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Letem šumperským 
zastupitelským 
světem

V kotli vzniká disc-golfové 
hřiště, sportovní 
vyžití bude širší2 3 5

S dalším parkovacím 
domem se počítá 
v Gagarinově ulici 7

Štafeta EURORANDO 2016 
se bude předávat 
v Koutech

Nejen zlatavé opálení, ale také nej-
cennější ocenění přivezli v  polovině 
července zpěváci šumperského sboru 
Motýli. Během soutěže International 
Choral Festival of Preveza, která pro-
běhla od  7. do  10. července v  Řecku, 
získali pod vedením Heleny Stojaní-
kové v kategorii dětských sborů zlatou 
medaili.

„Jsme moc rádi. Motýli podali vý-
borné výkony nejen na soutěži, ale také 
na  všech doprovodných akcích festi-
valu,“ sdělil redakci sbormistr Tomáš 
Motýl. Vyhlášení výsledků, které pro-
bíhalo ve  venkovním amfiteátru, bylo 
podle něj velkolepé. Do poslední chvíle 
totiž nikdo nevěděl, jak to dopadne. 
„Na pódium zavolali všechny sbormist-
ry. Pak vyhlašovali výsledky po katego-
riích od bronzových medailí, současně 
na plátno promítali grafickou variantu,“ 
popsal napjaté okamžiky sbormistr, po-

dle něhož při vyhlášení kategorie dět-
ských sborů „šum“ v  řadách šumper-
ských „motýlků“ značně zesílil. Napětí 
ukončil okamžik, kdy se na plátně obje-
vilo Motyli Sumperk, gold a first prize. 
„Okamžitě vypukl nadšený řev, z něhož 
se teprve Helenka Stojaníková na jeviš-
ti, odkud na plátno neviděla, dověděla, 
pro jaké ocenění si jde,“ popsal napjaté 
chvilky Tomáš Motýl.

Helena Stojaníková navíc obdržela 
cenu „Best Outstanding Choral Peda-
gogy“ za  mimořádné pedagogické pů-
sobení. „Porota ji tak odměnila za  to, 
že děti se, vedle pozoruhodného jevišt-
ního projevu, stále chovají tak, aby své 
zemi nedělaly ostudu a že je to na první 
pohled patrné,“ podotkl Motýl, kte-
rý vzápětí poděkoval za  všestrannou 
podporu těm, kteří Motýlům účast 
na soutěži umožnili, a také všem, kteří 
zpěváčkům drželi palce. -zk-

Při vyhlášení kategorie dětských sborů „šum“ v řadách šumperských „motýlků“ značně zesílil. Ze soutěže soutěže International 
Choral Festival of Preveza si sbor přivezl zlatou medaili.  Foto: archiv ŠDS

Šumperští Motýli přijeli z Řecka zlatí

V  Řecku absolvoval sbor řadu vy-
stoupení.  Foto: archiv ŠDS

Největší kulturní událost letní se-
zony ve městě se blíží. Příprava Mezi-
národního folklorního festivalu, který 
patří mezi nejlepší v  České republice, 
vrcholí. Šestadvacátý ročník přehlídky 
českých i  zahraničních souborů od-
startuje ve  středu 17. srpna posezení 
u cimbálu. O den později pak ovládnou 
Šumperk folklorní soubory z  Evropy 
i Indonésie, aby rozdávaly radost stov-
kám nadšených diváků. 

Také letos měli organizátoři z  čeho 
vybírat a soustředili se převážně na ev-
ropské soubory. Na pěší zóně, v parku 
„u sovy“ a na pódiu v Pavlínině dvoře 
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Úvod festivalu patří výročí 
Seniorů, předcházet mu bude 

soutěž o nejchutnější 
kotlíkový guláš

 Pokr. na poslední straně

Šumperk se opět roztančí a rozezpívá, zaplaví ho folklor 

Pravou „exotiku“ vnesou do  ulic 
Indonésané.   Foto: archiv

Na osmém ročníku srpnové Revival 
Invaze vystoupí i skupina DM revi-
val z Mikulova.                    Foto: archiv

Představí se i ruský folklor.  Foto: archiv

Na Revival Invazi vystoupí tři kultovní kapely

v neděli a vybrané peníze předají stejně 
jako loni místnímu dětskému domovu.

budou moci diváci obdivovat soubory 
z  Ruska, Polska, Rakouska, Srbska, 
Chorvatska, Itálie a  Indonésie. Z  čes-
kých a moravských souborů se představí 
Salajka z Dambořic, litovelská Hanačka, 
místní Senioři a  dětské soubory Mar-
kovička a Hanačka. Cimbálová muzika 
Starý Poddvorov pak přiveze dětské 
zpěváčky z jižní Moravy. A stejně jako 
v  uplynulých ročnících se i  letos za-
hraniční soubory představí divákům 
nejen v  Šumperku, ale i  v  Loučné 
nad Desnou, ve  Velkých Losinách, 
v Postřelmově a v Libině. 

Jednotlivá vystoupení budou pro-
bíhat pod širým nebem na malé scéně 
„u  sovy“, dějištěm hlavních pořadů 
a sobotní veselice pak bude velká scéna 
v  Pavlínině dvoře. Chybět nebude ani 
tradiční soutěž, v  níž diváci vyberou 
nejsympatičtější soubor, a to prostřed-
nictvím lahví se jmény souborů. Svého 
favorita budou moci ohodnotit finanční 
částkou dle vlastního uvážení. Zvláštní 
cenu udělí souboru, který nejvíce po-
chopil smysl festivalových tradic, i po-
řadatelé. Výsledky obou soutěží vyhlásí 

budou moci ukázat svůj kuchařský um 
i  zájemci z  řad veřejnosti. Stačí se jen 
včas zaregistrovat. Ke kotlíkům se sou-
těžící postaví v  okolí Vily Doris v  Sa-
dech 1. máje úderem půl osmé ranní 
a uvařeno by měli mít do jedné po po-
ledni. Odborná porota poté vybere nej-
chutnější kotlíkové guláše a  vítězům, 
které vyhlásí u Vily Doris kolem druhé 
odpolední, se dostane ocenění.

Čtvrteční program festivalu zahájí 
ve 14.30 hodin „u sovy“ Rabusa a po při-
vítání hostů vystoupí v  15.30  hodin 
dětský soubor Markovička. Od  čtvrté 
odpolední zde pak budou své „dvace-
tiny“ slavit Senioři, kteří se festivalu 
účastní pravidelně od roku 1996. 

Také letos se Šumperk dočká open 
air akce s  oblíbenou muzikou. Osmý 
ročník Revival Invaze vypukne v pátek 
26. srpna o půl osmé večer v Pavlínině 
dvoře. Svým půldruhé hodiny dlouhým 
setem zahájí celý letní mejdan kapela 
Lucie revival, s níž si přítomní zazpívají 
známé pecky Amerika, Černí andělé 
nebo Chci zas v tobě spát. Vedle napo-
dobitelů české hudební ikony naserví-
rují pořadatelé ještě další dvě kultovní 
kapely. Jeden z  nejlepších evropských 
revivalů Depeche Mode, skupina DM 
revival z  Mikulova, představí jako 
druhá v pořadí svou koncertní show.

„Při koncertu budou mít posluchači 
pocit, že šarmantní frontman David 
Gahan a  jeho parta opravdu přijeli 
k  nám do  podhůří Jeseníků. Určitě 
zazní hity Personal Jesus nebo Enjoy 
The Silence,“ uvedla produkční domu 
kultury Michaela Horáková. Vzápětí 
dodala, že v  závěru si přijdou na  své 
všichni fanoušci heavy metalu. Těšit 
se mohou na hity Enter Sandman, No-
thing Else Matters a Master Of Puppets 
v podání Metallica revival, které kapelu 

Metallica proslavily po celém světě. 
„Srpnová revivalová přehlídka má 

pravidelnou přízeň publika a atmosféra 
je vždy fantastická. Jistě k tomu přispívá 
kvalitní zvuková a  světelná aparatura, 
která dává koncertům kvalitu i  efekt,“ 
zve na  akci ředitel pořádajícího domu 
kultury Vladimír Rybička a dodává, že 
více informací najdou zájemci na www.
dksumperk.cz.                                     -red-

Vlastní srpnový folklorní maraton 
odstartuje ve středu 17. srpna v 17 ho-
din na  malé scéně „u  sovy“ Posezení 
u  cimbálu s  Cimbálovou muzikou 
Zbyňka Hrdličky. Čtvrtek 18. srpna 
letos nebude ve  znamení oblastních 
dožínek, ale ponese se v  duchu oslav 
dvacátého výročí šumperských Seni-
orů. Těm bude předcházet soutěž o nej-
chutnější kotlíkový guláš, během níž 

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Proměnou projde šumperské autobu-
sové nádraží. Místní radnice se dohod-
la s  provozovatelem nádraží na  ma-
jetkovém vypořádání a  modernizaci 
celého areálu.    Strana 2

Louku v centru Rejchartic zdobí další 
andělské bytosti.   Strana 4

Na  Benátkách vyrostla in-line dráha, 
budují se další sportoviště.     Strana 5
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Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města na svém jedná-

ní 14. července 2016
* schválilo koncepci majetkového 

vypořádání lokality na  autobusovém 
nádraží formou směny mezi městem 
a  společností ČSAD Ostrava a.s. tak, 
že město převede ze svého vlastnictví 
do majetku ČSAD část pozemku při Je-
senické ulici o výměře 400 m2 a ČSAD 
převede městu komunikace, nástupní 
ostrůvky a chodník. V rámci majetko-
právního vypořádání pak zastupitelé 
odsouhlasili finanční vyrovnání ve výši 
jednoho milionu ve  prospěch společ-
nosti ČSAD.

