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Někdejší trafostanice 
se stane místem 
setkávání s anděly

Rekonstrukce 
radnice 
pokračuje 2 4 6

Radnice nabízí stavební 
pozemky v lokalitě 
za Hniličkou 7

Zelená škola prochází 
rekonstrukcí, bude 
tu „mateřinka“

Letošní mezinárodní hudební fes-
tival Klášterní hudební slavnosti se 
setkal s  velkým ohlasem. Odstartoval 
ho v  neděli 2. července v  klášterním 
kostele soubor Ensemble, závěrečnou 
tečku pak učinili v úterý 18. července 
smyčcový orchestr Barocco Sempre 
Giovane společně s  violistou Roma-
nem Janků a  harfistkou Janou Bouš-
kovou.  

„Děkujeme všem posluchačům 
za  jejich návštěvu, umělcům za  jejich 
vystoupení a  v  neposlední řadě také 
všem, kteří nám s uspořádáním festiva-
lu pomohli finančně,“ uvedl zakladatel 
festivalu Roman Janků a  prozradil, že 
již nyní začíná pracovat na  programu 
příštího ročníku.

V  šumperském klášterním kostele 
se letos představili vokální soubor En-
semble Frizzante s houslistou Lukášem 
Mikem a  varhaníkem Kostiantynem 
Tyshko, německý soubor Neues Ba-

rocktrio Berlin a  smyčcový orchestr 
Barocco Sempre Giovane společně 
s  violistou Romanem Janků a  harfist-
kou Janou Bouškovou. Další koncerty 

pak proběhly v  Jeseníku, ve  Velkých 
Losinách, na Hedeči, v Krnově, v Kar-
lově Studánce, v  Bludově, v  Králíkách 
a v Rapotíně. -red-

Smyčcový orchestr Barocco Sempre Giovane společně s violistou Romanem Janků a harfistkou Janou Bouškovou věnovali 
koncert dvěma stům padesáti letům od úmrtí německého barokního skladatele G. P. Telemanna.  Foto: P. Kvapil

Červenec se nesl ve znamení Klášterních hudebních slavností

Ve středu 12. července vystoupil v klášterním kostele německý soubor Neues Ba-
rocktrio Berlin. Pro české publikum připravil program barokní hudby „Hudební 
bitva čtyř národů“.  Foto: M. Lehár

Při Okružní ulici vyroste nové parkovi-
ště.   Strana 2

Klapperothově manufaktuře se blýská 
na lepší časy.   Strany 3, 4

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu je 
v plném proudu.    Strany 5, 6

Lidovými tanci, muzikou a  oby-
čeji českých zemí i  celého světa ožije 
v  polovině srpna Šumperk. Od  16. do   
21. srpna se totiž uskuteční sedmadva-
cátý ročník oblíbeného Mezinárod-
ního folklorního festivalu. Návštěvníci 
se mohou opět těšit nejen na exotické 
taneční a hudební soubory, ale i na tra-
diční zástupce domácího folkloru. 

Hlavní program Mezinárodního 
folklorního festivalu Šumperk 2017 se 
bude odehrávat v prostorách Pavlínina 
dvora, ten doplňkový pak proběhne 
na malé scéně v Sadech 1. máje „u sovy“. 
„Návštěvníci festivalu si budou moci 
vychutnat vystoupení souborů ze sou-
sedního Slovenska, ale rovněž z Kypru, 
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Mezinárodní folklorní festival roztančí v srpnu celý Šumperk

Pastvou pro oči diváků je každoročně vystoupení zahraničních souborů. 
 Foto: P. Kvapil

www.festivalsumperk.cz
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Srbska, Portugalska, Francie, Alžíru, 
Turecka a  také ze vzdálené Číny,“ 
říká ředitelka festivalu Libuše 
Březovská. Vzápětí prozrazuje, 
že z  tuzemských souborů 
se představí místní Se-
nioři, Ševčík - Moravský 
folklorní soubor, Stu-
dánka ze Žďáru nad Sá-
zavou a  Kordulka ze 
Starého Poddvorova.

Zahajovací odpole-
dne festivalu nabídne 
ve  středu 16. srpna od   
17 hod. na  malé scéně po-
sezení u  cimbálové muziky Zbyňka 
Hrdličky. „Čtvrtek 17. srpna se ponese 

na radnici začne zřejmě nejoblíbenější a nej- 
atraktivnější část celého festivalu - Roz-
tančená ulice, kdy všechny domácí 
a i zahraniční soubory předvedou svůj 
um přímo v ulicích centra Šumperka,“ 
láká na „Roztančenou ulici“ Březovská 
a dodává, že v  sobotu odpoledne pro-
běhne na malé scéně u sovy vystoupení 
českých souborů a  od  sedmnácté ho-
diny druhý hlavní koncert v Pavlínině 
dvoře. Po  jeho skončení se mohou 
všichni zapojit do  „Veselice“ pod pó-
diem a naučit se lidovým tancům.

Festival se se svými příznivci roz-
loučí v  neděli 20. srpna vystoupením 
vybraných souborů na  malé scéně 
„u  sovy“ a  závěrečným pořadem „Leť, 

písničko, leť“. Během něj bude oceněn 
divácky nejúspěšnější soubor.

Bližší informace o  festivalu spolu 
s  profily účinkujících najdou zájemci 
na internetových stránkách www.festi-
valsumperk.cz. Stejně tak mohou šum-
perský festival vyhledat na  Facebooku 
na  stránce „Mezinárodní Folklorní 
Festival CIOFF, IOV - Šumperk“.

 -bv, zk-

ve znamení českého folklorního umění, 
na malé scéně během dne vystoupí 

Rabussa z Přerova, místní dět-
ský soubor Markovička, cim-
bálka ze Starého Poddvorova, 
dále také Senioři Šumperk 
a vybrané slovenské soubory,“ 
upřesňuje Březovská.

Nikoliv ve čtvrtek, ale nově 
v  pátek dopoledne, se 
uskuteční již čtvrtý roč-
ník soutěže o nejchutnější 

kotlíkový guláš nazvané 
„Roztančené kotlíky“. Dějištěm 

budou opět prostory parku u  Vily 
Doris. „Výsledky tohoto kulinářského 
klání budou vyhlášeny ve  14 hodin, 

mezitím si návštěvníci festivalu budou 
moci na  malé scéně poslechnout sku-
pinu Rabussa a zhlédnout loutkové di-
vadlo Klubíčko ze Zábřehu,“ podotýká 
ředitelka festivalu.

V pátek odpoledne se otevřou brány 
Pavlínina dvora. Od  půl šesté se zde 
představí dlouholetý účastník festi-
valu - skupina Kelt Grass Band a slav-
nostní salvou z  mušket zahájí hlavní 
festivalový pořad Spolek přátel historie 
Magna Moravia. Od půl sedmé večerní 
se pak na hlavní scéně postupně před-
staví všechny zahraniční soubory.

V  sobotu 19. srpna ráno přivítá 
zástupce všech účinkujících sou-
borů starosta města na  šumper-
ské radnici. „Po  slavnostním přijetí 

Program XXVII. ročníku 
Mezinárodního 

folklorního festivalu 
je zveřejněn na poslední straně 

přílohy. 

Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků
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Při Okružní ulici vyroste nové parkoviště
Nové parkoviště vznikne ještě letos 

při ulici Okružní, v místech, kde v mi-
nulosti příležitostně stávaly cirkusové 
stany. Místní radnice již v  polovině 
července vybrala zhotovitele, kterým 
je zábřežská firma EKOZIS, spol. s r.o.

Na  ploše vznikne jedenatřicet kol-
mých parkovací stání pro osobní au-
tomobily s  dvěma sjezdy. Součástí 
zakázky je i  vybudování komunikace 
a  dešťové kanalizace pro odvodnění 
zpevněných ploch. Veřejné osvětlení 
pak zrealizují Podniky města Šumper-
ka.

Práce by měly odstartovat v  srpnu 
a skončit v říjnu. Nové parkoviště při-
jde městskou kasu na  1,524 milionu 
korun.

Ulice Okružní a Ztracená prošly prv-
ní etapou rekonstrukce před pěti lety. 
V  roce 2011 zde plynaři vyměnili své 
sítě a město vybudovalo dešťovou kana-
lizaci. O rok později následovalo ulože-
ní optického kabelu firmy Select systém 
a položení nové zámkové dlažby. -zk-

Místem setkávání s  anděly se sta-
ne prostor kolem někdejší trafosta-
nice u  frekventované turistické cesty 
v blízkosti lomu nad Tulinkou v šum-
perském lese. Město v  této souvislosti  
požádalo ve spolupráci s Podniky měs-
ta Šumperka Olomoucký kraj o dotaci 
z  titulu na  podporu cestovního ru-
chu v  turistických regionech Jeseníky 
a  Střední Morava. Projekt „Úprava 
okolí bývalé trafostanice v  příměst-
ském lese a vyznačení andělských ste-
zek“ předpokládá pro město náklady 
v  maximální výši dvě stě dvacet pět 
tisíc korun. Na  jeho realizaci získalo 
město krajskou dotaci ve výši dvou set 
dvaceti tisíc korun. 

