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Rekonstrukce bazénu „jede“, začíná se pokládat střecha

Rekonstrukce krytého plaveckého 
bazénu na  Benátkách v  „režii“ Pod-
niků města Šumperka, jež areál pro-
střednictvím své dceřiné společnosti 
provozují, je v  plném proudu. Špatný 
stav některých železobetonových, oce-
lových a  stropních konstrukcí a  čás-
tečně i  hydroizolací, který se ukázal 
po  dokončení demoličních prací letos 
v  lednu, je již minulostí. Dodavatel-
ská firma PKS stavby ze Žďáru nad 
Sázavou začala minulý týden pokládat 
střechu a pracuje i na toboganové věži. 
S otevřením AQUAcentra se počítá pří-
ští rok v květnu.

„Práce na bazénu pokračují dle har-
monogramu, který je součástí nedávno 
uzavřeného dodatku ke smlouvě z loň-
ského roku. Bylo totiž nutné zohlednit 
a vyčíslit objem víceprací v souvislosti 
se špatným stavem některých kon-
strukcí a hydroizolací,“ uvedl šumper-
ský starosta Tomáš Spurný. Vícepráce 

podle něj navýšily rozpočet asi o  pět 
milionů korun, celkem se tak náklady 
pohybují kolem sto šedesáti milionů. 

„V  současné době jsou již hotové 
veškeré bourací, hrubé a sanační práce. 
Původní železobetonovou stropní des-
ku v prvním podzemním podlaží pod 
„skleníkem“, která byla ve velmi špat-
ném stavu, jsme odstranili a  na  jejím 
místě udělali novou, abychom na  ní 
mohli postavit celoprosklenou jižní 
stěnu bazénové haly,“ popsal mana-
žer projektu Alan Řeháček z  dodava-
telské firmy PKS stavby ze Žďáru nad 
Sázavou. Vzápětí upřesnil, že původ-
ní zkorodované ocelové polorámové 
vazníky, nesoucí starou střechu a pro-
sklenou stěnu, již dělníci demontova-
li a  předminulý týden na  jejich místo 
usadili s pomocí jeřábu poslední nové 
dřevěné lepené vazníky. Na  ně začali 
o uplynulém víkendu pokládat střechu 
tvořenou prefabrikovanými sendvičo-

vými panely. Kompletně odstraněné 
jsou podle Řeháčka rovněž původní 
podlahové izolace, na  očištěný beton 
nyní přijde nová hydroizolace a sklad-
ba podlah. 

Práce pokračují také na toboganové 
věži. Minulý týden dokončili zedníci 
první patro, vybetonovali první zákla-
dovou desku a  začali zdít další patro. 
„Strhli jsme rovněž někdejší dřevěné 
obložení fasády a v současnosti připra-
vujeme potřebné cihelné konstrukce, 
abychom mohli fasádu nově natáh-
nout,“ doplnil výčet prací manažer 
projektu. 

Původní padesátimetrový venkovní 
bazén je dnes kompletně zavezený re-
cyklovanou sutí ze stavby a odvodněný 
drenážním systémem, napojeným na   
kanalizaci. Po  zasypání vrstvou sub-
strátu a ornice a zasetí trávníku vznik-
ne v  jeho místě slunící a  odpočívací 
louka. Pokr. na str. 2

Rozměrné prefabrikované sendvičové panely se v sobotu „vznášely“ nad stavbou krytého bazénu na Benátkách. S pomocí jeřábu 
začala dodavatelská firma pokládat novou střechu.  Foto: P. Kvapil
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Vážení a milí čtenáři,
v době, kdy tyto řádky píši, na horách sněží. 
Zdá se tedy neuvěřitelné, že je před námi 
červen, měsíc, v němž v Šumperku startuje 
letní turistická sezona a kdy mnozí z vás už 
odjíždějí na letní dovolenou. Pokud ale bu-
dete červnové dny trávit „doma“, využijte ně-
kterou z kulturních a společenských aktivit 
ve městě – počínaje historickými a roman-
tickými slavnostmi města a prvním šumper-
ským běžeckým závodem ŠumpeRUN přes 
DO(O)RisOPEN, výstavu Ireny Šafránkové 
v Jílkově galerii, muzejní noc, Den zábavy 
a veteránů v srdci města, klavírní recitál 
Lukáše Vondráčka, výstavu Starý Šumperk 
v muzeu, Evropský den hudby v zahradě 
„ZUŠky“, Pradědovy letokruhy na Paprsku, 
Geniální kolobkové odpoledne v Pavlínině 
dvoře, Šumperský triatlon až po nokturna 
na Kostelním náměstí, Divadlo v parku, be-
nefiční koncert Motýlů či koncerty Klášter-
ních hudebních slavností, z nichž ten první 
nabídne Beethovenovu Ódu na radost. Přeji 
vám všem radostné červnové dny.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Rekonstrukce bazénu/Informace

   Pokr. ze str. 1
Pracuje se i na menší venkovní „pěta- 

dvacítce“, do  níž je potřeba vložit 
nerezovou vanu, do  které povede  
hromadná skluzavka pro tři až čtyři 
osoby. „V současné době probíhá sana-
ce železobetonové konstrukce, protože 
výztuž tohoto bazénu byla rovněž na-
padena korozí,“ podotkl Alan Řeháček. 

Náročná rekonstrukce bazénu od-
startovala loni v  polovině října po  té-
měř půlročním zdržení, způsobeném 
odvoláním neúspěšného uchazeče 
o tuto zakázku, firmy Hochtief CZ Pra-
ha, k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Ten začátkem října potvrdil, 
že Podniky města postupovaly v  sou-
ladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Vybraný zhotovitel, žďárská 
společnost PKS stavby, měla původně 
na realizaci celého díla patnáct měsíců, 
jež začaly běžet okamžikem převzetí 
staveniště. Neplánované vícepráce však 
termín dokončení prodloužily o  čtyři 
měsíce. Hotovo by tedy mělo být přes-
ně za rok. -zk-

Do  třetí dekády existence vstupují 
tento rok Slavnosti města Šumperka. 
Lidé se opět mohou těšit na divadelní 
představení, oslavu Mezinárodní dne 
dětí, vystoupení hudebních skupin 
a den s historií a romantikou, jenž při-
pomene významné události šumper-
ských dějin. Největším lá-
kadlem pátečního programu 
je bezesporu koncert známé 
české skupiny Wohnout. 
Novinkou pak běžecký 
závod historickým 
centrem města Šum-
peRUN.

Slavnosti města 
začínají ve  čtvrtek 
30. května v  Pavlínině dvoře. 
Od  páté odpolední je na  pro-
gramu pohádka O  Honzovi 
a  zakleté princezně, kterou pro malé 
diváky připravilo šumperské divadlo. 
Těm dospělým pak od  deváté večerní 
nabídne hru Jak je důležité mít Filipa 
od anglického spisovatele a dramatika 
Oscara Wildea. V případě nepříznivé-
ho počasí se obě představení odehrají 
v budově divadla.

Páteční program patří již tradičně 
dětem. Ve dvě hodiny odpoledne bude 
v Pavlínině dvoře zahájena oslava Me-
zinárodního dne dětí. „Pro děti budou 
nachystány tvořivé dílničky SVČ Do-
ris, recyklační hry Elektrowin, Liščí 
stezka odvahy s ČMSS a rovněž atrakce 
v  podobě skákacích hradů a  skluza-
vek,“ říká Olga Hajduková, tisková 
mluvčí šumperské radnice. Navazující 
večerní program nabídne největší láka-
dlo pátečního programu, koncert zná-
mé české rockové skupiny Wohnout. 

„Matěj a  Honza Homolovi, Jirka Ze-
mánek a  Fenek Steiner se po  dlouhé 
době představí šumperskému publiku 
a zahrají jak své osvědčené hity, tak no-
vinky z nového alba Miss Maringotka,“ 
doplňuje Bohuslav Vondruška, refe-

rent oddělení kultury a  vnějších 
vztahů. Skupinu Wohnout, jež 

vystoupí v deset večer, doplní 
pražská skupina se šumper-
skými kořeny Late Harvest, 

místní parta SIOUX, která 
hraje příjemně odvázaný, zda-
leka netuctový kytarový rock, 

ale chvílemi i navýsost do-
spělý pop, a také šumperské 
trio Dub band s  rockovou 
muzikou 60. až 80. let.