Současně zastupitelé schválili záměr 

města realizovat rekonstrukci autobu-
sového nádraží a lokality „přednádraží“ 
a také podání žádosti o poskytnutí do-
tace v rámci Integrovaného operačního 
programu, z výzvy „výstavba a moder-
nizace přestupních terminálů“, na zmí-
něnou rekonstrukci. Více na této straně.

* po delší diskuzi schválilo budoucí 
směnu pozemků za účelem majetko-
právního vypořádání v  souvislosti 
se stavbou cyklostezky na  Bratrušov 
z  vlastnictví společnosti Úsovsko a.s. 
do  majetku města. To získá od  zmí-
něné společnosti 1901 m2 pozemků 
v  hodnotě 100 Kč za  metr čtvereční 
plus DPH, jako budoucí pozemky pod 

stavbou cyklostezky. Město pak převe-
de Úsovsku 10924 m2 pozemků, které 
vlastní v  katastrálním území Nového 
Malína a  jejichž hodnota je stanovena 
na  dvanáct korun za  metr čtvereční. 
Právě tato cena se nelíbila některým 
opozičním zastupitelům, podle nichž 
by měla být vyšší. 

Podle vedoucí majetkoprávního od-
boru šumperské radnice Hany Répa-
lové proběhla se společností Úsovsko 
řada složitých jednání, z  nichž vyply-
nulo, že společnost preferuje výměnu 
za zemědělské pozemky, které sousedí 
s těmi, které zde již vlastní nebo na nich 
za  účelem zemědělským hospodaří. 

„Pokud by ke  směně s  Úsovskem ne-
došlo, zhatilo by to celou stavbu cyk-
lostezky. Bylo tak třeba učinit i  určité 
ústupky,“ zdůraznila Répalová. Zastu-
pitelé poté navržené usnesení schválili.

Současně schválili budoucí bezúplat-
ný převod částí pozemků o  výměře 
355 m2 v Horní Temenici z vlastnictví 
Olomouckého kraje do majetku města. 
Tímto krokem tak „dali zelenou“ reali-
zaci cyklostezky, neboť veškeré majet-
koprávní vztahy již jsou vypořádány. 
Nyní již nebrání nic tomu, aby město 
nechalo zpracovat projektovou doku-
mentaci a pokusilo se získat na výstav-
bu dotaci.

Proměnou projde šumperské au-
tobusové nádraží. Místní radnice, jež 
pozemky v této lokalitě vlastní, se do-
hodla s  provozovatelem nádraží, kte-
rým je ČSAD Ostrava, na majetkovém 
vypořádání a modernizaci celého areá-
lu. Ta by měla proběhnout v nejbližších 
letech. A pozornost směřuje město rov-
něž na prostor takzvaného nádražního 
dvora při Jesenické ulici v  sousedství 
vlakového nádraží. Rozsáhlé stavební 
úpravy by mohly začít v roce 2018. Zá-
měr odsouhlasili na svém červencovém 
jednání zastupitelé. Na  realizaci chce 
město získat dotaci z Integrovaného re-
gionálního operačního programu.

„Dnešní usnesení v  prvním bodě 
zpracovává koncepci majetkového vy-
pořádání mezi městem a  ČSAD Os-
trava, jež umožní budoucí realizaci 
rekonstrukce. Ve druhém bodě se pak 
jedná o  záměr města rekonstruovat 
autobusové nádraží a protější lokality,“ 
uvedl předložený materiál místostaros-
ta Tomáš Spurný. Vzápětí zdůraznil, 
že za  zásadní považuje skutečnost, že 
v  rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu byla vypsána 
výzva č. 24 na výstavbu a modernizaci 
přestupních terminálů. „Do této výzvy, 
která končí v  září, se již nestihneme 

přihlásit, neboť podmínkami čerpání 
prostředků z  tohoto programu jsou 
zpracovaná projektová dokumentace 
a žádost o stavební povolení. Program 
bude probíhat do roku 2020 a my chce-
me využít vše, abychom mohli přistou-
pit k přípravným pracím. Abychom se 
mohli přihlásit do  další výzvy, nemá-
me moc času, takže vás chci požádat, 
abyste toto usnesení schválili, neboť 
jde o vstup do možné realizace opravy 
prostoru, který město velmi potřebuje 
a může nám pomoci vyřešit i kompli-
kovanou situaci s  parkováním,“ zdů-
raznil Spurný.

V  programu pro výstavbu a  mo-
dernizaci přestupních terminálů jsou 
podle Tomáše Spurného aloková-
ny značné prostředky v  celkové výši  
473 miliony eur, tedy asi třináct mi-
liard korun. „V  současné výzvě, v  níž 
byla možnost čerpání až do devadesáti 
procent způsobilých výdajů s  horním 
limitem padesát milionů, bylo aloková-
no 1,152 miliardy korun. Tato čísla mě 
naplňují nadějí, že v  některé z  dalších 
výzev bychom mohli se svým projektem 
uspět,“ uzavřel místostarosta.

Některým opozičním zastupite-
lům vadilo, že ČSAD získá pozemek 
od města pro komerční využití a navíc 

ještě milion korun. „V  této věci pro-
běhla řada velmi složitých a náročných 
jednání v  pěti kolech. Konceptů vy-
pořádání v  rámci směny bylo několik 
s  tím, že jsme museli dospět k  nějaké 
shodě a kompromisu, neboť jde o ujed-
nání, které musejí akceptovat obě stra-
ny,“ vysvětlil Spurný. Vzápětí dodal, že 
podkladové vrstvy, chodníky a ostrův-
ky jsou znaleckým posudkem, který 
nechalo vypracovat ČSAD, oceněny 
na pět milionů korun. „Proti tomu jde 
hodnota našich pozemků v ceně sedm 
set dvacet tisíc a  finanční dorovnání 
ve  výši jednoho milionu. Podle stano-
viska projektanta byly provedeny sondy, 
jež prokázaly kvalitní podkladní vrstvy 
v  této lokalitě, které jsou provozem 
zhutněny a využitelné pro další realizaci 
nádraží. Vyčíslená hodnota této úspory 
by mohla pro město představovat dva 
až tři miliony. I  proto považuji směnu 
za adekvátní a jednoznačně akceptova-
telnou,“ zdůraznil místostarosta a  při-
pustil, že pokud by se město s  ČSAD 
nedohodlo, dostalo by se do  patové 
situace, neboť bez majetkoprávního vy-
pořádání není schopno čerpat dotace. 
Zastupitelé vzápětí předložený mate-
riál schválili. „Nyní již můžeme vypsat 
soutěž na  zhotovení projektové doku-
mentace a po jejím dokončení můžeme 
o dotaci žádat,“ uvedl Spurný s tím, že 

pokud vše půjde hladce, přestavba by 
mohla začít v roce 2018.

Na rozdíl od původní studie z  roku 
2014 zůstane v prostoru autobusového 
nádraží zachována výpravní budova, 
kterou chce provozovatel co nejdříve 
zrekonstruovat. Při Jesenické ulici pak 
chce dopravce vybudovat objekt, který 
bude sloužit komerčním účelům. Podle 
předběžných informací by zde měla 
mimo jiné sídlit pobočka České pošty. 
Město by pak mělo upravit nástupní 
ostrůvky a další plochy. 

Parcely i  stavby před vlakovým ná-
dražím radnice odkoupila v  letech 
2014-2015 od  Českých drah za  nece-
lých jedenáct milionů korun. A  právě 
přednádražní prostor po  úpravách 
získá novou podobu. Dlouhá budova, 
ve které se nacházejí Česká pošta a pro-
dejna barev, se bude bourat. Demolice 
čeká také nákladovou rampu. Na místě 
ale zůstane dům u viaduktu, ve kterém 
sídlí denní centrum Armády spásy. 
„V  oblasti přednádraží se plánuje od-
stavná plocha pro zájezdové autobusy 
i parkoviště. To budou využívat hlavně 
zaměstnanci firem, které sídlí za  via-
duktem, obyvatelé České čtvrti a  také 
knihovna, která se po  rekonstrukci 
„Masaryčky“ do  nového objektu pře-
stěhuje,“ připomněl místostarosta.

 Zpracovala Z. Kvapilová

Šumperské autobusové nádraží projde proměnou. Rozsáhlé stavební úpravy by 
mohly začít v roce 2018 a radnice se na ně pokusí získat dotaci.  Foto: -pk-

Parcely i  stavby před vlakovým nádražím radnice odkoupila v  letech 2014-
2015 od Českých drah. Po úpravách získá prostor novou podobu.  Foto: -pk-

Šumperské autobusové nádraží projde rekonstrukcí, protější prostor čeká změna, vznikne zde parkoviště
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Zpravodajství/Informace

Majitel nemocnice řeší otázku Sanatorky

Otázku, co s chátrající ruinou tzv. Sa-
natorky, řeší v současnosti majitel Ne-
mocnice Šumperk a.s. Stav rozlehlého 
objektu, který vlastní, je v  havarijním 
stavu, vyloučena není částečná či úplná 
demolice. 