V  roce 2015 stály Podniky měs-
ta Šumperka před rozhodnutím, co 
s  chátrajícím objektem trafostanice 

v lese, který mají ve své správě. Trafo-
stanice byla v takovém stavu, že hrozilo 
uvolnění některé její části, což by moh-
lo ohrozit procházející turisty. Z tohoto 
důvodu navrhly do  rozpočtu na  rok 
2016 částku na  provedení opravy ne-
využívaného objektu. Aby ale nešlo jen 
o  „bezúčelnou“ rekonstrukci, využily 
Podniky města iniciativy šumperského 
občana Jiřího Pillicha, kterému nebyl 
stav trafostanice lhostejný a jenž začát-
kem loňského roku oslovil architekta 
Jiřího Valerta s prosbou o návrh úpravy 
celého prostoru. Studie přišla asi na pět 
tisíc korun a z větší části byla zrealizo-
vána, takže trafostanice je nyní dosta-
tečně zabezpečena. Opravy si přitom 
vyžádaly, i  kvůli ztíženému přístupu 
a přesunu materiálu, asi na dvě stě dva-
cet tisíc bez DPH.

V  místech bývalé trafostanice bude 
končit kratší ze dvou plánovaných tzv. 
andělských stezek. Dřevěné plastiky 
andělů se umístí na zábradlí a případně 
i na objekt trafostanice, chybět nebude 
ani posezení na lavičkách z masivního 
dubového dřeva. Vznikne tak jedineč-
né odpočinkové místo - místo setkává-
ní s anděly

„Hlavním cílem projektu je podpora 
a rozvoj cestovního ruchu města a jeho 
blízkého okolí, a to rozšířením nabídky 
turistických produktů o naučnou stez-
ku prezentující kulturní bohatství regi-
onu,“ uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a  vnějších vztahů šumperské 
radnice Helena Miterková. 

Součástí dotačního projektu je rov-
něž zpracování a  tisk propagačních 
materiálů prezentujících naučné stez-
ky, které provedou turisty po  stopách 
soch andělů v  příměstském lese. Tři 
informační tabule s  andělskou tema-
tikou budou umístěny na  konci tzv. 
Čarovného lesa u  bývalé trafostanice 
- na  kraji příměstského lesa směrem 
od  Rejchartic. „V  projektu jsou také 
naplánovány prostředky na  vytvoření 
terénního schodiště z přírodních mate-
riálů a  ocelové lávky, jež by umožnila 
přístup do druhého nadzemního pod-
laží trafostanice,“ podotkla Miterková.

Výběrová řízení na  dodavatele pro-
běhnou v  létě. Poté dojde k  úpravě 
okolního terénu kolem trafostanice, 
k osazení soch, laviček a informačních 
tabulí. Naučná stezka bude zpracovaná 
do  propagačních materiálů města, jež 
budou všem návštěvníkům k dispozici 
zdarma v  šumperském informačním 
centru. -zk-

Návrh úpravy celého prostoru kolem trafostanice z dílny J. Valerta.

Do konce října by mělo při ulici Okružní vyrůst nové parkoviště.  Foto: -pk-

OMLUVA

Omlouváme se čtenářům za chybně 
uvedené datum červencových 

farmářských trhů v předposledním 
čísle Šumperského zpravodaje. 

V červenci proběhly trhy výjimečně 
až druhý pátek v měsíci, tedy 14. 7.

      Cesta k Tulince 
se opravuje

Cesta směrem na Nové domky do-
stane v nejbližších týdnech nový asfal-
tový povrch. Jde o úsek v příměstském 
rekreačním lese od někdejšího sanato-
ria po lesní cestu k Tulince. Na opravu 
získalo město dotaci od  ministerstva 
zemědělství ve výši 1,6 milionu korun 
z Programu rozvoje venkova.

Rekonstrukci má „na triku“ firma 
Strabag, jež nabídla ve  výběrovém 
řízení nejnižší cenu - 1,621 milionu 
korun. Po  odfrézování stávajícího 
živičného povrchu se pustí do  rea-
lizace odvodňovacích žlabů a  poté 
položí nový asfaltový povrch. Vše by 
mělo být hotovo do září. -zk-

      V knihovně 
si mohou děti 
zasoutěžit

Během letních prázdnin si mohou 
děti v půjčovně pro mládež šumper-
ské knihovny v ulici 17. listopadu za-
soutěžit. Čekají na ně kvizové otázky 
ke komiksové výstavě Literární a his-
torický odkaz Mistra Jana Husa.

Půjčovna pro mládež je otevřena 
v pracovních dnech od 8 do 11 ho-
din a od 12 do 16 hodin, s výjimkou 
čtvrtků, kdy je zavřeno. První zářijo-
vý týden pak proběhne vyhodnocení 
nejlepších soutěžících. Knihovna zá-
roveň nabízí k  hraní na  místě nebo 
k  výpůjčce domů velké množství 
deskových her. Bližší informace 
na www.knihovnaspk.cz. -red-

     Farmáři 
nabídnou své 
produkty 4. srpna

Další farmářské trhy, které připra-
vila místní Okresní Agrární komora 
ve  spolupráci s městem, proběhnou 
v  pátek 4. srpna, kdy prodejci ob-
sadí dvě desítky stánků rozesetých 
v prostoru na Hlavní třídě mezi ob-
chodním domem a  hotelem Grand. 
Příchozí si zde budou moci nakoupit 
od osmé ranní do čtvrté odpolední. 
Bližší informace lze najít na  adrese 
www.oaksumperk.cz.  -zk-

Někdejší trafostanice se stane místem setkávání s anděly
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Lidé v anketě rozhodnou, 
která hala ponese 
jméno Věry Čáslavské

Do pátku 1. září mohou lidé hlasovat, která šum-
perská sportovní hala ponese jméno několikaná-
sobné olympijské vítězky, mistryně světa i  Evropy 
ve sportovní gymnastice a trenérky Věry Čáslavské. 
Na výběr mají tělocvičnu na Tyršově stadionu a no-
vou víceúčelovou sportovní halu, která se nyní staví 
u základní školy ve Sluneční ulici.

„Tyto dvě haly byly vytipovány na základě podně-
tu občanů a komise školství, kultury a sportu. Lidé 
mohou hlasovat do 1. září na webových stránkách 
města www.sumperk.cz nebo také v  informačním 
centru v  budově divadla,“ uvedla mluvčí radnice 
Olga Hajduková. Vzápětí podotkla, že anketu měs-
to zveřejnilo na  svém webu v  pondělí 19. června 
a do konce minulého týdne se do ní zapojilo na dvě 
stě padesát hlasujících. Více než dvě třetiny z nich 
přitom preferují novou halu u základní školy, jejíž 
vybudování přijde na 14,357 milionu korun. -zk-

Dvacet tun odpadků vyvezlo město 
z někdejší Klapperothovy manufaktury 
v  ulici Gen.  Svobody 53, která je pa-
mátkově chráněným objektem. V roce 
2012 navíc čtenáři serveru iDNES 
manufakturu zvolili jako nejcennější 
stavbu v  našem kraji, kterou je třeba 
zachránit. Místní radnice budovu kou-
pila letos za  dva a  půl milionu korun 
od  dědiců Karla Šašinky, jenž zemřel 
začátkem loňského roku, a vlastní i při-
lehlou zahradu. Rekonstrukce architek-
tonicky cenného areálu si ovšem vyžádá 
desítky milionů korun. Radnice by pro-
to na ni ráda získala dotaci.

Město projevilo o koupi bývalé man-
šestrovny zájem již v minulosti a chtělo 
v ní zřídit muzeum trippu a manšestru, 
jednání však ztroskotala na  neochotě 
loni zemřelého vlastníka objekt pro-
dat. O možném prodeji jednala místní 
radnice ihned po  smrti majitele, kdy 
si nechala zpracovat i posudek od od-
borného statika. Ten ukázal, že objekt 
je staticky v  pořádku a  lze ho zachrá-
nit. Problémem jsou prosakující voda 
a částečné zasažení dřevokaznými hou-
bami.

Dědici, kteří neměli prostředky 
na opravu budovy a chtěli, aby byla tato 

památka zachována, souhlasili s prode-
jem nemovitosti městu. Záměr koupě 
objektu schválili zastupitelé loni v pro-
sinci a vlastní odkoupení letos v květnu.

Svérázný majitel nashromáždil 
v  domě na  dvacet tun odpadu, ty ne-
chalo město vyvézt. „Odpadem bylo 
do  značné výšky zarovnané celé pří-
zemí, vlastník bydlel nahoře,“ uvedl 
šumperský místostarosta Tomáš Spur-
ný. Jednotlivé místnosti nyní pokrývají 
prach, houby a  plísně, podlahy pak 
shnilá prkna a  rozpadající se schodiš-
tě. Na  druhou stranu se ale například 
zachovalo několik kachlových kamen. 
„Kamna bychom chtěli zrestaurovat,“ 
říká Monika Paulová z oddělení státní 
památkové péče šumperské radnice. 

Objekt je v  současnosti v  neutěše-
ném stavu, zemřelý vlastník totiž neměl 
i  přes četné urgence památkářů pro-
středky na  opravy. Zchátralá budova 
vyžaduje celkovou rekonstrukci, neboť 
hlavní krov je z třetiny poničený a hou-
ba se dala i do zdiva. Dírou u komína 
navíc po deštích začalo zatékat a ve vel-
mi špatném stavu jsou půdní prostory.

