
Stovky návštěvníků přilákal o  uply-
nulém víkendu jubilejní dvacátý roč-
ník slavností města, které připomínají 
tzv. šumperský sněm ze 4. června roku 
1490. Část sobotního programu pak 
byla věnována 100. výročí konce první 
světové války a  založení samostatného 
československého státu.

Třídenní „sněmovní“ oslavy, jež le-
tos získaly certifikát JESENÍKY® ori-
ginální produkt v  kategorii zážitky, 
nabídly v  Pavlínině dvoře a  v  sadech 
1. máje opravdu nabitý program. Po-
čínaje divadelními představeními pod 
širým nebem přes pódiová vystoupení, 
soutěže a  atrakce pro děti, tvořivé díl-
ny, koncerty, jízdy motorovými vlaky 
až po  parádní historickou podívanou. 
Nechyběly rytířské hry a bitky, průvod 
městem v historických kostýmech, oh-
ňová show a závěrečný velkolepý ohňo-
stroj, který se letos nesl v duchu stého 
výročí vzniku Československa. -kv-
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bazénu závisí na rozhodnutí 
„antimonopolního“ úřadu
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Sluneční škola 
oslaví třicátiny, 
přijede i Ujfaluši

Šumperk si připomněl hned dvě historické události

Sobota nabídla středověké setkání s rytíři. Nouze tak nebyla o líté souboje, doprovázené řinčením zbraní.  Foto: P. Kvapil

Ze středověku se návštěvníci slavností přenesli do minulého století. Komponova-
ný podvečer připomněl divákům sté výročí vzniku republiky.                   Foto: -pk-

Odstartovala demolice „sanatorky“, 
nahradí ji stejnojmenné sportovní láz-
ně.    Strany 3, 5, 7

Stěhování knihovny do nového „vypuk-
ne“ za necelé dva měsíce.    Strana 4

Úřadovna v  Jesenické ulici otevřela své 
dveře veřejnosti.   Strana 5

Šesťáci z  Hlucháku získali první místo 
v Souboji čtenářů.   Strana 6
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Zahájení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 
na Benátkách se opět posouvá. Podniky města Šum-
perka, které AQUAcentrum provozují prostřednic-
tvím dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály, 
sice v dubnu vybraly zhotovitele, jedna z firem, jež po-
slala nabídku a skončila na druhém místě, ale podala 
námitku proti výsledku soutěže. Po  jejím odmítnutí 
zadavatelem pak minulé pondělí podala v  zákonné 
lhůtě návrh, aby Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže přezkoumal rozhodnutí zadavatele. Pro Podniky 
města to znamená, že v následujících dvou měsících 
nemohou s vybraným dodavatelem, společností PKS 
stavby ze Žďáru nad Sázavou, uzavřít smlouvu na   
realizaci stavby.

Do soutěže na zhotovitele stavby se přihlásili čtyři 
zájemci. Nejvyšší cenu, 173 miliony korun, nabídla 
liberecká firma Syner, následoval pražský Metrostav 
se 158 miliony, Hochtief CZ Praha, který požadoval 
za realizaci 156 milionů, a zmíněné PKS stavby, jejichž 
nabídková cena 155 milionů byla nejnižší. „Po  po-
souzení a vyhodnocení nabídek vybrala správní rada 
PMŠ 23. dubna jako dodavatele společnost PKS stav-
by. Firma Hochtief, jež skončila druhá, se však ve lhů-
tě pro podání námitek proti výsledku „odvolala“ 
a rozporovala referenční stavbu, kterou vítězná firma 
předložila prostřednictvím subdodavatele,“ uvedl Pat-
rik Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků města Šumperka. 
Paradoxní na celé situaci podle něj bylo, že Hochtief 
v nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím stej-
ného subdodavatele a téže stavby. Po analýze námitek 
třemi právními subjekty bylo rozhodnuto o jejich od-
mítnutí. Na toto rozhodnutí reagovala firma Hochtief 
podáním návrhu na zahájení řízení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže.

„V pondělí 28. května jsme obdrželi stejnopis návr-
hu stěžovatele, který podal k Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže. Navrhuje v něm zahájit řízení pro 
přezkoumání úkonu zadavatele, konkrétně rozhod-

nutí o výběru dodavatele,“ sdělil Pavlíček. V návrhu 
podle něj stěžovatel již nerozporuje samotnou refe-
renční stavbu, ale to, že nebyla součástí rekonstrukce 
bazénu. „Stěžovatel není ve svých námitkách konzis-
tentní a snaží se už jen hrát se slovíčky, takže věřím, 
že úřad podaný návrh nakonec zamítne. Bohužel 
jsme ale nyní v  situaci, kdy podle zákona nesmíme 
po  dobu šedesáti dnů uzavřít smlouvu s  vybraným 
dodavatelem, ačkoli jsme k tomu my i zhotovitel při-
praveni,“ konstatoval ředitel. 

Podniky města tak nyní musejí vyčkat na rozhod-
nutí „antimonopolního“ úřadu. Pokud návrh stěžova-
tele zamítne, přijde Hochtief o kauci ve výši jednoho 
procenta z  jím nabídnuté ceny, jež propadne státu, 
a uzavření smlouvy už nic bránit nebude. V opačném 
případě pak mohou nastat dvě situace. „Úřad může 
zrušit buď finální rozhodnutí o  výběru dodavatele, 
kdy bychom museli nejvýhodnější nabídku znovu 
přezkoumat, nebo celé zadávací řízení, čehož se stě-
žovatel také domáhá,“ přiblížil možný vývoj Pavlíček 
a podotkl, že pokud do šedesáti dnů nepadne pravo-
mocné rozhodnutí, mohou Podniky města smlouvu 
se společností PKS stavby uzavřít. „V  takovém pří-
padě se bavíme o přelomu července a srpna, kdy by 
mohlo dojít k  předání staveniště zhotoviteli, který 
by měl od  tohoto okamžiku na  realizaci celého díla 
patnáct měsíců, tedy do  konce října příštího roku,“ 
odhadl možné dokončení rekonstrukce ředitel. Ten, 
vzhledem ke stávající situaci, již projednával s provo-
zovatelem bazénu otázku, zda by i v  takto pozdním 
termínu bylo možné zahájit povinnou školní výuku 
plavání. Reálné to podle něj je s  tím, že kapacita by 
byla přednostně vyhrazena pro šumperské školáky. 

Objekt krytého bazénu je už delší dobu kompletně 
vyklizený a všechna zařízení jsou rozebraná. V sou-
časnosti probíhá v  jeho okolí pokládka teplovodu, 
neboť kogenerační jednotka na bazénu se napojí na   
kotelnu v Blanické ulici.  Pokr. na str. 4

Zahájení rekonstrukce bazénu závisí 
na rozhodnutí „antimonopolního“ úřadu

  

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 21. června

Naposledy před letními prázdninami se sejdou 
ve čtvrtek 21. června ke svému jednání šumperští 
zastupitelé. V jeho úvodu se budou zabývat rekon-
strukcí někdejší manufaktury, v níž vznikne expo-
zice textilnictví, a  také otázkou dětského parčíku 
u divadla, jehož realizaci vybrali v anketě v rámci 
participativního rozpočtu občané. Projednat by 
měli závěrečný účet města, účetní závěrku, přehled 
daňových a  nedaňových příjmů obyvatel města 
ke  konci května a  plnění plánu investiční výstav-
by k  31. květnu letošního roku. Schválit by měli 
rovněž veřejnou finanční podporu v  oblasti vý-
konnostního sportu, zprávu o plnění strategického 
plánu rozvoje města a vyhodnocení akčního plánu 
za  rok 2017, návrh nového akčního plánu na  léta 
2018 - 2022 a  rozpočtový výhled na  stejné obdo-
bí. A seznámí se se zprávami o hospodaření s ko-
munálním odpadem a o stavu životního prostředí 
v Šumperku v loňském roce. Chybět nebudou ani 
finanční materiály a řada majetkoprávních záleži-
tostí. Jednání začíná v  15 hodin v  zasedací míst- 
nosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

     V kostele se představí 
mladí fotografové z Šanghaje

Po  loňské účasti souboru z  městského obvodu 
Minhang čínské Šanghaje na šumperském folklor-
ním festivalu pokračuje spolupráce v oblasti kultury 
s tímto dalekým městem. V klášterním kostele bude 
během léta k vidění výstava fotografií historické ar-
chitektury, jež se nachází právě v obvodu Minhang. 
Autory jsou mladí šanghajští fotografové.

