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Vážení a milí čtenáři,
když se řekne v Šumperku měsíc srpen, mno-
hým z vás se nepochybně vybaví „roztančená“ 
Hlavní třída. Folklorní soubory se svými taneč-
níky a zpěváky zavítají do podhůří Jeseníků i le-
tos. Osmadvacátý ročník známého folklorního 
festivalu bude město hostit od středy 15. do 
neděle 19. srpna. A opět bude „okořeněn“ exo-
tikou. Kromě českých a moravských souborů 
totiž přijedou Indové, Indonésané, Ukrajinci, 
Srbové, Bulhaři i sousední Slováci. Milovníky 
nostalgie pak nepochybně potěší jízdy histo-
rickým motorovým vlakem Věžák a „mlsné ja-
zýčky“ se mohou těšit na „roztančené kotlíky“.
O týden později vystřídají v Pavlínině dvoře 
tanečníky zástupci zcela opačného žánru. 
Publikum „rozparádí“ revivalové kapely Ozzy 
Osbourne, Nightwish a český Kabát. Jejich 
„invazi“ můžete očekávat předposlední srp-
nový pátek.
A pokud jste ještě neviděli velkolepý řecký 
mejdan Mamma Mia! Here We Go Again, 
drama Escobar nebo české Úsměvy smut-
ných mužů, můžete to v srpnu napravit – 
najdete je totiž kromě řady jiných v nabitém 
programu kina Oko.
Přeji krásné zážitky a prázdninově slunečné 
dny.                            Z. Kvapilová, redaktorka
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Srpen se v Šumperku nese 
ve znamení 
mezinárodního 
folklorního festivalu.   
Foto: P. Kvapil
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zateplením

Na Benátkách vznikají 
další sportoviště
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Klášterní hudební slavnosti nabídly 
mimořádné koncerty

Antimonopolní úřad se postavil na 
stranu Podniků města, v soutěži na 
dodavatele rekonstrukce bazénu po-
stupovaly správně.  Strana 2

Knihovna se začne v srpnu stěhovat 
do nového, fungovat bude jen poboč-
ka Sever.  Strana 3, 5

Roztančené kotlíky okoření závěr 
folklorního festivalu.  Strana 5

Letošní Klášterní hudební slav-
nosti, které proběhly již podvanácté 
a nad nimiž převzala patronát harfist- 
ka Jana Boušková, ještě více upevnily 
své renomé coby mimořádné prázdni-
nové akce nejen ve městě, ale v celém 
regionu i  mimo něj. Během šestnácti 
koncertů nabídli pořadatelé veřejnosti 
neopakovatelné hudební zážitky.

Zahajovací a závěrečný koncert slav-
ností hostil šumperský klášterní kostel, 
kterým zněla Stabat Mater Antonína 
Dvořáka a  skladby G. P.  Telemanna, 
A. Vivaldiho a J. S. Bacha v rámci po-
řadu Barokní noc. Další koncerty pak 
proběhly v  Jeseníku, Krnově, Karlově 
Studánce, Bludově, Králíkách, Loučné 
nad Desnou, Velkých Losinách, Rapo-
tíně, Bruntále, Šternberku, Maršíkově 
a  také na  zámku Konice a  v  Tančírně 
v Račím Údolí na Javornicku. -red-

Během posledního koncertu v klášterním kostele nabídl jedinečný soubor Musica Florea posluchačům pořad nazvaný 
Barokní noc. Foto: P. Kvapil

Úžasná atmosféra vládla na bludovském zámku během vystoupení zpěvačky Báry 
Basikové, kterou na klavír doprovázel Luboš Přibyl. Kromě muzikálových písní za-
zněly i skladby z alba Gregoriana a „lidovky“. Foto: M. Lehar

Součástí tohoto čísla je příloha
Šumperk – Živá brána Jeseníků.
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Zpravodajství/Rekonstrukce bazénu

Záměr Podniků města Šumperka 
na rozpracování dalších etap moderni-
zace zimního stadionu schválila na svém 
jednání 19. července rada města, jež 
působí jako valná hromady této společ-
nosti. Záměr vychází z koncepce, které 
dali zastupitelé „zelenou“ loni a  jejímž 
cílem je vybudování nového zázemí 
pro hokejové kluby na  severní straně 
stadionu. Součástí koncepce moderni-
zace zázemí stadionu je i  rekonstrukce 
přilehlého objektu Ubytovny SPORT. 
Za tímto účelem uzavírají PMŠ smlouvu 
o  partnerství se soukromým investo-
rem, jenž objekt převezme a na vlastní 
náklady zrekonstruuje, navýší jeho uby-
tovací kapacitu a bude jej dále ve vlastní 
režii provozovat.

Investor musí dle stanovených poža-
davků dodržet poměrně přísné smluvní 
podmínky, počínaje zmíněnou rekon-
strukcí přes vyšší ubytovací kapacitu 
až po  závazek, že po  dobu deseti let 
bude poskytovat ubytovací a stravovací 
služby primárně pro účely sportovců 
z  Tyršova stadionu. „Upíše“ se rovněž 
k tomu, že hokejové kluby budou moci 
za  stávajících podmínek využívat sou-
časné prostory v objektu, a to do doby, 
než se vybuduje nového zázemí zimního 
stadionu. To by mělo zahrnovat šatny, 
posilovnu, rozcvičovnu a  společenské 
prostory. Více v příštím čísle. -kv-

Na šumperském zimním stadionu se 
od tohoto týdne opět bruslí. Na ledu se 
střídají krasobruslaři, kteří zde trénují 
v  rámci týdenního kempu, s místními 
„mladými draky“. Jejich dospělí kole-
gové vyjedou poprvé na  led v pondělí 
30. července, premiérový přípravný 
domácí zápas nové sezony pak odehrají 
v úterý 7. srpna s Porubou. Následovat 
budou další srpnová domácí utkání 
s polským extraligovým týmem z Jastr-
zebie a s Přerovem. V té době bude ještě 
probíhat v červnu zahájená další etapa 
modernizace stadionu, označená jako 
2B. Stavební práce se přitom již minu-
lý týden přesunuly z vnitřních prostor 
do exteriéru.

„Minulý týden dokončila dodavatel-
ská firma PRUMHOR okenní výplně 
a  omítnutí východní štítové zdi smě-
rem k  fotbalovému hřišti. Celý objekt 

byl nově vymalován, takže jsme minulý 
pátek mohli zahájit výrobu ledu pro 
letní přípravu hokejistů,“ uvedl Patrik 
Tomáš Pavlíček, ředitel Podniků města 
Šumperka, jež zimní stadion provozují 
prostřednictvím dceřiné společnosti 
Šumperské sportovní areály. V součas-
né době tak pokračují stavební práce 
zateplováním celého vnějšího pláště 
objektu. Aktuální etapa modernizace, 
která přijde na necelých devět milionů 
korun bez DPH, by měla být hotova 
koncem srpna.

Stávající dispoziční řešení budovy 
se přitom příliš nezmění. Zmenšila se 
pouze okna nad vstupy a  zredukoval 
jejich počet na východní straně. Barev-
nost vnějšího pláště pak vychází z po-
doby nové střešní konstrukce. Sloupy 
nesoucí železobetonový věnec budou 
ve  stejné tmavě šedé až černé barvě 
jako střešní ocelové vazníky, vnitřní 
fasáda dostane šedý, o  něco světlejší 
kabát. Vnější fasáda pak bude provede-
na ve dvou barvách, a to ve světlejším 
a tmavším odstínu šedé.                    -kv-

Koncem tohoto týdne by již mělo být více jas-
no v  otázce termínu zahájení rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu na  Benátkách. Podniky města 
Šumperka, které AQUAcentrum provozují prostřed-
nictvím dceřiné společnosti Šumperské sportovní 
areály, totiž ve čtvrtek 12. července obdržely rozhodnu-
tí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se 
námitky proti výsledku soutěže na dodavatele stavby. 
Tu v květnu podala firma, jež se svojí nabídkou skonči-
la na druhém místě. Po přezkoumání rozhodnutí Pod-
niků města coby zadavatele, jenž námitky odmítl jako 
nerelevantní, ÚOHS návrh stěžovatele, společnosti 
Hochtief CZ, zamítl. Zákonná patnáctidenní lhůta pro 
podání rozkladu k předsedovi úřadu by měla vypršet 
na konci tohoto měsíce. Na začátku srpna by tak mělo 
být známo, zda mohou Podniky města konečně uzavřít 
smlouvu na  realizaci stavby s  vítězným dodavatelem, 
společností PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou, a předat 
mu staveniště.

