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Opravená kaple sv. Anny se otevřela veřejnosti

„Když vidím, kolik se vás tady dnes 
sešlo, mám velkou radost z  toho, že 
jsme peníze na  rekonstrukci nevyna-
ložili zbytečně. Rád bych, aby kaple 
plnila podobnou roli jako klášterní 
kostel, aby se stala místem setkávání 
u příležitosti různých besed a svátků,“ 
řekl během slavnostního otevření kaple 
starosta Tomáš Spurný a připomněl, že 
podnětem k rekonstrukci byla aktivita 
Ladislava Popelky, jenž se sám pustil 
do prací na odvlhčení kaple. Z jeho ini-
ciativy vznikl i spolek, který se o využí-
vání kaple bude starat.

Do  opravy kaple, jíž předcházela 
v  roce 2009 obnova střechy, se místní 
radnice pustila před třemi lety. Teh-
dy dodavatelská firma Stavokomplex 

TVM z  Rudy nad Moravou provedla 
drenáž podél vnějšího obvodu celé 
zděné stavby. O  rok později dokonči-
la sanaci vlhkého zdiva, opravila jeho 
poškozené části a trhliny. Loni pak zre-
konstruovala podlahy, vnější a  vnitřní 
omítky, vyměnila okna a vstupní dveře, 
opravila kamenný portál a vyzdila kon-
strukci mensy. Vše završila výmalba, 
nová fasáda a úpravy před vstupem.

„Do  kaple je přivedena elektřina, 
takže ji můžeme temperovat přímoto-
pem, a objekt je chráněn zabezpečova-
cím zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení 
správy majetku Lenka Salcburgerová 
a  dodala, že celkové náklady na  reali-
zaci všech tří etap činily 2,167 milionu 
korun. Na dalších asi sto osmdesát tisíc 

pak přišly sadové úpravy kolem kap-
le, které loni v září provedla ostravská 
firma Vykrut - zahradní služby, jež pro 
město zajišťuje údržbu veřejné zeleně. 

Opravou za  sto čtyřicet tisíc prošel 
v loňském roce také více než tři metry 
vysoký mramorový kříž stojící před již-
ním průčelím kaple. 

Olomoucký kamenosochař Tomáš 
Hořínek kříž očistil, zakonzervoval 
a doplnil chybějící korpus Krista. „Jde 
o kvalitní řemeslnou práci odpovídají-
cí tomuto regionu. Použitý vápenec už 
dnes není k dispozici, takže bych se při-
mlouval za to, abyste na kříž dohlíželi 
a  zamezili případnému vandalizmu,“ 
podotkl Tomáš Hořínek.

 Pokr. na str. 2

Oprava kaple probíhala po etapách a celkem na ni město uvolnilo více než dva miliony korun. Tečkou za rekonstrukcí bylo 
slavnostní přestřižení pásky, jež se odehrálo první červencový pátek.  Foto: -kv-

AQUAcentrum si budou moci lidé 
prohlédnout během dnů otevřených 
dveří.    Strana 3

Druhý ročník ŠumpeRUNu se nezadr-
žitelně blíží.    Strana 4

Největší srdcovka je pro mě Srí Lanka, 
ale i na Krásném se dá skvěle pádlo-
vat, říká Lenka Sedlářová.    Strany 6, 7 Desítky lidí se sešly první červencový pátek v opravené kapli sv. Anny v Horní Temenici. Během slavnostního otevření 

objektu zaznělo, že kaple bude sloužit především k setkávání místních obyvatel v rámci kulturních akcí.
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Vážení a milí čtenáři,
prázdniny a léto jsou v polovině a „za dveřmi“ 
je měsíc srpen. Ten letos v Šumperku po 
mnoha letech vzhledem ke koronavirové 
pandemii neproběhne ve znamení folklor-
ního festivalu, kultury chtiví čtenáři ale ne-
budou ochuzeni. Místní divadlo se totiž 
rozhodlo uspořádat oblíbený festival Divadlo 
v parku, jenž se ponese ve znamení skvělých 
komedií. V srpnu pokračuje dvěma koncerty 
i festival Klášterní hudební slavnosti, hud-
bymilovnou veřejnost potěší klarinetistka 
Anna Paulová spolu s akordeonistou Jiřím 
Lukešem a dechové kvinteto Alinde Quintet. 
Koncem srpna „rozparádí“ publikum v Pav-
línině dvoře revivalové kapely Lucie Cover 
Band, Nirvana Czech Tribute Band a Second 
Hand Kabát Revival. S prázdninami se pak 
rozloučí na dvorku Knihovny TGM loučenská 
TapTýda. A „Doriska“ spolu s Odrazem pořá-
dají poslední srpnovou sobotu letní ples pod 
hvězdami. Užijte si tedy letních hvězd nejen 
na obloze, ale i při návštěvě srpnových kul-
turních akcí, 
 Z. Kvapilová, redaktorka
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Festival Divadlo v parku se letos odehraje 
v srpnu. Diváci se mohou těšit i na hru 
The Naked Truth (Odhalená pravda). 
Foto: J. Zrzavý
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Informace/Zpravodajství

   Pokr. ze str. 1
Z nápisu na zadní straně kříže je patrné, že byl po-

staven v roce 1896 na popud Anny Urbanové z Horní 
Temenice. O samotné kapli sv. Anny, jejíž štít zdobí 
boží oko s paprsky, jsou informace velmi kusé. Jisté 
je, že zde stála již před stavbou kříže. Objekt, který 
je v majetku města, není památkově chráněn a v sou-
časnosti je až na  lavice prázdný. V  budoucnu by se 
do jeho prostor mohl vrátit původní oltář.

„Mobiliář byl rozebrán a  je uložen v  temenické 
dolní kapli Svaté Rodiny. Kromě jednoduše řešených 
lavic ze dřeva se zachoval dřevěný trojdílný stěnový 
hlavní oltář s předloženou mensou a retabulem s ol-
tářním obrazem v pozlaceném rámu s půlkruhovým 
zakončením s motivem sv. Anny s Pannou Marií a kle-
čícím andělem ve střední edikule z roku 1847, jehož 

autorem je regionální malíř Ferdinand Volf, a  také 
jedna z  dřevěných soch z  bočního retabla - sv. Te- 
rezie. Dochoval se i  nekompletní soubor křížové 
cesty. Jde o  tisky na  plátně, umístěné v  dřevěných  
černozlatých rámech s vrcholovými kříži a nápisový-
mi cedulemi s římskými číslicemi,“ přiblížila původ-
ní vybavení vedoucí oddělení státní památkové péče 
Monika Paulová, podle které bude renovace oltáře 
poměrně nákladná. „Restaurování oltáře je dnes ote-
vřenou otázkou. Koronavirová situace nám bohužel 
způsobila osmaosmdesátimilionový rozpočtový vý-
padek. Uvidíme, jak se rychle ekonomika nastartuje 
zpět,“ podotkl starosta Tomáš Spurný. -kv-

Epidemiologická situace na  území České repub-
liky je nadále komplexně hodnocena jako stabilní, 
avšak dochází k  vyššímu nárůstu covid pozitivních 
osob v důsledku výskytu lokálních ohnisek. Ministr 
zdravotnictví se proto rozhodl přistoupit k protiepi-
demickým opatřením na  území celé ČR, která mají 
preventivní charakter s cílem předejít komunitnímu 
šíření v populaci.

Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitř-
ní akce. „Takže pro organizované hudební, společen-
ské, kulturní, sportovní akce, i pro svatby a pohřby. 
Na  individuální návštěvu restaurace či baru se tato 

povinnost nevztahuje,“ uvedl ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch.

Efekt zavedených opatření a jeho dopad na epide-
miologickou situaci bude průběžně vyhodnocován. 
„Neustále zdůrazňujeme, že koronavirus nezmizel 
a že tady mezi námi je a bude. Stále platí, že nechceme 
dělat drastická opatření jako na  jaře letošního roku. 
Abychom se vyhnuli radikálním krokům, je nutná 
prevence. Kromě zavedených pravidel, jako jsou mytí 
rukou a  dvoumetrový odstup, osobně doporučuji 
v místech s větší koncentrací lidí nosit roušku a také 
se vyhýbat hromadným akcím,“ dodal ministr. -ger-

Na základě vývoje šíření koronaviru a doporučení epidemiologů byla od soboty 25. července zavedena 
povinnost nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad sto osob. Od pondělí 
27. července se pak snížil maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na pět set osob.