„Na dvaceti panelech bude v tzv. české kapli vy-
staveno čtyřicet fotografií mladých talentovaných 
umělců,“ říká Bohuslav Vondruška z  oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. Vzá-
pětí upřesňuje, že výstava bude zahájena v  úterý  
26. června v 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého. „Vernisáže se zúčastní pětičlenná delegace 
z  čínské Šanghaje v  čele s  Jizhenem Yangem, ře-
ditelem Kanceláře pro rozhlas, film a televizní vy-
sílání obvodu Minhang,“ prozrazuje Vondruška. 
Součástí bude vystoupení komorní sestavy Šum-
perského dětského sboru Motýli, jež se pak připojí 
k celému sboru, který od sedmé podvečerní pořá-
dá v hlavní lodi kostela velký benefiční koncert pro 
nadaci Dobrý anděl.

Výstava bude přístupná zdarma všem zájemcům 
během července a srpna denně vždy od 9 do 15 ho-
din a potrvá do 30. září.  -kv-

Šumperská „ZUŠka“ se letos opět připojila k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol nazvanému 
ZUŠ Open. Ve čtvrtek 24. května se na pěší zóně a na pódiu v parku „u sovy“ představili žáci docházející do obo-
rů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického.  Foto: P. Kvapil

Staré město Quibao.  Foto: archiv MěÚ
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Zpravodajství/Sanatorka

Prumhor se pustil 
do zateplení zimního stadionu

Odstartovala demolice „sanatorky“, nahradí ji stejnojmenné sportovní lázně

Další etapa modernizace šumperského zimního 
stadionu, označená jako 2B, odstartovala. Dodavatel-
ská firma během ní zateplí tři stěny objektu a vymě-
ní vybraná okna, součástí zakázky jsou rovněž dílčí 
práce v  interiéru. Staveniště převzala místní firma 
Prumhor minulou středu, na realizaci má devadesát 
dnů. 

Jednou z podmínek zakázky je, že do 20. července 
musí firma dokončit vyzdění stěn a výměnu oken, aby 
Podniky města Šumperka, jež zimní stadion provo-
zují prostřednictvím dceřiné společnosti Šumperské 
sportovní areály, mohly zahájit výrobu ledu pro let-
ní přípravu hokejistů. Ještě předtím dojde k menším 
úpravám v  interiéru, který se vymaluje, a  na  stěně 
společné s ubytovnou Sport se vymění stávající okna 
za protipožární. Ve druhé polovině července a během 
srpna pak firma dokončí práce uvnitř budovy a zatep-
lí celý vnější plášť objektu. 

Stávající dispoziční řešení budovy se příliš nezmě-
ní. Dojde pouze ke zmenšení oken nad vstupy a jejich 
redukci na východní straně. Barevnost vnějšího pláště 
pak vychází z podoby nové střešní konstrukce. Sloupy 
mezi okny budou ve stejné, tmavě šedé až černé barvě 
jako střešní ocelové vazníky, vnitřní fasáda dostane 
šedý, o  něco světlejší kabát. Vnější fasáda pak bude 
reverzně opačná k  barvám již zateplené východní 
stěny budovy Sport. Uvnitř se počítá ještě s doplňky 
v modrožlutých barvách hokejového klubu, což jsou 
zároveň barvy z městského znaku, barvy Olomoucké-
ho kraje i Podniků města Šumperka. Aktuální etapa 
modernizace přijde na necelých devět milionů korun 
bez DPH. -kv-

Ve  čtvrtek 24. května se začala psát 
nová kapitola historie areálu někdejší-
ho plicního sanatoria, kterému místní 
neřeknou jinak než sanatorka. Odstar-
tovala totiž dlouho odkládaná demoli-
ce zchátralých objektů. Jako první šla 
k zemi bývalá vrátnice stojící nedaleko 
hlavní budovy léčebny, jež se rovněž 
zbourá. Na  jejím místě vyrostou nové 
objekty budoucích Sportovních lázní 
Sanatorka. Zahájení demolice přihlí-
žela i  skupina aktivistů s  transparenty. 
Neprotestovali proti vlastnímu bou-
rání zdevastovaných staveb, ale proti 
tomu, že nebude zachován ozdobný 
reliéf ve štítu, který byl vytvořen podle 
návrhu olomouckého sochaře Julia Pe-

likána. Ten se na výzdobě „sanatorky“ 
významně podílel.

„Nepřišli jsme pohřbít sanatorku, 
i když kousek nostalgie v nás zůstane, ale 
sešli jsme se proto, že nám záleží na za-
chování reliéfu, který je poslední histo-
rickou připomínkou bohaté minulosti 
budovy. Pokud se to podaří, bude na vás 
hrdý nejen Šumperk, ale i okolí,“ obrátil 
se během krátkého setkání před zdevas-
tovanou budovou na  představitele spo-
lečnosti MAPO Group, jež areál vlastní, 
jeden z protestujících Jaroslav Pavlíček. 
Ten má k  místu úzký vztah, jeho otec 
Josef v  někdejším dětském sanatoriu 
pracoval a řadu let zachycoval prostřed-
nictvím fotografií jeho život a proměny. 

Záchrana štukového reliéfu, který 
byl vytvořen podle Pelikánova návrhu 
v roce 1926, ovšem kvůli špatnému sta-
vu možná není. „Reliéf umístěný ve štítu 
budovy je ožehavé a  diskutované téma. 
Už při přípravě projektu před dvěma lety 
jsme se vážně zabývali myšlenkou, že jej 
přeneseme. Nechali jsme proto zpraco-
vat odborný posudek od  restaurátora 
sochařských děl Jaroslava Vrbaty z Par-
dubic, který má na tuto činnost certifikát 
ministerstva kultury. Ukázalo se, že se-
jmutí by bylo nejen nákladné, ale i tech-

nicky téměř neproveditelné. Muselo by 
probíhat po  malých částech a  výsledek 
by byl velmi nejistý. Navíc se podle vyjá-
dření restaurátora jedná o technologicky 
nevýraznou a památkově nevýznamnou 
výzdobu, která nemá žádnou vysokou 
uměleckou ani historickou hodnotu,“ 
uvedl Martin Pelnář, ředitel společnos-
ti MAPO Reality spadající do  skupiny 
MAPO Group. Vzápětí dodal, že firma 
se proto rozhodla pořídit jeho věrnou 
kopii, kterou chce umístit v nové stavbě. 
 Pokr. na str. 5

Stavba jako zrcadlo parku a park jako interiér stavby: hlavní myšlenka architektky 
Alice Michálkové při tvorbě návrhu nové podoby areálu.  Autor: AMTB s. r. o.

