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Koupání na „Bratrušáku“ není nijak omezeno

V  areálu Bratrušovského koupaliště 
se kromě bazénů a brouzdaliště nachá-
zejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky a atrakcemi, lanová py-
ramida, skákací hrad, koše na  discgolf 
a  jedenadevadesátimetrový tobogan, 
které jsou zahrnuty do  ceny vstupné-
ho. To se oproti loňsku zvýšilo. Osoby 
starší patnácti let zaplatí za den koupá-
ní devadesát korun, studenti a  senioři 
nad pětašedesát let šedesát korun a děti 
do  patnácti let a  lidé se zdravotním 
postižením a  jejich doprovod padesát 
korun. Děti do  sto deseti centimetrů, 

V celodenním provozu „jede“ od 1. července Bratrušovské koupaliště. Šumperané chtiví venkovního koupání na něj 
mohou zamířit denně od  deváté ranní do  osmé podvečerní. Pouze za  nepříznivého počasí se provozní doba zkrátí. 
Na bazény se nyní nevztahují žádná zvláštní opatření, omezena není ani kapacita areálu. 

což odpovídá zhruba věku pěti let, mají 
vstup zdarma. Po páté odpolední je pak 
vstup levnější, pohybuje se od  čtyřice-
ti do  šedesáti korun. Stejně jako loni 
jsou v prodeji náramky v hodnotě pěti 
korun, jež návštěvníkům umožní ná-
vrat do  areálu po  jeho předchozím 
opuštění v  daný den, aniž by museli 
opětovně platit plné vstupné. Novinkou 
pak je zákaz kouření v  celém areálu, 
kuřáci se mohou zapálit cigaretu pouze 
na zahrádce bistra.

Bližší informace k provozu Bratrušov-
ského koupaliště, včetně ceníku a pro-

vozní doby, lze najít na  nových webo-
vých stránkách www.sumperksportuje.
cz. Nový web postupně propojí všechna 
sportoviště, která mají ve svém vlastnic-
tví nebo správě Podniky města Šumper-
ka, kromě koupaliště tedy krytý bazén 
AQUAtoll, sportovní a  rekreační areál 
Benátky, Tyršův stadion, zimní stadion 
a  tenisové kurty na  Tyršově stadionu. 
O  vytvoření webu se postaraly místní 
firmy Janda Design (design stránek) 
a Select system (kódování stránek), fo-
tografiemi jej naplnil šumperský foto-
graf Marek Klenotič. -zk-
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Líbí se vám 
šumperské „Íčko“? 
Dejte mu hlas v anketě

Anketu popularity turistických informačních cen-
ter vyhlašuje Asociace turistických informačních 
center České republiky ve  spolupráci se společ-
ností Kam po Česku s.r.o. Ta letošní odstartovala 
v červnu a potrvá do 31. srpna. Pokud se vám líbí 
Informační centrum Šumperk, které sídlí v budo-
vě divadla na  Hlavní třídě, můžete mu v  anketě 
„Oblíbené informační centrum roku 2020“ dát 
svůj hlas. Stačí jen na  webu www.kampocesku.
cz kliknout na  anketu a  hlasovat pro Šumperk. 
Vstoupit do  soutěže lze také přes web asociace 
www.aticcr.cz. Čtrnáct vylosovaných hlasujících 
bude odměněno pěknou cenou a  vítězná infor-
mační centra v každém z krajů budou slavnostně 
vyhlášena a oceněna.

Kolem Koliby 
vede nově „objížďka“

Návštěvníci příměstského lesa, kteří míří od roz-
cestníku u Nových Domků kolem Koliby na Kotel, 
čeká malá „objížďka“. „Soukromý majitel Koliby si 
ohradil svůj pozemek hliněným valem, a zahradil 
tak zeleně značenou stezku. Město proto nechalo 
vybudovat novou trasu a  přeznačkovat ji,“ uvedl 
šumperský starosta Tomáš Spurný. Nová stezka, 
dlouhá pár desítek metrů, je dostatečně široká, 
maminky s kočárky nebo cyklisté se nemusejí bát, 
že by ji neprojeli. O  úpravy se postarala místní 
firma, jež část cesty zpevnila podsypem z kamínků 
a vysekala náletové křoviny.

Knihovna má přes léto 
zkrácenou půjčovní dobu

Knihovna T. G. Masaryka v ulici 28. října je v čer-
venci a  srpnu otevřena kratší dobu, zavřená pak 
je nejen ve čtvrtek, ale v době prázdnin i v sobotu. 
V ostatních dnech je půjčovna pro dospělé v pro-
vozu od 8 do 17 hodin a půjčovna pro děti a mlá-
dež od  8 do  16 hodin. Knihy v  Klubu důchodců 
ve středisku Sever v Temenické ulici se pak půjčují 
každé pondělí od 12.30 do 15.30 hodin. Nová lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 

začínají sloužit prvním pacientům.
Foto: H. Hanke, Nemocnice Šumperk

Nový pavilon „P“, který vznikl v budově bývalé chirur-
gie, si koncem června prohlédli zastupitelé. Foto: -ger-

Informační centrum bylo v budově divadla otevře-
no před čtyřmi lety. 

Město od výstavby bytů v lokalitě Hedva nechce ustoupit

Zastupitelé si prohlédli nový pavilon „P“

Městu se podařilo získat pozemek o rozloze zhruba 
1,3 hektaru v roce 2017 za téměř čtyřiatřicet milionů 
korun od plzeňské firmy OSOH. „Odkup byl realizo-
ván s  tím, že podstatnou část plochy, více než sedm 
tisíc čtverečných metrů, využijí Lesy ČR pro stavbu 
sídla ředitelství, v druhé části pozemku měl vzniknout 
bytový dům s parkovištěm a parkovou úpravou. Státní 
podnik již městu zaplatil dvanáctimilionovou zálohu. 
V současnosti se Lesy ČR potýkají s důsledky kůrov-
cové kalamity, proto z  důvodu úspor změnily plány 
a  ředitelství v  Šumperku stavět nebudou,“ vysvětlil 
starosta Tomáš Spurný.

Město nyní musí sáhnout do  napjatého rozpo- 
čtu a  vrátil Lesům ČR dvanáctimilionovou zálohu. 

Stojí tak před rozhodnutím, co bude dál s těmito lu-
krativními pozemky na  strategickém místě. Lokalita 
navíc bojuje s nedostatkem parkovacích míst. Poblíž 
totiž sídlí úřad práce, knihovna, základní umělecká 
škola či poliklinika. 

„Hledáme cestu, jak přilákat silného developera, 
který by zde postavil byty a parkoviště,“ uvedl starosta, 
jehož názor má i  většinovou podporu zastupitelstva. 
To se nakonec shodlo, že by město mělo oslovit po-
tenciální zájemce o koupi areálu bývalé Hedvy. „Byli 
bychom rádi, kdyby předložili koncepci možného 
využití pozemků. Koncepce samozřejmě musí být 
v souladu s územním plánem,“ doplnil Tomáš Spurný.

-ger-

Zastupitelé měli možnost si prohlédnout nový pavilon „P“, který vznikl v  budově bývalé chirurgie 
v  areálu šumperské nemocnice. Objekt, který se od  roku 1995 nevyužíval, nechalo vedení nemocnice 
přestavět pro potřeby následné intenzivní ošetřovatelské péče. S  třiadevadesáti lůžky tak patří mezi 
největší komplexní centra poskytující ošetřovatelskou péči, dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou 
a následnou intenzivní a ventilační péči. Investice přišla nemocnici na dvě stě dvacet milionů korun.

