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U divadla se 
v září otevře park 
plný pohádek3 5 7

Kříž z temenického 
hřbitova je v péči 
kamenosochaře

Město roztančily folklorní soubory z celého světa

Oblíbená Roztančená ulice „odstartovala“ u radnice, kde mohli lidé obdivovat umění jednotlivých souborů, mezi nimi i toho 
dagestánského.  Foto: M. Jeřábek

Na festivalu nebyla nouze ani o exotic-
kou podívanou.  Foto: M. Jeřábek

Ani letos nechyběli zástupci středoev-
ropského folkloru.  Foto: M. Jeřábek

Tchajwanské tanečnice návštěvníky pátečního hlavního večera, jenž se odehrával 
v Pavlínině dvoře, doslova okouzlily.  Foto: M. Jeřábek
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Vážení a milí čtenáři,
léto pomalu končí a před námi je září. Ve 
srovnání s prázdninovou „okurkovou“ se-
zonou je tento měsíc opravdu „nabitý“ kul-
turními, společenskými a dalšími akcemi. 
Divadlo chystá první premiéru nové se-
zony, v rámci Dnů evropského dědictví se 
otevřou památky a výstavy zdarma, kino 
Oko nabídne očekávanou premiéru filmu 
Nabarvené ptáče Václava Marhoula, do 
Šumperka přijedou poetický Karel Plíhal či 
fenomenální hudebník Jan Ponocný, jenž 
bude hlavní hvězdou Koncertu pro Rachot. 
Příznivci „vážné“ hudby se mohou těšit na 
koncert Klasiky Viva, která pozvala flétnistku 
Annu Taláckovou, ale také na zajímavý pro-
gram již čtrnáctého ročníku mezinárodního 
festivalu duchovní a vokální hudby. Ten na-
bídne poslední dílo Orlanda di Lassa, Hra-
dišťan a Jiřího Pavlicu spolu s „domácími“ 
Motýly a také gregoriánský chorál, jenž do-
provodí elita světového jazzu saxofonista 
Bernd Konrad. Nové výstavy chystají Galerie  
J. Jílka, muzeum i knihovna, sportovní fa-
noušci si mohou užít první hokejová, fotba-
lová či basketbalová utkání v nadcházející 
sezoně… Nezbývá tedy než popřát bohaté 
nejen kulturní vyžití,
 Z. Kvapilová, redaktorka
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Září se v Šumperku nese ve znamení 
Dnů evropského dědictví, 
jež otevřou zdarma památky i výstavy. 
Foto: P. Kvapil

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků

Dnešní příloha: 
Svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odložit postup-
ně od pondělí 2. do pondělí 

23. září do velkoobjemových kon-
tejnerů. Mapku s umístěním a daty 
naleznete v tomto čísle zpravodaje. 
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Rozhovor/Informace

Má za sebou více než dvacetiletou praxi v bezpeč-
nostních složkách, nyní je v  čele „černých šerifů“. 
Jaroslav Janderka se stal ředitelem Městské policie 
v Šumperku od 1. července. „Lidé se na nás mohou 
obrátit kdykoliv, když se setkají s  protiprávní čin- 
ností,“ říká.

Kde jste pracoval před nástupem do čela městské 
policie v Šumperku, jaká je vaše zkušenost z oblasti 
ochrany obyvatel?

První zkušenosti, co se týče bezpečnostních složek, 
jsem nabíral po  škole v  Praze, poté jsem nastoupil 
na  obvodní oddělení Policie České republiky v  Šum-
perku. Zde jsem prošel nejrůznějšími funkcemi a setkal 
se s nejrůznějšími delikty od krádeží až po drogovou 
problematiku a násilnou činnost. Vykonával jsem také 
funkci vedoucího obvodního oddělení Policie České 
republiky v  Hanušovicích. Takže zkušenosti v  oblasti 
bezpečnosti určitě mám.

Jaké jsou vaše priority v  nové funkci, na  co se 
chcete zaměřit?

Tou hlavní prioritou je určitě veřejný pořádek jako 
takový. Jsem přesvědčen, že Šumperk je dobré místo 
pro život, naše město je bezpečné. Víme o lokalitách, 
kde se zdržují problémové osoby, jež zde požívají dro-
gy či alkohol, a právě na tato místa, jako jsou napří-
klad sady 1. máje, se chceme zaměřit. 

Zdůrazňuji, že nechceme zakročovat proti osobám, 
které neporušují zákony. Pokud však pijí alkohol, dě-
lají nepořádek a obtěžují návštěvníky parku, budeme 
se snažit je z  těchto lokalit vytlačovat. Jsme připra-
veni jim znepříjemňovat život do  té doby, dokud se 
nepřemístí do  okrajových částí města. Chceme, aby 
se do parků mohly vydat maminky s dětmi za odpo-
činkem, aniž by byly obtěžovány například skupinami 
podnapilých bezdomovců.

Dalším problematickým bodem je nesprávné par-
kování. Určitě ale mohu slíbit lidský přístup strážníků, 
kteří určitě nebudou pokutovat řidiče, jenž přiveze 
například na  polikliniku nemocného člověka. Chce-
me se zaměřit na  ty, kteří bezdůvodně nerespektují 
dopravní značení a  parkují tam, kde je to zakázáno. 
Většinou se tak děje z toho důvodu, že nejsou ochotni 
ujít o pár kroků dál. 

Máte představu, co by se mělo změnit? 
Hovořil jsem již s vedením města, že by bylo dob-

ré změnit některé obecně závazné vyhlášky. Jde mi 
především o ty, které již nějakou dobu fungují, ale je 
třeba je upravit tak, aby odpovídaly potřebám součas-
nosti. Mám na mysli především vyhlášky týkající se 
požívání alkoholu na veřejném prostranství či pravi-
dla pro pohyb psů. Ve funkci jsem teprve od červen-
ce, takže se zatím k dalším případným změnám ještě 
nemohu vyjádřit.

   
 Jak jste spokojen s vaším týmem strážníků? 
V současné době máme dva nováčky, kteří se jeví 

velice dobře a jistě se stanou vítanou posilou našeho 
týmu, a doplní tak zkušené muže s dlouholetou praxí. 
Předpokládám, že od 1. října nastoupí třetí. Budu se 
určitě snažit o stmelení kolektivu. Nebude na škodu, 
když je všechny pozvu na  nějakou společnou akci. 
Koneckonců to zde dříve bývalo pravidlem, a myslím 
si, že to týmu prospěje.

V  jakých případech se mohou lidé obracet 
na  městskou policii a  co již naopak patří do   
„ranku“ Policie České republiky?

Lidé se na  nás mohou obrátit kdykoliv, když se 
setkají s  protiprávní činností. Naši muži situaci vy-
hodnotí, a  buď zakročí sami, nebo přizvou kolegy 
z  Policie České republiky. Nechceme po  lidech, aby 
museli přemýšlet, zda zavolat strážníka nebo policis-
tu, od toho tu jsme my a situaci vyhodnotíme. 

Denně řešíme desítky případů a oznámení. Zasa-
hujeme u sousedských sporů, krádeží v prodejnách, 
v  létě nás hodně zaměstnává rušení nočního klidu, 
mám na mysli hluk, který dělají hosté v restauracích 
nebo při odchodu z  restaurací. Někdy jsou to ale 
opravdu drobnosti, které by si mohli lidé vyřešit sami 
i  bez naší asistence, jako byl například požadavek 
na odstranění přejetého ježka nebo na uklizení roz-
házených odpadků.  

Jak vnímáte spolupráci s vedením města? 
Tato spolupráce je opravdu nad mé očekávání. 

Když jsem působil u policie, byl jsem zvyklý poslou-
chat rozkazy nadřízených. Vedení radnice, starosta 
Tomáš Spurný a radní pověřený vedením městské po-
licie Michael Kohajda mají přesné představy, vyslech-
nou si i můj názor na věc, vždy ale najdeme společnou 
řeč, nechybí ani lidský přístup. Děkuji 
 za rozhovor, S. Singerová

Lidé se na nás mohou obrátit kdykoliv

   

      Facebook města 
překročil tisícovku

Oficiální facebookové stránky Šumperka s  čer-
veným logem města mají již více než tisícovku 
sledujících uživatelů sociálních sítí. Stránky byly 
spuštěny 16. července.
Na  facebooku města se objevují aktuální infor-
mace o  dění ve  městě i  záležitosti, které ovliv-
ňují místní obyvatele, jako jsou uzavírky, výluky 
a  opravy. Stránky také přinášejí zajímavé rozho-
vory či fotogalerie z  nejrůznějších událostí. Ne-
chybějí zde videa a pořady, jež v Šumperku natáčí  
TV Morava. Sledujte na  https://www.facebook.
com/sumperk.cz/. -ger-

      TV Morava vysílá další 
pořad ze Šumperka 

Pořad nazvaný Šumperk - Živá brána Jeseníků, 
jehož prostřednictvím informuje místní radnice 
občany o  dění ve  městě, vysílá každou poslední 
středu v  měsíci po  šesté podvečerní TV Morava. 
V červenci natáčela spolu s vedením města pořad 
o tom, jak pokračuje rekonstrukce bazénu Na Be-
nátkách, srpnový pořad pak je věnován investicím 
do sportovních areálů. Televizní štáb přitom zaví-
tal na  Bratrušovské koupaliště, do  areálu Tyršova 
stadionu a do kuželny, na zimní stadion i do hotelu 
Sport, který se minulý týden oficiálně otevřel. Jed-
notlivé díly lze zhlédnout na stránkách www.sum-
perk.cz v  sekci Občan - videogalerie nebo přímo 
na webu www.tvmorava.cz v sekci Pořady.  -red-

      Šumperané šetří přírodu

Obyvatelé Šumperka myslí na ekologii a jsou ohle-
duplní k  přírodě. To dokázali tím, že za  loňský 
posbírali téměř dvaapadesát tun elektrozařízení. 
Město díky tomu získalo Certifikát enviromentál-
ního vyúčtování od  neziskové společnosti ASE-
KOL, která sběr elektrozařízení organizuje po celé 
republice. 
Podle této společnosti tak Šumperané ušetřili  
636 megawatthodin elektřiny, 33,5 tisíce litrů ropy, 
téměř 2 903 kubíků vody a 26,25 tuny primárních 
surovin. Navíc snížili produkci skleníkových plynů 
o více než 135,5 tuny a produkci nebezpečných od-
padů o 604,36 tuny. Jen pro zajímavost - v případě 
ropy jde o množství potřebné k ujetí 493 305 kilo-
metrů v  běžném osobním automobilu. Výsledek 
studie tak jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i  těch nejmenších, má na  životní 
prostředí nezanedbatelný pozitivní dopad. -red-