„Podle odborných posudků, které 
jsme dosud obdrželi, je statika budovy 
bývalého sanatoria kvůli jejímu dlou-
holetému chátrání narušena. Nyní se 
zjišťuje, do  jaké míry a  zda například 
nepůjdou alespoň některé části objektu 
zachránit,“ uvedla tisková mluvčí ne-
mocnice Hana Szotkowská a upřesnila, 
že okolní park udržuje v  rámci mož-
ností nádvorní skupina správy nemoc-
nice. „Pokud se týká dalšího využití 
rozsáhlého pozemku, v současné chvíli 
je v jednání několik variant. Jakmile se 
nový majitel pro jednu z nich definitiv-
ně rozhodne a projedná vše s vedením 
města, budeme samozřejmě informo-
vat veřejnost,“ zdůraznila.

Budova tzv. Sanatorky byla posta-
vena v  roce 1899 podle návrhu šum-
perského architekta Heinricha Poppa,  
autorem úpravy parku je pak Šumpe-
ran Zdenek Engelbert. Léčebna měla 
sice původně švýcarský architektonic-
ký ráz, ten ale vzal zasvé při četných 
přestavbách a opravách. 

Původně budova sloužila jako hyd-
roteraupetický ústav, během dvacátého 
století se měnili majitelé i využití. Tisí-
ce dětských pacientů se zde například 
léčilo s  tuberkulózou, léčebna se stala 
věhlasnou v regionu. 

Jako poslední před uzavřením v Sa-
natorce sídlila psychiatrie, interna 
a  další ambulance. Od  začátku deva-
desátých let je objekt prázdný. V  roce 
1995 jej získala šumperská nemocnice 
jako součást privatizovaného majetku, 
loni ho převzal v  již havarijním stavu 
nový majitel nemocnice Martin Polach.
 -zk-

Druhý parkovací dům by mohl 
v nejbližších letech vyrůst v Šumperku. 
Nacházet se bude v  Gagarinově ulici 
v místech dnešní proluky po pravé stra-
ně směrem k potoku.

Studii nového parkovacího domu 
si nechala místní radnice zhotovit již 

v  minulosti. Na  jejím základě vypsala 
letos v květnu výběrové řízení na zpra-
cování projektové dokumentace. Ze 
čtyř nabídek byla vybrána ostravská 
firma PPS Kania s.r.o., jež nabídla nej-
nižší cenu ve výši šest set šedesát tisíc 
korun. 

Právě z  projektové dokumentace by 
mělo vyplynout konkrétní technické 
řešení parkovacího domu. Ten by měl 
pojmout kolem sedmi desítek aut. Bude 
tedy menší než jednopatrový objekt 
ve Finské ulici, který začal sloužit mo-
toristům koncem roku 2014 a v němž 
se nachází sto čtrnáct parkovacích 
míst. A stejně jako při jeho budování se 
i v případě výstavby v Gagarinově ulici 
využije terénních nerovností. S realiza-
cí parkovacího domu se přitom počítá 
nejdříve v roce 2018. -zk-

Již popáté budou mít Šumperané 
a  lidé z  okolí možnost nakupovat po-
traviny a další produkty přímo od vý-
robců. V pátek 5. srpna obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v  pro-
storu na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci far-
mářských trhů, které připravila místní 
Okresní Agrární komora ve spolupráci 

s městem, si budou moci příchozí na-
koupit od  osmé ranní do  čtvrté od-
polední. Na  srpnových trzích navíc 
proběhne ochutnávka výrobků, jež 
získaly značku Regionální potravina 
Olomouckého kraje. Tyto výrobky si 
zde lidé budou moci i  koupit. Bližší 
informace lze najít na adrese www.far-
marsketrhysumperk.cz.  -zk-

Rekonstrukce zimního stadionu finišuje. Ve středu 13. července pokryla plochu 
definitivní hladká betonová vrstva, jež musí nejméně čtyři týdny „vyzrávat“. Tla-
kovými zkouškami bez problémů prošlo čtyřiadvacet kilometrů svařených trubek 
a  tento týden proběhnou jednotlivé individuální zkoušky technologie, včetně 
čpavkové náplně, a poté komplexní zkouška celého systému. Po úplném vyschnu-
tí betonové desky se pak může provozovatel zimního stadionu pustit do výroby 
ledu, který je třeba poprvé vytvořit, vzhledem k technologické změně, po vrstvách. 
Nejdříve by tak mohli zájemci vyjet na ledovou plochu ve druhé polovině srpna.
Osazení nových mantinelů kolem kluziště je sice již hotovo, finišují ale ještě práce 
na úpravě zázemí pro časomíru a brankové rozhodčí, na střídačkách a trestných 
lavicích pro hráče. V podstatě hotová je už i přístavba rolbovny, v níž se minulý 
týden osadilo vnitřní vybavení.  Foto: P. Kvapil

K zásadní devastaci budovy někdejšího sanatoria došlo ještě před vstupem společ-
nosti Agel do místní nemocnice.                                                                        Foto: -pk-

S dalším parkovacím domem se počítá v Gagarinově ulici

Farmáři nabídnou své produkty 5. srpna

Možnou podobu parkovacího domu v Gagarinově ulici navrhuje již zpracovaná 
studie.

Parkovací dům by se měl nacházet 
v  místech dnešní proluky po  pravé 
straně směrem k potoku.  Foto: -pk-
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Nezaměnitelná gulášová vůně se 
bude v  úvodu srpnového Mezinárod-
ního folklorního festivalu opět linout 
ze Sadů 1. máje. Organizátoři soutěže 
o  nejchutnější kotlíkový guláš se roz-
hodli uspořádat její čtvrtý ročník, na-
zvaný Gulášový festival - roztančené 
kotlíky. Příležitost ukázat svůj kuchař-
ský um budou mít tradičně i  zájemci 
z řad veřejnosti. Stačí se jen včas zare-
gistrovat.

„Pro velký zájem veřejnosti chceme 
dát letos opět možnost zasoutěžit si 
všem amatérským kuchařům, kteří se 
vaření guláše věnují nebo chtějí věno-
vat. Podmínkou je vlastní kotlík na va-
ření o obsahu minimálně patnáct litrů 
a včasná registrace na odboru školství, 
kultury a  vnějších vztahů místní rad-
nice,“ říká šumperský radní Jiří Gon-
da, který nad akcí, pořádanou městem 
a Folklorním sdružením severní Hané, 
převzal záštitu. Gulášový festival bude 
probíhat ve  čtvrtek 18. srpna od  půl 
osmé ranní v areálu u Vily Doris v ulici 
17. listopadu a  nejchutnější kotlíkové 
guláše opět vybere odborná porota.

Soutěžit může až patnáct maximálně 
čtyřčlenných týmů, které budou mít 
za úkol uvařit do 13 hodin třicet porcí 
tradičního masového guláše. „Každý 
bude mít k  dispozici tří až čtyřkilový 
balíček masa, horkou vodu a  dřevo. 
Ingredience si pak přinese vlastní,“ 

upřesňuje Gonda. Vzápětí dodává, že 
porota bude hodnotit barvu, konzisten-
ci, chuť a celkový dojem z guláše a také 
„provařenost“, případně „rozvařenost“ 
masa. Požadovaný objem zkontrolují 
porotci převážením kotle. „Po ukonče-
ní soutěže se budou moci do degustace 
zapojit i zájemci z řad veřejnosti, stačí 
jen zaplatit desetikorunový degustační 
poplatek u  každého kotle,“ podotýká 
organizátor soutěže. Sedm nejlepších 
kuchařů, z nichž první tři obdrží pohár, 
pak bude vyhlášeno mezi druhou a půl 
třetí odpolední u Vily Doris. 

Soutěžní řád je k  dispozici u  Bohu-
slava Vondrušky, referenta oddělení 
kultury a  vnějších vztahů šumperské-
ho Městského úřadu, nám. Míru 1,  
2. patro, dveře č. 609, tel.č. 583 388 609, 
723  240  024, e-mail Bohuslav.Von-
druska@sumperk.cz. Ten také přijímá 
registrace do  soutěže a  podá bližší in-
formace. Zájemci o účast v soutěži mo-
hou kontaktovat rovněž Jiřího Gondu 
telefonicky na  čísle 602  552  825 nebo 
e-mailem na  adrese jirigonda@gmail.
com. „Pokud chcete předvést své exce-
lentní kuchařské umění reprezentovat 
sebe či svou firmu, neváhejte a  kon-
taktujte nás. Připomínám, že je nutné 
přihlásit se předem a  že počet míst je 
omezen kapacitou areálu. Hrozí tedy, že 
ten, kdo se včas nepřihlásí, vařit nebu-
de,“ zdůrazňuje závěrem Gonda. -zk-

Festival odstartují „roztančené“ kotlíky

Na rejchartickou louku se opět snesli andělé
Louku v  centru Rejchartic zdobí 

další andělské bytosti. Minulý týden 
zde totiž proběhlo druhé oficiální „An-
dělárium - galerie pod širým nebem 
2016“. Tečkou za  týdenním dřevoso-
cháním byla slavnostní vernisáž hoto-
vých děl v  sobotu 23. července. Sochy 
zde kromě Romany Krestýnové, Tomá-
še Wursta a Marka Suchana tvořilo dal-

ších šest pozvaných umělců - olomouc-
ký sochař Jan Naš, brněnští tvůrci Jiří 
Prchal, Rostislav Župka a  Václav Ky-
selka, Igor Bureš z Hranic a olomouc- 
ký řezbář Václav Lemon.