Nové pracoviště vzniklo díky velmi náročné rekon-
strukci pavilonu, v němž historicky sídlilo chirurgické 
oddělení. Po jeho přesunu do centrální části nemocni-
ce objekt, který vlastnilo město, přes dvacet let chát-
ral. Nový majitel nemocnice se tak s městem dohodl 
na  jeho odkoupení. „Jsme rádi, že se nám podařilo 
dostát slibu, že nemocnici budeme dále rozvíjet a že 
se o  tom zastupitelé mohli přijít osobně přesvědčit. 
Poptávka po  intenzivní ošetřovatelské péči je samo-
zřejmě vysoká a  s  ohledem na  demografický vývoj 
nadále poroste. Naše nové pracoviště s ošetřovatelský-
mi lůžky, lůžky dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče, následné intenzivní a  ventilační péče je svým 
způsobem díky struktuře poskytovaných služeb, kapa-
citě a  komplexnosti poměrně ojedinělé,“ uvedl před-
seda představenstva společnosti Nemocnice Šumperk 
Martin Polach, jenž zastupitele osobně po areálu provedl.

Pokud se kapacita ošetřovatelského pavilonu naplní 
na maximum, bude se personál šumperské nemocnice 
starat najednou až o třiadevadesát pacientů. V přízemí 
objektu vybudovala nemocnice zázemí pro následnou 
intenzivní péči, následnou ventilační péči a  dlouho-
dobou intenzivní ošetřovatelskou péči. „Vyjmenované 
druhy péče jsou určeny pacientům, kteří už nepo-
třebují akutní péči na  ARO, ale jejich stav i  nadále 
vyžaduje intenzivní péči a nemohou být na klasickém 

oddělení, neboť se u nich neobnovila jedna nebo více 
životních funkcí. Jde tedy o  mezistupeň mezi inten-
zivním a akutním lůžkem, navíc se nám uvolní lůžka 
ARO pro pacienty akutně na životě ohrožené. Zatímco 
na ARO nebo JIP bývají pacienti hospitalizovaní pár 
dní, na lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče to může být i několik týdnů,“ vysvětlil lékařský 
náměstek šumperské nemocnice Josef Čikl. Dodal, 
že v dalších patrech zrekonstruované budovy nabíd-
ne nové pracoviště v  dvoulůžkových a  třílůžkových 
pokojích celkem třiašedesát lůžek ošetřovatelské péče. 

Zastupitelé se během své návštěvy mohli rovněž 
na vlastní oči přesvědčit, že pavilon následné ošetřo-
vatelské péče skrývá i  takové poklady, jako jsou pů-
vodní sklepní prostory bývalé chirurgie, kde se dřív 
nacházela například popisovna rentgenových snímků.  

„Prostory byly zavalené sutí, kterou jsme museli 
vyvézt, a dnes se v těchto místech nacházejí rozvody 
vody, topení a  celé technické zázemí objektu,“ uvedl 
manažer Nemocnice Šumperk a  zastupitel v  jedné 
osobě Zdeněk Brož.

Někteří zastupitelé si během prohlídky zavzpomí-
nali i na dobu před rokem 1990, kdy pavilon sloužil 
chirurgickým pacientům. Na jednom pokoji jich teh-
dy během hospitalizace leželo třeba i šestnáct.

Nad budoucností pozemku po bývalé Hedvě u supermarketu Lidl se vznášejí otazníky. Zastupitelé se však 
shodli, že plocha by měla sloužit k bydlení a parkování.

Informace/Zpravodajství

-red-

 -red-

-ger-

-kv-

Foto: -pk-
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Informace/Autobusové nádraží

V lokalitě u vlakového nádraží směrem od viaduktu 
se minulý týden pokládaly chráničky a elektrorozvody

Foto: -pk-

V pátek 26. června se na šumperských základních školách předávala vysvědčení. Školní rok měl sice oficiálně 
skončit až v úterý 30. června, ředitelé ale vyhlásili na pondělí a úterý volno. Důvodem byla letošní neobvyklá 
situace, kdy se část pololetí vyučovalo na dálku. Kvůli šíření koronaviru se totiž 11. března zavřely školy a v květnu 
a červnu se jejich provoz obnovil jen v omezené míře. Erika Krausová, jež učí čtvrťáky na škole ve Vrchlického 
ulici, předala poslední školní den svým žáčkům hned dvě vysvědčení – jedno totiž dostali jejich rodiče za to, že 
s dětmi během koronaviru zvládli domácí výuku.  Známky jim udělovaly děti. Foto: P. Kvapil

  

Akcionáři VHZ rozhodnou 
o provozování vodárenské 
infrastruktury po roce 2020

Koncem července by mělo být jasno v  otázce 
provozování vodárenské infrastruktury na  Šum-
persku po  roce 2020. V  pondělí 27. července to-
tiž proběhne řádná valná hromada společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., jež by 
měla schválit odkup stoprocentního podílu akcií 
společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 
společnost a.s. od  francouzského koncernu SUEZ 
Groupe, jenž tuto provozní společnost vlastní. 
Ten se ke  zmíněnému kroku rozhodl poté, co 
společnost VHZ vypsala koncem loňského roku 
koncesní řízení na správu a provozování své vodo-
hospodářské infrastruktury v  letech 2021 – 2025. 
Stávající koncesní smlouva, na jejímž základě pro-
vozuje vodárenství v okrese ŠPVS, je totiž uzavře-
na do konce letošního roku. Pokud akcionáři VHZ, 
jimiž je osmadvacet obcí a měst regionu, schválí uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi 
akcií ŠPVS, bude VHZ od ledna příštího roku pro-
vozovat vodohospodářskou infrastrukturu prostřed-
nictvím své vlastní české akciové společnosti. 

-zk-

Autobusové nádraží roste před očima, začnou práce na výpravní budově
Rekonstrukce na  šumperském autobusovém nádraží a  v  prostoru u  vlakového nádraží je v  plném 

proudu. Zatím probíhá bez větších dopravních omezení. Na ta se budou muset řidiči připravit na přelomu 
srpna a září.

„Vzhledem k  tomu, že projektová dokumentace 
byla doplněna o smart řešení celé lokality a o změny, 
jež s  tím souvisejí, pracuje se v  současnosti na  roz-
vodech podzemního kabelového vedení pro veřejné 
osvětlení. To umožní rozšíření této soustavy například 
o vánoční osvětlení či o napájení drobných spotřebi-
čů a různých čidel z důvodu trvalého napětí v tomto 
rozvodu,“ uvedl vedoucí oddělení investic šumper-
ské radnice Oto Sedlář. Desetimetrové stožáry veřej-
ného osvětlení budou osazeny LED svítidly, a  to jak 
na  parkovišti, tak i  na  silničních přechodech. „Nyní 
jsou položeny chráničky a dělají se hlavní rozvody pro 
nasvětlení komunikace pro pěší a nového parkoviště, 
pro světelné signalizační zařízení a  další,“ vysvětlil 
vedoucí oddělení a dodal, že na optickou síť pak bude 
například napojen parkovací systém, ale také auto-
matická obsluha cyklověže, kamerový systém a  wi-fi 
pokrytí. 

V  prostoru původního autobusového nádraží 
stavaři pokládají štěrbinové žlaby v  souvislosti 

se zakládáním objektů pro přístřešky autobusových 
nástupišť. Hotové jsou armatury betonových sloupů 
a  zámečníci dokončují výrobu ocelových přístřešků, 
které by se měly začít montovat během července a srpna. 
Na ploše vyrůstají rovněž sloupy budoucího veřejné-
ho osvětlení a  také sloupy pro světelné signalizační 
zařízení. Dělníci pokládají dlažbu u  někdejší 
autobusové výpravní budovy a  obruby s  dvouřádky 
při Jesenické ulici. Tento měsíc by měly být zahájeny 
i práce na základech pro novou výpravní budovu.

