
Číslo 6 21. března 2018 

Příští číslo vychází 4. dubna 2018 Distribuce od 5. 4. do 6. 4. 2018

Ročník XXVI.

Výkonnostní 
sportovci opět 
dosáhnou na dotace

Máte zájem o kompost? 
Můžete si ho zdarma
vyzvednout2 5 6

Šumperk obsadil 
v soutěži Zlatý erb 
druhou příčku 7

Duben bude v Šumperku 
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Nulovou gravitací mladí tanečníci divákům doslova učarovali

Současné taneční divadlo přivezli do Šumperka tanečníci souboru Balet Junior Praha.  Foto: P. Kvapil

Z úspěchu na Blues Aperitivu se rado-
valy hned čtyři kapely.    Strana 3

V  turnaji bodovali na  náročném hřišti 
místní discgolfisté.    Strana 5

Klapperothova manufaktura by se 
mohla proměnit v  muzeum textilnictví 
s tvůrčími dílnami.   Strany 3, 4, 5

V  březnu přivítá Klasika Viva fenome-
nálního mladého českého klavíristu Ma-
tyáše Nováka.    Strana 7

Nulová gravitace zaplnila minu-
lý čtvrtek sál šumperského divadla. 
Vnesli ji sem tanečníci souboru Balet 
Praha Junior. A  do  posledního místa 
zaplněný sál „okouzlili“. 

Mladí interpreti představili ve  vol-
ném pásmu originální kolekci jedno-
aktových baletů, mapujících hranice 
současného tanečního divadla. Vybra-
né choreografie ukázaly proměnlivou 
atmosféru doby, vyhraněné umělec-
ké názory i  inscenační styly tvůrců. 
A rovněž eklektický pohybový slovník 
interpretů počínaje klasickou tech-
nikou přes současný tanec po  jazz 
a  etnické prvky. To vše doprovázené 
hudbou od  Nicoly Porpory, Wolfgan-
ga Amadea Mozarta, Ludwiga van 
Beethovena a Petra Iljiče Čajkovského, 
ale i Arvo Parta, Nata Kinga Colea či 
Elvise Presleyho. -kv-

 Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,

jaro je období nového přílivu energie, chuti 
do práce, nových pozitivních vztahů a také 
množství kulturních a společenských akti-
vit. Některé z nich jsou v Šumperku s tímto 
obdobím a s měsícem dubnem úzce  
spojeny.
Folkoví fanoušci se tak mohou opět těšit 
na Šumperské pomněnky, které jsou vzpo-
mínkou na hudebníka a skladatele Milana 
Žourka, místní stánek Thálie bude již po-
čtvrté hostit akci ŠPEK na prknech, kláš-
terní kostel rozezní hlásky zpěváčků během 
osmačtyřicátého ročníku přehlídky dětských 
pěveckých sborů Zlatá lyra a v parku u vily 
Doris si malí i velcí připomenou Den Země. 
To je jen zlomek dubnových akcí, z nichž si 
každý může vybrat to, co je mu blízké. 
Inspirací vám může být právě toto vydání 
Živé brány. Přeji krásné nejen kulturní  
zážitky.                          Z. Kvapilová, redaktorka
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Pozvání na tradiční přehlídku folkové, 
bluegrassové a country muziky 

Šumperské pomněnky letos přijal 
legendární Spirituál kvintet.  

Foto: archiv SK

Součástí čísla je příloha 
Šumperk -Živá brána Jeseníků



22 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Zpravodajství/Informace

Na „dotační“ peníze z městského rozpočtu v oblasti 
sportu letos opět dosáhnou nejen organizace pracu-
jící s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí v sou-
těžích výkonnostního sportu. Na podporu družstev, 
která reprezentují město v dlouhodobých soutěžích 
a mají v něm divácké zázemí, vyčlenila místní rad-
nice v  rámci programu „Podpora výkonnostního 
sportu“ ve svém rozpočtu stejně jako loni dva a půl 
milionu. Podmínky pro poskytování dotací a veške-
ré potřebné tiskopisy jsou zveřejněny na  městském 
webu www.sumperk.cz v sekci Občan, podsekci Do-
tační programy. O  zmíněnou dotaci může požádat 

pouze právnická osoba, například sportovní oddíl 
či tělovýchovná jednota, která má sportovní čin-
nost ve své náplni a jež sídlí a vykonává svoji činnost 
v Šumperku. 

Žádosti začnou podatelny šumperské radni-
ce na  náměstí Míru 1 a  v  Jesenické ulici 31 přijí-
mat v pondělí 9. dubna úderem osmé hodiny ranní. 
Termín pro jejich podávání pak vyprší ve  čtvrtek  
26. dubna ve 12 hodin. Po projednání žádostí v komisi 
pro přidělování grantů a dotací se 7. června bude kon-
krétními návrhy zabývat rada města, žádostmi nad 
padesát tisíc korun pak zastupitelé 21. června. -kv-

Do  poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce vstoupila 
historická budova radnice, jež se letos dočká úpravy 
podkroví a především nové střechy, fasády a klempíř-
ských prvků. Objekt již ze všech stran zakrylo lešení. 
To zde zůstane do listopadu, kdy by měly být opravy 
dokončeny. 

„Po  dobu rekonstrukce může dojít ke  zvýšené 
prašnosti a  hlučnosti. Určité omezení pak předsta-
vuje zařízení staveniště, jež zabralo část chodníku. 
Omlouváme se proto za případné komplikace a pro-
síme o  trpělivost,“ říká tajemník městského úřadu 
Petr Holub a zdůrazňuje, že vlastní provoz úřadovny 
na radnici nebude nijak omezen.

V současné době se pracovníci dodavatelské firmy 
pohybují především v  podkroví, kde jsou již téměř 
hotovy bourací práce. Následovat bude vyklizení 
a  zakonzervování prostoru, montáž sádrokartonu, 
položení zvýšené podlahy a výměna oken. Paralelně 
poběží práce na střeše a na světlíku nad schodištěm. 
„V této souvislosti se bude v dubnu a v květnu nachá-
zet na vnitřním schodišti lešení,“ podotýká tajemník 

a upřesňuje, že práce na obnově fasády by měly začít 
na severní straně budovy a budou postupně pokračo-
vat dalšími stěnami. -kv-

Výkonnostní sportovci opět dosáhnou na dotace

Rekonstrukce radnice s sebou nese zvýšenou prašnost a hlučnost

Na závěr jarních prázdnin připravilo místní muzeum pro děti doprovodný program k výstavě Divadlo zrozené 
z vody aneb loutky 100× jinak. Vyzkoušet si tu mohly vietnamské vodní divadlo, případně si zahrát divadlo 
s maňásky, marionetami a dalšími loutkami. Nechybělo ani výtvarné tvoření s výrobou loutek z různých ma-
teriálů a kulis pro hraní divadla. Příští týden, v úterý 27. března, pak bude v Muzejíčku zahájena nová výstava 
nazvaná Fyzika hrou, jež přiblíží nejrůznější fyzikální jevy a je určena dětem i dospělým.  Foto: P. Kvapil

Radnice je již celá ukrytá pod lešením.  Foto: -zk-

  

     Vstupenky na slavnostní 
večer města se začnou 
prodávat

Slavnostní večer spojený s  předáváním Cen 
města Šumperka za  rok 2017 proběhne v  sobotu 
14. dubna v šumperském divadle. Šanci dostat se 
na tuto slavnostní událost mají i zájemci z řad ve-
řejnosti. Stačí si jen koupit vstupenky, jež budou 
od pondělí 26. března za sto korun k dostání v po-
kladně divadla. -zk-

     Školy v dubnu zapíší 
prvňáčky 

Měsíc duben se již druhým rokem nese na zá-
kladních i speciálních školách ve znamení zápisu 
budoucích prvňáčků. Do  prvního ročníku těch 
šumperských budou moci rodiče nechat zapsat své 
děti ve čtvrtek 5. dubna od 12 do 17 hodin a v pá-
tek 6. dubna od 8 do 15 hodin. S sebou musejí vzít 
rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dětí naroze-
ných do 31. srpna 2012 a těch, jimž byla v loňském 
školním roce odložena školní docházka, rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis bude po oba dny probíhat na následujících 
školách: ZŠ Dr. E. Beneše 1, ZŠ 8. května 63, ZŠ 
Sluneční 38, ZŠ Vrchlického 22, ZŠ Šumavská 21, 
SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, ZŠ pro žáky se specific-
kými poruchami učení a  MŠ logopedická Schola 
Viva, o.p.s., Erbenova 16, ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s., 
Šumavská 13. Více informací naleznete na  www.
sumperk.cz v  sekci Občan, podsekcích Školství, 
Aktuálně. -kv-

     Letošní první
farmářské trhy startují 
v pátek 6. dubna

Potraviny přímo od  farmářů, pěstitelů či míst-
ních producentů a tradiční české výrobky si budou 
moci zájemci opět koupit na  letošních prvních 
farmářských trzích v  Šumperku. Startují v  pátek  
6. dubna úderem osmé ranní a již osmým rokem je 
pořádá místní Okresní Agrární komora ve spolu-
práci s městem a Olomouckým krajem.