Památkově chráněný objekt někdej-
ší Klapperothovy manufaktury v  ulici 
Generála Svobody 53, jež představu-
je v  jádru barokní architekturu z  let 
1730 - 1735, je upomínkou na  časy, 
kdy Šumperk patřil k centrům textilní 
výroby. V roce 1786 zde vídeňský vel-
koobchodník Johann Ernst Klapperoth 
založil první manufakturu na  výrobu 
manšestru v habsburské monarchii. Ta 
se brzy stala kvalitou svých výrobků 
vyhlášenou. V době největšího rozkvě-

tu počátkem devatenáctého století vy-
ráběla menšestr, tripp či plyšsamt. V té 
době za vedení odborníka pro barvení 
látek Josefa Pohla bylo zdokonaleno 
barvení a  kolorování výrobků a  to-
várna zaměstnávala na  dvě stě tkalců 
a  sto žen na  přípravu bavlny. V  roce 
1822 přešel nový vlastník manufaktury 
na výrobu plátna, o šest let později ale 
při krizi plátenictví na severní Moravě 
tato textilní továrna zanikla. Rodina 
Šašinkových nemovitost získala krátce 
po válce, kdy se v Šumperku osídlovaly 
domy po odsunutých Němcích. 

 Pokr na str. 4

Louku v centru Rejchartic zdobí další andělské bytosti. Minulý týden zde totiž proběhl další ročník akce „Andě-
lárium - galerie pod širým nebem 2017“. Sochy a také andělská posezení - lavice zde kromě Romany Krestýnové, 
Tomáše Wursta (na snímku) a Marka Suchana tvořilo dalších jedenáct pozvaných umělců. Tečkou za týdenním 
dřevosocháním byla slavnostní vernisáž hotových děl v sobotu 22. července.  Foto: P. Kvapil

Klapperothově manufaktuře se blýská na lepší časy

Někdejší Klapperothovu manufaktury v ulici Gen. Svobody si v červnu prohlédli 
šumperští zastupitelé. Místní radnice budovu koupila letos za dva a půl milionu 
korun.  Foto: -zk-

Ve  špatném stavu je rovněž zadní 
trakt budovy a zanedbaný je i rozleh-
lý pozemek.  Foto: -zk-

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. 
Brno, bezplatná poradna Šumperk, každou 
středu 14 - 16 hod., MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 

malá zasedací místnost č. 206
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Zpravodajství/Stavební pozemky

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, která 
„startuje“ prodej pozemků v  lokalitě 
za Hniličkou, jež zabírají plochu téměř 
čtrnácti hektarů a nacházejí se ve velmi 
slunné části města. Kupní cena zasíťo-
vaného pozemku je devět set padesát 
korun za metr čtvereční, k níž je třeba 
přičíst sazbu DPH v platné výši. Schvá-
leny jsou už i podmínky prodeje.

„Jde o  dlouhodobě připravova-
nou lokalitu, v  níž bylo nutné vyřešit 
ve spolupráci s ČEZem přeložku vyso-
kého napětí. Obdobná výzva proběhla 
již loni, ale vzhledem ke komplikacím 
jsme teprve nyní schopni zveřejnit 
podmínky prodeje a způsob přijímání 
žádostí,“ říká vedoucí majetkoprávní-
ho odboru šumperské radnice Hana 
Répalová a  dodává, že přesné znění 
podmínek najdou zájemci na  webu 
radnice www.sumperk.cz, kde jsou 
zveřejněny rovněž nabízené pozemky. 
„Již nyní tak můžeme podepisovat se 
zájemci o  výstavbu rodinných domů 
smlouvu o  budoucí smlouvě kupní 
s ohledem na možnost upřesnění hra-
nic pozemků po  kolaudaci přístupové 
komunikace, v  níž budou zakotveny 
podmínky zveřejnění a  kterou budou 
schvalovat zastupitelé,“ upřesňuje ve-
doucí odboru.

V  lokalitě za Hniličkou nabízí měs-
to zájemcům sedmnáct parcel za devět 
set padesát korun za  metr čtvereční  
+ DPH v platné výši. Jejich velikost se 
pohybuje od  osmi set do  tisíce metrů 
čtverečních. V současnosti již je hotova 
hlavní společná přístupová komunika-
ce ke zmíněné lokalitě. 

„Soukromí vlastníci dalších pozem-

ků v  této lokalitě zrealizovali splaško-
vou kanalizaci, plyn a vodu, město pak 
dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení 
a  povrch komunikace,“ objasňuje Ré-
palová a upřesňuje, že příští rok na jaře 
proběhne výstavba inženýrských sítí 
a  komunikací v  části vlastněné měs-
tem. „V  současné době soutěžíme do-
davatele. Pozemky budeme prodávat 
kompletně zasíťované, takže budoucí 
vlastníci si budou moci připravovat 
projekt na možné přípojky k rodinným 
domům,“ zdůrazňuje vedoucí odboru 
a podotýká, že vlastní převod pozemků 
by měl proběhnout do jednoho roku.

A jak má zájemce o koupi pozemku 
postupovat? Nejprve si musí vybrat po-

zemek podle pořadí označeného od čís-
la 1 - 17 a podat písemnou žádost na jeho 
odkoupení za  stanovených podmínek. 
Žádost, v  níž je třeba uvést kromě 
adresy i  telefonický, případě e-mailo-
vý kontakt pro rychlejší komunikaci, 
lze podat osobně nebo prostřednictví 
zástupce na majetkoprávní odbor, kte-
rý sídlí v  budově radnice na  náměstí  
Míru 1 (I. poschodí, dveře č. 514,  
D. Vernerová), kde je vedena eviden-
ce žádostí k  jednotlivým pozemkům 
a kde si žadatel bude moci ověřit, zda 
požadovaný pozemek je k datu podání 
žádosti volný. „Pokud v  době podání 
žádosti nebude již vybraný pozemek 
volný, může si zájemce zvolit jiný,“ po-

dotýká Répalová a  dodává, že žadatel 
obdrží informace o  provedení platby 
zálohy ve  výši třiceti procent kupní 
ceny bez DPH vybraného pozemku 
s tím, že záloha musí být uhrazena nej-
později do třiceti dnů ode dne podání 
žádosti. „V  případě, že záloha nebude 
uhrazena, bude podaná žádost na od-
koupení pozemku považována za bez-
předmětnou a pozemek bude nabídnut 
jinému žadateli,“ zdůrazňuje. Dostup-
nost jednotlivých parcel mohou zá-
jemci zjistit na  stránkách města www.
sumperk.cz v  sekci prodej pozemků, 
kde je zveřejněna mapa s jednotlivými 
označenými pozemky.

Po zaplacení zálohy jako rezervační-
ho poplatku na kupní cenu schválí bu-
doucí prodej zastupitelé a po doplatku 
zálohy na  kupní cenu, který musí být 
uhrazen do třiceti dnů ode dne podpi-
su smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 
schválí uzavření smlouvy s  právem 
provést stavbu, aby budoucí kupující 
mohl požádat o vydání správního roz-
hodnutí, kterým bude povolena výstav-
ba rodinného domu. Vlastnické právo 
k pozemku pak bude převedeno nejdří-
ve do devadesáti dnů ode dne předání 
dokončeného komunikačního napoje-
ní a  inženýrských sítí, nejpozději však 
do 30. června 2019.

Dotazy, připomínky a  žádosti adre-
sujte na Městský úřad Šumperk, nám. 
Míru 1, majetkoprávní odbor, Hana Ré-
palová, telefon 583  388  518. Vyřizuje: 
Dagmar Vernerová, referent majetko-
právního odboru, telefon 583 388 564, 
e-mail: dagmar.vernerova@sumperk.
cz nebo osobně na  odboru MJP, bu-
dova radnice, I. poschodí, dveře č. 514 
v pondělí až čtvrtek. -zk-

Radnice nabízí stavební pozemky v lokalitě za Hniličkou

Klapperothově manufaktuře se blýská na lepší časy
    Pokr. ze str. 3
Vlastní výrobní objekt byl zřejmě o  něco dál než 

současná budova, v  místech dnešních panelových 
domů, kde bylo i napojení kanálu z potoka. „Domní-
vám se, že v  současné budově bydleli správce, mis-
tři výroby a  ti, kteří zajišťovali provoz manufaktury. 

Obytné prostory byly zřejmě přístupné z  několika 
částí mimo hlavní objekt, což potvrzuje i  tehdejší 
mapa stabilního katastru, a  postupně se rozšiřova-
ly,“ podotýká Paulová. Zda tomu tak skutečně bylo, 
by měl ukázat stavebně historický průzkum. Nutný je 
podle ní, vzhledem k poškozenému krovu a trhlinám, 
i  průzkum statický a  také mykologický kvůli mož-
nému napadení houbami a  rovněž návrh sanačních 
opatření proti vlhkosti.