Opravená kaple sv. Anny se otevřela veřejnosti

Roušky se vracejí na hromadné akce      Přechod u Mototechny
je bezpečnější

Jeden z nejfrekventovanějších přechodů pro chod-
ce u bývalé Mototechny ve Slovanské ulici je bez-
pečnější. Díky dotaci z  Nadace ČEZ ve  výši sto 
dvacet tisíc korun jsou chodci vidět i za tmy, pře-
chod je totiž nově nasvícen. -ger-

      TV Morava 
natáčela o dění 
ve VHZ Šumperk

Nejdůležitější krok v dějinách Vodohospodářských 
zařízení Šumperk a.s. natáčela TV Morava. Kame-
raman se ocitl na valné hromadě společnosti, kte-
rá hlasovala o odkupu akcií provozní společnosti. 
Tento krok byl nezbytný k tomu, aby mohla VHZ, 
jejímiž vlastníky jsou obce ze Šumperska, provo-
zovat vodohospodářská zařízení. Reportáž o VHZ 
můžete sledovat od středy 29. července od 18 ho-
din na  TV Morava, od  30. července bude pořad 
ke  zhlédnutí také na  facebookových stránkách 
města.  -ger-

      Část ulic v centru 
města bude 
bez proudu

Společnost ČEZ Distribuce připravuje plánovanou 
odstávku elektřiny. Bez proudu se v pondělí 3. srp-
na ocitnou v době od 8 do 16.15 hodin části ulic 
Černohorské, Hanácké, Kostelní náměstí, náměstí 
Míru, Sadové a Valašské. Přerušení dodávky elek-
třiny je plánováno pouze v nezbytně nutném roz-
sahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním 
bezpečného a  spolehlivého provozu distribuční 
sítě. -red-

      Mladí fotbalisté 
pomáhali v městském 
lese, na podzim 
akci zopakují

Dorostenci týmu Fotbalový klub Šumperk po-
máhali v červnu v městském lese. Pod dohledem 
odborného lesního hospodáře odstranili čtyři 
sta metrů dlouhou starou oplocenku, jež sloužila 
jako mechanická ochrana proti býložravé spárka-
té zvěři a jejímu negativnímu působení na mladý 
porost. S nápadem pomoci městským lesům za-
saženým kůrovcovou kalamitou přišel sám fotba-
lový klub.
„Vychováváme a  vedeme naše kluky nejen 
po stránce sportovní, ale také ke společenské od-
povědnosti. Jsme rádi, že i  touto pomocí může-
me částečně oplatit městu podporu, kterou dává 
šumperskému fotbalovému klubu,“ uvedl trenér 
fotbalového týmu Bohdan Hecl. Dvacítka sportov-
ců odvedla během svého volného času kus práce. 
„Starou nefunkční oplocenku hoši zlikvidovali 
a uložili do porostů. Na podzim jsme se domluvili 
na další spolupráci. Fotbalisté nám budou pomá-
hat s úklidem klestu,“ řekl lesní hospodář z Podni-
ků města Šumperka Bořivoj Hojgr. -kv-

Kaple by měla sloužit především k setkávání místních 
obyvatel v rámci kulturních akcí.  Foto: -kv-

Opravou loni prošel i více než tři metry vysoký mramo-
rový kříž stojící před jižním průčelím kaple.     Foto: -kv-

Horní Temenice vznikla v  zužujícím se údo-
lí potoka Temence poměrně pozdě - v  roce 1640. 
Od roku 1642 nesla název Ober Hermesdorf. Když 
samostatnost obce v roce 1891 zanikla, bydlelo v ní 
přes tisíc obyvatel. To již Horní Temenice měla 
obecnou školu, kapli sv. Anny, hostinec, pískovnu 
a kamenolom.

Výstavba kaple sv. Anny byla zahájena během 
devadesátých let 19. století temenickými obyvateli, 
kterým chybělo místo pro bohoslužby a jiné církevní 
obřady, a dokončena byla v roce 1896. Na kříži, sto-
jícím před kaplí, je zmiňováno jméno Anny Urba-
nové, obyvatelky Horní Temenice, jež zřejmě stavbu 
organizovala i financovala. Vystavěna byla v  rusti-
kálním stylu ve  velice strohém měřítku a  s  mini-
mem dekoru s vlivem empíru, který při stavbě kaple 

již dozníval. Na stavbě se patrně podíleli převážně 
temeničtí a  šumperští občané. Za povšimnutí stojí 
nápadně podobné architektonické provedení zá-
padního průčelí s kaplí v Dolní Temenici, jež byla 
postavena v témže období.

Kaple prošla stavebními úpravami v  roce 1932 
a po roce 1945, po odsunu většiny německého oby-
vatelstva, se neudržovala. Poslední pohřební obřad 
v ní proběhl v  roce 1959 a poté se veškeré obřady 
přesunuly do  kaple v  Dolní Temenici. Během de-
setiletí stavba podléhala povětrnostním vlivům 
a postupné devastaci. V roce 2001 byl proveden sta-
vebně-technický průzkum v  souvislosti s  možnou 
rekonstrukcí, ale město nakonec slíbené finanční 
prostředky neposkytlo. Celkové rekonstrukce se tak 
kaple dočkala po necelých sedmdesáti letech.

Horní kaple sv. Anny s křížem
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Informace/AQUAcentrum

Dny otevřených dveří, které proběhnou v  sobotu 
29. a v neděli 30. srpna vždy od 9 do 14 hodin, budou 
cílit především na děti. Čekat na ně budou zajímavé 
úkoly, po  jejichž úspěšném splnění dostanou malý 
dárek. Pro všechny návštěvníky budou připraveny 
komentované prohlídky nově zrekonstruovaného 
areálu s  průvodci z  řad zaměstnanců AQUAcent-
ra, během nichž nahlédnou i  do  prostor veřejnosti 
běžně nepřístupných. Vstup bude po oba dny zdar-
ma, jedinou podmínkou jsou vlastní přezůvky. 
„Na  akci zveme širokou veřejnost. Po  prohlídce se 
mohou návštěvníci občerstvit v nově otevřeném bis-
tru v AQUAcentru a strávit zbytek dne v přilehlém 
sportovně rekreačním areálu Benátky,“ láká na dny 
otevřených dveří ředitel Podniků města Šumperka 
Miroslav Pospíšil.

Rekonstrukce AQUAcentra odstartovala 16. října 
před dvěma lety, „na triku“ ji měla firma PKS stavby 
ze Žďáru nad Sázavou. Nákladná investice si vyžáda-
la sto sedmdesát milionů korun. Výsledkem je mo-
derní zařízení na vysoké technologické úrovni.

Po  vstupu do  budovy krytého bazénu, která je 
bezbariérová, návštěvníci projdou turnikety. Ty je 
díky čipu komfortně odbaví. Pak už příchozí zamíří 
do šaten, jež jsou zvlášť pro ženy a muže. Nechybějí 
zde přebalovací pulty, fény, ve sprchách je například 
i ždímačka na plavky.

Po pár krocích se milovník plavání ocitne v hlavní 
prosklené bazénové hale s akustickým odhlučněným 
stropem a s efektním kruhovým oknem s výhledem 
do okolní zeleně, kterou lze v teplých dnech otevřít 
a  propojit s  venkovní relaxační plochou. „Návštěv-
níci zde budou mít k  dispozici pětadvacetimetrový 
bazén s parametry pro závodní plavání, malý dětský 
bazén s vodní clonou a vodním dělem a vířivku pro 
deset osob. Odpočinout si budou moci na lehátkách, 
jichž zde bude kolem tří desítek,“ vyjmenovává mož-

Přesně za měsíc budou moci lidé zavítat do nově zrekonstruovaného areálu AQUAcentra na Benátkách. 
Podniky města Šumperka, jež krytý bazén prostřednictvím své dceřiné společnosti Šumperské sportovní 
areály provozují, totiž chystají na poslední srpnový víkend dva dny otevřených dveří. První plavce přivítá 
bazén v úterý 1. září, kdy se AQUAcentrum otevře veřejnosti.

Město řeší budoucnost nakládání s odpady

AQUAcentrum si budou moci lidé prohlédnout během dnů otevřených dveří

Místostarosta Jakub Jirgl konzultoval současný stav i budoucnost nakládání s odpady 
přímo v areálu skládky s Jiřím Navrátilem, ředitelem divize SUEZ v Rapotíně. Foto: -ger-

Akcie už nakoupily vedle Šumperka 
i  Olomouc, Prostějov, Přerov, Uničov, 
Mohelnice, Konice, Lipník nad Beč-
vou, Úsov a Litovel. Z obcí se pak za-
tím zapojily Bludov a Šumvald. Dalších 
pětačtyřicet vesnic se do projektu přidá 
prostřednictvím Spolku odpady Olo-
mouckého kraje, který bude jedním 
z přímých akcionářů. 