V nabídce bude přísada, jarní květiny, pozdní ja-
blka a brambory od místních pěstitelů, sýry a mas-
né uzeniny od  lokálních výrobců, med, pekařské 
a  cukrářské výrobky, rukodělné a  řemeslné vý-
robky a další zboží. S výjimkou července „rozbijí“  
trhovci své stánky v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a  hotelem Grand od  dubna 
do října vždy první pátek v měsíci od osmé ran-
ní do  čtvrté odpolední. Zájemci o  prodej na  far-
mářských trzích mohou získat informace, včetně 
přihlášky, na  adrese http://www.oaksumperk.cz/
farmarske-trhy-2018. Přihlásit se lze i  telefonic-
ky na čísle 605 056 387 nebo e-mailem na adrese  
oaksumperk@seznam.cz. 

Farmářské trhy se v letošním roce konají v pát-
ky 6. dubna, 4. května, 1. června, 13. července,  
3. srpna, 7. září a 5. října -kv-
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Někdejší Klapperothovu manufakturu v  ulici 
Gen.  Svobody 53, která je památkově chráněným 
objektem, koupila loni místní radnice za  dva a  půl 
milionu korun od dědiců Karla Šašinky, jenž zemřel 
začátkem roku 2016. Navíc vlastní i přilehlou zahra-
du. Rekonstrukce architektonicky cenného areálu 
si ovšem vyžádá desítky milionů korun. Radnice by 
na ni proto ráda získala dotační peníze. V této sou-
vislosti zastupitelé loni v  září schválili záměr vybu-
dovat v  části objektu digitální interaktivní muzeum 
textilnictví a tvůrčí dílny pro veřejnost a také uzavření 
smlouvy s Olomouckým krajem, který městu poskytl 
půlmilionovou dotaci na výdaje související se záchra-
nou objektu, především pak na projekční práce. Ty již 
probíhají, stejně jako řada průzkumů. 

Hotová je architektonická studie stavebních úprav 
pro účely muzea textilnictví a průmyslu, která je dí-
lem šestičlenného týmu architektů pod vedením 
Ivo a Jana Skoumalových, a současně pražská firma  
AV média zpracovává návrh řešení muzejní expozice. 
Letos je přitom v rozpočtu na záchranu a první fázi 
rekonstrukce budovy, včetně zpracování projektové 

dokumentace potřebné pro podání dotace, vyčleněno 
dvacet a půl milionu. 

Památkově chráněná Klapperothova manufaktura 
v  ulici Gen.  Svobody 53, jež představuje v  jádru ba-
rokní architekturu z  let 1730-1735, je upomínkou 
na časy, kdy Šumperk patřil k centrům textilní výro-
by. V roce 1786 zde vídeňský velkoobchodník Johann 
Ernst Klapperoth založil první manufakturu na výro-
bu manšestru v habsburské monarchii. Ta se brzy stala 
kvalitou svých výrobků vyhlášenou. V době největší-
ho rozkvětu počátkem devatenáctého století vyráběla 
manšestr, tripp či plyšsamt. Tehdy za  vedení odbor-
níka pro barvení látek Josefa Pohla bylo zdokonaleno 
barvení a kolorování výrobků a továrna zaměstnávala 
na dvě stě tkalců a sto žen na přípravu bavlny. V roce 
1822 přešel nový vlastník manufaktury na výrobu plát-
na, o šest let později ale při krizi plátenictví na severní 
Moravě tato textilní továrna zanikla. Rodina Šašinko-
vých nemovitost získala krátce po válce, kdy se v Šum-
perku osídlovaly domy po odsunutých Němcích. 

Vlastní výrobní objekt byl pravděpodobně o něco 
dál než současná budova, v místech dnešních pane-

lových domů, kde bylo i  napojení kanálu z  potoka. 
„Domnívám se, že v současné budově bydleli správce, 
mistři výroby a  ti, kteří zajišťovali provoz manufak-
tury. Obytné prostory byly zřejmě přístupné z něko-
lika částí mimo hlavní objekt, což potvrzuje i tehdejší 
mapa stabilního katastru, a postupně se rozšiřovaly,“ 
přiblížila Monika Paulová z oddělení státní památko-
vé péče. Zda tomu tak skutečně bylo, by měl ukázat 
stavebně historický průzkum. 

Bývalá manufaktura je v současnosti v neutěšeném 
stavu, zemřelý vlastník totiž neměl i přes četné urgen-
ce památkářů prostředky na opravy. Zchátralá budo-
va vyžaduje celkovou rekonstrukci, neboť hlavní krov 
je z třetiny poničený a houba se dala i do zdiva. Dírou 
u komína navíc začalo po deštích zatékat a ve velmi 
špatném stavu jsou půdní prostory. Zdevastovaný je 
také zadní trakt budovy a zanedbaný je rovněž roz-
lehlý pozemek. Pokr. na str. 4

Zpravodajství/Klapperothova manufaktura

Zima oddálila 
zahájení jarního 
úklidu komunikací

Klapperothova manufaktura by se mohla proměnit v muzeum textilnictví s tvůrčími dílnami

Z úspěchu na Blues Aperitivu se radovaly hned čtyři kapely
Sedm bluesových kapel z  České re-

publiky, Slovenska, Polska a Spojených 
států amerických vystoupilo v  sobo-
tu 10. března na  pódiu šumperské-
ho domu kultury. Proběhl zde totiž 
už devatenáctý ročník mezinárodní 
soutěže Blues Aperitiv. Osud kapel 
postupujících do  hlavního programu  
podzimního festivalu Blues Alive, který 
je naplánován od 15. do 17. listopadu, 
měli v rukou nejen členové poroty, ale 
i samotní diváci.

Soutěžící vybrala porota ze šestatři-
ceti přihlášených kapel podle zaslaných 
demosnímků. Druhou březnovou so-
botu pak finalisté předvedli to nejlep-
ší ze svého repertoáru. Jejich výkony  
ocenila vedle roztančeného publika 
porota, v  níž letos zasedli rozhlasový 
redaktor a  hudební publicista Milan 
Tesař, polský promotér a  vydavatel 
známého časopisu Twoj Blues Andrzej 
Matysik a  dramaturg festivalu Blues 
Alive Ondřej Bezr. 

