prvorepubli-
kovém Šumperku, městě s  převážnou  
většinou německého obyvatelstva. 
Historik Drahomír Polách vypráví 
o  soužití Čechů a  Němců s  lehkostí 
jemu vlastní a  dokáže přitom vystih-
nout podstatu problému velmi výstiž-
ně. Na  něj navazuje historička umění 
Kristina Lipenská exkurzem po  téměř 
stoleté historii budovy českých men-
šinových škol v  Šumperku. Vycházela 
z práce Františka Spurného, ale k téma-
tu přistoupila originálně a osobitě. Za-
chytila velmi výstižně snahy o založení 
vlastní české školy, které můžeme po-
zorovat již od roku 1913. Byly koruno-
vány úspěchem až v roce 1928, kdy byla 
veřejnosti předána do  užívání vlastní 
nová budova, v níž sídlily tři školy: čes-
ká obecná a dvě české měšťanské školy, 
všechny tři pak byly pojmenovány po-
dle T. G. Masaryka. 

V  těžkém období II. světové války 
byl vývoj českého školství v Šumperku 
na  téměř sedm let přerušen. Po  válce 
koordinoval obnovu školství v  Šum-
perku vynikající pedagog, pan Vilém 

Medlík, který ji řídil od  června 1945 
až do  roku 1965. Změny ve  společ-
nosti, které přineslo jaro 1968, zasáhly 
i atmosféru školy. O dva roky později, 
ve školním roce 1970-1971, narušil ži-
vot školy nástup normalizace se všemi 
jejími důsledky. 

Postupně v průběhu dalších let počet 
žáků klesal, a  proto byla výuka v  Zá-
kladní škole T. G. Masaryka v  červnu 
1998 ukončena. V budově pak fungo-
vala od 1. září téhož roku Střední od-
borná škola památkové péče. Provoz 
SOŠ PP byl v  této budově ukončen 
v roce 2010, kdy vedení školy rozhod-
lo o jejím opuštění a přemístění výuky 
do  prostor tzv. „Zámečku“.  Budova 
Masarykovy školy v  dalších letech 
osiřela a  město pro ni začalo hledat 
důstojné využití, které postupem času 

našlo ve  zřízení Městské knihovny  
T. G. Masaryka. 

Kniha v moderním grafickém zpra-
cování básníka, výtvarníka a designéra 
Aleše Kauera nabízí kromě biografic-
kých portrétů ředitelů a  významných 
osobností spjatých s Masarykovou ško-
lou také vzpomínky ředitelů, učitelů 
a žáků od roku 1939 až do roku 2005. 
Nechybí ani bohatá fotografická část 
sestavená především z fotografií kronik 
školy uložených ve  Státním okresním 
archivu Šumperk a  doplněná sezna-
my jejích ředitelů a učitelů. Fotografie 
poskytlo také Vlastivědné muzeum 
v Šumperku a řada soukromých osob.

Všem, kteří se na vzniku almanachu 
podíleli, patří velký dík autorského ko-
lektivu, neboť bez jejich obětavosti a lás-
kyplné spolupráce by kniha nemohla 
vzniknout. Almanach bude možno 
získat při slavnostním otevření Měst-
ské knihovny T. G. Masaryka Šumperk 
v  sobotu 1. září a  později zakoupit  
v Informačním centru města Šumperka 
na Hlavní třídě. M. Berková

Vychází MASARYČKA, almanach k  90. výročí založení první české 
školy v Šumperku a otevření nové Městské knihovny T. G. Masaryka

Pomník T. G. Masaryka s bustou zhotovenou v roce 1990 podle návrhu akademické-
ho sochaře Jiřího Jílka.  Foto: J. Pavlíček, 1990

Komplex Dryákových škol po dostavbě reálného gymnázia v létě 1931.  Foto: archiv J. Václavíka

Budova Masarykovy školy s vchodem pro měšťanskou školu, 1931. 
 Foto: Vlastivědné muzeum v Šumperku

Karel Cvrk, ředitel měšťanské školy  
v Šumperku v letech 1924-1938. 
 Foto: rodinné album
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V  místo setkávání s  anděly se proměnila někdej-
ší trafostanice a  její okolí u  frekventované turistické 
cesty v  blízkosti lomu nad Tulinkou v  šumperském 

lese. Na jeho realizaci získala místní radnice ve spo-
lupráci s  Podniky města Šumperka krajskou dotaci 
ve výši dvou set dvaceti tisíc korun z titulu na pod-

poru cestovního ruchu v turistických regionech Jese-
níky a Střední Morava. Investiční část projektu stála  
268 tisíc korun, výroba a osazení soch, vytvoření in-
formačních tabulí a letáků pak 196 tisíc. 