Myšlenka uspořádat první sochařské 
sympozium se zrodila již před šesti lety, 
poprvé se ale uskutečnilo v  roce 2013. 
Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, 

Marek Suchan a  Jiří Račák se nechali 
inspirovat překrásnou krajinou a  lou-
kami v Rejcharticích natolik, že přizvali 
ke  spolupráci další řezbáře a  sochaře. 
Loni pak Tomáš Wurst spolu s  kolegy 
založili Spolek Artibi, který letos zís-
kal zajímavou myšlenkou pravidelných 
sympozií podporu Olomouckého kraje.

Vytvoření galerie pod širým nebem 
nazvané Andělárium už třetím rokem 
podporuje nejen finančně i  šumper-
ská radnice. Originální umělecká 
díla ozvláštňují tzv. Andělskou stezku 
vedoucí ze Šumperka přes předloni 
zrealizovaný Čarovný les a  Tulinku 
do Rejchartického údolí. Další sochy, 
které vznikly během letošního sympo-
zia, se sem přestěhují příští rok. Do té 
doby budou krášlit rejchartickou lou-
ku. -zk-

      Radnice 
se pouští do další 
etapy budování 
chodníku v Temenici 

Lokalita v části horní Temenice se 
letos dočká dalších úprav. Do  kon-
ce září by měl být hotový chodník 
v  úseku od  Domu s  pečovatelskou 
službou Markéta po  restauraci 
U  Hniličků v  délce pěti set metrů. 
Zábřežská společnost Ekozis, která 
vyhrála výběrové řízení, ho vybuduje 
za  4,045 milionu korun. Město při-
tom na  tuto investici získalo dotaci 
ve výši tři a půl milionu ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Správa a údržba silnic Olomoucké-
ho kraje se navíc letos pustí do zpev-
nění břehu potoka směrem od   
autobusové točny do místa, kde potok 
přechází pod silnici. Podniky města 
Šumperka poté počítají s tím, že by po-
tok Temenec ještě letos vyčistily. -zk-

      V Radniční ulici 
vzniknou nové 
podzemní kontejnery 
na odpad

V  Radniční ulici vyrostou v  nej-
bližších měsících nová podzemní 
sběrná místa pro odpad. Živnostní-
ci a  drobní podnikatelé zde budou 
mít k dispozici podzemní kontejner 
na směsný odpad, který budou moci 
využívat po  zakoupení speciální 
karty. Nacházet se bude v  místech 
někdejší vrby. Podzemní kontejner 
na  separovaný odpad pro veřejnost 
pak bude umístěn u závory pod altá-
nem. Obě úložiště vybuduje zábřež-
ská firma Ekozis a  investice přijde 
na 1,419 milionu korun. -zk-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na kanále č. 3, pokračují i o prázdni-
nách. Na  programu jsou vždy první 
středu v  měsíci v  době od  8.30 do   
10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve  středu 3. srpna se bude hovo-
řit o  programu civilní ochrany pro 
děti z Ukrajiny, v pátek 5. srpna bude 
řeč o  táboru dobrovolných hasičů 
pro děti a  v  sobotu 6. srpna zazní 
směs informací ke krásnému okresu 
Šumperk. Bližší informace lze nalézt 
na www.sumperk.cz.  -red-

V polovině minulého týdne již dostávali noví andělé svoji podobu.  Foto: -pk-

Upozornění pro oznamovatele 
shromáždění

Městský úřad Šumperk, odbor škol-
ství, kultury a vnějších vztahů si do-
voluje upozornit svolavatele, kteří 
ve  městě Šumperku chtějí organizo-
vat shromáždění (např. volební mí-
tink), že mají ze zákona č. 84/1990 
Sb., zákon o právu shromažďovacím, 
v  platném znění, povinnost oznámit 
konání shromáždění městskému úřa-
du. Dále je nezbytné zajistit si u spo-
lečnosti Podniky města Šumperka a.s. 
pronájem veřejného prostranství pro 
shromáždění. Dovolujeme si tímto 
požádat svolavatele, aby využili násle-
dující postup: 
1. Na  webových stránkách měs-

ta www.sumperk.cz v  sekci Občan, 
podsekci Shromáždění je umístěn ka-
lendář, v  němž si oznamovatel shro-
máždění vyhledá, zda je volné místo, 
termín a hodina pro zamýšlené shro-
máždění.
2. Následně vyplní formulář - Ozná-

mení o  shromáždění (umístěn opět 
v  sekci Občan - podsekci Shromáž-
dění), kde vyplní mimo jiné i  místo 
a přesný termín, které jsou dle kalen-
dáře volné. 
3. Tento vyplněný formulář zašle, 

nebo osobně doručí na  podatelnu 
MěÚ Šumperk - nám. Míru 1, 787 01 
Šumperk.
4. Následně bude kontaktován pra-

covníkem společnosti Podniky města 
Šumperka a.s., který jej vyzve k pod-
pisu smlouvy o výpůjčce prostranství 
pro konání shromáždění. 
V případě dalších informací lze kon-

taktovat pracovníka oddělení kultury 
a  vnějších vztahů Bohuslava Vond-
rušku, e-mail: Bohuslav.Vondruska@
sumperk.cz, tel: 583 388 609. 

O. Hajduková, 
tisková mluvčí MěÚ Šumperk
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Šumperští in-lineisté se dočkali nového sportoviš-
tě, rybník na Benátkách totiž olemoval asfaltový ovál 
pro bruslaře. V areálu navíc začíná vyrůstat víceúče-
lové hřiště s umělým sportovním povrchem, a pokud 
zbydou finance, objeví se zde ještě letos pirátská loď 
pro děti.

In-line dráha kolem rybníka Benátky, kterou vybu-
dovala dodavatelská firma JR STaKR s.r.o. z Bruntálu, 
je dlouhá pět set čtyřicet sedm metrů. Její realizace 
přišla na 1,522 milionu korun. 

V místě stávající asfaltové herní plochy začíná vy-
růstat víceúčelové hřiště s  umělým sportovním po-
vrchem a se střídačkami. Sloužit by mělo především 
basketbalistům a  volejbalistům. Dodavatelem stav-
by je firma sport cité+ s.r.o. z Bílovic a  investici, jež 
přijde na necelých 1,933 milionu korun, chce město 
zrealizovat do konce září. Ještě letos by se pak před 
venkovní restaurací měla objevit pirátská loď pro děti 
s prolézačkami.

Po loňském otevření nového skateparku se streeto-
vou ulicí, které přišlo na více než sedm milionů, tak 
místní radnice pokračuje v  přeměně lokality u  kry-
tého bazénu v atraktivní rekreační zónu pro všechny 
věkové kategorie. Příští rok se počítá s realizací spor-
toviště pro work-out, truckovou klopenou členitou 
dráhou pro děti osazenou do  břehu, která naváže 
na skatepark, a posilovnou pro střední generaci pod 
širým nebem. 

Rozšířit a upravit by se mělo také parkoviště u are-
álu a do budoucna se počítá rovněž s rekreačním vy-
užitím vlastního rybníka, který zatím užívají rybáři. 

Benátky totiž byly v době první republiky oblíbeným 
výletním místem Šumperanů i lidí z blízkého okolí. Již 
tehdy zde stála hospoda, nádrž fungovala jako městská 
plovárna a lidé brázdili vodní hladinu na lodičkách. 

„V případě rybníku jsme po konzultaci se specialis-
tou na rybníkářství dospěli k závěru, že jeho využití 
přinese doba,“ uvedl šumperský místostarosta Tomáš 
Spurný. Vzápětí dodal, že proměna této lokality zauja-
la řadu lidí. „Hlásí se mi zájemci s nabídkou různých 
sportovních aktivit. Oslovili nás například provozo-
vatelé tzv. aquazorbingu, a také ti, kteří by zde chtěli 
pronajímat lehátka, in-line brusle či kajaky,“ upřesnil 
místostarosta.

V  plánu je rovněž rekonstrukce pivnice, která 
v  současném stavu nemůže v  budoucnu vyhovovat 
sportovištím a zařízením, jež zde vzniknou. „Součas-
ná stavba je vlastně nevyužívaným výstavním pavilo-
nem, který koupil Spolek Schenkhofteich v roce 1925. 
Budova nemá v podstatě žádné základy a rekonstruk-
ce podle současných norem by byla velmi složitá. Při-
kláníme se tedy spíše k  vybudování nového objektu 
restaurace, který by byl v souladu s plánovou přestav-
bou krytého bazénu,“ uvedl Spurný.