Společný projekt je otevřen všem dal-
ším zájemcům z celého kraje, jež chtějí 
hospodaření s  komunálním odpadem 
vyřešit tak, jak to bude brzy požado-
vat česká a  evropská legislativa. Město 
bude v  akciové společnosti zastupovat  
místostarosta Jakub Jirgl, který byl 
zastupitelstvem zároveň nominován 
do představenstva společnosti, v dozorčí 
radě zasedne zastupitelka Ivana Jordová. 

Podpisem smlouvy o nákupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje potvrdily obce a města z regionu 
zájem o  společný postup v  rámci využívání svého komunálního odpadu. Mezi novými akcionáři nechybí ani město 
Šumperk. Smlouva byla podepsána na olomouckém hejtmanství v úterý 14. července.

  
  

       Líbí se vám 
šumperské „Íčko“? 
Dejte mu hlas v anketě

Anketu popularity turistických in-
formačních center vyhlašuje Asocia- 
ce turistických informačních center 
České republiky ve  spolupráci se 
společností Kam po  Česku s.r.o. Ta 
letošní odstartovala v červnu a potr-
vá do  31. srpna. Pokud se vám líbí 
Informační centrum Šumperk, které 
sídlí v budově divadla na Hlavní tří-
dě, 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 informační centra 
v  každém z  krajů budou slavnostně 
vyhlášena a oceněna. -kv-

„Situace v odpadovém hospodářství 
není dlouhodobě udržitelná. Doufám, 
že se nám podaří najít řešení společně 
s dalšími obcemi z Olomouckého kra-

je. Rapotínská skládka, kam dosud vo-
zíme komunální odpad, nám nevydrží 
navěky, její životnost je odhadována 
na deset let,“ uvedl Jakub Jirgl. -ger-

nosti vyžití ředitel Podniků města a  dodává, že se 
tu nacházejí rovněž dvě společné ohřívárny - parní 
a suchá. Do všech bazénů, včetně vířivky, se díky spe-
ciálnímu zvedáku dostanou i vozíčkáři.

Z hlavní bazénové haly lze vystoupat k ústí tobo-
gánu. Tubus je dlouhý devadesát sedm metrů a adre-
nalinový zážitek ze sjezdu umocní i světelné efekty. 
Zcela nový rozměr má rovněž bufet s  výhledem 
na brouzdaliště. 

Ve venkovní části, přístupné z vnitřní haly, budou 
mít lidé k dispozici zážitkový nerezový bazén s pro-
tiproudem a vlnovou skluzavkou. Na ochozech bu-
dou rozmístěna lehátka k odpočinku. Relaxovat bude 
možné také na rozlehlé slunící louce se stromy, která 
vznikla v místě někdejší padesátky. 

Jedním z  největších „taháků“ AQUAcentra bude 
nepochybně wellness - saunovací svět v přízemí, pří-
stupný samostatným vnitřním schodištěm z prvního 

nadzemního podlaží. Návštěvníci tu najdou kromě 
recepce s  barem, šatnami a  hygienickým zázemím 
zejména parní bylinkovou a  klasickou lázeň a  dvě 
suché sauny, z nichž každá je vyrobena z jiného dře-
va a bude mít různou teplotu a vlhkost. Nechybí tu 
ani oblíbený Kneippův chodník se studenou a teplou 
vodou. Pro ochlazení budou sloužit ledové sprchy 
a samostatná zážitková studená sprcha s vědrovkou,  
ledovou mlhou a bočními masážními tryskami. Kromě 
nich zde jsou k dispozici i teplé sprchy, automaticky 
nastavené na  různou teplotu. Milovníci saunování 
pak jistě ocení i ochlazovací nerezový bazén s mož-
ností vyplavání ven či posezení na venkovní pohledo-
vě kryté terase s lavičkami. Wellness přitom navazuje 
na odpočinkovou a relaxační odpočívárnu s možnos-
tí výstupu do venkovní části.

Kapacita bazénu, jehož provoz bude celoroční, je 
odvislá od počtu skříněk a činí dvě stě osob. Do wel- 
lness centra, které bude otevřeno denně s výjimkou 
pondělí coby sanitárního dne, se vejde dalších maxi-
málně čtyřicet šest osob. Bližší informace k provozu 
AQUAcentra lze najít na  nových webových strán-
kách www.sumperksportuje.cz. -kv-
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Druhý ŠumpeRUN se koná v  náhradním termínu 
v  neděli 13. září. „Z  původního červnového termínu 
jsme závod kvůli ‚koronavirovým‘ opatřením přesunu-
li na září, výhodou by ale mohlo být příjemnější po-
časí. V  původním červnovém termínu bylo nakonec  
dusno a  pršelo,“ říká Jan Kostecký z  organizačního 
týmu. Na startovní listině se stále najdou volná místa, 
ale i tak by zájemci neměli příliš otálet, kapacita závodu 
se může brzy naplnit. „V rámci startovného dostanou 
všichni zájemci mimo jiné finišerskou medaili a  také 
originální běžecké ponožky s logem ŠumpeRUN,“ do-
dává Kostecký.

S pořádáním závodu budou opět spojená určitá do-
pravní omezení. „Přestože většina tratě vede pěšími 
zónami a parky, přece jen je pár míst, která budou pro 
běžný silniční provoz uzavřena,“ říká Bohuslav Vond-
ruška z týmu ŠumpeRUN. Parkování bude po celý den 
omezeno zejména na náměstí Míru, v ulicích Kladské, 
Kozinově, Terezínské a 17. listopadu. Po dobu závodů 
dětí (10.00 - 11.00) a zejména vlastního hlavního závo-
du (12.00 - 13.30) bude omezen vjezd vozidel ve všech 
ulicích, jimiž trať povede. „Po celé délce tratě bude po-
řadatelská služba, v nejdůležitějších místech pak bude 
připravena městská i státní policie,“ upřesňuje Vond-
ruška.

Všechny důležité informace, včetně mapy uzavírek 
a  zákazů stání v  souvislosti se závodem, najdou zá-
jemci v aktualitách na internetových stránkách www.
sumperun.cz „Podobně jako loni chystáme na druhou 

polovinu srpna spolu s  partnerem závodu, firmou 
Andrle Sport, speciální trénink pro všechny zájemce 
z řad závodníků pod vedením zkušených trenérů,“ říká 
Michal Kleštinec ze skupiny organizátorů a dodává, že 
pro aktuální informace a  termíny je dobré sledovat 
i facebookové stránky ŠumpeRUNu. 

Organizátoři připravují rovněž další proběhnutí tra-
sy pro všechny, kteří si chtějí nanečisto vyzkoušet trať 
ŠumpeRUNu. „Nadále je také možné přispět na dob-
rou věc a  v  rámci registrace na  závod poskytnout li-
bovolnou částku, jež pak poputuje Dětskému klíči 
Šumperk,“ podotýká další z  organizátorů Antonín 
Linet. Součástí závodů budou vedle hlavního závodu 
závody pro děti a  také závod štafet. „Štafetové týmy 
budou tříčlenné - mužské, ženské a  smíšené, každý 
člen poběží jedno kolo v  rámci hlavního tříkolového 
závodu,“ uzavírá Linet. -red-

Běžecký závod historickým centrem města Šumperka proběhne druhou zářijovou neděli. Na závodní-
ky čeká tříkolový desetikilometrový hlavní závod, ale i štafetový závod pro tříčlenná mužstva. Na své si 
přijdou také děti všeho věku. Registrace do závodu jsou stále otevřeny. Protože se závod uskuteční přímo 
v ulicích města, pojí se s jeho pořádáním i určitá dopravní omezení.

Druhý ročník ŠumpeRUNu se blíží

Běžecký závod historickým centrem města Šumperka 
proběhne druhou zářijovou neděli. Na  startovní lis-
tině se stále najdou volná místa, ale i tak by zájemci 
neměli příliš otálet, kapacita závodu se může brzy na-
plnit.  Foto: -pk-

Potravinářské oleje do  kuchyňského odpadu ani 
do volné přírody nepatří. Jak je ideálně zlikvidovat? 
Přelejte použité oleje nejlépe do  plastové nádoby 
a odneste je do speciálních nádob ve sběrných dvo-
rech. Odtud pak putují k ekologické likvidaci na bio-
plynovou stanici. 
Proč: 

* Občané by neměli vylévat olej ze smažení a  fri-
tování do kuchyňského odpadu, neboť tuk v potrubí 
tuhne a zanáší je, což způsobuje jeho nižší průtočnost 
a  v  krajním případě i  ucpání. Problémy způsobuje 
i v čistírnách odpadních vod, kde zanáší česla.