Sobota 1. června pro-
běhne v parku u vily Doris 

v  sadech 1. máje a  ponese se v  duchu 
historie a  romantiky. „Kromě připo-
mínky na největší událost šumperských 
dějin tzv. Šumperský sněm chystáme 
i  malou vzpomínku na  rok 1419, tedy 
na  první střet husitů s  ozbrojenou 
mocí, na  rok 1619, v  němž se Mora-
va připojila ke  stavovskému povstání, 
na rok 1669, kdy město vzplálo velkým 
požárem, a také na rok 1679 spojený se 
začátkem čarodějnických procesů,“ vy-
světluje Vondruška. 

Po  celý den bude probíhat jarmark 

s tradičními řemesly, dobovým zbožím 
a  výrobky certifikovanými jako JE-
SENÍKY Originální produkt®. Děti se 
mohou těšit na atrakce a chybět nebu-
de bohaté občerstvení. Rytířská ležení, 
dobové stany a různá nevšední zákoutí 
v  celém parku pak budou připomínat 
jedno velké středověké městečko. „Celý 
den tradičně završí velký kostýmovaný 
průvod městem k radnici a zpět, slav-
nostní ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů v Šumperku a ohňo-
stroj,“ podotýká Vondruška.

Na  třídenní oslavy naváže velká 
sportovní událost. V neděli 2. června se 
poběží první ročník běžeckého závodu 
ŠumpeRUN, jehož start a  cíl najdou 
závodníci i  fanoušci na  náměstí Míru 
u radnice. „Závodu na deset kilometrů, 
jehož trať lemuje městskou památko-
vou zónu Šumperka, se zúčastní více 
než tři stovky registrovaných závod-
níků,“ prozrazuje Vondruška a  dodá-
vá, že součástí jsou i  závody pro děti, 
na které se lze registrovat na interneto-
vých stránkách www.sumperun.cz.

 -red-

 Rekonstrukce bazénu „jede“, začíná se pokládat střecha

Závěr příštího týdne se nese ve znamení městských oslav

   

      Zastupitelé 
se sejdou 
ve čtvrtek 30. května

Ke  svému jednání, které proběh-
ne navíc mimo plánované termí-
ny, se sejdou šumperští zastupitelé 
ve čtvrtek 30. května. Důvodem je 
schválení velkých rozpočtových 
opatření, jež mají pokrýt nákladné 
investiční akce plánované v  letoš-
ním roce. Největší částka, deset 
a půl milionu, je určena na výměnu 
střechy a  statické zajištění budo-
vy tzv. manufaktury, v níž vznikne 
muzeum textilnictví, 8,1 milionu 
pak na  položení nové umělé trávy 
na fotbalovém hřišti na Tyršově sta-
dionu a čtyři miliony na opravu ko-
munikace v  Uničovské ulici. Mezi 
většími částkami jsou i tři miliony, 
které odbor rozvoje města vynaloží 
na zpracování projektů. Jednání za-
číná v 15 hodin v zasedací místnos-
ti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -zk-

      O víkendu 
proběhnou volby 
do europarlamentu

O  nadcházejícím víkendu čeka-
jí naši republiku již čtvrté volby 
do Evropského parlamentu, během 
nichž bude město opět rozděleno 
na  třicet volebních okrsků. Vo-
lební místnosti se otevřou v  pátek  
24. května od 14 do 22 hodin a v so-
botu 25. května od 8 do 14 hodin. 
O  přízeň českých voličů se přitom 
uchází osm set čtyřiačtyřicet osob, 
jejichž jména se objevují na celkem 
třiceti devíti kandidátkách, z nichž 
každá má vlastní lístek s  registrač-
ním číslem a jmény kandidátů. Vo-
lit lze pouze jednu stranu, v  jejím 
rámci pak lze udělit tzv. preferenční 
hlasy, a  to zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u dvou kandi-
dátů. Pokud bude v obálce vložený 
více než jeden hlasovací lístek, hla-
sování je neplatné.
V Česku se volby do europarlamen-
tu podobají volbám sněmovním. 
Strana tedy uspěje tehdy, pokud zís-
ká více než pět procent všech hlasů. 
Volí se celkem jedenadvacet euro-
poslanců. Volební výsledky budou 
v  naší republice sečteny po  uza-
vření volebních místností v sobotu  
25. května. Český statistický úřad 
je ale zveřejní až po skončení hla-
sování ve  všech členských státech 
unie. Konečné výsledky nového 
složení europarlamentu tak budou 
známé nejspíš 26. května večer 
nebo až v pondělí v ranních hodi-
nách. -zk-

Práce pokračují také na toboganové věži. Minulý týden dokončili zedníci první pat-
ro.                                                                                                                                  Foto: -pk-

Sobota se ponese v  duchu historie  
a romantiky.  Foto: -pk-

Vstup na Slavnosti města Šumperka 
 je zdarma. Program se koná 

za jakéhokoliv počasí. Pořadatel si 
vyhrazuje právo program změnit.

Podrobný program najdete 
na www.slavnosti-mesta.cz.
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Malí i  velcí majitelé horských kol 
a  vyznavači přírodních trailů mají 
v  Šumperku důvod k  radosti. Loni 
na  podzim vybudovala místní radni-
ce v  lese mezi bývalým šumperským 
plicním sanatoriem a  Tulinkou stezky 
speciálně upravené pro zábavnou jíz-
du na horském kole, jež jsou nenásilně 
začleněné do přírody. Symbolické slav-
nostní otevření proběhlo posledního 
dubna. 

„Náš single trail by měl sloužit hlav-

ně rodinám s dětmi. Ty se zde mohou 
naučit jízdě v terénu. Popřál bych těm-
to krásným tratím, aby byly bezpeč-
né a  aby se na  nich neodehrály žádné 
úrazy,“ řekl šumperský starosta Tomáš 
Spurný, který na slavnostní přestřižení 
pásky přijel příhodně v  cyklistickém 
oblečení, aby si mohl trať mezi prvními 
vyzkoušet. Do budoucna by rád, kdyby 
se kolem single trailu pohybovala parta 
lidí, jež by byla ochotná se o něj „starat“. 
„Když jsem zde onehdy byl na procház-

ce, posbírali jsme s manželkou dvě taš-
ky plastů a papírových kapesníků. Přál 
bych si, aby ti, kteří tu budou jezdit, do-
kázali udržet kolem tratí čistotu a pořá-
dek,“ dodal starosta, jenž v  závěru své 
řeči poděkoval Olomouckému kraji 
za poskytnutou dotaci a také zastupiteli 
Martinu Janíčkovi, který přišel s nápa-
dem oživit lokalitu příměstského rekrea- 
čního lesa právě tímto způsobem.

Hned v počátcích konzultoval Martin 
Janíček svoji představu se šumperským 
rodákem Ondřejem Hoigrem, který je 
podepsán například pod projekty Ry-
chlebských stezek, Stezky Lipová Lázně, 
Singl Trailu Moravský Kras u Jedovnic 
a dalšími. Minulý rok tak pro šumper-
skou radnici vypracoval vyhledávací 
studii, traily vyprojektoval a  dohlížel 
na jejich realizaci. Pokr. na str. 4

Mezi sanatorkou a Tulinkou vyrostly zážitkové single traily

Zpravodajství/Informace

Budoucí „Nedvědové“ a „Rosičtí“, mladí fotbalisté v kategorii U12, se o uplynulém víkendu utkali za přítom-
nosti kamer České televize na šumperském Tyršově stadionu v rámci dalšího finálového zápasu Ondrášovka 
Cupu. Na současné fotbalové talenty se přijeli podívat i bývalý hráč Sigmy Olomouc a český reprezentant Tomáš  
Ujfaluši, bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 2004 a vítěz Euroligy nebo Superpoháru za Atlético  
Madrid, který pochází z Rýmařova, a také jeho bývalý kolega z reprezentace a fotbalový internacionál Marek  
Heinz, Ujfalušiho spoluhráč z bronzového týmu Eura 2004. Na snímku moderátor ČT Pavel Čapek „zpovídá“  
v přímém přenosu Tomáše Ujfalušiho.  Foto: P. Kvapil

Nalezené a  odevzdané věci, o  které se jejich pů-
vodní majitel nepřihlásil a  jež byly uloženy ve  skla-
du města, budou nabídnuty ve  veřejné dobrovolné 
dražbě. Ta se bude ve středu 29. května odehrávat od  
10 hodin v  zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. 

