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Investice
Část investic města odložilo 

zdražení i nedostatek lidí 
v dodavatelských firmách. 

Rozhovor
Zájem je o rukodělné 

aktivity, ty sportovní teď moc 
netáhnou, říká ředitelka „Dorisky“.

Knihovna
Březen je již tradičně 

měsícem čtenářů, knihovna při 
této příležitosti chystá řadu akcí.

11 143

Ke čtenářství vede Knihovna TGM 
nejen školáky, ale i děti z místních 
„mateřinek“. Ty z Veselé školky 
přiváží za knihami pravidelně 
autobus, v půjčovně pak na ně 
čeká zajímavý program. 
 Foto: P. Kvapil
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Šumperský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného cel-
ku, www.sumperk.cz. Vychází 12 čísel ročně. 
Zdarma. Náklad 14 500 výtisků. Evidenční 
číslo: MK ČR E 16685. Vydavatel: Město 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 
303 461. Redakční rada: Mgr. Tomáš Spurný, 
starosta, Ing. Marta Novotná, 1. místosta-
rostka, Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, 
Ing. Helena Miterková, tajemnice, Bohuslav 
Vondruška, Dis., vedoucí oddělení kultury 
a vnějších vztahů, Ing. Soňa Singerová, medi-
ální koordinátorka a tisková mluvčí. Redakce: 
Ing. Soňa Singerová, tel.: 702 262 801, e-mail: 
sona.singerova@sumperk.cz, PhDr. Zuzana 
Kvapilová, tel.: 724 521 552, e-mail: zpravo-
daj@ftv-production.cz. Příjem příspěvků: 
na e-mailu: zpravodaj@sumperk.cz. Příjem 
a vydávání příspěvků se řídí „Statutem vydá-
vání periodika Šumperský zpravodaj“,  vyvě-
šeným na www.sumperk.cz. Příjem inzerce: 
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č. 583 214 193, 
mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@
ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV 
production, Jarmila Korčáková. Tisk a distri-
buce: TG TISK s.r.o. Lanškroun. K dispozici 
i na informacích Městského úřadu Šumperk 
a v IC na Hlavní třídě. Reklamační linka pro 
distribuci: 465 322 270 8.00 - 12.00 hod. nebo 
na info@tgtisk.cz.

Toto číslo vychází 25. února 2022, distribuce 
do schránek 26. a 27. února 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 11. března 2022.
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Tiráž a obsah

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý  
1. března na: info@tgtisk.cz. Aby vám mohl 
být zpravodaj dodatečně doručen, potřebujeme 
znát vaše jméno a adresu. Informace k distri-
buci lze také získat na tel. č. 465 322 270 v čase 
od 8.00 do 12.00 hodin.

             ODBĚR AKTUALIT A ZPRAVODAJE

K odběru aktualit a elektronického zpravo-
daje se lze přihlásit na webových stránkách 
města www.sumperk.cz, a to prostřednictvím 
odkazu „AKTUALITY NA MAIL“ na úvodní 
stránce (pod aktualitami).

             BŘEZNOVÉ ČÍSLO

Březnové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 25. 3. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 26. a 27. března 2022.  

             KDE JE ZPRAVODAJ K DISPOZICI

Šumperský zpravodaj je zdarma k dispozici 
na informacích všech úřadoven města (nám. 
Míru, Jesenická ul. a Lautnerova ul.), 
v informačním centru na Hlavní třídě, 
v Městské knihovně TGM a na centrálním 
příjmu Nemocnice Šumperk

Su    perský

Z OBSAHU

HOSPODAŘENÍ S VODOU 
JE ROK V RUKOU OBCÍ

Od návratu společnosti Šumperská 
provozní vodohospodářská společnost 
do rukou společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk uplynul letos v lednu 
přesně rok. Co se za tu dobu událo? Více 
v čísle.

ŽÁCI DĚLAJÍ POKROKY V ANGLIČTINĚ, 
UČÍ JE AMERIČANKA RÁCHEL

Rachel Drewová, jejíž specializací je 
vzdělávání žáků základních škol a biologie, 
přesídlila na jeden školní rok do Šumperka. 
Po půl roce už tvoří s českými kolegy 
na Střední odborné škole sehraný tým.

NA PRELUDIU VYSTOUPÍ VÍTĚZ EVROPSKÉ 
„SUPERSTAR“ V KLASICKÉ HUDBĚ

Preludium Aloise Motýla zahájí večer 
mladých talentů v klášterním kostele. 
Představí se na něm akordeonista Martin 
Šulc, klavíristky Pavla Šimová a Karolína 
Dolečková a Plameňáci Šumperského 
dětského sboru.

ZÁPISY DO ŠKOL 
PROBĚHNOU 6. A 7. DUBNA

Zápisy do šumperských základních škol 
proběhnou začátkem dubna. O měsíc dříve, 
1. března, však již odstartuje elektronická 
registrace k zápisu ve školách zřizovaných 
městem.

V ŠUMPERKU LZE STUDOVAT 
MARKETING, STROJÍRENSTVÍ 
I VEŘEJNOU SPRÁVU

Možnosti vysokoškolského bakalářského 
studia v Šumperku se od září rozšíří. 
K technicky zaměřenému oboru 
strojírenství ostravské VŠB - TU přibyde 
marketing a obchod. 

