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Nový poslanec: Jsem 
přesvědčený, že mohu regionu 
dopomoci k mnohému

Autisté mohou 
v Šumperku využívat 
ojedinělé zařízení2 3 4

V Šumperku bodovalo 
hnutí ANO 2011, koalice 
SPOLU byla druhá

Stačí ťuknout 
a víte o dění 
ve městě všechno 7

Jaroslav Rudiš se premiérově začetl do své Winterbergovy poslední cesty
Ve  znamení „hvězdných“ hostů 

a úžasné atmosféry se nesl letošní roč-
ník festivalu Město čte knihu. Od pon-
dělí 11. do  soboty 16. října se na   
různých místech ve  městě četly knihy 
Jaroslava Rudiše, jenž na  akci osobně 
zavítal. Spolu s ním se představil zpě-
vák, skladatel, kytarista a výtvarník, je-
senický rodák Jaromír Švejdík, známý 
pod pseudonymem Jaromír 99.

„Letošní ročník se opravdu vydařil. 
Obavy z  nepříznivé epidemiologické 
situace, která konání loňského festiva-
lu neumožnila, se naštěstí nenaplnily, 
a návštěvníci si setkání nad knihou uži-
li,“ uvedla Kamila Šeligová, ředitelka 
Knihovny TGM, jež akci spolu s  dal-
šími organizacemi pořádá. Výjimečné 
podle ní letos bylo, že do  Šumperka 
zavítali na více dnů i lidé z jiných měst, 
například z Brna, Prahy, Příbrami, Je-
seníku, Javorníku, Žamberku či Olo-
mouce. Setkat se mohli s  Jaroslavem 
Rudišem, který představil v republiko-
vé „premiéře“ české vydání své Winter-
bergovy poslední cesty, s Jaromírem 99, 
jehož ilustrace a komiksy zaplnily Ry-
tířský sál muzea, a  také s  režisérem 
a  hercem Miroslavem Krobotem, kte-
rý dorazil na besedu v kině Oko. Bylo 

Jaroslav Rudiš se do českého překladu Winterbergovy poslední cesty, kterou napsal v němčině a jež vyšla předloni, premiérově 
začetl předposlední festivalový den. Přesně po dvou týdnech, kdy ho vyznamenal německý prezident Frank-Walter Steinmeier 
Záslužným řádem Spolkové republiky Německo za kulturní činnost, spisovatele označil za jednoho z nejaktivnějších stavitelů 
mostů mezi Německem a Českem.  Foto: P. Kvapil

Závěrečnou tečkou za festivalem bylo scénické čtení z knihy Konec punku v Helsin-
kách v podání herců šumperského souboru.  Foto: P. Kvapil

Winterbergova poslední cesta, v  níž 
vyprávění hlavního hrdiny propojuje 
středoevropské dějiny, vyšla v  češti-
ně 14. října. Návštěvníci festivalu si ji 
mohli koupit mezi prvními.  Foto: -pk-
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Vážení a milí čtenáři,
před námi je předposlední měsíc roku, jenž 
se po loňské „koronavirové pauze“ opět 
nese ve znamení blues. V polovině listopadu 
se do domu kultury sjedou hvězdy světo-
vého i domácího blues na pětadvacátý roč-
ník festivalu Blues Alive, jemuž je věnována 
speciální příloha zpravodaje. O týden později 
vystřídají bluesové fanoušky v domě kultury 
horolezci, dobrodruzi a milovníci extrémních 
sportů, kteří přijedou na Horování. Po dvou 
letech proběhne oblíbená Noc divadel, do 
Šumperka v listopadu zamíří novinář Tomáš 
Etzler, spisovatel Martin Petiška, překlada-
tel a komentátor Libor Dvořák či kytarista 
Lubomír Brabec, otevřou se nové výstavy 
a odstartují vánoční trhy u radnice. To je jen 
zlomek akcí, z nichž si můžete vybrat to, co 
je vám blízké. Přeji krásné zážitky.

Z. Kvapilová, redaktorka
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Radek Jaroš, jemuž se podařilo 
vystoupat na všech čtrnáct světových 
osmitisícovek bez použití kyslíku,  
zavítá na letošní Horování.

Foto: archiv DK
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symbolické, že se všichni tři podíleli 
na filmu Alois Nebel, jenž měl před de-
seti lety premiéru.

„S velkým ohlasem se setkal zejmé-
na páteční večer, kdy proběhlo autor-

ské čtení Jaroslava Rudiše a  následný 
koncert Letní kapely. Celý festival pak 
vyvrcholil v sobotu v divadle, kde her-
ci osobitým způsobem ztvárnili části 
knihy Konec punku v Helsinách. Moc 

nás těší, že během závěrečné besedy na 
Hrádku Jaroslav Rudiš Město čte knihu 
chválil a  přiznal, že lituje, že zde ne- 
mohl být už od  pondělí,“ podotkla  
Kamila Šeligová. -zk-
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Ohlédnutí Město čte knihu/Rozhovor

Hosté letošního festivalu Město čte knihu byli opravdu „hvězdní“. Kromě Jaroslava Rudiše přijel jesenický rodák Jaromír Švejdík, který společně s Rudišem vytvořil kultovní 
komiksovou trilogii, jejíž hlavní postavou je výpravčí Alois Nebel z fiktivního nádraží Bílý Potok v Jeseníkách. Švejdíka představuje výstava v muzeu, jejímž jádrem je cyklus 
velkoformátových tisků s motivy z Jesenicka, které nakreslil pro dokumentární film Jaromír 99 – tam odkud jsem. Minulou středu pak na besedu do kina Oko dorazil Miro-
slav Krobot, jenž ve filmu Alois Nebel ztvárnil titulní roli.  Text -zk-, foto: M. Dvořáček

Co říkáte na to, že vás voliči poslali ze sedmého 
místa na volitelnou pozici? Dokonce jste přeskočil 
jiného šumperského kandidáta Radovana Auera, 
jenž byl na kandidátce pátý…

Byl jsem z  tohoto výsledku překvapený, nečekal 
jsem, že ze sedmého místa mne voliči vykroužkují až 
do Poslanecké sněmovny. I právě proto, že jsem pře-
konal i Radka Auera, je zřejmé, že podporu jsem měl 
rovněž od lidí mimo Šumpersko. Velmi si toho vážím, 
beru to jako ocenění své dosavadní práce i jako záva-
zek pro mne samotného do budoucna.

Může vaše působení v Poslanecké sněmovně po-
moci městu Šumperku? 

Jsem přesvědčený, že poslanec může svému re- 
gionu dopomoci k mnohému. Navíc se zatím situace 
rýsuje tak, že budeme součástí vládní koalice, a mož-
nosti vládního poslance jsou jistě podstatně větší, než 
kdybychom byli v opozici. Je také potřeba vidět to, že 
dolní komora má bližší napojení na exekutivu, tedy 
na vládu. A že současně je také komorou schvalující 
rozpočet státu. 

Osobně mám několikaleté zkušenosti z komunální 
politiky, proto si myslím, že dokážu velmi dobře pro-
pojit lokální a  celostátní politiku, neboť moc dobře 
vím, co města a obce trápí. Přicházím také z právní 
praxe, vybudoval jsem úspěšnou právní firmu, mám 
více než deset let zkušeností s řešením každodenních 
problémů lidí a  firem, proto mohu i  tyto poznatky 
přenést na celostátní politickou úroveň.

Budete mít v Šumperku poslaneckou kancelář?
Ano, jistě. Kancelář bude v  Šumperku na  adrese 

Slovanská 2. Počítám ale se svým pohybem přes celý 
region, Jesenicko nyní nemá žádného poslance, a při-
tom je potřeba, aby někdo řešil také problémy pohra-
ničních oblastí, které mají svá specifika. Proto plánuji 
pravidelnou přítomnost také v Jeseníku.

Dnes ale nejsme tak moc spojení s konkrétní kan-
celáří, židlí a stolem. Při kontaktu s voliči bych rád vy-
užíval možnosti on-line jednání, jež se mi v poslední 

době v praxi velmi osvědčila. Stačí počítač a rozumné 
internetové připojení a člověk nemusí ztrácet čas ces-
továním za svým poslancem.

Na jakou oblast se jako poslanec chcete zaměřit? 
Do kterého výboru byste se rád zapojil?

Pro mě byla vždy podstatnou oblastí péče o  naše 
životní prostředí, v  našem regionu máme navíc 
nádhernou přírodu, která si zaslouží ochranu. Lidé 
v Šumperku mne znají jako zastánce zelených střech, 
hospodaření s  vodou a  jejího zachytávání v  krajině, 
hledání moderních a  účinných cest ochrany míst, 
kde žijeme. Mnoho lidí si vzpomene, že smysluplné 
cesty, jak těchto cílů dosáhnout, jsem hledal a našel 
i v případech, kdy to nebylo nejjednodušší a kdy jsem 
o jejich prospěšnosti musel mnohé nejprve přesvěd-
čit. Proto byl mou první volbou výbor pro životní 
prostředí.

Druhým výborem, o  nějž jsem projevil zájem, je 
výbor rozpočtový. Neboť v něm jednak mohu uplatnit 
své odborné znalosti, za druhé je pak důležitý právě 
pro pohlídání si finančních toků směrem k municipa-
litám. Samozřejmě si dovedu představit svou aktivitu 
také v ústavněprávním výboru, neboť ten projednává 
většinu návrhů vycházejících z  ministerstva financí, 
což je taktéž oblast mé profesní působnosti.

V Šumperku zastáváte několik důležitých postů, 
působíte například jako radní, stojíte v čele městské 
policie, zároveň jste proděkanem Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci. Dokážete tyto 
posty skloubit s prací poslance?