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 posou-
zení a vyhodnocení nabídek vybrala správní rada PMŠ 
23. dubna jako dodavatele společnost PKS stavby. 

Modernizace stadionu pokračuje vnějším zateplením, 
hokejisté už rozjíždějí přípravu na ledu

PMŠ uzavírají smlouvu 
o partnerství
při rozvoji stadionu

Antimonopolní úřad se postavil na  stranu Podniků města Šumperka: 
v soutěži na dodavatele rekonstrukce bazénu postupovaly správně

Firma Hochtief, která skončila druhá, se však ve lhůtě 
pro podání námitek proti výsledku „odvolala“ a  roz-
porovala referenční stavbu, kterou vítězná firma 
předložila prostřednictvím subdodavatele. Námitky 
PMŠ jako zadavatel 16. května v  plném rozsahu 
odmítly a o dvanáct dnů později reagovala firma Hochtief 
na toto rozhodnutí podáním návrhu na zahájení řízení 
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

„Ve čtvrtek 12. července jsme obdrželi rozhodnutí, 
jímž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh 
stěžovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro 
uložení nápravného opatření. Úřad tak potvrdil naše 
kroky během zadávacího řízení, od výběru dodavatele 
až po odmítnutí námitek stěžovatele, a  s naším vyjá-
dřením se ztotožnil. Jinými slovy neshledal v  postu-
pu zadavatele porušení zákona o  zadávání veřejných 
zakázek,“ uvedl ředitel Podniků města Šumperka Patrik 
Tomáš Pavlíček a podotkl, že vyjádření úřadu obdržel 
rovněž stěžovatel a vybraný dodavatel. V současnosti 
ještě běží lhůta, v níž mohou účastníci proti rozhodnu-
tí antimonopolního úřadu podat rozklad k jeho před-
sedovi. Pokud tak některý z účastníků v zákonné lhůtě 
učiní, nebudou moci Podniky města uzavřít smlouvu 
o dílo se společností PKS stavby, neboť podání rozkla-
du má tzv. odkladný účinek. „Pokud Hochtief ve lhůtě 
rozklad nepodá, tak se bavíme o  začátku srpna, kdy 
by mohlo dojít k podpisu smlouvy o dílo a k předání 

staveniště zhotoviteli. Ten by měl od  okamžiku pře-
vzetí staveniště na realizaci celého díla patnáct měsíců, 
tedy přibližně do  konce října příštího roku. Nemusí 
však jít o  definitivní termín, neboť jde o  složitou re-
konstrukci a na stavbě mohou vyvstat nepředvídatelné 
skutečnosti, které mohou mít vliv na  termín dokon-
čení. Z  hlediska provozovatele tak pracujeme spíše 
s  termínem otevření bazénu příští rok na  Vánoce,“ 
odhadl dokončení rekonstrukce ředitel. Ten již projed-
nával s provozovatelem bazénu otázku, zda by i v ta-
kovém termínu bylo možné zahájit povinnou školní 
výuku plavání. Reálné to podle něj je s tím, že kapacita 
by byla přednostně vyhrazena pro šumperské školáky. 

Nyní Podniky města čekají, jak se k  rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „postaví“ 
společnost Hochtief, jejíž kauce ve výši jednoho pro-
centa z  jí nabídnuté ceny v  případě nabytí právní 
moci rozhodnutí propadne státu. „Pokud by stěžo-
vatel podal proti rozhodnutí rozklad, bude správní 
řízení o  přezkoumání úkonů zadavatele pokračovat 
a  my opět nebudeme moci až do  verdiktu předsedy 
antimonopolního úřadu, který má na rozhodnutí ze zá-
kona šedesát dnů, uzavřít smlouvu na realizaci stavby. 
Doufáme samozřejmě, že Hochtief nebude celý proces 
zbytečně natahovat, neboť jeho naděje na  úspěch je 
velmi malá, a že rozhodnutí úřadu nabude co nejdříve 
právní moci,“ zdůraznil Pavlíček. -kv-

Minulý týden se po závěrečném úklidu mohl začít vyrábět led pro letní přípravu 
hokejistů. Foto: P. Kvapil

V současné době pokračují práce na 
zateplování celého vnějšího pláště 
objektu.  Foto: -pk-
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Informace/Stěhování knihovny

Lékařská služba první pomoci pro děti i  dospělé 
v Šumperku se přestěhovala z budovy záchranné služby 
do areálu nemocnice. Od 1. července slouží doktoři 
pohotovost v  přízemí nově postaveného Pavilonu R 
šumperské nemocnice. 

Pohotovost dosud zřizoval Olomoucký kraj pro-
střednictvím záchranné služby, nyní se ale lékařská 
služba první pomoci převádí pod nemocnici. Pro pa-
cienty to neznamená zásadní změnu ve způsobu ošet-
ření, ani v dostupnosti pohotovosti. Ordinace se totiž 
přestěhovala jen o  několik desítek metrů z  budovy 
záchranné služby do  nově postaveného Pavilonu 
R. Konkrétně šumperští lékaři slouží pohotovost 
v odpoledních hodinách a o víkendech v diabetolo-
gické ambulanci. Ordinační hodiny se přitom nemění: 
dospělí mohou na  pohotovost zamířit od  pondělí 
do  pátku od  17 do  22 hodin, v  sobotu, v  neděli 
a o svátcích od 8 do 20 hodin. Dětské pacienty a do-
rost pak lékaři ošetří v sobotu, v neděli a o svátcích 
od 8 do 17 hodin.

Mimo ordinační hodiny standardně funguje jako 
doposud ústavní pohotovostní služba na centrálním 
příjmu šumperské nemocnice pro dospělé a v dětské 
příjmové ambulanci v  pavilonu A, čtvrté patro, 
pro děti a dorost. -kv-

Lékařská služba první pomoci se přestěhovala do Pa-
vilonu R. Foto: D. Aberlová, Nemocnice Šumperk 

10. července 1993 v 10.55 nastoupila do Boeingu 737 v Praze-Ruzyni malá šumperská výprava, jejímž 
cílem bylo portugalské město Coimbra. Zde se konalo základní kolo jedné z  populárních televizních 
soutěží Hry bez hranic. O sedm dnů později vybojovali Šumperští v náročné konkurenci vítězství. Touto 
událostí před pětadvaceti lety žilo celé město a snad každý netrpělivě očekával, zda se Šumperk dostane 
do finále. 1. srpna, po závěrečném základním kole v Maďarsku, kde soutěžilo poslední přihlášené české 
město, bylo jasné, že sportovci hájící barvy Šumperka získali nejvíc bodů ze všech českých měst a postou-
pili do finálového klání. To hostily 20. srpna Karlovy Vary a jeho soutěže se inspirovaly světem varieté 
a cirkusů. Šumperské družstvo odtud přivezlo druhé místo za vítězným Maďarskem. 
Čtrnáctičlenný tým, jenž tehdy vedla koučka a vedoucí výpravy Eugenie Holubová, tvořili vedle sedmi 
„statečných“ závodníků Ivany Pánové, Lenky Jedelské (na snímku 1. zleva), Evy Kubíčkové (1. zprava), 
Ivy Müllerové (2. zprava), Petra Pána (2. zleva), Aleše Valenty (3. zprava) a Davida Nikodýma (uprostřed) 
a jejich kapitána Antonína Mlčocha (3. zleva) trenéři Petr Konupčík a Zdeněk Brož, jenž současně spolu 
s Františkem Vykydalem a Česlavem Kašparem reprezentoval město jako člen tehdejšího zastupitelstva.
 Foto: archiv I. Vavříkové (Jedelské)

Jen pouhé dva dny, do  pátku 27. července, se bu-
dou v  knihovně v  ulici 17. listopadu půjčovat kníž-
ky, poté se budova pro veřejnost uzavře. „V  novém“ 
přivítá první návštěvníky již jako Městská knihovna 
T. G. Masaryka v sobotu 1. září v rámci Dne otevře-
ných dveří. V srpnu tak budou moci čtenáři docházet 
pro knihy pouze do pobočky Sever v Temenické ulici, 
i ta ale bude první srpnový týden mimo provoz.