Zástupci aktivistů s  transparenty se krátce setkali před zdevastovanou budovou 
s představiteli společnosti MAPO Group, jež areál vlastní.  Foto: -pk-

Milovníci filmového plátna ze Šumperka a okolí se po více než čtyřměsíční pauze dočkali znovuotevření kina 
Oko. Rekonstrukce změnila takřka k nepoznání foyer s předprodejem vstupenek, kavárnu a prostor šaten a cho-
deb vedoucích ke kinosálu. Poprvé mohli její výsledek návštěvníci obdivovat minulý pátek. Ti, kteří si nenechali 
ujít film Solo: Star Wars Story, si pak premiérově „vychutnali“ nové ozvučení Dolby Atmos. Slavnostní otevření 
proběhne v pátek 8. června, kdy kino uvede celovečerní dokumentární snímek Poslední útěk Jeronýma Pražské-
ho šumperské společnosti Vistafilm.  Foto: P. Kvapil
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Zahájení rekonstrukce bazénu závisí 
na rozhodnutí „antimonopolního“ úřadu

Stěhování knihovny do nového „vypukne“ za necelé dva měsíce

   Pokr. ze str. 2
„Od  jara do  podzimu bude tato 

jednotka nejen vyrábět elektřinu pro 
bazén, ale současně ohřívat vodu. 
Přebytky bude dodávat přes kotelnu 
do  bytových domů a  naopak v  zimě 
bude kotelna vypomáhat s  ohřevem 
vody na bazénu,“ popsal Pavlíček. Vzá-
pětí přiznal, že i  tato stavba se potýká 
s  nečekanými komplikacemi. Během 
výkopových prací totiž byly objeveny 
trasy vedení vysokého napětí, jež ne-
jsou v  projektu zaneseny a  protínají 
trasu teplovodu. Ten tak musí uničov-
ská dodavatelská firma Martech Hol-
ding položit hlouběji.

A  problémy jsou rovněž v  místě kří-
žení s  plynovodem vedoucím podélně 
s  komunikací v  Lidické ulici. „Provo-
zovatel plynovodního zařízení nám  
odmítnul písemně potvrdit hloubku ulo-

žení vedení. Při původně plánovaném 
protlaku by tak zhotovitel riskoval jeho 
možné proražení. Musí proto zažádat 
o  nové rozhodnutí pro zvláštní užívání 
komunikace, aby mohl provést starto-
vací jámu v komunikaci v místě křížení. 
Bude tedy rozkopaný nejen chodník, ale 
i část komunikace z obou stran, takže je 
třeba řešit i  dočasnou úpravu doprav-
ního značení. V úseku od konce komu-
nikace Lidické směrem k  výškovému 
domu v Lidické 90 bude stavba do vyří-
zení potřebných povolení pozastavena,“ 
upřesnil ředitel Podniků města, který 
odhaduje, že termín dokončení se pro-
táhne asi o půldruhého měsíce. V úseku 
od Lidické ulice směrem k bazénu budou 
práce pokračovat s tím, že firma provede 
povrchy tak, aby co nejméně zatěžovaly 
provoz restaurace a  sportovišť v  areálu 
na Benátkách. -kv-

Necelé tři měsíce zbývají do chvíle, kdy se šumper-
ským knihomolům a  dalším nedočkavcům poprvé 
otevřou zrekonstruované prostory městské knihovny 
v někdejší Masarykově škole. Stávající budovu opustí 
knihovnice začátkem srpna, následovat je budou v těs-
ném „závěsu“ samotné knihy. Jejich přesun zajistí spe-
cializovaná firma. V srpnu si tak čtenáři budou moci 
půjčovat knihy pouze v  pobočce Sever v  Temenické 
ulici, i ta se však na několik dnů uzavře.

Bývalí žáci a  kantoři někdejší Masarykovy ško-
ly v ulici 28. října by dnes její vnitřní prostory téměř 
nepoznali. Potvrdila to poslední květnovou sobotu 
skupinka spolužáků, kteří sem docházeli v letech 1947 
- 1951. Posledních dvaačtyřicet let se scházejí každým 
rokem a návštěva bývalé školy je nedílnou součástí sra-
zů. Po loňské „rekonstrukční“ pauze měli letos od ře-
ditelky knihovny slíbenou speciální prohlídku - jako 
odměnu za řadu příspěvků do dnes již téměř hotového 
almanachu, který vyjde u příležitosti slavnostního ote-
vření knihovny a připomene devadesát let od zřízení 
první české šumperské školy.

Přestavba objektu na knihovnu, vzdělávací a komu-
nitní centrum, jež odstartovala předloni na  podzim, 
je v cílové rovince. Prostory jsou vymalované, podla-
hy poryté linem, hotové je osvětlení i výtah, všechny  
toalety jsou kompletně vybavené a osazeny jsou rov-
něž kuchyňské linky pro zaměstnance. Stavební dělníci 
z kroměřížské dodavatelské firmy VW WACHAL tak 
již budovu až na pár výjimek opustili a příští týden za-
číná těrlická firma Inter Dekor HP instalovat nábytek 
a další vnitřní vybavení, jež přijde na dvanáct milionů 
korun. Dalšího půl milionu pak stálo gastronomic-
ké vybavení kavárny a  cateringové místnosti, které 
pražská firma Marccrab Gastro CB osadí od  18. do   
30. června.

„Předání vybavené budovy knihovny je plánováno 
na  31. července. Během prvního srpnového týdne se 
nejprve do nových prostor přestěhuje server spolu se 
všemi počítači a poté naši zaměstnanci a knihy,“ říká 
ředitelka knihovny Kamila Šeligová. 

Přestěhování šedesáti tisíc svazků bude „mít na tri-
ku“ odborná firma, jež na speciálních vozících přemístí 
do  regálů v nové knihovně celé řady knih podle abe-
cedy. „Kdybychom měli všechny knihy dávat do balíků 

a potom znovu abecedně třídit, trvalo by to nejméně 
dva měsíce,“ objasňuje ředitelka. Vzápětí zdůrazňuje, 
že od 30. července do konce srpna bude stávající bu-
dova uzavřena a  v  provozu bude pouze pobočka Se-
ver v Temenické ulici. I  ta však nebude v  termínu od   
30. července do  3. srpna knihy půjčovat, neboť v  té 
době bude demontován a následně nově zapojen kni-
hovní server, na který je vzdáleně připojena, stejně jako 
dvaadvacet venkovských knihoven. Do pobočky Sever 
tak budou moci čtenáři zamířit od pondělí 6. srpna. 

„Věříme, že během týdne server zapojíme. V případě 
komplikací budeme veřejnost informovat prostřednic-
tvím webových stránek a facebooku,“ ujišťuje Šeligová 
a dodává, že pokud si čtenáři půjčí na prázdniny více 
knih, nebudou upomínáni, ale výpůjčka jim bude au-
tomaticky prodloužena až do září. „Čtenáři mohou pří-
padně půjčené knihy po částech vracet do biblioboxu 
umístěného před stávající knihovnou, jenž bude denně 
vybírán. V souvislosti s náročnou a složitou organizací 
stěhování prosíme všechny o pochopení,“ zdůrazňuje 
ředitelka.

Slavnostní otevření knihovny, která nově pone-
se ve  svém názvu jméno prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka, je naplánováno na sobotu  
1. září, kdy proběhne den otevřených dveří. Běžný pro-
voz, spojený s půjčováním knih a poskytováním dal-
ších knihovnických služeb, pak odstartuje v  pondělí  
3. září. -kv-

Zahrada šumperské knihovny hostila ve čtvrtek 24. května čtvrtý ročník „Kávo-
vého dýchánku“. Akci uspořádaly knihovnice ve  spolupráci s místní organizací 
nevidomých a slabozrakých a se školou Pomněnka. Ta mimo jiné přichystala vy-
stoupení svých klientů - členů divadelního spolku Pomněnka, kteří za své výkony 
v představení Švejk sklidili nadšené ovace publika.  Foto: R. Krymlák

V nejvyšším podlaží vznikl víceúčelový sál se záze-
mím.                                                                   Foto: -zk-

  

     Šumperský dětský sbor 
zapíše nové zpěváčky

Zápis zpěváčků do přípravných oddělení Šum-
perského dětského sboru proběhne ve  čtvrtek 
21. a v pátek 22. června vždy od 14 do 17 hodin 
ve zkušebně na Komíně. Sbor přijímá děti od pěti 
let s chutí do zpívání. Překážkou vůbec není, po-
kud dítě dosud zpívat neumí. ŠDS přijímá všechny 
děti a podmínky jsou jednoduché. Při zápisu dítě 
zazpívá jednu písničku, nejlépe lidovou. Bližší in-
formace sdělí Ivana Žůrková, tel.č. 725  012  639, 
motyli@spk.cz.  -red-