Jaroslav Janderka se stal ředitelem šumperské městské 
policie od 1. července.  Foto: S. Singerová

JAROSLAV JANDERKA 
Věk: 42 let

Rodina: svobodný, bezdětný
Aktivity ve volném čase: příroda, kolo, stolní tenis

Oblíbená hudba: rocková hudba, kapely Deep 
Purple, ACDC, Katapult i starý dobrý Olympic
Oblíbený film: klasika, jako jsou Pulp Fiction 

či Forrest Gump

Minulý týden natáčela TV Morava i  na  zimním 
stadionu.  Foto: S. Singerová
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Dům kultury už má projektanta, cílem je moderní kulturní stánek

Zpravodajství/Informace

Unikátní fotografie, které přibližují 21. srpen 1968 
v šumperských ulicích, jsou do 4. září k vidění v půj-
čovně pro dospělé v knihovně v ulici 28. října. Jejich 
autorem je Martin Žarnay, jenž v  té době coby stu-
dent Vysoké školy dopravní v Žilině docházel na pra-
xi do  místního podniku Dílny pro opravu vozidel. 
Na několika záběrech náhodně zachytil i gymnastku 
Věru Čáslavskou, která se tehdy v Jeseníkách připra-
vovala na olympiádu v Mexiku a jež se v centru města, 
obsazeném polskou armádou, ve  stejnou chvíli také 
pohybovala. Jeden ze snímků, který Martin Žarnay 
po  okupaci poslal Věře Čáslavské, se přitom objevil 
v dokumentu Olgy Sommerové Věra68. Známou re-
žisérku knihovna pozvala koncem července na verni-
sáž zmíněné výstavy Šumperk - srpen 68.

„Nevěděla jsem, kdo je autorem fotky, pak se mi ale 
pan Žarnay ozval. Jeho snímek vnesl do filmu úžas-
nou sekvenci,“ řekla Olga Sommerová, pro niž je oku-
pace 1968 naprosto zásadním okamžikem. „Snažím 
se historii svou prací připomínat, zejména dnes, když 
je naše demokracie zase v ohrožení,“ dodala režisér-
ka.

Snímky, které Martin Žarnay pořídil malým foto-
grafickým aparátem „Smena“ na  klasický kinofilm, 
ležely téměř pět desítek let „ve skříni“. „Několik fotek 
jsem porozdával kamarádům, zbylé jsem s  negativy 
odložil do  svého archivu. Až když jsem viděl film 
Věra68 a mluvil s Olgou Sommerovou, napadlo mě, 
že bych je mohl ukázat v  Šumperku,“ uvedl Martin 
Žarnay v úvodu vernisáže, jíž byla přítomna i  Joan-
na Kaninová, ředitelka knihovny z partnerské polské 
Nysy. „Když jsem se o výstavě dozvěděla, cítila jsem 
potřebu na  její vernisáž přijet a  vyjádřit politování 
nad srpnovou okupací. Jsem velice ráda, že dnes je 

doba jiná a že se jako Poláci můžeme cítit vašimi přá-
teli,“ zdůraznila Joanna Kaninová.

O  šumperské výstavě informovala minulý týden 
i Česká televize v  rámci Událostí v  regionech věno-
vaných výročí srpna 1968. Reportáž natáčel televizní 
štáb nejen v  knihovně, ale i  u  obchodní akademie. 

Odkaz na  pořad zveřejnila knihovna na  svém face-
booku.

Vystavený soubor asi tří desítek fotografií přitom 
v Šumperku zůstane. Martin Žarnay, který žije v Žili-
ně, ho totiž nabídl městu s tím, že snímky může neko-
merčně využívat. -zk-

Podle vyjádření komise byl SD Ate-
lier nejlevnější, jeho nabídka činila 
6,023 milionu včetně DPH. V jeho pro-
spěch hovoří i zkušenosti a realizované 
stavby, neboť hodnotícím kritériem ne-
byla jen cena, ale i kvalitativní faktory. 
Společnost například rekonstruovala 
renezanční zámek Valeč, vybudovala 
víceúčelový sportovní areál v  Brně či 
kulturní dům v Křenovicích.

„Komise se sice pozastavila nad ce-
nou autorského dozoru, která činila tři 
tisíce korun za  hodinu, ale dle jedno-
duchých výpočtů se dobrala k tomu, že 
částka za dozor může navýšit cenu při-
bližně o milion až půldruhého milionu 
korun. Vzhledem k tomu, že v pořadí 
druhý Atelier 99 nabídl cenu 8,4 mi- 
lionu korun plus autorský dozor, kte-
rý by přišel na asi 240 tisíc, je nabídka  

SD Atelieru stále finančně nejvýhod-
nější,“ zdůraznil místostarosta Jakub 
Jirgl, jenž byl členem komise.

Dům kultury by měl po přestavbě po-
skytnout větší počet sálů, kromě velké-
ho by zde měly být ještě dva menší, které 
by mohly sloužit jako školicí nebo kon-
ferenční místnosti. „Mohly by se zde 
konat i menší klubové koncerty, vznik-
nout by zde měl i důstojný restaurační 
prostor. Cílem je zachovat zdejší kavár-
nu, která je pro Šumperany zajímavá. 
Vzniknout by zde mělo také zajímavější 
prostředí pro účinkující. Chceme to po-

jmout jako moderní kulturní dům, zva-
žujeme vybudovat i  zelenou střechu,“ 
doplnil místostarosta.

Šumperská radnice objekt koupila 
v roce 2016 za osmnáct milionů korun 
od odborové organizace Kovo Pramet, 
jíž dodnes splátkuje. Pokud by město 
dům nekoupilo, hrozilo by, že by veš-
keré kulturní akce přišly o zázemí, což 
by chod kulturního stánku ohrozilo. 
Město rovněž získalo od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
za  šest milionů korun pozemky pod 
objektem. -ger-

Výstava ukazuje 21. srpen 1968 v šumperských ulicích

Vizualizace - návrh budoucí podoby šumperského kulturního stánku. 
 Zdroj: MěÚ Šumperk

Pozvání na vernisáž výstavy přijala i Olga Sommerová a autor fotografií Martin Žarnay, který známé režisérce 
předal v závěru kytici.  Foto: P. Kvapil

Vizualizace - vchod do domu kultury.  Zdroj: MěÚ Šumperk

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci domu kultury v Šumperku bude 
zpracovávat brněnský SD Atelier. Komise vybírala ze šesti firem, jejichž nabídky 
se pohybovaly od šesti do dvanácti milionů korun včetně DPH. 
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Informace/Dny evropského dědictví

„Jízdní kolo je na  několika místech potřeno rozto-
kem, který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným 
kódem, syntetickou DNA. Toto označení je pouhým 
okem prakticky neviditelné a  jeho vyhledání je mož-
né s použitím UV světla. Takto označené jízdní kolo je 
zaregistrováno v Národním registru forenzního identi-
fikačního značení a  vybaveno samolepkou, jež varuje  
pachatele, že jízdní kolo může být snadno identifiková-
no policií na celém území České republiky,“ uvedl ředi-
tel šumperské městské policie Jaroslav Janderka.

Samotné aplikace forenzního značení a  registrace 
jednoho jízdního kola budou probíhat ve  služebně 
městské policie v Jesenické ulici 31 a trvají přibližně 
dvacet až třicet minut, proto je potřeba si konkrét-
ní termín značení dopředu rezervovat na telefonním 
čísle 583 213 000. Bez této registrace nebude možné 
zájemce přijímat. 

Zájemce o  značení musí přijít s  jízdním kolem, 

které bude v  dobrém technickém stavu, čisté a  su-
ché. Dále musí přinést doklad totožnosti vlastníka 
kola a hodnověrně doložit nabytí vlastnictví ke kolu, 
případně podepsat čestné prohlášení o  jeho nabytí, 
a  vyplnit příslušné formuláře pro podrobný popis 
evidovaného předmětu, včetně fotografie. Forenzní 
značení je zdarma a je určené osobám starším osm-
nácti let, v případě osoby mladší bude vyžadován do-
provod zákonného zástupce. 

„Strážníci mají nejen vybavení na značení kol a in-
validních vozíků, ale i přístroj na identifikaci syntetické 
DNA. Domnívám se, že nabízíme lidem další službu, 
jež pomůže k ochraně jejich majetku. Je to dobrá věc, 
zvažuji, že si své kolo také nechám označit,“ doplnil 
ředitele policie starosta Tomáš Spurný. 

Značení jízdních kol může městská policie prová-
dět díky dotaci, kterou získala od ministerstva vnitra.

 -ger-

V úterý 10. září se mohou zájemci o histo-
rii těšit na poutavou přednášku o významné 
šumperské budově. „Půjde o zrychlený ex-
kurz do světa textilní výroby v oblasti Šum-
perka, v návaznosti na osobnost podnikatele 
Johanna Ernsta Klapperotha. Ten nechal 
v Šumperku zřídit první c. k. privilegovanou 
manufakturu na  výrobu manšestru v  rakouské 
monarchii. S touto částí místní historie je bezprostřed-
ně spjat dům č. p. 70, jehož osudem i celou přednáš-
kou provede Monika Paulová, vedoucí oddělení státní 
památkové péče,“ říká ředitelka knihovny Kamila Še-
ligová. Právě v  prostorách knihovny, ve  velkém sále, 
přednáška od 18 hodin proběhne a vstup je zdarma.

Sobota 14. září bude plně patřit památkám i dětem. 
„Už od deváté hodiny ranní budou „na Komíně“ při-
praveny dílničky zaměřené hlavně na tvoření z texti-
lu. Chtěli bychom tak připomenout význam budovy 
manufaktury. Děti se mohou těšit na den plný zábavy 
a zajímavostí,“ láká na akci Petra Müllerová, ředitelka 
SVČ Doris. 

Od deváté dopolední mohou zájemci také vystoupit 

Dny evropského dědictví pořádá město Šumperk pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Jako každý rok v září se tradičně zdarma otevřou veřejnosti památky, které nebývají běžně pří-
stupné. V řadě z nich budou připraveni průvodci s informacemi o jejich historii a architektonickém vývoji. 
V rámci akce se navíc bude v městské knihovně konat přednáška zaměřená na historii šumperské manu-
faktury a pro děti budou na „Komíně“ připraveny dílničky na podobné téma. Mezi Šumperkem a Velkými 
Losinami bude jezdit historický motorový vlak „Věžák“ a na tzv. „Točáku“ proběhne Den řemesel.

Městská policie Šumperk nabízí od 1. září značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. 
Ochrana majetku za pomoci forenzního identifikačního značení je moderní metodou ochrany majetku, 
především s preventivním účinkem.