Samostatnou kapitolou je oprava objektu krytého 
plaveckého bazénu, který je ve velmi špatném stavu. 
Projekt na jeho přebudování v moderní plavecký are-
ál se saunami a wellness centrem existuje již řadu let. 
Předpokládané náklady na jeho realizaci se pohybují 
mezi sto dvaceti a  sto třiceti miliony korun, soutěž 
může samořejmě tuto cenu srazit. „Zpracovaný pro-
jekt je staršího data. Vzhledem k  tomu, že doba jde 

překotně dopředu, požádali jsme o jeho revizi špičko-
vého bazénáře Bohumila Šťastného. Ve zprávě, kterou 
jsme obdrželi, poukazuje zejména na možnosti úspor 
budoucího provozu, například v  odvodu vod či čer-
pání vody z vlastních zdrojů. Připomínek je poměrně 
hodně, takže nyní proběhnou jednání s  projektanty 
a  přípravu harmonogramu samotné akce,“ vysvětlil 
místostarosta. Vzápětí podotkl, že město si na  re-
konstrukci s  největší pravděpodobností vezme úvěr. 
„Chceme rozjet jednání s  bankami a  ve  výběrovém 
řízení poptat úvěr na rekonstrukci bazénu na Benát-
kách a restaurace. Úvěr je v rozpočtovém výhledu plá-
nován předběžně na sto patnáct milionů. O způsobu 
financování a  případném přijetí úvěru samozřejmě 
rozhodnou zastupitelé,“ zdůraznil Spurný a  dodal, 
že nákladná rekonstrukce plaveckého areálu by měla 
začít už příští rok. -zk-

Oživení tzv. Šumperského kotle si Podniky města 
slibují od vybudování devítijamkového disc-golfového 
hřiště na pozemcích, které zde město vlastní. Finišu-
je jeho realizace, na  niž místní radnice vyčlenila dvě 
stě dvacet tisíc korun z městského rozpočtu. Konečná 
cena za  kompletní vybudování hřiště je ale nakonec 
nižší, dodavatelská firma totiž ve výběrovém řízení na-
bídla necelých sto osmdesát tisíc. V areálu navíc vzniká 
i out-doorové hřiště na Kolibě ve spolupráci se spolky 
Hi5 a Odraz, které inicioval místní sportovní klub Gof-
lex, aby zachoval svoji myšlenku venkovních tréninků.

Disc-golfové hřiště, jež vybudovala liberecká firma 
specializovaná na tuto aktivitu, bude veřejně přístupné 
celoročně. Díky členitosti terénu a přírodním prvkům 
čeká na  hráče devět různých jamek v  celkové délce 
téměř sedmi set metrů a  s  celkovým „parem“ hřiště 
28. „Jamky jsou koncipovány tak, aby vytvořily okruh 
a hráči po odehrání prvního kola mohli případně oka-
mžitě začít nové kolo bez dlouhého přechodu. Jedno 
kolo by mělo trvat okolo třiceti až šedesáti minut,“ 
vysvětluje Julius Jankovič z dodavatelské společnosti. 

Dics-golf je jednou z  nejrozšířenějších her s  léta-
jícím talířem, odvozenou z  klasického golfu. Vznikl 
v Americe a dnes si získává stále více příznivců na ce-
lém světě. Ideální je pro rodiny či skupinky. Principem 
hry je dostat létající talíř do  koše ze vzdálenosti sta 
metrů s co možná nejmenším počtem pokusů. „V na-
šem případě jsme využili i členitosti terénu. Obdobné 
hřiště vzniklo například v jesenických Priessnitzových 
lázních a lidé ho znají ze šumperského „Bratrušáku“,“ 
přibližuje atrakci ředitel Podniků města Šumperka 
Patrik T. Pavlíček. Speciální ocelové koše, do nichž se 
házejí létající talíře, najdou lidé v Šumperském kotli už 
nyní, disky - talíře si ale musejí vzít vlastní. „Speciál-
ní disky na disc-golf se budou v Informačním centru 
na Hlavní třídě prodávat od příštího roku. Během srp-

na zde pak budou k dostání klasické disky na frisbee, 
které lze k tomuto účelu také využít,“ podotýká Pavlí-
ček a dodává, že výhledově by se mohly disky půjčovat 
v nějakém objektu poblíž Kotle.

Hřiště lze absolvovat jednotlivě nebo ve  skupince, 
kdy se mohou hráči se svými přáteli podělit o zážitek 
ze hry. „Disc-golf je hra i  sport zároveň, lze ho hrát 
jak na  rekreakčně-amatérské úrovni, tak na  úrovni 
profesionální. Jedná se o sportovní aktivitu s létajícím 
talířem, jak napovídá první část názvu - DISC, která 
vychází z pravidel golfu. Proto tedy DISC GOLF. Smys- 
lem je umístit létající talíř na co nejmenší počet hodů 
z  určeného „výhoziště“ do  disc-golfového koše,“  
vysvětluje Jankovič, podle něhož představuje velkou 
zábavu právě materiál, s  nímž je možné disc-golf 
provozovat. Nabízí totiž velkou variabilitu možného 
výběru, protože co disk, to jiná vlastnost. Základní 
rozdělení je definováno dlouhými, středními a „doha-
zovacími“ hody. Disky se přitom liší podle svých le-
tových vlastností. Některé létají doleva, jiné doprava, 

či rovně právě podle toho, jak hráč potřebuje zahrát, 
jaká nastala pozice. Další disky jsou pak vhodnější 
do větru, jiné třeba při riskantních hodech přes vodní 
plochy. „Jde o velmi dostupnou out-doorovou aktivitu, 
která má velmi jednoduchá a přitom zábavná pravidla. 
Hraje se venku a vykonáváte při ní přirozené a fyzicky 
nenáročné pohyby,“ zdůrazňuje Jankovič.

Na disc-golfovém hřišti v Šumperku se mohou po-
řádat i  disc-golfové turnaje, které jsou podobné těm 
golfovým a jež budou otevřeny pro širokou veřejnost. 
Hřiště přitom bude slavnostně otevřeno 15. září dopo-
ledne, zájemci z  řad veřejnosti ho ovšem mohou vy- 
užívat už od srpna.

Na  Kotel bude lákat nejen disc-golfové hřiště, ale 
také aktivita místního sportovního klubu klub Gof-
lex. Ten v rámci myšlenky venkovních tréninků začal 
budovat out-doorové hřiště na Kolibě ve spolupráci se 
spolky Hi5 a Odraz. V současnosti již tréninky na Ko-
libě, které pořádá Goflex dle rozpisu skupinových lek-
cí, probíhají při příznivém počasí. 

„Hřiště je určeno pro širokou veřejnost i  ostatní 
sportovní kluby, které přicházejí na Kolibu za zdravým 
sportováním, relaxací a  odreagováním,“ říká Michal 
Rabenseifner z klubu Goflex. Na hřišti podle něj stále 
přibývají nové pomůcky, překážky, označené běžecké 
tratě a  různá tréninková náčiní, které může využívat 
každý v  době, kdy nebude probíhat trénink Goflexu. 
S  dokončením hřiště se počítá příští rok. „„Letos se 
snažíme na hřišti vychytat mouchy a zkušebním pro-
vozem zjistit, zda nám hřiště v této podobě vyhovuje, 
či je potřeba něco změnit. Příští rok by se v okolí měly 
rozmisťovat informační tabule o  běžeckých trasách, 
tréninzích a  různých akcích pořádaných spolky Hi5, 
Odraz a GoFlex,“ podotýká Rabenseifner a dodává, že 
o aktivitách na hřišti se lze dozvědět na facebookovém 
profilu Goflexu nebo stránkách www.goflex.cz.  -zk-

Na Benátkách vyrostla in-line dráha, budují se další sportoviště

V kotli vzniká disc-golfové hřiště, sportovní vyžití bude širší

Realizace devítijamkového disc-golfového hřiště 
na pozemcích, které město v Kotli vlastní, odstarto-
vala začátkem července.  Foto: -pk-

Rybník na Benátkách již olemoval asfaltový ovál pro 
bruslaře.  Foto: -pk-
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Od  letošního 1. července je novou 
ředitelkou Charity Šumperk Jana Bieli-
ková, jež do té doby působila dvacet let 
ve  školství. Na  konci června převzala 
z  rukou otce arcibiskupa Jana Graub-
nera jmenovací dekret.

Charita Šumperk je nestátní nezis-
ková organizace, jejím zřizovatelem 
je olomoucké Arcibiskupství a  půso-
bí na  téměř celé severní části okresu 
Šumperk, a to od roku 1992. V součas-

né době má kolem čtyřiceti zaměstnan-
ců, kteří se starají o stovky klientů. Spe-
cializuje se především na  poskytování 
ošetřovatelských a  pečovatelských slu-
žeb v  domácnostech uživatelů, včetně 
domácí hospicové péče. Od Charity si 
lze půjčit zdravotnické pomůcky nebo 
získat základní sociální poradenství. 
Více na  www.sumperk.charita.cz. Or-
ganizace sídlí v Jeremenkově ulici 7.