„Rozhodování opět nebylo vůbec 
lehké. Všechny kapely podaly excelent-
ní výkon, i  proto jsou hlavní vítězové 

hned tři. Vedle polských skupin Forsal 
a Silesian Hammond Group postoupili 
do hlavního programu Blues Alive také 
slovenští zástupci Kiero Grande. S těmi 
se v  listopadu znovu setkáme nejen 
v Šumperku, ale doplní i program třetí-
ho hlavního večera Blues Alive v Chor-
zówě,“ uvedl dramaturg festivalu Blues 
Alive Ondřej Bezr. Divácké hlasování 

bylo podle něj velmi vyrovnané. S ná-
skokem několika hlasů se nakonec z ví-
tězství radoval Jan Fic, který publiku 
nabídl originální a  autentický projev. 
„Postoupit na podzimní Blues Alive by 
si zasloužili téměř všichni, všem by to 
na pódiu velkého festivalu slušelo. Mu-
seli jsme ale vybrat ty nejlepší,“ dodal 
Bezr.                                             -kv, mh-

S náskokem několika hlasů se z vítězství u diváků radoval Jan Fic, který publiku 
nabídl originální a autentický projev.  Foto: J. Oplt

Prioritou je rekonstrukce střechy 
a sanace vlhkosti

Ve zdevastovaném vnitřním dvoře vyroste zastřeše-
né prosklené atrium.  Vizualizace: architekti 
 pod vedením I. a J. Skoumalových

Pravidelný jarní úklid komunikací 
a chodníků ve městě, jenž měl odstar-
tovat už minulý týden, Podniky města 
Šumperka vzhledem k chladnému po-
časí a  nízkým teplotám v  uplynulých 
dnech odložily. Zametací vůz totiž 
používá k čištění vodu a ta v teplotách 
pod bodem mrazu zamrzá. Jarní úklid 
tak proběhne od  pondělí 26. března 
do  pondělí 23. dubna. Čištění veřej-
ných parkovišť pak v dubnu a v květnu.

Na  úklid upozorňují minimálně 
týden před jeho zahájením dopravní 
značky se zákazem stání s vyznačením 
termínu a hodiny provádění prací. Ři-
dičům, kteří toto přenosné dopravní 
značení nebudou respektovat, hrozí 
postih v  podobě pokuty od  městské 
policie. Aktualizovaný harmonogram 
úklidu komunikací a chodníků je zve-
řejněn na  webu města www.sumperk.
cz v  sekci Aktuality a  na  stránkách 
PMŠ www.pms-spk.cz. -red-

Objekt manufaktury je značně zchátralý. Obnovit by se mělo původní členění fasád, včetně všech architektonic-
kých prvků.  Foto: -zk-, vizualizace: architekti pod vedením I. a J. Skoumalových
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    Pokr. ze str. 3
„Prioritou je rekonstrukce střechy, 

sanace vlhkosti a  odvodnění celého 
objektu, v  němž není žádná kanaliza-
ce. Tím zabráníme dalšímu chátrání,“ 
zdůraznil šumperský místostarosta 
Tomáš Spurný. V  současné době tak 
místní kancelář FRYS, stavební pro-
jekce, zpracovává projekty statického 
zajištění, sanace proti zemní vlhkosti, 
opravy střešní konstrukce a  výměny 
střešní krytiny. Dokončuje se průzkum 
stavebně historický a také mykologický 
kvůli možnému napadení houbami.

Na záchranu a rekonstrukci objektu 
je v letošním rozpočtu více než dvacet 
milionů korun, z  nichž část „padne“ 
na  zpracování projektové dokumen-
tace muzea textilnictví. Město nyní 
hledá další zdroje peněz, neboť celko-
vé náklady se podle odhadů pohybují 
v  desítkách milionů. Rekonstrukce by  
přitom měla proběhnout v  následují-
cích třech až čtyřech letech. 

„Vzhledem k tomu, že veřejnost vní-
má někdejší manufakturu jako velmi 
cenný objekt i  z  hlediska celého re- 
gionu, požádali jsme Olomoucký kraj 
o průběžné spolufinancování, které by 
v  jednotlivých letech činilo osm mi- 
lionů korun. To by objekt nejen zachrá-
nilo, ale opravy by výrazně urychlilo,“ 
podotkl Spurný a dodal, že po provede-
ní všech průzkumů a zajištění požado-
vaných podkladů se chce radnice obrátit 
i  na  ministerstvo kultury se žádostí 
o průběžné čerpání peněz z dotačního 
titulu Program záchrany architektonic-
kého dědictví. Na  vybudování samot-
ného muzea textilnictví se pak pokusí 
ve spolupráci s polským partnerem zís-
kat dotaci z česko-polských fondů.

Zpracovaná studie stavebních 
úprav areálu někdejší manufaktu-
ry, pod níž je podepsán šestičlenný 
tým architektů ze Šumperka, Brna  
a Frýdku - Místku složený ze specia- 
listů nejen na historické stavby a jejich 
rekonstrukce, ale i na stavby moderní, 
řeší samotný objekt z hlediska architek-
tonického a dispozičního, jeho interiér 
a samozřejmě vnější podobu, tedy fasá-
du, střechu a klempířské prvky. Zabývá 
se ale i venkovními prostorami a bez-
prostředním okolím.

„Cílem investora je zpřístupnit a ote-
vřít objekt a přilehlý dvůr široké veřej-
nosti a  jejich nové smysluplné funkce 
harmonizovat s  hodnotnými prvky 
národní kulturní památky. Právě na to 
jsme se ve studii zaměřili s tím, že re-
spektujeme původní architektonické 
prvky a současně využíváme i nové mo-

derní, jež budou od originálních jasně 
odlišeny,“ říká architekt Ivo Skoumal. 
Obnoveno tak podle něj bude původní 
členění fasád, včetně všech architekto-
nických prvků, a to v barevnosti, kterou 
ukáží sondy. Očistou a konzervací pro-
jdou kamenný vstupní portál i  portál 
u bočního vchodu do nově navrženého 
obchodu. Střešní krytinu, původně tvo-
řenou keramickými pálenými bobrov-
kami, nahradí vzhledem ke stavu krovu 
a jeho únosnosti pravděpodobně lehká 
tmavě šedá eternitová šablona.

 „V  interiéru se snažíme zachovat 
v  maximální míře původní dispozici. 
Počítáme jen s odstraněním dodatečně 
vytvořených stěn a příček v případech, 
kdy je potřeba zvětšit prostor pro mu-
zejní expozici, a  s  vestavbou nových 
místností pro zázemí a sociální zaříze-
ní,“ popisuje architekt. Vzápětí upřes-
ňuje, že zachovány zůstanou původní 
klenbové a  trámové stropní konstruk-
ce, dlažba ve schodišťové síni v prvním 
patře, všechny dochované dveře a také 
nejhodnotnější kachlová kamna. Ta 
ostatní se mohou rozebrat a uložit pro 
případné použití při jiných rekonstruk-
cích. Okna se pak zrestaurují, případně 
nahradí replikami.

Obnovit by se měla rovněž dvorní 
pavlač se schodištěm, jež umožní pří-
stup do workshopových dílen nezávis-
lý na provozní době muzea a vyrovná 
rozdílnou výšku mezi hlavní budovou 
a  dvorním traktem v  prvním poscho-
dí. Pavlač přitom bude výrazným ar-
chitektonickým prvkem plánovaného 
zastřešeného proskleného atria, které 
vyroste ve vnitřním dvoře a jež by mělo 
plnit úlohu foyer, propojujícího všech-
ny funkční části objektu. „Samostatný 
vstup bude mít v prosklené stěně, od-
dělující atrium od  venkovní zahrady, 
a  přístupné bude i  z  hlavní vstupní 
haly,“ upřesňuje Skoumal.

Celý objekt bude koncipován tak, 

aby umožnil nezávislé fungování 
jednotlivých částí, výsledkem bude 
jeho maximální využití. Bezbariéro-
vý přístup do  všech částí zajistí nový  
výtah, vestavěný do malé klenuté míst-
nosti vedle hlavního schodiště a  pří-
stupný jak z  atria, tak z  hlavní haly 
v přízemí.

V přízemí bývalé manufaktury vznik-
ne vstupní hala s  recepcí a  s  hlavním 
schodištěm, šatna, první velká místnost 
muzejní expozice a také víceúčelový sál 
s  kapacitou padesáti míst, určený pro 
úvodní prezentace muzejní expozice, 
ale i pro různé přednášky, semináře či 
konference. Probíhat by v  něm mohly 
rovněž krátkodobé výstavy. Návštěvníci 
zde také najdou prodejnu s  tematicky 
zaměřeným sortimentem a  občerstvit 
se budou moci v kavárně s letní terasou. 
Chybět samozřejmě nebude potřebné 
zázemí a toalety.