* Potřeba dalšího třídění odpadů je nezbytná pro 
snížení nákladů města na  nakládání s  komunálním 
odpadem. 

* Použitý olej je cennou surovinou pro další využití.
Jak:

* Použité, dostatečně vychladlé jedlé oleje a  tuky 
slévejte do  plastových, dobře uzavíratelných nádob, 
aby nemohlo dojít k vylití jejich obsahu.

* Vhodné jsou čisté, nepoškozené PET lahve od ná-
pojů, mléka, čisté plastové kanystry - velikost nádoby 
volte přiměřenou, abyste neodevzdávali poloprázdné 
nádoby (zbytečně pak převážíme vzduch)

* Nevhodné jsou jakékoli skleněné láhve, které se 
mohou rozbít, a tím dojde k vylití obsahu!!!!!

* Plné nádoby odevzdávejte ve  sběrných dvorech 
(ulice Anglická 1 a Příčná 23). Rozmístění sběrných 
nádob na oleje přímo ve městě se zatím zvažuje. Do-
sud se hledají vhodná místa.
Využití a úspora:

* Získané oleje se využívají v  procesu výroby 
na  bioplynové stanici v  Rapotíně, jejímž finálním 
produktem je elektrická energie a teplo.

* V  Šumperku bylo ve  sběrných dvorech od  za-
čátku roku odevzdáno přibližně 500 kg použitého 
jedlého oleje, což představuje pro město čtvrtinové  
náklady na  likvidaci ve  srovnání se stejným množ-
stvím směsného komunálního odpadu. 

 -red-

  
  

      V autobusech do Ostravy 
potřebujete roušku  

Pokud máte v  plánu vyjet autobusem směrem 
na  Ostravu, budete se muset vybavit rouškou. 
Koronavirová omezení, která platí pro Morav-
skoslezský kraj, se týkají i linkových autobusů, jež 
projíždějí Olomouckým krajem. Například v auto-
busech na lince mezi Ostravou a Šumperkem do-
pravce požaduje, aby měli cestující roušky či jinou 
adekvátní ochranu nasazenu po celou dobu jízdy. 
Musejí ji tak mít cestující již ve chvíli, kdy do auto-
busu nastupují v Šumperku. -ger-

      Co obnáší pěstounství? 
Dozvíte se v knihovně

Každé dítě si zaslouží ochranu a  lásku - to je zá-
kladní motto Dne pěstounství, který se uskuteční 
ve středu 9. září v Městské knihovně TGM v Šum-
perku. Na  programu, jenž startuje v  15 hodin, 
jsou videoprojekce, beseda s  odborníky na  pěs-
tounskou péči, osobní setkání s  dlouhodobými 
pěstouny i  s  pěstouny na  přechodnou dobu. Zá-
jemci budou mít možnost individuální konzultace 
s odborníky, příchozí si budou moci prohlédnout 
výstavu s  názvem Jsem pěstoun. Vstup na  akci, 
kterou pořádá Městský úřad v Šumperku, oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí a prevence se sídlem 
v Lautnerově ulici, je zdarma.  -ger-

      Televizní přijímače budeme 
přelaďovat v srpnu

Druhá vlna televizní digitalizace míří i do šumper-
ského regionu. Přeladění na nový signál DBV-T2 
se bude týkat vysílače Praděd, ten vypne stávají-
cí vysílání 27. srpna. Pokud je anténa namířena 
na vysílač Brno - Kojál, změna přijde o měsíc dří-
ve, již 29. července.
Česká televize musí na základě rozhodnutí vlády 
a  mezinárodních dohod přejít na  vysílací stan-
dard nazvaný DVB-T2. Nejen Česká televize, ale 
i  všechny ostatní tuzemské televize musejí proto 
vypnout své stávající pozemní vysílání a postupně 
začít v celé republice vysílat v DVB-T2.
Přechod na  DVB-T2 se týká všech, kdo přijíma-
jí televizní signál pomocí klasické pokojové nebo 
venkovní antény, případně společné televizní an-
tény, a  dosud na  modernější standard DVB-T2 
nepřeladili. Diváků, kteří mají kabelovou televizi, 
satelit nebo sledují televizi pouze přes internet, se 
změny netýkají.
Pro přechod na DVB-T2 není v drtivé většině pří-
padů potřeba měnit nastavení antény. Pokud není 
anténa nijak upravena, například zesilovači, filtry 
a podobně, stačí televizi pouze přeladit. Je však po-
třeba mít televizi nebo set top box, jenž je schop-
ný tento nový signál přijímat. Vodítkem může 
být třeba web Českých radiokomunikací http://
www.dvbt2overeno.cz/, kde je možné zjistit, zda 
dané zařízení novému standardu DVB-T2 (normě 
DVT-T2/HEVC nebo H.265) vyhovuje. Při koupi 
nového přístroje je možné se řídit kulatou zlatou 
samolepkou s  logem DVB-T2 ověřeno. Podrobné 
informace naleznete na  www.digict.cz, na  dota-
zy jsou připraveni odpovídat i  operátoři na  lince 
261 136 113. -ger-

Oleje a tuky do odpadu nepatří

ŠumpeRUN hledá dobrovolníky
V  den závodu budeme potřebovat pomoc 

na trati, v zázemí závodu, v prostoru startu a cíle 
a podobně.

Máš-li chuť se k  nám připojit a  poskytnout po-
moc, přihlas se na www.sumperun.cz/dobrovolnici.

Za odměnu dostaneš originální funkční ponož-
ky s  motivem ŠumpeRUNu, jídlo, pití a  nezapo-
menutelný zážitek.
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Zpravodajství/Příměstský les

„Tři tůňky vybudujeme v současném mokřadu na-
proti „sanatorce“ u cesty před singl traily. Vznikne tu 
odpočinková zóna s dřevěným molem a s  lavičkami, 
kterou by mohly uvítat hlavně maminky s dětmi, jež 
tuto lokalitu hojně navštěvují,“ říká Lenka Kroboto-
vá, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru 
strategického rozvoje, územního plánování a investic 

šumperské radnice. Na investici se městu podařilo zís-
kat dotaci z  Operačního programu životní prostředí 
a realizovat by se měla příští rok.

Stejně tak vznikne i lesní hřiště při cestě na Tulin-
ku. Příchozí tu najdou nejen nízké lanové překážky 
na  stromech se dvěma herními prvky a  domečkem, 
ale i lavičky. Celý záměr v hodnotě tři čtvrtě milionu 

Součástí systému jsou také zařízení pro sběr dat, 
díky jejich rychlému vyhodnocení mohou být občané 
včas varováni před blížícím se nebezpečím povodní. 
„Systém automaticky, bez nutnosti lidské obsluhy, 
sbírá potřebné informace například o aktuální výšce 
vodních hladin na tocích ve městě. V případě překro-
čení stanoveného limitu pro jednotlivé stupně po-
vodňové aktivity systém předá informaci na mobilní  
telefony členům povodňové komise. Tím pádem bude 
možné rychleji reagovat a řešit mimořádné události,“ 
vysvětlila vedoucí krizového řízení města Šumperka 
Zuzana Matějčková. 

Zdůraznila, že systém je funkční i  při výpadku 
elektrické energie, jelikož disponuje zálohováním 
po  dobu dvaasedmdesáti hodin. Komunikace mezi 
řídicí ústřednou a koncovými prvky, jako jsou elek-
tronické sirény a bezdrátové hlásiče, probíhá po digi-
tální rádiové síti. Díky tomu je zajištěna bezpečnost 
a spolehlivost přenášených dat.  

Celý systém je součástí Jednotného systému va-
rování a informování obyvatelstva provozovaného 

Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru ČR, ovládaného 
z  krajského operačního střediska HZS Olomouc-
kého kraje a je prioritně určen k varování a infor-
mování obyvatel při vzniku mimořádných událostí 
a  krizových situací. „V  nové podobě jej již lidé 
mohli slyšet na začátku července, během zkoušky 
sirén. Ta probíhá pravidelně každou první středu 
v měsíci ve 12.10 hodin,“ připomněla Zuzana Ma-
tějčková. 