     Kam o víkendu 
s bolavým zubem

Zubní pohotovost na Šumpersku probíhá o ví-
kendu a ve svátky v čase od 8 do 11.30 hodin. In-
formaci o tom, který lékař slouží a kde má zubní 
pohotovost, sdělí na telefonním čísle 585 544 444. 
Více lze nalézt na  stránkách www.dent.cz v  sekci 
pro veřejnost. -red-

     Chcete poměřit své síly 
s divadelníky?
Přijďte si zahrát fotbálek

Již čtvrtý ročník tradičního přátelského fotbalo-
vého turnaje nazvaného Divadelní fotbálek je na-
plánovaný na sobotu 30. června od 17 hodin. Letos 
se odehraje na  hřišti pro malý fotbal na  Tyršově 
stadionu. Herci a zaměstnanci divadla tak uzavřou 
končící sezonu. Na akci se mohou do 19. června 
přihlásit na e-mail tajemnice@divadlosumperk.cz 
čtyřčlenná družstva z  řad veřejnosti bez rozdílu 
věku. A  co je na  turnaji čeká? Každopádně pří-
jemná atmosféra, spousta smíchu a osobní setkání 
s herci šumperského a opavského divadla. -red-
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Zpravodajství/Sanatorka

Úřadovna v Jesenické ulici otevřela své dveře veřejnosti
Předposlední květnový čtvrtek uspo-

řádal šumperský městský úřad histo-
ricky první den otevřených dveří. Více 
než čtyři stovky návštěvníků si během 
něj prohlédlo v  úřadovně v  Jesenické 
ulici zkušební místnost řidičů, monito-
rovací stanici městské policie, stavební 
archiv a jednotlivé odbory úřadu. 

Zaměstnanci připravili pro příchozí 
stanoviště s  různými úkoly, které byly 
tematicky zaměřeny na  vykonávané 
agendy jednotlivých odborů. Zájemci 
si tak mohli zkusit vyplnit živnostenský 
list, dozvěděli se zajímavé informace 
o  historii stavebnictví, vyzkoušeli si 
testy k získání řidičského průkazu na-
nečisto, seznámili se s  pravidly vydá-
vání občanských průkazů a cestovních 
pasů a mohli si prohlédnout vybavení 
městské policie. Připraveny byly i  vě-
domostní soutěže a  kvizy, za  jejichž 
správné zodpovězení získali malou 

odměnu. „Naším záměrem bylo před-
stavit úřad jako otevřenou organizaci, 
od níž mohou občané očekávat vstříc-
nost zaměstnanců a  kvalitní posky-

tování služeb. Příští rok chceme akci 
zopakovat a lidem otevřít i dveře nově 
zrekonstruované radnice,“ řekl tajem-
ník městského úřadu Petr Holub.  -oh-

   Pokr. ze str. 3
„Nechali jsme reliéf podrobně troj-

rozměrně nasnímat pomocí dronu, 
abychom mohli zadat zhotovení jeho 
přesné kopie,“ upřesnil Pelnář a  podo- 
tkl, že jednou z variant je její umístění 
v malé expozici věnované historii areálu 
„sanatorky“. Ta by se měla nacházet 
u  hlavního vstupu do  nového objektu. 
„Několikrát zaznělo, že se jedná o  akt 
barbarství. To, co jsme mohli, jsme ale 
zachránili. Nastoupil jsem do  nemoc-
nice jako správce majetku před dvaa-
dvaceti lety a asi o tři roky později jsme 
v  garážích objevili čtyři sochy od Julia 
Pelikána, jež původně stály na podstav-
cích u schodiště. Nechali jsme je zrestau-
rovat a přemístili do parku nemocnice. 
Nyní zvažujeme, že je vrátíme zpět. Po-
dařilo se nám také zachránit historickou 
promítačku z kinosálu, jež se v expozici 
rovněž objeví. Z  jedné z vnitřních stěn 
hlavní budovy sanatoria jsme pak se-
jmuli pamětní desky bývalých zaměst-

nanců plicní léčebny, kteří zahynuli 
během druhé světové války, a  umístili 
je s  vysvětlujícím textem na  centrální 
schodiště budovy ředitelství nemocni-
ce. Bohužel značná část výzdoby, kterou 
vytvořil sochař Pelikán, byla zničena 
nebo odcizena, jako například kamen-
né mísy na květiny u zábradlí balkonu. 
V  této souvislosti jsme několikrát po-
dávali trestní oznámení na neznámého 
pachatele,“ připomněl Martin Pelnář. 

„Nemáme v  úmyslu bránit demoli-
ci, protože samozřejmě víme, že bývalí 
majitelé nechali areál sanatoria zpust-
nout a  zchátrat. Držíme vám naopak 
palce, aby se ho podařilo opět oživit. 
Jen jsme měli o  využití trochu jinou 
představu. Nejsme ale žádní vaši nepřá-
telé,“ zdůraznil poté Jaroslav Pavlíček. 
„My vás jako nepřátele nevnímáme. 
Vaše iniciativa nás přivedla k  tomu, 
že jsme se začali některými podněty 
zabývat. Snažili jsme se proto navázat 
na  historii původního vodoléčebného 

ústavu, byť v obměněné podobě s ohle-
dem na  dnešní dobu,“ reagoval ředi-
tel společnosti MAPO Group Martin  
Polach, který připustil, že jde o  nená-
vratnou investici. Emoce, jež se v sou-
vislosti s  projektem objevily, nejsou 
podle něj na místě. „Měli jsme několik 
nabídek od developerů na koupi areálu. 
Sanatorky jsme se ale nezbavili a  roz-
hodli se pro její revitalizaci, aby mohla 
sloužit lidem ze Šumperka a celého re-
gionu,“ zdůraznil na závěr Polach. 

Z bývalého plicního sanatoria, kdysi 
významného centra v boji s dětskou tu-
berkulózou, je v současnosti jen torzo. 
Střecha budovy je z  více než šedesáti 
procent poškozená, takže do  objektu 
už několik let masivně zatéká. Na sou-
časném stavu se výrazně podepsala také 
demontáž litinových radiátorů v deva-
desátých letech, kterou neoprávněně 
provedl bývalý nájemce provozující 
kožedělnou dílnu. Tehdejší majitelé ne-
mocnice tuto záležitost nijak neřešili, 
takže se celý objekt přestal od  té doby 
také vytápět. Opuštěná budova se navíc 
v  minulosti stala dokonce vyhledáva-
ným útočištěm narkomanů a  bezdo-
movců. „Demolice bývalé sanatorky 
nás mrzí. Těm, kteří ale tvrdí, že její 
záchrana byla možná, bych chtěl znovu 
vzkázat, že objekt chátrá více než dvacet 
pět let,“ připomíná ředitel společnosti 
MAPO Group Martin Polach s tím, že 
zvenčí možná objekt vypadá zachovale, 
ale posudky už před dvěma lety jasně 
prokázaly natolik narušenou statiku bu-
dovy, že je dům prakticky neopravitelný 
a hrozí jeho zřícení. Jako nevyhnutelné 
řešení se tak ukázala demolice. 

Areál „sanatorky“ již „stavebně“ pře-
vzala ostravská firma Morys, která se 
nyní pouští do  naplánovaných prací. 
Zachována přitom zůstane vilka u Reis- 
sovy ulice, která po  rekonstrukci na-
bídne hostům lázní ubytování, a  také 
domek u zahradnictví, jenž bude v bu-
doucnu sloužit jako venkovní šatna pro 
sportovce. Projekt počítá rovněž s opra-
vou centrálního schodiště a  se sanací 
jezírka. Ostatní objekty v areálu, včetně 
bývalého sanatoria, čeká v následujících 
týdnech postupná demolice. Hotova by 
měla být do konce srpna. 