Většina místností v  prvním patře 
bude využita pro muzejní expozici 
a v západním křídle vyrostou worksho-
pové dílny s  hygienickým zázemím, 
přístupné bezbariérově po  obnovené 
pavlači či přímo z  atria jednoramen-
ným schodištěm, postaveným v  místě 
původních dřevěných schodů. Pod-
kroví pak bude sloužit technickému 
zázemí.

Studie se zabývá i řešením okolí pa-
mátkové chráněného objektu, včetně 
parkování. Za  budovou by měl vznik-
nout oddechový parčík se zastřešeným 
altánem, který tu v  minulosti stával. 
A  proměnou v  budoucnu projde i  sa-
motná zahrada. Do jejího středu situo- 
vali architekti víceúčelový kulturní 
prostor, tvořený mlatovým povrchem 
a sedacím mobiliářem. „Sloužit by měl 
nejen jako hlediště při různých kultur-
ních prezentacích odehrávajících se 
v altánu, ale i  jako jevištní plocha pro 

skupinová vystoupení mažoretek či ta-
nečních skupin,“ vysvětluje architekt 
a dodává, že v blízkosti terasy kavárny 
je navrženo dětské hřiště, tvořené pří-
rodními prvky z akátového dřeva. 

Samostatně pak bude řešen vlastní 
předprostor někdejší manufaktury, kte-
rým se zabývá brněnská architektonic-
ká kancelář knesl + kynčl. Ta pro město 
zpracovává dopravní studii a  návrh 
revitalizace přilehlého areálu bývalých 
kasáren a ulice Gen. Svobody.

Záměru vybudovat v  části objektu  
někdejší manufaktury digitální muzeum 
textilnictví a  tvůrčí dílny pro veřejnost 
dali šumperští zastupitelé „zelenou“ loni 
na podzim. Renomovaná pražská firma 
AV Media zpracovává libreto zamýšlené 
audiovizuální expozice s  velkou varia-
bilitou témat, jež by měla návštěvníky 
lákat k opakovaným návštěvám.

„Vzhledem k  tomu, že Šumperk byl 
městem textilu, přímo se nabízí vybu-
dovat v tomto historickém objektu mu-
zeum zaměřené na toto odvětví. Navíc 
jde o  první manufakturu na  výrobu 
manšestru v  Evropě, významnou kul-
turní památku spjatou s  historií měs-
ta, která nabízí příležitost pro posílení 
turistického ruchu v  regionu. Tento 
záměr je jedinečný, neboť v  republice 
obdobné zařízení není,“ říká vedoucí 
oddělení strategického rozvoje a struk-
turálních fondů šumperské radnice 
Lenka Krobotová. Možnost získání do-
tace se podle ní jeví v evropském pro-
gramu INTERREG V-A. 

 Pokr. na str. 5

Klapperothova manufaktura

Klapperothova manufaktura by se mohla proměnit v muzeum textilnictví s tvůrčími dílnami

Takto dnes vypadá vnitřní dvůr ob-
jektu. V budoucnu by se měl změnit 
k nepoznání.                              Foto: -zk-

V blízkosti terasy kavárny je navrženo dětské hřiště, tvořené přírodními prvky. 
 Vizualizace: architekti pod vedením I. a J. Skoumalových

Architektonická studie 
řeší budovu 

i bezprostřední okolí

Expozice a tvůrčí dílny 
by měly lákat 

k opakovaným návštěvám
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Město Šumperk bodovalo v  letoš-
ním ročníku soutěže Zlatý erb, která 
hodnotí webové stránky měst a  obcí. 
Skončilo na  druhé příčce v  katego-
rii Smart City a  nejlepší elektronic-
ká služba. Ocenění převzali zástupci 
šumperské radnice v pondělí 5. března 
v kongresovém sále krajského úřadu.

Ocenění získalo město za  elektro-
nickou službu Požadavky občanů. 
Jejím prostřednictvím mohou obča-
né upozorňovat na  různé problémy 
ve městě. Provoz služby má na starosti 

oddělení informatiky šumperské rad-
nice, na  zajištění odpovědí a  reakcí 
na  požadavky občanů se pak podílí 
celý úřad, včetně městských organi-
zací. 

Prvenstvím ve  zmíněné kategorii 
se letos může pochlubit obec Lutín se 
svými zprávami z rozhlasu na e-mail, 
třetí místo pak připadlo Nezamyslicím 
za  mobilní rozhlas. Bližší informa-
ce k  soutěži jsou zveřejněny na webu 
www.zlatyerb.cz v sekci Výsledky kraj-
ských kol.                 -kv, oh-

Informace/Zpravodajství

Areál tzv. Šumperského kotle hostil 
v sobotu 10. března letošní první disc- 
golfový turnaj. Uspořádal ho domácí 
klub DG Lions a sjelo se na něj osma-
třicet hráčů od  třinácti do pětapade-
sáti let z různých koutů republiky.

„Ačkoliv byla zem pěkně blátivá, 
přálo nám počasí, takže se nejeden 
discgolfista vybičoval k  heroické-
mu výkonu,“ uvedl Michal Tomášek 
mladší, jeden z  iniciátorů nového 
šumperského klubu, a  připomněl, že 
místní discgolfové hřiště bylo loni 
prodlouženo až do  parku nedaleké 
tzv. sanatorky. Právě náročnost při-
praveného hřiště byla podle něj pro 
některé hráče příliš velká, mnohé 
účastníky turnaje přitom hodně po-
trápila zejména jamka č. 2. 

„Nejhůř zde dopadl jeden z  junio-
rů, jenž na ní zahrál dokonce patnáct 
hodů na par jamky,“ podotkl Tomášek 
a dodal, že náročné hřiště nerozhodilo 
místního borce Václava Andrše, který 
celý turnaj ovládl a vyhrál první mís-
to v kategorii OPEN s celkovým skóre 
-12 hodů po třech kolech. Stejné skóre 

zahrál i  jeden z  juniorů Martin Ští-
pek z  Dlouhé Loučky a  právem bral 
v kategorii JUNIOR první místo, pár 
hodů za ním skončil na druhém místě 
šumperský hráč Petr Konvičný. „Cel-

kově se turnaj, spadající pod Českou 
asociaci discgolfu, vydařil a my se již 
začínáme připravovat na vrchol šum-
perské discgolfové sezony,“ uzavírá 
Michal Tomášek. -kv-

V turnaji bodovali na náročném hřišti místní discgolfisté

Šumperk obsadil v soutěži Zlatý erb druhou příčku

Klapperothova manufaktura by se mohla 
proměnit v muzeum textilnictví s tvůrčími dílnami

V discgolfovém turnaji změřilo své síly osmatřicet hráčů od třinácti do pětapade-
sáti let.                                                                                                                       Foto: -kv-

Ocenění předal zástupcům šumper-
ské radnice olomoucký hejtman La-
dislav Okleštěk.                       Foto: -OK-

  

     Zastupitelé se 
sejdou ve čtvrtek 
22. března

Ke svému prvnímu jarnímu zase-
dání se zítra sejdou šumperští zastu-
pitelé. Seznámí se s činností Městské 
policie a  její spoluprací s Policií ČR 
v  loňském roce a  s  činností v  obla- 
sti požární ochrany a civilní obrany 
za stejné období. Chybět nebudou ani 
majetkoprávní záležitosti. Jednání 
začíná ve čtvrtek 22. března v 15 ho- 
din v  zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -kv-

     Nadace 
Partnerství 
vyhlásila anketu 
Strom roku

Právě dnes, tedy ve středu 21. břez-
na, startuje další ročník celostátní 
ankety Strom roku České republiky. 
Vyhlásila ji nadace Partnerství, letos 
navíc s podtitulem Stromy svobody.