Rozhodl jsem se, že bude muset ustoupit má aka-
demická kariéra. Na univerzitách pracuji už více než 
patnáct roků, mohu zde na  nějakou dobu zvolnit. 
Stal jsem se na  poměry právnických fakult vcelku 
mladým docentem, univerzitní prostředí na  mě jis-
tě čtyři roky počká, v běhu univerzitního času je to 
jen chvíle. A nabyté poslanecké zkušenosti pak budu 
moci zúročit i v dalším vzdělávání. Profesním vrcho-
lem je profesura, budu se snažit, abych jí dosáhl před 

padesátkou, takže i to časově odpovídá. V advokátní 
praxi se mohu spolehnout na svého společníka, který 
vedení firmy bez problémů zvládne.

O aktivitách v Šumperku jsem již jednal s panem 
starostou, shodli jsme se, že necelý rok před komu-
nálními volbami není důvod dělat podstatnější změ-
ny. Navíc jsem součástí rozjetých projektů. Městská 
policie za  poslední roky prochází velmi pozitivním 
vývojem a  rád bych ji svému nástupci odevzdal  
s  naplněnými personálními stavy a dobrou věkovou 
strukturou strážnic a strážníků, dobře technicky vy-
bavenou a celkově hladce fungující. 

V  Podnicích města Šumperka budeme přecházet 
na vlastní hospodaření v městských lesích, což vidím 
jako velkou výzvu a velký úkol, jenž může podstatně 
zlepšit finanční výsledky. A  ve  Vodohospodářských 
zařízeních Šumperk jsme stále ve  fázi nastavování 
efektivních procesů po  koupi provozní společnosti 
ŠPVS, rád bych co nejvíce přispěl k tomu, že náš plán 
bude i řádně uskutečněn, že se obcím a městům, ale 
i jejich obyvatelům, tento odvážný krok vyplatí. 

Nejsem člověk, který odchází od rozdělané práce. 
Šumperanům vděčím za své zvolení a chtěl bych jim 
to proto vrátit právě dobrými výsledky na  městské 
úrovni. 

Děkujeme za rozhovor a blahopřejeme k volební-
mu výsledku. Redakce Šumperského zpravodaje

Šumperk má po letech v Poslanecké sněmovně svého zástupce. Ze sedmého místa na kandidátce SPOLU 
do ní „vyskočil“ šumperský radní a velitel městské policie Michael Kohajda, který kandidoval jako bezpar-
tijní za KDU-ČSL.

Nový poslanec: Jsem přesvědčený, že mohu svému regionu dopomoci k mnohému

Šumperský radní a velitel městské policie Michael Ko-
hajda je novým poslancem dolní komory parlamentu. 
 Foto: archiv M. Kohajdy
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Volby do Poslanecké sněmovny

Ve  znamení parlamentních voleb se nesl druhý říjnový víkend. Do  Poslanecké sněmovny letos poslali voliči čtyři 
subjekty. Vyhrála koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním lídrem Petrem Fialou s 27,79 procenta hlasu, 
na druhém místě skončilo hnutí ANO stávajícího premiéra Andreje Babiše s 27,12 %, třetí místo připadlo koalici Piráti 
a Starostové (Piráti a STAN) s volebním lídrem Ivanem Bartošem s 15,62 % a na čtvrtém místě hnutí SPD s 9,56 %. Poprvé 
v historii samostatného Česka se do sněmovny nedostaly tradiční strany ČSSD a KSČM. Do volebních místností přitom 
zamířilo 65,43 procenta voličů. Jde o třetí nejvyšší účast v historii České republiky, vyšší byla pouze v letech 1996 a 1998.

V  Olomouckém kraji, kde přišlo 
k  volebním urnám 64,69 procen-
ta lidí, se rozložení volebních hlasů 
od celostátních výsledků poněkud liší. 
Největší část voličů zde získalo hnutí 
ANO (29,77 %), koalice SPOLU pak 
přesvědčila v  regionu 24,54 % voličů. 
Na třetím místě skončilo spojení Pirá-
tů a Starostů (12,35 %), těsně následo-
vané SPD Tomia Okamury (12,24 %). 
V někdejší „baště“ tradiční levice zcela 
propadli sociální demokraté a  komu-
nisté, kteří v kraji nedosáhli ani na pět 
procent.

Ve sněmovně bude Olomoucký kraj 
zastupovat stejně jako v uplynulých čty-
řech letech dvanáct poslanců, mezi ni-
miž je i šumperský „nováček“ Michael 
Kohajda, který kandidoval jako bez-
partijní za KDU-ČSL. Šumperský radní 
obdržel 6579 preferenčních hlasů, jež 
ho vynesly ze sedmého na čtvrté místo.

Stejně jako v  kraji i  v  Šumperku 
zvítězilo hnutí ANO 2011, svůj hlas 
mu odevzdalo 3907 voličů (30,04 %), 
což je o sto méně než před čtyřmi lety. 
Prvenství dosáhlo hnutí ANO ve dva-
advaceti okrscích ze třiceti, ve  dvou 
okrscích dokonce přesáhlo čtyřice-
tiprocentní hranici (č. 4 – 43,97 %,  
č. 30 – 46,47 %), méně než pětadvacet 
procent pak zaznamenalo v pěti okrs-
cích (nejméně - 20,55 % okrsek č. 1).

Koalice SPOLU obdržela cel-
kem 3335 hlasů (25,64 %). V  osmi 
okrscích zvítězila s  tím, že v  šes-
ti překročila třicetiprocentní hra-
nici (nejvíc hlasů v  okrsku č. 23 
– 38,41 %). Naopak ani na  dvacet 
procent nedosáhla v  devíti okrscích 
(nejméně – 15,12 % okrsek č. 4).

Spojení Pirátů a  Starostů podpořili 
1642 voliči (12,62 %). Více než patnácti 
procent dosáhlo ve třech okrscích (nej-
víc okrsek č. 26 – 17,46 %), pod deseti 
procenty pak skončilo ve čtyřech okrs-
cích (nejméně okrsek č. 30 – 2,80 %).

SPD Tomia Okamury si v  Šumper-
ku ve  srovnání s  rokem 2017 mírně 
pohoršila, získala 12,08 % (1571 hlas). 
V  pěti okrscích překonala patnáct 
procent (nejvíc okrsek č. 9 – 16,83 %), 
v  sedmi okrscích se ocitla pod deseti 
procenty s tím, že v okrsku č. 30 zcela 
propadla.

540 šumperských voličů dalo svůj 
hlas sociálním demokratům (4,15 %), 

kteří obdrželi o 3,26 % hlasu méně než 
v  předchozích volbách. Nad pěti pro-
centy skončili v  celkem šesti okrscích 
(nejvíc – 11,26 % v  okrsku č. 30), ani 
na  tři procenta pak nedosáhli v  pěti 
okrscích (nejméně – 2,27 % v  okrs- 
ku č. 8).

Na  šestém místě skončila Přísaha 
Roberta Šlachty s  3,97 % (517 hlasů) 
a  na  „černé listině“ se s  3,69 % (481 
hlas) ocitli komunisté, jež v Šumperku 
získali před čtyřmi lety 8,23 %. Osmé 
místo obsadili Trikolora Svobodní 
Soukromníci (2,88 %, 375 hlasů) a jed-
noprocentní hranici ještě překonal 
Volný blok (1,78 %, 232 hlasy). Zbýva-
jící strany se pak setkaly s velmi malou 
podporou voličů.

Zatímco před čtyřmi lety využilo 
svého volebního práva 12 627 občanů 
(58,20 %), o druhém říjnovém víken-
du jich bylo 13  088, platných hlasů 
však bylo o čtyřiaosmdesát méně, což 
představuje 63,21 procenta. „Voleb-
ní účast byla o  pět procent vyšší než 
v roce 2017, v pěti okrscích ale přesáh-
la i sedmdesát procent,“ uvedla vedou-
cí odboru správního a  vnitřních věcí 
šumperského Městského úřadu Petra 
Štefečková. Nejméně voličů podle ní 
přistoupilo k volební urně v Geschade-
rově domě v Kladské ulici – v okrsku 
číslo jedna odvolilo 547 z 1552 občanů 
(35,24 %), přesto tu byla volební účast 
ve  srovnání s  rokem 2017 o  více než 
šest procent vyšší. „V  tomto okrsku 
jsou zapsáni i voliči, kteří mají vedený 
trvalý pobyt v  sídle ohlašovny na  ná-
městí Míru 1, tedy na  radnici. Je jich 
kolem devíti set,“ vysvětlila nízkou vo-
lební účast Štefečková.

Ani šedesát procent voličů nepřišlo 
ve  čtyřech okrscích (č. 18 – 58,99 %, 
č. 26 – 59,08 %, č. 28 – 59,47 % a č. 30 
– 59,17 %), v  celkem třinácti okrs-
cích pak byla volební účast vyšší než 
celorepublikový průměr. Nejvíce vo-
ličů přitom přišlo v  okrsku číslo 25 
(73,76 %) ve škole ve Vrchlického ulici. 
Sedmdesátiprocentní hranici překona-
ly i okrsky č. 12 v Obchodní akademii,  
č. 14 ve škole ve Vrchlického ulici, č. 19 
ve škole v ulici 8. května a č. 23 v budo-
vě profesionálních hasičů.