„V  protější lokalitě u  vlakového nádraží se 
dokončila pokládka dlažby na ploše kolem cyklověže. 
V návaznosti na pokládku chrániček a elektrorozvodů 
se nyní připravuje podloží pro zpevněné povrchy 
směrem od  viaduktu,“ popsal postup prací v  části 
přednádraží Oto Sedlář. Doplnil, že v  souvislosti 
s  instalací elektrorozvodů probíhají bezvýkopovou 
technologií protlaky pod ulicí Jesenickou, jež pro-
voz nijak neomezují. „S omezením bude třeba počí-
tat pravděpodobně na  přelomu srpna a  září, kdy se 
začne frézovat stávající povrch komunikace,“ upřesnil 
vedoucí oddělení investic. 

Projekt modernizace autobusového nádraží pro-
dělal během realizace stavby několik změn. Kromě 
již zmíněných smart prvků to jsou především zelené 
střechy, které budou nejen na přístřešcích na nástupi-
štích, ale také na zastávce městské hromadné dopravy 
i  na  výpravní budově. Spojené budou s  akumulační 
nádrží na  dešťovou vodu, využívanou k  závlaze 
i mlžení. 

Šumperské autobusové nádraží bylo postaveno 
v letech 1973 až 1975 v akci „Z“. O jeho modernizaci 
se začalo mluvit v  roce 2014, kdy architekt David 
Průša z  brněnské společnosti Platforma Architekti 
s.r.o. zpracoval studii. V  témže roce se lokali-
tou na  protější straně Jesenické ulice u  vlakového 
nádraží začala na zadání města zabývat i firma knesl 

kynčl s.r.o. z  Brna. Studii Terminál Šumperk pak 
zpracovala místní společnost Cekr CZ s.r.o. Do vlast-
ní stavby se pustila loni v červnu dodavatelská firma 
Společnost Terminál Šumperk, sdružení brněnských 
firem IMOS Brno, a.s. a  PSN DS a.s. S  dokončením 
stavební části se počítá v závěru letošního roku. 

Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží 
společně s protějším prostorem přednádraží promění 
v moderní dopravní terminál. „Součástí bude rozsáhlé 
parkoviště, chybět nebudou odstavné plochy pro 
autobusy, celý prostor bude bezbariérový a  zabezpe-
čený kamerovým systémem. Do původního projektu 
se nám podařilo doplnit i chytrá řešení. Cestující tak 
budou moci využívat systémy, jež je budou infor-
movat o odjezdech a příjezdech spojů, o obsazenosti 
parkoviště, budou řídit křižovatky a pokrývat termi-
nál bezplatnou wi-fi sítí,“ doplnil místostarosta Jakub 
Jirgl. Zároveň uvedl, že oproti původnímu projektu 
přibudou přímo na nástupištích vzrostlé stromy, kte-
ré v  kombinaci se zelenými střechami zlepší klima 
pro cestující a celý prostor zkrášlí. Ozdobí ho i socha 
Merkura, jež je nyní v „péči“ restaurátora.

V současnosti stavaři pokládají štěrbinové žlaby v sou-
vislosti se zakládáním objektů pro přístřešky autobu-
sových nástupišť. Foto: -pk-

-kv-
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Vagus se rozhodl pomoci Dětskému klíči

Kameník se pustil do záchrany hrobky rodiny Weissovy

Pomozte šířit osvětu autismu spolu s Vagus & Dětský klíč Šumperk a přispějte na dobrou věc! Firma Vagus ve spolu-
práci s nadací Dětský klíč vyrobila kolekci mikin. Celý zisk z jejich prodeje jde na vybavení interiéru nového asistenčního 
domu pro osoby s poruchou autistického spektra, jenž vyrůstá v Temenici. 

Šumperská radnice se pustila do záchrany jedné z nejzajímavějších historických hrobek, která se nachází na centrálním 
hřbitově. Jde o hrobku Familie Weiss, jež je umístěna ve střední části pohřebiště u ohradní zdi. Náklady na opravu byly 
vyčísleny na sedm set šedesát tisíc korun.

„V domě budou čtyři bytové jednot-
ky, zázemí pro asistenty, krizový pokoj 
s kuchyňským koutem a sociálním za-
řízením pro nárazové ubytování osob 
s poruchou autistického spektra, které 
se ocitly v těžké životní situaci,“ uvedla 
Silvie Nováková, manažerka Dětského 
klíče. Vysvětlila, že zde vzniknou dvě 
domácnosti, jež budou tvořit vždy dva 
byty se společnou kuchyní a  jídelnou. 
Kromě bytů bude asistenční dům zahr-
novat společnou knihovnu (pracovnu), 
relaxační (cvičební) místnost a prádel-
nu. Servisní zázemí doplní technická 
místnost a kancelář.

Výstavba asistenčního domu umož-
ní výrazně lepší a kvalitnější uspokojení 
naléhavé potřeby pobytové odlehčova-

„Letos by se měla dokončit první eta-
pa za  tři sta sedmdesát tisíc, městu se 
na ni podařilo získat stotřicetitisícovou 
dotaci z  Česko-německého fondu bu-
doucnosti. O finance ze stejného zdro-
je chceme požádat i na druhou etapu, 
kterou plánujeme realizovat v  příštím 
roce,“ vysvětlila vedoucí oddělení ko-
munálních služeb města Šumperka Eva 
Nádeníčková.  

Hrobka má podobu lože s  nebesy 
a sestává ze žulových bloků. Na dvou-
stupňové podnoži jsou v  přední části 
umístěny dva dórské sloupy z  leštěné 
žuly nesoucí „nebesa“ tvořená kamen-
ným rámem se dvěma štíty. Přední pro-
filovaný štít je tvořený třemi díly, zadní 
štít dvěma kamennými bloky doplně-
nými vyzdívkou. 

Ještě před opravou diskutovali o  stavu hrobky kameník Tomáš Hořínek spolu 
s pracovnicemi oddělení komunálních služeb a s vedením města.

  

O večerech 
se lze rozhlédnout 
z radniční věže

Šumperané i  návštěvníci měs-
ta si mohou zpestřit večerní pro-
cházku výstupem na  radniční věž. 
Oddělení kultury a  vnějších vzta-
hů místní radnice nabízí netradič-
ní prázdninové večerní rozhledy 
z  věže po  dobu letních prázdnin. 
Zájemci si mohou prohlédnout 
večerní Šumperk každý pátek 
od  19  do  22  hodin. Vstup na  rad-
nici je bočním vchodem od  mo-
rového sloupu, poslední výstup 
na  věž se uskuteční patnáct minut 
před koncem provozní doby. Do-
spělí návštěvníci zaplatí 30 Kč, děti 
od  6  do  15 let bude stát vstupen-
ka 10 Kč, rodinné vstupné přijde 
na 50 Kč.

Červený kříž založil 
povodňovou sbírku 

Český červený kříž, oblastní spo-
lek se sídlem v  Šumperku, vyhlásil 
veřejnou finanční sbírku určenou 
na pomoc a překonání následků sou-
časných povodní. Sbírka je vyhlášena 
na  čísle účtu: 9991114447/5500, va-
riabilní symbol 1820. Červený kříž 
děkuje všem, kteří svým příspěvkem 
pomohou obětem povodní zvlád-
nout jejich tíživou situaci.

Rozhledna 
je otevřena 
od úterý do neděle

Rozhledna na  Háji přešla 
do  prázdninového režimu, nyní 
je otevřena denně kromě pondělí 
od 10 do 17 hodin. Vstupné je třicet 
korun, děti od 6 let, studenti a senioři 
nad 65 let zaplatí dvacet korun. Větší 
skupiny turistů by měly svou návště-
vu ohlásit alespoň tři dny předem buď 
na  telefonních číslech  774  664  648, 
737 886 278 nebo e-mailem na klub-
turistu.sumperk@seznam.cz. 