Přestavba někdejší „masaryčky“ v  ulici 28. října 
na knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum odstar-
tovala předloni na podzim a odehrávala se v režii kro-
měřížské dodavatelské firmy VW WACHAL. Stavební 
dělníci objekt opustili minulý měsíc, kdy je vystřídali 
pracovníci těrlické firmy Inter Dekor HP, jež dodala 
nábytek a  další vnitřní vybavení za  dvanáct milionů 
korun. V  těchto dnech se jeho rozmístění dokonču-
je, osazený je i orientační informační systém a stěny 
podél hlavního schodiště zdobí úryvky básní, které 
graficky navrhl Aleš Kauer. Ten je podepsán i  pod 
jednotný vizuálním stylem knihovny, včetně nového 
loga, a pod grafickým návrhem almanachu Masaryčka. 
Dalšího půl milionu korun pak stálo gastronomické 
vybavení kavárny a cateringové místnosti, jež osadila 
pražská firma Marccrab Gastro CB v červnu.

„Předání vybavené budovy knihovny proběh-
ne v  úterý 31. července. Už od  pondělí ale začneme 
stěhovat do  nových prostor server spolu se všemi 

počítači, což budou mít na  starosti náš IT technik 
a  správce,“ říká ředitelka knihovny Kamila Šeligová 
a  dodává, že ostatní zaměstnanci knihovny budou 
od 30. července do 3. srpna čerpat nařízenou dovole-
nou. Vzápětí zdůrazňuje, že v tomto týdnu bude uza-
vřena rovněž pobočka Sever v Temenické ulici. Je totiž 
vzdáleně připojena, stejně jako dvaadvacet venkov-
ských knihoven, na  zmíněný knihovní server, který 
bude demontován a následně ho technik nově zapojí. 

„Věříme, že během týdne server zapojíme. V případě 
komplikací budeme veřejnost informovat prostřed-
nictvím webových stránek a facebooku,“ ujišťuje Šeli-
gová. Vzápětí upozorňuje, že do pobočky Sever budou 
moci čtenáři zamířit od pondělí 6. srpna.

Velký den „S“, tedy stěhování knihovního fondu ze 
staré budovy do nové v ulici 28. října, vypukne v pon-
dělí 6. srpna. Šedesát tisíc svazků přitom specializo-
vaná firma přemístí během pouhých tří dnů. „Na stě-
hování knih jsme vypsali výběrové řízení s  tím, že 
hlavním kritériem byla doba, za kterou je možné ho 
zrealizovat. Tu nejkratší nám garantovala pouze jediná 
firma z Ostravska, jež má speciální vozíky, na kterých 
přemístí do regálů v nové knihovně celé řady knih po-
dle abecedy. Kdybychom měli všechny svazky dávat 
do  balíků a  potom znovu abecedně třídit, trvalo by 
to nejméně dva měsíce,“ objasňuje ředitelka a podo-
týká, že pokud si čtenáři půjčili na  prázdniny více 
knih, nebudou upomínáni, ale výpůjčka jim bude 
automaticky prodloužena až do  14. září. „Čtenáři 
mohou případně půjčené knihy a  časopisy po  čás-
tech vracet do  biblioboxu umístěného před stávající 
knihovnou, jenž bude správce denně vybírat. V sou-
vislosti s  náročnou a  složitou organizací stěhování 
prosíme všechny pochopení,“ zdůrazňuje ředitelka.

Polovinu prvního podlaží obsadí půjčovna pro děti 
a mládež. Foto: -pk-

Lékařská pohotovost 
se přestěhovala 
do nemocnice

Knihovna se začne stěhovat do nového, fungovat bude jen pobočka Sever

Pokr. na str. 5
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Farmáři nabídnou 
své produkty 3. srpna

Již popáté budou mít Šumperané a  lidé z okolí 
možnost nakupovat potraviny a další produkty pří-
mo od výrobců. V pátek 3. srpna obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prostoru na Hlavní 
třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand. 
V rámci farmářských trhů, které připravila místní 
Okresní agrární komora ve  spolupráci s  městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od  osmé ranní 
do čtvrté odpolední. -kv-

Institut pro zdraví a rodinu 
rozdává knihy, DVD a CD

Knihy, DVD nebo CD zaměřené na  komplex-
ní zdraví člověka získáte zdarma v sobotu 4. srpna 
od  14 do  17 hodin u  „stolečku“ u  obchodního 
domu Jednota na  Hlavní třídě. Tuto charitativní 
akci pořádá v Šumperku zpravidla jednou měsíč-
ně vždy v sobotu Institut pro zdraví a rodinu o.p.s. 
Další termíny tak jsou 8. září, 6. a 27. října, 3. a 24. 
listopadu. Více informací podá Markéta Sládková 
na tel. č. 724 309 276 nebo e-mailem kniha@cent-
rum.cz. -kv-

 
V parku u pekárny se podává 

Snídaně v trávě

Neobvyklá akce probíhá každou prázdnino-
vou sobotu v parku u pekárny na tzv. Skřivánčím 
dvoře. Od 8 do 11 hodin se zde podávají „snídaně 
v trávě“ připravené kavárnou Předměstí.

„Na snídaňové menu je možné se podívat a re-
zervovat jej na  facebookových stránkách Snída-
ně v  trávě s  Předměstím nebo přímo v  kavárně 
Předměstí. Kolemjdoucí se ale mohou zastavit 
i  bez předchozí rezervace,“ říká organizátor akce 
Bohuslav Klimeš. Současně podotýká, že na místě 
je zajištěno, jako na  správném pikniku, posezení 
na dekách a pro případné zájemce jsou k dispozici 
knížky a  stolní hry. Snídaně jsou navíc podávány 
v  menu boxech vyrobených z  cukrové třtiny, jež 
jsou biologicky rozložitelné.  -kv-

Na Benátkách vznikají další sportoviště
Areál na Benátkách se rozrůstá o nová sportoviště, 

jež se nacházejí na  travnaté ploše mezi skateparkem 
a  rybníkem. Kromě členité pumptruckové klopené 
dráhy pro děti, která je již hotová, zde vzniká hřiště 
pro parkour, doplněné sestavami pro workout. Inves-
tice přijde místní radnici na více než tři miliony korun.