O  opravě chátrající trafostanice, u  níž končí tzv. 
andělská stezka, rozhodly Podniky města Šumper-
ka, které ji mají ve  své správě, v  roce 2015. Řešení 
celého prostoru je inspirováno návrhem architekta 
Jiřího Valerta. Vlastní zabezpečení objektu přišlo 
v  roce 2016 Podniky města na  necelého čtvrt mi-
lionu. Loni pak proběhly v režii radnice a z dotace 
Olomouckého kraje terénní úpravy, v  jejichž rám-
ci se vybudovalo schodiště z  přírodních materiálů 
a ocelová lávka, která umožňuje přístup do druhé-
ho nadzemního podlaží trafostanice. Vlastní osaze-
ní soch přišlo na řadu minulý rok v  listopadu, kdy  
sochám „vdechli život“ členové spolku Artibi. Ten 
vzešel z  poptávkového řízení a  stojí mimo jiné 
za  projektem Andělárium - galerie pod širým ne-
bem. Dvě sochy andělů se přitom nacházejí uvnitř 
trafostanice, dvě jsou zavěšeny na  průčelí objektu 
a jedna andělská bytost „vylétává“ z jejího okna. 

Součástí projektu bylo rovněž vytvoření naučných 
stezek, které provedou turisty po stopách soch andě-
lů v příměstském lese. Tři informační tabule ve tvaru 
andělského křídla, ukazujícího směr, tak jsou umís-
těny na  konci tzv. Čarovného lesa, na  cestě k  Tu-
lince z  ulice Reissovy, právě u  bývalé trafostanice, 
a na kraji příměstského lesa směrem od Rejchartic. 
Vydány byly rovněž informační letáky vztahující se 
ke zmíněným naučným stezkám, jež jsou k dispozici 
zdarma v informačním centru na Hlavní třídě. -kv-

Informace/Zpravodajství

Spolek Jokes&Games, který v  Šumperku pořádá 
zábavné akce, soutěže a hry, zahajuje již svoji jedenác-
tou sezonu. Tradičně úspěšnou BubbleMánií. 

„Akci pořádáme již potřetí a za tu dobu si ji oblí-
bily stovky dětí i rodičů,“ konstatuje šéf spolku Jakub 
Gloza. Akce plná mýdlových bublin se bude konat 
v neděli 9. září a nabídne nejen velkou show bubli-
náře z Prahy, která začne v 15 hodin, ale také zábavný 
mýdlový workshop. „Během celého odpoledne budou 
navíc pro děti nachystána stanoviště plná zábavných 
bublin a  také Bumber Ball, díky němuž se budou 
moci děti jednou z takových bublin stát,“ láká na akci 
Jakub. 

Pokud jste propadli kouzlu mýdlových bublin, ne-
nechejte si akci ujít a vyrazte do parku k Vile Doris. 
Právě tam se budou od  druhé odpolední dít přímo 
bublinové zázraky! Více informací na www.jokesga-
mes.cz, dotazy na  info@jokesgames.cz nebo na  tel. 
776 293 312. -kv-

Někdejší trafostanice nedaleko lomu nad Tulinkou se stala místem setkávání s anděly

Šumperkem budou 
létat bubliny, už potřetí

Objekt někdejší trafostanice v blízkosti lomu nad Tulinkou má nové využití. Turisté se tu mohou setkat s andělský-
mi bytostmi.  Foto: P. Kvapil

Bublinové zázraky se budou v sadech 1. máje dít v ne-
děli 9. září.  Foto: archiv

Novou přistávací dráhou zpevněnou systémem PERFO SD, který umožní celoroční provoz, se od letošního čer- 
vna pyšní šumperské letiště. Pořízení speciálních plastových zatravňovacích dlaždic, jež přišlo na tři a tři čtvrtě 
milionu korun, zaplatila místní radnice, která pozemky pod dráhou vlastní. Instalace se z finančních důvodů 
zhostil Aeroklub Šumperk, jehož členové vybudovali novou dráhu dlouhou šest set osmdesát a širokou osmnáct 
metrů během čtyřiadvaceti dní. Celkem tu odpracovali asi 1150 hodin, položili přes osmdesát tisíc dlaždic a více 
než osm tisíc matric, jež přivezlo osm kamionů. Na „promočení“ dráhy před pokládkou pak „padlo“, vzhledem 
ke značnému suchu, kolem devíti set kubíků vody z celkem devadesáti cisteren. Nová úprava, schválená Úřa-
dem pro civilní letectví, zkrátí rozjezd letadel a také eliminuje hluk, v jarních a podzimních měsících a po větších  
deštích pak významně zvýší bezpečnost provozu na letišti. Přistávat zde mohou, stejně jako v minulosti, letadla do  
5,7 tuny.  Foto: P. Kvapil
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Jako každý rok pořádá Řecká obec Šumperk KURZY 
ŘECKÝCH TANCŮ, které budou probíhat od 3. 9. 2018, 
každé pondělí, od 18 hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici. 