„Letošní volby proběhly v  Šumper-
ku bez problémů, většina voličů dodr-
žela předepsanou ochranu dýchacích 
cest. Pouze v několika případech přišli 
lidé bez respirátoru, okrskové volební 
komise to řešily většinou domluvou, 
či poskytnutím respirátoru, případně 
nechali dotyčného odvolit ve  volební 
místnosti samostatně bez kontaktu 
s ostatními příchozími,“ popsala prů-
běh voleb vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí. Upřesnila, že výsledky 

V Šumperku bodovalo hnutí ANO 2011, koalice SPOLU byla druhá

Členky okrskové volební komise krátce 
po druhé odpolední vysypávají z odpe-
četěné urny hlasovací lístky, počítání 
může začít.                                Foto: -ger-

ZVOLENÍ POSLANCI 
ZA OLOMOUCKÝ KRAJ

ANO 2011

Milan Brázdil, Jaroslav Faltýnek, 
Milan Feranec, 

Ladislav Okleštěk, Petr Vrána

SPOLU

Marian Jurečka, Michael 
Kohajda, Martin Major, Karel 

Smetana

Pir+STAN

Tomáš Müller, Hana Naiclerová 

SPD

Radim Fiala

2013  Volební účast 58,04% 58,04
ODS: 7,05% 41,96
ČSSD: 24,4% 100
KSČM: 15,9%
Top 09: 8,92

ODS 7,05
ČSSD 24,4
KSČM 15,9
Top 09 8,92
ANO 2011 17,53
Úsvit 8,36
KDU – ČSL 5,89
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Česká republika 27,79 27,12 15,62 9,56 4,68 4,65 3,60 65,43
Olomoucký kraj 24,54 29,77 12,35 12,24 4,69 4,53 3,97 64,69 
Okres Šumperk 23,56 31,11 12,01 12,23 4,61 4,30 4,19 64,48
Šumperk 25,64 30,04 12,62 12,08 3,97 4,15 3,69 63,21

voleb byly k dispozici kolem půl sed-
mé podvečerní.

„Zpracování výsledků z  okrsko-
vých volebních komisí obcí v  našem 
správním obvodu probíhalo tentokrát 
plynule a ‚fronta‘ na přebíracím místě 
na radnici se příliš netvořila. Největší 
nápor byl už tradičně mezi třetí a pátou 
odpolední,“ podotkla Štefečková. Pro-
zradila, že jako první přivezl výsledky 
na  radnici, která zpracovávala kromě 
třiceti místních také dalších šestapa-
desát okrsků z  okolních obcí, krátce 
před třetí odpolední volební okrsek 
ze Sobotína, těsně následovaný šum-
perským okrskem č. 30 ze Sociálních 
služeb pro seniory v ulici U sanatoria, 
kde volili pouze obyvatelé domova 
pro seniory. Poslední pak dorazil 
po  šesté podvečerní „domácí“ okrsek 
č. 7, jenž má sídlo v „mateřince“ v Šu-
mavské ulici. Z. Kvapilová
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Přízemní pavilonový objekt vyrostl v Horní Temenici. „To, že se nám podařilo projekt asistenčního domu zreali-
zovat, je velký úspěch,“ říká ředitelka Dětského klíče Věra Nedomová                                                              Foto: -zk-

„Objekt jsme dokončili loni, v době, kdy jsme slavili 
dvacáté výročí existence Dětského klíče. Celé druhé 
desetiletí jsme přitom usilovali o vybudování tolik po-
třebného zázemí, které nám chybělo. Díky mnohaleté 
podpoře mnoha subjektů, zejména místní firmy SHM 
a pana Holubáře, se nám nakonec podařilo získat pro-
středky potřebné pro to, abychom se mohli ucházet 
o dotační peníze z evropského programu IROP. Naše 
žádost uspěla a my jsme mohli začít stavět. Chci proto 
poděkovat za dlouholetou podporu a hlavně důvěru, 
již v nás hodně lidí mělo,“ řekla v úvodu slavnostní-
ho setkání Věra Nedomová, ředitelka Dětského klíče. 
Zdůraznila, že velký dík patří všem, kteří se podíle-
li na přípravě a realizaci stavby. „Bez vás by to nešlo 
a nikdy bychom to nedokázali,“ dodala.  

Velkým podporovatelem Dětského klíče je už 
od  jeho vzniku zdejší firma SHM. „Snažili jsme se 
jako firma chovat moderně a podle západních vzorů 
a podporovat neziskové organizace. Záhy po zahájení 
spolupráce jsme rozvíjeli úvahy o vybudování nějaké 
formy bydlení v rámci odlehčovací služby. Když jsme 
se v  roce 2004 stěhovali z  budovy v  Novém Malíně 
do průmyslového objektu v Šumperku, předali jsme 

zrekonstruovanou novomalínskou provozovnu Dět-
skému klíči s myšlenkou, že se přebuduje na bydle-
ní pro děti s  autismem,“ popsal počátky spolupráce 
s Dětským klíčem Pavel Holubář, někdejší spoluma-
jitel firmy SHM. Tato představa se ale podle něj uká-
zala jako nereálná, takže se objekt nakonec prodal 
a za získané peníze pořídil Dětský klíč byt, ve kterém 
začal poskytovat odlehčovací službu. „K  myšlence 
asistenčního domu jsme se poté několikrát vraceli, 
při přípravě projektu bydlení pro seniory ve Velkých 
Losinách v roce 2012 jsme do areálu zakomponovali 
i prostor pro Dětský klíč, ale z hlediska financí to bylo 
nad naše možnosti. Jsem rád, že se nakonec organiza-
ci podařilo získat dotaci, a aby tu po naší dvacetileté 
spolupráci zůstala alespoň nějaká stopa, dovolil jsem 
si letos koupit kontejner na  uskladnění zahradního 
nábytku,“ poznamenal s úsměvem Pavel Holubář.  

Šumperský starosta Tomáš Spurný připomněl, že 
záměr vybudování asistenčního domu měl od začát-
ku významnou podporu města. „Jsme rádi, že tady  
Dětský klíč máme. Je to výjimečná instituce a  nové 
centrum odlehčovací péče je jedinečné zařízení, v re-
publice ojedinělé. Paní ředitelce, která si ho svým úsi-
lím doslova vydupala ze země, patří obrovské uznání,“ 
vyzdvihl Spurný.    Pokr. na str. 5

Již jedenadvacátým rokem zaměřuje svoji činnost šumperská obecně prospěšná společnost Dětský 
klíč na podporu lidí s poruchou autistického spektra. Letos si splnila svůj dlouholetý velký sen. V novém  
asistenčním domě, který vybudovala v lokalitě za Hniličkou v Temenici, začala poskytovat svým klientům 
krátkodobou pobytovou odlehčovací službu. Slavnostního otevření, jež proběhlo druhé říjnové pondělí, se 
zúčastnili největší donátoři, partneři a zástupci vedení města Šumperka.

Autisté mohou v Šumperku využívat ojedinělé zařízení

  

  První listopadový 
čtvrtek se sejdou 
zastupitelé

Na  tradičním místě a  v  obvyklém čase se sejdou 
ve čtvrtek 4. listopadu šumperští zastupitelé. V za-
sedací místnosti úřadovny v  Rooseveltově ulici 
budou od 15 hodin diskutovat například o plánu 
zimní údržby na  letošní sezonu, schválit by měli 
vyhlášení dotačních titulů na příští rok a zabývat 
se budou řadou finančních a majetkoprávních zá-
ležitostí.  -red-

  TV Morava natáčela 
u věže a na parkovišti

O tom, jak je jednoduché uložit jízdní kolo do cyk-
lověže, kdo využívá nové parkoviště u přednádraží, 
ale také o nových oborech, které by se měly otevřít 
v  příštím akademickém roce v  Centru bakalář-
ských studií v Šumperku, i o budoucnosti třídění 
odpadu ve městě natáčela v polovině října v Šum-
perku TV Morava. Hlavními aktéry natáčení byli 
šumperští místostarostové Marta Novotná a Jakub 
Jirgl.  -ger-

  Pošta v Temenici 
zkracuje provozní dobu

O  hodinu dříve bude zavírat pobočka České poš-
ty v  Temenici, navíc zcela ruší sobotní provoz. 
Od  pondělí 1. listopadu bude pobočka, která má 
sídlo v Temenické ulici 2782/91, otevřena v pondělí 
a  ve  středu od  10 do  12 hod. a  od  13 do  17 hod., 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 10 do 12 hod. a od  
13 do 15 hod., v sobotu bude zavřeno.   -red-

  Klub čtenářů 
se sejde 1. listopadu

Klub čtenářů, který působí při Knihovně TGM, 
se opět sejde v pondělí 1. listopadu v 17.30 hodin 
v klubovně v  suterénu knihovny. Jeho členové se 
budou zamýšlet nad knihou Petry Soukupové Pod 
sněhem, hovořit budou i o knihách, jež je v posled-
ní době zaujaly. Vítáni jsou noví zájemci, ti mohou 
psát na e-mail halmichova@knihovnaspk.cz nebo 
seligova@knihovnaspk.cz. Členství je zdarma. -zk-

TV Morava natáčela další díl pořadu z  cyklu 
Šumperk - živá brána Jeseníků, mimo jiné i s místo- 
starostkou Martou Novotnou.                   Foto: -ger-

Jednotlivé byty jsou barevně odlišeny.  Foto: -zk-

Uprostřed mezi pavilony se nacházejí společné prosto-
ry, jež jsou otevřené všem klientům. Autorkou návrhu 
interiérů je architektka Michaela Šťastná.       Foto: -zk-
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Mateřinka Veselá školka v  Prievidzské ulici prošla během letních prázdnin rekonstrukcí. Nový kabát dostala 
všechna sociální zařízení, jež nyní odpovídají standardům moderní doby. Součástí rekonstrukce byly i výmalba, 
nová elektroinstalace, pokládka linolea v šatnách a chodbách. Realizaci provedla zábřežská firma EKOZIS s.r.o. 
a celkové náklady vyšly na čtyři miliony korun. V rámci Dne otevřených dveří, který se uskutečnil ve čtvrtek  
14. října, si rodiče, zástupci města i realizačních firem mohli prohlédnout výsledek rekonstrukce. „Jsem ráda, že se 
vše vydařilo, ale hlavně, že jsou děti z nového sociálního zařízení nadšené,“ uvedla ředitelka Veselé školky Yvona 
Šimková.  Text a foto: -ger-

Během malé slavnosti nejeden účastník zamáč-
kl při vzpomínce na  milovaného sbormistra slzičku,  
nechyběla kultovní „motýlovská“ skladba Kočár v ob-
lacích, již na klavír doprovodil Aloisův syn a jeho ná-
sledovník u dirigentské sborové taktovky Tomáš Motýl, 
a Lojzíčkova oblíbená Pod tím naším okénečkem.