Parkour, jenž vznikl v  devadesátých letech minu-
lého století ve  Francii, je především mezi mladou 
generací stále více populární. Jde o fyzickou aktivitu 
a  metodu tréninku, při níž člověk překonává pře-
kážky v cestě přizpůsobením svého pohybu danému 
prostředí. „Parkour vychází z  běžného pohybového 
základu, který lze na hřišti dál rozvíjet. Současně to je 
ale také určitá osobní cesta, vedoucí k vnímání vzta-
hu k okolí i sebe sama. Tedy jak se člověk pohybuje 
v  životě nejen fyzicky, ale i  mentálně,“ říká Gabriel 
Harangi, parkourista a poradce brněnské firmy hřiště.cz, 

jež zvítězila v  soutěži na  dodavatele šumperského 
parkourového a  workoutového sportoviště. Parkour 
podle něj nabízí sportovní vyžití i  dětem, které už 
nebaví hrát si na dětských hřištích a hledají nějakou 
větší výzvu. „Vybízí totiž k tomu, aby si lidé po všech 
stránkách zlepšovali svoje tělo. Mohou to být napří-
klad síla, přesnost, rychlost, obratnost, nebo také 
překonávání strachu, což je nedílnou součástí právě 
tréninku parkouru,“ dodává Harangi.

Na novém hřišti tak lidé najdou kromě sestav hrazd 
a zdí také balanční trubky, parkourovou lavici, beto-
nové polokoule či dubové lavice. Jde o tzv. stavebnico-
vý systém překážek FLUX, který firma navrhla přímo 
na míru danému prostoru. Zvolené materiály přitom 
použitím betonu, železa a dřeva simulují městské pro-
středí, povrch je pak z důvodu bezpečnosti pryžový.

Parkourové sportoviště doplní menší workoutové 
hřiště. Uvítat by ho mohli především ti, kteří neradi 
chodí do posilovny a dávají přednost pobytu na čerst- 
vém vzduchu. Jak samotný název napovídá, jde 
o venkovní fitness, jež klade hlavní důraz na cvičení 
s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Chybět zde 
proto nebudou hrazdy, bradla, horizontální žebříky, 
lavice a další konstrukce. 

A kdy si budou moci zájemci nová hřiště poprvé 
vyzkoušet? Brněnská firma hřiště.cz, jež sportoviště 
za 2,417 milionu zrealizuje, se již pustila do jeho bu-
dování a s dokončením počítá začátkem srpna. 

Místní radnice ovšem pamatuje i  na  menší děti. 
V sousedství zmíněných hřišť tak již vyrostla členitá 
pumptracková dráha s povrchem z dřevo-kompozit-
ního materiálu, vhodná pro jízdní kola, koloběžky, 
ale i skateboardy a in-line brusle. Místo běžného šla-
pání či odrážení se na ní jezdí „pumpováním“, tedy 
přirozeným pohybováním nahoru a dolů. Kromě tzv. 
speedringu, tedy klopené oválné dráhy, je součástí 
dodávky v hodnotě 1,122 milionu korun rovněž vý-
uková sestava určená právě pro děti, které se teprve 
učí jezdit. „Firma Way to Nature z Ostravy-Vítkovic, 
jež nám tento modulární systém dodala a  nainsta-
lovala, je výhradním distributorem těchto drah pro 

Českou a  Slovenskou republiku. Letos se například 
objevily v olympijských parcích a patřily mezi největší 
atrakce,“ říká šumperský místostarosta Tomáš Spurný 
a dodává, že velkou předností dráhy je, že ji lze roz-
montovat a přemístit, například na nějakou akci. 

Letošní investicí pokračuje město v přeměně loka-
lity u krytého bazénu v atraktivní rekreační zónu pro 
všechny věkové kategorie. Vybudovalo zde již skate-
park se streetovou ulicí, in-line dráhu kolem rybníka 
a víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem 
a  se střídačkami. To vše asi za  deset a  půl milionu. 
V plánu je ještě osazení pirátské lodi nebo jiné dětské 
atrakce s prolézačkami před tamní hospůdkou, kte-
rou loni zvelebili noví nájemci, manželé Weinlichovi.

Rozšířit a  upravit by se mělo také parkoviště 
u areálu, a do budoucna se počítá rovněž s rekreač-
ním využitím vlastního rybníka, který zatím užívají 
rybáři. Benátky totiž byly v době první republiky oblí-
beným výletním místem. Již tehdy zde stála hospoda, 
nádrž fungovala jako městská plovárna a lidé brázdili 
vodní hladinu na lodičkách. „V případě rybníka jsme 
po konzultaci se specialistou na  rybníkářství dospěli 
k  závěru, že jeho využití přinese doba,“ uzavírá 
Tomáš Spurný. -kv-

Mezi skateparkem a  rybníkem na  Benátkách vyrostla členitá pumptracková dráha vhodná pro jízdní kola, 
koloběžky, ale i skateboardy a in-line brusle. Foto: P. Kvapil

V  parku je zajištěno, jako na  správném pikniku, 
posezení na dekách. Foto: A. Fedorová
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Stěhování knihovny/Informace

V  novém působišti bude knihovna 
vybavena moderními technologiemi 
pro půjčování a spravování knihovních 
fondů. Využívat bude tzv. RFID systém, 
což je bezdotyková automatická identi-
fikace sloužící k přenosu a ukládání dat 
pomocí elektromagnetických vln. „Sys-
tém, který jsme už začali zavádět, spo-
čívá v tom, že každá kniha je opatřena 
čipem,“ podotýká ředitelka. To podle 
ní prakticky odstraní problém s kráde-
žemi, ale především zrychlí půjčování. 
Speciální snímací zařízení zabudova-
né ve  výpůjčním pultu s  napojením 
na vstupní brány je totiž schopné načíst 
všechny knihy najednou. V této souvis-
losti bude v nové půjčovně pro dospělé 
rovněž tzv. selfcheck zařízení. Přístroj 
umožní čtenářům půjčování a  vrace-
ní knih bez kontaktu s  obsluhujícím 
personálem. Knihovnice tak budou 
mít víc času věnovat se čtenářům, kteří 
potřebují pomoci s výběrem literatury. 
„Oba systémy budeme instalovat od 

Rádi soutěžíte? Pak se podívejte na stránky Informačního centra Šumperk. To při-
pravilo dvě soutěže, které vám mohou zpříjemnit prázdninové chvíle.

„První soutěž je fotografická a druhá vědomostní. Obě jsou tematicky zaměřené 
na připomenutí oslav stého výročí založení samostatného československého státu,“ 
říká pracovnice informačního centra Miroslava Kouřilová. Vzápětí dodává, že výhry 
v podobě zajímavých cen věnovalo město Šumperk. Bližší informace k soutěžím jsou 
uvedeny na facebookových a webových stránkách centra www.infosumperk.cz.

Návštěvníci infocentra a  minigalerie, která je jeho součástí, mohou v  červenci 
a srpnu proniknout do tajů fotografie prostřednictvím cyklu „Můj zoom na příro-
du“ šumperské rodačky Evy Karáskové. Výstava je k vidění do pátku 17. srpna. 

Informační centrum, jež sídlí v budově divadla na Hlavní třídě, je přitom ote-
vřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin. -kv-

Soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš pořádá ve spolupráci s organizátory blížícího 
se folklorního festivalu a místním tanečním souborem Senioři šumperská radnice. 
Pátý ročník klání amatérských kuchtíků se uskuteční v neděli 19. srpna dopoledne, 
netradičně v prostorách Pavlínina dvora.

Soutěže o  nejchutnější kotlíkový guláš se může zúčastnit až dvanáct maximálně 
čtyřčlenných týmů. „Každý z nich si vylosuje pětikilový balíček masa, z něhož bude 
muset připravit nejméně třináct litrů guláše dle vlastní receptury,“ říká jeden z orga-
nizátorů soutěže Bohuslav Vondruška z místní radnice. Soutěžící se přitom budou 
moci chystat na svých místech a losovat balíčky s masem od půl sedmé ráno, vlastní 
soutěž „odstartuje“ úderem osmé ranní a hotovo musí být v pravé poledne. V tento 
čas porota složená z odborníků i laiků zhodnotí uvařené guláše a rozhodne o vítězi, 
zájemci pak budou moci začít ochutnávat soutěžní guláše o půl hodiny později.