V nadcházející aukci nabídne město čtyřiapadesát 
předmětů. Na  seznamu je například televizor Sam-
sung, osm mobilních telefonů, sedm jízdních kol, 
čtvery dioptrické brýle, dva fotoaparáty, ale také aku-
mulátorová vrtačka s nabíječkou a kufříkem či video-
kamera Sony s brašnou a příslušenstvím. Vyvolávací 
ceny se pohybují od deseti do osmi set korun. Za tuto 
částku vstupuje do dražby pánské jízdní kolo značky 
Rock Machine.

Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění a mi-
nimálních příhozů v dražbě, najdou zájemci na úřed-
ních deskách města a  také na  www.sumperk.cz 
v aktualitách. Informace o předmětech a dalších okol-
nostech dražby poskytne Eva Krmelová z finančního 
odboru šumperské radnice na  tel. čísle 583 388 458 
nebo na e-mailu eva.krmelova@sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze prohlédnout 
v pondělí 27. května od 15 do 16.30 hodin a ve středu 
29. května od 8.30 do 9.30 hodin v garáži číslo 3, jež se 
nachází na parkovišti za budovou městské úřadovny 
v  Jesenické ulici. Vlastní dražba proběhne ve středu 
29. května od desáté dopolední. Vydraženou věc za-
platí její nový majitel po skončení aukce v hotovosti 
v pokladně města v úřadovně v Jesenické ulici a vzá-
pětí si ji bude moci vyzvednout v prostorách zmíněné 
garáže.  -zk-

Nalezené věci město vydraží

Mapa šumperských trailů, které měří dohromady čtrnáct set šedesát metrů.

Náročnost tratí je daná rychlostí, vše by měly zvládnout sjet i děti. Foto: P. Kvapil
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   Pokr. ze str. 3
„Město chtělo maximálně dvoukilo-

metrovou trať, což pro okruh není moc 
vhodné. Snažil jsem se proto najít pro-
stor pro jeden stoupající trail s kratšími 
klesajícími tratěmi různé obtížnosti,“ 
vysvětlil Ondřej Hoigr. Ten si celou 
oblast prošel s  revírníkem z  Podniků 
města Šumperka. Jako nejvhodnější se 
podle něj nakonec ukázal prostor mezi 
někdejší „sanatorkou“ a Tulinkou, kte-
rý splňuje požadavek členitosti terénu 
a  především kritérium přitažlivosti 
pro malé i  velké cyklisty. „Protože jde 
o krátké sjezdy, je důležitá členitost tra-
tí. Navíc se nesmějí křížit se stávajícími 
pěšinami pro kola a chodce, což byl jin-
de velký problém,“ podotkl Hoigr.

Šumperské traily měří dohroma-
dy čtrnáct set šedesát metrů s  tím, že 
cyklisté vystoupají vrstevnicovou tra-

sou vedoucí od  „sanatorky“ směrem 
k Tulince pozvolně asi pět set padesát 
metrů. Poté si mohou vybrat ze tří tras 
podle obtížnosti - nejlehčí modrá, tzv. 
dubová, měří čtyři sta deset metrů, 
středně těžká červená, tzv. tobogan, 
dvě stě padesát metrů a  stejně dlouhá 
je i nejtěžší trasa černá, tzv. hřebenová. 

„Je to v  podstatě podobné jako 
u sjezdovek jen s tím rozdílem, že trasy 
jsou navrženy pro rodiče s dětmi, kte-
ré by se na  nich měly naučit základní 
techniky pro zvládnutí jízdy na  hor-
ském kole v  terénu,“ zdůraznil tvůrce 
trailů. O  zábavu se podle něj postará 
velké množství klopených zatáček, te-
rénních vln a  pozvolných skoků. Ná-
ročnost je pak daná rychlostí - vše by 
měly zvládnout sjet právě i  děti, snad 
jen na červené a černé trase mohou mít 
ty zcela nezkušené trochu obavy z vět-

ších terénních zlomů a strmých sklonů. 
Záludností v podobě kořenů, vyčníva-
jících kamenů a podobně se ale obávat 
nemusejí. „Smyslem je, aby tu začínají-
cí bikeři mohli svou dovednost posou-
vat dál a využívat kolo nejen k přesunu 
z  bodu A  do  bodu B, ale i  pro zábav-
nou a bezpečnou jízdu v terénu. Rodiče 
s dětmi by pak měli zkoušet jednotlivé 
tratě postupně a  nevolit hned tu nej- 
těžší,“ doporučil Ondřej Hoigr.

Cyklotrail vybudoval loni na podzim 
během dvou měsíců Ladislav Ščuka ze 
Šumperka, jenž byl vybrán v  soutěži. 
„Nejobtížnější bylo vytvarovat profil 
stezky, který je členitý s  ostrými za-
táčkami, někdy i  v  pětačtyřiceti stup-
ňových úhlech,“ uvedl Ladislav Ščuka 
a dodal, že Ondřej Hoigr na celou stav-
bu dohlížel a profily stezek korigoval. 

Realizace cyklotratě Tulinka při-

šla na  1,087 milionu korun. Padesáti 
procenty se na  ní přitom podílel Olo- 
moucký kraj, jenž do Šumperka poslal 
více než půlmilionovou dotaci z  Pro-
gramu na  podporu výstavby a  rekon-
strukce sportovních zařízení. 

Půldruhého kilometru dlouhý trail 
by se mohl v  budoucnu dočkat rozší-
ření. Podmínky na  to v  šumperském 
hospodářském lese jsou. Zájem navíc 
projevily nedaleký Rapotín a  Bludov, 
takže okruh by mohl mít až deset ki-
lometrů. Nové Rychlebské stezky ale 
podle Ondřeje Hoigra v  Šumperku 
nevzniknou. „Rychlebské stezky jsou 
specifické svým prostředím, žulovým 
kamenným podložím a nedají se pros- 
tě postavit všude. V  Šumperku by ale 
mohly být hladší přírodní traily, které 
také osloví řadu cyklistů,“ konstatoval 
Ondřej Hoigr. -zk-

První ročník běžeckého závodu pro 
širokou amatérskou veřejnost nazvaný 
ŠumpeRUN pořádá v neděli 2. června 
město Šumperk spolu s místní tělový-
chovnou jednotou. Součástí závodu, 
jehož start a  cíl jsou na náměstí Míru 
u  radnice, budou vložené závody pro 
děti a zajímavý doprovodný program.

Závod se poběží první červnovou 
neděli a jeho celé zázemí, včetně startu 
a cíle, se bude nacházet na náměstí před 
historickou budovou radnice. Hlav-
ní závod pro dospělé běžce odstartuje 
v  pravé poledne a  bude dlouhý deset 
kilometrů. Poběží se na tři kola, z nichž 
každé měří 3,33 kilometru. „Závodníci 
se budou moci seřaďovat ve startovním 
koridoru od 11.45 hodin,“ říká Bohu-
slav Vondruška, vedoucí organizačního 
týmu. 

Hlavnímu závodu budou před-
cházet vložené závody pro děti, které  
odstartují již v 10.30 hodin. První po-
běží nejmenší děti závod na  350 me- 

trů, následovat bude závod větších dětí 
na 550 metrů a jako poslední vyběhnou 
na  trať dlouhou 1  350 metrů nejstarší 
děti. „Jednotlivé závody budou odstar-
továny vždy po  doběhnutí toho před-
chozího. Každý závodník, včetně dětí, 
dostane po  dokončení závodu finišer-
skou medaili a občerstvení,“ upřesňuje 
Vondruška a dodává, že kapacita hlav-
ního závodu je v tuto chvíli beznadějně 
naplněna. Volné registrace pro dětské 
závody jsou však podle něj stále k dis-
pozici a pravděpodobně bude možné se 
registrovat i v den závodu. 

Prezentace přihlášených závodní-
ků, tedy vyzvedávání startovních čísel, 
budou probíhat v neděli od osmé ran-
ní ve  vestibulu radnice. Končit budou 
vždy hodinu před začátkem závodu 
v  dané kategorii, startovní čísla pro 

dětské závody je tedy třeba vyzvednout 
do  půl desáté, pro hlavní závod pak 
do jedenácti hodin. „Prosíme závodní-
ky, aby nenechávali prezentaci na  po-
slední chvíli a dostavili se včas,“ apeluje 
vedoucí organizačního týmu.

Veškeré zázemí pro závodníky bude 
k  dispozici v  okolí startu a  cíle. „Toa-
lety mohou využívat na  radnici, ale 
také v  někdejším domě dětí a  mláde-
že, kde budou mít k  dispozici převlé-
kárny a úschovnu zavazadel. Vše bude 
přehledně označeno,“ ujišťuje Michal 
Kleštinec z organizačního týmu. 