Za  vznikem vzpomínkového místa stojí bývalí 
členové sboru, kteří se na  desku složili. „Vše začalo 
na koncertě k devadesátým narozeninám Aloise Mo-
týla, z  něhož zůstal výtěžek z  dobrovolného vstup-
ného šest tisíc korun. Začali jsme hledat smysluplné 
využití peněz, a  tak se zrodil nápad pamětní desky. 
Zbytek peněz jsme získali opět od bývalých členů, jež 
si ze sborového života odnesli nádherné vzpomínky,“ 
uvedla jedna z iniciátorek akce Dagmar Ondráčková.

Alois Motýl se narodil 3. září 1929 v Želechovicích, 
do sborového nebe odešel 15. září 2013 v Šumperku. 
Na brněnské konzervatoři vystudoval hru na varhany 
a klavír, poté si ještě doplnil další hudební a pedago-
gické vzdělání. Počátkem roku 1949 nastoupil do teh-
dejší Hudební školy v Šumperku jako učitel klavírní 
hry a vedl do poloviny šedesátých let Pěvecké sdruže-
ní šumperských učitelek.

V roce 1962 založil a do roku 1994 vedl Šumper-
ský dětský sbor. Poté, až do června 2012, působil jako 
hlasový pedagog tohoto tělesa, což představuje nepře-
tržitou práci v trvání rovných padesáti let. Pod jeho 
vedením se sbor v  krátké době rozvinul do  podoby 
mezinárodně respektovaného tělesa. Ve  sborových 
řadách se vystřídalo více než dva tisíce zpěváků ovliv-
ňovaných jeho pílí, obětavostí i osobitým humorem. 
Mnozí z  nich se pravidelně rádi vracejí a  projevují 
svou stálou sounáležitost. Podobně působil na něko-
lik generací sbormistrů dětských sborů v celé České 
republice. 

V  roce 1989 obdržel významnou Cenu Františ-
ka Lýska, v  roce 2004 pak Cenu Bedřicha Smetany. 

Obě ocenění udělila Unie českých pěveckých sborů. 
V roce 2009 převzal Cenu ministra kultury za nepro-
fesionální umění v oboru dětský sborový zpěv, v roce 
2010 pak Cenu osobnost roku Olomouckého kraje 
v oblasti kultury.

Alois Motýl byl rovněž významným organizátorem 
hudebního života v  Šumperku i  okolí. V  roce 1968 
založil tradici přehlídek dětských pěveckých sborů 
regionu Zlatá lyra, byl iniciátorem vzniku festivalu 
Preludium, na  kterém se od  roku 1974 představu-
jí nadějní mladí umělci. Festival od  roku 2015 nese 
jméno svého zakladatele - Preludium Aloise Motýla. 
V letech 1989 – 2001 proběhlo i z jeho přičinění sedm 
ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů Kra-
jina zpěvu.

Čestné občanství města Šumperka mu bylo uděle-
no 2. března 1994. Městské zastupitelstvo tím ocenilo 
jeho dlouhodobou činnost sbormistra Šumperského 
dětského sboru a reprezentaci města. -ger-

Učitel klavírní hry, varhaník, zakladatel a  dlouholetý sbormistr Šumperského dětského sboru, svému 
Lojzíčkovi věnují jeho sborová děťátka - toto je text, který je na pamětní desce věnované Aloisu Motýlovi. 
Ta byla slavnostně odhalena v sobotu 16. října v aule Základní umělecké školy v Šumperku.

Alois Motýl má v Šumperku pamětní desku

  

 Pokr. ze str. 4
Přízemní pavilonový objekt, obklopený za-

hradou, vyrostl během jednoho roku v  lokalitě 
za  Hniličkou v  Horní Temenici. Moderní dře-
vostavba v  sobě ukrývá dvě téměř identické do-
mácnosti o  dvou barevně odlišených bytech se 
společnou kuchyní. Jeden z  bytů, „oranžový“, je 
přitom bezbariérový. Obě domácnosti mají samo-
statný vchod se šatnou a s pokojem pro personál. 
Uprostřed mezi pavilony jsou pak umístěny „bílý“ 
jednopokojový byt, knihovna a relaxační místnost. 
„Společné prostory jsou otevřené všem klientům, 
stejně jako zahrada, která ještě prochází úpravou,“ 
upřesnila Věra Nedomová.  

V celkem pěti bytech najde v jednu chvíli odbor-
nou péči pět klientů, nejde přitom jen o přespání, 
ale i  o  aktivně strávený čas, během něhož se učí 
překonávat bariéry. „V  současnosti zde odlehčo-
vací službu, jejímž velkým přínosem je zejména 
nácvik odloučení od rodiny, využívá šestnáct osob 
s  autismem. Délka pobytu je maximálně pět dní 
v kuse s tím, že frekvence se odvíjí od přání a po-
třeb uživatelů a  jejich pečujících rodin,“ vysvětli-
la vedoucí odlehčovací služby Daniela Symerská. 
Nejčastěji zde podle ní klienti pobývají jednu až tři 
noci týdně, někomu ale stačí prodloužený víkend 
jednou měsíčně.  

„Všichni naši uživatelé žijí ve  svých rodinách 
a  zde absolvují krátkodobý odlehčovací pobyt. 
U klientů díky úzkému kontaktu s rodinami zná-
me jejich aktuální kondici, takže můžeme průběh 
služby přizpůsobit,“ doplnila kolegyni ředitelka 
Dětského klíče a  zdůraznila, že režim v  domě se 
snaží maximálně kopírovat běžný rodinný život. 
„Přestože jde o krátkodobé pobyty, probíhají pra-
videlně, rytmus rodiny se jim přizpůsobí a samot-
ní klienti ztrácejí během aktivně stráveného času 
úzkost, že nejsou s rodiči, a mají pocit bezpečného 
prostředí. Je to samozřejmě náročné na  personál 
a vzájemnou důvěru mezi klientem a asistentem,“ 
podotkla Nedomová. 

Objekt užívá Dětský klíč od začátku roku, prv-
ní půlrok přitom byl „testovací“. „Reakce klientů 
na  nové prostředí jsou velice pozitivní. Hlásí se 
nám nejen zájemci ze Šumperska a  Jesenicka, ale 
i z  jižní části Olomouckého kraje. Pokud budeme 
mít kapacitu, rádi jim vyhovíme,“ ujistila ředitel-
ka. Připomněla, že do otevření asistenčního domu 
nabízela organizace odlehčovací službu ve dvou by-
tech ve městě, které bude využívat i nadále. 

Hlavním cílem Dětského klíče je zapojení osob 
s diagnózou poruchy autistického spektra do běž-
ného života a odlehčení jejich rodinám a pečujícím 
rodičům. Osobní asistenci, odlehčovací službu, so-
ciální rehabilitaci a  od  loňského roku rovněž od-
borné sociální poradenství v současnosti využívají 
asi tři desítky klientů, nejmladšímu je šest, nejstar-
šímu pak jedenatřicet let. Statistiky posledních let 
přitom ukazují, že lidí s tímto postižením bude při-
bývat. Z devadesáti narozených dětí je dnes jedno 
autistické. „Každý rok nám přibývají další klienti. 
Z  autismu se stal závažný společenský problém, 
který je nutné řešit. To, že se nám podařilo projekt 
asistenčního domu zrealizovat, je velký úspěch,“ 
uzavřela ředitelka Dětského klíče. -zk-

  Autisté mohou 
v Šumperku využívat 
ojedinělé zařízení

Starosta Tomáš Spurný odhaluje pamětní desku věno-
vanou Aloisi Motýlovi.  Foto: Fr. Lipa
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Do prvního ročníku soutěže Žena České republiky 
se přihlásilo přes tisíc účastnic, z nichž porota vybra-
la dvanáct finalistek. Ty se ale kvůli koronavirovým 
uzavírkám na  svůj finálový večer pěkně načekaly. 
Nakonec mohla proběhnout korunovace v pražském 
Divadle Horní Počernice na konci srpna. 

A jak velký večer probíhal? „Byl to velice náročný 
den, museli jsme toho hodně stihnout. Před soutěž-
ním večerem nás ještě čekala zkouška šatů a nácvik 
choreografie na  módní přehlídku. Poté se nás ujaly 
vizážistky, které se pustily do líčení a úpravy účesů,“ 
popsala přípravy na večer Maria Michaela Hrubá.

Přiznala, že od  rána měla velkou trému. Navíc 
musela změnit plány na volnou disciplínu, pro niž si 
zvolila řecký tanec. „Původně jsem měla tančit se svý-
mi přáteli, kteří chtěli na slavnostní večer přijet. Pro-
tože se vše několikrát překládalo, nakonec nemohli 
do Prahy dorazit. Musela jsem zaimprovizovat a po-
zvat na pódium tři další finalistky, aby mi pomohly,“ 
popisuje Šumperanka. 

Veškeré dění na  pódiu bedlivě sledovala porota, 
složená z osobností ze společenského života, vizážistů 
i  stylistů. Mezi nimi byli někdejší televizní hlasatel-
ka a moderátorka Marie Tomsová, herec Václav Upír 
Krejčí, autorka kuchařek a knih o etiketě Eva Filipová, 
spisovatelka a astroložka Olga Krumlovská či výtvar-

nice Martina Chmelová. „Byly to hodně silné zážitky, 
užívala jsem si doslova každou minutu, organizátoři 
se o  nás přepychově starali. Ale vyhlašování vítězů 
na  závěr všechno překrylo,“ vzpomíná Zlatá žena 
roku 2020, jež navíc získala také titul Sympatie 2020, 
o kterém rozhodla v anketě veřejnost. 