Bojíte se o své kolo? Nechte si ho označit

Dny evropského dědictví otevřou památky, město chystá další doprovodné akce

   

      Ministerstvo se ptá:
Jaký chcete internet?

Život bez internetu si už umíme jen těžko předsta-
vit. V osobní i pracovní rovině se stal naší nedílnou 
součástí a je jasné, že tomu tak bude i v budoucnu. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti 
organizuje celorepublikový průzkum nazvaný „Vy-
užívání internetu v  českých domácnostech“. Jeho 
cílem je zjistit, jak jsou Češi spokojení s rychlostí 
a cenou za internetové připojení a jakou mají před-
stavu o připojení domácností k internetu v budouc-
nu. Dotazník, obsahující patnáct otázek, jejichž 
zodpovězení nepřesáhne pět minut, je zveřejněn 

na  https://grantthornton.
eu/pruzkumint/. Dotaz-

ník je anonymní. -red-

V rámci Dnů evropského dědictví se mohou zájemci 
o historii těšit na poutavou přednášku o někdejší ma-
nufaktuře.                                                                   Foto: -zk-

na věž radnice, která byla loni kvůli rekon-
strukci nepřístupná. „Rekonstrukcí prošly 
rovněž vnitřní prostory věže a návštěvníci 
si opět mohou prohlédnout okolí Šum-
perka z  ptačí perspektivy i  hřeben Jese-
níků nově instalovaným dalekohledem,“ 

zdůrazňuje koordinátor akce Antonín Linet.
Stejně jako v  minulosti bude i  letos v  tzv. 

Geschaderově domě kromě stálé expozice „Čaroděj-
nické procesy“ připraven průvodce, který zavede zá-
jemce do jinak nepřístupných částí domu. Otevřeno 
bude rovněž pět kostelů, již tradičně klášterní kostel 
a kostel sv. Jana Křtitele, dále kostel sv. Barbory, evan-
gelický kostel a  starokatolický kostel. Veřejnost se 
bude moci podívat i do bývalého sídla rodiny Žerotí-
nů - do šumperského „zámečku“ s řadou původních 
renezančních prvků, mezi něž patří kamenná ostění 
oken a zdobené kazetové stropy.

Lákavou bude bezesporu i  šance nahlédnout 
do  útrob místního divadla v  doprovodu divadelní 
inspicientky ve  vyhrazených hodinách. Zájemci se 
budou moci podívat do míst, která jako běžný diváci 
nemají šanci navštívit. Do Dnů evropského dědictví 
se opět zapojí bezplatným zpřístupněním svých vý-
stav v historické budově Pavlínina dvora šumperské 
muzeum a také vikýřovické Muzeum silnic. A u pří-
ležitosti celorepublikové akce připravili archiváři Stát-
ního okresního archivu Šumperk výstavu nazvanou 
„Archiválie napříč staletími. Poklady z  depozitářů 
Státního okresního archivu Šumperk“. Kromě toho 
se budou moci návštěvníci v rámci dvou komentova-
ných prohlídek seznámit s historií archivu a nahléd-
nout do prostor veřejnosti běžně nepřístupných.

Na  své si přijdou i  příznivci železnice. Trať mezi 
Šumperkem a Velkými Losinami bude brázdit histo-
rický motorový vůz M120.417 zvaný Věžák, který byl 
vyroben ve 30. letech minulého století. Jde o unikátní 

vůz, v němž strojvůdce sedí v kabině na střeše a do-
rozumívá se s  průvodčím lodním telefonem. Vlak  
odjíždí ze Šumperka v  9, v  10.05 a  ve  12.30 hodin 
a jízdenky bude možné zakoupit přímo na místě.

Neděle 15. září pak nabídne volné prohlídky kláš-
terního kostela a  expozice „Čarodějnické procesy“ 
v Geschaderově domě. Přístupná bude také věž radnice.

I tento ročník Dnů evropského dědictví bude pro-
bíhat soutěž ve sbírání razítek z památek. „Do letáku 
mohou lidé dostat razítko ve vybraných památkách. 
Po  získání určitého množství otisků razítek půjde 
soutěžící do  informačního centra na  Hlavní třídě 
a  po  předložení správně vyplněného letáku si bude 
moci přímo na místě vylosovat jednu z cen,“ popisuje 
Antonín Linet. 

Kdo bude mít zájem, může si putování po památ-
kách zpestřit s Geofunem. Stačí si zdarma stáhnout 
mobilní hru „Není známka jako známka“ a  pomo-
ci Emmě a  Robertovi Sieglovým najít ztracenou 
ochrannou známku. Za její úspěšné nalezení si šťast-
livci budou moci v informačním centru vyzvednout 
drobnou odměnu.

Vstup zdarma je na přednášku v knihovně, dílnič-
ky na Komíně a do všech uvedených památek v so-
botu 14. i v neděli 15. září. Zpoplatněno bude jízdné 
„Věžákem“. Další informace budou průběžně zve-
řejňovány na  internetových stránkách a  facebooku  
Informačního centra Šumperk. -red-

Po oba dny mohou zájemci vystoupit na věž radnice, 
která byla loni kvůli rekonstrukci nepřístupná. 
 Foto: -pk-
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Informace/Zpravodajství

„Kdepak máme svatebčany?“ dotazovala se v pátek 
9. srpna v  čekárně obřadní síně šumperské radnice 
matrikářka. Manželé Koppovi, kteří přišli po padesá-
ti letech manželství stvrdit své sliby, totiž na svůj věk 
vůbec nevypadali a v hloučku příbuzných je odlišova-
la jen „svatební“ kytice. 

Pak už zazněl svatební pochod a  svatebčané 
vstoupili ruku v  ruce do  obřadní síně. „Věřím, že to  
rozhodnutí, které jste učinili před padesáti lety, pova-
žujete za  správné do  současnosti. Chtěl bych popřát 
vám i  celé rodině, abyste měli stále všichni mnoho 
důvodů k radosti a spokojenosti, abyste si vždy vážili 
jeden druhého a byli hrdi na  to, co se vám společně 
podařilo,“ uvedl během malé slavnosti v obřadní síni 
radnice místostarosta Jakub Jirgl.

Manželé Koppovi se seznámili před jedenapadesáti 
lety. Paní Libuše jako kadeřnice dojížděla česat pří-
buzné pana Ladislava. „Tehdy si mě ale ještě nevšímal, 
seznámení proběhlo na plese a do roka pak byla svat-
ba,“ vzpomíná oslavenkyně. 

Své ano si řekli 9. srpna 1969 ve tři čtvrtě na de-
set na  šumperské radnici. Ladislavovi tehdy bylo  
23 let, jeho novomanželce o pět let míň. Za pět měsí-
ců přišla na svět prvorozená dcera Marcela a za rok 
v květnu se narodila Eva. O osm let později se rodiče 
dočkali vytouženého syna, který se nemohl jmeno-
vat jinak než Ladislav. Během půl století se rodina 
rozrostla o  čtyři vnuky a  dvě vnučky ve  věku od   
28 do 7 let.

Libuše Koppová u profese kadeřnice vydržela celý 
život, její manžel byl lesník. Tato práce se mu stala 
i  koníčkem. „Peněz nazbyt nikdy nebylo, aby uživi-
li rodinu, chodili i  po  brigádách. Zkrátka, co si ne-

vybojovali, to neměli, mohli se spolehnout jen sami 
na sebe,“ říká dcera Marcela. Prozradila, že maminka 
své kamarádky češe dodnes. 

Jejich celoživotní sen, mít malý domeček, se jim 
sice nevyplnil, ale částečně jim jej nahradila chatka 
na  zahrádce, kde se pravidelně schází celá rodina. 
„Rodiče nás vždy vedli k tomu, aby celá rodina držela 
pospolu. Mohou být pyšní na  to, že se tohoto jejich 
celoživotního kréda držíme,“ dodala dcera Marcela.   

Podle údajů ze šumperské matriky je zlatá či dia-
mantová svatba spíše výjimečným jevem. Obvykle 
jsou dvě až tři do roka.   -ger-

Opravy na temenickém hřbitově pokračují. Po re-
staurování hrobky šumperského stavitele Antona 
Schwestky se olomoucký kamenosochař Tomáš Hoří-
nek pustil do opravy centrálního mramorového kříže, 
jenž byl v havarijním stavu. Oprava přijde městskou 
kasu na dvě stě padesát čtyři tisíce korun.

„Hlavní problém spočíval v čepech, které byly zali-
té v síře a oxidací se zeslabily natolik, že kříž v podsta-
tě nedržel a ohrožoval své okolí,“ říká kamenosochař 
Tomáš Hořínek. Ten začátkem srpna kříž rozebral 
a  odvezl do  své dílny. Jednotlivé prasklé díly slepil 
a postupně je začíná osazovat zpět. 

„Nejprve jsem s  pomocí šalování vytvořil nový 

základ a  minulý týden osadil tři čtvercové schody, 
tvořené několika díly a horní deskou. V současnosti 
pracuji na dalších sedmi částech kříže,“ popisuje po-
stup prací kamenosochař, jenž zmíněný základ zvýšil 
oproti původnímu asi o dvacet centimetrů. „Kříž byl 
hodně „utopený“, nyní v prostoru víc vynikne. Tím, 
že je ve svahu, opticky „vyroste“,“ podotýká Hořínek 
a dodává, že veškeré spojovací prvky jsou nově zho-
toveny z nerezu.