Rozhledna byla postavena jako ob-
doba původní Štefánikovy rozhledny, 
s dřevěnou nosnou konstrukcí. Je ob-
ložena dřevěnými deskami, vstupní 
část rozhledny je kamenná, vyhlíd-
ková plošina je ve  výšce 24 m a  je 
zasklená. Špička rozhledny je ve výši 
29 metrů. Za  jasného počasí se ote-
vírá úchvatný pohled na  celý hlavní 
hřeben Hrubého Jeseníku od  sedla 
Skřítek ke  Ztraceným kamenům, 
Peci, nejvyšší hoře Moravy Pradědu 
až k Červenohorskému sedlu.

cí služby pro lidi s  autismem a  jejich 
rodiny v  regionu. Mikiny, jejichž pro-
střednictvím firma Vagus podpořila 
projekt asistenčního domu, může-
te koupit v  prodejně Vagus v  Polské 

ulici 1, v  sousedství kavárny Pikola, 
nebo na  e-shopu Vagus (https://bit.ly/
Vgs-klic). Zde také najdete všechny 
informace, specifikace a  popis mikiny 
od autorky designu.

„Ojedinělým a  jedinečným archi-
tektonickým řešením je zastřešení 
této hrobky. Tvoří je ocelová nosná 
konstrukce se skleněnými výplněmi, 
jež chrání vitrážovou středovou část 
s barvenými skly vsazenými do dřevě-
ného rámu. Hrobka přiléhá k  ohradní 
zdi, vnitřní průčelí je tvořeno třídílným 
kamenným reliéfem zobrazujícím tři 
ženské postavy s dětmi, jehož autorem 
je supíkovický sochař Engelbert Kaps,“ 
popsala památku vedoucí oddělení 
státní památkové péče Monika Paulová.

Hrobka patřila Moritzi Weissovi, 
šumperskému výrobci likérů, boha-
tému šumperskému občanovi. V  roce 
1940 bydlel na Hermann-Goering Platz 
č. 9 (Masarykovo náměstí), v  dnešní 
vile Ancora. 

Do opravy díla se pustil olomoucký 
kameník Tomáš Hořínek, který označil 
stav díla za  velmi špatný. „Poškozené 
je zastřešení hrobky, včetně ocelového 
nosného rámu, barevná vitrážová skla 
jsou popraskaná, dřevěný rám je na-
padený hnilobou. Odvodnění zastře-
šení je nefunkční. Zadní část hrobky 
vykazuje známky poškození srážko-
vými vodami z  důvodu zatékání mezi 
hrobku a  obvodovou zeď, při patě 
reliéfu je prasklá spodní deska,“ popsal 
stav hrobky kameník, jenž se domní-
vá, že poškození mohlo být způsobeno 
zarůstáním dnes již odstraněné túje 
pod základovou desku. „Dožilé je 
rovněž spárování mezi jednotlivými 
částmi, kamenné stupně podnože vyka-
zují známky rozestupování, spojovací 
prvky buď chybějí, nebo jsou zkorodo-
vané a  dožilé. Zvýraznění písma zcela 
chybí a  povrch kamene je znečištěný 
biocidními nálety,“ dodal Hořínek.

První etapa, která by měla hrobku 
stabilizovat a  zabránit dalšímu zatéká-
ní, by měla být hotova nejpozději v září. 
Příští rok by mělo být dílo dokončené.

Na  centrálním hřbitově v  Šumper-
ku je ve  špatném stavu zhruba desít-
ka hrobek významných šumperských 
osobností a  rodů. Město je chce po-
stupně opravit, harmonogram prací je 
však závislý na stavu městské pokladny, 
která nyní značně utrpěla kvůli opa- 
třením zaměřeným proti šíření korona-
viru. Loni město opravilo za téměř půl 
milionu korun hrobku šumperského 
stavitele Antona Schwestky na  teme-
nickém hřbitově.

 -red-

 -red-

 -ger-

 -ger-

 -ger-
Foto: -ger-
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Klášterní hudební slavnosti/Informace

Obnovou prochází víc než pět a půl kilometru vodohospodářských sítí

Festival klášterní hudební slavnosti odstartoval, 
přijede i jeho patronka Jana Boušková

Do  výrazné obnovy vodárenské infrastruktury ve  městě se letos pustila 
společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Stavební práce probíhají 
v sedmi lokalitách a skončit by měly nejpozději na podzim.

Čtrnáctý ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti minulý týden odstartoval. Kromě vysoké umělecké 
úrovně programu nabízí také prostředí architektonických skvostů Jeseníků. Právě ve  zrekonstruované 
secesní Tančírně v Račím údolí vystoupila na úvodním koncertu multižánrová kapela Bardolino. Minulý 
pátek pak zažilo šumperské publikum v klášterním kostele světovou premiéru znovuobjevených kvinte-
tů Josefa Myslivečka v podání Doležalova kvarteta a hobojistky Michaely Hrabánkové. Barokní prostory 
kostel opět rozezní v úterý 14. července tóny harfy Jany Bouškové, patronky festivalu.

„Obnovu vodohospodářské sítě 
na  území města provádíme pravidel-
ně. Za  letošním výrazným nárůstem 
oprav a  investic stojí technický stav 
sítí,“ říká Martin Budiš, výkonný ředitel 
společnosti VHZ Šumperk, a  dodává, 
že stavební činnost probíhá v  souladu 
se schváleným věcným plánem oprav 
a investic. Ten má společnost vyhotovený 
jak pro střednědobé pětileté období, tak 
pro desetiletý dlouhodobý výhled. 

Celkem v  sedmi lokalitách města 
se letos obnoví a  zmodernizuje bez-
mála dva a  půl kilometru vodovodní 

Letošní program museli organizátoři festivalu 
výrazně změnit, z  plánovaných patnácti koncertů se 
jich uskuteční devět. Přesto v  nabídce zůstaly oprav-
dové hvězdy a  svěží hudební lahůdky. Své jubileum 
oslaví už zítra, tedy ve čtvrtek 9. července, koncertem 
v dřevěném kostelíku sv. Michaela v Maršíkově kytari-
sta Štěpán Rak, který si posluchače nepochybně pod-
maní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím 
a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné 
osobě s duší hudby. Začátek je v 19 hodin.

Na  patronku festivalu Janu Bouškovou, jež se díky 
výrazným uměleckým úspěchům rychle stala velmi 
žádanou harfistkou vystupující na renomovaných svě-
tových pódiích, se může hudbymilovná veřejnost těšit 
v úterý 14. července. V šumperském klášterním kostele 
vystoupí od osmé večerní v programu Sólo pro harfu.

V srpnu pokračuje festival dvěma koncerty. V hor-
ských lázních Karlova Studánka vystoupí ve  středu 
5.  srpna od  sedmé podvečerní s  programem Taneční 

a  3,2  kilometru kanalizační sítě. Práce 
probíhají v  ulicích ČSA, Jánošíkově, 
Vřesové, Gagarinově, Bratrušovské, 
Čajkovského, B. Václavka a  Nemocnič-
ní, na  niž naváže obnova sítí v  ulicích 
Luční a B. Němcové. V rámci stavebního 
postupu se přitom kombinují výkopové 
a  bezvýkopové technologie. „Bezvýko-
pové technologie používáme tam, kde je 
to vzhledem k charakteru území a stavu 
stávajícího potrubí technicky možné 
a  vhodné. Jinak volíme metodu klasic-
kou, tedy otevřeným výkopem,“ vysvět-
luje Martin Budiš. Všechny stavební akce 

by podle něj měly skončit během léta až 
podzimu. Výjimkou je pouze lokalita při 
ulicích Nemocniční, B. Němcové a Luční, 
v níž je obnova rozdělena do dvou etap - 
letos se dokončí část v ulici Nemocniční, 
během příštího roku pak zbývající úseky 
v ulicích B. Němcové a Luční. 