Domů si vedle zážitků odvezla zájezd pro dvě osoby 
do New Yorku, kosmetiku, knihy, nejrůznější poukáz-
ky na zboží i kurzy, ale také CD, jež jí při korunovaci 
věnoval Upír Krejčí. „Přiznám se, že po  finále jsem 
neměla ani pomyšlení na nějaké oslavy. Byla jsem tak 
unavená, že jsem zamířila rovnou do  postele,“ do-
dává s  úsměvem Maria Michaela, která moc děkuje 
za podporu své české a řecké rodině, svým přátelům 
a  známým a  všem, kteří jí drželi palce a  fandili jí. 
„Moc si jejich přízně vážím,“ zdůrazňuje.

Věčně pozitivně naladěná držitelka titulu Zla-
tá žena České republiky je rozenou Šumperankou, 
i když přiznává, že se cítí jako doma také v Řecku, kde 
několik let žila s manželem Nikolaosem. Říká o sobě, 
že má ráda lidi, zvířata a přírodu. Mezi její zájmy pat-
ří cizí jazyky, hovoří plynně řecky, anglicky, německy 
a polsky, ráda vaří, cestuje, plave, poslouchá hudbu, 
a  především ráda soutěží. A  to byl jeden z  důvodů, 
proč se přihlásila do  soutěže Žena & Gentleman  
České republiky. „Jsem soutěživý typ,“ přiznává 
usměvavá sympaťačka, s  níž se lidé mohou potkat 
v  šumperském hypermarketu Albert, kde pracuje 
jako prodavačka. Zároveň ve  svém volnu pomáhá 
lidem od  stresu prostřednictvím regresivní terapie 
Access Bars. -ger-

Nominovat lze nejen jednotlivce, ale i firmy, které 
si zaslouží udělení ceny v  různých odvětvích lidské 
činnosti – například v  kultuře, ve  sportu, v  sociál-
ní a  humanitární oblasti, ve  vzdělávání a  v  dalších. 
Nominovat je možné rovněž zajímavou novostav-
bu nebo zdařilou stavební rekonstrukci v  Šumper-
ku. Ceny města nebudou stejně jako loni udělovány 
v konkrétních kategoriích.

Mechanizmus udílení cen letos doznal drobných 
změn, jež odsouhlasilo zastupitelstvo. Do  konce le-
tošního roku bude oddělení kultury a vnějších vztahů 
shromažďovat nominace od občanů. Začátkem nové-
ho roku pak zasedne akademie, složená ze zástupců 

politických stran a hnutí zastupitelstva města, a vybe-
re ty nejzajímavější. „Tyto nominace budou postou-
peny k hlasování členům zastupitelstva, kteří vyberou 
pět kandidátů. Ti získají Cenu města Šumperka,“ 
popsal proces udělování cen Bohuslav Vondruška. 
Upřesnil, že slavnostní večer s  předáváním ocenění 
proběhne začátkem dubna v divadle.

Nominaci lze podat buď prostřednictvím elektro-
nického formuláře na webu www.sumperk.cz (sekce 
Život ve městě - Ceny města), nebo v „papírové“ for-
mě v městských úřadovnách a v informačním centru 
na Hlavní třídě až do pátku 31. prosince. Dotazy lze 
zasílat na e-mail: cenymesta@sumperk.cz. -red-

První ročník soutěže Žena České republiky vyhrála Maria Michaela Hrubá ze Šumperka. Vzhledem 
k tomu, že slavnostní večer byl dlouho odkládán kvůli kovidu, titulu si dlouho neužila. V sobotu 16. října 
korunovala svou nástupkyni na trůnu. „Stále si neuvědomuji, že jsem vyhrála,“ říká vítězka, pro kterou se 
finálový večer stal jedním z nejkrásnějších dnů v životě.

Šumperská radnice přijímá nominace na udělení Ceny města Šumperka za rok 2021. Počiny a osobnosti 
z různých oblastí života města mohou lidé nominovat do 31. prosince.

Titul „Zlatá žena roku“ získala Šumperanka

Město hledá kandidáty na prestižní ocenění

  

  Ulice rozsvítily 
kvítky měsíčku lékařského 

Žlutý kvítek měsíčku lékařského „rozzářil“ od středy 
29. září do pátku 1. října šumperské ulice. V rámci 
Českého dne proti rakovině ho nabízeli dobrovolni-
ce a dobrovolníci z  řad místní Ligy proti rakovině 
a  studentů zdejších středních škol. Zájemci si ho 
mohli ve zmíněných dnech koupit i ve stánku na tzv. 
„Točáku“, kde mohli získat další informace.
Letošní pětadvacátý ročník sbírky se zaměřil pře-
devším na  nádory ledvin, močového měchýře 
a prostaty. Každý dárce, který přispěl alespoň dva-
cetikorunou, dostal žlutou kytičku a informativní 
letáček, z  nějž se dozvěděl informace k  prevenci 
tohoto onemocnění. „V  Šumperku se podařilo 
prodat 4700 kytiček. Dárcům patří velké podě-
kování, stejně jako členkám Ligy proti rakovině 
v  Šumperku, studentům a  ostatním dobrovolní-
kům a podporovatelům, kteří se na prodeji kytiček 
podíleli,“ zdůraznila Jana Krahulová, předsedkyně 
místní Ligy proti rakovině a vedoucí sestra onko-
logického oddělení šumperské nemocnice. -zk-

  Strom splněných přání 
se rozsvítí v  půlce listopadu 

Za necelé dva měsíce nás čekají nejkrásnější svátky 
v  roce. Strom splněných přání se v  Informačním 
centru Šumperk na  Hlavní třídě rozzáří i  letos. 
Účel tohoto dobročinného projektu zůstává stále 
stejný - udělat radost dětem ze sociálně znevýhod-
něného prostředí ze Šumperka. 
„Úvodní akce spojená s  vyvěšením přání dětí 
na  stromeček proběhne v  pondělí 15. listopadu 
od 17.30 hodin,“ uvedla pracovnice informačního 
centra Martina Plesníková. Od tohoto data si bu-
dou moci „ježíšci“ vybrat, které dětské přání vypl-
ní. Až do pondělí 13. prosince pak budou mít čas 
dárky zakoupit a zabalené ve vánočním papíru je 
přinést do  informačního centra, odkud následně 
poputují do zapojených organizací. 
Pokud by se před Vánoci epidemiologická situace 
zhoršila a informační centrum muselo být uzavře-
no, výběr přání by se přesunul na webové stránky. 
Minulý rok si „ježíšci“ vybírali přání on-line z fo-
togalerie a  svůj zájem o  koupi dárku potvrzovali 
e-mailem. Počáteční obavy, zda to zájemce neod-
radí, se naštěstí nepotvrdily. „Jsme velmi rádi, že 
Strom splněných přání má v Šumperku již takovou 
tradici, že je zmíněné komplikace vůbec neodradi-
ly od konání dobrých skutků,“ dodala Plesníková. 
V minulém roce akce udělala radost šestačtyřiceti 
dětem ze tří zapojených organizací. -red-

V sobotu 16. října předala Maria Michaela Hrubá ko-
runku své nástupkyni na trůnu. Foto: archiv M. Hrubé

Maria Michaela Hrubá vyhrála první ročník soutěže 
Žena České republiky, získala také titul Sympatie 2020.  
                                                                                 Foto: -ger-

Kvítek měsíčku lékařského si mohli zájemci koupit 
i ve stánku na tzv. „Točáku.                         Foto: LPR
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„Velmi nás těší důvěra fanoušků, 
kteří si ve  dvou vlnách koupili vstu-
penky, jejichž počet byl letos omezený. 
Jsme pevně rozhodnuti Blues Alive, 
samozřejmě za  dodržení všech proti-
koronavirových opatření, uspořádat 
a  připravit našim posluchačům ne- 
opakovatelný zážitek,” říká dlouholetý 
ředitel festivalu Blues Alive Vladimír 
Rybička. Podotýká, že při přípravě le-
tošního programu vycházeli pořadatelé 
částečně z loňského zrušeného ročníku, 
oslovili ale i další nové umělce. „Popr-
vé se tak na  festivalu představí švédští 
Black River Delta, proslulí drsným 
bluesovým zvukem, a Marcus Bonfan-
ti Band v čele s brilantním bluesrocko-
vým kytaristou Marcusem Bonfantim, 
frontmanem legendárních Ten Years 
After. V  Šumperku tuto sestavu dopl-
ní skotský pianista, zpěvák a  skladatel 
Paddy Milner,“ doplňuje dramaturg 
Blues Alive Ondřej Bezr.

Z  USA přijedou několikanásobní 
držitelé prestižních cen Blues Music 
Awards - jedna z  největších harmoni-
kářských hvězd historie Rick Estrin 
s kapelou The Nightcats a legenda chi-
cagského blues, zpěvák a kytarista John 
Primer. „Oba získali ocenění i  při po-
sledním ročníku cen, Rick Estrin & The 
Nightcats byli vyhlášeni Kapelou roku 
a  John Primer Umělcem roku v  tradič-
ním blues,“ upřesňuje Bezr a dodává, že 
vedle nich v Šumperku zahrají americký 
kytarista Kirk Fletcher, britský zpěvák 
Pat Fulgoni s formací Blues Experience, 
jeden z nejžádanějších amerických blue-

sových pianistů Bruce Katz s  britským 
harmonikářem a  zpěvákem Gilesem 
Robsonem a holandský zpěvák a kytari-
sta Hans Theessink, který patří k světo-
vě nejuznávanějším bílým bluesmanům.

Se sedmnácti nominacemi na  pres-
tižní Blues Music Awards zavítá 
do podhůří Jeseníků jedna z klíčových 
kapel chicagského blues posledních 
více než třiceti let Lil´ Ed & The Blues 
Imperials. „Kapela hraje po celou dobu 
v  nezměněné sestavě, z  čehož plyne 
mimořádná sehranost. Pro jejich hud-
bu jsou typické gejzíry energie, skvělá  
pódiová show a samozřejmě mistrovské 
hráčské výkony především frontmana 
Lil´ Eda, fenomenálního slidekytaristy, 
jenž se svoji skvělou hráčskou techniku 
naučil přímo od legendárního J. B. Hut- 
to, který byl jeho strýcem,” přibližuje 
jednu z hlavních hvězd letošního roč-
níku Ondřej Bezr.