KURZY ŘECKÝCH TANCŮ

Za dvouhodinovou lekci zaplatíte 50Kč. 
Věková hranice není omezena. 
Kurzy budou zakončeny 
ŘECKOU ZÁBAVOU, 
která se uskuteční 6. 10. 2018 
v Domě kultury Šumperk od 20 hodin. 

každé pondělí, od 
Za dvouhodinovou lekci zaplatíte 50Kč. 
Věková hranice není omezena. 
Kurzy budou zakončeny 
ŘECKOU ZÁBAVOU
která se uskuteční 
v Domě kultury Šumperk od 20 hodin.

Budeme se na vás těšit KAŽDÉ PONDĚLÍ, 
od 18 hodin v H-clubu

CESTA NA PRADĚD 
PRADĚDOVY LETOKRUHY

sobota 8. září
11.00 - 14.00 vrchol hory PRADĚD

Turisty bude vítat pán hor se svojí družinou. Připraveny budou pamětní listy, 
razítko, suvenýry. 

15. 00 - 17.00 SPORTHOTEL KURZOVNÍ   
V 15.00 hraje Old Time Jazzband Loučná nad Desnou, v 16.00 bude za účasti 

vzácných hostů představena kniha o cestě na Praděd v 19. století.
JAK NA PRADĚD?

* Pěšky s průvodcem ze Sobotína, 22 km; odjezd vlakem ze Šumperka 
v 6.30 hod. do Petrova, dál autobusem. * Pěšky s průvodcem ze sedla Skřítek, 

18 km, odjezd autobusem z AN Šumperk v 6.25 hod.
* Individuálně odkudkoliv 

DK ŠUMPERK 
pá 19. 10. 2018

SVČ Doris pořádá setkání
Via Lucis 

„O SKOTSKU VÁŽNĚ
 I NEVÁŽNĚ“ 

ve středu 12. září od 18 hod. 
v sále Vily Doris 

Host Václav Rout, přední 
český odborník na skotskou 

whisky, jeden z historicky 
prvních tří skotských dudáků 

ve střední Evropě
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Informace/Personální inzerce9

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

dvou referentů oddělení územního plánování odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka 
* vzdělání: autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro  obor územní plánování; popř. 
bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb.; nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci 
v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné 
správě; nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování 
nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a  nejméně 3 roky odpovídající praxe (seznam škol 
s  uznaným a  příbuzným vzděláním pro autorizaci v  ČKA najdete v  Usnesení představenstva ČKA ze dne  
11. 3. 2017); nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru (dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v  platném 
znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v  platném znění * zvláštní odborná způsobilost 
v územním plánování výhodou * znalost grafických informačních systémů výhodou * praxe v oboru vítána 
* komunikační a  organizační schopnosti, samostatnost a  časová flexibilita * schopnost samostatného 
rozhodování * občanská a  morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na  PC * dobrý zdravotní stav * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ - výhodou 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní příslušnost * místo trvalého 
pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: činnost související s  problematikou územního plánování, a  to zejména: 
pořizování územních plánů a  regulačních plánů * pořizování územně plánovacích podkladů * pořizování 
vymezení zastavěného území * vydávání závazného stanoviska podle §96b stavebního zákona * podávání 
návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti * vydávání koordinovaného stanoviska

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2018 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 31. 8. 2018. Informace k pozici podá Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, Jesenická 31, tel. 583 388 309.

Někteří lidé mají v povaze zkoumat 
své hranice, i proto je jejich život plný 
výzev a  dobrodružství. Před jednou 
takovou výzvou stál i  Šumperan Petr 
Plesník. Když se 24. června postavil 
na pomyslný start své cesty, věděl, že se 
může stát naprosto vše, i to, že ji nemu-
sí vůbec dokončit. Čekalo ho dva tisíce 
kilometrů a čtvrnáct dní cesty. 