„V tuto chvíli už začínáme s vyklíze-
ním objektu od komunálního odpadu, 
na  které naváže postupná demolice 
s  pomocí těžké techniky. Získaný ma-
teriál bude rozdělen na stavební odpad, 
jenž bude uložen na skládku, a na frak-
ci, kterou lze recyklovat a  dále využít 
na přípravu území pro následnou stav-
bu volnočasového a  sportovního cen-
tra,“ popisuje postup prací výkonný  
ředitel stavby Jiří Šmidák z  firmy Mo-
rys. Zachovány podle něj pravděpo-
dobně zůstanou sklepní prostory a část 
základové desky, na níž se bude stavět. 

 Pokr. na str. 7

Město má certifikát 
JESENÍKY® originální produkt

Dvacátý ročník Slavností města 
Šumperka se může pyšnit certifikátem  
JESENÍKY® originální produkt. Roz-
hodnutí o jeho udělení „padlo“ ve středu  
23. května.

„Žádost jsme podali v  kategorii zá-
žitky. Certifikační komise ji posoudila 
kladně a  obzvlášť ocenila záměr naše-
ho oddělení kultury a  vnějších vztahů 
o maximální zapojení lokálních a regio- 
nálních umělců, subjektů a  výrobců 
do  této tradiční akce,“ uvedla tisková 
mluvčí šumperské radnice Olga Haj-
duková. Značka JESENÍKY® originální 
produkt garantuje zejména místní pů-
vod výrobku a vazbu na region Jeseníků, 
ale také jeho kvalitu a šetrnost k životní-
mu prostředí. V grafické podobě zvonku 
jesenického ji mohli návštěvníci letoš-
ních slavností města najít zakompono-
vanou přímo v jejich logu. -red-

Odstartovala demolice „sanatorky“, nahradí ji stejnojmenné sportovní lázně

Zaměstnanci úřadu připravili pro příchozí stanoviště s různými úkoly. 
 Foto: E. Rutarová

Jako první šla k zemi bývalá vrátnice stojící nedaleko hlavní budovy léčebny. 
 Foto: -pk-

Martin Pelnář ukazuje zdevastované 
prostory bývalého kinosálu.  Foto: -pk-Na „sanatorce“ se podepsalo 

třicetileté chátrání
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Zpravodajství/Informace

V  poslední době si hudební a  fil-
mová veřejnost oblíbila navštěvovat 
koncerty, jejichž tematikou je hud-
ba, která podmalovává vynikající díla 
české a  světové kinematografie. Šum-
perský smíšený pěvecký sbor Oculos 
meos dostal nabídku být protagonis-
tou právě takového projektu. Spolu se 
sborem Taptýda z Loučné nad Desnou 
a  Dechovým orchestrem ze Zábřeha 
uvede pod širým nebem dva koncerty 
plné filmových melodií. Koncert bude 
provázen videoprojekcí s  ukázkami 
z  filmů, jejichž hudba nás nejednou 
zasáhla svými krásnými tóny. Na kon-
certech zazní hudba z  filmů Hvězdné 
války, Jurský park, Gladiátor, Misie, 
Vinnetou, Popelka, James Bond, Šifra 
mistra Leonarda, Tenkrát na  západě, 
Zachraňte vojína Ryana a další. 

Pokud jste příznivci filmové hud-
by, můžete v  sobotu 9. června navští-
vit ve  20 hodin Masarykovo náměstí 
v  Zábřehu, kde vystoupení proběhne 
v  rámci festivalu Notování Zábřehem. 
Další příležitost budete mít během fes-
tivalu Hudba bez Hranic v  kulturním 
areálu v Dolních Studénkách v sobotu  
23. června ve 20 hodin. V. Rozehnal

V pátek 11. května vyrazila skupina 

šesťáků základní školy v ulici 8. května 
na pražské Výstaviště (veletrh Svět kni-
hy), kde se konalo finále Souboje čtená-
řů, soutěže zaměřené na práci s knihou 
a na porozumění textu a organizované 
v rámci kampaně Rosteme s knihou. Je 
jasné, že každý z pěti finálových týmů 
se prokázal jako mimořádně čtenářsky 
zdatný už tím, že překonal v  prvním 
kole oněch sto ostatních týmů. Proto 
měla porota připraveno mnoho dalších 
náročných otázek ke  čteným knihám, 
aby odpovědi pomohly určit umístění 
medailová.

Vždy deset vybraných finalistů re-
prezentovalo svůj tým (a  školu). Naše 
děti natolik předvedly své čtenářské 
znalosti, bystrost i  schopnost zformu-
lovat správnou odpověď, že se staly ab-
solutními vítězi celé soutěže! Doslova 
převálcovaly své soupeře. Svědčí o tom 
bodové rozestupy na stupních vítězů - 
Hluchák byl letos o 20 bodů lepší než 
druzí a o 40 bodů předčil třetí tým!

My, které jsme byly spoluaktérka-
mi i „trenérkami“ celého tříměsíčního 
snažení, sdílíme velikou radost nejen 
z fantastického prvního místa v repub-
lice, ale moc nás těší i  zápal pro věc, 
který děti předvedly, stejně jako týmo-
vá spolupráce a  zkušenost, že poctivá 
příprava a  mravenčí práce otevírají 
dveře k úspěchu.

Obrovský přínos soutěžní práce ale 
děti ocení nejspíš až časem  - kromě 
obohacení přečtenými příběhy přípra-
va přinesla veliký osobní pokrok v tzv. 
čtenářské gramotnosti, což jim ve stu-
diu i  v  jiných oblastech života přijde 
více než vhod. Naučily se promýšlet, 

spolupracovat, formulovat, nevzdávat 
se - a to vůbec není málo…!

A. Havlíčková, M. Fišerová, 
I. Pavlíková

Členky oddílu GK Šumperk se 
na  konci dubna účastnily 24. ročníku 
Memoriálu Petry Urbáškové, který se 
konal v jejím rodném Šumperku. Děv-
čata pokřtila tělocvičnu nové víceúče-
lové gymnastické haly ve Sluneční škole 
řadou krásných výkonů. 

Závod byl složen z trojboje - kladina, 
prostná a bradla. Nejúspěšnější byla ka-
tegorie ročníku 2009, kde stupně vítězů 
ovládla děvčata domácího klubu. První 
byla J. Machytková, druhá L. Machyt-
ková, třetí M. Janků a jedenáctá V. Na-
vrátilová. V nejmladší kategorii 2011 se 

M. Hermannová umístila na páté pozici. 
Další úspěch zaznamenala děvčata v ka-
tegorii 2007, kdy S. Žandová skončila 
třetí, K. Friedlová pátá, A. Bruštíková 
jedenáctá a J. Machytková třináctá.

Další vítězství pro GK Šumperk za-
jistila zástupkyně ročníku 2006 K. Pe-
terková, šestá byla B. Diňová, sedmá  
J. Hvižďová a  čtrnáctá E. Kubíčková. 
Výkonnostně nejtěžší byla kategorie 
2005 a  starší. Toho se však nezalekla 
A. Osladilová a  skončila pátá. Posled-
ní vyhlašovanou skupinou byl ročník 
2008, kde se zástupkyně oddílu seřa-
dily za  sebou v pořadí čtvrtá A. Para-
ska, pátá M. Paraska, šestá A. Diňová 
a dvanáctá R. Bruštíková. Děvčata svůj 
úspěch zakončila vyhlášením druž-
stev. Stříbrný pohár převzaly M. Her-
mannová, S. Žandová a  K. Peterková. 
Tady patří velký dík šéftrenérce dívčí 
složky Silvii Urbanové za pěkný závod 
a spoustu cen. J. Žandová

Malý kaleidoskop šumperských událostí a akcí

V dubnu proběhl v nové tělocvičně Memoriál Petry Urbáškové.  Foto: -jž-

1. července 2018 nabývá účinnosti 
novela zákona o  občanských průka-
zech a  cestovních dokladech a  souvi-
sejících zákonů, která přináší novinky 
ve  vydávání těchto dokladů. Zejména 
v oblasti občanských průkazů dochází 
k významným změnám.