Ačkoliv je termín dokončení stanoven do 31. kvě- 
tna příštího roku, chce restaurátor celý monumentální 
kříž, tvořený asi čtyřmi tunami mramoru, zkompleto-
vat do konce letošního září.  -zk-

Na radnici se vrátili po padesáti letech

Kříž z temenického hřbitova je v péči kamenosochaře

   

       Šumperk hledá 
městského architekta

Výběrové řízení na  architekta vypsalo nedávno 
město Šumperk. Architekt, který bude externím 
pracovníkem, bude garantem a iniciátorem tvorby 
koncepce rozvoje města. Město přijímá přihlášky 
do 16. září.     
„Jeho hlavní náplní bude dohled nad vzhledem 
města a  dále konzultační a  poradenská činnost 
v oblastech architektury a urbanizmu v Šumperku. 
Očekáváme, že bude předkládat například podněty 
na zlepšení veřejného prostoru nebo dávat vyjád-
ření k  návrhům řešení jednotlivých investičních 
akcí,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 
Iniciátorem kroků, jež vedou k  obsazení místa 
městského architekta, je radní Radovan Auer ze se-
skupení Šumperáci. „Městský architekt to nebude 
mít vůbec jednoduché. Očekáváme od něj setrvalý 
tlak na  to, aby stavební počiny města, ale i  všech 
dalších investorů, malých i velkých, měly architek-
tonickou kvalitu a především ladily s celkovou tváří 
města a  s  rozvojovými plány. Bude moderátorem 
odborné i  veřejné diskuze, iniciátorem vkusných 
a funkčních řešení ve veřejném prostoru i arbitrem 
sporů,“ informoval Radovan Auer. 
Městský architekt bude externím pracovníkem, 
který bude pracovat pro město zhruba třicet hodin 
měsíčně. Do funkce by měl nastoupit 1. ledna 2020.  
Zájemci najdou přesné znění výběrového řízení 
na  městského architekta na  webových stránkách 
města www.sumperk.cz a na úřední desce. Podrob-
né informace lze získat u Ivy Krahulcové, vedoucí 
oddělení územního plánování, tel. č. 583 388 309, 
e-mail: iva.krahulcova@sumperk.cz, nebo u  Pavla 
Volfa, vedoucího odboru strategického rozvoje, tel. 
č. 583  388  304, 778  806  549, e-mail: pavel.volf@
sumperk.cz. -ger-

       Výzva vlastníkům 
nemovitých kulturních památek 
v městské památkové zóně

Ministerstvo kultury České republiky (MK) kaž-
doročně připravuje Program regenerace městských 
památkových zón a městských památkových rezer-
vací. Je pravděpodobné, že i v letošním roce bude 
program vypsán. Pokud vlastníte kulturní památku 
(nemovitost) v městské památkové zóně a uvažuje-
te o její rekonstrukci, prosíme vás o vyplnění dotaz-
níku, který město Šumperk připravilo. 
Záměrem města je pomoci vlastníkům kulturní 
památky s  financováním její opravy z  dotací MK 
i z městských zdrojů. Dotazník bude sloužit násled-
ně jako podklad pro anketní dotazník MK, který 
vyplní souhrnně za  město Šumperk pověřený za-
městnanec MěÚ letos na podzim. V případě zájmu 
vyplňte dotazník nejpozději do 30. září. K dispozici 
je v elektronické podobě na webu města www.sum-
perk.cz nebo v tištěné verzi v informačním centru 
v budově divadla na Hlavní třídě. Zde je také mož-
né vyplněný dotazník odevzdat, stejně jako na od-
boru strategického rozvoje a územního plánovaní 
v úřadovně v  Jesenické ulici (B. Fischerová, kanc. 
č. 311).

B. Fischerová, vedoucí oddělení 
strategického rozvoje

 MěÚ Šumperk

Kamenosochař Tomáš Hořínek vytvořil nový základ a minulý týden osadil tři čtvercové schody.  Foto: P. Kvapil

Manželé Koppovi přišli druhý srpnový pátek na rad-
nici stvrdit po  padesáti letech manželství své sliby. 
 Foto: S. Singerová
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Letošní první premiérou v  šumperském divadle je hra Františka Hrubína 
Romance pro křídlovku v  režii Václava Klemense. Odehraje se na  prknech 
šumperského divadla v sobotu 14. září od 19 hodin. V inscenaci uvidí diváci 
i dva nové členy hereckého souboru, Ladislavu Jančíkovou a Víta Hofmanna. 
Oba „nováčky“ redakce zpravodaje vyzpovídala.

Co rozhodlo, že se stanete členy 
šumperského souboru?

LJ: Šumperk a  místní divadlo jsem 
si oblíbila už dříve, když jsem tu byla 
na svém prvním konkurzu na herečku. 
Tehdy jsem byla uchvácena z krásy di-
vadla a  skvělé atmosféry. O  to víc mě 
potom mrzelo, že mě tehdy nepřijali. 
Za  pár měsíců divadlo vypsalo nový 
konkurz a já si říkala, že to je znamení 
a  že tam prostě musím jít znovu. Tak 
jsem konkurz absolvovala a jsem tady. 

VH: Po studiu na konzervatoři jsem 
rok vyzkoušel volnou nohu v Ostravě, 
ale nevyhovovalo mi to, takže jsem 
hledal divadlo, které se mi líbí reper- 
toárem, a  narazil jsem na  to šumper-
ské, jež zrovna hledalo mužskou posilu 
souboru. Přišel jsem na konkurz, a svě-
te, div se, jsem tu.

Můžete stručně zrekapitulovat vaši 
cestu k  divadlu, vzpomenout oka-
mžik, kdy jste se rozhodli věnovat ná-
ročnému hereckému povolání a proč?

LJ: Oba mí rodiče se věnují ochot-
nickému divadlu a  už odmalička mě 
s  sebou vodili na  všemožné zkoušky 
a  představení. Milovala jsem to a  do-
dnes na  to moc ráda vzpomínám. 
Přesně si pamatuji chvíli, kdy mi bylo 
asi šest, stála jsem vzadu na jevišti a po-
zorovala probíhající představení. Zhlu-
boka jsem se nadechla, rozhlédla se  
kolem sebe a v tu chvíli mě doslova pře-
jel mráz po zádech. Přesně tehdy jsem 
si řekla: „Tady je mi nádherně, chci být 
herečka!“. Naprosto miluji atmosféru 

Výstava živých hub v  šumperském 
vlastivědném muzeu letos proběhne 
od  čtvrtku 12. do  soboty 14. září. Jde 
o dvacátý ročník oblíbené akce, během 
níž bude opět otevřena mykologická 
poradna, vedená profesorem B. Hlůzou, 
T. Tejklovou a L. Zíbarovou. Návštěvní-
ci si tak budou moci nechat své houby 
odborně určit a mohou také poskytnout 
své nálezy k vystavení. 

„Tato výstava se současně koná v roce 
životního jubilea profesora Bronislava 
Hlůzy, na  jehož popud se v  Šumperku 
v  roce 1999 konala první výstava hub 
a  který se každoročně podílí na  jejím 
pokračování. I  proto zvolilo předsed-
nictvo České mykologické společnosti 
šumperskou výstavu hub za celostátní,“ 
říká tisková mluvčí muzea Eva Šebes-
tíková. Vzápětí zdůrazňuje, že muzej-
níci uvítají jakékoliv druhy hub, které 

mohou zájemci odevzdávat na  recep-
ci šumperského muzea během úterý  
11. a středy 12. září. „Uvítáme jakékoliv 
druhy hub, jejich determinaci pomůže, 
budou-li houby neokrájené a doplněné 
údajem o  lokalitě a  biotopu. Prosíme 
také o  uvedení jmen sběratelů, neboť 

vzácné či méně běžné druhy hub bu-
dou po skončení výstavy zaherbářovány 
a  obohatí sbírkový fond šumperského 
muzea,“ zdůrazňuje Šebestíková.

Výstava bude navíc doplněna výtvar-
nými pracemi žáků základní a mateřské 
školy ze Staré Vsi a jedno z výtvarných 
děl dětí také ozdobí plakát a pozvánku 
na zmíněnou výstavu. Samotná výstava 
přitom proběhne v předsálí Rytířského 
sálu. Protože budou vystaveny živé hou-
by, je konání výstavy časově omezeno 
na pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od  
9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

V  rámci doprovodného programu 
proběhnou také dvě přednášky myko-
logů. Ve čtvrtek 12. září v 17 hodin po-
hovoří Bronislav Hlůza na téma Houby 
v literatuře a umění, o den později pak 
Tereza Tejklová na téma Houbařův rok.
 -red-

Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub

Divadlo startuje novou sezonu, přivítá dva nové herce

Výstava hub láká i malé návštěvníky. 
 Foto: -pk-

    

       Chcete být 
součástí výstavy? 
Pošlete fotografii

Šumperská knihovna chystá k  le-
tošnímu třicátému výročí Sametové 
revoluce zajímavou výstavu, do jejíž 
přípravy by ráda zapojila širokou ve-
řejnost. Půjde o koláž fotografií na-
zvanou „Na Lavičce Václava Havla“. 
„Budeme rádi, když nám lidé pošlou 
svou fotografii pořízenou na Lavič-
ce Václava Havla u  naší knihovny. 
S  jejich souhlasem ji použijeme 
do  připravované koláže,“ říká ře-
ditelka knihovny Kamila Šeligová. 
Snímky stačí zaslat na  e-mailovou 
adresu seligova@knihovnaspk.cz. 
Výstava bude slavnostně otevřena 
v  neděli 17. listopadu v  17 hodin 
v knihovně.  -zk-

divadla, takovou tu pomyslnou zeď 
mezi jevištěm a  zákulisím, kdy herec 
vejde na  jeviště a  najednou je úplně 
někým jiným a  dokáže například na-
jednou milovat úplně někoho jiného. 
Je to krásné.

VH: Dovolím si říct, že divadlo jsem 
měl zrozené. Otec Petr Hofmann hrál 
v  opavském a  olomouckém divadle, 
než ho zdravotní potíže donutily pře-
stat s „velkým“ divadlem. Konzervatoř 
byla jasná volba, pod vedením skvělých 
pedagogů Štěpána Pácla, Renáty Kle-
mensové a  Zdeny Przebindové jsem 
zdárně ukončil studium maturitou.

Prozradíte svá dosavadní působení 
a postavy, které vás nejvíc oslovily?

LJ: Do  divadla jsem nastoupila ne-
tradičně, a to již v půlce minulé sezony. 
O to byl můj nástup hektičtější, musela 

jsem přezkoušet během měsíce zhruba 
čtyři inscenace. Vůbec toho ale nelituji, 
beru to jako skvělou zkušenost. 

Většina postav, které jsem v  di-
vadle zatím ztvárnila, byly právě ty 
přezkoušené. Mám ráda roli Slepice, 
kterou hraji v  pohádce Tučňáci koláč 
nesvedou. Byla to moje oficiálně prv-
ní premiéra v divadle, takže k ní mám 
speciální vztah. V  září mě pak čeká 
premiéra inscenace Romance pro kříd-
lovku, kde hraji postavu Teriny. 

VH: Mám to štěstí, že každé zkou-
šení, které jsem zažil, mi něco předalo 
a  posunulo mě dál. Ale asi nejraději 
vzpomínám na  první hostování v  Ná-
rodním divadle moravskoslezském 
v  představení Lesík pod taktovkou 
norské režisérky Victorie Meirik. Byla 
to první zkušenost s  velkým divadlem 
a  zároveň s  úplně jiným stylem práce, 
než na jaký jsme v Čechách zvyklí.

Nebo na mou první hlavní roli v in-
scenaci Staré Arény Epos o  Gilgame-
šovi, která byla prvně vytvořená jako 
plenérová.

V  jakých rolích vás šumperští di-
váci uvidí? Na kterou se nejvíc těšíte?