Blues Alive nabídne největší tuzem-
skou oslavu osmdesátin Boba Dylana

Bohatým programem připomene 
letošní Blues Alive osmdesáté naro-
zeniny Boba Dylana, jež legendární  
hudebník oslavil letos 24. května. Dyla-
novská linka se přitom potáhne všemi 
dny konání festivalu a bude to největší 
letošní oslava jeho narozenin. „Spolu-
pracujeme na  ní s  organizátory kaž-
doroční akce Dylan Days, kteří ji před 
dvaceti lety začali pořádat v Daňkovi-
cích na Vysočině, poslední léta se koná 
v pražském kulturním centru Kaštan,“ 
říká Vladimír Rybička.

Hned první den festivalu, ve čtvrtek 
11. listopadu, bude otevřena v  Rytíř-
ském sále muzea výstava Mně se líbí 
Bob! s  podtitulem Bob Dylan a  jeho 
stopy v  českých zemích a  přilehlém 
okolí, již pro šumperské muzeum při-
pravilo pražské Popmuseum. Výstava 
sleduje fenomén ‚Dylan na  český 
způsob‘ z mnoha různých úhlů. Do-
kumentuje, co se o  Dylanovi psalo 
ve  zdejším, nejen hudebním  tisku 
před rokem 1989, a  jak tyto texty 
ovlivnily vnímání jeho života a tvor-
by. Sleduje historii překladů jeho 
textů a  připomene rovněž jeho pa-
mátné koncerty v  Praze v  polovině 
devadesátých let 20. století.

Do Šumperka rovněž přijede Elijah 
Wald, respektovaný hudební historik, 
autor mimo jiné letos do češtiny přelo-
žené knihy Dylan se dal na elektriku!, 
ale také badatel v oblasti raného blues. 
V Knihovně T. G. Masaryka, která le-
tos bude jedním z nových festivalových 
působišť, pronese dvě přednášky. Jed-
nu na dylanovské a  jednu na bluesové 
téma. „A  protože je Elijah Wald sám 
také hudebník, nebude chybět ani jeho 
koncertní blok v  sobotním hlavním 
festivalovém programu,” prozrazuje 
dramaturg festivalu. 

Ve  velkém sále knihovny pak pro-
běhne v  pátek před polednem ko-
lokvium, na  němž budou na  otázky 
moderátora, hudebního publicisty 
a hudebníka Ondřeje Konráda odpoví-
dat zpěváci a překladatelé Dylanových 

písní Robert Křesťan a Jan Řepka, lite-
rární vědci Petr Onufer a Jakub Guziur 
a  hudební publicista a  muzikant Jan 
Sobotka. „O  Dylanovi se nebude jen 
mluvit, na  Blues Alive se budou také 
hrát jeho písně,“ ujišťuje Ondřej Bezr 
a dodává, že v samostatném pátečním 
odpoledním bloku v  klášterním kos-
tele zahrají Vladimír Merta, Jarda 
Svoboda z kapely Traband, Jan Řepka 
a skupina Broken Harp Jana Sobotky. 
„Na páteční kolokvium a audiovizuální 
přednášku Elijaha Walda a na koncert 
v  klášterním kostele jsou ještě stále 
k  dostání vstupenky. Zájemci by ale 
neměli dlouho váhat,“ doplňuje Bezra 
Vladimír Rybička. 

Největším lákadlem české části pro-
gramu Blues Alive bude nepochybně 
sobotní samostatný koncert Roberta 
Křesťana a Druhé trávy složený z pís-
ní Boba Dylana, jehož speciálním hos-
tem bude americký bubeník Winston 
Watson, bývalý člen Dylanovy kapely 
z  let 1992-1996. V  Šumperku rovněž 
uvede svůj dokumentární film, který 
osobně natočil na cestách s Bobem Dy-
lanem: Bob Dylan Never Ending Tour 
Diaries: Drummer Winston Watson‘s 
Incredible Journey. Kino Oko ho pro-
mítá v sobotu 13. listopadu v 11 hodin, 
vstupenky jsou stále k mání. Více infor-
mací k  letošnímu ročníku Blues Alive 
je zveřejněno na  nových webových 
stránkách www.bluesalive.cz.
Z tiskových zpráv BA zpracovala –zk-, 

zdroj fotografií: Blues Alive

Letošní Blues Alive nabídne zahraniční i domácí bluesové hvězdy, 
bohatým programem připomene osmdesátiny Boba Dylana
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Blues Alive 2021

Vystoupení několikanásobných držitelů prestižních cen Blues Music Awards, 
ale i koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy složený z písní Boba Dylana, je-
hož speciálním hostem bude americký bubeník Winston Watson, bývalý člen 
Dylanovy kapely. To jsou hlavní lákadla letošního jubilejního pětadvacáté-
ho ročníku mezinárodního hudebního festivalu Blues Alive, který proběhne 
od čtvrtku 11. do soboty 13. listopadu v šumperském domě kultury a na dal-
ších místech ve  městě. Všemi dny konání festivalu se přitom potáhne Dyla-
novská linka a  bude to největší letošní oslava jeho narozenin. Permanentky 
na všechny tři večery, jejichž množství bylo letos z důvodu „covidových“ ome-
zení limitované, jsou již vyprodané, k dostání jsou ale ještě vstupenky na pá-
teční kolokvium a  audiovizuální přednášku Elijaha Walda věnované Bobu 
Dylanovi a na koncert Vladimíra Merty, Jardy Svobody, Jana Řepky a skupiny 
Broken Harp Jana Sobotky v klášterním kostele.

Se sedmnácti nominacemi na  prestižní Blues Music Awards zavítá do  podhůří  
Jeseníků jedna z klíčových kapel chicagského blues posledních více než třiceti let 
Lil´ Ed & The Blues Imperials.
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Blues Alive 2021

Hvězda maďarské bluesové scény, hráč na foukací harmoniku Mátyás Pribojszki, 
přijede s  aktuálním projektem Jumping Matt & His Combo feat. Custom Big 
Band. Takové zahájení Blues Alive nejspíš ještě nikdy nemělo.

Posluchači se mohou těšit i na Hanse Theessinka, Holanďana žijícího ve Vídni, 
který patří k světově nejuznávanějším bílým bluesmanům. Jeho doménou je akus-
tická hra, vycházející z meziválečných kořenů.

Kromě kariéry aktivního hudebníka se věnuje Elijah Wald, brilantní fingerstylový 
kytarista a zpěvák, také akademické dráze muzikologa, hudebního historika a pu-
blicisty. V rámci Blues Alive tak nabídne i dvě audiovizuální přednášky.

Britský zpěvák Pat Fulgoni na Blues Alive již několikrát zavítal. Letos přijede s pě-
tičlennou kapelou Pat Fulgoni Blues Experience.

První festivalový večer vystoupí v domě kultury jeden z nejžádanějších americ-
kých bluesových pianistů Bruce Katz s britským harmonikářem a zpěvákem Gi-
lesem Robsonem.

Rick Estrin je několikanásobným držitelem ceny Blues Music Awards v kategorii 
Harmonikář roku. Do Šumperka přijede s formací The Nightcats, letos oceněnou 
jakou nejlepší bluesová kapela.
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Blues Alive 2021

Premiérové vystoupení na Blues Alive má letos před sebou bluesrocková kapela 
Black River Delta, pocházející ze švédského Bollnäsu.

Bubeník Winston Watson, bývalý člen Dylanovy kapely z  let 1992-1996, nejen 
uvede v Oku svůj dokumentární film o Bobu Dylanovi, ale vystoupí i s Robertem 
Křesťanem a Druhou trávou.

V osobnosti šestasedmdesátiletého Johna Primera přijíždí do Šumperka nejen jed-
na z největších stále hudebně aktivních legend chicagského blues, ale také zásadní 
představitel žhavé současnosti tohoto žánru.

Brilantní kytarista a  zpěvák Marcus 
Bonfanti je několikanásobným dr-
žitelem prestižní ceny British Blues 
Awards, a  to v  oboru elektrického 
i akustického blues.

Pětačtyřicetiletý americký kytarista 
a  zpěvák Kirk Fletcher potěší publi-
kum v sobotu večer.

Největším lákadlem české části programu je sobotní samostatný koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy, složený z písní Boba Dylana, jehož speciálním hostem bude 
Winston Watson.
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FINANČNĚ PODPOŘILI: GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI:PARTNEŘI:
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www.bluesalive.cz

blues
& roots
festival

11. – 13. 11. 2021 
LIL' ED 
&THE BLUES 
IMPERIALS

RICK ESTRIN 
&THE 
NIGHTCATS

JOHN PRIMER 
&THE REAL DEAL 
BLUES BAND

KIRK FLETCHER (USA)   MARCUS BONFANTI BAND FEAT. PADDY MILNER (GB)  

DRUHÁ TRÁVA FEAT. WINSTON WATSON (CZ/USA)   BLACK RIVER DELTA (SWE) 
HANS THEESSINK (NL)   THE BRUCE KATZ BAND WITH GILES ROBSON (USA/GB) 
PAT FULGONI BLUES EXPERIENCE (GB) a další...
Doprovodný program: Dylan Days na Blues Alive / Výstava 25 let Blues Alive / film / přednášky / komorní koncerty a další...