Od 1. 7. 2018 budou vydávány pouze 
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým či-
pem, do něhož se zapisuje identifikační 
certifikát. Ten obsahuje číslo OP a další 
údaje, které jsou uvedeny na  OP (vy-
jma fotografie a podpisu).

Tímto se tedy ukončuje vydávání 
občanských průkazů se strojově či-
telnými údaji bez kontaktního čipu 
a občanských průkazů bez strojově či-
telných údajů s dobou platností 1 mě-
síc, jež byly vydávány z důvodu ztráty, 
odcizení, poškození či zničení OP.

Občan může požádat o  vydání ob-
čanského průkazu v  klasické lhůtě 
do 30 dnů, případně nově ve zkráce-
né lhůtě do 24 hodin pracovního dne 
nebo 5 pracovních dnů.

O občanský průkaz vydaný do 24 ho- 
din může občan požádat u kteréhoko-
liv úřadu obce s rozšířenou působností 
nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, 
Na  Pankráci 72. Převzít tento hoto-
vý občanský průkaz však musí pouze 
na MV ČR. 

O občanský průkaz vydaný do 5 pra- 
covních dnů může občan požádat 
u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo u Ministerstva vnitra 
ČR, Praha 4, Na  Pankráci 72. Převzít 
hotový občanský průkaz může u Mini-
sterstva vnitra ČR nebo na úřadu obce 
s rozšířenou působností, u něhož o ob-
čanský průkaz požádal.

Správní poplatky za  vydání OP 
ve zkrácené lhůtě:

ve  lhůtě do  24 hodin - občan star-
ší 15 let 1000 Kč, občan mladší 15 let 
500 Kč;

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - ob-
čan starší 15 let 500 Kč, občan mladší 
15 let 300 Kč.

Rovněž u  cestovních pasů dochází 
ke změně lhůt pro jejich vydání. Nově 

lze požádat o vydání cestovního pasu 
ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne 
nebo 5 pracovních dnů.

O cestovní pas vydaný do 24 hodin 
může občan požádat u  kteréhokoliv 
úřadu obce s  rozšířenou působností 
nebo u Ministerstva vnitra ČR, Praha 4, 
Na Pankráci 72. Převzít hotový cestov-
ní pas však musí pouze na MV ČR.

O cestovní pas vydaný do 5 pracov-
ních dnů může občan požádat u  kte-
réhokoliv úřadu obce s  rozšířenou 
působností nebo u Ministerstva vnitra 
ČR, Praha 4, Na  Pankráci 72. Převzít 
hotový cestovní pas pak může na MV 
ČR nebo na  úřadu obce s  rozšířenou 
působností, u  kterého o  cestovní pas 
požádal.

Správní poplatky za vydání cestovní-
ho pasu:

ve  lhůtě do  24 hodin - občan star-
ší 15 let 6000 Kč, občan mladší 15 let 
2000 Kč;

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - ob-
čan starší 15 let 3000 Kč, občan mladší 
15 let 1000 Kč.

U cestovních pasů vydaných ve stan-
dardní lhůtě, tj. do  30 dnů, zůstává 
správní poplatek stejný, tedy 600 Kč pro 
občany starší 15 let a 100 Kč pro občany 
mladší 15 let.

Nově při podání žádosti o  vydání 
občanského průkazu i cestovního pasu 
může žadatel do žádosti uvést svůj kon-
takt, tj. telefonní číslo nebo e-mailovou 
adresu, na  kterou mu MV ČR zašle 
informaci, že je jeho doklad připraven 
k převzetí.

V  souvislosti s  výše uvedenými 
změnami vyzýváme občany, aby si své 
osobní doklady důsledně chránili před 
ztrátou, odcizením, poškozením nebo 
zničením. Vydání občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů s plat-
ností na  1 měsíc, tzv. „blesku“, který 
jsme vyráběli na  počkání, už nebude 
možné, občanům tak mohou v  této 
souvislosti vzniknout problémy (poš-
ta, úřad práce, sociální dávky apod.).

O. Breitzetelová, vedoucí oddělení 
správního odboru správního 

a vnitřních věcí

Novinky ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Oculos meos 
se účastní projektu 

koncertů filmové hudby

Šesťáci z Hlucháku získali 
první místo v Souboji čtenářů

Premiéra v nové 
gymnastické hale



7 2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

2 3 informace/zpravodajstvízpravodajství/rozhovor

·umpersk˘ zpravodaj ·umpersk˘ zpravodaj

Informace/Sanatorka

Sluneční škola oslaví třicátiny, přijede i Ujfaluši Klášterní hudební slavnosti lákají na hvězdné obsazení
Velké oslavy chystá na předposlední 

červnový víkend základní škola ve Slu-
neční ulici. Letos si totiž připomíná 
třicet let od svého založení. Dvoudenní 
akce bude spojena s tradiční Temenic-
kou poutí, tečkou za  oslavami bude 
historicky první temenická PechaKu-
cha Night.

Narozeninové veselí propukne v pá-
tek 22. června hodinu po poledni a ode-
hrávat se bude až do  půlnoci uvnitř  
školy i  ve  venkovním areálu. Hned 
v úvodu přivítají organizátoři bývalého 
kapitána fotbalové reprezentace Tomáše 
Ujfalušiho, jenž bude dohlížet na prů-
běh „mistrovství Šumperska v  nožič-
kách“. „Zúčastnit se ho může kdokoliv 
a  vyhrát zajímavou cenu. Od  páté od-
polední pak proběhne školní akademie 
a  setkání zpestří až do  nočních hodin 
skupina Shodou okolností,“ říká ředitel 
školy Hynek Pálka.

Sobotní oslavy jsou naplánovány 
od  desáté ranní do  jedenácté večerní. 
A  na  příchozí opět čeká zajímavý pro-

gram. Od  13.30 hodin proběhne mis-
trovství Šumperska v  basketbalových 
„šestkách“, nad nímž převzal patronát 
Marek Stuchlý, od  15 hodin se mohou 
děti vydat na Pohádkovou cestu a v 18 ho- 
din se na hřišti školy budou vyhlašovat 
vítězové jednotlivých kategorií závodu 
Top Kid Run, který startuje ve  13 ho-
din z  nedalekého baseballového hřiště. 
Dvoudenní oslavy pak uzavře výroční 
desátá šumperská PechaKucha Night, 
která je zároveň historicky první „Pe-
chou“ temenickou a představí se během 
ní i slavní místní rodáci.

„Po  oba dny se mohou návštěvníci 
těšit na  pravidelné prohlídky školy, 
různé atrakce a  samozřejmě bohaté 
občerstvení. Ti, kteří si koupí za třicet 
korun žlutý pásek na ruku, ho budou 
mít za  opravdu lidovou cenu. Děti 
s  tímto páskem pak budou mít vstup 
do  skákacího areálu s  pěti atrakcemi 
zadarmo,“ láká na oslavy Pálka a zdů-
razňuje, že akce se koná za  každého 
počasí. -red-

Mezinárodní hudební festival Kláš-
terní hudební slavnosti se v  letošním 
roce bude konat již podvanácté, na-
plánován je od  1. do  17. července. 
Celkem šestnáct koncertů se odehraje 
ve čtrnácti městech a obcích převážně 
Olomouckého, ale také Pardubické-
ho a Moravskoslezského kraje. Kromě 
tradičních míst proběhnou i v několika 
nových, například v Tančírně v Račím 
Údolí na  Javornicku, v  bývalém au-
gustiniánském klášteře ve  Šternberku, 
v  maršíkovském dřevěném kostele  
sv. Archanděla Michaela či na  zámku 
Konice.