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Dnes již neexistující domek s jednoduchou 
mansardovou střechou stával v ulici 
Na Hradbách vpravo vedle dnešní tiskárny 
Grafotyp. Zajímavé je, že v něm dvoje 
prázdniny strávil mladý básník Jiří Wolker, 
který se tu učil německy.
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Jedním z projektů, který musel být 
odložen, byla revitalizace parku Cihelna. 
„Po soutěži odstoupil vybraný zhotovitel, 

jenž měl realizovat ká-
cení. Akce proto musela 
být přesunuta do le-
tošního roku. Podobně 
dopadl i projekt Do škol 
bez bariér, který pro-
bíhá v ZŠ Vrchlického. 
Odstoupil vybraný do-
davatel nábytku, soutěž 
jsme museli zopakovat, 

nový dodavatel bude zakázku realizovat le-
tos. Museli jsme například také zrušit soutěž 
na oplocení manufaktury, přihlásil se pouze 
jediný zájemce, jenž nabídl neakceptovatel-
nou cenu,“ vysvětlil Jakub Jirgl.  

Na sedmou etapu akce Regenerace 
panelového sídliště Prievidzská zase nebylo 
vydáno stavební povolení, jelikož se čekalo 
na podepsání smlouvy o překládce pod-
zemního vedení se společností Vodafone 
Czech Republic a. s. Podobné problémy byly 
s parkovištěm Benátky, kdy zatím nebylo 
vydáno územní rozhodnutí. Plánovanou 
rekonstrukci komunikací v lokalitě Javoříč-
ko zastavily námitky místních občanů, ty 
posunuly i další investice, například úpravu 
parkoviště v Jesenické ulici nebo rekon-
strukci chodníků ve Wolkerově ulici. -ger-Modernizací za téměř tři miliony korun prošla loni tělocvična na „Jedničce“.  Foto: -pk-

mentace na revitalizaci ulice Nemocniční 
nebo sadů 1. máje.

Vedení města přiznává, že investiční 
ambice nebyly zcela naplně-
ny. „V několika případech 
nebyla po vysoutěžení akce 
vítězem výběrového řízení 
podepsána smlouva. Důvodem 
bylo skokové navyšování cen 
za materiál a energie, firmy 
také odmítaly zakázky kvůli 
nedostatku pracovníků i ma-
teriálu,“ doplnil místostarosta. 
Upozornil, že se s podobnými problémy 
potýká nejen řada jiných města, ale i firmy. 

Zpravodajství

Nemalá částka putovala 
loni do projektové 
přípravy, je strategické 
mít v záloze projekty 
na případné vyhlášení 
dotačních titulů.  J. Jirgl

Investice města překročily v loňském roce 
šedesát šest milionů korun. Městské peníze 
putovaly do školských zařízení, dopravních 
staveb a regenerace sídlišť. Část investic 
však odložily zdražení i nedostatek lidí 
ve firmách, některé realizace se opozdily 
i kvůli stavebnímu řízení či námitkám 
ze strany místních obyvatel. „Městské 
investice do škol přesáhly čtyřiadvacet 
milionů korun. Za více než pět milionů 
jsme zrekonstruovali hygienické zařízení 
Veselé školky v Prievidzské ulici, za téměř 
tři miliony byla opravena tělocvična Zá-
kladní školy Dr. E. Beneše, šest set čtyřicet 
tisíc bylo proinvestováno v Základní škole 
Šumavská, kde se opravovalo hygienické 
zařízení,“ vyjmenoval místostarosta Jakub 
Jirgl, který má na starosti investice města.

Téměř sedmnáct milionů korun zamířilo 
do dopravních staveb, z nichž největší část-
ku spolkl doplatek za přestupní terminál. 
Město investovalo zhruba sedm set tisíc 
korun do přípravných prací pro vybudová-
ní parkovacího domu v Gagarinově ulici, 
jehož výstavba bude letos zahájena společně 
s příjezdovými komunikacemi s ukončením 
v příštím roce. Před dokončením je projekt 
na opravu mostu v Potoční ulici, připravují 
se revitalizace parkoviště u městské úřa-
dovny v Jesenické ulici, lokality pro bydlení 
i průmyslová zóna. 

„Nemalá částka putovala i do projektové 
přípravy, je strategické mít v záloze projekty 
na případné vyhlášení dotačních titulů. 
Pokud bychom nebyli připraveni, peníze 
bychom neměli šanci získat,“ vysvětlil Jakub 
Jirgl. Projekty se připravují například pro 
rekonstrukci domu kultury, zvýšení kapa-
city mateřské školy Pohádka pro dvouleté 
děti nebo na uložení optické sítě. Chystá se 
realizace vybudování parkoviště v lokalitě 
Benátky, rozpracovaná je projektová doku-

ČÁST INVESTIC MĚSTA ODLOŽILO ZDRAŽENÍ I NEDOSTATEK LIDÍ

Z nového hygienického zázemí jsou 
děti z Veselé školky v Prievidzské 
ulici nadšené.  Foto: -pk-
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Zpravodajství

jsme loni snížili cenu vody o 1,50 Kč /m3. 
V roce 2021 jsme tak byli jediná vodáren-
ská společnost, jež cenu vody nezvýšila, ale 
naopak snížila. 