Ve špatném stavu je rovněž zadní trakt budovy a za-
nedbaný je i rozlehlý pozemek. Město nyní bude hle-
dat zdroje peněz, půl milionu již poskytl Olomoucký 
kraj na  průzkumy objektu a  sanační práce. „Manu-
faktura je jeden z nejcennějších historických objektů 
ve městě. Nyní musejí zastupitelé rozhodnout o jeho 
dalším smysluplném využití. „Vzhledem k  tomu, že 
Šumperk byl městem textilu, máme představu expo-
zice textilního muzea, což je dobrá alternativa pro 
získání dotačních prostředků. Mohly by zde být také 
řemeslné dílny pro veřejnost, které úspěšně fungují 
například v Plzni,“ nastínil Tomáš Spurný. Jako jed-
na z možností získání potřebných financí se podle něj 
jeví česko-polské přeshraniční fondy.

Odkoupení manufaktury městem ovšem nezna-
mená, že se vyřeší problém chodníku, který zde je 
plánován. Snaha města o jeho vybudování zatím vždy 
ztroskotala na  odvoláních sousedních majitelů po-
zemků. -zk-

Svérázný majitel nashromáždil v domě na dvacet tun 
odpadu, ty nechalo město vyvézt.    Foto: M. Paulová

V lokalitě za Hniličkou nabízí město sedmnáct stavebních parcel.

O  dalším smysluplném využití objektu rozhodnou 
zastupitelé.  Foto: -zk-
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Informace/Zpravodajství

Šumperský a  jesenický deník zahá-
jil sbírku pro Kabelkový veletrh. Jde 
přitom o  premiérový ročník. Výtěžek 
pořadatelé do  poslední koruny věnují 
šumperskému klubu nemocných s cys-
tickou fibrózou.

„Budeme moc rádi, když lidé veletrh, 
který proběhne 4. října v  šumperském 
divadle, podpoří svou účastí. Přivítá-
me také dary ve  formě kabelek, které 
na  veletrhu budeme prodávat,“ uvedla 
šéfredaktorka Šumperského a  jesenic-

kého deníku Soňa Singerová. Vzápětí 
upřesnila, že veletrh spočívá v  tom, že 
na sběrných místech na Šumpersku a Je-
senicku přijímají organizátoři kabelky. 
Sběrnými místy jsou knihovny na Šum-
persku, informační centra v Šumperku 
na Hlavní třídě a v Katovně v Jeseníku. 
Kabelky lze odevzdat i v recepci Welly 
sport relax Maják Šumperk a  rovněž 
přímo v  redakci Šumperského a  jese-
nického deníku v  Jeremenkově ulici. 
„Kabelky oceníme a budeme je nabízet 
v  divadle 4. října k  prodeji,“ doplnila 
Singerová.

V  rámci Kabelkového veletrhu se 
představí klub nemocných s  cystickou 
fibrózou, chybět nebudou kulturní pro-
gram a prezentace spolupořadatelů, kte-
rými jsou Městská knihovna Šumperk 
a Divadlo Šumperk, a dalších význam-
ných hostů. Informace o  veletrhu lze 
získat na  telefonním čísle 602 106 621 
nebo prostřednictvím e-mailu na adre-
se sona.singerova@denik.cz. -zk-

Přestavba budovy bývalé Masaryko-
vy školy v  ulici 28. října na  knihovnu, 
vzdělávací a  komunitní centrum, jež 
odstartovala loni na  podzim, je v  pl-
ném proudu a  „jede“ podle harmono-
gramu. Jen v  letošním roce by se zde 
mělo proinvestovat čtyřicet milionů ko-
run. A ještě letos vypíše radnice soutěž 
na dodavatele vnitřního vybavení.

Rekonstrukci objektu „Masaryčky“ 
má „na  triku“ kroměřížská firma VW 
WACHAL a.s., která nabídla nejnižší 
cenu - 50,674 milionu korun. Opravy 
zahájila loni na podzim odkopáním te-
rénu a sanačními pracemi kolem budo-
vy. Nyní se pracuje uvnitř objektu a také 
v exteriéru. „Hotova je montáž ocelové 
konstrukce, která řeší, vzhledem k  bu-
doucímu zatížení, statické zabezpečení 
stropů. Provedly se rovněž veškeré bou-

rací práce a  nyní pracujeme na  změ-
nách dispozic místností a výměně oken. 
Z velké části jsou již nataženy rozvody 
elektřiny, vody, slaboproudu, topení 
a  kanalizace,“ uvedl hlavní stavbyve-
doucí Rostislav Judas. Vzápětí dodal, že 
v  současnosti rovněž dělníci pokládají 
izolace v  suterénu. „Vzhledem k  tomu, 
že základy budovy jsou skládány z  ka-
menů, prolévaných betonovou směsí, 
bylo zdivo sklepa vlhké. Odstranili jsme 
proto původní omítky, které nyní ne-
cháváme odvětrávat, aby co nejvíc vy-
schly. Poté zde budou nataženy omítky 
sanační,“ upřesnil.

Ačkoli se původně s podřezáním ob-
jektu nepočítalo, sondáž projektanta 
ukázala, že bude nutné. „V částech, kde 
nebude podřezání možné, jako je na-
příklad schodiště, bude provedena che-

mická injektáž,“ podotkl stavbyvedoucí. 
„V interiéru zůstane zachováno původní 
kamenné schodiště, které je nyní zakry-
to, a zábradlí. A jako zvláštní prvek zde 
budou umístěna tři architektonicky za-
jímavá okna, která byla vyjmuta v části 
směrem do  dvora“ doplnila ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová.

Podle projektu se v  suterénu budou 
nacházet depozitář, technické a sociální 
zázemí a tři klubovny. „Jednu z nich pro-
najmeme společnosti Dětský klíč, která 
ji bude využívat pro speciální světelnou 
terapii. Další pak bude sloužit jako zku-
šebna kapel a třetí místnost budou moci 
využívat občanská sdružení pro schůzky 
a podobně,“ vysvětlila Šeligová.

Polovinu prvního podlaží obsadí 
půjčovna pro děti a  mládež s  recepcí 
a  dětským koutkem. Kromě kanceláří 
pracoviště střediska, jež má na  starosti 
knihovny v okolí, pracovníka informač-
ních technologií, vedoucí zpracování 
fondů, správce budovy a  akvizičního 
oddělení, bude v  části prvního podlaží 
také menší literární kavárna se záze-
mím. „Provozovat by ji měl Dětský klíč 
a  sloužit bude nejen našim čtenářům, 
ale i  studentům ostravské vysoké ško-
ly báňské,“ popsala ředitelka knihovny 
a dodala, že v bočním křídle ve  spojo-
vacím krčku vznikne oddělená učebna 
vysoké školy báňské, která ji bude moci 
využívat nezávisle na knihovně. 

Celé druhé nadzemní podlaží bude 
sloužit provozu knihovny, kromě oddě-
lení pro dospělé čtenáře s kultivovanou 
čítárnou se zde vybuduje menší sál s pó-

diem, který bude mít kapacitu kolem 
osmdesáti míst. Svoji kancelář tu rov-
něž budou mít ředitelka a  ekonomka. 
A  chybět nebude samozřejmě zázemí 
pro čtenáře a administrativu.

Kromě knihovny bude část prostor 
využívat ostravská vysoká škola báňská, 
jež v Šumperku před lety zřídila externí 
pracoviště fakulty strojní a ekonomické. 
Ta bude knihovně platit nájem a  pro-
vozní náklady. Kromě učebny v  prv-
ním podlaží budou v posledním třetím 
nadzemním podlaží umístěny další dvě 
učebny, počítačová učebna a zázemí pro 
pedagogy Vznikne zde také víceúčelový 
sál s kapacitou sto padesáti míst se zá-
zemím pro účinkující a s prostorem pro 
občerstvení formou cateringu, jenž by 
mohly kromě vysokoškoláků využívat 
i jiné instituce, školy či zájmové spolky. 
Celý objekt bude díky výtahu a uprave-
nému stávajícímu vstupu bezbariérový. 

Na  vybavení knihovny město vy-
píše ještě letos veřejnou soutěž. „Ce-
lou přestavbu musí firma dokončit do   
30. dubna příštího roku. V  té době již 
musí být mobiliář hotový, aby se mohl 
začít instalovat,“ zdůraznila Šeligová 
a dodala, že předání budovy knihovny 
je plánováno na  1. července. Během 
prvního prázdninového měsíce se nej-
prve přestěhují do nové budovy všichni 
zaměstnanci knihovny a v srpnu přijde 
na  řadu přesun všech knih. V  té době 
tak bude stávající budova uzavřena. 
V  novém by se mohla veřejnosti slav-
nostně otevřít příští rok 1. září. 