Modernizace se týká rovněž šum-
perské čistírny odpadních vod, kde 
například projde obnovou plynovod 
ve  výstupní věži vyhnívací nádrže. 
„Připravujeme také velký projekt, v jehož 
rámci se čistírna odpadních vod doplní 
technologiemi vysoušení kalů,“ prozra-
zuje ředitel VHZ.

Z  hlediska financí představují letošní 
opravy a  investice v  Šumperku částku 
přesahující osmdesát milionů korun bez 

DPH, celkem pak má VHZ vyčleněno 
na  vodárenskou infrastrukturu v  ob-
lasti od Loštic až po Staré Město kolem 
sto čtyřiceti milionů bez DPH. „Obno-
vu provádíme z  finančních prostřed-
ků, jež se alokují z  vodného a  stočného 
stanoveného pro rok 2020. Pro vodné 
a stočné v roce 2021 budou kalkulovány 
prostředky potřebné pro správu spo-
lečnosti a  na  stavební akce realizované 
v  příštím roce v  rámci celé vodohos-
podářské sítě VHZ. Předpokládáme je 
v částce pohybující se kolem sto pětadva-
ceti milionů korun,“ podotýká Martin 
Budiš a dodává, že i přes odhadované ná-
klady lze očekávat meziroční pokles cel-
kové sazby vodného a stočného o zhruba 
korunu padesát za kubík vody.

Obnova vodovodu a kanalizace uzavřela pro dopravu Nemocniční ulici. Opravy 
v lokalitě při ulicích Nemocniční, B. Němcové a Luční se protáhnou do příštího 
roku, kdy dostanou definitivní povrchy. 

V Jánošíkově ulici se mění jak kanalizační, tak vodovodní potrubí. Foto: P. Kvapil

inspirace fenomenální česká klarinetistka, laureát-
ka soutěže Pražské jaro, Anna Paulová spolu s  akor- 
deonistou Jiřím Lukešem. Příležitost prožít romantický 
letní večer pod širým nebem na nádvoří zámku Velké 
Losiny, navíc ve společnosti dechového kvintetu Alinde 

Quintet, se posluchačům naskytne v sobotu 15. srpna. 
Koncert na arkádách začíná v 19 hodin.

Závěr festivalu se v  září ponese ve  jménu oprav-
dových hvězd. V  neděli 20. září vystoupí v  lázních 
Jeseník vynikající houslista Pavel Šporcl a  v  pátek 
25.  září nabídnou v  Rapotíně temperamentní show 
houslista Jaroslav Svěcený spolu s  romskou kapelou 
Cigánski Diabli.

Stejně jako v  předchozích ročnících si mohou 
zájemci koupit vstupenky z  pohodlí domova on-line 
na stránkách festivalu www.klasternihudebnislavnosti.
cz, kde také najdou podrobné informace o  účinkují-
cích a programu. V Šumperku jsou pak lístky k dostání 
v  informačním centru na  Hlavní třídě a  v  pokladně 
domu kultury. Prodávat se budou i  před samotnými 
koncerty.

Alinde Quintet vystoupí na  zámeckých arkádách 
ve Velkých Losinách.

Harfa Jany Bouškové rozezní šumperský klášterní 
kostel.

 -zk-

 -zk-

Foto: P. Kvapil

Foto: KHS

Foto: KHS
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Potěšilo vás toto ocenění? Co pro vás znamená?
Byli jsme z  něj nadšení a  bylo pro nás velkou ctí 

ocitnout se mezi ostatními oceněnými. Těší nás to 
hlavně proto, že náš koncept je úplně jiný. Manžel mi 
často říká, že těžší cestu jsem si vybrat nemohla, a má 
pravdu. Cena města je nyní naším hnacím motorem 
vpřed. A možná se i díky ní o nás dozvědí další lidé.

Jak vlastně vznikl nápad založit Salátovník? 
Nápad se rodil dlouho, hodně jsme o  tom disku-

tovali a  moje nápady zněly pro spoustu lidí šíleně. 
Vystudovala jsem hotelovku, miluju saláty, ale nikde 
jsem si na nich opravdu nepochutnala, takže mi přišlo 
zajímavé naučit lidi jíst zdravěji a  současně jít jinou 
cestou než všichni ostatní. Hlavně jsem však chtěla 
změnit pohled lidí na salát - aby si nemysleli, že to je 
jen pár listů oschlé zeleniny, ale že se z ní dá vykouzlit 
chutné a zdravé jídlo, které zasytí.

Začínali jste před více než třemi lety. Bylo obtíž-
né prorazit s ne tak úplně obvyklým projektem?

Musím říct, že v posledních třech letech nás kaž-
dý den něčím překvapil. Postupně získáváme nové 
a nové zkušenosti, snažíme se naši nabídku rozšiřovat 
o další produkty. A přiznávám, bylo to těžké - hlavně 

Naším cílem je pěstovat si vše na vlastní farmě, 
říká zakladatelka Salátovníku

V klášterním kostele promovalo patnáct bakalářů

Polévka pórková či mrkvová s pomerančem, speciál s krevetami, salát s masovými kuličkami, čedarem 
a cibulovým čatní, saláty s bulgurem, dezerty, čočková paštika, džemy, vypečená i uzená semínka, ale také 
zeleninovník, cibulonáda, řeponáda... To je jen část produktů, které vyrábí šumperská firma Salátovník. 
Založili ji před třemi lety Tereza a Milan Chaloupkovi a výjimečná je nejen nabídkou, ale i tím, že „boju-
je“ proti zbytečným plastovým obalům. Všechny pochutiny totiž dodává v zálohovaných sklenicích. „Ne-
chceme jít tou nejjednodušší cestou. Je to možná troufalé, ale rádi bychom se vrátili do dob našich rodičů 
a prarodičů, kdy se vše prodávalo ve skle, bylo zálohované a spokojení byli jak lidé, tak příroda,“ říká Tereza 
Chaloupková, jež v polovině června převzala Cenu města Šumperka v kategorii drobné podnikání.

v tom naučit zákazníky objednat si jídlo den předem. 
Stále to je ta největší překážka, ale nevzdáváme se.

V  čem jsou vaše saláty a  další pochutiny jiné? 
Kdo vymýšlí recepty?

Jsou poctivé a z kvalitních surovin, to si myslím, že 
je zásadní rozdíl. Dbáme především na kvalitu a také 
se snažíme dodávat větší porce, aby se naši zákazníci 
nasytili. Recepty vymýšlím převážně sama, ale s nápa-
dy přicházejí i kolegyně a moje sestra.

Jak často nabídku obměňujete?
Nabídka se mění každý týden. Máme více než pade-

sát druhů salátů, takže než se v nabídce opět objeví ten 
stejný, chvíli to trvá. Navíc se řídíme i podle sezony.

Odkud berete suroviny? 
Nakupujeme je různě a  snažíme se spolupracovat 

s pěstiteli a farmáři. Maso tak bereme z místního uze-
nářství, sýry od  paní Roztomilé ze Šumperka, kozí 
sýry pak od farmářů z regionu. A saláty nově odebí-
ráme z olomoucké ZE-ZA-HRÁTKY, jež do zeleniny 
dávají své srdce. Další zeleninu a  ovoce nám vozí 
místní MK Fruit.

Vaše produkty jsou bezobalové, neboť je dodává-
te ve vratných sklenicích. Jak na to lidé reagují?