Na internetu se občas objevují názory, 
že se lze nemocí covid-19 nakazit i při pití 
vody z vodovodu, případně že hrozí infek-
ce z kanalizace. Je to pravda?

V tomto případě bych mož-
ná raději odkázal na vyjádření 
například Světové zdravotnic-
ké organizace, která považuje 
riziko fekálně-orálního přeno-
su za nízké, respektive žádný 
takový případ nebyl dosud 
prokázán. RNA koronaviru 
se sice v odpadních vodách 
nachází, ale jedná se o neživé, 
tedy neinfekční virové částice. 
Živý virus, schopný způsobit 
infekci, dosud nebyl v odpadní 
vodě prokázán. Vodárenské 

společnosti proto nemusejí nic měnit na své 
běžné praxi, nemusejí nijak zvyšovat dávky 
dezinfekčního přípravku či nově zavádět 
dezinfekci tam, kde se u chráněných pod-
zemních vod nepoužívá. Pracovníci obsluhu-
jící úpravny vody a čistírny odpadních vod 

Uplynul rok od důležitého mezníku, kterým byl návrat společnosti Šumperská provozní vo-
dohospodářská společnost, a.s (ŠPVS) do rukou společnosti Vodohospodářská zařízení Šum-
perk, a.s. (VHZ). Tímto krokem se VHZ stala vlastníkem sta procent akcií ŠPVS. „Převzali 
jsme tak veškerou zodpovědnost za dodávky pitné vody v regionu. Odměnou je skutečnost, 
že veškeré zisky, jež vytváří dceřiná společnost ŠPVS, jsou dalším zdrojem příjmů společnosti 
VHZ Šumperk,“ říká předseda představenstva VHZ Šumperk Martin Hoždora.

V lednu uplynul rok od chvíle, kdy voda 
přešla do rukou obcí Šumperska. Co se 
za tu dobu událo, jaké zásadní změny se 
staly?

Nejzásadnější změna spočívá v tom, že 
jsme převzali veškerou zodpovědnost za 
dodávky pitné vody pro čtyřiasedmdesát 
tisíc odběratelů a rovněž za veškeré procesy 
spojené s čištěním odpadní vody. Odměnou 
je skutečnost, že veškeré zisky, 
které vytváří dceřiná společ-
nost ŠPVS, a.s., jsou dalším 
zdrojem příjmů společnosti 
VHZ Šumperk, a.s. Tyto 
zisky jsou využívány k obnově 
vlastní vodohospodářské sítě. 
V roce 2021 činil příjem z di-
videndy devatenáct milionů, 
letos to bude dvanáct milionů 
korun. Přechodem ŠPVS, a.s. 
pod VHZ Šumperk, a.s. již 
neodtékají finanční prostřed-
ky mimo systém vodárenství 
na Šumpersku, tak jak tomu bylo v minu-
losti. Mohu potvrdit také lepší komunikaci 
a spolupráci obou společností, vedoucí k lep-
ší správě a rozvoji naší vodohospodářské 
infrastruktury. Zároveň jsme mohli výrazně 
ušetřit v provozních nákladech, díky tomu 

Kvalita vody 
na Šumpersku je 
velmi dobrá a my 
děláme vše pro 
to, aby byla ještě 
lepší, a to zejména 
obnovou starého 
rozvodného potrubí 
za nové kvalitnější.
 M. Hoždora

Výkonný ředitel společnosti VHZ Martin Budiš a výkonný 
předseda představenstva VHZ Martin Hoždora před sídlem 
společnosti v Jílové ulici.  Foto: VHZ Šumperk

dodržují veškerá přísná pravidla, aby tuto 
nakažlivou nemoc dále nešířili.

Jaká je kvalita vody na Šumpersku? 
Doporučil byste pít balenou vodu, nebo 
„kohoutkovou“?

Kvalita vody na Šumpersku je velmi dobrá 
a my děláme vše pro to, aby byla ještě lepší, 
a to především obnovou starého rozvodného 
potrubí za nové, moderní a kvalitnější. Já 
osobně upřednostňuji pití vody kohoutkové, 
které vás současně vyjde zhruba sto dvacet-
krát levněji než voda balená. Voda dodávaná 
našim odběratelům k nám proudí z oblasti 
Jeseníků, z oblasti ryzí přírody.  

V posledních letech se hovoří o suchu 
a nedostatku vody, jak je na tom z tohoto 
hlediska náš region?

Region pod správou VHZ má kvalitní 
a vydatné zdroje jak podzemní, tak povrcho-
vé vody. Tam, kde jsme v období sucha, což 
jsou asi dva až čtyři roky zpátky, registrovali 
snížené množství vody, jsme zacílili naše 
opatření a zdroje posílili novými vrty. Na-
příklad pro oblast Zábřehu jsme našli nové 
zdroje pitné vody v oblasti Lesnice. 

Jaké investiční akce plánujete pro letošní 
rok?