Amatérský cyklista, člen prestižní-
ho cyklistického spolku bláznů z hory 
Mount Ventoux ve Francii, nejel poznat 
jen hranice svých sil, ale hlavně hranice 
České republiky. V loňském roce projel 
celou Moravu až do slovenského Holíče 
(přibližně 500 km) za čtyři dny, a tak si 
letos dal ještě větší výzvu. K 100. výročí 
založení samostatného státu se rozhodl 
ve  čtrnácti etapách objet hranice celé 
své vlasti. 

Bez sponzorů či doprovodného týmu 
nečekala Petra Plesníka žádná pohodo-
vá cykloturistika. Během čtrnácti dní 
„nastoupal“ přibližně dvacet tisíc kilo-

metrů, zdolal Krkonoše, Krušné hory, 
Šumavu, Beskydy i Jeseníky. Počasí mu 
většinu cesty přálo, pouze dva dny byly 
deštivé a dva dny přinesly tropické tep-
loty. Mnohem více ho potrápil provoz 
na  hlavních silnicích, z  nichž sjížděl 
na cyklostezky, které však nebyly vždy 
vhodné pro jeho typ kola. 

Na dráhovém kole s jedním pevným 
převodem si vezl jen to nejnutnější - 
stan, spacák, oblečení i  zásobu müsli 
tyčinek. Každý večer informoval rodinu 
a přátele na facebookovém profilu udá-
losti Czech Fixed Tour, kterou speciálně 
vytvořil, o svých zážitcích z cesty. 

Když se po  čtrnácti dnech vrátil 
domů, mohl konstatovat, že třebaže cí-
lem této cesty byla cesta sama, několik 
poznatků z ní přece jen má. Většina je 
čistě osobní a jistě je zužitkuje při plá-
nování dalších dobrodružství. S tím, že 
Česko je opravdu kouzelná země plná 
koutů hodných návštěvy, se však může-
me ztotožnit všichni.     M. Buchtová

Koncem měsíce června se na  půdě 
Městského úřadu Šumperk poprvé  
setkali členové Týmu pro mládež 
v  rámci projektu „Na  správnou cestu 
II“. Mapování aktuální situace riziko-
vého chování na školách, zaměstnávání 
mladistvých či trávení volného času, 
i to jsou témata, kterým se v roce 2018 
bude tým věnovat. 

„Lokalita regionu Šumperk byla 
v  letošním roce začleněna mezi  
10 soudních okresů v České republice, 
ve kterých se realizuje projekt Probač-
ní a mediační služby ČR „Na správnou 
cestu! II“. V  rámci projektu je mimo 
jiné podporován vznik a rozvoj Týmů 
pro mládež, které si kladou za  cíl 
v rámci koordinované činnosti vytvářet 
aktivity zaměřené na posílení prevence  
kriminality mládeže s  přímým do-
padem na  každodenní praxi. Díky 
zastoupení místních orgánů činných 
v  trestním řízení, stejně jako organi-
zací pracujících s  ohroženou mláde-
ží, můžeme klást důraz na  konkrétní 
potřeby a  specifika našeho regionu.“ 
vysvětluje Jana Kirschner Kostelniko-
vá, koordinátorka Týmu pro mládež 
Šumperk.

„V  lokalitě Šumperska sice stojíme 
na samém začátku cesty, ale věříme, že 
je to ta správná cesta! Vnímáme ten-
to projekt jako velmi přínosný a  jsme 
rádi, že po  letech snažení se nám  
podařilo soudní okres Šumperk 
do  projektu začlenit,“ doplňuje 
Eva  Hasalová, specialistka na  děti 
a  mládež Probační a  mediační služ-

by Šumperk. Na otázku, v čem vnímá 
největší přínos Týmu pro mládež, pak 
odpovídá: „V rámci projektu SVI a po-
silování multidisciplinární spolupráce 
zde sice už historicky Tým pro mládež 
působil, ale nikdy neměl takové mož-
nosti jako nyní. Zastoupené subjekty 
se pravidelně scházely, ale činily tak 
nad rámec svých pracovních povin-
ností, realizace opatření nebyla z  dů-
vodů personálních či časových možná. 
Nyní se nám podařilo získat vyhrazené 
místo koordinátora, který se aktivitám 
a  vedení týmu bude věnovat na  plný 
úvazek po dobu dvou let. Věříme, že se 
tedy konečně dočkáme přímých dopa-
dů do  každodenní praxe a  tento pro-
jekt nebude jedním z těch, které končí 
pouze v šuplíku.“

Hlavním cílem červnového setkání 
bylo projednání plánu činností a aktivit 
Týmu pro mládež pro rok 2018. „V kaž- 
dém regionu si týmy stanovují vlastní 
prioritní témata z  oblasti rizikového 
chování dětí a  kriminality mládeže. 
Na zvolená témata pak reagují konkrét-
ními návrhy a  zaváděním preventiv-
ních opatření,“ doplňuje koordinátorka 
Týmu pro mládež Šumperk.