LJ: V  jakých rolích mě šumperští 
diváci dál uvidí, bohužel sama ještě 
úplně nevím. Kromě pohádky Tučňáci 
koláč nesvedou to je Romance pro kří-
dlovku, kde hraji zamilovanou dvojici 
s  Kryštofem Grygarem. Hned na  za-
čátku sezony také začínáme zkoušet 
novou inscenaci na malé scéně divadla  
se Štěpánem Gajdošem. Bude to příběh 
k třicetiletému výročí od Sametové re-
voluce. Na to se moc těším. 

VH: Jediné, co zatím můžu s jistotou 
prozradit, je role Viktora v  inscenaci 
Romance pro křídlovku, která má pre-
miéru 14. září.

 Jste pověrčivá/ý? Máte nějaké he-
recké rituály před vystoupením?

LJ: Pověrčivá jsem. A taky jsem vel-
ká trémistka, proto je mým největším 
rituálem před představením být hlav-
ně v klidu a soustředit se na to, na co 
mám. Když jsem ale mezi tak skvělými 
lidmi, jako jsou tady v divadle, tréma 
je pryč hned.

VH: Pověrčivý ani ne, ale trémař 
jsem pořádný. Většinou se v  den pre-
miéry snažím už od  rána soustředit 
na to, aby se vše povedlo, jak má.

Jaký je váš herecký sen?
LJ: V životě mám dva hlavní sny, mít 

velkou rodinu a hrát divadlo. Proto je 
teď mým největším cílem jednou do-
kázat skloubit rodinu a divadlo, abych 
se nemusela ani jednoho vzdát. To 
bych si moc přála, být jednou šťastná 
máma, která hraje divadlo. 

VH: Herecký sen? Samozřejmě bych 
si chtěl zahrát velké dramatické posta-
vy. Pro mě je ale největším snem dělat 
dobré divadlo, které lidem něco předá. 
Divadlo, kde se diváci s postavou sžijí. 
To je můj sen. Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová

Ladislava Jančíková, narozena 1999 
v Olomouci, absolventka Konzervatoře 
Brno, obor hudebně dramatický. 
 Foto: DŠ

Vít Hofmann, narozen 1998 v  Opavě, 
absolvent Janáčkovy konzervatoře Os-
trava.  Foto: archiv VH
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U divadla se začátkem září otevře 
park pro rodiče s dětmi plný pohádek

Hendikepovaný Dušan Ščambura opět „sbírá“ medaile

O  další parčík bude bohatší město 
Šumperk. Zelený koutek s  postavami 
z pohádek vznikne u divadla v Komen-
ského ulici. Slavnostní otevření se usku-
teční v pondělí 2. září v 9.30 hodin.

S  nápadem, že by na  nevyužité plo-
še mezi dílnami, rampou a chodníkem 
vznikl park, přišel už před čtyřmi lety 
ředitel Divadla Šumperk Matěj Kašík. 
„V samotném centru města chybí místo, 

kde by si mohly maminky s dětmi od-
počinout a na chvíli opustit živou pěší 
zónu. Napadlo mne, že volná plocha 
u divadla by byla pro něco podobného 
ideální,“ uvedl Matěj Kašík.

Vedení města se jeho nápad líbil, ale 
nenašly se finanční prostředky. Obrat 
nastal v  roce 2017, kdy byla do  roz-
počtu města zařazena částka půl mi- 
lionu korun, o jejímž využití rozhodovali 

 

v  anketě místní obyvatelé. „Právě 
v tomto hlasování uspěl divadelní par-
čík,“ přiblížil historii starosta Tomáš 
Spurný. Doplnil, že vítá nápad Matěje 
Kašíka, který prostřednictvím pohád-
kových postav láká děti k divadlu. „Je 
pravděpodobné, že děti si vytvoří vztah 
k domácí scéně již odmalička a vycho-
váme si tak budoucí generaci divadel-
ních návštěvníků,“ dodal starosta.

Součástí parčíku je pět herních prvků 
z  přírodních materiálů inspirovaných 
pohádkovými bytostmi a  interaktiv-
ní tabule. Vše zde nainstalovala firma 
hřiště.cz. „Nejvzdálenější část parčíku 
bude patřit malým umělcům, kteří si 
zde mohou vyzkoušet herecké, reci-
tační, pěvecké či taneční dovednosti. 
V mírném svahu zde bude stát dětská 
scéna, jež bude mít jeviště ve tvaru půl 
oválu, v hledišti budou sedačky pro di-
váky,“ popsal parčík Matěj Kašík.

Doplnil, že zde nebude scházet zeleň. 
Parčík bude lemovat živý plot, vysazeny 
zde budou vzrostlé stromy. Návštěvníci 
si budou moci odpočinout na  zahrad-
ních lehátkách, křeslech a  lavičkách, 
projektant myslel i  na  plochu pro za-
parkování kočárků, dětských kol či ko-
loběžek.

Na slavnostním otevření parčíku bu-
dou moci návštěvníci navrhnout, jak 
by se měl parčík jmenovat. „Nejlepší 
typy zveřejníme na  webových strán-
kách města, lidé budou moci pro svého 
favorita hlasovat v anketě,“ informoval 
starosta.  -ger-

O další cenné kovy rozšířil nedávno 
svoji sbírku medailí šumperský tělesně 
postižený sportovec Dušan Ščambura. 
Bodoval nejen v Polsku a v Kanadě, ale 
také na domácím šampionátu.

Z atletického Grand Prix, jež proběh-
lo ve druhé polovině července v polské 
Bydgoszczi, přivezl šumperský závod-
ník stříbrnou medaili z hodu oštěpem, 
který poslal do vzdálenosti 20,07 metru. 
Skvělou formu vzápětí prokázal na atle-
tickém mistrovství v kanadském Mont-
realu. Hned první den, 25. července, 
zabodoval v  nabité konkurenci, kdy 
ve vrhu koulí získal cenný bronz. O dva 
dny později se pak radoval ze zlata 
v hodu oštěpem za výkon 22,17 metru 
a z titulu mistra Kanady. 

Po  týdenním pracovním „odpočin-
ku“ si svůj oštěpařský rekord vylepšil 
na závodech Czech Open v Olomouci. 
Hod dlouhý 22,76 metru mu zajistil 
titul mistra republiky v  této disciplíně, 
výkonem 21,37 metru pak k němu při-
dal i  stříbro z  hodu diskem do  dálky. 
„S letošní sezonou mohu být určitě spo-

kojený. Velkou radost mám z disku, kde 
jsem titul získal jako první Čech v této 
disciplíně,“ řekl Dušan Ščambura, kte-

rý v těchto dnech hájí barvy Šumperka 
na dalším ze závodů světového poháru 
Grand Prix ve Francii. -zk-

Z Kanady dovezl Dušan Ščambura bronz ve vrhu koulí a zlato z hodu oštěpem. 
 Foto: archiv DŠ

Parčík s herními prvky pro děti vyrůstá v prostoru u místního divadla. Slavnostní 
otevření je naplánováno na pondělí 2. září.  Foto: -ger-

    

    

      Kraj opět udělí ceny
Podpořit můžete 
šumperskou Tulinku

Hlasování pro finalisty třetího roč-
níku Cen Olomouckého kraje v  ob-
lasti cestovního ruchu odstartovalo  
7. srpna a probíhá až do 20. září. Mezi 
novinkami v  cestovním ruchu jsou 
i  šumperské Cyklotratě Tulinka. Pří-
rodní traily vybudovala místní radnice 
v  lese mezi bývalým plicním sanato- 
riem a Tulinkou loni na podzim.
Region ještě reprezentuje mezi wel- 
lness zařízeními zámecký resort Sobo-
tín, jehož majitelé, manželé Hrochovi, 
byli nominováni do  kategorie Ho-
teliér. O  cenu za  regionální produkt 
usiluje Rodinná konzervárna Via De-
licia Zábřeh či olomoucké tvarůžky 
z Loštic a do kategorie Místo pro letní 
dovolenou u vody byly zařazeny Ter-
mály Velké Losiny. Hlasovat můžete 
na www.cenykraje.cz/rocnik-2019 do 
pátku 20. září. -red-

       Řekové naučí 
svému tanci
Jižních rytmů si budou moci po čty-
ři zářijové a  jeden říjnový večer 
užít všichni, kteří zavítají 
do  šumperské-
ho H-clubu 
v  Roose-
v e l t ov ě 
u l i c i . 
Podzim-
ní ne-
t radiční 
t a n e č n í 
kurzy pořá-
dá již několik let místní Ř e c k á 
obec, nově nabyté „dovednosti“ bu-
dou moci jejich absolventi uplatnit 
nejen při návštěvě Řecka, ale přede-
vším na  Řecké zábavě. Ta je naplá-
nována na sobotu 12. října.
Netradiční kurzy odstartují v  pon-
dělí 2. září v  18 hodin v  H-clubu 
v  Rooseveltově ulici. Během pěti 
dvouhodinových lekcí, z nichž každá 
přijde na padesát korun, proniknou 
jejich účastníci bez problémů do tajů 
řeckého tance. Věková hranice navíc 
není nijak omezena a  podmínkou 
není ani klasické „párování“, neboť 
jde o  kolektivní tanec. Nově nabyté 
taneční umění poté mohou absol-
venti kurzu zúročit na  Řecké zába-
vě, jejímž dějištěm bude v  sobotu  
12. října od  osmé večerní místní 
dům kultury.  -zk-
Kurzy řeckého tance: pondělí 2. září, 
pondělí 9. září, pondělí 16. září, pon-
dělí 23. září, pondělí 30. září, pondělí 
7. října vždy od 18 do 20 hodin. 



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

„Je to rekord, takto brzy jsme ještě 
vyprodáno neměli,“ říká ředitel fes-
tivalu Vladimír Rybička. „Děkujeme 
všem fanouškům za  obrovský zájem. 
Je to pro nás odměna za  dramaturgii, 
kdy pečlivě vážíme každé jméno, jež 
do  Šumperka zveme. Ale také záva-
zek festival co nejlépe připravit a dělat 
čest prestižnímu americkému ocenění  
Keeping The Blues Alive Award, které 
jsme letos získali,“ dodává.

Jedenašedesátiletý Kenny Neal, je-
hož koncertem festival v sobotu večer 
vyvrcholí, je jednou z nejznámějších 
osobností americké bluesové scény. 
„Hráč na všechny druhy kytar, ale také 
výborný harmonikář, zpěvák a autor 
písní, přijíždí do České republiky prá-
vě v roce, kdy zvítězil v prestižních 
Blues Music Awards a stal se mužskou 
osobností roku v kategorii současného 
blues,“ zdůrazňuje dramaturg festi-
valu Ondřej Bezr. První jednání mezi 
umělcem a festivalem o jeho letošním 
angažmá mimochodem proběhla letos 
v lednu v Memphisu, kam si zástupci 
Blues Alive jeli převzít cenu Keeping 
The Blues Alive Award.