 Pokr. na str. 6

Deník „rozjel“ sbírku 
pro Kabelkový veletrh

Přestavba „Masaryčky“ na knihovnu je v plném proudu

Otázka, jak bude vypadat prostor, který vznikl po zbourání altánu ve Smetanových 
sadech, je po letošním červnovém jednání zastupitelstva uzavřená. Jeho členové 
většinou hlasů rozhodli, že v místě původního hudebního pavilonu nebude stát 
nic. Ještě letos ale radnice vybuduje komunikaci pro pěší podél potoka směrem 
od Havlíčkovy ulice až po hasičskou stanici, na kterou má v rozpočtu vyčleněné 
finance. Její povrch bude pokrývat dlažba. V současnosti se přitom připravují pod-
klady pro soutěž na výběr zhotovitele.
Druhá etapa revitalizace Smetanových sadů, kterou „rozjela“ šumperská radnice 
před čtyřmi lety, letos skončila. V parku se vysadila nová zeleň a hotova je síť cest, 
veřejné osvětlení, hřiště a osazen veškerý mobiliář. Místo, kde stával altán, je za-
travněno. Foto: Z. Kvapilová

Šumperský a jesenický deníku zahájil 
sbírku pro Kabelkový veletrh. 
 Foto: J. Kopáč

Nyní se pracuje uvnitř objektu a také v exteriéru.  Foto: P. Kvapil
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Rekonstrukce historické budovy radnice, jež zahrnu-
je postupnou výměnu oken, instalaci nových datových 
rozvodů a rekonstrukci rozvodů topení, pokračuje. Prv-
ní etapa přitom odstartovala v červnu a skončit by měla 
v polovině srpna, kdy se opět otevře boční vchod radni-
ce ze strany morového sloupu. Následovat budou reali-
zace druhé a třetí etapy, jež by měly být hotové do konce 
letošního října. V této souvislosti dojde opět k přesunu 
některých odborů, jež budou sestěhovány či využijí pro-
story v jiných městských budovách. Stanoviště průvod-
ců přitom zůstane do konce letní sezony v informačním 
centru v budově divadla na Hlavní třídě. O všech změ-
nách jsou občané informováni prostřednictvím infor-
mačních cedulí na dveřích hlavního i bočního vchodu 
a také na webových stránkách města www.sumperk.cz.. 

První etapa rekonstrukce se dotkla odboru finanč-
ního a plánovacího. Kromě oddělení poplatků za od-
pady a za psy, které zůstaly na radnici (kancelář č. 414, 
přízemí), je odbor finanční a  plánovací občanům 
k dispozici v zasedací místnosti v přízemí Geschade-
rova domu v Kladské ulici v blízkosti klášterního kos-
tela. Zde občané najdou vedoucí odboru, exekutora, 
oddělení ztát a nálezů a oddělení vymáhání pohledá-
vek. Kontaktovat je mohou na čísle 583 412 739.

Vedení města, včetně sekretariátu, sídlí rovněž 
v Geschaderově domě, a to v prvním patře. Pro kon-
takt s  občany zde byla zřízena pevná linka s  číslem 
583 413 013.

Zaměstnanci interního auditu dočasně působí 
v úřadovně v Lautnerově ulici (sídlo odboru sociál-
ního), a to v kanceláři č. 907 v prvním patře. Vedoucí 
odboru školství, kultury a vnějších vztahů pak občané 
najdou v Jesenické ulici v kanceláři č. 234 v prvním 
patře na oddělení školství. 

Pokladna, podatelna a  Czechpoint zůstávají 
po  dobu první etapy rekonstrukce na  svém místě, 
v přízemí radnice.

Druhá etapa rekonstrukce, jež by měla odstartovat 
koncem srpna, se dotkne především celého odbo-
ru majetkoprávního. Ten přesídlí do  Geschadero-
va domu, stejně jako oddělení informatiky, spisové 
služby a  kanceláře tajemníka. Podatelna, pokladna 
a  Czechpoint se v  této době přemístí do  zasedací 
místnosti č. 605 ve druhém patře. Třetí etapa se pak 
dotkne především matriky a obřadní síně. V této sou-
vislosti nebudou na radnici od 3. do 29. září probíhat 
svatební obřady.

Všem zaměstnancům úřadovny radnice bez ohle-
du na  jejich dočasné působiště zůstávají stávající  
e-mailové adresy. Vedení města a vedoucí odborů do-
tčených rekonstrukcí zastihnete také na jejich stávají-
cích mobilních telefonních číslech, jež jsou uvedeny 
v  kontaktech na  webových stránkách města www.
sumperk.cz.  -zk-

   Pokr. ze str. 5
Samotný vzhled budovy se nijak vý-

razně nepromění. Vyměňují se pouze 
okna a  dveře a  opraví se fasáda. Rež-
né zdivo, které má charakteristickou 
nažloutlou barvu, zůstane stejné, po-

dobně jako historicky zelená střecha. 
V  části směrem do  dvora, která bude 
zateplena, se vybuduje únikové požár-
ní schodiště. Ve dvorním traktu by pak 
mělo vzniknout asi pětadvacet parko-
vacích míst.  -zk-

Vysoká škola báňská - fakulta stroj-
ní vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení 
k  bakalářskému studiu oboru „Strojí-
renství“, které lze studovat v  prezenč-
ní i  kombinované formě v  Centru 
bakalářských studií v  Šumperku. Zá-
jemci o  prestižní technické obory, 
jejichž studium zvyšuje šance dobře 
se uplatnit na  trhu práce, mohou za-
sílat elektronické přihlášky do  
4. srpna. Více informací nalezne-
te na: https://www.fs.vsb.cz/cs/
uchazeci/prijimaci-rizeni/.

Nadační fond Centra ba-
kalářských studií zastřešuje 
vzájemnou spolupráci města 
Šumperka, Olomouckého kraje 
a podnikatelů z regionu Olomouc-
kého kraje, kteří cítili potřebu technicky 
a vysokoškolsky vzdělaných odborníků 
v  regionu a  kteří se společným úsilím 
snaží svou finanční podporou Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity 
umožnit studentům v  regionu získat 
vysokoškolské vzdělání technického 
a  ekonomického směru a  najít uplat-
nění v regionálních podnicích. NF CBS 

vznikl již v roce 2002 a získáním baka-
lářského titulu se může pyšnit již více 
než 440 absolventů oboru Strojírenská 
technologie a  170 absolventů bakalář-
ského studijního programu Hospodář-
ská politika a správa, studijního oboru 
Veřejná ekonomika a správa.

V  rámci studijního programu Stro-
jírenství je kladen důraz na schopnost 

využívat moderní výpočetní me-
tody a  efektivně vyhodnocovat 
výstupy technických měření. 
Studium oboru je zakončeno 

státní zkouškou ze dvou stát-
nicových předmětů dle 
oboru studia a  obhajobou 

bakalářské práce. Absolven-
ti bakalářského studijního pro-

gramu mohou pokračovat v  oborově  
zaměřeném studiu v  navazujícím ma-
gisterském studijním programu N2301 
„Strojní inženýrství“, jehož standardní 
doba studia pro prezenční i kombino-
vanou formu studia je 2 roky a násled-
ně v doktorském studiu.

H. Miterková, vedoucí odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů

Rozporuplné reakce vyvolává u lidí reklamní kam-
paň na letošní ročník šumperského Džemfestu. Není 
to poprvé, co festival doprovázejí kontroverzní plaká-
ty. Například před pěti roky část veřejnosti protesto-
vala proti vyobrazení dvou lesbických dívek, které ze 
sebe olizovaly džem. Loni celá republika zase řešila 
kampaň Zlobila?, která si vysloužila pozornost celo-
státních médií a uznání mediálních agentur.

„Při vymýšlení reklamy se snažíme pobavit sebe 
a doufáme, že se pak budou bavit také fanoušci festi-
valu. I když byly plakáty v minulých letech někdy pro-
vokativní, v první řadě nám jde o vtip, který v sobě 
nesou,“ vysvětlil za pořadatele Tomáš Drenka.

Letošní plakát festivalu Džemfest paroduje volební 
plakáty a zároveň prozrazuje, že 18. ročník oblíbené 
akce proběhne 20. října v šumperském domě kultury. 
V  programu zahrají Tomáš Klus, Rybičky 48, Peter 
Aristone, Voxel, Pokáč a kapela Leon.

„Protože nás letos čekají důležité parlamentní volby 
a pak hned vzápětí prezidentské, rozhodli jsme udělat 
si legraci z  politiků a  jejich pachtění za  politickými 
body. Předvolební kampaň totiž pořádně ani nezača-
la a už nás někteří politici svou hloupostí a trapností 
pěkně štvou,“ podotkl Drenka. -red-

Rekonstrukce radnice pokračuje

Přestavba „Masaryčky“ 
na knihovnu je v plném proudu

Vysoká škola báňská nabízí v Šumperku 
studium perspektivních technických oborů

Volte dŽemana, 
provokuje Džemfest

Rekonstrukce historické budovy radnice letos po-
kračuje.  Foto: -zk-

Práce uvnitř budovy jsou náročné, z velké části se mění dispozice jednotlivých 
místností.  Foto: -pk-
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SK Ranch Viktorie z.s. pořádá v  sobotu 5. srpna 
za podpory města Šumperka již třetí ročník wester-
nových závodů o Podhorský pohár v disciplíně trail.