Zpočátku to byl boj. Zálohu jsme nastavili záměrně 
vyšší, abychom lidi motivovali lahve vracet. Dnes tak 
činí už víc než osmdesát procent zákazníků, zbývají-
cí je možná využívají na zavařování:). Jsem ráda, že 
převažují ti nadšení a že těch, které odradil fakt, že se 
musejí tahat se sklem, je výrazně méně. 

Můžete přiblížit těm, kteří vás neznají, jak Salá-
tovník funguje?

Naše produkty si lze koupit pouze on-line na www.
salatovnik.cz, a to den předem do 00:00. Stačí si tedy 
zvolit datum doručení, poté vložit vybrané zbo-
ží do  košíku, vyplnit údaje a  rozhodnout se mezi 

doručením domů nebo vyzvednutím na  odběrném 
místě. Po  odeslání objednávky přijde zákazníkovi 
potvrzovací e-mail a  pak už jen druhý den čeká 
na dovoz. Platba je zatím možná jen v hotovosti a při 
další objednávce vracíme zálohu za sklenice.

Kde všude v Šumperku si mohou lidé svoji objed-
návku vyzvednout? 

V Koloniálu u Marušky na Hlavní třídě a v prodej-
ně Narcis / Pekařství Vašíček v Temenici, kde rovněž 
mohou sklenice vrátit. Rozvážíme samozřejmě také 
domů nebo do  práce a  při vyšších objednávkách 
i do nedalekého Rapotína nebo Postřelmova. 

V současnosti přijímáte objednávky dvakrát týd-
ně. Zvažujete rozšíření na více dnů?

V  době koronaviru jsme museli snížit počet dnů 
na  dva, jež se nám ale osvědčily, takže je prozatím 
zachováme. Zbývající dny chceme využít k  přípra-
vě trvanlivých produktů, které chceme uvést na  trh 
koncem prázdnin. Zákazníci se tak mohou těšit 
na zajímavé novinky.

Jaké máte další plány? Prozradíte váš podnikatel-
ský „sen“?

Naším největším cílem je farma, abychom si vše 
pěstovali sami. Je nám ale jasné, že ji nebudeme mít 
hned, takže zatím rádi využijeme služeb místních 
farmářů a soustředíme se na rychleji dosažitelné cíle. 
Jedním z nich jsou právě trvanlivé produkty a otevře-
ní kamenné prodejny. Vizi máme, teď už ji jen zbývá 
dotáhnout do konce.

Děkuji za rozhovor,
Zuzana Kvapilová

Saláty lze jíst přímo ze zálohované sklenice nebo si je 
vysypat na talíř. Foto: Salátovník

Založením Salátovníku si Tereza a Milan Chaloup-
kovi splnili jeden ze svých snů. Foto: Salátovník

Promoce se odehrála v klášterním kostele. Foto: -ger-

Patnáct nových absolventů má Fakulta strojní Vy-
soké školy báňské ve  svém odloučeném pracoviš-
ti, v  Centru bakalářských studií Šumperk. Tři dámy 
a dvanáct mladíků převzali v krásném prostředí kláš-
terního kostela titul bakalář. Ten získali absolvováním 
oboru Strojírenská technologie. 

„Děkuji vám, že jste si pro studium vybrali 
Šumperk. Doufám, že si na naše krásné město vzpo-
menete a při plánování profesní kariéry svým rozhod-
nutím posílíte potenciál místních firem. Technicky 
vzdělaných a šikovných lidí není nikdy dost,“ uvedla 
šumperská místostarostka Marta Novotná, která je 
předsedkyní správní rady Nadačního fondu Centra 

bakalářských studií. Zároveň připomněla, že nadační 
fond byl založen v roce 2003. Jeho cílem je finanční 
podpora vysokoškolského studia v Šumperku a  jeho 
členy jsou nejen město, ale i většina místních firem.

Centrum bakalářských studií, jež sídlí v  budově 
nové městské knihovny, přijalo první studenty v roce 
2002. „Od  té doby v  Šumperku získali titul bakalář 
538 absolventi. Získali kvalitní technické vzdělání, kte-
ré má ve  městě i  v  regionu velkou perspektivu. Přeji 
vám, abyste vkročili do nového profesního života s od-
vahou. Když budete věřit ve své schopnosti, jistě najde-
te práci podle svých představ,“ uvedl během slavnostní 
promoce děkan strojní fakulty Robert Čep. -ger-
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V knihovně to vonělo dobrotami

Místostarostové testovali výrobky z Jeseníků

Blues Alive přiveze zahraniční legendy

Jílkova galerie láká na dvě výstavy v měsíci

Koláče nejrůznějších tvarů i chutí, linecké cukroví, medovník, frgály a další 
dobroty provoněly ve čtvrtek 25. června nádvoří Masarykovy knihovny. Konaly 
se zde totiž Letní hody.

V polovině června se v Javorníku uskutečnilo 20. kolo certifikace výrobků JE-
SENÍKY originální produkt. MAS Horní Pomoraví představilo sedm nových 
žadatelů o to, aby mohli nosit značku s fialovým zvonkem.

Pětadvacátý jubilejní ročník mezinárodního festivalu Blues Alive i  přes 
těžkosti v  přípravě spojené s  koronavirovými opatřeními proběhne letos 
v obvyklém rozsahu od 12. do 14. listopadu. Vstupenky se již prodávají. 

Do  Šumperka přijede i  John Primer, 
někdejší člen doprovodné kapely 
Muddyho Waterse. Foto: BA

Letní hody na  dvorku knihovny nabízely nejen produkty sociálního podniku 
Dobroty, ale i ručně šité výrobky. Foto: -zk-

Marie Kapounová vystaví i  své tuše 
na papíře.

Návštěvníci si během Letních hodů 
pochutnávali nejen na  produktech 
sociálního podniku Dobroty, ale moh-
li si také koupit ručně šitá zvířátka, 
tašky, kabelky zástěry nebo například 
malé maňáskové divadlo. Akci ve  spo-
lupráci s  knihovnou pořádalo centrum 
Pomněnka.

 Příjemné odpoledne zpestřily ma-
lým koncertem Seniorky a  folková 
zpěvačka a kytaristka Helča Pěničková. 
Akci přišlo podpořit i  vedení města. 
Dobrotám neodolala místostarostka 
Marta Novotná ani starosta Tomáš 
Spurný, oba si domů odnesli balíček 
skvělého cukroví.

O  tuto výsadu usiloval Bylinkový 
ranč Majoránek, který nabízí voňavé 
koření, Martin Chyla s hovězím masem 
ze své farmy, Martin Holub a jeho lněné 
ložní prádlo, utěrky a prostírání, Mar-
kéta Kubinová s  marmeládami z  darů 
jesenických hor, David Navrátil se sko-
řicovým medem, firma DuBa PRO, jež 
vyrábí směsi na  pečení a  zdravé kaše, 
a Kolimax vyrábějící hrnce a pánve.