Pod záštitou Ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka, hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a starosty Města Šumperka Tomáše Spurného.
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Informace/Zpravodajství

Stačí ťuknout a víte o dění ve městě všechno

Transfuzní stanici „obklíčily“ tři desítky policistů

I opotřebované pneumatiky mají své využití

  

Prostřednictvím digitální desky, jež funguje podob-
ně jako tablet, získají lidé přehled o posledních novin-
kách, dostanou se na  webové stránky informačního 
centra nebo prostřednictvím tlačítka Smart City zjistí 
obsazenost parkoviště u nádraží nebo volné nabíječky 
na  mobily na  autobusovém nádraží. „Díky digitální 
úřední desce město nejen zlepší přístup k  informa-
cím občanům a návštěvníkům města, ale také uspoří 
náklady na tisk dokumentů. Lidé mají přístup k infor-
macím čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu,“ 
uvedla tajemnice městského úřadu Helena Miterková. 
Zdůraznila, že ovládání nové desky je intuitivní, tabule 
je dotyková podobně jako tablet nebo mobilní telefon. 

„Kromě obsahu elektronické úřední desky nové 
zařízení zobrazuje například web informačního cen-
tra, kalendář akcí, aktuality či adresář podnikatelů. 
Je možné si zobrazit i webové stránky města. Poho-
dlně ji mohou ovládat také vozíčkáři,“ doplnila Mi-
terková. Cílem města je podle ní postupně nahradit 

stacionární úřední desky, které mnohdy vzhledem 
k velkému množství a rozsáhlému obsahu materiálů 
nejsou schopny umožnit vyvěšení všech dokumentů. 
Navíc jejich instalace uspoří čas a práci zaměstnance 
zodpovědného za vyvěšování na úřední desky.  -ger-

Členové Integrovaného záchranného systému 
vědí, jak je důležité vzájemně si pomáhat. Hromad-
né rozhodnutí společného dárcovství krve v čase, kdy  
nemocnice stále bojují s  nedostatkem transfuzních 
přípravků, je o to cennější. Transfuzní služba tak s ra-
dostí přivítala nové členy do dárcovské rodiny. 

Aby nebyla narušena činnost jednotlivých poli-
cejních oddělení, přišli policisté k  odběrům ve  svém 
osobním volnu. „Člověk nikdy neví, kdy se dostane 
do  situace, kdy bude krev sám potřebovat. Toto je 
skvělá příležitost někomu pomoci. Dárcovství krve je 
potřebné pro celou společnost a v konečném důsledku 
i pro každého jednotlivce,” vzkazuje všem, kteří se za-
tím nerozhodli darovat krev, ředitel územního odboru 
Policie ČR Šumperk Libor Giesel. 

Sedmatřicetiletý Martin Hojgr, policista z  do-
pravního inspektorátu, chodí dávat krev už de-
vatenáct let. „Nikdy jsem toho nelitoval. Vidím 
kolem sebe spoustu lidí, kteří potřebují krev a plaz-
mu. Pokud můžete, přijďte si odběr alespoň vy-
zkoušet. Ten dobrý pocit za  to stojí,“ doplňuje  
dárce s více než sto dvaceti odběry.

Darovat krev může každý zdravý občan České re-
publiky ve  věku od  18 do  65 let, jehož hmotnost 
převyšuje padesát kilogramů. Bezplatné dárcovství 
krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čer-
pat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny 
od zdravotní pojišťovny, občerstvení a uplatnit si nárok  
odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši tři tisíce 
korun za každý absolvovaný odběr. -red-

Místy zpětného odběru jsou převážně pneuservisy 
a prodejci pneumatik, kteří v rámci služeb či prodeje 
odebírají pneumatiky. O svoz pneumatik se stará ne-
zisková společnost Eltma (www.eltma.cz), jež provo-
zuje kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. 
V  roce 2020 společnost vysbírala a  zpracovala přes 
devětaosmdesát procent všech pneumatik, které zapo-
jené firmy uvedly na trh. Eltma je jediným autorizova-
ným kolektivním systémem v České republice.

„Není tedy důvod pneumatiky odvážet do přírody 
či na  opuštěná místa, kde se z  nich stane odpad bez 

dalšího využití. Z odevzdaných pneumatik se v rámci 
zpětného odběru mohou vyrobit podlahy, protisklu-
zové podložky, protihlukové bariéry a  další užitečné 
výrobky,“ upozornil šumperský místostarosta Jakub 
Jirgl, který je odpovědný za odbor životního prostředí. 
Zdůraznil, že pneumatika není komunálním odpadem 
a její likvidaci platí konečný uživatel již v ceně zakou-
peného produktu. „Proto by bylo dobré, aby pneu-
matika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci 
a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře, či dokonce 
na černé skládce,“ zdůraznil místostarosta. -ger-

Před radnicí je umístěna nová digitální úřední deska, 
která funguje podobně jako tablet.  Foto: -ger-

O krok blíž ke svým občanům je město Šumperk. Před radnicí stojí nová digitální úřední deska, která 
shromažďuje všechny dostupné informace o městě na jednom místě.

Jejich heslem je „Pomáhat a chránit“, proto se tři desítky příslušníků Police ČR rozhodly tentokrát po-
moci s dárcovstvím krve. AGEL Transfuzní služba tak byla v úterý 19. října doslova v obklíčení. Policisté ze 
Šumperka a jeho okolí a pravidelní dárci krve a plazmy v jedné osobě s sebou přivedli šest kolegů, pro něž 
byla návštěva „transfuzky“ premiérou.

Máte již zamluvený termín výměny letních pneumatik za zimní? Tušíte, co dělat s opotřebovanými pneu-
matikami? Víte, že koneční uživatelé mají možnost pneumatiky odevzdat bezplatně na místech zpětného 
odběru, a to bez ohledu na značku či nákup?

  Zemědělka“ měla 
svůj stánek na Floře Olomouc

Střední odborná škola, která sídlí v  Zemědělské 
ulici, se prezentovala na  letošní podzimní Floře 
Olomouc. Její stánek perfektně ladil s  hlavní ex-
pozicí, nesoucí název „…v říši ovoce a zeleniny“, 
jež obsadila pavilon A  výstaviště. Zde také byla 
šumperská „Zemědělka“ se svým stánkem zastou-
pena. V rámci prezentace předvedla 14. a 15. říj-
na vykrajované ovoce a zeleninu a připravila také 
ochutnávku medů ze školní včelnice. Zástupci 
školy byli z výstavy nadšení a již nyní přemýšlejí, 
jak zaměří svou příští školní expozici. -ger-

  Odstartoval 
program Nová zelená
úsporám

Odstartovala další etapa programu Nová zelená 
úsporám. Příjem žádostí byl zahájen 12. října. 
Zájemci o  dotace si mohou vybírat z  daleko šir-
ší nabídky dotací. Vedle podpory hospodaření 
s  dešťovou vodou se program rozrostl i  o  dota-
ce na  pořízení nabíjecích stanic pro automobily, 

ohřev vody pomocí tepel-
ného čerpadla nebo na  vý-
sadbu stromů u  bytových 

domů. Více o  programu 
najdete na  webových 
stránkách města www.

sumperk.cz v  aktua-
litách nebo v  sekci 
město a  městský 
úřad– ovzduší.  -ger-

  Neekologické kotle 
je třeba vyměnit 
do konce srpna příštího roku

Zákon o  ochraně ovzduší stanovuje povinnost 
ukončit provoz teplovodních kotlů na  pevná pa-
liva o  jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW 
včetně, jež nesplňují minimálně 3. emisní třídu 
dle EN 303-5, nejpozději do 31. srpna 2022. Jed-
ná se například o kotle Viadrus U26, VSB I, VSB 
IV., EMKA či Viadrus U22. Podrobnosti k zákonu 
a  informace o kotlíkové dotaci najdete na webo-
vých stránkách města www.sumperk.cz v aktuali-
tách nebo v sekci město a městský úřad - ovzduší.
 -ger-

Policisté darovali společně krev. Foto: A. Knesl

Šumperská Střední odborná škola se letos prezen-
tovala na podzimní Floře Olomouc.  Foto: SOŠ
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Informace/Personální inzerce

PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

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 obsazení místa

vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského 
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 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném 
znění * znalost zák. č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání, v  platném znění * znalost zák.  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění * znalost zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění * znalost zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění * osvědčení o zvláštní 
odborné způsobilosti na  úseku živnostenských úřadů výhodou * zkušenosti s  řízením kolektivu * 
komunikační dovednost, samostatnost, flexibilita * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce 
na PC a českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Náležitosti přihlášky (www.sumperk.cz): jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 
příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * datum a podpis * 
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka) * 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 - 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: vedoucí registračního oddělení

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu určitou za  MD a  RD, 10. platová třída dle  nař. vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 
222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup 
od 1. 1. 2022, nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemnice Heleny Miterkové nejpozději do 30. listopadu 2021. Informace k pozici podá Marek 
Pospíšil, vedoucí odboru živnostenského, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 208.
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I NTERNET T ELEVIZE T ELEFON

E-MAILOVÉ SLUŽBY WEBHOSTING CLOUD HOUSING VPN LINIOVÉ STAVBY

SELECT SYSTEM, s.r.o. | Gen. Svobody 17/2, Šumperk | selectsystem.cz/ve-vesmiru

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

1000 Mbit/s
303 Kč
cena včetně DPH 21 %

více informací 

selectsystem.cz/25-let

internet@spk.czHl. třída, Šumperk 583 221 200

PŘIPOJTE SE
A HRAJTE O SMART TV
A 12 TABLETŮ !!