Zatímco dětské závody se budou mě-
řit ručně, na hlavní závod využijí pořa-
datelé elektronickou časomíru. Každý 
závodník tak obdrží startovní číslo 
s  čipem s  tím, že limit pro dokončení 
hlavního desetikilometrového závodu 
je devadesát minut. „Očekáváme, že 
výsledky vyhlásíme nejpozději hodinu 
po ukončení závodu, tedy o půl třetí,” 
plánuje další člen organizačního týmu 
Jan Kostecký a upřesňuje, že vyhlášeni 
budou nejlepší závodníci dle věkových 
kategorií a  také absolutně nejrychlej-
ší muž a  žena. „Kromě toho vyhlásí-
me i  nejlepší závodníky ze Šumperka, 
z  partnerských měst a  také nejlepšího 
nejstaršího závodníka a závodnici,“ do-
plňuje Vondruška.

Vyhlášením výsledků ovšem Šum-
peRUN nekončí. Odpoledne zpříjem-
ní závodníkům i  fanouškům koncert 
šumperské skupiny Trocha klidu. 
„ŠumpeRUN nepořádáme jen pro sa-
motné závodníky. Věříme, že přijde 

i hodně fanoušků, aby běžce podpořili 
a  vytvořili pravou závodní atmosféru, 
která se bez nich neobejde,” zdůrazňuje 
vedoucí organizačního týmu a podotý-
ká, že pro fanoušky budou nachystány 
stánky s  občerstvením a  prezentační 
stánky partnerů závodu.

S  pořádáním závodu budou v  den 
jeho konání spojena i  určitá dopravní 
omezení, zejména v oblasti historické-
ho centra a pěších zón. Trasa hlavního 
závodu povede z náměstí Míru ulicemi 
Starobranskou, Gen.  Svobody, Hlavní 
třídou do ulice Fialovy a sadů 1. máje, 
odkud se závodníci vrátí na  Hlavní  
třídu a  poběží ulicí Terezínskou přes 
Jiráskovy sady do  ulic Kozinovy, 
Gen.  Svobody, Langrovy, Ztracené 
a Okružní, aby zamířili přes park pod 
„zdravkou“ do ulic Radniční a Kladské  
a  na  náměstí Míru. „Rád bych všem  
Šumperanům v této souvislo ti předem 
poděkoval za  vstřícnost a  trpělivost,“  
říká Vondru ka a  dodává, že z  tech-
nických důvodů nelze pro závodníky 
vyhradit parkoviště v  blízkosti histo-
rického centra. „Budeme rádi, když 
závodníci využijí hromadnou dopravu, 
přijdou pěšky nebo přijedou na kole,“ 
uzavírá vedoucí organizačního týmu.
 -zk-

Mezi sanatorkou a Tulinkou vyrostly zážitkové single traily

Historicky první ŠumpeRUN startuje 2. června, poběží se ulicemi města

Podrobné informace o závodu lze 
najít na www.sumperun.cz. 

Aktuální informace můžete sledovat 
na www.facebook.com/sumperun.

Chceš se stát součástí týmu 
ŠumpeRUNu? 

Staň se dobrovolníkem!
Bez dobrovolníků se neobejdeme. 

Potřebujeme pomoc na trati, 
v zázemí závodu, na občerstvovacích 

stanicích a na dalších 
důležitých místech.

Pokud chceš zažít atmosféru 
závodu z pohledu pořadatele, vyplň 

přihlášku na www.sumperun.cz/
dobrovolnici.html.Trasa hlavního závodu povede historickým centrem města.
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Informace/Zpravodajství

Osudy židovských osobností z  našeho regionu 
a pohnuté dějiny 20. století přibližuje v těchto dnech 
výstava loštického občanského sdružení Respekt a to-
lerance, instalovaná v informačním centru v budově 
divadla na Hlavní třídě. Koná se u příležitosti ulože-
ní tzv. Kamenů zmizelých, připomínajících památku 
členů rodiny Bandlerovy a  Bodanských, kteří byli 
nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentrač-
ních táborech. Kostky s mosazným povrchem budou 
umístěny před dvěma domy na Hlavní třídě v pondělí 
27. května.

Uložení tzv. Kamenů zmizelých, připomínajících 
oběti holocaustu, jež před válkou žily v  Šumperku, 
organizuje šumperský soubor Avonotaj ve spoluprá-
ci se sdružením Respekt a  tolerance a  s  podporou 
místní radnice. Peníze na jejich zhotovení a umístění 
„vyzpíval“ Avonotaj během loňského třetího advent-
ního koncertování. „Projekt Stolpersteine neboli ‚ka-
meny, o které je třeba klopýtnout‘, vznikl v roce 1992 
v Německu, odkud se rozšířil do dalších evropských 
zemí. U  nás se do  projektu dosud zapojilo čtyřicet 
měst a  obcí. Jde o  kovové destičky, jež se ukládají 

před domy, v nichž žily oběti holocaustu, které válku 
nepřežily a nemají žádný hrob,“ říká Hana Havlíčko-
vá, organizátorka šumperských adventních koncertů. 
Právě výtěžek jednoho z nich, 7627 korun, posloužil 
k zakoupení prvních čtyř Kamenů zmizelých. „Jména 
obětí nám pomohli losem vybrat návštěvníci našeho 
koncertu,“ vysvětluje Havlíčková.

Slavnostní setkání, během něhož budou kovové 
destičky uloženy před domy na Hlavní třídě 2 a 11, se 
odehraje v pondělí 27. května v 18 hodin před infor-
mačním centrem, v jehož prostorách se poté uskuteční 
malý koncert souboru Avonotaj. „Při přípravě celého 
projektu jsme se rozhodli využít naší dlouholeté spo-
lupráce se sdružením Respekt a  tolerance z  Loštic, 
které se v minulosti spolu s Gerhardem Wanitschekem 
zasloužilo o  zmapování osudů šumperských Židů,“ 
zdůrazňuje Hana Havlíčková a dodává, že až do kon-
ce května je v  informačním centru k  vidění putovní  
výstava o  osudech Židů na  Šumpersku nazvaná 
„Obyčejní lidé v neobyčejných časech“, jež seznamuje 
s hrdinstvím a utrpením lidí, které prožili během na-
cistické okupace a někdy i v letech následujících. -red-

Pokud bude přát počasí, mohou Šumperané chtiví 
venkovního koupání zamířit koncem příštího týdne 
na Bratrušovské koupaliště. Přípravy na zahájení se-
zony v pátek 31. května jsou v cílové rovince. 

V  areálu Bratrušovského koupaliště se kromě ba-
zénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště s  herními prvky a  atrakcemi, lanová  
pyramida, skákací hrad, koše na  discgolf a  jedena-
devadesátimetrový tobogan, které jsou zahrnuty 
do  ceny vstupného. „Letos proběhla běžná údrž-
ba, včetně revize toboganu a herních prvků na dět-
ském hřišti. Po deseti letech došlo k výměně dvojité 
houpačky a  dětské dřevěné sestavy ve  tvaru hradu, 
umístěných u vchodu. Samotný bazén jsme vyčistili 
a začali napouštět. Pokud bude mít voda slušnou tep-
lotu a bude hezky, chceme otevřít koupaliště v pátek  
31. května,“ říká vedoucí AQUAcentra a Bratrušov-
ského koupaliště Milan Jurčíček. 

Letošní sezona na  Bratrušovském koupališti je 
od  předchozích organizačně odlišná. V  souvislos-
ti s  rekonstrukcí krytého bazénu totiž Šumperské  
provozní areály, jež oba areály spravují, už předloni 
propustily všechny kmenové zaměstnance, včetně 
plavčíků a  údržbářů. Provozovatel koupaliště tak 
musí na  tyto práce nasmlouvat sezonní brigádní-
ky. „V  současnosti již máme podepsány smlouvy se 
všemi brigádníky,“ podotýká vedoucí koupaliště. 
Vzápětí upřesňuje, že počet plavčíků „nasazených“ 
v jednotlivých dnech se bude odvíjet od návštěvnosti 
koupaliště. „Pokud se přiblíží maximu, což je kolem 
dvou a půl tisíce lidí za den, mělo by být na  směně 
sedm plavčíků. Kromě nich musíme denně zajistit 
obsluhu skákacího hradu, údržbáře a  samozřejmě 
pokladní,“ konstatuje.