 -red-

Spolupráce mezi MŠ Sluníčko 
Šumperk a  domovem pro seniory 
Pontisem trvá již tři roky. Na společná 
setkání se těší jak děti ze sborečku Slu-
níčko, tak i senioři. Pravidelně, dvakrát 
ročně, zavítá Sluníčko mezi seniory 
do  Pontisu, kde jim zpestří den svým 
pěveckým vystoupením pod vedením 
odborného vedení pedagogů, a to uči-
telek Pavly Šalamounové a  Veroniky 
Schusterové. 

Přestože si mnozí z  nás již užívají 
dny volna, ať již formou prázdnin či 
dovolené, některé zážitky z posledních 
školních dnů v nás stále ještě přetrváva-
jí. Jedním z mnoha takových prožitků 
byla právě návštěva seniorů v  Pontisu 
s  cílem potěšit je kulturním progra-
mem dětí sborečku Sluníčko. A  tak 
jsme opět zavítali na známá místa, kde 
na  děti již netrpělivě čekali dědečko-
vé a babičky. Po slavnostním přivítání 
a  zahájení následovalo pestré pásmo 
písní s hudebním doprovodem, prolo-

žené recitací básní. A že se vystoupení 
všem líbilo, bylo poznat nejen podle 
potlesku, ale i  podle nepopsatelné ra-
dosti v  očích seniorů i  zaměstnanců. 
Po občerstvení dětí i seniorů a společné 
diskuzi si ještě všichni zúčastnění spo-
lečně zazpívali známé písně. Atmosféra 
byla velmi dojemná a příjemná, radost 
všech potvrzoval šťastný výraz a  spo-
kojený úsměv. Při loučení jsme mohli 
spatřit u nejednoho seniora i slzičku.

Dopoledne strávené v  kruhu senio-
rů v Pontisu bylo opět hodnoceno jako 
přínosné a užitečné nejen pro seniory, 
ale také pro děti, a to v souvislosti po-
sílení morálních hodnot při vytváření 
kladného vztahu a úcty ke stáří. Z Pon-
tisu si děti odnášely za  vystoupení 
drobné dárečky a  paní učitelky vřelé 
poděkování za  zprostředkování těchto 
příjemných a krásných okamžiků urče-
né seniorům Pontisu. Tak zase příště! 
Už se moc těšíme.

 J. Palová, ředitelka MŠ Sluníčko

Dva obecní byty nabízí k  proná-
jmu šumperská radnice. První byt  
č. 4 v  domě v  Banskobystrické ulici  
č. 1274/41 se nachází v 1. NP a sestá-
vá z  jednoho pokoje, kuchyně, předsí-
ně a  koupelny + WC. Celková plocha 
činí 38,24 m². Zp. vytápění - plynové 
lokální a  zp. ohřevu vody - elektrický 
ohřívač. 

Měs. nájemné je 1797 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu (vodné/stočné, společná elek-
třina, STA, odpadky) na 1 osobu činí asi 
300 Kč (každá další osoba asi 200 Kč). 
Předpokládaný počátek nájmu: od   
1. 10. 2016. Byt si lze prohlédnout 
ve středu 10. srpna od 15 hod., po tom-
to termínu bude hlavní vchod do domu 
uzamčen.

Druhý byt č. 1 v  domě v  Zahrad-
ní ulici č. 2708/37 se nachází v  1. NP 
a sestává ze tří pokojů, kuchyně, před-
síně, koupelny a  WC. Celková plocha 
činí 66,78 m². Součástí bytu je balkon 
(2,87 m²) a  sklep o  výměře 2,16 m².  
Zp. vytápění - ústřední a  zp. ohřevu 
vody - ústřední. 

Měs. nájemné je 3256 Kč + měs. ná-
jemné za  zařiz. předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na  služby spojené s uží-
váním bytu (vytápění, TUV, vodné/

stočné, společná elektřina, výtah, STA, 
úklid) na 1 osobu činí asi 2500 Kč (ka-
ždá další osoba asi 600 Kč). Předpoklá-
daný počátek nájmu: od 1. 10. 2016. Byt 
si lze prohlédnout v  pondělí 8. srpna 
od  15 hod., po  tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba po-
dat na předtištěném formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
města a  na  majetkoprávním odboru, 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. sprá-
vy majetku, dv. č. 410. Na toto oddělení 
se žádosti rovněž zasílají, a to od pon-
dělí 8. srpna do  pátku 26. srpna do   
12 hodin, a  zde také získají zájemci 
bližší informace (K. Bezdíčková, tele-
fon 583  388  410, e-mail: katerina.bez-
dickova@sumperk.cz). Podmínky pro 
přidělování bytů v  majetku Šumperka 
se řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na majet-
koprávním odboru po schválení v radě 
města 26. září. Žadatel s  nejvyšším  
počtem bodů bude písemně vyzván 
k  uzavření nájemní smlouvy. Město 
si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 
smlouvu s žádným ze žadatelů o přidě-
lení bytu. H. Répalová, 

vedoucí MJP odboru MěÚ Šumperk

Charita má novou ředitelku

Sboreček Sluníčko opět zazpíval seniorům v Pontisu

Radnice pronajme dva obecní byty

Z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera převzala jmenovací dekret nová ředitel-
ka Charity Šumperk Jana Bieliková.  Foto: archiv

Vystoupení dětí ze sborečku Sluníčko opět sklidilo velký ohlas.  Foto: archiv
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Štafeta EURORANDO 2016
se bude předávat v Koutech

Muzeum láká 
na Prázdninový den

V září přivítá knihovna 
Jiřinu Šiklovou, vstupenky 
se začnou prodávat v srpnu

Tradiční cyklus pochodů Eurorando 
vyhlásila Evropská asociace turistic-
kých klubů pro rok 2016 
na  téma energie. 
K  organizaci výle- 
tů za  poznáním 
energie se přidal 
i  Klub českých tu-
ristů. A  místem pro 
slavnostní zakončení 
cyklu pochodů Euro-
rando v  České republice 
budou v  sobotu 27. srpna 
Kouty nad Desnou. Účastníci 
z  různých koutů naší země tak 
budou moci navštívit unikátní tech-
nické dílo přečerpávací vodní elektrár-
ny Dlouhé Stráně.

Slavnostní předání šta-
fety pořadatelům evrop-
ského setkání turistů 
Eurorando, které pro-
běhne ve  Švédsku, 
doprovodí v  Koutech 
kulturní a  společen-
ský program. Hned 
ráno se mohou zájemci 
přidat k  pěší sedmnácti-
kilometrové túře nazvané 
S průvodci na Vřesovou Studán-
ku - dávné poutní místo Jesenických 

hor. Sraz je v 7.25 hodin před nádražím 
v  Koutech nad Desnou (ze Šumperka 

se jede vlakem v  6.43). V  době 
od 9.30 do 10.30 ho-
din se pak mohou 
děti s  doprovo- 
dem vydat na  Pu-
tování za  energií se 

skřítkem Koutníkem. 
Startuje se od  infor-

mačního stánku v kou-
teckém areálu. 
O  půl dvanácté zahájí 

kulturní program na  pódiu 
dětský folklorní soubor Marko-

vička, který ve 12.45 hodin vystřídá 
dixieland Old Time Jazzband z  Louč-

né nad Desnou. Na  druhou 
odpolední je naplánová-

no slavnostní předání 
štafety Eurorando 
za  přítomnosti de-
legace ze Švédska 
a  celý program 
ukončí v  15 hodin 
bluegrass v  podání 

skupiny My. Po  celý 
den bude v areálu v Kou-

tech v  provozu informační 
stánek s pamětními listy a turis-

tickými suvenýry.  Z. Daňková

Ani letos nepřijdou návštěvníci šum-
perského muzea o tradiční prázdnino-
vé soutěžení. V Pavlínině dvoře budou 
ve  středu 3. srpna od  9 do  16 hodin 
rozmístěna stanoviště se soutěžemi 
inspirovanými aktuálními výstavami, 
mimo jiné také prázdninovou interak-
tivní autohernou v  rámci výstavy Au-
tíčkománie. 