„V letošní edici bude veřejnost mís-
to libovolných stromů přihlašovat 
Stromy svobody jako symboly nezá-
vislosti a  demokratických hodnot,“ 
přibližuje hlavní novinku ankety 
její koordinátorka Andrea Krůpová 
z  Nadace Partnerství. Navrhnout 
kandidáta na Strom roku 2018 může 
kdokoli - jednotlivci, rodiny, sdru-
žení, firmy, školy i  celé obce, a  to 
od 21. března do 30. dubna na www.
stromroku.cz. Podrobné informace 
přineseme v příštím čísle.  -kv-

     Odyssea 
pokračuje dalšími 
dvěma závody

Další závody devatenáctého roč-
níku soutěže Odyssea, kterou po-
řádá Asociace Sport pro všechny 
při Obchodní akademii v  Šumper-
ku, proběhnou v  neděli 25. března  
a 8. dubna. První z nich, běh v parku 
u šumperské pekárny ve Skřivánčím 
údolí, startuje tuto neděli v  deset 
hodin (sraz v 9 hodin) a připraveny 
jsou trasy od  tří set metrů do  čtyř 
kilometrů. 

Druhý závod se zaměří na  hor-
ská kola. Naplánován je na  neděli  
8. dubna se startem na Kolibě v deset 
dopoledne. Sraz je opět v  9 hodin. 
Pro závodníky připravili pořadatelé 
tratě od tří kilometrů, určených i pro 
nejmenší děti, až po  9,7 kilometru. 
Více informací a  přihlášky lze najít 
na www.odyssea-spk.cz. -red-

   Pokr. ze str. 4
Jde o dotační titul zaměřený na spo-

lečné česko-polské projekty a  na  zvý-
šení atraktivity příhraničních oblastí. 
„Tyto prostředky jsou sice už do značné 
míry vyčerpány, ale nabízí se poslední 
výzva pro podání žádostí letos v červnu 
až září. Nezbytnými podklady jsou pro-
jektová dokumentace, kvalitní ideový 
záměr expozice, tedy libreto, a  polský 
partner. V této oblasti se poměrně na-
dějně rýsuje spolupráce s polským měs-
tem Bielawa,“ vysvětluje Krobotová.

V  někdejší manufaktuře nejsou 
dochované žádné původní exponá-
ty a  mobiliář. Nabízí se ovšem využití 
moderních technologií pro přiblížení 
atmosféry v historických prostorách ob-
jektu. „Máme hrubou stavbu a  prázd-
ný objekt, nemáme ale žádný původní 
mobiliář, který by se textilnictví týkal. 

Základem tak bude kvalitní scénogra-
fie, která návštěvníka „vtáhne“ do  děje 
a osloví ho. Není problém, aby se ocitl 
v  18. století, slyšel klapot stavů, viděl 
osoby, které zde pracují, či aby ho expo-
zicí provázela nějaká reálná historická 
postava, jež historii manufaktury přiblí-
ží,“ podotkla vedoucí oddělení. 

Nová muzea, která dnes vznikají, 
volí podle ní jiný přístup a  používají 
moderní technologie. Chtějí po  ná-
vštěvnících spoluúčast, interaktivitu 
a  používají zvuky, scénické osvětle-
ní a  projekce. „Když dnes přicházíme 
do  muzea, mnohdy se ještě setkáváme 
s  expozicemi s  prosklenými vitrínami, 
množstvím textu ke  čtení a  pasivním 
přístupem k  návštěvníkovi. My ale 
chceme něco jiného. Současná expo-
zice není jen zážitková, ale má rovněž 
důležitou rovinu vzdělávací. Většinou je 

postavená na nějakém příběhu, má vy-
volat emoce a zapamatovatelné prožitky 
a  v  neposlední řadě příchozí do  dění 
v  expozici zapojit. A  tímto směrem se 
chceme vydat,“ prozradila Krobotová. 

V budoucím muzeu textilnictví by tak 
podle ní neměly chybět dotykové obra-
zovky a speciální 3D projekce. Současná 
doba navíc umožňuje expozici průběž-
ně aktualizovat, sledovat a vyhodnoco-
vat popularitu jednotlivých exponátů 
a  monitorovat její provoz, stejně jako 
motivovat návštěvníky k další návštěvě. 
„Nutný je i komplexní přístup. V potaz 
tak musíme brát rovněž místní pod-
mínky a  doplňkové aktivity. V  našem 
případě jde například o doplňkové dílny 
pro děti, spojené s  workshopy, protože 
návštěvník si nejlépe zapamatuje to, co 
udělá, do čeho zapojí všechny své smy- 
sly,“ zdůraznila vedoucí oddělení.  -zk-
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Informace/Personální inzerce

Sháníte kvalitní kompost? Pak mů-
žete využít nabídky místní radnice, jež 
umožní obyvatelům města odebrat si 
kompost vyrobený z  bioodpadu, který 
se sváží ze Šumperka a okolních obcí. 

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

Lidé si budou moci odebrat kompost 
od pondělí 9. do pátku 13. dubna hned 
na čtyřech místech: 
- na  vyasfaltované ploše v  ulici Pod 
Vyhlídkou před zahrádkářskou kolonií 
(za SŠŽT), 
- na  parkovišti v  ulici Reissově před 
vjezdem do „sanatorky“, 
- na konci ulice Bludovské, 
- v ulici Hybešově, kde si mohou zájem-
ci odebírat kompost až do konce dubna. 

„V  ulicích Pod Vyhlídkou a  Reisso-
vě bude každý den přivezen kontejner 
s  kompostem, v  ulici Hybešově pak 
bude uložen volně na ploše. Výdej bude 
probíhat od půl osmé ráno do vyčerpání 

této denní zásoby,“ podotýká Hošek.
Kompost si přitom mohou občané 

odebrat do vlastního pytle nebo do jiné 
nádoby, případně naložit do přívěsného 
vozíku za osobní automobil. „Maximál-
ní množství odebraného kompostu je 
do  čtyř set litrů. Doporučujeme vzít si 
s  sebou lopatu na  jeho nabrání,“ upo-
zorňuje Hošek.

Ti, kterým nevyhovuje odběr v  pra-
covní dny, mohou přijet v  sobotu  
14. dubna s přívěsným vozíkem do kom-
postárny v Rapotíně. „Areál se nachází 
vedle skládky. Ti, kteří pojedou ze Šum-
perka po „Rapotínské“, odbočí na druhé 
křižovatce vlevo směr skládka a na dal-
ší křižovatce pojedou rovně,“ popisuje 
trasu Hošek a dodává, že cesta do areálu 
kompostárny, respektive do  Centrální-

ho sběrného dvora (CSD), bude označe-
na směrovkami. Lopaty k nabrání kom- 
postu budou k  dispozici na  místě.  
Zájemci mohou využít i  nakladač, kdy 
za naložení jednoho vozíku zaplatí třicet 
korun. „Akce je určena pro občany s evi-
dovaným trvalým pobytem v Šumperku. 
Je tedy třeba předložit občanský průkaz. 
Kompost se bude vydávat od 7 do 12 ho- 
din“ zdůrazňuje Hošek.

Město také letos zajišťuje pro své 
občany službu v  distribuci kom- 
postu. „Zájemci si mohou objednat 
dovoz kompostu na zahrádkářskou ko-
lonii nebo na  svůj pozemek na  území 
města Šumperka za  jednotnou částku 
tisíc korun. Ta představuje jen jednotné 
dopravní a  manipulační náklady,“ vy-
světluje Hošek. V  objednávce je nutné 
uvést adresu žadatele, kontaktní údaje 
(telefonní číslo), číslo pozemku, na kte-
rý chce zájemce kompost vysypat, a po-
žadované množství kompostu (1 tuna,  
2 tuny, 3 tuny a 4 tuny, což je maximální 
možné množství). Objednávku je třeba 
zaslat na  e-mailovou adresu vladimir.
hosek@sumperk.cz. Další možností je 
pak osobní objednání v kanceláři č. 226 
v úřadovně v Jesenické ulici 31, objed-
návka bude realizována po  zaplacení 
výše uvedené částky. -kv-

Spartan Race je jeden z  nejpopu-
lárnějších extrémních překážkových 
závodů na  světě. Loňské závody v  ly-
žařském areálu v Koutech nad Desnou 
a  v  Litovli zachytila svým objektivem 
šumperská fotografka Lenka Hoffman- 
nová. Snímky vystaví od  7. dubna 
v galerii místního divadla. Vernisáž se 
uskuteční v 17 hodin.