Po několika letech dochází letos ke změně výběru 
a výše vstupného. „Dosud jsme měli vstupné rozděle-
né do čtyř kategorií s tím, že za děti od dvou let do sto 
třiceti centimetrů se platilo deset korun. Od letoška 
budou mít děti do  sto deseti centimetrů, což odpo-
vídá zhruba věku pěti let, vstup zdarma. Podob-
ně to mají i  koupaliště v  okolí,“ vysvětluje Jurčíček. 
Rostoucí ceny za energie i vodu v posledních letech 
si podle něj vynutily zvýšení ceny vstupného. Pouze 
u  dětí do  patnácti let zůstává vstupné na  pětačtyři-

ceti korunách, u ostatních věkových kategorií se pak 
jeho výše změnila.  Osoby starší patnácti let zaplatí 
za den koupání sedmdesát korun, studenti a senioři 
nad pětašedesát let padesát korun a  lidé se zdravot-
ním postižením a jejich doprovod pětačtyřicet korun. 
Po páté odpolední je pak vstup levnější, pohybuje se 
od třiceti do padesáti korun. Stejně jako loni budou 
v prodeji náramky v hodnotě pěti korun, jež návštěv-
níkům umožní návrat do areálu po jeho předchozím 
opuštění v daný den, aniž by museli opětovně platit 
plné vstupné.

Až do  konce června se zde přitom mohou lidé 
vykoupat v  pracovních dnech od  13 do  20 hodin, 
o  víkendech pak od  9 do  20 hodin. „Od  pondělí  
1. července bude každodenní provoz od 9 do 20 ho-
din a v srpnu od 10 do 20 hodin s tím, že pokud bude 
nepříznivé počasí, provozní dobu zkrátíme,“ uzavírá 
vedoucí koupaliště.  -zk-

Poznámka na  závěr: Bližší informace k  provozu 
koupaliště lze najít na www.aquacentrum.net.

V Šumperku uloží Kameny zmizelých

Bratrušovské koupaliště je na sezonu připraveno

Pokud bude přát počasí, příští týden se otevře Bratru-
šovské koupaliště.                                               Foto: -pk-

   

       Farmáři nabídnou 
své produkty na trzích

Již potřetí budou mít Šumperané a  lidé z  okolí 
možnost nakupovat potraviny a  další produk-
ty přímo od  výrobců. V  pátek 7. června obsadí 
prodejci dvě desítky stánků rozesetých v prostoru 
na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hote-
lem Grand. V rámci farmářských trhů, které již 
osmým rokem připravuje místní Okresní agrární 
komora ve  spolupráci s městem, si budou moci 
příchozí nakoupit od  osmé ranní do  čtvrté od-
polední. Více informací o farmářských trzích lze 
získat na www.oaksumperk.cz -zk-

       Zimní stadion otevře 
své dveře veřejnosti

Den otevřených dveří bude v sobotu 25. května 
probíhat od 9 do 15 hodin na šumperském zim-
ním stadionu. Na své si přijdou především děti, 
které si budou moci zabruslit se svými rodiči 
na in-line dráze. Vstup je zdarma. O případných 
dalších termínech bude hokejový klub Mladí 
draci Šumperk informovat na  svých interneto-
vých stránkách www.hkmdsumperk.cz či pro-
střednictvím sociálních sítí. -red-

       Jaké máte zkušenosti 
s dopravou ve městě? 
Vyplňte pocitovou mapu

Elektronickou pocitovou mapu města zaměřenou 
na  dopravu ve  městě a  její nedostatky spustila 
na  svém webu šumperská radnice. K  dispozici 
je i  v  papírové podobě v  informačním centru 
na  Hlavní třídě. Jejím prostřednictvím mohou 
obyvatelé města sdělit své zkušenosti v  oblasti 
mobility, a  pomoci tak zlepšit a  zkvalitnit pro-
středí, v němž žijí.
Mapa pro městskou mobilitu zahrnuje všechny 
možné prostředky, jimiž se lze v Šumperku po-
hybovat, počínaje městskou hromadnou dopra-
vou přes motoristy až po pěší. Lidé v ní mohou 
například označit, které komunikace jsou pro ně 
neschůdné nebo kde mají pocit, že by se mělo 
zlepšit prostředí pro pěší, v  jakých místech jim 
chybějí odpadkové koše nebo kde to podle nich 
není tak čisté, jak by si představovali. Současně 
ale mohou vyznačit lokality, kde je vybavení dob-
ré, například bezproblémové parkování, dostaču-
jící kapacita komunikace a podobně.
Pocitovou mapu mohou zájemci vyplnit na adre-
se https://www.pocitovemapy.cz/sumperk-2019/. 
Stačí jen v mapě v  jednotlivých krocích označit 
a  popsat konkrétní problémové místo z  hle-
diska daného druhu dopravy. Své zkušenosti, 
požadavky či stížnosti, mohou lidé zaznamenat 
i  do  mapy „papírové“. Ta je k  dispozici v  měst-
ském informačním centru v budově divadla. 
Aplikace navazuje na  pocitovou mapu, kterou 
město nechalo již jednou zpracovat. Průzkumu 
se tehdy zúčastnilo více než osm set responden-
tů a jeho výsledky se využily při zpracování nové 
mapy. Ta je podrobnější a  otázky v  ní navazují 
právě na tehdejší odpovědi občanů. -zk-
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Kulturní kaleidoskop

 Začátkem června oslaví děti svůj 
svátek. Svou „troškou do  mlýna“ při-
spěje v  této souvislosti šumperský 
spolek Jokes&Games, jenž pořádá pro 
děti a  širokou veřejnost zábavné akce, 
soutěže a hry. Ti, kdo přijdou v pátek 
31. května mezi desátou ranní a čtvrtou 
odpolední do parku „u sovy“, si budou 
moci vyzkoušet na dvanácti zábavných 
stanovištích různé hry a atrakce, které 
pro ně chystá tým v  tyrkysových trič-
kách. Chybět nebude ani cukrová vata, 
kolotoč a střelnice. -kv-

Už potřetí se šumperská „ZUŠka“ 
představí na  celostátním happeningu 
základních uměleckých škol nazvaném 
ZUŠ Open 2019. Odehraje se v  pátek 
31. května a v kombinovaném progra-
mu postupně vystoupí žáci všech oborů 
školy. 

Akce „vypukne“ úderem druhé 
odpolední, kdy na  pěší zóně zahrají 
a  zazpívají komorní soubor Grazioso 
a žáci klavírního a pěveckého oddělení. 
Ve  stejném čase bude u  informační-
ho centra na  Hlavní třídě prezentovat 
svou práci výtvarný obor. O půl hodi-
ny později projdou všichni zúčastnění 
v  čele s  dechovým orchestrem měst-
skou pěší zónou do  sadů 1. máje, kde 
u  „sovy“ před muzeem proběhne od  
15 do  17 hodin hlavní program. 
Na něm vystoupí školní soubory - or-
chestry symfonický a  kytarový a  žáci 
literárně dramatického a  taneční-
ho oboru. Jako host vystoupí kapela  
O5 a Radeček, jejíž členové absolvovali 
místní „ZUŠku“.  -red-

Šumperský Klub českých turistů po-
řádá ve spolupráci se Střediskem volné-
ho času Doris v sobotu 1. června akci 
nazvanou Den dětí na  Háji. Program 
bude probíhat nejen na rozhledně, ale 
i u bludovského „Kostelíčku“.

Na malé i větší děti čekají u „Koste-
líčku“ od  9.30 do  14 hodin sportovní 
a zábavné aktivity, například malování 
vlastní turistické značky pod vedením 
zkušených značkařů. Program zpestří 
od  10 do  12 hodin za  malý poplatek 
jízdy na koních z Ranche Viktoria. Ti, 
kteří se rozhodnou vystoupat na  Háj, 
mohou cestou plnit další úkoly.