Město Šumperk zastupovali mís-
tostarostové Marta Novotná a  Jakub 

Jirgl i  pracovníci z  oddělení kultury 
a vnějších vztahů, kteří podpořili míst-
ní výrobce a regionální produkty. Sou-
částí certifikace, byla zajímavá exkurze, 
během níž se zájemci mohli podívat 
„pod pokličku“ u výrobce českého ná-
dobí Kolimax v  Javorníku. „Mile nás 
překvapilo, co zdejší lidé dokážou. Vím, 
že to drobní podnikatelé nemají v sou-
časné době lehké, o to víc je obdivuji,“ 
uvedla šumperská místostarostka Marta 
Novotná. -ger-

Na posluchače čekají v domě kultury 
zahraniční legendy, jako jsou například 
přední představitel chicagského blues, 
vynikající slidekytarista Lil‘ Ed Williams, 
kytarista a  zpěvák z  Chicaga, někdej-
ší člen doprovodné kapely Muddyho 
Waterse John Primer, funkový, jazzový 
a  rhythm & bluesový saxofonista Pee 
Wee Ellis se svojí formací nebo slavný 

V  jednom měsíci dvě výstavy na-
bízí letos Galerie Jiřího Jílka v  sadech 
1.  máje. První nazvaná „V  krajině 
světla“ představuje tvorbu sklářské de-
signerky Miroslavy Ptáčkové a k vidění 
je do  26.  července. O  tři dny později, 
ve  středu 29.  července, pak vernisáž 
v  18 hodin otevře výstavu prací Marie 
Kapounové nesoucí název „Střídmé 
doteky“. Zájemci si ji budou moci pro-
hlédnout do 23. srpna.
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pianista a varhaník Bruce Katz s kapelou 
a harmonikářem Gilesem Robsonem. 

Do  Šumperka v  listopadu přijedou 
rovněž americký kytarista Bernard 
Allison, rakouský bluesový písničkář 
Hans Theessink, fenomenální maďar-
ský harmonikář Mátyás Pribojszki s big 
bandem nebo jako objevy americký 
bluesový písničkář Jontavious Willis 
a  chicagský kytarista a  zpěvák Corey 
Dennison. 

Z  České republiky a  Slovenska za-
hrají například Luboš Andršt Blues 
Band s Peterem Lipou, November 2nd, 
Band of Heysek, Charlie Slavík Revue 
feat. Steve Walsh nebo Marek Hlavica. 
Vstupenky v limitovaném počtu se pro-
dávají v síti GoOut a v pokladně domu 
kultury. Více informací najdou zájemci 
na www.bluesalive.cz a na festivalovém 
profilu na Facebooku.

Blues Alive je největší mezinárodní 
festival svého žánru ve střední Evropě. 
Za čtvrt století své existence se propra-
coval k  pozici světově uznávané pře-
hlídky. To se potvrdilo loni, kdy Blues 
Alive získal od  americké The Blues 
Foundation, zastřešující organizace 
svého žánru, nejvýznamnější ocenění, 
které může nehudebník získat, Keeping 
The Blues Alive Award. Zástupci or-
ganizátorů festivalu je osobně převzali 
v americkém Memphisu.

 -red-

 -ger-
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Šumperské kulturní léto/Informační servis

Tísňové volání (jednotné evropské číslo) 112
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba první pomoci 155

Lékařská pohotovostní služba 583 333 444 děti a dorost, 
583 333 445 dospělí

Zubní pohotovost 585 544 444 
Veterinární pohotovost 
a transportní služba Olomouc 603 876 875

Hasičský záchranný sbor 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Šumperka 583 250 111

Městský úřad Šumperk 583 388 111 

Taxík Maxík, 
zvýhodněné taxi pro seniory

774 424 239, objednání je 
možné Po - Pá od 7 do 13 hod., 
odvoz je třeba zamluvit 
nejméně 24 hodin před jízdou 

Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy - elektřina 800 850 860, poruchy lze  
zadávat také na www.bezstavy.cz

Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722
Linka důvěry (bezplatně) 800 131 313
Linka bezpečí (bezplatně) 800 155 555
Helpline AIDS (bezplatně) 800 144 444

I když do startu turistické sezony zasáhla úsporná 
opatření, podařilo se zachovat v plné míře průvodcov-
ské služby. „Nabízíme tři prohlídkové okruhy městem, 
rozhledy z radniční věže, návštěvu expozice čaroděj-
nických procesů v  Geschaderově domě a  prohlídku 
klášterního kostela,“ doplnila Hajduková.

Návštěvníci se mohou vydat Po stopách Malé Vídně 
a Slezského Říma, tuto trasu si lidé mohou projít sami, 
za pomoci aplikace, kterou si mohou stáhnout do své-
ho mobilního telefonu. Zpestřením procházky může 
být i geolokační hra Není známka jako známka aneb 
Velké dobrodružství v Malé Vídni. Po absolvování hry 
si hráči mohou vyzvednout v informačním centru ma-
lou odměnu. Pomocí jiné mobilní hry Skryté příběhy 
mohou návštěvníci poznat historické centrum města. 
Tato hra je určena především dětem, ale pobaví i do-
spělé návštěvníky. 

Turisté, mířící raději do přírody nebo za sportem, 
se mohou vydat například do tzv. šumperského kotle, 

Organizace spojily své síly, nabízejí Šumperské kulturní léto
Největší novinkou letošních prázdnin je Šumperské kulturní léto. „I kvůli úsporným opařením způsobe-

ným koronavirovou krizí, jsme se dohodli na společné prezentaci všech kulturních organizací. Na společ-
ném plakátu tak propagují své akce dům kultury, knihovna, divadlo, kino, muzeum, nechybějí ani tradiční 
Klášterní hudební slavnosti,“ vyjmenovala vedoucí oddělení kultury šumperské radnice Olga Hajduková.  

na jehož svazích se nachází discgolfové hřiště, mohou 
vystoupat na  rozhledu Háj, projít si Andělské stezky 
v příměstském lese, již lemují dřevěné plastiky andě-
lů. Je možné vyrazit na naučnou stezku do Čarovného 
lesa nebo do víceúčelového areálu na Benátkách, kde 
se nacházejí hřiště na  nohejbal, volejbal, okruh pro 
bruslaře, pump tracková dráha, venkovní posilovna, 
skatepark a kde finišuje stavba plaveckého areálu. 

Město má co nabídnout i  milovníkům cykloturis-
tiky. Na Hlavní třídě si mohou dobít baterie majitelé 
elektrokol, což je letošní novinka. Vydat se pak mohou 
na cyklotratě Tulinka nebo na Čarodějnickou cyklo-
trasu.

Bližší informace získají všichni zájemci v informač-
ním centru v budově divadla na Hlavní třídě. Zde jsou 
návštěvníkům k  dispozici také průvodci, kteří jim 
zajistí prohlídku města či je zavedou na radniční věž. 
Na prohlídky je vhodné objednat se předem. Všechny 
potřebné informace, včetně otvírací doby, jsou k dis-

Nejen návštěvníci města, ale i místní mohou v  létě 
vyrazit do tzv. šumperského kotle, na jehož svazích 
se nachází discgolfové hřiště. Foto: -pk-

pozici také na  facebookových stránkách Informační 
centrum Šumperk a na webových stránkách www.in-
fosumperk.cz.  -ger-
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4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

Mimoškolní výchova a vzdělávání M. Machala zve na

NÁBOR DĚTÍ A DOSPĚLÝCH DO HUDEBNÍCH OBORŮ

AKUSTICKÁ KYTARA 
4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 ELEKTRICKÁ KYTARA
UKULELE 

4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 ZPĚV 
4. a 6. září,

725 686 322
:

www.m-machala-cz

vždy od 15 do 18 hod.,

 KLAVÍR A DALŠÍCH
pro školní rok 2020/2021

Bližší info na ww.m-machala.cz, tel. č. 725 686 325

v učebně � rmy Agritec 
Šumperk v Zemědělské ul. 16

v pondělí 27. července
ve čtvrtek 27. srpna

vždy od 14 do 17 hod.

07/2020
ZÁMEK VELKÉ LOSINY

8. 7. 2020 / 20:30 / MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Komedie o peripetiích manželství, které trvá sto let a zachycuje 7 životních etap.