 „Novinkou letošního ročníku je divácká anketa. Každý návštěvník obdrží po za-
placení stokorunového vstupného kartu, která mu umožní nejen ochutnat vzorky 
všech gulášů, ale rovněž udělit hlas svému favoritovi,“ vysvětluje Vondruška a  do-
dává, že pokud budou chtít návštěvníci ochutnat více vzorků, budou si je moci navíc 
přikoupit. Vyhlášení výsledků je naplánováno na druhou odpolední na hlavní scéně. 
Zakoupené vstupné přitom platí i pro závěrečný festivalový pořad Leť, písničko, leť.

A na své si přijdou i příznivci folkloru. Soutěžní dopoledne totiž doprovodí muzikanti 
ze Starého Poddvorova. „Očekáváme, že se do  soutěže přihlásí tradiční účastníci, jako 
jsou právě muzikanti ze Starého Poddvorova a také zástupci partnerských měst Prievidzy 
a Bad Hersfeldu,“ uzavírá Vondruška, který zve veřejnost k ochutnávce.

Podrobné propozice soutěže jsou ke stažení na internetových stránkách www.fes-
tivalsumperk.cz. Zájemci o účast v ní se již nyní mohou hlásit na e-mailu kultura@
sumperk.cz. Jednou z podmínek je vlastní kotlík s dostatečným objemem a trojnožka 
na zavěšení nad ohništěm. Startovné se neplatí. -kv-

14. do 16. srpna, kdy proběhne i zaško-
lení všech zaměstnanců pro obsluhu 
těchto zařízení,“ říká Šeligová.

Proměnou v  současnosti prochází 
i  samotné prostranství před budovou. 
Od budovy gymnázia se sem totiž pře-
stěhuje busta T. G. Masaryka a nainsta-
luje se podle původního návrhu dnes už 
nežijícího autora, sochaře Jiřího Jílka ze 
Sobotína. „Hotové jsou už betonové zá-
klady a přivezly se i žulové desky. Ten-
to týden začnou práce na opravě busty 
a  probíhá také rekonstrukce portálu. 
Vše by mělo být hotové do  otevření 
knihovny,“ ujišťuje ředitelka a dodává, 
že nově upravený prostor před vstu-
pem do  knihovny zkrášlí v  říjnu La-
vička Václava Havla spojená s kulatým 
stolem, jehož středem bude prorůstat 
strom Olgy Havlové. 

Otevření knihovny, která nově ponese 
ve  svém názvu jméno prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masary-
ka, je naplánováno na  sobotu 1.  září. 
Slavnostní akt zároveň připomene 

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa 

zaměstnance oddělení komunálních 
služeb (technik na komunikace) 

odboru majetkoprávního 
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 vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení),  
v platném znění * znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * znalost zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, 
flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ * zkušenosti v oboru stavebnictví nebo dopravě vítány. 

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: zajišťování realizace provozu, správy a  údržby majetku města 
(komunikace) * kontrola provádění správy majetku (komunikace) odpovědnost za správnost fakturace 
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2018 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  30. 7. 2018. Informace k  pozici podá Hana Répalová, vedoucí 
odboru majetkoprávního, nám. Míru 1, tel. 583 388 518.

Ve třetím nadzemním podlaží vznikl velký víceúčelový sál pro sto padesát až sto 
osmdesát lidí se zázemím pro účinkující a s prostorem pro občerstvení formou cate-
ringu. Foto: -pk-

Pokr. ze str. 3

Knihovna se začne stěhovat do nového, fungovat bude jen pobočka Sever

Informační centrum láká na výstavy i soutěže

Roztančené kotlíky okoření folklorní festival

devadesátileté výročí od otevření první 
české šumperské školy. U obou příleži-
tostí přitom vychází almanach nazvaný 

„Masaryčka“. Běžný provoz knihovny 
pak odstartuje v pondělí 3. září.

 -kv-
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Kaleidoskop událostí

O víkendu 16. června se povedl SK - D.V. Šumperk 
další velmi pěkný úspěch, konkrétně Barboře Ský-
vové, jež získala titul ViceMiss OK (opravdové krá-
sy) ve finále v Mikulově. To se odehrálo na tamním 
zámku a své „síly“ zde změřily dívky ze tří krajů, Olo-
mouckého, Zlínského a Jihomoravského.

Barbora se umístila rovněž ve finále Olomouckého 
kraje a získala titul ViceMiss OK Olomouckého kraje. 
Dívky nejprve absolvovaly rozhovor s moderátorem 
Lukášem Hejlíkem, během něhož na sobě měly mo-
dely ze závěrečných prací středoškolských studentů 
z Prostějova a Přerova. Poté následovaly promenáda 
v plavkách a volná disciplína. Barbora předvedla jako 
jediná sportovní aerobik a ukázala svou závodní cho-
reografii. Patří jí poděkování za skvělou reprezentaci 
klubu a města Šumperka. D. Vénosová

Již třetím rokem na  začátku letní sezony využívá 
naše mateřská škola příležitosti exkurze ke včelínům 
a  možnosti prohlídky zemědělského muzea SOŠ 
Šumperk v Zemědělské ulici. Paní učitelky odlouče-
ného pracoviště mateřské školy Sluníčko ve Vrchlic-
kého ulici si dobře uvědomují, že zážitek a praxe patří 
k nejúčinnějším metodám učení předškoláků. Tento 
způsob, jak dětem přiblížit nové poznatky, ve své prá-
ci nejčastěji uplatňují.

Ve  svém programu „Hrajeme si se Sluníčkem 
od jara do zimy“ naši předškoláčci odhalují tajemství 
přírody všemi smysly. Vytvářejí si tímto vzájemně 
propojené poznatky mnoha oblastí života, které by 
u  počítače ani z  žádného obrazového materiálu ne-
mohli získat. V zemědělském muzeu nás přivítal Zde-
něk Zerzáň. Přiměřeně jejich chápání předvedl dětem 
historické nástroje pro chovatelství a  pěstování plo-
din v našem kraji. Děti si mohly vyzkoušet praktické 
postupy a připravené edukační hry. 

S Vítem Sochorou děti sledovaly ukázku získávání 
včelího vosku a medu. Samy pak vyzkoušely odstře-
divku medu a osahaly si základní nástroje a pomůc-
ky včelaře. Rozlišovaly druhy hmyzu na  bylinkách 
školního záhonku a  u  didaktického živého včelína 
bezpečně za sklem hledaly trubce, včelky a královnu. 
Odměnou za  plnění badatelských úkolů bylo pravé 
medové pochutnání. 

Děkujeme tímto za skvělý přístup učitelů Víta So-
chory a Zdeňka Zerzáně a těšíme se na Medové dny, 
které se budou konat v areálu SOŠ Šumperk v sobotu 
15. září. M. Rýcová, vedoucí OP Vrchlického

Pěvecký folklorní soubor Seniorky Šumperk se 
vrátil z návštěvy Bad Hersfeldu, kam byl pozván na   
vystoupení při příležitosti 125. výroční založení smí-
šeného pěveckého sboru Gesangverein Sorga, vede-
ného dirigentem W. Möllneyem.

Druhý den po příjezdu byla na programu procház-
ka městem s  prohlídkou jeho památek a  pak násle-
dovalo milé přijetí na radnici starostou T. Fehlingem. 

Samotný koncert se uskutečnil v  první letní den 
v  nádherném prostředí kostela na  Petersbergu. Zá-
kladem našeho vystoupení byly především lidové 
písně z  regionu severní Hané. Do  repertoáru jsme 
rovněž zařadily písně německé a s latinským textem, 
program koncertu jsme připravily pod vedením di-
rigentky M. Brňákové a  za  doprovodu klavíristky  
M. Zajícové. V závěru koncertu jsme zpívaly společně 
s německými sbory. Slavnostní atmosféra a nadšené 
publikum byly pro nás nezapomenutelným zážitkem.  