Rozhledna na  Háji bude otevře-
na od  10 do  17 hodin a  děti do  pat- 
nácti let mají po celý den vstup zdarma. 
O půl jedné odpoledne tu bude zaháje-
na výstava dětských obrázků ze soutě-
že Výlet do přírody, již letos v březnu  
vyhlásil šumperský klub českých tu-
ristů u  příležitosti zahájení turistické 
sezony v  Olomouckém kraji. Uvnitř 
rozhledny budou k  vidění všechny 
obrázky, které klub obdržel, a  autoři 
vítězných prací budou oceněni. Děti, 
jež neměly příležitost se soutěže zú-
častnit, mohou výstavu na Háji doplnit 
o svůj obrázek z cesty do přírody přímo 
na místě. Před rozhlednou pak mohou 
během celého dne společně vytvářet 
výtvarná dílka z přírodnin, které cestou 
na Háj nasbírají. -red-

Tučňáci koláč nesvedou je další po-
hádkou autora úspěšných Tučňáků 
na  arše, které uvedla řada českých di-
vadel, včetně toho šumperského. Pro 
nadcházející sezonu ji s místními herci 
nastudoval režisér Miroslav Lukačovič. 
Premiéra se odehraje na Den dětí, v so-
botu 1. června v 16 hodin.

Pohádka je cílená na nejmenší dětské 
diváky, kteří se mohou těšit na oblíbe-

ná zvířátka v hlavních rolích - tučňáky, 
slepice a krtka a na řadu bláznivých ko-
mediálních situací a písniček s hravým 
poetickým textem. -red-

Magické Jeseníky v  proměnlivých 
denních i  ročních dobách, zahalené 
v  mlze i  zalité slunečním svitem, za-
chycují snímky Honzy Barančíka a Jir-
ky Bajáka, které si od 4. června budou 
moci návštěvníci prohlédnout v mini-
galerii informačního centra na Hlavní 
třídě.   

„Místní fotografové a  zároveň také 
filmaři vyrážejí na lov snímků a záběrů 
do Jeseníků během celého roku, proto 
je portfolio jejich fotografií opravdu 
široké. Zatímco Jirka Baják se věnuje 
hlavně technice časosběrné fotografie, 
tzv. timelapsům, jeho kolega Honza 
Barančík zachycuje krásu místní pří-
rody především z  dronu,“ přibližuje 
jejich práci vedoucí infocentra Marti-
na Buchtová. Oba se mohou pochlubit 
spoluprací s tuzemskými i zahraniční-
mi firmami a  organizacemi, Jiří Baják 
se dokonce podílel na  projektech pro 
britskou BBC. „Honza a  Jirka mimo 
jiné stojí za novým propagačním spo-
tem pro město Šumperk, který skončil 
třetí v  celostátní soutěži Turistpropag 
2019,“ dodává Buchtová. 

Vernisáž výstavy Jeseníky, vysoko 
nade všemi, během níž autoři promít-
nou své nejnovější videoprojekty natá-
čené v Jeseníkách, se uskuteční v úterý 
4. června od  17.30 hodin. Fotografie 
místních umělců si mohou návštěvní-
ci prohlédnout během provozní doby 
informačního centra do pátku 19. čer-
vence. -red-

Svět, v němž se pohybujeme, je plný 
znaků, které o  něčem informují nebo 
k něčemu vyzývají. To se týká vodorov-
ného dopravního značení, jehož gra-
fická podoba někdy vytváří uskupení, 
pod která by se autor mohl jen pode-
psat. Svým fotoaparátem je zachycuje 
chemik Jindřich Špicner, který se této 
zálibě věnuje i v důchodu. Své snímky 
představí v  Knihovně T. G. Masaryka 
na  výstavě nazvané „Po  čem si šlape-
me“, jejíž vernisáž se odehraje v  půj-
čovně pro dospělé ve čtvrtek 6. června 
v 17 hodin.

Výstavu zahájí publicista a  doku-
mentarista Tomáš Škrdlant, který kvůli 
dokumentům, natočeným kolem roku 
1968, mohl do roku 1989 tvořit jen vel-
mi omezeně a jenž poté natočil více než 

šedesát autorských dokumentů, pře-
vážně s  ekologickou, psychologickou 
a sociologickou tematikou. V roce 2005 
získal na festivalu Devět bran Trilobita 
a  Křišťálovou menoru za  film Milujte 
svého nepřítele, o  čtyři roky později 
pak Cenu Pavla Kouteckého za  film 
Nevítaní. Během vernisáže výstavy za-
hraje Old Time trio, tedy Jiří Sedláček, 
Zdeněk Bojko a Jiří Konečný.     -kš, zk-

Komentovanou prohlídku nazvanou 
Příběhy apoštolů a  evangelistů ve  vý-
tvarném umění pořádá v  úterý 4. čer- 
vna od  17 hodin šumperské muzeum 
v rámci výstavy probíhající ve výstavní 
síni. Její kurátorka Lenka Müllerová 
seznámí příchozí s legendárními životy 
apoštolů a evangelistů i jejich ikonogra-
fií ve výtvarném umění. Zároveň přiblí-
ží cennou pozdně barokní sochařskou 
kolekci dřevořezeb v  životní velikosti, 
kterou je možné spatřit na  krátký čas 
opět kompletní.  -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských kulturních událostí a akcí
Jokes&Games chystá 

dětský den s příšerkami
Klub turistů pořádá 

Den dětí na Háji

Magické Jeseníky ukáže 
výstava v infocentru

Netradiční snímky vystaví 
v knihovně Jindřich Špicner

Muzeum láká na příběhy 
apoštolů a evangelistů 

„ZUŠka“ se připojí 
k celostátnímu happeningu

Divadlo „nadělí“ dětem 
k svátku novou pohádku

Školní soubory se představí v  progra-
mu před muzeem.  Foto: -pk-

Jindřich Špicner zachycuje fotoapará-
tem dopravní značení.  Foto: -jš-

Z výstavy Příběhy apoštolů a evangelis-
tů.  Foto: VM Šumperk
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V soutěži Zlatá včela se členové šumperského kroužku 
rozhodně neztratili.  Foto: -jm-

Radnice nabízí občanům speciální tašky na  třídění 
papíru, plastů a skla.  Foto: -vh-

Zpravodajství/Informace

    
 

       Archiv zve 
na komentované 
prohlídky

Státní okresní archiv v Šumperku, který sídlí v ulici 
Bří Čapků 35, pořádá ve čtvrtek 6. června u příleži-
tosti mezinárodního dne archivů dvě komentované 
prohlídky. Návštěvníci si během nich budou moci 
prohlédnout veřejnosti běžně nepřístupné prosto-
ry, stejně jako některé ze vzácných archiválií. První 
prohlídka začíná v 9 hodin, druhá pak ve 13 hodin. 
Bližší informace je možné získat na telefonním čís-
le 583 212 248. -red-

       Na Krásném proběhne 
Šumperský triatlon

Třetí ročník Šumperského triatlonu pro děti, mlá-
dež a  dospělé naplánovali pořadatelé ze Šumper-
ských plaveckých sportů na  neděli 16. června. 
Závody bude hostit areál autokempu na Krásném. 
Prezentace bude probíhat od  8.15 hodin a  start 
první kategorie je naplánován na 10 hodin. Předem 
přihlášení budou mít výhodné startovné. Podrob-
nosti najdou zájemci na www.plavanisumperk.cz. 
 -red-

Desítky předškoláků zamířily letos v dubnu k zá-
pisu do  prvních tříd šumperských základních škol.  
Letos jich přišlo tři sta osmdesát čtyři, což je o  je-
denasedmdesát více než loni. Za nárůstem stojí pře-
devším větší zájem rodičů z okolních obcí, kteří přišli 
se svými dětmi k zápisu právě v Šumperku.

„Šedesát pět dětí má dosud schválený odklad škol-
ní docházky. Loni jsme měli žádostí o odklad padesát 
osm,“ uvedla Pavlína Winklerová, která má na oddě-
lení školství šumperské radnice na  starosti základní 
a mateřské školy. Nejvíce dětí, sedmdesát pět z osm-
desáti šesti příchozích, zapsali učitelé do prvních tříd 
ve škole v Šumavské ulici. To je ve srovnání s loňskem 
o dvacet šest více. Do lavic prvních tříd v „Jedničce“ 
v ulici Dr. E. Beneše by mělo usednout osmašedesát 
dětí (nárůst o  9), na  „Hlucháku“ v  ulici 8. května 
sedmapadesát (nárůst o  18) a  padesát dva ve  škole 
ve Vrchlického ulici, která přijala, vzhledem ke  sní-
žené celkové kapacitě, o šestnáct dětí méně než loni 
(dle stanovených kritérií bylo odmítnuto 8 zájemců). 
Nejméně prvňáčků by pak měla mít škola v ulici Slu-
neční, kde přišlo k zápisu čtyřiasedmdesát předško-
láků a přijali jich padesát. Přesto v této škole přibylo 
oproti loňsku deset „prvňáčků“ a dalších šestnáct dětí 
přijali do přípravné třídy. „V září by mělo s největší 
pravděpodobností nastoupit do prvních tříd celkem 
tři sta dva dětí, což je o čtyřicet sedm více než loni. 