V současné době je již dokončena instalace všech 
zařízení a probíhá měsíční zkušební provoz před pře-
dáním do ostrého provozu. Projekt na podporu pre-
ventivních protipovodňových opatření - modernizaci 
varovného a  informačního systému ochrany města 
Šumperka před povodněmi a zpracování digitálního 
povodňového plánu obce i  ORP Šumperk schválila 
rada města v listopadu 2017. Tento projekt je z velké 
části hrazen ze strukturálních fondů Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu Životní pro-
středí. -ger-

V příměstském rekreačním lese vzniknou tři tůně a také dětské hřiště

Systém byl z důvodu zajištění větší srozumitelnos-
ti verbální informace doplněn o bezdrátové hlásiče 
instalované zpravidla na sloupy veřejného osvětlení. 
 Foto: -ger-

Na lesním hřišti při cestě na Tulinku najdou lidé nejen nízké lanové překážky na stromech se dvěma herními 
prvky a domečkem, ale i lavičky.  Situační nákres: zdroj MěÚ Šumperk

O tom, že velkou devizou Šumperka je jeho poloha, snad nikdo nepochybuje. Město ležící v krajinářsky 
hodnotné kotlině téměř kruhově obklopuje souvislé pásmo lesů o rozloze skoro dvou tisíc hektarů. Část 
z nich slouží k relaxaci jeho obyvatel. Obyvatelům Šumperka se přitom v příštím roce nabídnou další mož-
nosti vyžití v příměstském rekreačním lese. Vznikne tu lesní hřiště s lanovými aktivitami a také tři tůně 
s lavičkami. Na obě investice se městu podařilo získat dotační peníze.

Obnova systému varování a  informování občanů města Šumperka byla dokončena. V rámci této akce 
byly postupně nahrazeny stávajících rotační sirény novými elektronickými, které jsou schopny mimo va-
rovného tónu poskytovat i verbální informaci o druhu ohrožení a informovat občany, jak v případě nastalé 
krizové situace postupovat. V místech s pravděpodobnějším výskytem většího rizika, jako jsou například 
povodně nebo únik nebezpečných látek a podobně, byl systém z důvodu zajištění větší srozumitelnosti ver-
bální informace doplněn o bezdrátové hlásiče instalované zpravidla na sloupy veřejného osvětlení. 

Systém varování a informování obyvatelstva byl dokončen

korun zrealizuje město se stoprocentní dotací od Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu z Programu 
rozvoje venkova ČR.

Na rekreaci v městských lesích se v Šumperku pa-
matovalo již v  minulosti. Klub německých turistů 
vybudoval začátkem dvacátého století rozsáhlou síť 
stezek a doprovodných rekreačních zařízení. A v této 
prospěšné činnosti pokračuje v  současnosti i  místní 
radnice. Před lety se pustila do postupné realizace tzv. 
příměstského rekreačního lesa. Konkrétně jde o pro-
stor táhnoucí se od lokality za „Sanatorkou“ směrem 
k Tulince přes Nové Domky, odtud po hřebeni zpět 
k městu přes Holubí vrch do kotliny k pekárně a poté 
opět po hřebeni k „Vodárně“. 

Na práce v prostoru příměstského rekreačního lesa 
vyčleňuje město od roku 2007 ve svém rozpočtu zhru-
ba čtvrt milionu korun. Za tyto peníze se již vyspravi-
ly pěšiny, obnovil se mobiliář a studánky, postavila se 
odpočinková místa se stoly, úpravou porostů vznikly 
výhledy na  zajímavých místech, na  nichž se osadi-
ly lavičky, a  proběhla rovněž z rekonstrukce altánu 
na  Městských skalách, který je turisticky atraktivním 
místem a jenž se na památku významné osobnosti tu-
ristického značení v Jeseníkách nazývá Vyhlídka Josefa 
Janků. Město rovněž zrealizovalo projekt nazvaný Park 
U Pekárny, který by se měl v budoucnu dál rozvíjet. 

„Letos jsme provedli běžnou údržbu, například al-
tánu na městských skalách. Po příměstském rekreač-
ním lese jsme rozvezli šest nově vyrobených laviček 
a chystáme i rozmístění nových soch andělů z  letoš-
ního dřevosochání v  Rejcharticích. Jedna se bude 
nacházet v prostoru nad bývalou trafostanicí směrem 
k Městským skalám a další pak na hlavní trase stez-
ky do  Rejchartic,“ popisuje letošní záměry Bořivoj  
Hojgr, lesní hospodář z Podniků města Šumperka, jež 
se o  příměstský rekreační les starají. Právě Podniky 
města poskytly již tradičně pořadatelům Andělária 
topolové a lipové dřevo na výrobu nových soch. -kv-
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Jak se z  vášnivé snowboarďačky 
a milovnice horských vršků stane pro-
fesionální sportovkyně v u nás poně-
kud exotickému surfingu?

Neplánovala jsem to, prostě se to sta-
lo. Myslím, že jsem byla ve správný čas 
na správném místě a najednou do sebe 
vše začalo zapadat. Člověk asi musí být 
otevřený novým příležitostem a  mít 
trošku odvahu. Bavilo mě při cestová-
ní zkoušet surfovat, samotné cestování 
bylo ze začátku víc než surfing, jenže na-
jednou jsem nechtěla cestovat bez sur-
fingu a vlny byly důležitější než samotné 
cestování. Otočilo se to. Práci u oceánu 
jsem si chtěla vyzkoušet na jednu sezo-
nu nebo na rok, nikdy by mě nenapadlo, 
že najednou osm let neuvidím sníh, jeli-
kož budu skoro celoročně na pláži.

Pokud byste měla srovnat jízdu 
na  prkně po  zasněžených svazích 
a jízdu na vlně, co je těžší a v čem?

Surfing je určitě těžší a  náročnější. 
Nejtěžší je naučit se číst oceán, hlavně 
pro nás suchozemce. To znamená vůbec 
vidět vlny, poznat, kam se lámou a kdy 
se zlomí, předpovídat nebo odhadovat, 
co se vlastně bude dít. Díky tomu se za-
čnete ve vodě lépe pohybovat, využíváte 
proudy, nebojujete s  tím tolik, chytne-
te více vln a vodu si užijete. Na snow- 
boardu je pevně daný svah, po  němž  
jedete, ať už je to sjezdovka nebo 
i snowpark s překážkami, vše vidíte do-
předu a můžete se na to připravit. 

Surfing se dá dělat v  každém věku, 
nejde jen o  samotnou jízdu, ale sama 
voda má blahodárné účinky. Na  surfu 

člověk navíc padá do  měkkého, to je 
obrovská výhoda. 

Získala jste licenci ISA, která Vás 
opravňuje vyučovat surfing kdekoli 
na  světě. Co jste musela zvládnout, 
abyste ve zkoušce obstála? 

Kurz se skládá ze dvou hlavních částí. 
Zkoušky oceánského plavčíka a  potom 
samotná surfová část, kde je hodně 
teorie, praxe, testů a  zdravovědy. Mu-
síte splnit samozřejmě úplně všechno. 
Zkoušky jsem dělala ve Francii a trvaly 
více než dva týdny. Byli tam lidi z celého 
světa, z nejrůznějších ostrovů od Tahiti 
přes Karibik, Reunion až po  severské 
země. Já jsem pro ně byla trošku jako 
kokosy na  sněhu, celkem ráda na  to 
vzpomínám. Měla jsem ale štěstí, že 
jsem celý rok předtím surfovala s lidmi, 
jež to sami absolvovali, takže mě na to 
připravili. Bez nich a  jejich zkušeností 
a rad bych to tenkrát nezvládla. Každo-
pádně mi to dalo strašně moc, vlastně 
jsem z toho kurzu snad rok ještě žila.

Metodika a  pravidla surfingu jsou 
teorie, ale jak naučit nováčky, že je 
třeba brát v úvahu počasí, vlny a hlav-
ně fyzickou přípravu? Nemáte o  ně 
někdy strach?

Nemám strach o  lidi, kteří jsou se 
mnou nebo s námi na lekci. Mám spíš 
strach o  ty, co si myslí, že vše sami 
zvládnout a nenechají si s ničím pora-
dit. Dobrý instruktor vám předá dale-
ko více, než očekáváte. Neučí vás jen 
pádlovat a  postavit se. My se snažíme 
učit respektu k oceánu a bez té teorie si 

v Evropě moc nezajezdíte. Musíte pros-
tě vědět, jak funguje příliv, odliv a brát 
to více komplexně. Když mám netrpěli-
vého žáka, jenž si myslí, že mu všechno 
jde, a chce hned do velkých vln a nedá 
si to rozmluvit, tak ho tam vezmu. On 
hned pochopí, že vlny jsou silnější, že 
se vyplatí poslouchat, jinak vás oceán 
hrozně vyškolí. 

Znáte vlny v  řadě destinací. Máte 
nějakou srdeční lokalitu?

Surfování na Maledivách je sen kaž-
dého surfaře, nikdy nikde jsem si neza-
jezdila jako tam. Připadáte si navíc, jak 
kdybyste pádlovali v akvárku se svítící-
mi rybičkami. Ale největší srdcovka je 
pro mě Srí Lanka, trávím tam nejvíce 
času a mám to tam čím dál raději.