Pro fotografa je Spartan Race ideální 
závod plný emocí a náročných výkonů 
v přírodě, s přírodním světlem a stíny, 
záblesky slunce. Lenka Hoffmannová, 
jež intenzivně fotí posledních deset let, 
si jako symbol závodu vybrala závod-
níka Michala Hoblera z  Loučné nad 
Desnou. Byl totiž v  Koutech jediný 
z místních, kdo stanul na „bedně“.

Lenku Hoffmannovou nejvíc baví 
fotit lidi, street snímky, emoce a  nej-
různější události. Po workshopu s na-
ším nejlepším fotožurnalistou Janem 
Šibíkem se utvrdila ve  svém zaměření 
na  lidi a  události. Kromě současného 
židovského dění u  nás a  ve  světě fotí 
také extrémní závody Spartan Race, 
folklorní festival v  Šumperku, Prague 
Pride v Praze a další. -red-

Nepotřebný materiál a technika civil-
ní ochrany, které jsou vedeny v evidenci 
majetku města, budou nabídnuty ve ve-
řejné dobrovolné dražbě. Ta se bude 
v pondělí 9. dubna odehrávat od 13 ho-
din v  zasedací místnosti městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. 

V nadcházející aukci nabídne město 
například dvě vozidla Praga V3S (skříň, 
vana sklápěcí), maringotku Praga V3S, 
skříňový přívěs, vleky či elektrocentrá-
ly, ale také protichemické obleky, pra-
covní obuv, nosítka, gumové holinky 
a další. Seznam dražených věcí a tech-
niky, včetně jejich ocenění a minimál-
ních příhozů v dražbě, najdou zájemci 
na  úředních deskách města a  také 
na  www.sumperk.cz v  Aktualitách 
nebo v  sekci Správa města, podsekci 
Úřední deska pod názvem Dražební 
vyhláška ze 13. 3. 2018 (číslo jednací 
MUSP 26314/2018). Informace o před-

mětech a  dalších okolnostech dražby 
poskytne vedoucí krizového řízení Zu-
zana Matějčková na  telefonním čísle 
583  388  413 nebo na  e-mailu zuzana.
matejckova@sumperk.cz.

Část předmětů, konkrétně drobný 
hmotný majetek, si lze prohlédnout 
v  areálu civilní ochrany na  Lužích 
ve  Vikýřovické ulici. Techniku pak 
v areálu firmy KOVA Invest s.r.o. v Že-
rotínově ulici 60. Prohlídky se uskuteční 
ve středu 4. dubna od 14 do 16.30 hodin 
a v pondělí 9. dubna od 9 do 11.30 ho- 
din. Vlastní dražba pak proběhne 
v pondělí 9. dubna od jedné odpolední. 

Vydraženou věc zaplatí její nový maji-
tel po skončení dražby v hotovosti nebo 
platební kartou v  pokladně městského 
úřadu v téže budově. Drobný materiál si 
přitom bude moci vyzvednout po skon-
čení dražby, v případě techniky pak bude 
dohodnut termín předání. -kv-

Město nabídne v dražbě materiál 
a techniku civilní ochrany

Máte zájem o kompost? Můžete si ho zdarma vyzvednout

Šumperský dětský sbor srdečně zve na
 společný koncert sborů Motýli Šumperk 

a Coro Calicantus Locarno, Švýcarsko
v pátek 6. dubna od 18 hodin v klášterním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladské ulici 
Vstupné dobrovolné

Více informací: Martina Koukolová, 
tel. č.: 607 047 740, e-mail motyli@spk.cz

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

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

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

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

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

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

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

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za RD, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění, a  nař. vlády  
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve  veřejných službách a  správě, v  platném znění. 
Nástup od 1. 5. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 
Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do  29. 3. 2018. Informace k pozici podá Pavla 
Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.

Závod Spartan Race 2017 
přiblíží fotografie 
Lenky Hoffmannové

Kompost si mohou občané odebrat 
hned na několika místech.     Foto: -pk-
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Informace/Modrý duben

Na koncerty Klasiky Viva lze koupit slevovou kartu či abonentku

Duben bude v Šumperku modrý, kampaň upozorní na nutnost podpory lidí s autismem

Školáci ze „šestky“ 
přivítají v infocentru jaro

Děti mohou ztvárnit 
svou jarní náladu v soutěži

Stejně jako loni také letos si mohou zájemci o kon-
certy cyklu Klasika Viva koupit abonentní kartu 
na  všechny čtyři jarní koncerty. Ta je vystavena 
na  konkrétní sedadlo v  klášterním kostele a  přijde 
na  čtyři sta korun. Pravidelní návštěvníci koncertů 
klasické hudby, kteří chtějí získat vstupenky s velkou 
slevou, pak mohou využívat kartu Klubu přátel Kla-
sika Viva.

„Kartu jsme nabízeli již v loňském roce a registro-
vali jsme desítky zájemců. Věříme, že i letos si najde 
své spokojené majitele a počty pravidelných návštěv-
níků koncertů se zase zvýší,“ doufá Roman Janků 
z pořadatelské Agentury J + D. Vzápětí upřesňuje, že 
kartu obdrží zájemci po vyplnění a zaplacení ročního 
stopadesátikorunového poplatku. Spolu s ní získá její 
držitel padesátiprocentní slevu na jednotlivé vstupen-
ky na koncerty Klasiky Viva v Šumperku a v Jeseníku, 
slevu ve výši 180 korun na Abonentní kartu pro ja- 
ro 2018 a také slevu na vstupné na prázdninový fes-
tival Klášterní hudební slavnosti. Členům klubu jsou 
navíc zasílány informace o  připravovaných koncer-
tech v  předstihu a  také je jim umožněn přednostní 
nákup vstupenek na  festival Klášterní hudební slav-
nosti. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním přihláš-
ky na webových stránkách www.klasikaviva.cz nebo 
si přihlášku vyzvednout v pokladně domu kultury.

A  nač se může hudbymilovná veřejnost letos 
na  jaře v  cyklu Klasika Viva těšit? V  březnu přivítá  
cyklus fenomenálního mladého českého klavíristu 
Matyáše Nováka. „Hře na klavír se věnuje už od svých 
pěti let, v  současnosti navštěvuje královéhradecké 
gymnázium J. K. Tyla a zároveň studuje ve třídě Jitky 
Fowler Fraňkové na pardubické konzervatoři. Od zá- 
ří 2013 rovněž studuje na věhlasné klavírní akademii 
„Incontri col Maestro“ v  italské Imole“,“ říká Jan-
ků. Během koncertu, jenž je naplánován na pondělí  

26. března od sedmé podvečerní v klášterním kostele, 
zazní vybrané skladby z  díla dvou velikánů roman-
tického klavíru - Fryderyka Chopina a Franze Liszta. 
„V  programu nebudou chybět oblíbené Chopinovy 
balady či etudy a  ani výběr z  Lisztových Let puto-
vání, Transcendentálních etud nebo Reminiscences  
de Norma,“ dodává Roman Janků.