Při přípravě naší cesty jsme ještě netušily, že bu-
deme mít možnost zazpívat si i na jevišti v klášterní 
zřícenině, kde probíhaly přípravy na každoroční bad-
hersfeldský divadelní festival, stejně jako v lázeňském 

pavilonu nebo v barokním chrámu ve Fuldě, kam nás 
naši hostitelé pozvali na  výlet. Máme radost nejen 
z dobře vydařené akce, ale i z navázání nových kon-
taktů. Velký dík za finanční podporu patří také městu 
Šumperku a  Společnosti česko-německého porozu-
mění. H. Záchová

O  víkendu 15. - 17. června proběhl v  Šumperku  
31. ročník vědomostní soutěže nazvané Mladý  
zahrádkář. Jeho hlavním pořadatelem byl Český za-
hrádkářský svaz Praha ve spolupráci s územním sdru-
žením Českého zahrádkářského svazu Šumperk. 

Do  národního kola postoupili vítězové okresních 
kol z 37 územních sdružení  z různých míst republiky 
od Chebu až po Karvinou. V mladší kategorii 4. - 6. tříd 
soutěžilo 37 žáků, ve  starší kategorii 7. - 9. tříd  
38 žáků a dále také osm středoškoláků. Šumperk při-
tom hostil, včetně doprovodu žáků a  dalších hostů, 
celkem 170 osob.   

Slavnostní zahajovací večer v  klášterním kostele, 
který moderovala Hana Písková, zpestřilo vystoupení 
rodinného žesťového tria The Flash Brass a  završilo 
jej zasazení lípy u příležitosti 100 let vzniku samostat-
ného československého státu a  31. ročníku soutěže. 
Soutěžící si rovněž mohli prohlédnout expozici Ča-
rodějnických procesů v Geschaderově v domě a projít 
se městem za doprovodu žáků Střední odborné školy 
Šumperk, jež studují obor cestovní ruch.

V sobotu dopoledne probíhala na Střední odborné 
škole Šumperk v  Zemědělské ulici samotná soutěž. 
Soutěžící se utkali v poznávání rostlin a museli zvlád-
nout vědomostní test se čtyřiceti otázkami. Během 
odpoledního doprovodného programu si prohlédli 
zámek a  ruční papírnu ve  Velkých Losinách. Večer 
se pak uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutě-
že s  předáním diplomů a  upomínkových předmětů. 
V této souvislosti je třeba poděkovat městu Šumperk 
za  poskytnutí prostor a  pomoc s  organizací soutěže 
a také SOŠ Šumperk, která zajistila potřebné zázemí, 
stravování a ubytování. 

 J. Sitařová, územní sdružení ČZS Šumperk

Mistrovství ČR ve  sportovní gymnastice se letos 
konalo 2. a  3. června v  Černošicích, v  nichž se na-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí a akcí
Klub Denisy Vénosové reprezentuje 

ViceMiss opravdové krásy

Děti z „mateřinky“ Sluníčko se vydaly 
za včelkami na „zemědělku“

Lidové písně nadchly posluchače 
v Bad Hersfeldu

Gymnastky se na republikovém 
šampionátu neztratily, Šumperk 

má mistryni České republiky

Šumperk hostil národní kolo soutěže 
Mladý zahrádkář

Kromě vědomostního testu se soutěžící utkali rovněž 
v poznávání rostlin.  Foto: archiv ČZS Šumperk

Vít Sochora ze Střední odborné školy Šumperk ukázal 
dětem mimo jiné i  získávání včelího vosku a medu. 
 Foto: archiv MŠ Sluníčko

Pěvecký folklorní soubor Seniorky Šumperk byl po-
zván na vystoupení při příležitosti 125. výroční zalo-
žení badhersfeldského smíšeného pěveckého sboru 
Gesangverein Sorga.  Foto: archiv

Barbora Skývová získala v polovině června titul Vice-
Miss OK (opravdové krásy). 
 Foto: archiv SK – D.V. Šumperk
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rodila úspěšná česká gymnastka Věra Čáslavská. 
Na programu byl závod žákyň A (VS3A) a mistrov-
ské třídy, do níž patří kadetky a kadeti, junioři a se- 
nioři. Do Prahy zavítala i malá výprava ze Šumperka, 
která se v konkurenci dalších oddílů neztratila. 

V kategorii kadetek se představila Klára Peterková, 
jež do  závodu nastoupila v  sobotu dopoledne a  pro 
kterou to byla první zkušenost v nové kategorii. Ne-
zalekla se jí a  podala velice slušný výkon. Skončila 
na  pěkném sedmém místě a  vybojovala si nedělní 
finále na všech nářadích, kromě kladiny. Finále pro-
běhlo až v neděli v podvečer. Na přeskoku se Kláře 
nepodařilo zopakovat bezchybný skok ze soboty,  
cukahara schylmo, a  skončila pátá. Na  bradlech 
a prostných se umístila sedmá. 

Odpoledne nastoupila v  kategorii seniorek šum-
perská odchovankyně Marie Nevrklová, jež v součas-
né době reprezentuje oddíl Sokol Brno 1. Ani ta se 
v závodě neztratila a skončila na sedmém místě.

V  neděli dopoledne patřila hala Věry Čáslavské 
dalšímu výkonnostnímu stupni, žákyním A. Děv-
čata se do  tohoto závodu nominovala na  základě 
kvalifikačních závodů konaných v  Praze, v  Brně 
a v Ostravě. Barvy Šumperka hájily Berenika Diňová 
a Kateřina Friedlová. Další dvě šumperské reprezen-
tantky, Julie Hvižďová a Sabina Žandová, pro zranění 
nenastoupily. Berenika předvedla své stabilní výkony 
a získala 36. místo. Mnohem více se dařilo Kateřině 
Friedlové. Nevyvarovala se ovšem drobných chyb, 
a tak každé zaváhání v povinných sestavách zname-
nalo vzdálení se medailovým pozicím. Přesto však 
v  silné konkurenci pražských a  brněnského oddílu 
skončila patnáctá. 

9. června pak proběhl poslední kvalifikační závod 
v Brně pro výkonnostní stupeň VS2. V něm se nejvíce 
dařilo Michaele Janků, která získala velmi pěkné šesté 
místo. Jitka Machytková skončila dvanáctá, Marie Pa-
raska šestnáctá, její sestra Anna osmnáctá a Amélie 
Diňová třicátá šestá. Do závodu pro nemoc nenastou-
pila Lenka Machytková.

Další závod, mistrovství ČR ve  sportovní gym-
nastice pro mladší a starší žákyně kategorie A a pro 
všechny stupně kategorie B, se uskutečnil od   
23. do  24. června ve  Znojmě. Organizátoři si dali 
záležet a  připravili moc pěkný závod. Závodnice 
šumperského gymnastického klubu potvrdily své 
kvality a jako první se představila Anna Paraska, jež 
předvedla krásné sestavy zejména na kladině a v akro-
bacii. Její výkon stačil na 36. místo. Ve druhém sledu 
nastoupily ostatní gymnastky. Výkony všech závodnic 
byly vyrovnané a  odstupy minimální. V  konečném 
součtu čtyřboje může být Šumperk pyšný na rodačku 
Lenku Machytkovou, která si ze Znojma odvezla titul 

MČR. I její sestra Jitka se na závod připravila a dopo-
lední procházka městem jí po opravdu velmi zdaři-
le provedených sestavách pomohla k pátému místu. 
Od třetího místa ji dělily pouhé tři desetinky bodu. 
To svědčí o  poctivé přípravě všech závodnic. Další 
naděje, Michaela Janků a  Marie Paraska, ale zazna-
menaly pád a  tato hrubá chyba je posunula daleko 
od medailových pozic. Míšu na 28. místo a Marušku 
na 44. místo. 