Projekt „Na  správnou cestu! II“ na-
vazuje na úspěšný pilotní projekt Pro-
bační a  mediační služby realizovaný 
v  letech 2012 - 2015. Stejně jako prv-
ní běh i nynější projekt je financovaný 
z  ESF prostřednictvím OP zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.

O. Hajduková
tisková mluvčí města

Zaniklé osady na Šumpersku přiblíží 
výstava Víta Lucuka a Pavla Mareše, jež 
bude k vidění od středy 12. září na  je-
denadvaceti panelech rozmístěných 
na Hlavní třídě. Zahájena bude v 16 ho- 
din v  informačním centru v  budově  
divadla. V 17 hodin pak naváže na ver-
nisáž přednáška Víta Lucuka v  malém 
sále městské knihovny v ulici 28. října.

K  melancholické kráse jesenických 
hor neodmyslitelně patří nostalgická 
atmosféra několika zaniklých osad, 
jejichž pozůstatky všímavý poutník 
dodnes nachází. Ovšem ne každý ná-
hodný turista rozpozná, že v  těchto 
pustých místech kdysi kypěl život, lidé 
tu po staletí zakoušeli každodenní těž-
kosti i radosti, rodili se, těšili se z pod-
manivé krásy přírody, těžce pracovali, 
žili v  pospolité sounáležitosti, bavili 
se i  umírali. Tak šel život v  kraji, kde 
nebylo nikdy snadné vydělat si na kaž- 
dodenní chléb. Obyvatelé většinou 
hovořili jiným jazykem než my, ne-
měli k dispozici výdobytky moderních 
technologií, žili skromněji, přesto nám 
byli v  mnohém bližší, než jsme dnes 
ochotni si připustit. Ani časově nám 

nejsou tak vzdálení, jak by se mohlo 
zprvu vzdát. Dělí nás několik málo de-
setiletí, pár generací, avšak zdá se, jako 
by někdo usiloval o  to, aby někdejší 
obyvatelé německé národnosti byli 
rychle a  nenávratně vymazáni nejen 
z paměti lidí a obecného povědomí, ale 
i z krajiny.

Své domovy jen neradi a  z  donu-
cení opouštěli po  druhé světové válce 
a už na přelomu 50. a 60. let 20. století 
srovnalo ženijní vojsko Českosloven-
ské lidové armády vyprázdněné osady 
se zemí. Na mnohých místech lze dnes 
jen velmi obtížně nalézt stopy bývalých 
obydlí. Některé osady působí depresiv-
ním dojmem, v jiných zůstaly rozlehlé 
horské louky, z nichž jsou často krásné 
rozhledy do okolní krajiny, a  tu a  tam 
i některý z domů.

Výstava připomíná zaniklé osady 
na  Šumpersku a  jejich dávné obyvate-
le, kteří zde prožívali své prosté lidské 
osudy. Je doplněna o  příběhy tří pa-
mětníků, jež se podařilo zaznamenat 
díky občanskému sdružení Post Bellum 
a jsou uchovány ve sbírce Paměti národa 
- www. pametnaroda.cz. K. Šeligová

K výročí republiky podnikl 
na kole cestu podél hranic

Tým pro mládež soudního okresu Šumperk 
si stanovil tři hlavní oblasti činnosti

Zaniklé osady na Šumpersku 
přiblíží výstava a přednáška
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete www.utulekosoblazsko.cz/.

Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí -pátek  CO-WORKING aneb sdílení pracovního
místa a zkušeností v Šumperku - PRACUJ-
TE JINAK A SVOBODNĚJI! Prostor je ote-
vřen každý den podle zájmu našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Šance pro mladé lidi do 25 let - možnost získat dotované pracovní 
místo u zaměstnavatele podle vašich představ, Šance na podnikání nejen pro neza-
městnané - možnost otestovat si své podnikání v podnikatelsko-zaměstnaneckém 
družstvu. 
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775  764  419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.
cz, M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, 
www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Bližší informace: Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. Zavře-
no do 31. srpna. Běžný provoz bude zahájen v pondělí 3. září. 