Pokud malí návštěvníci úspěšně ab-
solvují všechna stanoviště, dostanou 
malou odměnu. Čekají je vědomostní 
a dovednostní úkoly, ale i tvoření a růz-
né soutěže. Upečou si například per-
níčky ve tvaru auta, vyzkoušejí si práci 
servírky v  dětské kavárničce, a  pokud 
počasí dovolí, mohou se těšit i na vodní 
hrátky. -red-

Městská knihovna Šumperk v  ulici 
17. listopadu 6 začne v srpnu prodávat 
vstupenky na  setkání s  mimořádnou 
osobností, populární českou socio-
ložkou, publicistkou a  spisovatelkou 
Jiřinou Šiklovou. Na  podvečerním 
setkání, které proběhne ve  středu  
7. září v  18.30 hodin, se budou moci 
návštěvníci seznámit nejen s její literár-
ní tvorbou, ale řeč přijde nepochybně 
i na různá sociologická témata. O den 
později pak bude Jiřina Šiklová před-
nášet knihovníkům šumperského regi-
onu na odborném semináři nazvaném 
Knihovny seniorům. -kš-

Pokud malí návštěvníci úspěšně ab-
solvují všechna stanoviště, dostanou 
malou odměnu.  Foto: VM Šumperk

Knihovna chystá na září setkání s mi-
mořádnou osobností, populární čes-
kou socioložkou, publicistkou a  spi-
sovatelkou Jiřinou Šiklovou. 
 Foto: archiv

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

VEDOUCÍHO BEZPEČNOSTNÍ RADY 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 nebo bakalářském studijním programu 

ve studijním oboru krizového řízení

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v platném znění * znalost zákona č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném systému, v platném 
znění * znalost zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění * znalost zákona č. 241/2000 
Sb., o  hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v  platném znění * znalost zákona č. 222/1999 
Sb., o  zajišťování ochrany ČR a  další související legislativní dokumenty, v  platném znění * zákon  
č. 254/2001 Sb., o vodách (část Ochrana před povodněmi), v platném znění * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na  úseku * zabezpečování obrany a  řešení 
krizových situací vítána * zkušenosti ve  veřejné správě a  v  řídící funkci vítány * občanská a  morální 
bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“, 

skupina „C“ - výhodou

  Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz):  jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 

číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů - originál (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 bezpečnostní rady

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády č. 222/2010 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 1. 2017 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do  31. 8. 2016. Informace k  pozici podá Jiří Skrbek, vedoucí bezpečnostní rady, 
náměstí Míru 1, tel. 583 388 508.

      Město se zajímá 
o spokojenost občanů

„Dotazník spokojenosti občanů“ 
je připraven na webových stránkách 
města www.sumperk.cz. V této sou-
vislosti se radnice obrací na občany 
s  prosbou o  jeho vyplnění. Získané 
informace a  připomínky poslouží 
jako podklad pro zkvalitnění posky-
tovaných služeb.

Dotazník bude na  webových 
stránkách k  dispozici do  konce le-
tošního září. Výsledky šetření pak 
budou zveřejněny na  webových 
stránkách města. -red-

     Na „šumperskou“
vysokou ekonomickou 
se lze přihlásit 
do 12. srpna

Zájemci o  vy-
s o k o š k o l s k é 
studium v Šum-
perku, jež „spadá“ 
pod ostravskou 
Vysokou školu 
báňskou, 
mohou vy-
užít nabídky 
děkanky Eko-
nomické fakulty, 
jež vyhlásila druhé kolo přijímacího 
řízení do  bakalářských studijních 
programů. V  Šumperku se přitom 
vyučuje obor nazvaný Veřejná eko-
nomika a  správa. Informace, včet-
ně elektronické přihlášky, lze najít 
na www.ekf.vsb.cz. Termín pro podá-
ní přihlášek vyprší 12. srpna.  -zk-

     Klášterní kostel 
si připomene 
výročí vzniku 
dominikánského řádu

Putovní výstavu nazvanou Svatý 
Dominik a jeho následovníci - 800 let 
duchovního dobrodružství chystá 
k osmistému výročí vzniku domini-
kánského řádu Česká dominikánská 
provincie a město Šumperk. Instalo-
vána bude v  tzv. České kapli býva-
lého klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie. 

Vernisáž výstavy proběhne v  pá-
tek 29. července v 17 hodin. K vidě-
ní bude do 31. srpna a zájemci si ji 
mohou prohlédnout v rámci volných 
prohlídek klášterního kostela den-
ně vždy od 9 do 15 hodin. Vstup je 
zdarma. -red-
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Kulturní servis

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Brno, 
bezplatná poradna Šumperk, každou středu 14-16 hod., MěÚ Šumperk, 

Jesenická 31, malá zasedací místnost č. 206

Šumperský zpravodaj. Zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
Redakční rada: Ing.  Mgr.  J. Havlíček, Mgr.  J. Ondráček, Mgr.  O. Hajduková, Mgr.  P.  Cepek, PhDr.  Z. Kvapilová, T. Menšík, Ing.  V. Krejčí, Ing.  M. Berková, J. Suchomel. Příjem inzerce:  
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 583 214 193, mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV production, Jarmila Korčáková. Tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.  
Do všech schránek v Šumperku distribuuje Česká pošta, s.p., pošta Šumperk 1. K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v IC na Hlavní třídě. Evidenční číslo: MK ČR E 16685.

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
Setkávání pro dlouhodobě pečující o ne-
mocné v  domácím prostředí zaměřené 
na vzájemné sdílení.

Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz

4.8. v 6.15 hod. na nádraží ČD   Výlet do Muzea perníku v Perníkové 
  chaloupce u Pardubic 
9.8. od 14 hod.   Kuželky na Tyršově stadionu 
  Sraz ve 13.30 hod. na autob. stanovišti č. 19
11.8. od 10 hod. v „K“   Setkání s pomůckami od firmy Sagitta 
16.8. od 14 hod. v „K“   Beseda o čajích spojená s ochutnávkou 
  s Lucií Vláčilovou 
18.8.   Návštěva Ekofarmy nad Krásném 
  (u Vikýřovic) Sraz v 9.25 hod. na nádraží ČD 
23.8.   Návštěva Pradědovy galerie Jiříkov 
  a hradu Sovinec  
  Sraz v 8.25 hod. na autob. stanovišti č. 17 
25.8.   Květné zahrady v Kroměříži - prohlídka 
  s průvodcem Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD
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

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Pontis Šumperk

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Městská knihovna

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

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. Šte- 
fánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.centrumi-
novaci.cz, https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

27.7. - 28.8.   Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
  a poznáváním bylinek - herbářování
Od 27.7.   Přihlášky do kurzu šití pro začátečníky 
  a přihlášky do střihačského kurzu pro 
  začátečníky
30.7. v 6 hod. u vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: Sv. Hostýn, 
  hostýnské vrchy a okolí 
6.8. v 8 hod. na autobus. nádraží   Turistika Batůžkáři: Šumperk, Karlova 
  Studánka, Bílá Opava, Ovčárna 
13.8. v 8 hod. na autobus. nádraží   Turistika Batůžkáři: Šumperk, Orlické 
  Hory, Pastvinská přehrada - koupání 
20.8. v 7.45 hod. na vlak. nádraží   Turistika Batůžkáři: hřebenovka, Kouty 
  nad Des., Červ. sedlo, Šerák, Ramzová 
27.8.-3.9. nebo 4.9.-10.9.   Turistika Batůžkáři: Beskydy  Nutné
nebo 24.9.-1.10.   přihlásit se, kapacita chat je omezená                                                        
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Půjčovní doba červenec a srpen
Knihovna v ul. 17. listopadu 6

tel. 583 283 138
Knihovna Sever

Temenická 5
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Středa 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
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Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

SC
20

11
03

4

www.ajak-sumperk.cz

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

Pomaturitní studium angličtiny 
a němčiny ve školním roce 2016/2017

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze  
- Konzultační středisko Šumperk stále přijímá přihlášky do baKa- 
lářsKého (Bc.) a navazujícího magistersKého (Ing.) stu-
dijního oboru Veřejná sPráVa a regionální rozVoj  
s výukou pouze o víkendech a probíhající pouze v Šumperku.

www.ajak-sumperk.cz

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk pořádá
nábor dětí do hudebních oborů – čtvrtek 25. srpna od 10 do 11 hod. 
a od 15 do 17 hod.  v učebně � rmy Agritec v Zemědělské ul.

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

nábor dětí do hudebních oborů – čtvrtek 25. srpna od 10 do 11 hod. 

Akustická kytara
Akustická kytara (přípravka děti 5 - 6  let) 
Zpěv - klasika, pop, rock 
Zpěv (přípravka děti 5 - 6 let)
Klavír, keyboard
Keyboard (přípravka děti 5 - 6 let)
Elektrická kytara
Zobcová � étna
Akordeon (tahací harmonika)
Ukulele
Cajon, Djembe
Bicí souprava

Věk studentů v hudebních 
oborech není omezen. 

Prodej, pronájem 
hudebního vybavení pro 
začátečníky přímo u nás. 

Poradíme s výběrem 
hudebního nástroje.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

MIMOŠKOLNÍ  VÝCHOVA  
A  VZDĚLÁVÁNÍ

M. MACHALA 
  - Šumperk

nabízíme 
hudební kurzy

M. MACHALA
  - Šumperk

hudební kurzy

Bicí souprava 
- djembe - cajon
Zpěv
Zobcová � étna  
Keyboard - klavír
Akustická kytara
Akordeon-chromatická 
harmonika
Elektrická kytara

Zájemci o výuku se mohou 
hlásit od 19.8. do 17.9.

věk studentů není omezen

přihlášky na ww stránkách
www.m-machala.cz

nebo telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro své vynikající 
kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte možnost ochutnat italskou 
národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi 
jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ 
se sídlem v Bernarticích, které je nositelem „Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má 
velký vliv na kvalitu masa. Jsou porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání 
při optimální teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg předního masa 
a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 29.7. 2016 do 25.8. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀
Vepřová krkovice s kostí ....................................................................................................... 88 Kč/1 kg        

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Koláč sváteční 200 g ...................................................................................................................................................19,90 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Zrněnka slunečnicová 60 g ........................................................................................................................................ 3,60 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Sekaná s panenkou ...................................................................................................................................................................105,- Kč/1 kg
Uzené koleno zadní .....................................................................................................................................................................78,- Kč/1 kg
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Vejce čerstvá M ........................................................................................................................................................................................... 2,- Kč
Klobása rychlebská  ..................................................................................................................................................................115,- Kč/1 kg
Mouka hladká, polohrubá, hrubá  ................................................................................................................................................. 8,50 Kč

!!!!!!!!