Příchozí se mohu těšit na netradiční jezdecké sou-
peření pro děti, začínající jezdce i zkušené závodníky 
a adrenalinovou jízdu do vrchu pro ty nejodvážnější 
„koňáky“. Během dne nebudou chybět ani soutěž pro 
diváky o  nejlépe ustrojeného koně a  jezdce, bohaté 
občerstvení a po ukončení závodů živá hudba. Vstup-
né je dobrovolné. Závody proběhnou přímo na ranči 
v  Bohdíkovské ulici 70. Informace a  propozice na-
leznete na www.ranchviktorie.cz nebo na telefonním 
čísle 774 210 019. -red-

Informace/Zpravodajství

Roztančené kotlíky opět provoní folklorní festival

Zelená škola prochází 
rekonstrukcí, bude tu „mateřinka“

Knihovna nabídne cyklus Podvečerních 
setkání s literaturou 20. století

Ranch Viktorie zve 
na westernové závody Nezaměnitelná gulášová vůně se letos v srpnu bude 

opět linout ze Sadů 1. máje. Místní radnice ve  spo-
lupráci s  organizátory mezinárodního folklorního 
festivalu a  tanečním folklorním souborem Senioři 
Šumperk totiž pořádá v pátek 18. srpna již pátý roč-
ník soutěže o  nejchutnější kotlíkový guláš, nazvané 
Roztančené kotlíky. Příležitost ukázat svůj kuchařský 
um budou mít tradičně i zájemci z řad veřejnosti. Sta-
čí se jen včas zaregistrovat.

Tradiční soutěže o  nejchutnější kotlíkový guláš 
se bude moci zúčastnit až dvanáct týmů tvořených 
maximálně čtyřmi „kuchaři“. „Každý tým si vylosu-
je pětikilový balíček hovězího masa, ze kterého bude  
muset připravit nejméně třináct litrů guláše dle vlast-
ní receptury. K dispozici bude mít také dřevo na pod-
pal a horkou vodu,“ říká Jiří Gonda, šumperský radní 
a jeden z pořadatelů akce. Vzápětí dodává, že každé 
soutěžní družstvo musí mít vlastní kotlík s dostateč-
ným objemem, trojnožku, kuchařské náčiní a ingre-
dience.

Gulášový festival bude probíhat od  osmé ranní 
v areálu u Vily Doris v ulici 17. listopadu, soutěžící se 
ovšem budou na svých místech chystat a losovat ba-
líčky s masem již od půl sedmé. Uvařeno musejí mít 
v pravé poledne. „Od dvanácté hodiny si bude moci 
veřejnost zakoupit degustační porce guláše od  jed-
notlivých soutěžících,“ prozrazuje Gonda a  dodává, 
že nejchutnější kotlíkové guláše opět vybere komise, 
jež bude hodnotit barvu, konzistenci, chuť a celkový 
dojem z guláše a také „provařenost“, případně „roz-

vařenost“ masa. Ta zasedne úderem jedné odpolední 
a verdikt vynese o hodinu později. 

Celé soutěžní dopoledne doprovodí cimbálová 
muzika ze Starého Poddvorova. „Očekáváme, že se 
do soutěže zapojí tradiční účastníci, jako jsou právě 
muzikanti ze Starého Poddvorova, ale i zástupci z na-
šich partnerských měst Prievidzy a  Bad Hersfeldu,“ 
uzavírá Gonda a zároveň srdečně zve širokou veřej-
nost k ochutnávce.

Podrobné propozice soutěže jsou zveřejněny na in-
ternetových stránkách folklorního festivalu www.fes-
tivalsumperk.cz. Zájemci o účast v  soutěži se ale již 
nyní mohou hlásit prostřednictvím e-mailu kultura@
sumperk.cz.  -zk, bv-

Takzvaná zelená škola v  Temeni-
ci prochází nákladnou rekonstrukcí. 
Po  jejím dokončení zde budou fungo-
vat dvě oddělení mateřské školy Ve-
selá školka, určené budou dětem již 
od dvou let a rovněž dětem se zdravot-
ním postižením.

V  nevyužívaném objektu bývaly 
v minulosti třídy základní školy ve Slu-
neční ulici. Žáků však postupně ubýva-
lo, takže nyní škola využívá pouze svoji 
hlavní budovu.

V  rámci stavebních úprav objek-
tu, který spojovacím krčkem navazuje 
na stávající mateřskou školu v Temenic-
ké ulici, se přistavují nové vstupy, z nichž 
jeden bude se zdvihací plošinou. Projekt 
tak počítá s  tím, že školka bude bezba-
riérová, včetně hygienického zázemí 
v  obou patrech budovy. Právě interiér 
prochází zásadní úpravou, jež zahrnuje 
mimo jiné i  změnu dispozic. Součástí 

zakázky je rovněž osazení nového ocelo-
vého únikového schodiště, vybudování 
zpevněných ploch ze zámkové dlažby 
a dodávka a montáž herních prvků.

Stavební práce byly zahájeny letos 
v červnu. V současnosti jsou dokonče-
ny bourací práce, včetně výplní oken-
ních otvorů, a  probíhá rekonstrukce 
střechy a vyzdívání nosných konstrukcí 
přístaveb.

Rekonstrukce, kterou provádí zá-
břežská firma Ekozis, by měla být hoto-
va do konce dubna příštího roku a při-
jde na  šestnáct milionů korun. Město 
na ni získalo dvacetimilionovou dotaci 
z  Integrovaného regionálního operač-
ního programu.

Díky této investici budou mít rodiče 
malých dětí větší možnosti na umístění 
svého potomka do  předškolního zaří-
zení. V zelené škole vzniknou dvě třídy 
pro celkem šestatřicet dětí. Podle ředi-
telky Veselé školky Yvony Šimkové bude 
o umístění dvouletých dětí ze strany ro-
dičů zájem. „Máme již jednu speciální 
třídu, ve které jsou děti ve věku od dvou 
do tří let. Loni v září jsme dokonce při-
jali i necelé dvouleté děti,“ uvedla Yvo-
na Šimková a dodala, že v  této třídě je 
režim dne upravený tak, aby malým 
dětem vyhovoval. „Například obědvají 
již ve čtvrt na dvanáct, aby si šly dříve 
odpočinout do  postýlky. Děti mohou 
nastoupit i s plenami a tolerujeme rov-
něž dudlík,“ podotkla ředitelka. -zk-

Městská knihovna Šumperk připra-
vila pro všechny zájemce o  kvalitní li-
teraturu cyklus Podvečerních setkání 
s  literaturou 20. století, který povede 
Marie Brožová. Zájemci se mohou těšit 
celkem na osm hodinových přednášek, 
jež budou probíhat zpravidla každé 
druhé úterý v měsíci od 18 do 19 hodin. 

Marie Brožová v  současné době učí 
na  Gymnáziu Zábřeh. Vystudovala 
FF UP Olomouc obor ČJ-Hv, DVPP - 
práce s  recitátorem, Akviziční metody 
ve výuce. Je krajskou lektorkou Olym-
piády v  českém jazyce v  Olomouckém 
kraji, lektorkou společné části maturit-
ní zkoušky z ČJL (spoluautorkou publi-
kace Cermatu Český jazyk a literatura. 
Písemná práce. Praha: Tauris, 2012), 
spolupracovala s  knihovnami v  Mo-
helnici a  v  Šumperku - pobočka Rej-
chartice na  cyklu Večery pod lampou 
s tematicky zaměřeným seznamováním 
veřejnosti s  novými světovými autory. 
Iniciovala aktivity Týdne mateřského 
jazyka na Gymnáziu Zábřeh.

Pro jednotlivé podvečery jsme si při-
pravili tato témata:

12. září -  Inspirace v díle V. Woolfové 
- Orlando, K majáku  

10. října - Neklidný vnitřní svět  
Fr. Kafky (Zámek, povídky) 

14. listopadu - Inspirativní kultury 
- Č. Ajtmatov (Popraviště), G. García 
Márquez (Dvanáct povídek o  poutní-
cích) 

12. prosince - Prosincové překvapení 
9. ledna - Beze strachu z postmoder-

ny - H. Böll (Klaunovy názory) 
13. února - Kunderova Nesmrtelnost  
13. března - Kunderovy eseje jako 

dobrodružství intelektu 
10. dubna - Inspirativní kompoziční 

technika I. Calvina (Když jedné zimní 
noci cestující) 

Návštěvníci literárního semináře si 
mohou zakoupit předplatné pro celý 
cyklus v  hodnotě 300 Kč, nebo si vy-
brat jednotlivou přednášku se vstupným 
50 Kč. Během letních prázdnin přijímá-
me přihlášky. Kapacita semináře je ome-
zená, je tedy nutné si místo rezervovat 
osobně nebo telefonicky v půjčovně pro 
dospělé. Kontaktní osobou je Vlaďka 
Daňková - tel. 583 283 138.  K. Šeligová

Také letos se bude u Vily Doris soutěžit o nejlepší 
kotlíkový guláš.  Foto: -pk-

Takzvaná zelená škola v  Temenici 
prochází nákladnou rekonstrukcí. 
 Foto: -pk-

Jak se v Šumperku cítíte? Vyjádřete se v pocitové mapě
Cítíte se ve městě bezpečně? Jaká místa v Šumperku ve vás naopak vyvolávají  

nepříjemný pocit? Jaká místa máte ve městě rádi? Co vám v Šumperku chybí? 
Tyto otázky zajímají šumperskou radnici.

Své pocity a dojmy ze života ve městě můžete vyjádřit prostřednictvím pocitové 
 mapy do  31. srpna. K  dispozici je v  Informačním centru Šumperk (budova  

divadla), nebo on-line  na webových stránkách města www.sumperk.cz.