Se svým partnerem máte cestovní 
kancelář se surfařskou školou. Na Srí 
Lance jste založila surf-trip surfhou-
se. Můžete tyto aktivity přiblížit? 

Bydlíme v malé vesničce hned u plá-
že, na nejjižnějším cípu ostrova. Po pěti 
letech jsme tam i postavili penzion, kde 
nabízíme české pohodové zázemí, které 
využívají nejen surfaři, ale i cestovatelé. 
Stavět na Srí Lance dům s místními do-
morodci byla zkušenost k nezaplacení, 
na ten rok nikdy nezapomenu. 

Nabízíme surfové kempy nebo in-
dividuální služby, jako jsou ubytování, 
výlety, samozřejmě surf a  čím dál tím 
více oblíbenou jógu. Ve  vesnici máme 
několik pronajatých domů hned ved-
le sebe, takže nabízíme různé druhy 
ubytování a zaměstnáváme velkou část 
vesničky, ale jsme tam hlavně Češi, tak-
že všechny služby jsou i v češtině. Jezdí 
k  nám jak rodiny s  dětmi, jimž nabí-
zíme lepší ubytování třeba s  bazénem, 
tak mladí lidé, kteří cestují a  chtějí co 
nejlevnější spaní. 

Surfování představuje pro Čechy 
poněkud neobvyklý koníček, jenž lze 
provozovat pouze u  moře. Letošní si-
tuace s koronavirem ale mnohé změni-
la. Vy sama jste zůstala v rodném městě 
a učíte zájemce základům surfingu. Jde 
to vůbec v podmínkách Šumperska?

Už v dubnu jsme si mysleli, že bude-
me muset naše letní destinace částečně 
zrušit a  přemýšleli jsme, kde bychom 
zůstali přes léto. Rozhodli jsme se udě-

lat se surf-tripem několik jógových 
zájezdů v  horách v  Krkonoších a  také 
aktivní pobyty v  Jeseníkách. Šumperk 
je strategicky výborné místo, v  oko-
lí jsou nádherné hory, na  Krásném se 
dá skvěle pádlovat a v okolí je několik 
skateparků jak pro úplné začátečníky, 
tak pro pokročilejší jezdce na surfskatu, 
takže na přípravu bez oceánu ideální.

V  Šumperku se samozřejmě sur-
fovat nenaučíte, ale jde o  tu celkovou 
atmosféru, je to hodně o  lidech. Pro-
gram kempu vychází ze surfové aka-
demie ve  Francii, kterou jsme upravili 
na místní podmínky, a aktivit je zde víc 
než dost. Mezi klienty máme velmi ši-
kovné surfaře, beroucí svůj pobyt jako 
důkladnou přípravu, než na  podzim 
vyjedou k  oceánu, i  začátečníky, jež 
na surfu leží poprvé. Naučí se aktivity, 
které jsou k  surfingu velmi důležité, 
a u oceánu na ně není tolik času. Když 
jste u oceánu, chcete co nejdřív do vln 
a  být tam co nejdéle, nevěnujete tolik 
času kompenzačnímu cvičení, na které 
tady máme dost času a pokrok tak dě-
láme všichni.

Jak Vás mohou zájemci kontak-
tovat? Na  co se mají připravit? Je to 
vhodné pro začátečníky?

Určitě je to vhodné i  pro začáteční-
ky. Surfování je z  osmdesáti procent 
o pádlování, takže když se fyzicky při-
pravíte dopředu a vychytáte si techniku, 
je to pro vás v oceánu potom mnohem 
jednodušší. Naše webové stránky jsou 
surf-trip.cz, kde se mohou zájemci po-
dívat na naše aktivity, případně nás mo-
hou sledovat na instagramu.

Jaký je zájem? Objevila jste v Šum-
perku nějakou surfařkou naději?

Zájem je velký, ale sjíždějí se za námi 

Šumperanka Lenka Sedlářová už v dětství propadla boardům, jezdila na snowboardu i longboardu. A pak přišla do-
volená s přáteli v zahraničí. Ve Francii a Španělsku poprvé vyzkoušela surf a propadla mu. Vlastní surf si pořídila během 
studia v rámci projektu Erasmus na Kanárských ostrovech. Koníček přerostl v životní lásku a práci. Dnes je Lenka mistry-
ní republiky v surfingu a má jako jediná Češka prestižní instruktorskou licenci surfařské organizace ISA, která ji oprav-
ňuje vyučovat surfing kdekoli na světě. Zároveň vede se svým partnerem cestovní kancelář se surfařskou školou. Letos ale 
vzhledem k šíření koronaviru vyměnila exotické destinace a vlny oceánů za rodné město a poklidnou hladinu Krásného. 
Spolu s Otmarem Olivou mladším, druhým českým instruktorem s licencí ISA v historii českého surfingu a mistrem ČR 
v surfingu 2019, učí na místních vodách zájemce surfařskému umění.

Největší srdcovka je pro mě Srí Lanka, ale i na Krásném 
se dá skvěle pádlovat, říká Lenka Sedlářová

Surf je pro Lenku Sedlářovou životní 
láskou i prací. Foto: archiv L. Sedlářové

Program kempu, jenž se odehrává i  na  Krásném, vychází ze surfové akademie 
ve Francii a je upravený na místní podmínky.  Foto: archiv L. Sedlářové
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Na koncertu se představí devítiletá úspěšná klavíristka 
Klára Gibišová.  Foto: archiv

  
  

       V porodnici se rodí 
více dětí než loni

Během první poloviny letošního roku se v nemoc-
nici Šumperk narodilo více dětí než za stejné období 
v  loňském roce. Od  1. ledna do  30. června zdra-
votníci pomohli na svět 434 novorozencům, z toho  
212 holčičkám a 222 chlapečkům.
Nejčastější jména, která dostávaly holčičky, jsou 
Eliška, Tereza a Anna. Mezi ta méně obvyklá pat-
řily Apolena, Mabel, Leticia, Agnes, Olivie a Meda. 
Nejčastější jména chlapců byla Jakub, Tomáš a Jan. 
Z těch neobvyklých potom Lionel, Dorian, Chris-
tian a Julián. -ger-

      Pavilon otevře vernisáž 
fotografa Ivana Prokopa

První samoobslužnou galerii v  České republice 
otevírá Eagle Gallery v  Šumperku. Výstavní pro-
story se otevřou v bývalé kapli u klášterního kos-
tela ve  čtvrtek 6. srpna v  19 hodin. O  premiéru 
se postará fotograf Ivan Prokop, který zde verni-
sáží zahájí výstavu s názvem …byl jsem při tom. 
Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do   
27. září. Součástí slavnostního otevření galerie 
bude koncert skupiny Dying Passion, jenž se usku-
teční v klášterním kostele. Akce se koná pod zášti-
tou starosty města Tomáše Spurného.
Ivan Prokop se narodil v  roce 1954, pracuje jako 
volný fotograf a  výtvarník. Zabývá se především 
hudební a divadelní fotografií, je autorem či spo-
luautorem mnoha obalů audiovizuálních nosičů. 
Spolupracuje s  významnými domácími i  zahra-
ničními hudebními festivaly, vydavatelstvími, pe-
riodiky a hudebníky. V Šumperku jej známe jako 
fotografa festivalu Blues Alive, v  rámci kterého 
opakovaně vystavoval své fotografie a některé tvoří 
stálou součást výzdoby DK Šumperk. 
Pro novou galerii vybral soubor fotografií, jenž je 
určitým ohlédnutím za jeho kariérou profesionál-
ního fotografa a který zachycuje vzácné okamžiky, 
kdy sdílel čas a prostor s osobnostmi světové i naší 
hudby, jako jsou například Frank Zappa, Laurie 
Anderson, Carlos Santana, Bobby Mc Ferrin či 
Dan Bárta.  -ger-

Program klade důraz na českou bluesovou scénu. 
„Je to nejen proto, že si o české muzikanty naši pravi-
delní návštěvníci říkají, ale i z toho důvodu, že jsme 
chtěli českou bluesovou scénu po dlouhých měsících 
karantény podpořit,” říká ředitel festivalu Vladimír 
Rybička. Proto jsou oba hlavní doprovodné koncerty, 
tedy páteční odpoledne v H-clubu a sobotní Tematic-
ké odpoledne v domě kultury, sestaveny bez výjimky 
z domácích zdrojů. Domácí kapely a hudebníci jsou 
zařazeni i do večerních koncertních maratonů.