Nově jsme zařadili do  sortimentu kvalitní sudová a  lahvová vína ze specializovaného velkoobchodu Ráj 
vína z Uherského Hradiště, která působí na trhu 10 let a dodává jak vína moravská, tak i zahraniční. V zastoupení 
moravských oblastí jsou Rakvice, Němčičky, Prušánky, Sedlec, Velké Bílovice, Mutěnice. Cílem � rmy Ráj Vína je uspokojit 
i ty nejnáročnější zákazníky kvalitními, ale přitom cenově dostupnými víny. V naší nabídce naleznete nejen velký výběr 
kvalitních vín od předních vinařství z Moravy a Slovenska, ale i vína z různých koutů 
světa. Jde o vína jakostní, kabinetní, pozdní sběry, výběry z hroznů, výběry z bobulí.

Hlavní třída 13/3, Šumperk
tel: 737 729 446 a email: zdenek.supina@remax-czech.cz

DOMY
BYTY

POZEMKY
PRODEJ, NÁKUP, PRONÁJEM

OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ 
K PRODEJI ZDARMA

Zdeněk ŠUPINA - Váš regionální makléř
! ! Nabízíme:

- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu 
- zaměstnanecké bene� ty
- nástupní plat 21.340,- Kč

STRÁŽNÉ
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do služebního poměru

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Vězeňská služba České republiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: jjanickova@vez.mir.justice.cz 
Telefon: 583 488 230  
www.vscr.cz/mirov

Více informací získáte při vaší 
osobní návštěvě po dohodě 
s personálním oddělením
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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 2+1  
• DB, 2.p, 57m2, balkon,
• neprůchozí pokoje, šatna v chodbě
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Tylova      1 140 000 Kč   

• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 350 000 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

• 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
•  OV, 2.p, 76m2, balkon,šatna
•  zděné jádro, plast. okna, nová kuch. linka
•  neprůchozí pokoje, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického    1 350 000 Kč   

• byt 3+1  
• DB, 1. NP, 73m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská      1 240 000 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

•  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 

• cihlový byt 3+kk  
• se zahrádkou a garáží
• OV,1. patro,58m2, kompl. rekonstrukce
• vlastní topení, nízké náklady, 

Volejte: 733 734 435

Bludoveček       1 240 000 Kč

• rodinný dům    
• cihlový, patrový, dvougenerační
• CP 1186m2, garáž, dílna
• veškeré IS v domě, původní stav

Volejte: 733 734 435

Nový Malín        1 950 000 Kč

• zděná garáž, 19m2, OV
• nová střecha
• elektřina zavedena

Volejte: 733 734 435

Zábřeh , U Dráhy     130 000 Kč   

• byt 2+1
• OV, 4.p., 57m2, lodžie
• rekonstrukce, neprůchozí pokoje
• ihned volný, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     1 390 000 Kč   

• pronájem bytu 3+1 
• OV, 2.p., 74m2, zaskl. lodžie
• neprůchozí pokoje, rekonstrukce
• vratná kauce 22 000 Kč

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    11 000 Kč vč. energií

• rodinný dům s pozemky       
• vhodné k podnikání i k trv. bydlení
• CP 2 938m2, byt 3+1 po část.rekonstr.
• cena k jednání, ihned volné

Volejte: 733 734 435

Bratrušov    1 900 000 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

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

hledá zájemce na pozice: 

OBCHODNÍ 
MANAŽER
AUTOMECHANIK
ZEDNÍK
PROVOZNÍ 
ELEKTRIKÁŘ
SVÁŘEČ
Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139, www.fortex.cz

autorizovaný servis

středisko realizace staveb

středisko kovovýroby

středisko kovovýroby

vedoucí obchodního oddělení

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
Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

Zde přijímáme také platby:
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OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

VŠECHNY VZDÁLENOSTI = JEDNY BRÝLE
MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY VARILUX©

Trápí Vás neustálé střídání brýlí 
na  blízko, práci a  na  dálku? Zapo-
mínáte druhé brýle a  když jsou po-
třeba, nevíte kde leží ? Nevidíte ostře 
na práci s Pc? Dopřejte si jediné brýle 
a úsměv na tváři po celý den! 

Řešením jsou multifokální brýle 
zaručující vidění na všechny 3 pohle-
dové vzdálenosti s  plynulou změnou 
dioptrií, takže není problém vidět při 
řízení auta, palubní desku a  mapu 
zároveň, nebo v kanceláři na klienta, 
monitor počítače a práci na blízko.

S  multifokálními skly zvládnete 
všechno. Zajistí čiré a  ostré vidění 
na všechny požadované vzdálenosti, 
skvěle vypadají a  vyrábějí se i  jako 
sluneční, samozabarvovací nebo 
čiré. 

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je 
důležité však provést kvalitní měření 
zraku a  správnou centraci. Není po-
třeba vždy vyhledávat očního lékaře 
a  ztrácet dnes tak drahocenný čas 
dlouhým čekáním na vyšetření. V naší 
oční optice máme vyšetřovnu s  mo-
derním vybavením a odborného pra-
covníka-optometristu-registrovaného 
u Ministerstva zdravotnictví, který se 

specializuje na péči o zrak. Netíží nás 
proto přeplněné čekárny a díky tomu 
je spousta času na  kvalitní vyšetření, 
konzultaci a  kompletní poradenství 
pří výběru brýlové obruby a skel. Tak-
to zhotovené brýle pak mají 100% 
garanci jak po stránce dioptrické ko-

rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle Vašich potřeb a požadavků.

100% Garance spokojenosti – skla 
Varilux přichází s  garancí spokoje-
nosti nebo výměny. Na 4 týdny si tyto 
skla vyzkoušíte a  v  případě, že Vám 
nepadnou, skla Vám necháme vyro-
bit v jiném designu a nebo vyměníme 
za skla na čtení a do dálky.

Oční optika OPTOMEDIC DD 
s.r.o. je akreditovaným pracovištěm 
s   oceněním Varilux Specialista na 
zpracování multifokálních (prog-
resivních) skel a  nabízí dlouholeté 
zkušenosti, profesionální přístup 
a kvalitu dobrého vidění. 

Nyní máte jedinečnou šanci poří-
dit si dva páry multifokálních brýlí 
v různých, ale i stejných provedeních 
za  zvýhodněných cenových podmí-
nek v AKCI 1+1. Tuto atraktivní na-
bídku 1+1 ZDARMA můžete čerpat 
jak u brýlí multifokálních tak i u brýlí 
jen na dálku nebo jen na blízko.

V každém případě mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí i jako rezerva v přípa-
dě ztráty či poškození, anebo jen tak 
pro radost a novou image Vaší osoby 
v moderním provedení. 8. května 20, Šumperk

Termíny dle objednání.
Tel.: 732 960 137

jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

S PRŮVODCEM 
JDE HUBNUTÍ SNÁZ

PŘIJMEME PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY
hlavní pracovní poměr i brigádně

Kontaktujte nás:
telefon: 583 469 273
e-mail: personalni@sulko.cz

Ochutnejte potraviny oceněné 
značkou Regionální potravina 
Olomouckého kraje

Navštivte v pátek 5. srpna Farmářské trhy v Šumperku a oceněné potraviny 
 zde sami ochutnejte. Ochutnávka bude připravena od 8 do 16 hodin. 
Výrobky můžete nakoupit u stánků výrobců.

www.regionalnipotravina.cz

Značka – jednobarevné provedení 2.3

Značka se může vyskytovat i v jednobarevném provedení, pokud
z technologických důvodů není možné použít její preferované
základní barevné provedení.

Barvy jsou zde nahrazeny černou barvou, která je pro každou 
ze čtyř barev použitých v barevné variantě procentuálně
definována. Je to tedy samostatné zpracování, které rozhodně
nelze nahradit pouhým převedením barevného provedení do
černé barvy! 

Procentuální definování černé barvy 
vycházející z původní barevnosti:
100 % – hnědá a název instituce
70 % – oranžová
50 % – zelená
30 % – modrá

Použití značky Ministerstva zemědělství v negativním provedení je
přípustné pouze ve výjimečných případech, kdy z technologických
důvodů nelze použít její procentuální definici.

Olomoucký kraj 
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• 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
• vizitky
• reklamní tabule
• reklamní letáky
• grafické návrhy
• plachtoviny s potiskem
• reklamní předměty
• polepy aut a vitrín 
• billboardy 
• autoplachty

• digitální tisk
• samolepky
• fotopráce

jena.sumperk@cbox.cz    www.jenasumperk.cz    

y

m

sk

REKLAMNÍ AGENTURA U
Hlavní třída 3, 787 01 Šumperk
tel.: 583 211 432, 602 769 707

604 250 881

vizitky

60666 4 250 88111reklama • grafika • tisk • full service

sedací soupravy
ložnice
stoly a židle

kuchyně

Kuchyňské a interiérové 
centrum HEVOS

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