Louisianskou hudební scénu bude 
částečně zastupovat také hvězda čtvr-
tečního festivalového večera, legendár-
ní sedmdesátiletá pianistka a zpěvačka 
Marcia Ballová. Mimo jiné držitelka 
letošní Pinetop Perkins Award, jež je  
v rámci Blues Music Awards udělována 
nejlepším hráčům na klávesové nástro-
je.

Headlinerem pátečního festivalo-
vého koncertu bude dvaapadesátile-
tý Ronnie Baker Brooks, syn jedné  
z největších legend chicagského blues 
Lonnieho Brookse. 

Velmi zajímavá jména nabízejí i další 
koncertní bloky. Ve čtvrtek zahraje vy-
nikající americká skupina Delta Moon, 
pro kterou je typické obsazení se dvě-
ma slide kytarami. Přijede i fenomenál-
ní texaský kytarista Doyle Bramhall II, 
jenž je kromě vlastní tvorby známý 
jako dlouhodobý člen doprovodné ka-
pely Erika Claptona, ale i jako spolu-

hráč dlouhé řady dalších hvězd rocko-
vé a bluesové scény. Téhož večera bude 
domem kultury rezonovat také velký 
ženský hlas patřící Lizz Wrightové. 

Páteční program nabídne hned ně-
kolik rozdílných pohledů na bluesovou 
hudbu. Na  Blues Alive se vrátí tvrdá 
a razantní francouzská kapela Dirty 
Deep, syrovou hudbu vycházející z nej- 
hlubších kořenů a velmi specifický 
způsob hry na  slide kytaru přiveze ze 
Spojených států Watermelon Slim 
a na  louisianskou nit naváže jeden  
z letošních objevů, skupina Beaux 
Gris Gris and The Apocalypse. „Její  
zpěvačka Greta Valentiová, rodačka  
z Louisiany, se obklopila britskými hu-
debníky a výsledkem je moderní soul-
-bluesové písničkářství s pořádnou 
dávkou tajemné „bažinaté“ atmosféry. 
Ostatně, název jejich letošního debu-
tového alba Love & Murder napovídá 
leccos,“ podotýká Bezr.

Také sobotní festivalový večer před-
staví hned několik aktuálních objevů 
současné scény. Patří mezi ně ame-
rický Noah Wotherspoon Band, je-
hož frontman v roce 2015 získal cenu 
pro nejlepšího mladého kytaristu 
na  memphiském International Blues 
Challenge, dvacátnickou generaci 
kytaristů rozšíří vedle něj také Matt 
Long, frontman britské kapely Cat-
fish, který se může pyšnit významným 
ostrovním oceněním British Blues 
Award, anebo Zach Day, bluesový pí-
sničkář ze stejné lokality, z níž přijely 
jedny z hlavních hvězd minulého roč-
níku, North Mississippi Blues Project. 

Všechny tři večerní koncerty zahá-
jí skupiny, které zvítězily v letošním  
a v loňském Blues Aperitivu: Kie-
ro Grande, Tony Bigmouth Pearson  
a Beans And Bullets ze Slovenska  
a Caramel Black, Forsal a Silesian Ham-
mond Group z Polska.

Z programu mimo hlavní večerní 
koncerty stojí za  zvláštní upozornění 
páteční odpolední dvojblok v H-Clu-
bu. Na  něm vystoupí výtečná britská 
kytaristka Gwenifer Raymondová, 

která aktivně bádá v nejranějších for-
mách bluesové hudby, a český bluesový 
písničkář Jan Fic v unikátním projektu  
s osobností alternativní scény Mar-
tinem E. Kyšperským, připraveném 
výhradně pro Blues Alive na  zákla-
dě letošního Ficova debutového alba 
Město, které sklidilo mimořádný ohlas  
u posluchačů i u kritiky.

Tradiční sobotní tematické odpole-
dne letos ponese název „Jazz Alive“. 
Slovní hříčka jasně napovídá, jaký žánr 
bude tentokrát v centru pozornosti. 
Zahrají ho tři domácí formace: Verti-
go, Jaromír Honzák Quintet a Muff.  
„V těchto třech kapelách se objeví 
vlastně téměř všechny největší osob-
nosti střední generace současné české 
jazzové scény. Vesměs velmi kvalitní, 

známí, a tudíž i vytížení muzikanti. 
Dostat je v jeden den na  jedno místo 
považuji za logistický zázrak,“ zdůraz-
ňuje dramaturg festivalu.

Uspořádat akci takového rozsahu by 
samozřejmě nebylo možné bez spon-
zorů. „V  této souvislosti bych chtěl 
poděkovat našim marketingovým 
partnerům, především pak Daňovému 
poradenství Tomáš Paclík, které je ge-
nerálním partnerem už dvaadvacátý 
rok. Bez pomoci všech bychom akci 
takového rozsahu nezvládli. Poděko-
vání patří rovněž hanušovické Holbě  
a šumperským firmám Dormer Pramet 
a SHM. Velmi si vážíme i podpory Mi-
nisterstva kultury ČR, Olomouckého 
kraje a města Šumperka,“ uzavírá Vla-
dimír Rybička. -js, zk-

Blues Alive se ponese ve znamení velkých ženských 
hlasů, mistrovských kytaristů a hudby z Louisiany
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Blues Alive 2019

Zájem o vstupenky na  čtyřiadvacátý ročník mezinárodního festiva-
lu Blues Alive, který proběhne od  14. do  16. listopadu v  šumperském domě 
kultury, překonal očekávání. Tři měsíce před začátkem hlásí organizá-
toři vyprodáno. Jak jednodenní, tak i třídenní permanentky již nejsou  
k dostání.

Hlavní hvězdou Blues Alive 2019 je jedenašedesátiletý Kenny Neal, jedna z nejzná-
mějších osobností americké bluesové scény.  Foto: BA

Bližší naleznete na www.bluesalive.cz a festivalovém profilu na Facebooku.

Mimořádná příloha
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Blues Alive 2019

Přestože pochází ze sousedního Texasu, hudba Marcii Ballové je velmi výraz-
ně ovlivněna louisianským ´swamp blues´ a tamní tradicí klavírní hry. Spo-
lupracovala ostatně i se samotnou královnou neworleanského soulu Irmou 
Thomasé.  Foto: BA

V otcově kapele získával Ronnie Baker Brooks jako basista a doprovodný kytarista 
v 80. letech první muzikantské zkušenosti. Sólově debutoval v roce 1998 a dnes 
patří k hlavním exponentům chicagské hudební scény.  Foto: BA

Lizz Wrightová ve své tvorbě slučuje rhythm and blues, gospel a jazz. Do České 
republiky se vrátí rok po mimořádně úspěšném vystoupení na pražském festivalu 
Struny podzimu.  Foto: BA

Posluchači se mohou těšit i na fenomenálního texaského kytaristu Doyla Bram- 
halla II, jenž je kromě vlastní tvorby známý jako dlouhodobý člen doprovodné 
kapely Erika Claptona.  Foto: BA

Mimořádná příloha
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Blues Alive 2019

Na Blues Alive se po třech letech vrátí tvrdá a razantní francouzská kapela Dirty 
Deep. Deep. Foto: BA

Na tradičním sobotním tematickém odpoledni nazvaném „Jazz Alive“ zahraje 
i domácí formace Vertigo.  Foto: BA

Velmi specifický způsob hry na slide kytaru přiveze ze Spojených států další legen-
da v letošním programu, Watermelon Slim.  Foto: BA

Český bluesový písničkář Jan Fic se představí v unikátním projektu s osobností 
alternativní scény Martinem E. Kyšperským.  Foto: BA

Kapela Kiero Grande bodovala v přehlídce Blues Aperitiv.  Foto: BA

Mimořádná příloha
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Město Šumperk ve spolupráci s míst-
ním internetovým providerem přináší 
bezplatný internet. Budováním sítě hot-
spotů tak rozšiřuje „smart“ služby pro 
místní obyvatele a návštěvníky města. 

„Snažili jsme se, aby síť hotspotů 
byla spuštěna do  začátku folklorního 
festivalu, a jsem rád, že se to podařilo,“ 
uvedl místostarosta Jakub Jirgl, který je 
iniciátorem této nové služby.

Přihlášení je velice jednoduché 
a  uživatelsky příznivé. Volná síť má 
název *CITY-FREE* a  není potřeba 
žádné heslo. Uživatel pouze do políčka 
napíše svou e-mailovou adresu. Každý 
může bezplatnou síť využívat hodinu 
denně.

Na *CITY-FREE* se mohou zájemci 
napojit zatím na sedmi místech - v sa-

dech 1. máje u sovy, v Pavlínině dvoře, 
u divadla, knihovny a kina Oko, na ná-
městí Míru, na Točáku a na Hlavní třídě 
u sochy Josefa.

Podle Jakuba Jirgla byl právě festival 
velkou zátěžovou zkouškou pro novou 
síť, která se bude postupně rozšiřovat 
a nabídne tak nové možnosti nejen pro 
obyvatele města, ale i jeho návštěvníky. 
„Brzy by měly přibývat další body, ko-
nečný stav je plánován na  zhruba pět 
desítek. Prvních sedm bodů je označe-
no žlutými tabulemi s upozorněním, že 
se zde lidé mohou napojit na bezplatný 
internet,“ vysvětlil Jakub Jirgl a dodal, 
že síť vybudoval místní poskytovatel 
datových služeb na  vlastní náklady 
a na vlastní náklady ji bude také provo-
zovat. -ger-

V Šumperku chytíte internet zdarma

Petra Štěpánková, odchovankyně šumperského oddílu kanoistiky, která v současnosti coby studentka olomouc-
kého gymnázia Čajkovského jezdí za tamní oddíl, má na svém kontě další úspěchy. V juniorském věku si letos 
v květnu vyjela dospělou reprezentaci ve sjezdu na divoké vodě. A uspěla. Na evropském šampionátu dospělých 
na řece Soči ve Slovinsku získala ve sjezdu čtvrtou příčku a ve sprintu šesté místo. Z červencového mistrovství 
světa dorostenců na řece Vrbas v Bosně a Hercegovině si pak dovezla hned čtyři „placky“. Dvě stříbrné medaile 
z individuálních závodů ve sjezdu a sprintu a dvě zlaté ze závodu hlídek - sjezd a sprint.  -red-