V dubnu se pak do Šumperka po letech vrátí Smeta-
novo trio, které hraje ve složení Jiří Vodička (housle), 
Jan Páleníček (violoncello) a  Jitka Čechová (klavír). 
V  ryze českém programu zazní díla A. Dvořáka,  
R. Haase a B. Smetany. Květnový koncert pak nabíd-
ne večer s kytarovým duem. Soubor Siempre Nuevo 
hraje ve  složení Matěj Fryml a  Patrik Vacík a  patří 
ke špičce ve svém oboru u nás. Podrobné informace 
o všech koncertech, umělcích a vstupenkách nalezne-
te na webových stránkách www.klasikaviva.cz. -red-

Měsíc duben se nese ve  znamení mezinárodní 
kampaně „Light it up blue“ -  „Rozsviťme se mod-
ře“, jejímž cílem je upozorňovat veřejnost na nutnost 
okamžité a  stálé podpory lidí s autismem. V Šum-
perku si mohou lidé kampaň a především autismus 
spojit s obecně prospěšnou společností Dětský klíč, 
jejíž činnost se již osmnáctým rokem zaměřuje prá-
vě na podporu lidí s autismem a jejich rodin. U pří-
ležitosti „modrého dubna“ pořádá Dětský klíč hned 
několik akcí.

Kampaň odstartuje ve  čtvrtek 29. března modré 
nasvícení morového sloupu ve večerních a nočních 
hodinách na náměstí u  radnice. O pět dnů pozdě-
ji, v úterý 3. dubna dopoledne, pak budou v ulicích 
města studentky a studenti místní zdravotnické ško-
ly informovat o autismu a o činnosti Dětského klíče 
a budou rozdávat letáky upozorňující na celosvěto-

vou kampaň Rozsviťme se modře. „V úterý proběhne 
rovněž tradiční společné focení v modrém v sadech 
1. máje u kašny se sovou. Naplánováno je na desátou 
dopolední a vítáni jsou všichni, kteří v modrém odě-
vu či s modrým doplňkem přijdou vyjádřit podpo-
ru lidem s autismem,“ říká ředitelka Dětského klíče 
Věra Nedomová. 

V pátek 6. dubna mohou činnost Dětského klíče 
podpořit všichni, kteří se chystají na  letošní první 
farmářské trhy. V jednom ze stánků se totiž budou 
od deváté ranní do čtvrté odpolední prodávat výro- 
bky, které vytvořili lidé s autismem.

Zapojit se do kampaně budou moci lidé i v pátek 
13. dubna večer. V  Zrcadlovém sále divadla totiž 
odehraje svůj koncert Tomáš Wurst, který proloží 
herec Kryštof Grygar čtením o autismu z knihy Au-
tismus a Chardonnay. Začíná v 18 hodin a vstupen-
ky za  sto korun si mohou zájemci koupit na místě 
před představením nebo v Dětském klíči v Kozinově 
ulici 5, a  to v pracovní dny od 8 do 16 hodin. „Ti, 
kteří do  divadla přijdou, mohou kampaň podpořit 
i tím, že se obléknou do modrého nebo alespoň zvo-
lí doplněk této barvy. A budou si také moci koupit 
výrobky klientů a  propagační předměty Dětského 
klíče, jako jsou například trička s kresbami dětí s au-
tismem či modré náramky,“ doplňuje Nedomová 
a dodává, že výtěžek z celé akce půjde na podporu 
aktivit Dětského klíče.

Ještě před tím, v úterý 27. března, bude v prosto-
ru před divadelním Hrádkem otevřena výstava fo-
tografií „Autismus autenticky II“, jejíž autorkou je 

Andrea Nogová. Přístupná bude do 28. dubna vždy 
hodinu před představením nebo v rámci jakéhoko-
liv programu v  divadle. „Rádi bychom poděkovali 
za podporu a pomoc divadlu, městu, Tomáši Wurs-
tovi, studentkám a  studentům zdravotnické školy 
a také Olomouckému kraji, který kampaň finančně 
podpořil,“ zdůrazňuje ředitelka Dětského klíče. Více 
informací lze nalézt na www.detskyklic.cz. -red-

Písně školního sboru Ptáčátka a recitace dětí z dru-
žiny základní školy v  Šumavské ulici pod vedením 
Pavly Zerzáňové rozezní v úterý 27. března prostory 
informačního centra na Hlavní třídě. Vystoupení se 
uskuteční od páté odpolední.

„Děti představí pásmo lidových písní a  říkadel,“ 
uvedla pracovnice informačního centra Miroslava 
Kouřilová. Návštěvníci se podle ní mohou těšit ne-
jen na  kulturní zážitek, ale také na  velké proutěné 
vejce z dílny Miroslava Dudychy ze Šumperka. „Vejce  
ozdobí více než sto patnáct velikonočních kraslic, 
které namalovaly a  nazdobily děti z  naší družiny,“ 
prozradila vedoucí družiny Adéla Nevrlá a upřesnila, 
že kraslice jsou zdobeny různými technikami.  -red-

Už brzy nastane jaro. Jaké bude? Na co se nejvíce 
těšíte? Přesně tyto otázky pokládá šumperský Spolek 
Jokes&Games v rámci další ze svých soutěží. Ta břez-
nová se nese na téma Jarní nálada a děti v ní mohou 
opět vyhrát spoustu zajímavých cen.

„Úkolem soutěže je nakreslit například, co rádi dě-
láte o jarních nebo velikonočních prázdninách či co 
máte na jaru nejraději,“ říká zakladatel spolku Jakub 
Gloza a  dodává, že k  výrobě díla lze použít cokoliv 
od  papíru až po  modelínu. A  samozřejmě pastelky, 
voskovky, vodové barvy, tempery a další. „K výtvoru 
nezapomeňte připojit jméno, příjmení, věk a telefon 
nebo e-mail připomíná,“ Gloza. Obrázek je potřeba 
vhodit do schránky Spolku Jokes&Games na náměstí 
Míru, a to nejpozději do pátku 6. dubna. Více infor-
mací lze najít na www.jokesgames.cz. -red-

Psychologové zjistili, že modrá je barvou klidu, 
uspokojení, souladu. Mají ji rádi lidé citliví, s boha-
tým vnitřním životem, hledající lásku a oddanost, 
romantikové - prostě oni tišší introverti. Symbo-
lizuje něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici. 
Dávají jí také přednost lidé, kteří touží po klidu: 
unavení, přepracovaní i ti, co nemají rádi změny. 

V souvislosti s autismem vnímáme modrou barvu 
jako výraz sebevyjádření a komunikace, tedy 

oblasti, ve které mají lidé s poruchou autistického 
spektra největší problémy.

V březnu se publiku představí jeden z nejnadaněj-
ších pianistů nejmladší hudební generace Matyáš 
Novák.  Foto: R. Tichý

Ilustrační foto: Dětský klíč
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Kulturní servis

SVČ Doris chystá v rámci cyklu komorních pořadů Via Lucis

Zednáři a tajné organizace - symbolika 
zasvětitelských spolků v architektuře

ve středu 16. května od 18.30 hodin ve vile Doris
Host večera: Bohumil Vurm

Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

v pátek 8. června od 18 hodin v klášterním kostele
Hraje fenomenální klavírista Lukáš Vondráček

Městská knihovna

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

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

Centrum sociálně 
orientovaných inovacíBližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 

www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba od září

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

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Každé první úterý  Svépomocná skupina pro pečující  Setkávání
v měsíci od 15 hod.  pro dlouhodobě pečující o  nemocné v  dom. 
 prostředí zaměřené na vzájemné sdílení.
Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

22. 3. od 9.30 hod. v „K“   Kurz sebeobsluhy – vaření pro osoby se  
   zrakovým postižením
23. 3. od 12 hod. v „K“   Technika a my 
26. 3. od 14 hod. na „K“   Křeslo pro hosta - „Beseda o legendární 

Sanatorce s Michaelou Stuchlou a Jaro-
slavem Pavlíčkem“

27. 3. od 14 hod. na Majáku   Bowling na „Majáku“  Sraz ve 13.50 hod. 
  před „Majákem“, nutné přihlásit se!
29. 3. od 10 hod. na „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pleteme z pediku
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.

Charita Šumperk

SONS Šumperk

Šumperský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, www.sumperk.cz. Vychází dvakrát za měsíc. Zdarma. Náklad 14 000 výtisků. Vydavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 
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.