V  neděli pokračoval závod mladšími žákyněmi 
ve  věku 8 let a  mladší (VS1A). Zde se postupovalo 
na základě výsledků krajského přeboru. Z Olomouc-
kého kraje bodový limit splnila pouze jediná závodnice 
Markétka Hermannová z GK Šumperk. Ve startovním 
poli patřila k těm nejmladším, zabojovala a bylo z toho 
krásné desáté místo. Odpoledne proběhl závod juni- 
orek a žen v kategorii B. Šumperanka Adéla Osladilová 
se kvalifikovala na  základě stejného postupového 
klíče jako u kategorie VS1A. Jako jediná zástupkyně 
Olomouckého kraje se spolu se svými fanoušky mohla 
radovat ze sedmnáctého místa. Všem velmi děkuje-
me za  podporu. Největší dík pak patří závodnicím 
za  vzornou přípravu a  trenérkám, zejména Silvii 
Urbanové, za pevné nervy a spoustu času věnovaného 
svým svěřenkyním. J. Žandová

Taneční soubor KK - Dance Šumperk, který funguje 
pod novým vedením od roku 2015, se přišel pochlubit 
s  výbornými výsledky z  letošní sezony a  informoval 
vedení města o plánovaných akcích na rok 2019. 

Schůzky se zúčastnilo několik soutěžních mažore-
tek, jejich trenérky - Kateřina Kašparová (hlavní tre-
nérka), Karolína Davidová, Tina Fischerová, Barbora 
Skoumalová, Vendy Smrčková a zástupkyně souboru 
Olga Davidová.

Celý taneční soubor má celkem třiašedesát členů, 
sdružuje děti od čtyř let a věnuje se aktivně pohybu, 
tanci, gymnastice a vede děti k samostatnosti. 

Spolek se aktivně zapojuje do  veřejného dění, 
svými vystoupeními podporuje Ligu proti rakovině 
Šumperk, DD Šumperk a vystupuje na veřejných ak-
cích ve městě a jeho okolí. Každoročně reprezentuje 
město Šumperk a Českou republiku na profesionální 
úrovni v mažoretkovém sportu. 

Letos, podobně jako i v letech minulých, si mažo-
retky KK - Dance svými výkony vybojovaly postup 

až na  mistrovství Evropy, které proběhne v  Opatiji 
v Chorvatsku, kam odcestují 20. srpna. Nyní mají za-
sloužené volno, protože je už v polovině srpna čekají 
tréninky a příprava na šampionát. 

Velké poděkování spolku patří nejen vedení města 
Šumperka, ale také všem rodičům, sponzorům a Olo-
mouckému kraji, bez nichž by činnost našeho spolku 
nebyla možná. 

Pokud máte doma dítko, které má rádo pohyb, 
hudbu a má chuť se hýbat, můžete náš taneční spolek 
kdykoliv navštívit během tréninku nebo kontaktovat 
zástupce spolku a domluvit si schůzku. Nábor nových 
členů do  tanečního souboru KK - Dance Šumperk 
pak proběhne v září.  O. Davidová

V závěru června hostilo pražské Kongresové cen-
trum Mistrovství světa IPCA tělesně postižených 
šachistů. Ředitelkou letošního osmnáctého roční-
ku byla Eva Marie Valentová ze Šumperka, jejíž syn 
Vít Václav hájil na tomto šampionátu barvy rodného 
města.

Na mezinárodní sportovně - charitativní akci, jež 
se uskutečnila od  21. do  30. června, se sjelo osma-
padesát hráčů z  dvanácti zemí světa. Devítikolový 
turnaj, řízený v souladu s pravidly šachové federace 
FIDE, probíhal v  přátelské atmosféře. Organizátoři, 
jimiž byly IPCA - mezinárodní organizace tělesně 
postižených šachistů a společnost Czech production, 
zajistili pro účastníky a jejich asistenty bohatý dopro-
vodný program, v  němž nechyběly denní i  večerní 
prohlídky historické Prahy, kytarový koncert českých 
talentů - bratrů Kolářových z Mohelnice či simultán-
ka nejlepšího českého šachového velmistra Davida 
Navary s pětadvaceti českými a zahraničními tělesně 
postiženými šachisty. Slavnostního vyhlášení se zú-
častnili zástupci sponzorů a šachoví velmistři David 
Navara a Sergej Movzesjan. Společně předali šachové 
trofeje vítězům šesti jednotlivých kategorií a plakety, 
participační listy a drobné pozornosti všem zúčastně-
ným šachistům.

Turnaj byl pro tělesně postižené šachisty kvalifi-
kační soutěží pro nominaci na šachovou olympiádu, 
jež se uskuteční letos v září v Batumi. Šumperk repre-
zentoval tělesně postižený šachista Vít Václav Valenta, 
který se v silné konkurenci umístil na desátém místě. 
V této souvislosti patří poděkování radě a zastupitel-
stvu města za finanční podporu, jež účast šumperské-
ho šachisty na tomto šampionátu umožnila. 

 E. M. Valentová, ředitelka turnaje

Kaleidoskop událostí

Čerstvé mistryně ČR v mažoretkovém 
sportu zavítaly na radnici 

Šachista Vít Václav Valenta skončil 
na světovém šampionátu desátýŠumperské gymnastky na republikovém šampionátu 

ve Znojmě.  Foto: -jž-

Na  šumperskou radnici zavítalo druhé červencové 
pondělí několik úspěšných mažoretek spolu se svými 
trenérkami.  Foto: MěÚ Šumperk

Na světovém šampionátu tělesně postižených šachistů 
hájil barvy Šumperka Vít Václav Valenta.  Foto: -emv-
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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, www.knihovnaspk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba o prázdninách (červenec) - Městská knihovna v ul. 17. listopadu 6

Půjčovní doba o prázdninách (červenec - srpen) - Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16
Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16
Středa 8-11  12-17 8-11  12-16
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16
Sobota zavřeno zavřeno
Zavřeno od 30. července do 31. srpna z důvodu stěhování.

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno
Zavřeno od 30. července do 3. srpna.

26. 7. od 13.30 hod. v „K“   Přednáška na téma „Dotýkejme se 
  v každém věku“ Přednášející D. Marková
31. 7.   Výlet na hrad Bouzov s komentovanou 

prohlídkou a do areálu historické zába-
vy v podhradí 
Sraz v 8.25 hod. na autobus. stanovišti č. 9

2. 8. v 9.30 hod. v „K“   „Setkání u salátů aneb připravujeme 
  saláty ze surovin, které možná neznáte“ 
7. 8.   Výlet do Železničního muzea Olomouc 

a  do  ZOO Olomouc s  komentovanou 
prohlídkou Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD 

9. 8.   Bowling na „Majáku“ a posezení v Pizzerii
   Palermo  Sraz v 13.50 hod. před Majákem
14. 8.   Návštěva plaveckého areálu v Zábřehu   
  Sraz v 9.50 hod. na nádraží ČD 
16. 8.   Návštěva Kovozoo s průvodcem ve Starém  
  Městě u Uherského Hradiště 
  Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD 
21. 8. v 10 hod v „K“   Setkání s novinkami v oblasti pomůcek 
  pro zrakově postižené osoby spojené 
  s výrobou koktejlů 
23. 8.   Výlet do Lesního baru v Horní Lipové 
  Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

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.

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
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. V červenci, srpnu a září nebudou probíhat Sportovní klub pro 
mládež a Konverzace v angličtině.