V  hlavních večerních blocích zahraje Luboš An-
dršt, Blues Band Reunion se slovenským zpěvákem 
Peterem Lipou, tedy legendy žánru v klasické sestavě 
s  Ondřejem Konrádem (harmonika) a  Vladimírem 
Gumou Kulhánkem (baskytara), jež se scházejí jen 
při velmi výjimečných příležitostech. V  rámci kon-
certu oslaví Ondřej Konrád významné životní jubi-
leum a bude pokřtěna životopisná kniha dramaturga 
festivalu Ondřeje Bezra a Luboše Andršta Ještě hraju 
vestoje. Kmotrem se stane Michal Prokop, který si 
s Blues Bandem také zazpívá. Na jednom z večerních 
hlavních koncertů vystoupí se svým Full Flavor Ban-
dem také Marek Hlavica, jehož návštěvníci znají jako 
dlouholetého moderátora Blues Alive. Návštěvníci 
festivalu budou také svědky hned tří křtů nových alb 
- harmonikáře Charlieho Slavíka, kapel Band of Hey-
sek a November 2nd.

Ze zahraničního programu čekají na diváky v domě 

kultury legendy, jako například přední představitel 
chicagského blues, vynikající slidekytarista Lil‘ Ed 
Williams, kytarista a zpěvák z Chicaga, někdejší člen 
doprovodné kapely Muddyho Waterse John Primer, 
funkový, jazzový a  rhythm & bluesový saxofonista 
Pee Wee Ellis se svojí formací nebo slavný pianista 
a  varhaník Bruce Katz s  kapelou a  harmonikářem 
Gilesem Robsonem. K  dalším zahraničním hostům 
patří rakouský bluesový písničkář Hans Theessink, fe-
nomenální maďarský harmonikář Mátyás Pribojszki 
s  big bandem nebo jako objevy americký bluesový  
písničkář Jontavious Willis a  chicagský kytarista 
a zpěvák Corey Dennison.  -red-

Letošní 47. ročník Preludia Aloise Motýla se opět 
dramaturgicky zaměřil zejména na mladé a začínající 
umělce v počátku jejich kariéry. Vzhledem k mimo-
řádné situaci se však z plánovaných čtyř koncertních 
večerů uskutečnily pouze tři - vystoupení Julie Svěce-
né a Ladislava Horáka, Základní umělecké školy Že-
rotín a pěveckých sborů Motýli Šumperk a Permoník 
Karviná.  

„Pro milovníky vážné hudby ale máme velmi 
dobrou zprávu. Závěrečný koncert festivalu se nám 
podařilo přesunout na  polovinu září. Již zakoupené  
vstupenky zůstávají v  platnosti,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková. Klášterní kostel 
tak bude v  pondělí 14. září patřit devítileté úspěšné 
klavíristce Klárce Gibišové, jež sbírá řadu ocenění 
a na pódiu udává tempo známým orchestrům. Ke své-
mu vystoupení si přizvala dvě talentované studentky 
konzervatoře v Kroměříži -  houslistku Julii Kubíčko-
vou a  klavíristku Elišku Tkadlčíkovou. Julie od  šesti 
let navštěvovala Šumperský dětský sbor a  hrála 
na  zobcovou flétnu, o  dva roky později k  ní přidala 
hru na housle u Simely Akritidu. Koncert se uskuteč-
ní od  19 hodin v  klášterním kostele, Více informací 
o programu se dozvíte na www.dksumperk.cz. -mh-

Jubilejní pětadvacátý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive, který proběhne v  Šumperku letos 
od 12. do 14. listopadu, vyprodal svoji sníženou kapacitu povolenou koronavirovými opatřeními. V tuto 
chvíli jsou vyprodané permanentky do domu kultury v Šumperku. Dle momentální situace s povoleným 
počtem návštěvníků hromadných akcí přidají či nepřidají pořadatelé do prodeje další permanentky a jed-
nodenní vstupenky na jednotlivé koncerty. Informace jsou na www.bluesalive.cz.

Blues Alive hlásí: Zatím vyprodáno!

Závěrečný koncert Preludia potěší milovníky klavíru

V nedávno opraveném altánu u klášterního kostela 
se otevře první samoobslužná galerie v  republice. 
 Foto: -zk-

Na letošním Blues Alive zahraje i Luboš Andršt. 
 Foto: archiv

lidé spíše z  celé republiky, než tady 
z  okolí. V  podstatě máme vše plné. 
Z okolí Šumperka už je několik nadě-
jí a  talentů a  surfařů je tady opravdu 
hodně. Já sama mám dva typy, obě jsou 
holky a  mají slušně našlápnuto. Jsem 

na ně ve vlnách zvědavá a budu se moc 
těšit, až se potkáme u oceánu.

Jak dlouho zde plánujete setrvat?
Mám v plánu zde zůstat skoro do kon-

ce srpna a následně přejíždím do Francie. 

Jaké plány máte do  budoucna? 
Máte nějaký nesplněný sen?

Když jsem v  České republice, jsem 
převážně v Praze, což chci změnit a být 
více na  Moravě. Nesplněný sen mám 
určitě Tahity a vlnu Teahupoo, kterou 

chci vidět na  vlastní oči. Slyšela jsem 
o ní tolik historek, znám pár lidí, kteří 
vlnu jeli, a vím, že se tam jednou prostě 
musím podívat. 

 Děkuji za rozhovor,
  Z. Kvapilová
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Informační servis/Personální inzerce

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

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

referenta - sociálního pracovníka na úseku veřejného opatrovnictví 
oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené 
na sociální právní činnost
Požadavky pro podání přihlášky: znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * znalost zák. č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách, v  platném znění * dobrá orientace v  sociální oblasti * komunikační dovednosti, 
samostatnost, flexibilita a organizační schopnosti * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ - aktivní řidič * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace rodinného práva dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 29. 8. 2020. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 
1, tel. 583 388 920.

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

vedoucího správního oddělení odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků 
trvalý pobyt v  ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k  právním úkonům * bezúhonnost * ovládání 
jednacího jazyka * negativní lustrační osvědčení * ukončené vysokoškolské vzdělání v  bakalářském 
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost 
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném 
znění, včetně platných prováděcích předpisů * znalost zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
v  platném znění, včetně platných prováděcích předpisů * znalost zák č. 329/1999 Sb., o  cestovních 
dokladech, v  platném znění, včetně platných prováděcích předpisů * znalost zák. č. 491/2001 Sb., 
o  volbách do  zastupitelstev obcí a  o  změně některých zákonů, v  platném znění * orientace v  zák. 
č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním zřízení), v  platném znění * zvláštní odborná způsobilost pro 
výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a  vydávání občanských průkazů a  cestovních 
dokladů výhodou * řídící a organizační schopnosti, flexibilita, schopnost samostatného rozhodování, 
komunikační dovednost, příjemné vystupování, výborný písemný projev a  znalost českého jazyka * 
odpovědnost, pečlivost, systematičnost * výborná znalost práce na  PC (MS Word, Excel, Outlook) * 
řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * informační povinnost v souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší 
než 3 měsíce) * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení 
ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1. 12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců správního oddělení odboru správního a vnitřních věcí 
* výkon agendy na úseku evidence obyvatel včetně vedení správního řízení * metodické vedení výkonu 
správních činností obecních úřadů ve  správním obvodu * organizačně-technické zabezpečení voleb 
a referend, vedení seznamů voličů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým 
se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 9. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 15. 8. 2020. Informace k pozici podá Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, 
nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 603.