Šest dnů „parkoval“ na šumperském nádraží Legiovlak - pojízdné muzeum na ko-
lejích Československé obce legionářské, jež připomíná boje československých legií 
za samostatný stát. Právě těmito vlaky se desetitisíce Čechů a Slováků přepravily 
v  letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často 
musely vynutit bojem s bolševiky. Ve vlacích legionáři bydleli, bavili se, jejich sou-
částí byly i obrněné, poštovní, opravárenské, krejčovské či kovářské vozy, nechyběla 
nemocnice ani kuchyně.
Nádraží v Šumperku bylo dvaadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho le-
tošním putování po městech České republiky. Na komentovanou prohlídku zavítal 
i  šumperský starosta Tomáš Spurný.  „Bylo to nesmírně zajímavé. Toto pojízdné 
muzeum je plné silných příběhů, o kterých se v minulosti nesmělo mluvit. Jsem rád, 
že jsem se mohl také něco dozvědět o svém dědečkovi Miroslavu Vaverkovi, jenž 
byl legionářem v Rusku,“ řekl Tomáš Spurný, který si jako vzpomínku na návštěvu 
Legiovlaku odnesl s sebou na flash disku informace o pluku, v němž jeho dědeček 
působil.  Foto: P. Kvapil

Okresní agrární komora Šumperk pořádá ve spolupráci s městem
Farmářské trhy

v pátek 6. září od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem Grand

    

       Kdo může být pěstounem? 
Poradíme
Jak probíhá proces od  podání žádosti zájemce 
o pěstounskou péči? Může být zájemcem svobod-
ná žena či muž? Může být pěstounem nesezdaný 
pár? Existuje věková hranice pro zájemce o  pěs-
tounskou péči? Na  tyto a další dotazy budou zá-
jemcům odpovídat nejen pracovníci náhradní  
rodinné péče, ale i  odborníci na  danou proble-
matiku na  Dni pěstounství. Setkání se uskuteční 
ve středu 11. září od 8 do 17 hodin v prostorách 
Městského úřadu Šumperk v  Lautnerově ulici 1 
(vedle základní umělecké školy).
Zájemci se mohou vždy od  9, 11 nebo 15 hodin 
setkat s  profesionální pěstounkou, ve  13 hodin 
je na programu beseda s  renomovanou odborni-
cí na dětskou duši Leonou Hozovou. K dispozici 
budou i sociální pracovníci, kteří jsou připraveni 
přispět radou i pomocí.
„Lidé mají malé povědomí o tom, co pěstounství 
obnáší. Existuje hodně mýtů v  této oblasti, jež 
bychom rádi vyvrátili. Lidem, kteří se zajímají 
o pěstounskou péči, vše rádi vysvětlíme,“ zve zá-
jemce vedoucí odboru sociálních věcí šumperské-
ho městského úřadu Pavla Skálová. Akce se koná 
v  rámci Týdne (pro) pěstounství, jehož organi-
zátorem je Olomoucký kraj a  Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. -ger-

Místostarosta Jabub Jirgl, který inicioval vznik sítě hotspotů, plánuje její postupné 
rozšiřování.  Foto: -ger-

8Informace/Zpravodajství
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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, na obsazení místa 

vedoucího majetkoprávního odboru 
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  magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 256/2013 Sb., o  katastru nemovitostí (katastrální zákon), v  platném znění * 
znalost zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném změní * znalost zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění * základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon 
o obcí a na zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění) * 
dobrá orientace v mapových podkladech * znalosti v oblasti pozemkového práva * zkušenosti s řízením 
kolektivu minimálně 3 roky * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
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) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * 
souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených 
před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk * řízení a  koordinace 
jednotlivých oddělení odboru * práce s grafickým a popisným operátem katastru nemovitosti * příprava 
podkladů pro prodeje a pronájmy
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. 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. 2020 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  11. 10. 2019. Informace k  pozici podá Hana Répalová, vedoucí 
majetkoprávního odboru, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 518.

Radnice pronajme dva obecní byty

„Doriska“ pořádá Letní ples

Dva obecní byty nabízí k  pronájmu šumperská 
radnice. První byt č. 31 se nachází v domě v ulici Čsl. 
armády 445/22 v 8. NP a sestává ze dvou pokojů, ku-
chyně, předsíně, koupelny a WC. Celková plocha činí 
53,97 m², součástí je sklep o  výměře 1,86 m² a  dva 
balkony o celkové ploše 8 m². Vytápění a ohřev vody 
je ústřední. Měs. nájemné je 3160 Kč + měs. nájemné 
za zařiz. předměty asi 300 Kč a měs. zálohy na  služ-
by spojené s  užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/
stočné, společná elektřina, výtah, STA, úklid) na   
1 osobu činí asi 1740 Kč (každá další osoba asi  600 Kč). 
Platby dodavatelům za elektrickou energii a plyn jsou 
hrazeny nájemcem samostatně. Pro dům Čsl. armá-
dy 445/22 byl zpracován průkaz energetické nároč-
nosti budovy, budova patří do  energetické třídy D, 
měrná roční spotřeba energie je 129 MWH/(m²-rok).

Druhý byt č. 18 se nachází v domě v Zahradní ulici 
2708/37 v 7. NP a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a WC. Celková plocha činí 66,78 m², 
součástí je sklep o výměře 2,83 m² a balkon o plo-
še 2,87 m2. Vytápění a ohřev vody je ústřední. Měs. 
nájemné je 3819 Kč + měs. nájemné za zařiz. před-
měty asi 200 Kč a  měs. zálohy na  služby spojené 
s užíváním bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, spo-
lečná elektřina, výtah, STA, úklid) na 1 osobu činí 
asi 1800 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Platby 
dodavatelům za elektrickou energii a plyn jsou hra-
zeny nájemcem samostatně. Pro dům Zahradní 33, 
35 a 37 byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, budova patří do energetické třídy C, měrná 

roční spotřeba energie je 92 MWh/(m²-rok).
Předpokládaný počátek nájmu u  obou bytů je 

od  listopadu 2019. Byt v  ulici Čsl. armády 22 si lze 
prohlédnout ve  středu 4. září v 15.30 hod. (po  tom-
to termínu bude hlavní vchod do  domu uzamčen). 
Byt v Zahradní ulici 37 si lze prohlédnout ve středu 
11. 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 internetových 
stránkách města a na majetkoprávním odboru MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení 
správy majetku, dveře č. 410 v přízemí. Na  toto od-
dělení se žádosti rovněž podávají osobně v  pracov-
ních dnech s  výjimkou pátků do  středy 18. září do   
16 hodin a  zde také získají zájemci bližší informace  
(K. Bezdíčková, referent oddělení správy domovní-
ho majetku, tel. 583  388  410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podat lze pouze jednu žádost 
na  zveřejněné byty v  daném období! Podmínky pro 
přidělování bytů v  majetku města Šumperka se řídí 
platným „Opatřením“ (k dispozici na stránkách www.
sumperk v sekci BYTY). 

Výsledky hodnocení žádostí o přidělení bytu ne-
budou zasílány poštou. K dispozici budou od 21. ří- 
jna na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP 
(na  nástěnce vedle dveří 410). Město si vyhrazuje 
právo neuzavřít nájemní smlouvu se žádným ze ža-
datelů o přidělení bytu. H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Myšlenka, která kouzelně spojuje 
to nejlepší z  letních večerů. Zkuste si 
to sami na  chvíli představit. V  uších 
vám zní příjemná živá hudba, nohy vás 
samy vedou tanečním parketem. 

Proč Letní ples stojí za  vaši pozor-
nost?

Kapela Hot wings, mladá energická 
skupina lidí, která přichází s  láskou 
k  hudbě v  různých podobách. Díky 
nim zazní tóny jazzu, swingu, funky, 
rock’n’rollu a nebude chybět ani klasic-
ká plesová hudba k tanci. 

K poslechu nám před západem slun-
ce zahraje folková zpěvačka Maki ze 
Zábřeha. 

Chuť po něčem lahodném a nezapo-
menutelném nám zasytí šikovní kluci 
z šumperského Curry guys a Můj send-
vič. Připraví si pro nás mimo jiné pečené 
kolínko, skvělé masové sendviče, lehké 
letní saláty a dobroty přímo z grilu. 

Nebudou chybět ani domácí sladké 
palačinky a belgické hranolky. 

Barmani s úsměvem nalijí víno, při-
praví míchané drinky, nalijí domácí 
limonády a  natočí speciální piva. Vý-
bornou kávu z  domácí pražírny nám 
nabídne Kávomilka. 

Vyzkoušet si můžete pravou rebel-
skou střelnici, obdivovat taneční vy-
stoupení Folí de la Fúl a hlavně pak si 
užít nádherné večerní rozsvícení Pavlí-
nina dvora. 

Máte chuť to všechno a mnohem víc 
prožít společně s námi? Rádi vás a vaše 
blízké přivítáme s  úsměvem a  přísli-
bem skvělé akce. Přijďte se na  vlastní 
oči podívat, jaké to je, když své síly spo-
jí Odraz a  „Doriska“. Vstupenky jsou 
k dispozici v on-line rezervaci na webu: 
odraz.cz/ples.

P. Müllerová, 
ředitelka SVČ Doris

    

        Seniorská obálka 
může zachránit život

Olomoucký kraj se jako jeden z  dalších zapojil 
do projektu „Seniorská obálka“. Ten vznikl ve spo-
lupráci ministerstva práce a sociálních věcí a kraj-
ských samospráv v rámci projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň.
Co si pod názvem „Seniorská obálka“ představit? 
Jde o  formulář - tiskopis I.C.E. karty (In Case of 
Emergency - v případě ohrožení), do něhož senior 
vyplní informace o  svém zdravotním stavu, tedy 
aktuálně užívané léky, alergie nebo poslední hos-
pitalizace (doporučeno je přiložit vždy poslední 
propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blíz-
kou či na svého praktického lékaře. Důležité je, aby 
senior nebo jeho rodina dokumenty pravidelně 
aktualizovali, neboť slouží složkám Integrovaného 
záchranného systému při prvotním vyhodnocení 
zdravotního stavu a zvolení dalších kroků ke stabi-
lizaci zdraví a života. Obálka by měla být umístěna 
na viditelném místě v bytě, třeba na dveřích ledni-
ce či na vnitřní straně vchodových dveří bytu, a to 
například v  průhledné plastové obálce, pomocí 
magnetky nebo magnetického klipu. 
Formuláře, v  nichž senioři, nejlépe ve  spoluprá-
ci s  praktickým lékařem a  rodinnými příslušní-
ky, vyplní podstatné informace, Olomoucký kraj 
zveřejnil na  webových stránkách www.olkraj.cz/
seniorska-obalka-cl-4555.html. -red-
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

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

Půjčovní doba o prázdninách (červenec - srpen)
Knihovna v ul. 28. října 1 Knihovna Sever

Temenická 5Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Úterý 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Středa 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-17       8-16 9 - 12      13 - 17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1. „KC“ dále nabízí klub 
seniorů v DD. Více na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní centrum Armády spásy

Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
  Lektorka M. Matoušková
Každý první pátek  Biblická hodina pro hledající 
v měsíci od 15.30 hod.   Lektor Fr. Klíč
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov 
  Vede I. Schönová, tel. 732 828 621
24. 9. od 9 do 12 hod. v sídle Charity  Den otevřených dveří 
27. 9. od 18 hod. v klášterním kostele  Benefiční koncert Charity Šumperk 

na podporu péče o umírající 
Vystoupí operní pěvkyně E. Benešová, 
klavírní doprovod E. Zonová

29. 9. od 18 hod.   Mše svatá za charitní dílo, uživatele 
v kostele sv. Jana Křtitele   a podporovatele Charity Šumperk
Bližší informace: recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo 
na www.sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.    