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-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

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

referenta na oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu odboru 
výstavby Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
v  platném znění * znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v  platném znění * znalost zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita 
* zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu vítána * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 
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: umísťování staveb ve správním území
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 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 složkách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2018 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka 
Petra Holuba nejpozději do 15. 8. 2018. Informace k pozici podá Luděk Felkl, vedoucí odboru výstavby, 
Jesenická 31, tel. 583 388 332.
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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

VŠB – Technická 
univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Obor lze studovat v prezenční
i kombinované formě
v Centru bakalářských studií
v Šumperku.

Přihlášky je možné posílat
do pátku 3. srpna 2018.

Vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení
k bakalářskému studiu oboru

Strojírenství

Více informací naleznete na:
https://www.fs.vsb.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/

Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah
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Těšíme se na setkání s Vámi!

Pracovní příležitost v 
HANUŠOVICÍCH
Šumperská společnost FORTEX – AGS, a.s. zakoupila areál 
bývalé výrobní  rmy ZKL Hanušovice, a.s. a od září 2018 

plánuje převést část strojírenské výroby do Hanušovic.

Touto cestou bychom chtěli oslovit bývalé zaměstnance 
ZKL Hanušovice, a.s. i nové zájemce z regionu, aby v případě 

zájmu zaslali své životopisy na email:

Nebo se za námi zastavte přímo v areálu 
a životopisy přineste s sebou

          v pátek   27. 7. 2018   13 - 18 hod
           ve středu 15. 8. 2018     10 - 15 hod

www.fortex.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Kristýna Lakomá
Zelená linka        800 900 015

kariera@fortex-ags.cz
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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

Nově nabízíme čištění teras, chodníku, 
zámkové dlažby, vstupu u domu 

a fasád tlakovým mytím!

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
PŘEKLADY
FIREMNÍ JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ 
JAZYKOVÁ VÝUKA 

NA MÍRU
Jazykové centrum CTE

Lidická 56, Šumperk
www.jazykovka-spk.cz

MENÍČKA PRO PSY
MASO A MASOVÁ

www.akvazoo-rataj.cz
AKVAZOO RATAJ |  Náměstí Míru 85/21, 787 01 Šumperk | tel: 583 215 047 

 

víme, co 
do misky 

psa dáváme

čerstvá
a přirozená

strava

lépe
fungující
zažívání

konec
nechutenství

a alergiím

menu 
obsahuje:

maso, kosti,
zdravou přílohu

a bylinky

Vratte 
psa

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

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

Nabídněte nemovitost
k prodeji a my Vám vyplatíme 

tipařskou provizi.
Pro klienty s hotovostí 

poptáváme byty a rod. domy 
v Šumperku, Zábřehu a okolí.

Na stavu nemovitosti ani 
lokalitě nezáleží. 

KONTAKT NA MAKLÉŘE:
733 734 435

Kosmonautů, Šumperk 1.790.000 Kč
• byt 3+1
• OV, 78 m2, cihlový byt, 1. NP, 
• neprůchozí pokoje, šatna, plyn. kotel
• rekonstrukce, zaskl. lodžie + balkon

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk 1.550.000 Kč
• byt 2+kk
• OV, 55 m2, 1. patro, vlastní topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Nový Malín 700 Kč/m2

• slunná parcela s výměrou 1.153 m2

• veškeré IS na hranici pozemku
• menší satelit v klidné části obce

Volejte: 733 734 435

Fibichova, Šumperk 990.000 Kč
• byt 1+1
• DB, 7. patro, 38 m2, 2× lodžie
• udržovaný stav, orientace JZ
• možnost rozšíření na 2+kk

Volejte: 733 734 435

Olšany 1.050.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56 m2, 3. NP,  zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435



11 Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

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

referenta oddělení silniční dopravy, 
SH a dopravních přestupků odboru dopravy 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * 
znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,  
v  platném znění * znalost zákona č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na  pozemních 
komunikacích a  o  změně zákona č. 168/1999 Sb., o  pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou 
provozem vozidla a  o  změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění * znalost zákona 
č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za  přestupky a  řízení o  nich * znalost zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění * zvláštní odborná způsobilost v dopravě vítána * komunikační schopnosti 
* samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * 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: řešení dopravních přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a v provozování silničních vozidel
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 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. 1. 2019 
nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na  MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do  31. 8. 2018. Informace k  pozici podá Radek Novotný, vedoucí 
odboru dopravy, Jesenická 31, Šumperk tel. 583 388 223.

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

referenta interního auditu 
a kontroly města Šumperka

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího 
jazyka * ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění * znalost zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve  veřejné správě a  o  změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. příslušné vyhlášky * znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), v platném znění *znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění * znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění * komunikační 
dovednosti, samostatnost, flexibilita * zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního hospodaření 
územních samosprávných celků a jeho přezkumu vítána * zkušenosti ve státní správě vítány * občanská 
a  morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na  PC (Word, Excel) * dobrý zdravotní stav * řidičské 
oprávnění skupiny „B“ vítáno

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: výkon interního auditu u  města Šumperka * výkon veřejnosprávní 
kontroly u příjemců veřejné finanční podpory

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměry na  dobu určitou, zástup za  MD a  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. 10. 2018 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31. 8. 2018. Informace k pozici podá 
Jaroslava Kopová, vedoucí Interního auditu a kontroly, nám. Míru 1, Šumperk tel. 583 388 602.

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI 
= MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE VARILUX!!

Trápí Vás neustalé střídání brýlí 
na blízko, na práci a na dálku? Zapomí-
náte druhé brýle, a když jsou potřeba, 
nevíte, kde leží? Nevidíte ostře na práci  
s  PC? Často řídíte a  chcete vidět 
na  dálku, palubní desku a  naviga-
ci? Dopřejte si jediné brýle a  úsměv 
na tváři po celý den!

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

Aby Vaše brýle dobře sloužily, je 
však důležité provést kvalitní měření 
zraku a  správnou centraci. Není po-
třeba vždy vyhledávat očního lékaře  
a  ztrácet dnes tak drahocenný čas 
dlouhým čekáním na  vyšetření. 
V  naší oční optice OPTOMEDIC 
máme vyšetřovnu s  moderním vy-
bavením a  odborného pracovní-
ka - optometristu - registrovaného 
u ministerstva zdravotnictví, který se 
specializuje na péči o zrak. Netíží nás 
proto přeplněné čekárny, a díky tomu 
je spousta času na kvalitní vyšetření, 

konzultaci a  kompletní poradenství 
při výběru brýlové obruby a  skel. 
Takto zhotovené brýle pak mají 100%  
garanci jak po stránce dioptrické ko-
rekce, tak po stránce zhotovení přímo 
dle vašich potřeb a požadavků. Nabí-
zíme dlouholeté zkušenosti, profesio-
nální přístup a kvalitu dobrého vidění.

Nyní máte jedinečnou šanci poří-
dit si dva páry multifokálních brýlí 
v různých, ale i stejných provedeních 
za zvýhodněných cenových podmínek 
v AKCI 1 + 1 (znáte z TV ... ) a to:

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

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

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

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

PRODÁM
VENKOVNÍ DESIGNOVÉ 

KŘESLO  
černé barvy

rozměry 77(v) × 61(š) × 69(h) cm

HLEDÁME NOVÉHO
KOLEGU/KOLEGYNI

NA POZICI
 KLIENTSKÝ PRACOVNÍK
pro pobočku v Šumperku

Volejte: 724 521 552

Cena:

 700 Kč
www.optomedic.cz       www.varilux.cz

 www.crizal.cz
www.transitions.com

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680
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• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

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

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

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

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

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

MECHANIK
OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

    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:
• provádění oprav a preventivní údržby
• evidence oprav a prevence
• výroba jednoduchých dílů
 

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• řidičský průkaz skupiny B
• svářečský průkaz
• znalost obsluhy nízkotlakých kotlů

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

Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce 
www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování 
prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU

OLOMOUC  
Lipenská 58 800 110 800 