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

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

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý 
pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka * 
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, v  platném znění zaměřené na  sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči 
a speciální pedagogiku, sociální patologii 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném 
znění * znalost rodinného práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění * znalost zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění * znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění * 
dobrá orientace v  sociální oblasti * praxe na  úseku sociálně - právní ochrany vítána * získaná zvláštní 
odborná způsobilost v sociální oblasti vítána * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita * občanská 
a morální bezúhonnost * znalost práce na PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a  místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a  podpis * 
číslo dokladu a  povolení k  pobytu (jde-li o  cizího státního příslušníka) * informační povinnost v  souladu 
s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřenou kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za RD, 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1. 10. 2020 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k  rukám tajemníka Petra Holuba 
nejpozději do 28. 8. 2020. Informace k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, 
tel. 583 388 920.
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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

ve čtvrtek 27. srpna, v úterý 1. září, 
ve středu 2. září, ve čtvrtek 3. září 

a v pátek 4. září vždy od 14 do 17 hod. 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

2020/2021

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
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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

OO OOO OOO

DO PROVOZU V RAPOTÍNĚ HLEDÁME

MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY
NA RANNÍ SMĚNU

jistoty - dlouhodobě stabilní 
zaměstnání, pravidelnou výplatu 
férovou � remní kulturu a přístup
k zaměstnancům

NABÍZÍME:

Kontaktní osoba Tereza Machotová
tel.: +420 607 017 686
tereza.machotova@suez.com
Informace o dalších obsazovaných 
pozicích najdete na www.suez.cz
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Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky, 
mechaniky opraváře, 
svářeče a další

„Chci posouvat svou 
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, 602 709 767

Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation,
hlavní partner Draci Pars Šumperk 

FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

OBSAZOVANÉ PRACOVNÍ POZICE:

ELEKTROMONTÉR
VODOINSTALATÉR
TESAŘ
ZEDNÍK
AUTOMECHANIK
SVÁŘEČ TIG

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?
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

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

ZAJISTÍME PRO VÁS:
 Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
 Zprostředkování koupě a nájmu nemovitostí.
 Zajištění všech právních náležitostí souvisejících s převodem nemovitostí až po vklad vlastnického 

 práva do katastru nemovitostí, včetně bezplatného vyřízení daně z převodu nemovitostí.

KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ SERVIS v oblasti obchodu s nemovitostmi - ZDARMA.
KOMPLEXNÍ INZERTNÍ SERVIS – ZDARMA.
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS s úschovou finančních prostředků.
KOMPLETNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ, včetně vyřízení hypotečního úvěru a stavebního spoření.
OCENĚNÍ VEŠKERÝCH NEMOVITOSTÍ (administrativní, tržní, pro dědické řízení a další).
VÝKUPY NEMOVITOSTÍ/ODDLUŽENÍ.

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

W W W . Y O U R W E B S I T E . C O M

PHONE: +18 2767 9470 1808
 +18 9153 3990 0008

WWW.COMPANY -  NAME.COM

CITY ADDRESS,STREET                     
HOME LOCATION GOES HERE

YOUR EMAIL_ADD@GMAIL.COM

CoMPaNy LOGO
S  L  O  G  A  N  G  O  E  S  H  E  R  E

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
Využijte mnohaleté zkušenosti společnosti FORTEX - AGS a.s. na realitním trhu a svěřte svoji nemovitost právě nám.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2020/2021

Přihlášky do všech kurzů přijímáme
v 1. patře Domu kultury Šumperk:

tel. 583 551 603, mob. 777 652 073
PO – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 HOD.

OD 1. ZÁŘÍ DO 1. ŘÍJNA 2020
PO – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 HOD.
ÚT – ČT 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 HOD.

ONLINE REZERVACE:

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
Úterý 18.30-19.30 hod. Zahájení 1. září.
Lektorka M. Dvořáková. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

BODYBUILDING LIGHT
Úterý 17.00-18.00 hod. Zahájení 1. září.
Lektorka I. Kranichová. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

CORE TRENING
Pondělí a čtvrtek 18.30-19.30 hod. 
Zahájení 7. září. Lektorka H. Plachá. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

CVIČENÍ PRO SENIORKY
Úterý 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. 
Zahájení 15. září. Lektorka M. Stratilová. 
Kurzovné 400 Kč/10 lekcí

KALANETIKA 1, 2
Středa 10.00-11.00 hod. Zahájení 16. září.
Čtvrtek 16.00-17.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/permanentka

MMA  (mix bojových sportů)
Pondělí 17.00-18.00 hod. Zahájení 7. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

PILATES
Čtvrtek 17.30-18.30 hod. Zahájení 24. září.
Lektorka S. Václavková. 
Kurzovné 600 Kč/permanentka

PILATES A STREČINK
Čtvrtek 17.00-18.00 hod. Zahájení 17. září.
Lektor J. Hrubý. Kurzovné 600 Kč/permanentka

TANEČNÍ MEDITACE
Čtvrtek 18.30-19.30 hod. Zahájení 24. září. 
Lektorka P. Zsáková. Kurzovné 100 Kč/1 lekce

R.B.S.D. - SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
Úterý 19.00-20.00 hod. Zahájení 8. září.
Lektor O. Šubrt. Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI

TANEČNÍ PRŮPRAVA (děti 7-10 let)
Středa 17.15-18.15 hod. Zahájení 23. září
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 600 Kč/25 lekcí

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4 - 7 let)
Možnost cvičení rodičů s dětmi.
Středa 15.30-16.30 hod. Zahájení 23. září.
Lektor: M. Nečas. Kurzovné 875 Kč/25 lekcí

SEBEOBRANA (děti 7 - 15 let)
Středa 16.30-18.00 hod. Zahájení 23. září.
Lektor: M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY
Čtvrtek 16.30-18.00 hod. Zahájení 24. září.
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

JUDO  (neregistovaní, bez omezení věku)
Středa 18.00-19.30 hod. Zahájení 23. září. 
Lektor M. Nečas. Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí

PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY
A SEBEOBRANU R.B.S.D. (děti 7 - 14 let)
Pondělí 15.30-16.30 hod. Zahájení 7. září.
Lektor: O. Šubrt. Kurzovné 1.200/15 lekcí

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Čtvrtek 17.30-19.00 hod. Zahájení 1. října. 
Lektorka E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Úterý 16.30-18.00 hod. Zahájení 6. října.
Lektorka E. Kovalová. 
Kurzovné 2.400 Kč/17 lekcí

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI
Úterý 16.30-18.00 hod. Zahájení 6. října. 
Lektorka A. Jurčíková. 
Kurzovné 2.200 Kč/15 lekcí

TANEČNÍ KURZY

LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce
Pondělí 19.00-20.00 hod. Zahájení 21. září. 
Lektorka Š. Elsnerová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

LADIES LATINO – POKROČILÍ
Pondělí 20.00-21.00 hod. Zahájení 21. září. 
Lektorka Š. Brhelová. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Pořádá Klub tanečního sportu-V.Hošek
V době: 18.00-20.00 a 20.00-22.00 hod. 
Zahájení 10. září.
Kurzovné 1.400 Kč/osoba/10 lekcí 
+ 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pořádá Taneční škola Olympia-J.Hrubý

- ZAČÁTEČNÍCI
Neděle 17.30-19.30 hod. Zahájení 11. října.

- POKROČILÍ
Neděle 20.00-22.00 hod. Zahájení 11. října.

- EXTRAPOKROČILÍ
Úterý 20.00-22.00 hod. Zahájení 15. září.
Kurzovné u všech TK pro dospělé 
2.000 Kč/pár/8 lekcí

YAMAHA
hudební škola Šumperk, 

Hlavní 19 a

Zápis dětí 
i dospělých

zájemců o výuku hry na 
KEYBOARD (el. klávesy), 

AKUSTICKOU i ELEKTRICKOU 
KYTARU a ZOBCOVOU FLÉTNU

proběhne ve dnech 
7. – 10. září 2020 vždy 

v 15 – 18 hod.
Najdete nás v prostorách 

nejvyššího 3. patra Obchodního 
domu COOP Jednota na pěší 
zóně v centru města – vstup 

ze zadní strany z parkoviště přes 
vrátnici naproti pivnici Maják.

www.yamahaskola.cz
t.ospalek@seznam.cz

ze zadní strany z parkoviště přes 
vrátnici naproti pivnici Maják.

www.yamahaskola.cz
t.ospalek@seznam.cz
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•  Nezávazná konzultace vaší situace ZDARMA
•  Moderní prezentace (profi foto, 3D sken, 

půdorysy, dron, sociální sítě)
•  Vyvážený právní servis
•  Určení tržní hodnoty nemovitosti
•  Výkupy, exekuce
•  Nejvyšší prodejní cena vaší nemovitosti

•   Garance vrácení 
rezervačního poplatku

•  Nejvýhodnější hypotéka

REALITNÍ
SLUŽBY
POD
JEDNOU
STŘECHOU

S PARTNERS MARKET ŠUMPERK

 

Partners market Šumperk
Dr. E. Beneše 12, 787 01 Šumperk
Tel.: +420 608 520 934

Veronika Chládková | 777 162 300 
veronika.chladkova@nextreality.cz

www.dumsnu.com
 Dům snů / Veronika Chládková

FESTIVAL MEDU
V SOBOTU 12.9.2020
areál SOŠ Zemědělská 3, Šumperk
Program od 9 hodin:

 Prodej a ochutnávka medů, medovin
 Medové stezka pro děti
 Medobraní
 Ukázka lidových řemesel
 Odborné přednášky
 Občerstvení

Srdečně vás zve: 
Český svaz včelařů a SOŠ

Jsme připraveni 
i na nepřízeň 

počasí!

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

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