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

23. 8.   Výlet do Lesního baru v Horní Lipové 
  Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD 
28. 8.   Návštěva Muzea času Šternberk 

a Augustiniánského kláštera Šternberk 
s komentovanou prohlídkou 
Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD 

30. 8. v 10 hod v „K“   Prázdninové tvoření v klubovně 
  - malování hedvábných šátků
4. 9. v 10 hod v „K“   Relaxační bubnování s „Bobinou“ 
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

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, 
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Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. V srpnu a září neprobíhají Sportovní klub pro mládež a Kon-
verzace v angličtině.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

referenta oddělení silniční dopravy, SH a dopravních 
přestupků odboru dopravy Městského úřadu Šumperk

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

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění 
* znalost zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích a  změnách některých 
zákonů, v platném znění * znalost zákona č. 56/2001 Sb., podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a  o  změně zákona č. 168/1999 Sb., o  pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou 
provozem vozidla a  o  změně některých souvisejících zákonů zákonu, v  platném znění * znalost 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich * znalost zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána * komunikační schopnosti 
* samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý 
zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: řešení dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a v provozování silničních vozidel

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění . Nástup od 1. 1. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  31. 8. 2018. Informace k  pozici podá Radek Novotný, vedoucí 
odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 223.

Kulturní servis 10
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1.  Kontaktování – ″Na okraji″

2.	 Motivační	kurz	–	″Přes závrať″

3.	 Kurz	základů	trhu	práce	–	″První krok″

4.	 Pracovní	diagnostika	a	poradenství	–	″Hledání rovnováhy″

5. Rekvalifikační kurzy	(obsluha	osobního	počítače,	řidičské		 	
	 oprávnění	B+C,	kurzy	s	praxí	u	zaměstnavatelů,	svářečské	kurzy,	
	 kurzy	pracovníka	v	sociálních	službách

6. Zprostředkování zaměstnání formou	tréninkových	pracovních
	 míst	celkem	pro	34	lidí	(dotace	na	3	měsíce,		20 000	kč / měsíc	
	 na	refundaci	mzdy)	po	dobu	3	měsíců	–	tj.	60	tis.	Kč	na	osobu)

Projekt ″PO LÁVCE″	 je	 zaměřen	 na	 cílovou	 skupinu	 osob dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnaných v OLK	 (především	 na	 Šumpersku	 a	 Jesenicku).	 Bude	 otevřen	 uchazečům	
o  zaměstnání,	 kteří	 jsou	 v  evidenci	 ÚP	 déle	 než	 1	 rok,	 nebo	 jejichž	 souhrnná	 délka	 evidence	
na ÚP	představuje	v posledních	2 letech	alespoň	12	měsíců.	Hlavním cílem je přispět ke zvýšení 
zaměstnanosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především	 ze	
Šumperska	a	Jesenicka).

Projekt	má	několik	klíčových	aktivit,	které	budou	probíhat	v	učebnách	
AJAK,	nám.	Míru	4,	Šumperk.	Kromě	kontaktování	cílové	skupiny	je	to:

″PO LÁVCE″ 
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

 .... zahajujeme další běh v září 2018

INTERNET
DATA
TELEFON
TELEVIZE

zpravodaj_082018_2_final_bw.indd   1 15.08.18   16:21

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah11

MENÍČKA PRO PSY
MASO A MASOVÁ

www.akvazoo-rataj.cz
AKVAZOO RATAJ |  Náměstí Míru 85/21, 787 01 Šumperk | tel: 583 215 047 
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

Přijmeme:

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

NABÍZÍME: Náborový příspěvek 10.000 Kč
(dle pozic). Motivační  � nanční ohodnocení.
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

NABÍZÍME: Náborový příspěvek 10.000 KčNáborový příspěvek 10.000 Kč

SVÁŘEČ - metoda CO2

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK 
- pro výrobu elektromotorů

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ZEDNÍK

SKLADNÍK  - autoservisu VW

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  na stránkách www.fortex.cz. Písemné žádosti doplněné strukturovaných životopisem zasílejte na 

emailovou adresu: kariera@fortex-ags.cz. Případné další informace sdělíme na tel. čísle 725 007 139 nebo volejte ZDARMA         800 900 015         

Hlavní náplň práce:
• provádění objednávání náhradních dílů a příslušenství pro servis vozidel
• vedení evidence skladového hospodářství 
• přímý prodej
• provádění inventarizací