V roce 2022 chceme realizovat mnoho 
akcí jak v oblasti obnovy rozvodné sítě, tak 
v oblasti technologie. Mezi ty větší patří 
obnova sedmi a půl kilometru sítí velkoka-
pacitního přivaděče pitné vody z úpravny 
v Koutech nad Desnou do oblasti Podesní 

HOSPODAŘENÍ S VODOU JE ROK V RUKOU OBCÍ
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Zpravodajství / Informace

„Prosíme obyvatele, aby sledovali, zda 
v ulici, kde parkují, nejsou značky, které 
na úklid upozorňují. Značení bude instalo-
váno vždy sedm dní před termínem úklidu,“ 
upozornila vedoucí oddělení komunálních 
služeb Eva Nádeníčková. Pokud řidiči tyto 
značky neuposlechnou, čeká je odtažení 
vozidla a pokuta. 

V případě nepříznivých povětrnostních 
podmínek proběhne jarní čistota dané ulice 
v náhradním termínu. Přesný harmonogram 
jarního úklidu komunikací a parkovišť, ze 
kterého se dozvíte termín úklidu ve vaší 
ulici, najdete na webových stránkách města 
www.sumperk.cz.  -ger-

V pondělí 7. března odstartuje úklid ulic, jenž potrvá zhruba měsíc. Poté vyrazí technika 
na očistu parkovišť. Ta je v plánu od 16. dubna do 2. června.

V ulicích města odstartuje jarní úklid

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 24. března

Zasedání šumperského zastupitelstva se 
uskuteční ve čtvrtek 24. března od 15 ho- 
din v zasedací místnosti městské úřa- 
dovny v Rooseveltově ulici. Na programu 
bude kromě majetkoprávních a finanč-
ních záležitostí také zhodnocení činnosti 
městské policie a krizového řízení. Přesný 
program bude zveřejněn na webových 
a facebookových stránkách města, zde 
také bude uveden odkaz na on-line sledo-
vání zasedání. -ger-

Město předá ocenění 
7. dubna v divadle

Držitelé prestižních Cen města Šumperka
za rok 2021 jsou známi. Zastupitelé 
rozhodli o pětici oceněných, udělili také 
tři zvláštní ceny. Slavnostní večer spojený 
s předáváním ocenění proběhne ve čtvrtek 
7. dubna v šumperském divadle. 

Z více než tří desítek nominací od občanů 
získají ocenění mladý vědec Jaroslav Hru-
bý, člen souboru Divadla Šumperk Petr 
Komínek, nadějní mladí hudebníci Eliška 
Krillová a Jan Paloncý, tým ortopedického 
oddělení Nemocnice Šumperk, a. s. pod 
vedením primáře Jána Debreho a Charita 
Šumperk za vybudování moderního záze-
mí pro mobilní hospicovou péči. 
Město také ocení tři držitele Zvláštní ce-
nou Zastupitelstva města Šumperka za rok 
2021: juniorskou reprezentantku v atletice 
Evu Kubíčkovou, režiséra, scenáristu, spi-
sovatele a fotografa Ivana Fílu a populari-
zátora civilní ochrany Jiřího Skrbka spolu 
se členy Československé obce legionářské 
ze Šumperka a okolí. -bv, ger-

Cenu města letos převezme i Petr Komínek, 
dlouholetý člen hereckého souboru místního 
divadla.  Foto: -pn-

a Šumperka. Dále chceme zahájit generál-
ní obnovu úpravny vody v Moravičanech, 
vystrojení nového vrtu v Lesnici a ve Svo-
janově. V letošním roce dokončíme 
výstavbu nových tři a půl kilometru 
dlouhých kanalizačních sítí v míst-
ní části Újezd u Mohelnice a nové 
vodovody a kanalizace, včetně ČOV 
ve Václavově u Zábřeha. Na podzim 
pak chceme zahájit výstavbu sušárny 
kalů v čistírně odpadních vod 
v Šumperku. 

Představenstvo společnosti VHZ 
Šumperk schválilo nové tarify 
vodného a stočného platné pro rok 
2022. Kolik od letošního roku lidé 
zaplatí za vodu? 

Aktuální sazba tarifu vodné-
ho a stočného pro rok 2022 činí 
97,80 Kč za kubík včetně DPH. Jen pro za-
jímavost, průměr ceny vodného a stočného 
v rámci České republiky je letos na úrovni 
97,53 Kč. Je potřeba si uvědomit, že cena 
vody bude každoročně minimálně o inflaci 

dražší, ale díky nákupu provozní společnosti 
jsme schopni křivku zdražování udržet 
v únosných mezích.

Jak probíhá tvorba cen a co vodu od le-
tošního roku zdražuje?

Výslednou cenu tarifu vodného a stoč-
ného ovlivňuje mnoho ekonomických 
faktorů. Pro zjednodušení lze říct, že 
pokud vydělíte celkovou cenu provoz-
ních nákladů a prostředků nutných 
pro obnovu infrastruktury množstvím 
predikovaného množství odebrané 
vody, výsledkem je cena vody. Faktory, 
které vedou k nárůstu ceny vody, jsou 
meziroční inflace, růst ceny elektřiny, 
plynu, růst prostředků nutných pro 
obnovu infrastruktury, výkupní cena 
čistírenských kalů, mzdové prostřed-

ky a v neposlední řadě rovněž fakt, že 
se sítě VHZ neustále rozrůstají, a my tak 
spravujeme stále větší rozsah vodohospodář-
ského majetku.   