Centrum pro rodinu
Každou St od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každou St od 15 hod. ve „FS“   Odpolední herna pro děti  Hraní pro děti 
  bez organizovaného programu 
Každou Ne během deváté   Program pro děti během nedělního kázání
mše svaté ve „FS“   Zveme další rodiče k účasti a prosíme 
  o zapojení do přípravy programů.
Každou St od 14 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost 
Každý Čt od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory 
  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26.

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každé úterý od 15 hod v „T“   Sportovní klub pro mládež 
  Pro děti 4. - 9. třída
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace v angličtině pro mírně 
  pokročilé
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika 
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo 
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com. 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 
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) 602 704 665  ~  8  holoubkovah@pas-zabreh.cz
) 606 782 355  ~  8  sebelar@pas-zabreh.cz

!! Jarní prohlídka !!

Areál PAS Zábřeh na Moravě a.s.
U Dráhy 828/8, 789 13  Zábřeh

www.pas-zabreh.cz, info@pas-zahreh.cz

Bosch Car Servis 
dále nabízí:

Přezutí a výměnu pneu 
za 650,- Kč 

(stálým zákazníkům 
uschování ZDARMA)

* test účinnosti brzd
* kontrola přední a zadní nápravy, řízení 
  včetně zavěšení kol a stavu pneumatik 
  (vč. rezervy)
* kontrola stavu výfukového potrubí 
  a těsnost soustavy
* kontrola stavu provozních kapalin 
  (motorového oleje, servořízení, 
  brzdové kapaliny, chladící kapaliny 
  a těsnost soustavy - vč. doplnění 
  - zákazník si hradí sám)
* test akumulátorové baterie, 
  dobíjení a kontrola vnějšího 
  a vnitřního osvětlení vozidla a jeho 
  seřízení
* kontrola stavu stěračů 
  a ostřikování
* kontrola platnosti lékárničky 
  a STK

26.3. - 13.4.2018
osobních vozidel za 150,- Kč

inzerát 10,4 x 14 cm
2.162,- + DPH - Šumperský zpravodaj
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PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz

NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.300.000 Kč      

• byt 2+1 
• 54 m2, 4. patro, balkon, 2x komora
• neprůchozí pokoje, rekonstrukce
• DB s možností převodu do OV 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Erbenova      1.250.000 Kč   

• projekt zahrnuje celkem 
   8 dvoupodlažních ŘD, dispozice 4+KK
• garáž. stání, pozemek 462 m2

• výstavba zahájena, dokončení 
   jaro 2019 Volejte: 733 734 435

Novostavby řad. rod. domů ve V. Losinách

•  byt 3+1, 2 sklepy
•  cihlový byt, 78 m2, OV, 1.NP
•  zasklená lodžie, balkon, šatna
•  neprůchozí pokoje, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

 Šumperk , Kosmonautů 1.990.000 Kč           
• byt 2+1
• cihlový byt , 52 m2, OV, 2.NP
• vlastní zahrádka u domu
• plyn. kotel, možnost upravit na 3+kk

Volejte: 733 734 435

Šumperk , Denisova              1.430.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Šumperk, Bludovská     1.650.000 Kč 

• 74 nových bytů u Wolkerových Sadů
• 1+kk, 2+kk, 3+kk s terasou, garáž.
    stáním, výstavba zahájena
 • dokončení konec roku 2018

Volejte: 733 734 435

Projekt moderního bydlení v Zábřeze

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 3+1 

V ŠUMPERKU.
DÁLE HLEDÁME DŮM 
V OKOLÍ ŠUMPERKU 

A ZÁBŘEHU.
NA LOKALITĚ ANI STAVU 
NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ.

PLATBA V HOTOVOSTI.

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.300.000 Kč      

• byt 2+1 
• 54 m2, 4. patro, balkon, 2x komora
• neprůchozí pokoje, rekonstrukce
• DB s možností převodu do OV 

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Erbenova      1.250.000 Kč   

• projekt zahrnuje celkem 
   8 dvoupodlažních ŘD, dispozice 4+KK
• garáž. stání, pozemek 462 m2

• výstavba zahájena, dokončení 
   jaro 2019 Volejte: 733 734 435

Novostavby řad. rod. domů ve V. Losinách

•  byt 3+1, 2 sklepy
•  cihlový byt, 78 m2, OV, 1.NP
•  zasklená lodžie, balkon, šatna
•  neprůchozí pokoje, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

 Šumperk , Kosmonautů 1.990.000 Kč           
• byt 2+1
• cihlový byt , 52 m2, OV, 2.NP
• vlastní zahrádka u domu
• plyn. kotel, možnost upravit na 3+kk

Volejte: 733 734 435

Šumperk , Denisova              1.430.000 Kč 

Volejte: 733 734 435

• byt 3+1
• panel, 70 m2, 2. NP, lodžie
• neprůchozí pokoje, zděné jádro
• ihned volný, sklep

Šumperk, Bludovská     1.650.000 Kč 

• 74 nových bytů u Wolkerových Sadů
• 1+kk, 2+kk, 3+kk s terasou, garáž.
    stáním, výstavba zahájena
 • dokončení konec roku 2018

Volejte: 733 734 435

Projekt moderního bydlení v Zábřeze

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 3+1 

V ŠUMPERKU.
DÁLE HLEDÁME DŮM 
V OKOLÍ ŠUMPERKU 

A ZÁBŘEHU.
NA LOKALITĚ ANI STAVU 
NEMOVITOSTÍ NEZÁLEŽÍ.

PLATBA V HOTOVOSTI.

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

Přijmeme:

STAVBYVEDOUCÍ
SVÁŘEČE (metoda CO2, TIG)

ZEDNÍKA
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA  
pro výrobu elektromotorů

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

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

Nabízíme: Náborový příspěvek 5.000 Kč (dle 
pozic). Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ 
V ŠUMPERKU?

Nově nabízíme čištění teras, chodníků, zámkové dlažby, 

vstupů u domů a fasád tlakovým mytím!

Našich služeb mohou využít také organizace a � 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

INZERUJTE  
v Šumperském ZPRAVODAJI!
Náklad 14.000 ks * 20.000 čtenářů * 2x měsíčně

VOLEJTE 724 521 552
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ENCO group, s.r.o., Smluvní partner ČEZ

PROJEKTANT ELEKTRO
ELEKTROMONTÉR

přijme do pracovního poměru 
pro pracoviště Zábřeh kolegy na pozice

již 29 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

Dva páry brýlových skel za cenu JEDNOHO
dle Vašeho výběru platí pro všechny typy skel včetně 
MULTIfokálních VARILUX VŠE v JEDNOM (dálka, 
práce s PC, nablízko). Více info v optice

NOVINKA ROKU 2018
Nové multifokální čočky „Varilux X“
-čočky s rozšířenou zónou na PC a nablízko

OBLÍBENÁ AKCE 1+1

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.optomedic.cz       
www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680
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Již brzy 
prozradíme,
co chystáme!

Děkujeme, 
že chodíte 
do divadla!

DIVADLO ŠUMPERK

• 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
OPERÁTOR/KA

CO SE U NÁS NAŠIM 
ZAMĚSTNANCŮM LÍBÍ:

Michal: „Rád si dám kafe zdarma.“
Roman: „Mám čtyři volné dny v týdnu.“

Kateřina: „Líbí se mi přístup mého vedoucího.“
Marcela: „Mám kolem sebe prima kolegy.“

Dušan: „Pracuji v moderním prostředí.“

    800 777 000
        nabory@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.epcos.info

Zaujali 
jsme Vás?

CO VÁS ČEKÁ:
• manipulace s výrobky
• obsluha výrobních zařízení
• průběžná kontrola kvality výrobků 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE:
• každý měsíc akce pro zaměstnance a jejich rodiny
• s našimi výhodnými mobilními tarify volá výhodně
  celá Vaše rodina
• 25 dní dovolené ročně
• dotované stravování - výběr z pěti druhů jídel 
  + deseti druhů chlazenek
• káva na pracovišti zdarma

comfort living

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