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání technického směru
• praxe v oboru výhodou
• technická znalost skladového hospodářství a automobilového průmyslu
• komunikační a organizační schopnosti
• uživatelská znalost práce na  PC
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
• zázemí stabilní � rmy
• odpovídající � nanční ohodnocení závislé na výsledcích servisu 
• odborná školení a kvali� kační růst 

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah 12

DĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY OKENDĚLNÍKY A DĚLNICE DO VÝROBY OKEN

Vrámci rozšiřování montážních kapacit přijmeme na hlavní pracovní poměr

www.azeko.cz

zajímavou práci v příjemném kolektivu
odpovídající � nanční ohodnocení
obědy na pracovišti za dotovanou cenu

Vhodné 

i pro 

absolventy !!

Kontakt: vyroba@azeko.cz, Karel Chuděj - vedoucí výroby, tel: 777 730 202

Na
bí

zí
m

e

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz

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

PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz
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PIVOVARSKÉ
SLAVNOSTI

MIG 21 / VYPSANÁ FIXA
VLASTA RÉDL / FEŠÁCI / ATMO MUSIC

 

ROCK´N´ROLL BAND MARCELA WOODMANA A DALŠÍ...

Více na: www.pivovarskeslavnosti.cz
V  pátek 31. 8. od 16 do 20hod exkurze do pivovaru.

31. 8. A 1. 9. 2018 

 

V PIVOVARU HOLBA

PIVOVARSKÉ
SLAVNOSTI

MIG 21 / VYPSANÁ FIXA
VLASTA RÉDL / FEŠÁCI / ATMO MUSIC

 

ROCK´N´ROLL BAND MARCELA WOODMANA A DALŠÍ...

Více na: www.pivovarskeslavnosti.cz
V  pátek 31. 8. od 16 do 20hod exkurze do pivovaru.

31. 8. A 1. 9. 2018 

 

V PIVOVARU HOLBA

POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2018/2019

Přihlášky do kurzů 
a úhrady kurzovného přijímáme

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3
PO - ČT 8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00 hod.

OD 3. ZÁŘÍ DO 3. ŘÍJNA 2018
PO a ST  8.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hod.
ÚT a ČT  8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00 hod.

Bližší informace o kurzech: tel. 583 363 038,
mob. 777 652 073, e-mail: kurzy@dksumperk.cz

Taneční kurzy pro děti a dospělé
- J. Hrubý - 606 819 727

Taneční kurzy pro mládež - V. Hošek - 737 670 262
ON-LINE REZERVACE: 

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ASHTANGA MYSORE JOGA
Út 6.30-8.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 11. září.
Kurzovné 900 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
BODYBUILDING
Po a Út 18.30-19.30 hod. 
Lektorka Ivana Kranichová. 
Zahájení 3. a 4. září.  Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí
CORE TRENING
Po a Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení: 10. a 13. září. Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí
CVIČENÍ NA BALONECH
St 10.30-11.30 hod. Lektorka Lenka Cleaver. 
Zahájení 12. září.  
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
CVIČENÍ PRO SENIORKY
Út 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. 
Lektorka Alena Hájková. 
Zahájení 11. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
HATHA JOGA
St 18.30-20.00 hod. Lektor Vladimír Vlček. 
Zahájení 26. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
KALANETIKA
St 9.30-10.30 hod., Čt  16.00-17.00 hod. 
Lektor Jiří Hrubý. 
Zahájení 12. a 13. září. 
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce
LADIES BOXING
Út 17.30-18.30 hod. Lektor Oldřich Šubrt. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí
PILATES
Po 17.20-18.20 a 18.45-19.45 hod., 
Čt 17.30-18.30 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 24. a 27. září. 
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
PILATES A STREČINK
Čt 17.00-18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. 
Zahájení 13. září.
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce
PILATES V ANGLIČTINĚ
Út 16.00-17.00 hod. Lektorka Lenka Cleaver. 
Zahájení 11. září. 
Kurzovné 800 Kč/10 lekcí nebo 90 Kč/1 lekce
REÁLNÁ SEBEOBRANA
Út 19.00-20.00 hod. Lektor Oldřich Šubrt. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