Tento počet ale není definitivní, neboť dosud není 
v několika případech ukončeno řízení ve věci odkla-
du povinné školní docházky,“ podotkla Winklerová 
a  dodala, že do  šumperských „základek“ by mělo 
od září dojíždět jedenašedesát „prvňáčků“ z okolních 
obcí, nejvíce, pětadvacet, do školy v ulici 8. května.

S  nárůstem počtu budoucích „prvňáčků“ v  nad-
cházejícím školním roce se tak zvýší na šumperských 
základních školách počet prvních tříd o dvě na celko-
vých čtrnáct. O dvě více přitom bude mít škola v Šu-
mavské a o  jednu škola v ulici Dr. E. Beneše. Jedna 
naopak ubude ve škole v ulici Vrchlického.  -zk-

Šumperská radnice se rozhodla po pěti letech zo-
pakovat distribuci speciálních sad tašek na  třídění 
odpadů. Od tohoto kroku si slibuje zlepšení logistiky 
v oblasti systému třídění papíru, plastů a skla v do-
mácnostech.

Město zakoupilo za  velmi výhodnou cenu na  tří-
dění zmíněných komodit od společnosti EKO-KOM 
dva tisíce kusů speciálních tašek ve dvou sadách. Ta 
větší obsahuje tři tašky o rozměru 35 x 25 x 50 centi-
metrů, z nichž každá má objem kolem 40 litrů. Menší 
sadu pak tvoří tašky o velikosti 25 x 25 x 40 centime-
trů, což představuje objem kolem pětadvaceti litrů. 

Tašky získají šumperští občané bezplatně na  čty-
řech výdejních místech. Těmi jsou podatelny v  his-
torické budově radnice na náměstí Míru 1 a v budově 
úřadovny v Jesenické ulici 31, dále kancelář odboru 
životního prostředí č. 317 v  Jesenické ulici 31 a  in-
formační centrum v budově divadla na Hlavní třídě. 
Po  předložení občanského průkazu zde Šumperané 
obdrží některou ze sad tašek. Ti, kteří o ně budou mít 
zájem, by si je měli vyzvednout co nejdříve. Nabídka 
je totiž omezená časově i počtem kusů.  -red-

V  sobotu 27. dubna uspořádal Gymnastický klub 
Šumperk 24. ročník Memoriálu Petry Urbáškové. 
Odehrál se v  gymnastické tělocvičně ve  škole v  Slu-
neční ulici. 

Celkem se představilo 85 závodnic, které soutěžily 
v šesti kategoriích ve trojboji - kladina, bradla a prost-
ná. Domácí dívky i závodnice z ostatních klubů Čech 
a Moravy předvedly povedené výkony. 

V nejmladší kategorii 2011 a mladší získala 2. místo 
M. Hermannová, pátá skončila I. Svobodová, devátá 
K. Křesinová, třináctá E. Langerová, patnáctá A. Keclí-
ková, osmnáctá K. Ďulíková a devatenáctá A. Směšná. 

V  kategorii 2010 se představila jediná závodnice 
z GK Šumperk T. Langerová, která obsadila 13. mís-
to. Mnohem úspěšnější byla kategorie 2009, zejména 
pro L. Machytkovou, jež vystoupila na nejvyšší stupí-
nek. Třetím místem ji doplnila M. Janků. Po nezdaru 
na kladině brala bramborovou medaili J. Machytková, 
dvanáctá byla V. Navrátilová a patnáctá B. Grežová.

Také v  další kategorii 2008 „zacinkala“ medaile 
pro M. Parasku na  3. místě, její sestra Anička skon-
čila čtvrtá, osmá A. Diňová a patnáctá R. Bruštíková. 
V  další kategorii 2007 zažil GK Šumperk černý den, 
kdy K. Friedlová neunesla tíhu favoritky a na domácí 
půdě po nezdaru na bradlech brala „až páté místo“. Její 
výkon doplnila 8. místem A. Bruštíková.

V kategorii 2006 a starší vše napravila Klára Peter-
ková, která si odnesla s  téměř dvoubodovým násko-
kem před druhou závodnicí zlatý pohár. Na 8. pozici 
skončila J. Hvižďová, dvanáctá A. Osladilová a čtrnáctá 
B. Diňová. 

V  kategorii družstev získal zaslouženě zlato GK 
Šumperk ve  složení Hermannová, L. Machytková  
a Peterková, na třetím místě je doplnila trojice Svobo-
dová, Janků a Hvižďová. 

Za  hladký a  bezproblémový chod závodu patří 
velký dík všem trenérům, rozhodčím a  moderátorce  
H. Konopové, ale i rodičům, kteří se na jeho organizaci 
spolupodíleli. J. Žandová

První květnový víkend zavítali mladí včelaři ze 
šumperské Střední odborné školy do  Tovačova. 
V soutěži pro včelařskou mládež z celého kraje Zla-
tá včela se členové šumperského kroužku rozhodně 
neztratili. V  kategorii starších žáků obsadili šesté 
místo a v kategorii mladších žáků se absolutním ví-
tězem stal David Matějíček ze Sluneční školy. Mladí 
včelaři však ani teď nezahálejí a  již nyní připravu-
jí Medový den - Festival medu, který se uskuteční  
21. září v  arboretu šumperské „zemědělky“. Do  té 
doby je čeká spousta chovatelské práce ve včelínech.

 J. Maluchová

Školy zapsaly více než tři sta „prvňáčků“

Město nabízí speciální 
tašky na tříděný odpad

Úspěšný závod na domácí půdě

Úspěch mladých včelařů

Zubní pohotovost je na Šumpersku sloužena 
o víkendech a svátcích od 8 do 11.30 hodin. 

Informace o sloužícím lékaři a ordinaci lze získat 
na tel. č. 585 544 444 nebo na www.dent.cz.

Během zápisu do prvních tříd předvedly děti nejrůz-
nější dovednosti.                                                 Foto: -pk-
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Bližší informace: tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

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

Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

27. 5. od 14 hod. v „K“   Křeslo pro hosta se Zdeňkou Daňkovou 
  Čtení ukázek z knihy Z kopce do kopce 
28. 5. od 14 hod. na Majáku   Bowling na Majáku 
  Sraz ve 13.50 hod. před Majákem
30. 5. od 10 hod. v „K“   Kroužek šikovných rukou 
  - pletení z pediku 
Bližší informace: S. Bezděková, tel. č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy  
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy 
Každou středu od 10 hod. v „KC“   Konverzace angličtiny pro mírně 
  pokročilé  
Bližší informace: A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvati-
onarmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. 

Sbor a Komunitní centrum Armády spásy

Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající
Každé úterý a každý pátek   Potravinová a hygienická pomoc 
od 10.30 do 12 hod.   pro potřebné 
Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina 
Každý první pátek v měsíci od 17 hod.  Společenství vdov
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  

Potýkáte se s duševními problémy? Potřebujete informace k této problematice? 
Obraťte se na VIDA centrum, poradenské centrum pro oblast duševního zdraví 
a nemoci, které nabízí: Informace o zdravotních a sociálních službách v regionu
(poskytujeme poradenství zejména v oblastech  možnosti zdravotní péče, bydlení 
a volného času, podpora zaměstnávání a zprostředkování práce, informace týkají-
cí se systému sociálního zabezpečení) * Možnost mluvit s lidmi s vlastní zkušenos-
tí s duševním onemocněním * Poradenství formou „občan občanovi“
Služba je poskytována diskrétně, nezávisle, nestranně a bezplatně!
Bližší informace: R. Poch, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.