 Děkuji za rozhovor.
 S. Singerová

Cena vody v Šumperku činí 97,80 Kč/m3. Jak se vyvíjela od roku 2018?

Rok 2018 2019 2020 2021 2022

Šumperk 88,57 Kč  91,67 Kč 93,73 Kč 92,22 Kč 97,80 Kč

Průměr v ČR 85,38 Kč  87,96 Kč 88,50 Kč 92,39 Kč 97,53 Kč

Před rokem 1989 byl provoz čistíren, kanalizační sítě i další infrastruktury dotován, proto 
mohly být ceny nižší. Dnes jsou náklady započteny do ceny vody. Spotřeba vody byla v roce 
1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a v kalendářní den připadalo 
170,9 litru vody, nyní je to 89,2 litru. 
Nejlevnější voda je v Krnově, kde kubík stojí 56,10 Kč, nejdražší je v severočeském Frýdlantu, 
kde lidé platí 138,23 Kč. Cena vody mezi roky 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně - 
v roce 1989 stál kubík 1,90 Kč, o 33 let později činí celostátní průměr 97,53 Kč.
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na oddělení školství, které sídlí v úřadovně 
v Jesenické ulici (v kanceláři č. 233), nebo 
přímo při zápisu ve vybrané základní škole. 
Informace podá Marie Osladilová, e-mail: ma-
rie.osladilova@sumperk.cz, tel. 583 388 233.

Elektronická registrace žádostí proběhla 
poprvé v roce 2020 s cílem minimalizovat 
fronty při samotném zápisu v základních 
školách a především zamezit vzniku duplicit, 
kdy zákonný zástupce přihlásí dítě do více 
základních škol najednou. Nyní si zákonný 
zástupce pro své dítě vybere v elektronickém 
systému základní školu podle své priority 
a zvolí si také pořadí škol na dalších místech 
pro případ vyčerpané kapacity jím zvolené 
školy. -ger-

Zápisy do škol proběhnou 6. a 7. dubna

ŠumpeRUN čeká na první přihlášené závodníky

Zápisy do základních škol v Šumperku proběhnou ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna. Elektro-
nická registrace k zápisu se uskuteční pouze ve školách, jejichž zřizovatelem je město. Jsou 
to ZŠ Dr. E. Beneše, ZŠ 8. května, ZŠ Sluneční, ZŠ Vrchlického a ZŠ Šumavská. V ostatních 
základních školách proběhnou zápisy klasickou formou bez předchozí registrace. Elektronic-
ká registrace proběhne i do přípravné třídy v ZŠ Sluneční.

Pořadatelé čtvrtého ročníku city-crossového běžeckého závodu ŠumpeRUN otevírají v neděli 
1. března registrace. Samotný závod se uskuteční v sobotu 10. září v historickém centru měs-
ta. Na programu bude hlavní závod jednotlivců a štafet na deset kilometrů a také závody pro 
děti všech věkových kategorií. Propozice a odkaz na registrační formulář najdete na  
www.sumperun.cz.

Odkaz na elektronický systém k zare-
gistrování žádostí bude umístěný na webu 
města a jednotlivých škol. „Od 1. března 
od 8 hodin budou moci zákonní zástupci 
budoucích školáků registrace v systému 
vyplnit a odesílat. O tom, jakým způsobem 
pak proběhne samotný zápis a zda se k němu 
dostaví rodiče i s dětmi osobně, rozhodnou 
aktuální protiepidemická opatření,“ uvedla 
Olga Hajduková, vedoucí odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů. V elektronickém 
systému zápisu je rovněž možné podat žádost 
o odklad povinné školní docházky.

V případě, že zákonný zástupce nemá mož-
nost přístupu k internetu, lze registraci vyplnit 
v informačním centru na Hlavní třídě nebo 

Informace/ Personální inzerce

Hotel Grand 
se mění před očima

Jedna z nejvýraznějších staveb v Šumperku, 
hotel Grand, prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Investice za desítky milionů korun 
má jediný cíl. Proměnit zašlé místo v repre-
zentativní ubytovací prostory odpovídající 
moderním trendům. 

„Jde o náročnou rekonstrukci. Kompletně 
měníme dispozice pokojů a zároveň vznik-
nou nové prostory pro konferenční sály, 
restauraci či wellness centrum. Stále chceme 
zachovat tvář hotelu coby architektonicky 
cenné budovy města. Naší snahou je, aby 
nová podoba hotelu dělala městu a jeho 
obyvatelům radost a přinesla do Šumperka 
kvalitní služby,“ uvedl Ondřej Veselovský, 
majitel hotelu a investor rekonstrukce. Ta by 
měla být hotová v druhé polovině letošního 
roku. Více informací přineseme v některém 
z dalších čísel. -ger-

Rekonstruovaný hotel si nedávno prohlédli 
zástupci města.                                   Foto: -ger-

Také letos proběhnou závody dětí všech věkových kategorií.  Foto: ŠumpeRUN

REFERENTA PŘESTUPKOVÉHO 
ODDĚLENÍ (na projednávání 
přestupků)
odboru správního a vnitřních věcí 
Městského úřadu Šumperk
Jedná se o pracovní poměry na dobu neur-
čitou. Informace k pozici podá Petra Štefeč-
ková, vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí, tel. 583 388 603, 721 444 991. Písemné 
přihlášky zasílejte nejpoz-
ději do 11. 3. 2022. 