Pozvání na festival přijali sopranistka 
Eva Urbanová, harfistka Jana Bouško-
vá, houslista Jaroslav Svěcený, flétnista 
Jiří Stivín, herečka Vanda Hybnerová, 
soubor Musica Florea či muzikálová 
zpěvačka Bára Basiková. Posluchači 
se mohou těšit na  slavná díla světo-
vých i českých autorů, mezi jinými na  
Stabat Mater A. Dvořáka, Čtvero roč-
ních dob A. Vivaldiho nebo na  tema-

tický španělský večer s  flamencem 
a operou Carmen.

Zahajovací koncert festivalu na-
plánovali jeho organizátoři na  neděli  
1. července, kdy v  šumperském kláš-
terním kostele nabídnou publiku jedno 
z nejzásadnějších děl A. Dvořáka - Sta-
bat Mater. Ve skladbě pro orchestr, sbor 
a  čtyři sólisty se představí sopranistka 
Lucie Silkenová, mezzosopranistka Jana 
Hrochová, tenorista Jaroslav Březina 
a  basista Daniel Klánský. Pod taktov-
kou dirigenta Marko Ivanoviće dále vy-
stoupí Komorní filharmonie Pardubice 
a Akademický pěvecký sbor Žerotín.

Informace o  všech dalších koncer-
tech najdou zájemci na  webu  www.
klasternihudebnislavnosti.cz. Vstupen- 
ky na  koncerty lze zakoupit v  obvyk-
lých předprodejích, případně on-line 
na  webových stránkách festivalu či 
prostřednictvím serveru goout.net. Pro 
držitele karet Klubu přátel Klasika Viva 
nabízejí pořadatelé výrazné slevy ze 
vstupného. -red-

Odstartovala demolice „sanatorky“, nahradí ji stejnojmenné sportovní lázně
   Pokr. ze str. 5
Demoliční práce v areálu přitom jsou 

naplánovány do  konce srpna s  tím, že 
během nich chce dodavatel připravit 
i výstavbu venkovních tenisových kurtů.

Když nový majitel „sanatorky“ zva-
žoval, jak s rozhlehlým areálem naloží, 
rozhodl se nakonec pro výstavbu nové-
ho sportoviště „Celý objekt zpočátku 
sloužil jako vodoléčebný ústav, kam 
lidé jezdili relaxovat a sportovat. Kromě 
velké jídelny s prosklenou verandou tu 
nechyběly ani různé salonky, lehátkový 
prostor, sluneční lázně, sál pro gymnas-
tiku nebo kuželna. Po  sto devatenácti 
letech se investor vrací k  prapůvodu 
této myšlenky, byť v obměněné podobě 
s ohledem na dnešní dobu,“ říká ředitel 
společnosti MAPO Reality Martin Pel-
nář a prozrazuje, že odkaz na bohatou 
minulost zdejšího místa ponese i nový 
název areálu - Sportovní lázně Sanator-
ka. 

„Chceme tomuto místu dechnout ži-
vot tak, aby opět sloužilo k  aktivnímu 
odpočinku. V  dnešní době rostoucího 
výskytu civilizačních chorob platí dvoj-
násob heslo sportem ke  zdraví. Proto 
věříme, že všichni sportovní nadšenci 
vznik nového areálu uvítají,“ doplňuje 
vedoucí projektu výstavby sportovních 
lázní Jan Petr s  tím, že upravený areál 
bude sloužit široké veřejnosti ať už 
k  pouhé relaxaci, k  procházkám nebo 
právě ke  sportování. „Nebudujeme 
žádné sportoviště pro horních deset ti-
síc. Areál bude otevřený všem a přístup 

do něj bude mít kdokoliv. Naším cílem 
je přilákat k  aktivnímu životnímu sty-
lu všechny, kteří vnímají zdravý pohyb 
jako nedílnou součást svého života.  
Areál nabídne služby, jež dnes mo-
hou využívat spíše obyvatelé krajských 
měst. Jsme přesvědčeni, že celý pro-
jekt pozvedne úroveň a  kvalitu života 
v  šumperském regionu,“ soudí vedou-
cí projektu výstavby a  dodává, že nový 
sportovní areál přinese nabídku volných 
pracovních pozic pro padesát lidí.

 

Nelehkého úkolu navrhnout defi-
nitivní podobu nového sportovního 
areálu se ujala architektonická kancelář 
AMTB z  Olomouce v  čele s  architekt-
kou Alicí Michálkovou. „Náš koncept 
pracuje s  rehabilitací lázeňského cha-
rakteru parku jako celku. Při tvorbě 
návrhu jsme vycházeli z  myšlenky, že 
stavba je zrcadlem parku a park je in-
teriérem stavby,“ vysvětluje Alice Mi-
chálková. Celý dojem přírodního rázu 
umocňuje i  fakt, že hlavní část domu 
tvoří dlouhý, velmi jednoduchý jed-
nopodlažní objekt s  plochou zelenou 
střechou, který se na  jednom konci 
postupně „ztrácí“ do  svahu a  na  dru-
hém „vybíhá“ nad jezírko. Nacházet se 
v  něm budou vedle relaxační lázeňské 
zóny s  wellness také sauny s  venkovní 
terasou, fitness se skupinovými cvičeb-
ními sály, šatny a další zázemí a rovněž 
„zdravá“ restaurace s velkou terasou. 

O  půl patra níže bude v  místě stá-
vající budovy léčebny posazena nová 

hala, v  níž budou umístěny dva spor-
tovní sály pro badminton a  pro tenis 
se zázemím. „Zachováváme původní 
princip zasazení objektu do  parku. 
Půjde ovšem o  výrazně menší stavbu, 
než je ta stávající,“ ujišťuje architektka.  
V  areálu podle ní návštěvníci najdou 
rovněž venkovní tenisové a badminto-
nové kurty s letními šatnami, ale i po-
sezení a různé hrací plochy pro rodiny 
s dětmi. „Přespolním“ pak chce inves-
tor nabízet lázeňské ubytování v men-
ších „viladomech“. 

Nové sportoviště bude do  stávají-
cího vzrostlého parku zasahovat jen 
minimálně. Právě přilehlý park čeká 
nezbytná revitalizace, včetně jezírka 
pod hlavním objektem. To by mělo být 
obnoveno v  původní velikosti. „Revi-
talizace zahrnuje sanaci starých po-
škozených stromů, náhradní výsadbu 
za  stromy kácené a  také výsadbu no-
vých sadových skupin. Sanace parku 

bude probíhat na  základě odborného 
dendrologického posouzení a  návrhu 
zahradního specialisty. Součástí reha-
bilitace je i zamýšlená oprava a obnova 
chodníků, venkovního osvětlení, mo-
biliáře parku a  dílčích staveb drobné 
architektury,“ vypočítává Michálková.

Celou investici odhaduje vlastník 
areálu na  sto padesát milionů korun. 
„Chtěl bych zdůraznit, že nemocnice 
nemá s  tímto projektem nic společné-
ho. Areál sanatorky sice byl součástí 
vyrovnání současného majitele ne-
mocnice se skupinou Agel, před dvěma 
lety jsme jej ale odkoupili do majetku 
dceřiné společnosti MAPO Group, 
jejíž vlastník je jiný než vlastník ne-
mocnice,“ upozorňuje ředitel MAPO 
Group Martin Polach a dodává, že pro-
jekt Sportovních lázní Sanatorka není 
v  žádném případě financován z  veřej-
ných zdrojů, ale jde výhradně o  sou-
kromou investici. -kv-

Prostorovost uspořádání je podtržena výškovým osazením hlavní haly, která je 
o půl patra snížena.  Autor: AMTB s. r. o.

V areálu vyrostou 
Sportovní lázně Sanatorka

Vzniknou zde nová 
sportoviště a relaxační zóna, 

park čeká revitalizace
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Kulturní servis

Aktuální nabídku psů z útulku v Úvalnu najdete 
www.utulekosoblazsko.cz/.