Účinkují: Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová  / Vstupné: 250 Kč

15. 7. 2020 / 20:00 / SHOW ZDEŇKA IZERA 
Stand up comedy show známého baviče, komika, imitátora a moderátora Zdeňka Izera. Vstupné: 200 Kč

30. 7. 2020 / 20:30 / HORSKÁ DRÁHA
Komorní komedie o vztazích, která nabízí svižný děj a uvolňující humor s francouzským espritem. 

Účinkují: Milan Kňažko, Jitka Ježková / Eva Novotná  / Vstupné: 250 Kč

PRODEJ VSTUPENEK: IC Šumperk / IC a Zámek Velké Losiny / TIC Rapotín
Nad festivalem převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

www.losinyfest.czI

13., 18., 21., 27./08 / RUČNÍ PAPÍRNA
LETNÍ PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
(smrk, borovice)

v délkách 1 m, 2 m nebo 3 m 
a nově štípaného dřeva (33 cm)

ZA VÝHODNOU CENU
možnost dovozu

Volejte  602 251 783

Přihlášky se stále přijímají

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

 největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

 studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku
kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

 individuální přístup ke studentům a široká podpora
konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních
materiálů

 výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity
 absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586 , prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

Akademický rok
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Koncesionář: telefon: 583 238 322 • email: salon@agrega.cz
Autorizovaný servis: telefon: 583 238 321 • email: servis@agrega.cz

Agrega, a.s.
Polní č. 46 • 789 61 Bludov

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED světlomety s typickou kresbou tří 
lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu 
přímo do zorného pole řidiče, nebo 10“ dotykový HD displej s navigací 3D. Dokonalý komfort a zážitek z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň 
úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

 Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka 
se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

NOVÝ  PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8 st. PŘEVODOVKA

NOVÝ  PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8 st. PŘEVODOVKA
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NOVÝ  PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8 st. PŘEVODOVKA
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

Šumperk, Nemocniční 8a, 
777 700 740, info@eagletechnics.cz

VZPOMÍNKA

4. července 2019 
nás opustil pan 

JUDr. Vítězslav 
Novák

I když rok uplynul, 
stále vzpomínáme...

Chybíš nám!

Za celé příbuzenstvo Novákovi

zpravodaj_072020_barva.indd   1 01.07.20   21:48
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ZK ŽERNÍČEK 
KOVOVÝROBA s.r.o., ŠTÍTY
se zabývá výrobou kovových 
palet pro automobilový průmysl.

www.kovozernicek.cz

HLEDÁME ŠIKOVNÉ 
ZAMĚSTNANCE

mistr do výroby, operátor CNC laseru, konstruktér,
svářeč CO  + operátor svařovacího robota,

Nabízíme:
práci ve stabilní firmě
zajímavé finanční ohodnocení
systém zaměstnaneckých benefitů

zkušený zámečník a montážní dělník

Své životopisy zasílejte na e-mail personalni@kovozernicek.cz 
nebo volejte na tel.: 734 583 810

5 dnů dovolené navíc, 13. plat, 
příspěvek na pojištění, stravování atd.

2

svářeč CO2 + operátor svařovacího robota
mistr do výroby
zkušený zámečník
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Inzerce - město Šumperk neodpovídá za obsah

Jarní měsíce a začátek léta se dotkly 
našich životů, našich představ o život-
ních prioritách, morálních postojích. 
Slova láska, vděčnost, porozumění zís-
kaly bohatější obsah. Co jsme schopni 
udělat pro druhé? Do  jaké míry jsme 
ochotni pomáhat? Umíme se podělit 
o svůj čas, o své peníze? Jakou hodnotu 
má naše práce? A  jakou hodnotu má 

vzdělání? Na  tyto otázky jsme hledali 
a stále i hledáme odpovědi.

Díky iniciativě zaměstnanců naší 
školy, Střední školy železniční, tech-
nické a služeb, Šumperk,  byl vytvořen 
program Dodejme si energii. V  rámci 
programu jsme uspořádali finanční 
sbírku na podporu rodin, kterým chy-
běly v době koronakrize peníze na sluš-

né přežití. Ukázalo se také, že v  ně-
kterých rodinách chybějí notebooky, 
počítače, není připojení k  internetu 
a  naši žáci se nemůžou v  rámci dis-
tančního studia intenzivně připravovat 
na  vybrané povolání. Zakoupili jsme 
více než 300 kusů stravenkových po- 
ukázek v hodnotě 40 000 korun, poří-
dili jsme 13 kusů notebooků a několika 
žákům poskytli připojení k  internetu. 
Do  programu  Dodejme si energii se 
zapojily  i  kolegyně, které ušily více 
než 4000 roušek a  rozdaly je pracov-
níkům Pontisu, Sociálním službám pro 
seniory, záchranným zdravotnickým 
službám, nemocnicím, ale také Pekařství 
 Vašíček, prodavačkám v Hypernově či 
Kauflandu. 

Červnové dny přinesly zpomale-
ní šíření virové nákazy, avšak prudké 
deště zasáhly do  života rodin našich 
žáků velmi ničivě. Díky finančním 
prostředkům školního nadačního 
fondu jsme byli schopni velmi rychle 
poskytnout peníze rodinám oskav-
ských žáků. Umět pomáhat, postavit 
se čelem k problémům, nebát se těžké 
fyzické práce, soucit, sounáležitost, to 
jsou hodnoty, ke kterým vychováváme 
společně s  rodiči naše žáky. Chlapci 
z Oskavy, kteří ve dne v noci pomáhají 

odstraňovat následky záplav, pomáhají 
sousedům vrátit se do normálního ži-
vota. Víme, že nečekají žádné ocenění, 
ale chtěli jsme ohodnotit jejich úsilí, 
chtěli jsme, aby poznali, že si my, uči-
telé a zaměstnanci školy, vážíme jejich 
práce. Chlapci obdrželi finanční odmě-
nu z našeho nadačního fondu. 

Život mezi lidmi, kteří znají smysl 
pomoci, pocit sounáležitosti, je živo-
tem šťastným. Doufáme, že toto je po-
znání, jež si naši žáci ze střední školy 
odnesou do dospělosti. Irena Jonová

Dodejme si energii

30. ČERVENCE OD 19.00
PAVLÍNIN DVŮR 

ŠUMPERK

Ř Š

V PŘÍPADĚ DEŠTĚ SE KONCERT PŘESOUVÁ DO VELKÉHO SÁLU DK ŠUMPERK

DŮM KULTURY ŠUMPERK VÁS ZVE

VSTUPNÉ: 150 KČ V PŘEDPRODEJI, 190 KČ V DEN KONÁNÍ AKCE
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RYTECTVÍ

Rytí na šperky,
    hodinky, prsteny
štítky na dveře, štítky na schránky,
klíčenky, známky pro psy, náramky,
reklamní předměty s věnováním,
značení výrobků, výrobní štítky,
grafické šablony, popis materiálů.

obchod@edeco.cz  I tel. 608 712 947

Šumperk
U RADNICE

www.foto-darek.cz

• 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

FESTIVAL MEDU
V SOBOTU 12. 9. 2020
areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk

Program od 9 hodin:
 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medová stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Odborné přednášky
 Občerstvení

 Zve vás Český svaz včelařů.

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!

Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy a platí do 25. 8. 2020 nebo do odvolání. Výše zvýhodnění se u jednotlivých modelů 
a motorizací může lišit. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Detaily nabídky naleznete na www.volkswagen.cz/vyprodej.

Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Roc: 4,2−7,7 l / 100 km, 111−176 g/km, Tiguan: 4,5−7,6 l / 100 km, 119−175 g/km, 
Touareg: 6,6−9 l / 100 km, 173−205 g/km.

Skladové vozy Volkswagen
Zvýhodnění až 344 000 Kč

Bleskový výprodej 
s povinným ručením 
za 1 Kč měsíčně

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz  Věci, které umíme
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