Více na  www.sumperk.cz 
v sekci VOLNÁ MÍSTA.

Městský úřad Šumperk oznamuje 
vyhlášení výběrového řízení dle 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných cel-
ků, na obsazení 2 pracovních pozic

a sbírání odpadků, a to letos na jaře. V neděli 
6. března se uskuteční také běh pouze pro 
ženy k příležitosti MDŽ.

Propozice a další podrobnosti k závodu 
najdou zájemci na www.sumperun.cz, stejně 
tak i odkaz na stránky správce registrací, kde 
se lze do závodu přihlásit. Zároveň s registrací 
 si bude možné objednat nové funkční triko. 
Výše startovného je 390 Kč pro jednotlivce, 
tříčlenné týmy do štafety zaplatí 790 Kč. Děti 
se do závodů budou registrovat až v den 
závodu na místě, nikoliv předem.              -bv-

Stejně jako v minulých letech i letos čeká 
na závodníky členitá trať vedoucí městskou 
památkovou zónou. Start a cíl budou opět 
v prostoru před radnicí na náměstí Míru. 
„Letošní ročník doznává několika změn, tou 
největší je přesun z neděle na sobotu. Díky 
tomu se nám podaří posunout start na od-
poledne, kdy už nehrozí, že bude příliš pálit 
slunce,“ říkají pořadatelé. 

Během roku představí organizátoři další 
novinky. Jednou z nich bude uspořádání tzv. 
ploggingu, což je aktivita kombinující běhání 
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FiberToTheHome

OPTICKÝ
INTERNET

internet / televize / telefon

Pevná Linka
bez paušálu

Digitální Televize
archiv, 4K, zpětné sledování

Hl. třída, Šumperk
SELECT SYSTEM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2

Vysokorychlostní internet na metropolitní optické
síti firmy SELECT SYSTEM v Šumperku

www.selectsystem.cz
583 221 200
internet@spk.cz

až 1000 Mbit/s
od 303,- Kč

zpravodaj_022022_188x128_tisk.indd   1zpravodaj_022022_188x128_tisk.indd   1 17.02.2022   21:5717.02.2022   21:57

Inzerce

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

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59

- 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

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

www.re-max.cz/elitereality

733 644 669
elitereality@re-max.cz
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Šumperští chirurgové odstraňují nádory prsu novou šetrnou metodou
Nemocnice Šumperk rozšířila svou opera-

tivu o operace nádoru prsu a onkologickým 
pacientkám tak nově nabízí komplexní služ-
by, od diagnostiky až po následnou léčbu. 
Díky nově zakoupenému přístroji SentiMag 
mohou totiž šumperští chirurgové operovat 
nádor prsu s pomocí takzvané magnetické 
detekce sentinelových uzlin. Jde o šetrnější 
způsob zákroku, při kterém operatéři nemu-
sejí zbytečně odstraňovat zdravou tkáň. Ne-
mocnice Šumperk je jedna z mála nemocnic 
v Česku a zatím jediná v Olomouckém kraji, 
jež tímto způsobem nádory prsu a sentine-
lové uzliny odstraňuje.

Rakovina prsu je jedním z nejčastějších 
nádorových onemocnění u žen. Při její léčbě 
je jednou z hlavních metod chirurgické od-
stranění nádoru. Současné medicíně se dnes 
daří léčit i komplikované případy skrytých 
prsních nádorů v pokročilém stadiu nemoci. 
Poškozenou tkáň je ale třeba co nejrychleji 
odstranit. Jedním ze způsobů, jak nádor 
detekovat a odstranit, je s pomocí magnetic-
ké detekce sentinelové uzliny. „Jde o šetrnou 
operační metodu, kdy je před samotným 
zákrokem pacientkám na rentgenovém  
pracovišti v lokální anestezii zavedena do  
nádoru pomocí tenké jehličky drobná mili-
metrová magnetická částice. Současně den 
před operací chirurg aplikuje opět s pomocí 
drobné jehličky do podkoží prsu magnetický 
roztok. Díky sondě, která reaguje na mag-
netické záření, pak operatér velmi elegantně 

najde v prsu nádor a vyjme jej, aniž by došlo 
k odstranění zdravé tkáně,“ vysvětluje lékař 
chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk 
MUDr. David Seidenglanz. 

Stejnou technikou pak lékaři během 
zákroku odstraňují sentinelové uzliny 
z podpaží. „Jde o uzliny, které by eventuálně 
jako první obsahovaly metastázy nádoru. 
V podpaží je mnoho uzlin a dříve, když ne-
existovaly tyto šetrné operační techniky, se 
musely odebrat všechny, čímž vznikaly velmi 
nepříjemné pooperační komplikace. Díky 
označení magnetickou látkou nyní odebí-
ráme pouze dvě až tři sentinelové uzliny. 
Na základě jejich histologického vyšetření se 
potom odvíjí další strategie léčby pacien-
tek a jejich prognóza,“ dodává lékař. Podle 
MUDr. Seidenglanze je pro ženy zásadní ta 

skutečnost, že se již rutinně nemusejí odstra-
ňovat všechny uzliny z podkoží. 