PRVNÍ CENY
UŽ MAJÍ
SVÉ VÝHERCE

až

již od

JIŽ 54  
WIFI HOTSPOTŮ

VELKÁ SOUTĚŽ BĚŽÍ !! NOVÉ RYCHLOSTI !!

zpravodaj_102021_cb.indd   1zpravodaj_102021_cb.indd   1 20.10.21   20:4520.10.21   20:45

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor se zaměřením na moderní technologie v zemědělství, zdarma řidičský průkaz 

sk. B a T, kurz motorová pila a křovinořez
CESTOVNÍ RUCH 
–  moderní obor, možnost zaměření na hotelový provoz, intenzivní výuka cizích jazyků, 

odborné kurzy, zahraniční praxe, certi�kát průvodce CR
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– zaměření na podnikovou ekologii, široké zázemí - školní arboretum, botanická zahrada, sad 

původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, možnost získání loveckého lístku

Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 11. 2021 od 13 do 17 h od.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na 

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Elektrokola
ČESKÝCH ZNAČEK CRUSSIS A 4EVER
Prodej kol, záruční a pozáruční servis, repasy baterií

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU
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Lékárnu AGEL Šumperk najdete v Lékařském domě
na ul. M. R. Štefánika.

www.lekarna.agel.cz* Při nákupu produktů privátní značky v celkové hodnotě nad 250 Kč získáte Vitamin C 
100 mg, 30 tablet za 0,05 Kč. Nabídka platí do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Za nákup produktů značky
Lékárna AGEL nad 250 Kč získejte

DÁREK* – Vitamin C

Akce platí od 18. do 31. 10. 2021.
Doplňky stravy

DÁREK
NAVÍC 

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

*akce se vztahuje 
na nákup brýlových skel 

různých typů /multifokální,
na dálku, na čtení/

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

NOVÉ BRÝLE V BARVÁCH PODZIMU

dvoje NOVÉ 
BRÝLE 

a užijte 
si barvy 

podzimu*

Pořiďte si v akci    1+1 ZDARMA

Více informací v optice

AKCE
1+1

BRÝLE PRO PRÁCI 
S POČÍTAČEM A NA 
BLÍZKO NYNÍ V AKCI 
1+1 ZDARMA

měření zraku PřÍMO V OPTICE

Fortex – aGS, a.s.
Fortex StaVBy s.r.o. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

AUTOLAKÝRNÍK
AUTOMECHANIK
AUTOKLEMPÍŘ
STAVEBNÍ 
ELEKTROMONTÉR
INSTALATÉR
ZEDNÍK

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.

HLEDÁME PROFESE:
  Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
  ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
  ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti � nancování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy � nančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné � nanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření

  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním 
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

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
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602 531 103 733 734 435

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

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      

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK
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Odborníci z  rehabilitačního oddělení Ne-
mocnice Šumperk začali léčit ochablé hlasivky 
pomocí takzvané impulzoterapie. Během hla-
sového cvičení pacientům stimulují nemocné 
hlasivky prostřednictvím bodových elektrod.  
V nemocnici jde o novinku, která už pomohla 
první pacientce, pětašedesátileté Markétě Mo-
láčkové ze Zábřehu.  

Pětašedesátiletá Markéta Moláčková musela 
na operaci se štítnou žlázou. A zatímco problé-
mů se špatně fungující štítnou žlázou se zba-
vila, objevily se jiné. V důsledku operace přišla 
téměř o  hlas. „Po  operaci mi začal hlas najed-
nou přeskakovat. Začala jsem chraptět a večer, 
když jsem hlasivky přes den namáhala, mi za-
čal hlas vynechávat úplně,“ popisuje seniorka. 
Paní Moláčková se zároveň ocitla v nezávidění-
hodné situaci, protože se potřebovala postarat 
o  svou třiadevadesátiletou maminku. „Musím 
na ni mluvit hodně nahlas, abychom se spolu 
vůbec dorozuměly. Bylo to frustrující, protože 
když jsem jí chtěla něco říct, najednou to ne-
šlo,“ popisuje paní Moláčková. Paradoxně to 
byla právě její maminka, díky níž se nakonec 
dostala do péče odborných lékařů. „Když jsem 
byla s  maminkou na  lékařské prohlídce kvůli 
jejím sluchadlům, povzdechla jsem si před její 
lékařkou, že budeme zajímavá rodinka. Jedna 
hluchá, druhá němá. A  ta paní ošetřující lé-
kařka okamžitě zareagovala a dala mi kontakt 
na  pana doktora Kučeru z  Rychnova, který se 
léčbou hlasivek zabývá. Od něj jsem se pak do-
zvěděla o možné léčbě pomocí elektrostimula-
ce,“ dodává pacientka rehabilitačního oddělení 
šumperské nemocnice. 

Když se o metodu léčby začala blíže zajímat, 
zjistila, že by musela dojíždět až do Hradce Krá-
lové nebo dokonce do  Prahy, protože v  rámci 
Olomouckého kraje se až doposud v  žádném 
zařízení tato léčba neprováděla. Při nutnosti do-
jíždění na léčbu alespoň dvakrát týdně to však 
byla pro paní Moláčkovou nereálná představa. 
A  tak kontaktovala šumperskou nemocnici. 
„S péčí šumperské nemocnice jsem dlouhodo-
bě velmi spokojená. Když jsem se sem přijela 
naočkovat, zašla jsem též na  rehabilitační od-
dělení a ptala se na možnosti léčby. Byla jsem 
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velmi překvapená, když mě záhy telefonicky 
kontaktovala přímo paní primářka, jež si na mě 
sehnala číslo a  nabídla mi pomoc,“ popisuje 
šťastný konec příběhu paní Markéta. 

A  ačkoliv doposud neměl personál rehabili-
tačního oddělení šumperské nemocnice s  léč-
bou tohoto druhu žádné zkušenosti, daly se 
pod taktovkou paní primářky Jitky Krejčí věci 
do  pohybu. Paní primářka kontaktovala své 
kolegy z pražské Nemocnice na Homolce, kde 
léčbu postižených hlasivek provádějí, a  do-
mluvila možnost zaškolení šumperských fyzio-
terapeutů. „Elektrostimulační přístroje, které 
splňují požadované parametry pro tuto léčbu, 
na  rehabilitačním oddělení máme, doposud 
jsme je ovšem pro tento typ léčby nepoužíva-
li. Díky vstřícnému přístupu pražských kolegů 
i vedení nemocnice je však už nyní využíváme 
také k  léčbě nemocných hlasivek,“ vysvětluje 
primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice 
Šumperk MUDr. Jitka Krejčí. 

Léčba spočívá v  nepřímé stimulaci hlasivek. 
Na  stanovené místo na  zevní části krku přilo-
ží fyzioterapeut elektrodu, další elektroda se 
umístí na  šíji.  Stimulaci jako takovou je záro-
veň nutno doplnit současným hlasovým cvi-
čením. Například vyrážením slabik ha, he, hy, 

ho, hu za současné stimulace elektrickými im-
pulzy, které jsou doplněny zvukovými signály 
z přístroje, což usnadňuje synchronizaci cviků. 
„Jde o  velmi bezpečnou metodu léčby, jež je 
pacienty velmi dobře snášena a  lze ji využít 
pro léčbu jakýchkoli problémů s  hlasivkami, 
nejen ochrnutých, ale i  například ‚unavených‘ 
u  hlasově exponovaných profesí,“ doplňuje 
primářka s tím, že samotnému cvičení hlasivek 
předchází nácvik správného držení těla a brá-
ničního dýchání.

Slova paní primářky potvrzuje také paní Mar-
kéta, která už v  polovině léčebného procesu 
začala pociťovat změny. „Už se mi nestává tak 
často, že bych chraptěla, nebo že by mi hlas 
tak často vynechával. Už si dokonce sama za-
broukám nebo zazpívám a vytáhnu hlas do ta-
kové výšky, která byla ještě před nedávnem 
nemyslitelná. Takže pokrok tam určitě je a jsem 
za něj moc ráda. I kvůli mým vnoučatům, jimž 
teď snad budu moci brzy zase zazpívat. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat hrozně moc paní 
primářce i zdejšímu personálu. Jejich zájem mi 
pomoci, ale i  způsob, jakým tady o  pacienty 
pečují, je naprosto úžasný. Je velké štěstí, že 
tady takovou nemocnici máme,“ uzavírá paní 
Moláčková.  

www.nemocnicesumperk.cz
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Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o. 
se sídlem v Šumperku 
příjme nové zaměstnance

• SVÁŘEČ TIG
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie, náborový příspěvek

•
 
PROJEKTOVÝ MANAŽER 
STAVEB

 
+ 

• VŠEOBECNÝ ZÁMEČNÍK
mzda 33.000 – 35.000Kč  
+ výkonové prémie, náborový příspěvek

 

EVT TECHNOLOGY CZ s.r.o.,
 Zábřežská 596/40, Šumperk

www.evttechnology.cz

 
roční odměna, 

příplatky, 
příspěvek na stravu, 

25 dní dovolené, 
doprava na pracoviště

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 104x140mm_sep1.indd   1 30.09.2020   12:27:33

+Benefity:

mzda 40 000 – 50 000 Kč
 podíly na zisku

e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: 777 125 507, 

S makléřem
prodáte nemovitost

Nestřílejte cenu od boku. Poraďte se s našimi certifikovanými makléři a prodejte 

svoji nemovitost bez zbytečných průtahů a za nejlepší cenu na trhu.

Realitní služby,
jaké si přejete

T
E

ještě výhodněji

elitereality@re-max.cz

Elite Reality

www.re-max.cz/elitereality

Šumperk787 01
Gen. Svobody 98/15 733 644 669

SADBOVÝ
ČESNEK
RŮZNÉ ODRŮDY

POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY
S FUNGICIDNÍMI ÚČINKY

•GLIOREX
+

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ OD ČESKÉHO PĚSTITELE

JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE

SAZENICE: RYBÍZ, ANGREŠT, KIWI, MALINY
MÜSLI TYČINKY, POHANKOVÉ KŘUPKY,
KONOPNÉ PRODUKTY, ČESKÝMED...

• SUBSTRÁTYAHNOJIVApro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

•PŘÍPRAVKYNAOCHRANUROSTLIN
•KRMIVA pro domácí a hospodářská zvířata
•ALGINIT – přírodníminerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • info@agritec.cz

facebook.com/agritec • prodejna@agritec.cz
Mobilní telefon: +420 725 167 754

Po–Pá 08.00–17.00

• 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