Charita Šumperk

Zubní pohotovost je na Šumpersku sloužena o víkendech a svátcích 
od 8 do 11.30 hodin. Informace o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat 

na tel. č. 585 544 444 nebo na www.dent.cz.

Kulturní servis 10

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

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

29. 8. od 10 hod. v „K“  Prázdninové tvoření v klubovně 
 - zdobení tašek
8. - 15. 9.  Rekondiční pobyt v Poděbradech 
 Pro přihlášené
10. 9. od 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.

Potýkáte se s duševními problémy? Potřebujete informace k této problematice? 
Obraťte se na VIDA centrum, poradenské centrum pro oblast duševního zdraví 
a nemoci, které nabízí: Informace o zdravotních a sociálních službách v regionu
(poskytujeme poradenství zejména v oblastech - možnosti zdravotní péče, oblast 
bydlení a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace 
týkající se systému sociálního zabezpečení) * Možnost mluvit s lidmi s vlastní zku-
šeností s duševním onemocněním * Poradenství formou „občan občanovi“
Služba je poskytována diskrétně, nezávisle, nestranně a bezplatně!
Bližší informace: R. Poch, tel. č. 775  585  155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.

SONS Šumperk

VIDA centrum

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

referenta oddělení spisové a archivační služby 
kanceláře tajemníka Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České 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 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost problematiky spisové a archivní služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 499/2004 Sb.) a provádějící vyhlášky * znalost agendy Czech POINT v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy * znalost systému datových schránek v oblasti výkonu státní správy a samosprávy (zák. 
č. 300/2008 Sb.) * znalost zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * osvědčení opravňující provádět 
vidimaci a legalizaci výhodou * komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * znalost práce na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny 
„B“ nutné
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) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * 
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: provoz podatelny a výpravny úřadu, každodenní doručování písemností, 
administrace úřední desky, výkon agendy Czech POINTu, vidimace a legalizace, autorizovaná konverze 
dokumentů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 7. 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. 2020 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 16. 9. 2019. Informace k pozici podá Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře 
tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.
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Rádi byste hráli na nějaký hudební nástroj nebo zpívali?

Splňte si své sny. Nikdy není pozdě začít.

NA www.m-machala.cz

5 až 
99 let

www.ajak-sumperk.cz

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

...... více informací na www.ajak-sumperk.cz

Nabídka JAZYKOVÝCH KURZŮ pro veřejnost 

JAZYKOVÉ KURZY pro veřejnost 

příjem přihlášek na školní rok 2019/2020 

Jazykové kurzy pro veřejnost probíhají dle typu  1x nebo 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách 
v učebnách jazykové školy na nám. Míru 4, Šumperk. 
Do kurzu je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím PŘIHLÁŠKY na www.ajak-sumperk.cz

- ANGLIČTINA pro začátečníky (2x týdně, úterý a čtvrtek od 16.15 do 17.45, zahájení 24.9.2019)
- ANGLIČTINA pro mírně pokročilé  (2x týdně, úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.30), zahájení 24.9.2019)
- ANGLIČTINA pro pokročilé  (2x týdně, pondělí a středa od 16.15 do 17.45, zahájení 25.9.2019)
- ANGLIČTINA konverzace s rodilým mluvčím  (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30, zahájení 3.10.2019)
- NĚMČINA pro začátečníky (2x týdně, pondělí a středa od 16.15 do 17.45)
- NĚMČINA pro pokročilé (2x týdně, pondělí a středa od 18.00 do 19.30)
- ŠPANĚLSTINA pro začátečníky (1x týdně, pondělí od 16.15 do 17.45)
- ŠPANĚLŠTINA pro pokročilé (1x týdně, pondělí od 18.00 do 19.30)
- ITALŠTINA pro začátečníky (1x týdně, čtvrtek od 18.00 do 19.30)
- ČÍNŠTINA pro začátečníky (1x týdně, středa od 18.00 do 19.30)

YOGA HARMONY 
FESTIVAL

21. září 2019
ZŠ Vikýřovice 8.30 – 17.30 hod.

Vstupné 700 Kč (senioři + 65 let 500 Kč)
Vstupenky a informace:

www.jogajinak.cz   l   fb: JogaJinak
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Fortex reality

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
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Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem 
v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

VODOINSTALATÉR
AUTOKLEMPÍŘ / KAROSÁŘ
SVÁŘEČ CO2 pro pracoviště 
v Šumperku a Hanušovicích

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK 
pro výrobu čistíren odpadních vod

ZEDNÍK

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete  
na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 
VOLEJTE ZDARMA         800 900 015         

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

• 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
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2019/2020

Přihlášky do kurzů 
a úhrady kurzovného přijímáme

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3
PO - ČT 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.

OD 2. ZÁŘÍ DO 30. ZÁŘÍ 2019
PO 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 HOD.

ÚT - ČT  8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 HOD.
Přihlášky a bližší informace: 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

BODYBUILDING
Út 18.30-19.30 hod. Zahájení 3. září. 
Lektorka M. Dvořáková. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

CORE TRENING

Po a Čt 18.30-19.30 hod. Zahájení 16. a 19. září.
Lektorka H. Plachá. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

CVIČENÍ NA BALONECH
Po 17.00-18.00 hod. Zahájení 16. září.  
Lektorka L. Cleaver. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Út 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektorka M. Stratilová. Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

HATHA JOGA
St 18.30-20.00 hod. Zahájení 25. září.
Lektor V. Vlček. Kurzovné 900 Kč/15 lekcí

KALANETIKA
St 9.30-10.30 hod. a  Čt 16.00-17.00 hod.
Zahájení 18. a 19. září. Lektor J.Hrubý.   
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

MMA (mix bojových sportů)
Pá 18.00-19.15 hod. Zahájení 6. září.
Lektor O.Šubrt. Kurzovné 1.000 Kč/10 lekcí 

PILATES 
Po 18.45-19.45 a Čt 17.30-18.30 hod. 
Zahájení 23. a 26. září. 
Lektorka S. Václavková. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

PILATES A STREČINK
Čt 17.00-18.00 hod. Zahájení 19. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

PILATES V ANGLIČTINĚ
Út 16.00-17.00 hod. Zahájení 17. září.  
Lektorka L. Cleaver. Kurzovné 800 Kč/10 lekcí

R.B.S.D. - REÁLNÁ SEBEOBRANA
Út 19.00-20.15 hod. Zahájení 3. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.000 Kč/10 lekcí

TANEČNÍ MEDITACE
Čt 18.30-19.30 hod. Zahájení 19. září. 
Lektorka P. Zsáková. Kurzovné 800 Kč/10 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

DĚTSKÝ BODYFIT (děti 6 - 9 let)
St 17.10-18.10 hod. Zahájení 18. září.
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 600 Kč/12 lekcí

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA  (děti 4 - 7 let)
St 15.30-16.30 hod. Zahájení 18. září
Lektor M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 3 - 5 let)
Čt 15.30-16.30 hod. Zahájení 19. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

SEBEOBRANA  (děti 7 - 15 let)
St 16.30-18.00 hod. Zahájení 18. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRAN
Čt 16.30-18.00 hod. Zahájení 19. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí

JUDO (neregistrované, bez omezení věku) 
St 18.00-19.30 hod. Zahájení 19. září. 
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce
Po 19.00-20.00 hod. Zahájení 16. září. 
Lektorka Š. Elsnerová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

LADIES LATINO – POKROČILÍ
Po 20.00-21.00 hod. Zahájení 16. září. 
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TANEC
Pořádá Taneční škola Olympia - J. Hrubý 
Út 17.00-18.00 hod., Čt 16.00-17.00 hod.,
Ne 14.00-15.30 hod. Zahájení 1. října. 
Kurzovné 1.000 Kč/pololetí

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Pořádá Klub tanečního sportu - V. Hošek  
St 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. 

Zahájení 11. září. Kurzovné 1.300 Kč/osoba
/10 lekcí + 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pořádá Taneční škola Olympia - J. Hrubý 
- ZAČÁTEČNÍCI 
Ne 17.30-19.30 hod. Zahájení 6. října.
- POKROČILÍ
Ne 20.00-22.00 hod. Zahájení 6. října
- EXTRAPOKROČILÍ
Út 20.00-22.00 hod. Zahájení 17. září
Kurzovné 1.800 Kč/pár/8 lekcí

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI 
Po 16.00-17.30 hod. Zahájení 7. října. 
Lektorka Mgr. E. Kovalová.
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Po 17.30-19.00 hod. Zahájení 7. října.
Lektorka Mgr. E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI
Út 16.30-18.00 hod. Zahájení 1. října
Lektorka Mgr. A. Jurčíková. 
Kurzovné 2.200 Kč/15 lekcí

NABÍZÍ
  jazykové kurzy 

ANGLIČTINY 
a NĚMČINY

                                                            

 Různé stupně pokročilosti 

 Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  
s mnohaletou praxí

 Zápisy 2. - 4. září 2019  
od 14.00 do 16.30 hod. na OA Šumperk

 NÍZKÁ CENA kurzovného 3800,- Kč 
 (1 vyučovací hodina vychází na 55 Kč) 

 Osvědčení  v ceně kurzovného

 ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU  
od 9. září 2019

 PŘIHLÁŠKY MAILEM na níže  
uvedenou adresu

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

divisova@oa-sumperk.cz
www.oa-sumperk.cz

JAZYKOVÁ 
ŠKOLA PŘI 
OA ŠUMPERK 
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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 VásŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc. 

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

GENIUS LOCI

PŘEDPLATNÉ 
2019/2020
V PRODEJI

DO 13. 9. 2019
www.divadlosumperk.cz

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU 
VINETŮŮŮ!
SLADKÉ MÁMENÍ
AMADEUS
ELLING A KJELL ANEB 
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS ZDARMA  

 na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
        Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 

comfort living

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