Kromě detekce uzlin magnetickou látkou 
se na jiných pracovištích používá k jejich 
označení také radionuklidová suspenze. 
„Oproti této technice je naše metoda výhod-
ná v tom, že odpadá nutnost vystavit paci-
entky radioaktivnímu záření a také nutnost 
složitější aplikace na klinikách nukleární 
medicíny,“ jmenuje další výhody nové meto-
dy chirurg ze šumperské nemocnice. 

V časném zachycení nemoci a jejím 
vyléčení sehrává velkou roli také čas 
a psychika. „Proto je ohromnou výhodou, 
že pacientkám v naší nemocnici nabízíme 
veškerý komfort od diagnostiky až po léčbu 
na našem pracovišti,“ hodnotí další klady 
nové metody léčby lékař Seidenglanz. 

V České republice lékaři ročně diagnosti-
kují zhruba 7 200 nových případů rakoviny 
prsu. Asi 1700 žen nemoci nakonec podleh-
ne. V posledních letech se čísla výskytu ra-
koviny prsu drží na stejné úrovni a zásadně 
nerostou. Vliv na to má podle šumperského 
lékaře zejména systém mamografických pre-
ventivních vyšetření i stále zdokonalující se 
onkologická léčba. Současný pozitivní vývoj 
ale komplikuje pandemie koronaviru, kvůli 
níž řada žen preventivní prohlídky odkládá. 
„Spolu s kolegy nyní na odděleních vidíme 
mnoho bohužel pozdně diagnostikovaných 
nádorů. Prosím neodkládejte prevenci,“ 
vzkazuje ženám MUDr. Seidenglanz. 
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Škola v Šumavské zve 
na Den otevřených dveří

Na Den otevřených dveří, který se usku-
teční v sobotu 5. března od 9 do 13 hodin, 
láká „Šestka“, ZŠ Šumperk v Šumavské 
ulici. Návštěvníci si budou moci vyzkou-
šet, co umějí interaktivní tabule a roboti, 
nakouknou do učeben, budou si moci 
vytvořit dáreček z keramiky, otestovat 
své pohybové dovednosti na opičí dráze 
a vyzkoušet si hru na různých hudebních 
nástrojích. Škola má ve svém logu žirafu, 
je složená ze zkratek – ŽIvot, RAdost, 
FAntazie. Veřejnost je srdečně zvána. -ger-

Knihovna nabídne 
burzu knih, semináře 

     i Klub čtenářů

Příznivce literatury 
a historie v březnu šum-
perská knihovna opět 
potěší. Na úterý  
1. března je napláno-
vaný od 18 hodin v malém sále knihovny 
další oblíbený literární seminář. Předná-
šející Marie Brožová se během něj zaměří 
na „alchymika slova“ Vladimíra Holana. 
V pondělí 7. března se po měsíci sejde 
oblíbený Klub čtenářů. Jeho členové 
budou od 17 hodin v klubovně v suterénu 
knihovny diskutovat o společně čteném 
románu Agathy Christie Dům na úskalí 
a o jejích dalších dílech. Hovořit budou 
i o knihách, jež v poslední době četli, 
a o tom, co je v poslední době v četbě 
zaujalo. Vítáni jsou noví zájemci, ti mohou 
psát na e-mail halmichova@knihovnaspk.
cz nebo seligova@knihovnaspk.cz. Člen-
ství je zdarma.
V březnovém pokračování cyklu před-
nášek z moderních dějin se přednášející 
Tomáš Hlavsa tentokrát zaměří na jedno 
obrovské bojiště 2. světové války, kde se 
rozvinul nevídaný konflikt vedený nelí-
tostně na moři i na souši – na válku v Ti-
chomoří. Povídání protká mikropříběhy, 
zajímavostmi a řadou dobových fotografií. 
Seminář se odehraje ve středu 16. března 
od 18 hodin ve velkém sále knihovny.
Doslova „za hubičku“ si budou moci 
ve čtvrtek 17. března zájemci koupit 
nejrůznější publikace vyřazené z knihov-
ního fondu. Burza knih, určená dospělým 
čtenářům, se odehraje od 14 do 17 hodin 
ve vestibulu knihovny a příchozí si budou 
moci vybrat jak z beletrie, tak z naučné 
literatury. -red-

Město Šumperk otevřelo expozici Čaro-
dějnické procesy v roce 2010. Návštěvníkům 
zajímavou formou představuje temné období 
šumperských dějin 17. století a zároveň 
vzdává hold obětem inkvizičních procesů, 
jichž jen přímo ze Šumperka bylo pětadvacet. 
„Expozice byla ve své době vybavena moder-
ním elektronickým audioprůvodcem. Ve slu-
chátkách tak návštěvníky provází sugestivní 
hlas postavy předsedy soudního tribunálu 
Bobliga. Technické vybavení expozice už ale 
dosluhuje,“ vysvětlila místostarostka Marta 
Novotná. 