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 inovací

Bližší 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.

6. 6. od 17 hod. v klášterním kostele Koncert nevidomého umělce Radka 
Žaluda Kytarový doprovod F. Moravec, 
v rámci festivalu Dnů umění nevidomých 
na Moravě

8. 6. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
12. 6. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - ozdoby z fima 
16. 6. od 12 hod.   Setkání členů na Kolibě v Hosticích 
19. 6. od 10 hod. v „K“   Trénování paměti 
21. 6. od 9.30 hod. v „K“   Klub sebeobsluhy - vaření pro osoby 
  se zrakovým postižením
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.  
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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 
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. 
Z důvodu částečné úpravy objektu bude čítárna uzavřena. Od  9. do 13. 7. pořá-
dáme příměstský tábor pro mladší děti s organizovaným programem, od 20. do 24. 8. 
příměstský tábor pro starší děti, téma - Putování časem, nutné přihlásit se na uvede-
ných kontaktech. 

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. Od 9. do 13. 7. pořádáme pří-
městský tábor „Indiánské léto“ pro děti 6-12 let v evangelické faře v Šumperku. Více 
na www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 každou sobotu   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 

V prostorách minigalerie šumperské-
ho informačního centra na Hlavní třídě 
jsou od pondělí 4. června k vidění díla 
rapotínské malířky Věry Kovářové. Vý-

stava nazvaná „Vesele“ pootevírá dvířka 
do tajů koláží, kreseb a malířského umě-
ní, které mohou návštěvníci infocentra 
zhlédnout do 29. června. -red-

Minigalerie v informačním centru 
patří v červnu Věře Kovářové
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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)
• 
• 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 

globálního grantu „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu 

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)
• 
• lepší uplatnění na trhu práce

JAZYKOVÁ ŠKOLA

KomenskéhoJana AmoseAKADEM IE

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

www.akademie.rps.cz

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 
ve školním roce 2018/2019

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

.... přijímáme přihlášky na školní rok 2018/2019

v pátek 22.  června od 13 do 24 hodin, 
v sobotu 23. června od 10 do 23 hodin 
ve vnitřním i venkovním areálu školy

Pátek: 13.30 – 16.30 mistrovství Šumperska v nožičkách pro 
VŠECHNY za osobního dohledu Tomáše Ujfalušiho – skvělé 
výhry a odměny
17.00 -19.00  školní akademie, do 23.30 hodin hraje skupina 
Shodou okolností, během celého odpoledne pravidelné prohlíd-
ky školy po 30 minutách a mnohé další

Sobota: 10.00 - 16.00 prohlídky školy, 13.00 - 17.00 závod Top 
Kid Run, 13.30 - 16.30 mistrovství Šumperska v basketbalových 
„šestkách“ pod patronací Marka Stuchlého, 15.00 - 17.00 Pohádko-
vá cesta, 20.20 PechaKucha Night

Po oba dny: skvělé občerstvení pro všechny za lidové ceny,  zmrzlina, 
cukrová vata a jiné, skákací hrady a atrakce, autosalon Renault, Dacia

Akce se  koná za každého počasí – jeviště i hlediště pod střechou

Srdečně zveme širokou 
veřejnost na oslavy

30. VÝROČÍ ŠKOLY SPOJENÉ 
SE 6. TEMENICKOU POUTÍ

zpravodaj_062018_final.indd   1 30.05.18   21:45
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Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019 ve spolupráci s Auto Hegr Šumperk.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

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

WWW.PRACUJTEPRONEJLEPSI.CZ

www.dormerpramet.com

PRACUJTE
PRO NEJLEPSI!ˇ ́O NEJLEPSI!ˇ O NEJLEPSI!ˇ O NEJLEPSI!́
Jsme Pramet Tools, člen uskupení Dormer Pramet.
Vyrábíme řezné nástroje ze slinutého karbidu.
Jsme největší český výrobce a patříme do skupiny, která je světovou 
jedničkou. Víme, jaké je to být nejlepší. Poznejte to také a pracujte pro nás.

MODERNÍ A ČISTÝ PROVOZ
Moderní stroje • čisté zaměstnanecké zázemí.

JISTOTA A BENEFITY
Odpovídající plat • stabilita tradičního zaměstnavatele
• benefi ty až 65.000 Kč ročně.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
Náborový příspěvek 50.000 Kč (pro vybrané pozice).

Kontaktujte nás prostřednictvím odpovědního formuláře v detailu pozice
Nebo zašlete svůj životopis • personalisti ka@dormerpramet.com.

Inzerce ŠZ 2018 104×210 mm.indd   1 31.5.2018   8:04:36
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Využijte Akce 1+1 k dioptrickým brýlím 
           ZDARMA 

sluneční dioptrické čočky do vybraných sluňáků 
*provedení i zakřivené dioptrické sluneční brýle na sport nebo sluneční multifokální brýle

*AKCE 1+1 se vztahuje i na MULTIfokální brýle

Užijte si léto, 
užijte si luxus 
dioptrických 

sluňáků

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ

VÝBĚR z mnoha modelů a značek
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

Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala 
přijme nové lektory pro výuku na
Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala 
přijme nové lektory pro výuku na

Bicí soupravu - 3 lektory
Klavír nebo Keyboard 
- 4 lektory
Zobcová � étna - 3 lektory 
Akustická kytara - 2 lektory
Akordeon - 1 lektor
Baskytara - 2 lektory
Housle - 1 lektor 

Vzdělání nerozhoduje, 
respektujeme Váš 

čas pro výuku.
Další informace na 

kontakt. telefonu nebo 
prostřednictvím e-mailu.

Sídlo - fa. Agritec  - Zemědělská 2520 /16, tel.č. 725 686 325, www.m-machala.cz.

Mimoškolní výchova 
a vzdělávání M. Machala zvea vzdělávání M. Machala zve
na předběžný NÁBOR DĚTÍ 
i DOSPĚLÝCH pro školní rok 2018/2019 

v neděli 17. června od 15 hodin na Ranchi Viktorie v Temenici

Opékání nad ohněm, focení, jízda na koních 
Předběžné přihlášky do hudebních oborů 
+ informace pro nové zájemce o výuku.

Elektronické přihlášky na stránkách
www.m-machala.cz

Telefonicky
725 686 325

E-mailem 
myrun.myrun@seznam.cz

P
O

Z
V

Á
N

K
A

Vstup 
volný
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Sedací souprava KENNEDY
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.cz

ELEKTRONIK 

    800 777 000
        dagmar.helova@epcos.com

EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk

/TDK Šumperk
www.pracevtdk.cz

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

CO VÁS ČEKÁ:
• servis a diagnostika výrobních zařízení
• programování řídících systémů Simatic
• jednání s dodavateli a externími servisy
 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• SŠ technického směru
• znalost čtení výkresů
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem
• znalost PLC systémů

CO VÁM NABÍZÍME:
• zajímavou a perspektivní práci 
   ve zkušeném týmu
• uplatnění a rozvoj znalostí a dovedností

• bezplatné odborné a jazykové 
   vzdělávání
• motivující platové ohodnocení
• možnost využití pružné pracovní doby

• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené
• zvýhodněné mobilní tarify

• 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

Vedení společnosti FORTEX - AGS, a.s. Vás zve na společenskou akci, konanou u příležitosti
oslav výročí 50. let od založení společnosti, která se uskuteční v pátek 15. 6.

v Pavlínině dvoře v Šumperku.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
moderátorka a zpěvačka Olga Lounová s kapelou / hudební skupina NOVIOS 

zábavní atrakce pro děti / fotokoutek / skvělé občerstvení / vstup zdarma

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 16. 6. od 9:00 do12:00 Vás zveme na Den otevřených dveří ve FORTEX - AGS, a.s. 

POCTIVÉ TRADICE

LET

15. 6. / 15:30 / Pavlínin dvůr / Šumperk