Pro všechny, kteří mají rádi netopýry, připra-
vilo Vlastivědné muzeum v  Šumperku na  čtvrtek  
24. srpna od 19 hodin přednášku s vycházkou. O ži-
votě, rozšíření a ochraně netopýrů na Šumpersku a Je-
senicku pohovoří Dušan Duhonský, zoolog z CHKO 
Jeseníky. Přednáška je součástí výstavy „Křídla v prů-
běhu času“, a to její zoologické části. Jako doprovodný 
program bude i vycházka po okolí muzea za létajícími 
netopýry. Mimochodem, i proto je začátek přednášky 
posunut až na sedmou hodinu večerní. 

 M. Dvořák, zoolog VM Šumperk

Muzeum chystá přednášku 
Netopýři Šumperska
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Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete na www.utulekosoblazsko.cz/.

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
787 93 Šumperk, IČO: 303 461. Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová (tel.č. 724 521 552). Redakce: PhDr. Zuzana Kvapilová, tel.č. 724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.cz, Sudkov 20.  
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Městská knihovna

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

Půjčovní doba červenec a srpen

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Zahraniční stáže pro nezaměstnanou mládež od 18 do 30 let, Šan-
ce na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu. Inf. E. Škrabalová, tel: 777 606 368.
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. Expozice Čarodějnické procesy v Geschade-
rově domě a historická procházka Šumper-
kem - „Kde žily čarodějnice“ 
Sraz v 8.40 hod. před budovou SONS

1. 8.  Výlet do areálu Živá voda a archeoskanzenu 
 v Modré  Sraz v 6.15 hod. na nádraží ČD 
8. 8.  Výlet do Balneoparku v Jeseníku (přírodní 

lázně horních a dolních končetin) 
Sraz v 8.10 hod. na nádraží ČD 

10. 8.  Bowling na „Majáku“ 
 Sraz ve 13.50 hod. před Majákem
17. 8.  Návštěva plaveckého areálu v Zábřehu 
 Sraz v 9.50 hod. na nádraží ČD 
22. 8.  Návštěva Faunaparku v Horní Lipové 
 Sraz v 6.50 hod. na nádraží ČD 
24. 8.  Výlet do Zlatokopeckého skanzenu 
 ve Zlatých Horách  
 Sraz v 9.50 hod. na autobus. stanovišti č. 13
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS

SONS Šumperk

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. Zde lze získat inf. k pravidelným pro-
gramům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB 
stránky - skupina Batůžkáři Šumperk. Hledáme do naší skupiny Batůžkářů dobrovol-
níka, který by se střídal jednou za 14 dnů a vedl zájemce na turistiku.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Atletky šumperského gymnázia jsou třinácté na světě
Od 26. do 30. června proběhlo v lot-

rinské metropoli Nancy mistrovství 
světa středních škol v atletice, tzv. „Jean 
Humbert Cup“. Šestičlenný tým Gym-
názia Šumperk reprezentovaly Hana 
a  Markéta Trundovy z  2. A, Kateřina 
Korgerová z 1. A, Kateřina Procházko-
vá, Marie Schubertová a  Martina Drá-
salová z G4. 

Dvoudenní atletické zápolení vyús-
tilo v konečnou třináctou příčku z dva- 
advaceti zúčastněných týmů (se ziskem 
615 bodů). Největší bodový příděl za-
znamenala Markéta Trundová na  své 
parádní trati 800 metrů, když si za čas 
2:19.22 připsala pro družstvo 83 body 
a  skončila celkově šestá. Další cenné 
bodíky pak získala ve  skoku do  dálky 
za  výkon 459 cm. Její sestra Hana na-
stoupila na 400 metrů, v nichž jen o pár 

setin prohrála se soupeřkou z Chorvat-
ska, a díky času 59.85 s přidala družstvu 
77 bodů. Osobní rekord na  800 metrů 
si z  Nancy odváží Martina Drásalová, 
která ho výkonem 2:23.98 s (78 b.) vy-
lepšila o více než tři vteřiny. Ve své dru-

hé disciplíně (skok do výšky) výkonem 
130 cm na body nedosáhla. 

Kateřina Procházková byla ve  stejné 
disciplíně úspěšnější a pěkným výkonem 
151 cm přidala dalších 52 bodů. Pak ještě 
musela nastoupit ve vrhu koulí, který se jí 
sice úplně nepovedl, ale přesto si 9,43 me- 
try připsala 28 bodů. Na 100 metrů pře-
kážek nastoupila Kateřina Korgerová, jež 
dokázala i přes silný protivítr udolat deset 
překážek v čase 16.29 s (71 b.). Ve skoku 
dalekém její nejdelší pokus měřil 452 cm 
a  byl na  světě další bodový zisk čítající  
42 bodů. Poslední závodnicí našeho 
týmu byla Marie Schubertová na  nej-
kratším sprintu 100 metrů. Výkon 13.34 s 
(64 b.) opět znehodnotil protivítr. V zá-
věrečné štafetě na  100-200-300-400 m 
předvedlo kvarteto Trundová, Trundová, 
Korgerová a  Schubertová úžasný výkon 

2:20.25 s a připsalo posledních 76 bodů 
do soutěže týmů.

Že není třinácté místo zklamáním, 
dokládá velmi silná konkurence dívčích 
týmů z  celého světa, z  nichž mnoho 
není výběrem „obyčejné“ školy, ale in-
stituce se sportovním zaměřením. Naše 
dívky soupeřily například se školou ze 
Sydney (Austrálie), Madridu (Španěl-
sko), Pekingu (Čína), Bursy (Turecko), 
Sao Ludgero (Brazílie), Maharastry (In-
die) anebo Santiaga (Chile).

Děkuji všem členkám týmu za  skvě-
lou reprezentaci gymnázia, města Šum-
perka a  ČR. Zároveň věřím, že za  rok 
zvítězíme v republikovém finále Středo-
školského poháru v atletice a postoupí-
me na další mistrovství světa, jež bude 
hostit chorvatský Split.

 T. Vykydal, Gymnázium Šumperk

Tým Gymnázia (zleva) - M. Trundo-
vá, M. Schubertová, M. Drásalová, K. 
Korgerová, K. Procházková, H. Trun-
dová.  Foto: -tv-
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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 realizuje jazykový kurz v rámci DVPP „Výuka anglického jazyka pro učitele mateřských škol 
a učitele 1. stupně základních škol v okrese Šumperk“. Jedná se o grantový projekt (r. č.  CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci 
globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pomaturitní studium angličtiny a němčiny
ve školním roce 2011/2012
• denní výuka a konverzace s rodilými mluvčími
• statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)
• získání mezinárodního certifikátu a výhody při přijetí na VŠ
• lepší uplatnění na trhu práce

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEMiE

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

www.akademie.rps.cz

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 2017/2018

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

www.ajak-sumperk.cz

PŘÍJEM 

PŘIHLÁŠEK

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

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

ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

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

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

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

špičkové kvality a uzeninu předního českého výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 28. 7. 2017 do 10. 8. 2017

ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna Hanušovice
Buchtičky dukátové 200 g ...............................................................................13,50 Kč 
Pekárna Opava
Pečivo rustikální 70 g ...........................................................................................................4,90 Kč

Seznam výrobků s platnou cenou od 11. 8. 2017 do 31. 8. 2017
Pekárna Hanušovice
Šáteček s tvarohovou náplní 56 g .................................................................. 6,50 Kč 
Pekárna Opava
Chléb se slunečnicí 250 g ................................................................................................11,50 Kč

!!!!!!

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

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

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 

 PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Znáte z TV
PRIMA, NOVA

Vítěz testu

Úklid a čištění
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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 4+1 se zahrádkou 
• OV, 90m2, 1. NP,  sklep, půda
• částečná rekonstrukce, plast. okna
• plyn. kotel, zahrádka s chatkou

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Krapkova    1.600.000 Kč 
• byt 3+1, lodžie    
• DB, 2.NP, 73m2, lodžie
• kompletní rekonstrukce bytu
• neprůchozí pokoje, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská     1.800.000 Kč      

• byt 3+kk s garáží   
• OV, 3.p. s výtahem, lodžie, balkon
• 90m2, komora, garáž
• novostavba z 2005, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Husitská     2.300.000 Kč   

• byt 2+1
• 5. patro, 43m2, DB s převodem do OV
• plast. okna, nová kuch. linka
• ihned volný, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Zábřeh, Krumpach     940.000 Kč

Projekt zahrnuje celkem 8 řadových dvoupodlažních domů s dispozicí 4+kk s užitnou 
plochou 109,65m2. V ceně nemovitosti je zahrnut pozemek s výměrou od 279m2 do 462m2 
dle vybraného typu domu 01 - 08 a kryté garážové stání.