TANEČNÍ MEDITACE
Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Petra Zsáková. 
Zahájení 13. září. 
Kurzovné 800 Kč/10 lekcí nebo 100 Kč/1 lekce
VINYASA JOGA
Po 17.00-18.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 10. září. 
Kurzovné 900 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
DĚTSKÁ JÓGA (děti od 7 let)
Po 16.00-16.45 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 10. září. 
Kurzovné 750 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
POHYBOVÁ VÝCHOVA  (děti 4 - 6 let)
St 17.00-18.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová. 
Zahájení 3. října.  Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4 - 6 let)
ZAČÁTEČNÍCI - St 15.30-16.30 hod. 
Zahájení 19. září.
POKROČILÍ - Čt 15.30-16.30 hod. 
Zahájení 20. září. Lektor Miroslav Nečas. 
Kurzovné 875 Kč/25 lekcí
SEBEOBRANA (děti 6 - 15 let)
St 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 19. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY
Čt 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 20. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
JUDO PRO POKROČILÉ
St 18.00-19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 19. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
TANEČNÍ KURZY
LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce 
- dospělé i mládež.
Po 20.00-21.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová.
Zahájení 15. října.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TANEC
Út 17.00-18.00 hod., Čt 16.00-17.00 hod., 
Ne 14.00-15.30 hod.
Pořádá Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého. 
Zahájení 2. října.  Kurzovné 900 Kč/pololetí
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
St 18.00-20.00 hod. a 20.00-22.00 hod. 
Pořádá Klub tanečního sportu Šumperk - 
Vlastimil Hošek. Zahájení 12. září. 
Kurzovné 1.300 Kč/osoba/10 lekcí + 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI - Ne 17.30-19.30 hod. 
Zahájení 7. října.
POKROČILÍ - Ne 20.00-22.00 hod. 
Zahájení 7. října.
EXTRAPOKROČILÍ - Út 20.00-22.00 hod.
Zahájení 11. září.
Kurzovné 1.690 Kč/pár/6 lekcí + 1 prodloužená.
Pořádá Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Čt 16.00-17.30 hod. Lektorka Mgr. Edita Kovalová. 
Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.400 Kč/pololetí - 17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čt 17.30-19.00 hod. Lektorka Mgr. Edita Kovalová. 
Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.400 Kč/pololetí - 17 lekcí

RUŠTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Čt 15.30-17.00 hod. 
Lektorka Mgr. Libuše Gorská. Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.100 Kč/pololetí - 15 lekcí

RUŠTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čt 17.00-18.30 hod. 
Lektorka Mgr. Libuše Gorská. Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.100 Kč/pololetí - 15 lekcí

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah13

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY 

a jiných jazyků
* Různé stupně pokročilosti    

* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  * Osvědčení
* Zápisy probíhají od 3.-5. 9. 2018

   od 14.00-16.30 hod. na OA Šumperk
* NÍZKÁ CENA kurzovného

   (1 vyučovací hodina = 46 Kč)
* ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 10. 9. 2018

Přihlášky, dotazy, bližší informace:
Mgr. Ludmila Divišová - 725 075 183 

divisova@oa-sumperk.cz; web: www.oa-sumperk.cz

HLEDÁME NOVÉHO
KOLEGU/KOLEGYNI

NA POZICI
 KLIENTSKÝ PRACOVNÍK
pro pobočku v Šumperku
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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 VásSeřizovač

Živíte rodinu? 
Nabízíme Vám stabilní 
zázemí silné firmy a jistotu 
pravidelného příjmu. 

Mzda až 33.000 Kč
Náborový příspěvek 10.000 Kč + 10.000 Kč

 

Další zaměstnanecké výhody najdete na 

www.pracevtdk.cz
Volejte naši bezplatnou linku 

800 777 000 
nebo pište na nabory@epcos.com. 
 / TDK Šumperk, EPCOS s.r.o., Feritová 1, Šumperk
 

Nabízíme:
•	25	dní	dovolené	ročně
•	dotované	stravování	-	oběd	od	21	Kč
•	zvýhodněné	mobilní	tarify	pro	celou	rodinu
•	penzijní	připojištění	až	1000	Kč
•	nápoje	na	pracovišti	zdarma
•	volnočasové	akce	pro	celou	rodinu
...	a	další	

Náplň práce: 
•	seřízení	a	nastavení	NC	strojů	a	linek 

 

Co požadujeme: 
•	manuální	zručnost
•	praxe	v	oboru	vítána	
•	základní	znalost	práce	s	PC	
•	flexibilita,	samostatnost,	pečlivost
•	ochotu	pracovat	v	nepřetržitém	provozu	

Oscar Wilde

Jak je důležité mít Filipa
Arthur Conan Doyle 

Sherlock Holmes 
a pes baskervillský
Ray Cooney

Prachy? Prachy!
Alois Jirásek

Vojnarka
Dagmar Hlubková

Grand Hotel Berlín
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comfort living

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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