Charita Šumperk

VIDA centrum

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“   Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti 
Každý čtvrtek od 9.30 hod.   Posezení pro seniory 
v prodejně knih ve „FS“  Předčítání z knih, vzájemné sdílení
23. 5. od 19 hod. ve „FS“   Adorace pro maminky
25. 5. od 12.15 do 16.15   Tradiční pouť Charity u Kostelíčka 
u „Kostelíčka“ u Bludova   Pohádkový les pro děti, od 15.30 hod. 
  Mše svatá
Bližší informace: tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Centrum pro rodinu

Charita Šumperk pořádá ve  čtvrtek 
13. června výlet nazvaný Putování se-
niorů na  Zelenou horu spojený s  ná-
vštěvou Baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie a  kostela sv. Jana Nepomucké-
ho (UNESCO) ve  Ždáru nad Sázavou 
a se mší svatou. Odjezd je naplánovaný 

na  půl sedmou ranní od  sídla Charity 
v  Jeremenkově ulici a  návrat přibližně 
v  19 hodin. Cena je 150 korun a  zahr-
nuje cestu autobusem a oběd. Zájemci se 
mohou přihlásit do 31. května u V. Po-
nížilové, tel. e. 734 796 139, e-mail vera.
ponizilova@sumperk.charita.cz. -red-

Senioři po  památkách je název tra-
dičního vzdělávacího zájezdu, kte-
rý pořádá pro své čtenáře ve  středu  
12. června Knihovna T. G. Masaryka. 
Jeho účastníci navštíví tentokrát obec 
Libinu, v níž je architektka Jitka Štáblová 
provede tamními památkami. Zájemci 

o účast na zájezdu se musejí závazně při-
hlásit v půjčovně pro dospělé a zaplatit 
padesátikorunový poplatek. Na základě 
závazné přihlášky pak budou mít rezer-
vováno místo v  autobuse, který odjíždí 
od knihovny v ulici 28. října o půl deváté 
ráno. -red-

V  týdnu od  3. do  7. června zveme 
každého, kdo chce nakouknout pod po-
kličku našich zájmových útvarů. Účast-
níci kroužků se s vámi rádi podělí o to 
nejlepší, co se u nás za letošní školní rok 
naučili. A vězte, nebylo toho málo!

V  pondělí 3. června vás do  světa 
kreativity zavedou kroužky keramiky 
a výtvarného tvoření. Stanete se svědky 
toho, jak například z obyčejného papíru 
díky šikovným rukám a neotřelým ná-
padům vznikne pastva pro oči a ráj pro 
duši. Máte ponětí, jak se z prašné hlíny 
stane pevný keramický kousek? Pokud 
ne, potom by vám pondělní tvoření ne-
mělo ujít!

V úterý 4. června by náš Komín roz-
hodně neměli minout příznivci sportu. 
Obdivovatelé parkouru, milovníci mí-
čových her, ale i ti, pro něž je pohyb ne-
dílnou součástí každého dne, si přijdou 
na své! Čekat na vás bude pestrá škála 
aktivit, při kterých možná horko těžko 
budete popadat dech.

Ve  středu 5. června si u  nás můžete 
zazpívat spolu s  účastníky hudebních 
kroužků. Malé návštěvníky rozvese-

lí činnosti Mateřského centra, v  nichž 
hlavní roli budou hrát zejména aktivity 
vycházející z Montessori pedagogiky. 

Ve čtvrtek 6. června může být pro vás 
inspirací tanec, který prý dokáže vyjád-
řit i to, na co slova už nestačí. Přijďte si 
tedy rozšířit své vyjadřovací schopnosti 
netradičním způsobem.

V  pátek 7. června se ve  venkovním 
areálu Komína představí zejména příro-
dovědné a technické kroužky. Víte, jak se 
starat o včely? Tušíte, která místa v Jese-
níkách patří k nejkrásnějším pro víken-
dová putování? Chtěli byste v  příštím 
školním roce slavit některé svátky pro-
střednictvím starých tradic a zvyklostí? 
Přijďte, o  všechno zajímavé, co umíme 
a známe, se s vámi rádi podělíme. 

Zkrátka! Denně od 3. do 7. června se 
na vás všechny těšíme v čase od 15 do   
18 hodin. Nejen na ty, co by rádi podpo-
řili letošní účastníky, ale také na ty, kteří 
už teď přemýšlejí, jaké kroužky by chtěli 
v příštím roce navštěvovat. 

Přijďte! Odhalíme ten nejúčinnější 
recept na  smysluplné trávení volného 
času! Je něco víc? Vaše Doriska

Putování seniorů na Zelenou horu s Charitou

Knihovna vyveze seniory po památkách

DO(O)Ris Open aneb Týden otevřených dveří
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www.ajak-sumperk.cz

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

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium
angličtiny  
ve školním roce 2019/2020

Přihlášky na školní rok 2019/2020

 se stále přijímají 
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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 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

JE TADY !

• 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

SKRÝVKOVÁ	
ZEMINA	–	
ODVAL	

	0/8	mm	
	

Nabízíme	materiál	vhodný		
pro	terénní	úpravy	a	pro	
založení	travních	porostů	

	
36	Kč/tunu	včetně	
DPH	Lom	Krásné	

602	571	965	

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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které můžete 
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Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
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Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
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Byty PozemkyRekreační 
objekty
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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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Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

Kranichova, Šumperk       3.990.000 Kč
• rodinný dům
• cihlový patrový RD 4+1, plyn.kotel
• CP 370m2, rekonstrukce, sklep
• venkovní posezení, zahrada, garáž
 Volejte: 733 734 435

Polská, Šumperk     3.100.000 Kč
• byt 4+kk
• OV, 84m2, 2.NP, sklep
- cihla, kompletní nákladná rekonstr.
- nízké náklady, volný říjen 2019     
      Volejte: 733 734 435

Šumperk    1.720 Kč/m2

• stavební pozemek 
• slunná stavební parcela, CP 1.500m2 
• veškeré inženýrské sítě na hranici   
   pozemku
 Volejte: 733 734 435

Tyršova, Šumperk        2.350.000 Kč
• byt 3+1
• cihla, 81 m2, DB, 1. NP
• rekonstrukce, 2x komora, 2 x kůlna
• vytápění plyn. vaf a krb.kamna
 Volejte: 733 734 435

Oskava    3.000.000 Kč
• rodinný dům
• patrový, samostatně stojící, CP 809 m2

• rekonstrukce celého přízemí
• vytápění plyn + krb.kamna
  Volejte: 733 734 435

Projekt moderního bydlení Zábřeh
• dispozice bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk 
   s terasami, přízemní byty s předza-
   hrádkami, dostatek park. míst 
• k bytu komora, dům s výtahem
 Volejte: 733 734 435

B. Němcové, Šumperk         info v RK
• bytový dům     
• 3 byty, garáž, zahrada, CP 390m2

• celk. rekonstrukce, možnost rozšíření
• invest. příležitost, celopodsklepený
   Volejte: 733 734 435

  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.fortexreality.cz

Poskytujeme kompletní 
služby při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. 
Hlavní naší prioritou 
je maximální kvalita 

poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta

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

PŘIJMEME:

ZEDNÍKA
SVÁŘEČE (CO2 nebo TIG)

SVÁŘEČE CO2
(svařování maloobjemových cisteren)

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

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

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení. 
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?

PRO PRACOVIŠTĚ V ŠUMPERKU

PRO PRACOVIŠTĚ V HANUŠOVICÍCH
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Mimoškolní výchova 
a vzdělávání M. Machala zvea vzdělávání M. Machala zve

na PŘEDBĚŽNÝ NÁBOR 
DĚTÍ i DOSPĚLÝCH do 
HUDEBNÍCH OBORŮ 

pro školní rok 2019/2020 
v neděli 9. června od 15 do 17 hod.

na Ranchi Viktorie v Temenici

Opékání buřtů, jízda na koních 
a nábor nových zájemců o výuku 

Možnost se rovnou přihlásit 
www.m-machala.cz

tel. č. 725 686 325

Prodej ČERSTVÉHO MLÉKA
 z mléčného automatu nonstop před budovou Agrodružstva.

Prodej VYZRÁLÉHO HOVĚZÍHO MASA formou balíčků 
nebo dle požadavků zákazníků.

Prodej VÝROBKŮ A KONZERV Z HOVĚZÍHO MASA pouze z našich zvířat 
plemene limousine (kvalitní masné plemeno). Zpracováváme jen mladá zvířata.

Prodej VAJEC (pouze velikost L).
Vše v NAŠÍ PRODEJNĚ V AREÁLU AGRODRUŽSTVA ZÁBŘEH, 

Dvorská 19a, Zábřeh
PRODEJNÍ DOBA: pondělí – pátek 13.00 – 15.30 hodin

Další informace na telefonu 603 819 764 nebo 739 848 526
Najdete nás také na WWW.AGDZ.CZ

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS NA 2 HODINY ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 732 272 054. 
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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

Za všechno může
technologie

Zavolejte Katce
na číslo 583 360 315
a domluvte si termín.

Máte vystudovanou technologii
nebo v této oblasti pracujete?

Během hodiny vám ukážeme,
jak vypadá den Procesního
technika u nás.

comfort living

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