• zahrádka
• chatka s pozemkem v OV
• celková plocha 219m2, chata 16m2

Volejte: 733 734 435

Lokalita Luže        95.000 Kč

•  rodinný dům
•  CP 1288 m2, garáž, dílna, udírna
• 2x byt se samostatným vchodem
• kotel plyn a TP, rekonstrukce

Volejte: 733 734 435

Sobotín       3.260.000 Kč 

• byt 3+1 se zahradou   
• cihla, 2.NP, 85m2, neprůchozí pokoje
• OV (podílové spoluvlastnictví)
• pův. stav, plast. okna, zahrada 
   ve dvoře

• rodinný dům 
• dvougenerační RD s byty 3+1 a 2+1
• CP 964m2, vytápění plyn+TP
• ihned volný, částečná rekonstrukce

Volejte: 733 734 435 Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nerudova       1.580.000 Kč  Vikýřovice       2.490.000 Kč

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1 NEBO 
3+1. DÁLE HLEDÁME  DŮM V 

OKOLÍ ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU. 
NA LOKALITĚ ANI STAVU 

 NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA HOTOVĚ.

• stavební parcela     
• slunný pozemek pro výstavbu RD
• výměra 704 m2, krásný výhled
• IS na pozemku, plyn. připojka v dosahu

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• byt 3+1 s lodžií
• DB, 7.p. s výtahem, 73m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• zachovalý pův. stav s plast. okny

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     1.290.000 Kč 

• byt 2+kk   
• OV, 1. patro, 38m2, lodžie
• celková rekonstrukce vč.elektřiny
• nízké náklady, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická        1.040.000 Kč   

• stavební parcela 
• pozemek s výměrou 931 m2

• na hranici pozemku veškeré IS
• klidné a slunné místo k rodin. bydlení

Volejte: 733 734 435

Rapotín, V Aleji  570 Kč/m2

• byt 3+1
• OV, 4.p, 63m2, balkon
• udržovaný stav, plast. okna
• perfektní  lokalita, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Vrchlického      1.340.000 Kč

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

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
Volejte: 733 734 435

Developerský projekt VELKé LOSINY    od 3.649.000 Kč

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

Přijmeme:

SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
AUTOMECHANIKA 
osobních a užitkových vozidel

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

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

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

Nabízíme: náborový příspěvek 5.000 – 10.000 Kč 
(dle profese), zajímavé platové podmínky, 
zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?
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Hudební výuka - M. Machala 
Šumperk pořádá předběžný nábor dětí 
a dospělých do hudebních oborů:

Hudební výuka - M. Machala 

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

Přípravka pro děti od 3 do 6 let 
klavír 
zpěv

Čtvrtek 
17. srpna 

Učebna � rmy 
Agritec 

v Zemědělské ulici  
od 16 do 17 hodin

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

akustická kytara
bicí souprava 

ŠTÍHLOST, 
VITALITA, 
DUŠEVNÍ 

ROVNOVÁHA

PO
RA

DN
A 

ZD
RA

VÍ

www.hubnu� srados� .cz

Mgr. Jolana KEPRTOVÁ

8. května 20
Šumperk

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

Termíny dle objednání 

Pozvánka na kytarový koncert

RODRIGO RODRIGUEZ  
„Hudba se srdcem pro Boha“

Světoznámý kytarista 
opět v České republice.                                                                                   

Přijďte si poslechnout jeho výjimečný 
talent a zajímavý osobní příběh.

V pondělí 28. 8. 2017 
od 18 hodin v kostele Zvěstování 

Panny Marie, Šumperk
Pořadatel: Bratrská jednota baptistů 

Vikýřovice a Šumperk

www.rodrigo-koncert.cz
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

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI 
= MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE VARILUX!!

Trápí Vás neustalé střídání brýlí 
na blízko, práci a na dálku? Zapomí-
náte druhé brýle, a když jsou potřeba, 
nevíte, kde leží? Nevidíte ostře na práci  
s  PC? Často řídíte a  chcete vidět 
na  dálku, palubní desku a  naviga-
ci? 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 na palubní desku a mapu 
zaroveň, nebo v kanceláři na klienta, 
monitor počítače a práci na blízko.

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je 
však důležité 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 OPTOMEDIC 
máme vyšetřovnu s  moderním vy-
bavením a  odborného pracovní-
ka - 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 
při výběru brýlové obruby a  skel. 
Takto zhotovené brýle pak mají 100%  
garanci jak po stránce dioptrické ko-
rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle vašich potřeb a požadavků. Nabí-
zíme dlouholeté zkušenosti, profesio-
nální 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 podmínek 
v AKCI 1 + 1 (znáte z TV ... ) a to:

- čiré, samozabarvovací, sluneč-
ní, sportovní atd. (i  v  provedení jen 
na dálku)

- jemné, výrazné, trendové - BA-
REVNÉ nebo RETRO styl atd.

V každém případě mít dvoje a více 
brýlí se vyplatí i jako rezerva v přípa-
dě ztráty či poškození, a nebo jen tak 
pro radost a novou image vaší osoby 
v moderním provedení.

NOVINKOU na trhu jsou speciál-
ní brýle pro řidiče „EyeDrive“- řid‘te 
bezpečně a  nechte své oči odpočívat 
bez ohledu na počasí nebo dobu jízdy. 
Až o 90% méně oslnění, vyšší kontrast 
a  široké zorné pole, a  to díky nové 
technologii Reflect Control - speci-
ální povrchová úprava a nový design 
brýlových čoček. Více informací vám 
rádi poskytnou vyškolení pracovníci 
naší oční optiky.

Tradice, vždy i trochu jinak
Krátce po  letních prázdninách,  

14. - 17. září, proběhne v  Šumperku 
a  okolí XIII. Mezinárodní festival du-
chovní vokální hudby. Tradiční událost 
v našem regionu, která vždy nově potě-
ší a  zaujme pestrou paletou programu, 
a  rozezní místní kostely hudbou, která 
se dokáže v  člověčím srdci dostat 
za  hranice možností slov. Na-
hlédněme organizátorům 
pod pokličku, co letos při-
pravují.

Festivalu se zúčastní brněn-
ský profesionální vokální kvin-
tet Societas Incognitorum, 
který pod uměleckým vede-
ním muzikologa Eduarda To-
maštíka objevuje a vynáší ze zapomnění  
hudební skvosty české a moravské pro-
venience, povětšinou ze 16. a 17. století. 
Vychutnáme si tzv. informovanou inter-
pretaci a strhující podání!

Těšme se na  osvěžující a  intenziv-
ní mladou energii pěveckého sboru 
a  orchestru Konzervatoře evangelické 
akademie v  Olomouci a  jejich prove-
dení monumentální Korunovační mše 
W. A. Mozarta - skladby, která se záhy 
po  skonu svého tvůrce stala jednou 
z  nejvýznamnějších skladeb uváděných 
při korunovacích císařů a králů. Přenese 
nás přímo do salcburského dómu!

Z  Coesfeldu v  Severním Porýní 
k  nám zavítá Vokal-ensemble Anna-
-Katharina, komorní smíšený sbor pra-

cující pod ostřížím zrakem a  sluchem 
mladého charismatického varhaníka 
a  kantora Ralfa Blasiho. Je to krásně 
zpívající těleso složené z  příjemných 
lidí. Nebudeme je chtít pustit domů!

Akadémia umení v  Banské Bystrici 
je domovem Speváckeho zboru slo-

venských učiteľov, mužského sbo-
ru s  impozantní historií trvající 

od roku 1921, nyní patnáctým 
rokem pod vedením Štefana 
Sedlického. Můžeme nechat 

naplno očarovat naše smysly 
poslechem bohatě zabarvených 

hlasů tohoto ryze mužského 
seskupení. Prý snad na světě 
není dostatek kladných muž-

ských hrdinů? - Přijďte na koncert SZSU!
Domácí Motýli se sbormistryní Hele-

nou Stojaníkovou nás vezmou do  vlíd-
né zahrady dětského sborového zpěvu, 
která již 55 let dětem poskytuje prostor 
pro intenzivní růst, a to nejen hudební. 
Vejděme s  duší otevřenou nevšednímu 
zážitku a  nechme se unést průzračnou 
krásou dětských hlasů!

Hostitelský sbor Oculos meos s  di-
rigentem Vítem Rozehnalem pilně  
připravuje jak samotný festival, tak i vý-
let do  středověku. Příznivci Karla IV., 
přijďte okusit hudebního ducha jeho 
doby!

Budeme Vás dále informovat a  již 
nyní Vás srdečně zveme! 

 Eva Harmuthová a Jakub Jirgl
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Sedací souprava OSHO
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz 29.229 Kč

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

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

Přejeme všem slunečné 
léto a krásné prázdniny 

Volejte zdarma 800 777 000

Hledáte práci?
Hledáme nové kolegy:
•	Manažer	vývoje	výrobků	
•	 Výrobní	technik
•	 Procesní	technik
•	 Vývojář	procesů
•	 Technik	kvality
•	 Asistent	Yield	manažera	
•	 Operátor,	kontrolor		
výroby

•	 Seřizovač
•	 Elektronik
•	Mechanik	-	opravář	strojů		
a	zařízení	

NABÍZÍME PRONÁJEM VYBAVENÉ 

KANTÝNY V NAŠÍ ŠKOLE OD 1.9.2017

Provozní doba:  
pondělí - pátek 
od 7,45 h - 13,45 h 
(ve dnech školního 
vyučování)

Bližší informace poskytne 

p. Milena Muroňová 

- ekonom školy 

 583 301 057 

 739 357 023
 milenamuronova@seznam.cz
 739 357 023
 583 301 057 

 milenamuronova@seznam.cz