Jen loni audioprůvodce použili 7 474 ná- 
vštěvníci a za celou dobu její existence téměř 
sedmdesát sedm tisíc osob. „Koncem loň-
ského roku nás oslovila společnost Jeseníky 
– Sdružení cestovního ruchu, která nás in-
formovala o tom, že připravuje přeshraniční 
projekt v oblasti cestovního ruchu s názvem 

Populární expozice Čarodějnických procesů, která je umístěna ve sklepení Geschaderova 
domu, by mohla projít rekonstrukcí. Město se připojilo k přeshraničnímu projektu v oblasti 
cestovního ruchu s názvem Po stopách čarodějnic, a má tak šanci na zisk evropské dotace. 
Tyto peníze by zamířily právě do turisty hojně navštěvované expozice.

Po stopách čarodějnic v česko-polském 
pohraničí, financovaný z Programu Interreg 
V-A ČR-Polsko. Tato nabídka přišla v pravý 
čas v souvislosti se záměrem modernizovat 
expozici, proto jsme se rádi k projektu připo-
jili,“ vysvětlil vedoucí oddělení kultury Bohu-
slav Vondruška. Sdělil, že součástí zamýšlené 
modernizace budou noví audioprůvodci 
a také doplnění vybraných prostor expozice 
o dynamické prvky videomappingu. 

„V tuto chvíli je podaná žádost a spolu 
s našimi projektovými partnery, jak na čes-
ké, tak i polské straně, doufáme, že se nám 
podaří finance na projekt získat. Tyto peníze 
by pokryly až pětaosmdesát procent nákladů 
na modernizaci expozice,“ doplnil Vondruška. 

Expozice je přístupná denně od června 
do září. Mimo sezonu je třeba se předem 
k prohlídce objednat. Více informací 
na www.infosumperk.cz. -red, bv-

O expozici v Geschaderově domě
je mezi turisty velký zájem. 
 Foto: archiv

EXPOZICI ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ 
ČEKÁ MODERNIZACE 

Spolek Junák – český skaut, středisko 
Rudy Knotka Šumperk provozuje v areá-
lu kasáren Skautský dům pro pět oddílů 
s různým zaměřením. „Opravili jsme zde 
místnost, která bude nově sloužit jako dílna 
pro děti s chutí tvořit. Abychom mohli začít 
vyrábět, potřebovali jsme ještě nakoupit 

Lidé podpořili šumperské skauty
Nejúspěšnějšími byli v programu „ČSOB pomáhá regionům“ v Olomouckém kraji šumperští 
skauti. Díky finanční podpoře od veřejnosti, jež přesáhla devadesát tisíc korun, se děti budou 
moci pustit do tvoření v nové dílně.

vybavení a materiál. Proto jsme se zapojili 
do kampaně nazvané ČSOB pomáhá regio-
nům,“ vysvětlil Ondřej Hampl ze šumper-
ského střediska Junáka. Veřejnost, jíž patří 
obrovský dík, na projekt přispěla celkem 
částkou 92 699 korunami, ČSOB přidala 
dalších padesát tisíc korun. -red-
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Publicistika

Rachel při hodině se šumperskými studenty, 
po návratu do Bostonu se chce inspirovat stylem 
výuky v Česku.  Foto: -ger-

Těší mne, že žáci se 
v angličtině zlepšují. 
Naopak mne překvapilo, 
že se bojí vyjádřit svůj 
názor. Ve Spojených 
státech jsou žáci 
k diskuzi vedeni nejen 
ve škole, ale i v rodině.
 R. Drewová

Rachel Drewová je absolventkou Boston 
College, její specializací je vzdělávání žáků 
základních škol a biologie. A proč se vydala 
na praxi do Evropy? „Chtěla jsem se zlepšit 
ve výuce a metodice jazyků pro žáky, kteří 
nemají angličtinu jako mateřský jazyk. 
Zároveň jsem se chtěla dozvědět něco o jiné 
zemi, její kultuře a zvycích,“ říká sympatická 
Američanka, jež si oblíbila pravou českou 
svíčkovou, líbí se jí srdečnost místních lidí 
a zamilovala si pěší procházky městem, které 
v Americe nejsou příliš obvyklé.

Prozrazuje, že čeština je pro ni poměrně 
tvrdým oříškem, s nímž se ale hned od po-
čátku snaží popasovat. „V září jsem uměla 
jen pár frází. Teď už mám za sebou on-line 
kurz českého jazyka, čtu české pohádky, ale 
čeština je poměrně náročný jazyk, stále mám 
problémy s komunikací,“ svěřuje se Rachel.

Potvrzuje, že jí hodně pomáhají ostatní 
pedagogové. „Za půl roku mého působení 
na střední odborné škole už tvoříme sehraný 
tým,“ pochvaluje si Rachel. Podle ní má 
Česká republika ve srovnání se Spojenými 
státy výhodu v tom, že zde existuje obrovský 
výběr středních škol s různými zaměřeními. 
V USA totiž tyto možnosti nejsou, existuje 
zde pouze jeden druh střední školy, který je 
pro všechny stejný. 

„Těší mne, že žáci se v angličtině zlepšují. 
Naopak mne překvapilo, že se bojí vyjádřit 

Má 24 let, žije v Bostonu ve státě Massachusetts a na jeden školní rok přesídlila do Šumperka na Střední odbornou školu v Zemědělské ulici. 
Rachel Drewovou do České republiky zavál společně s další třicítkou stipendistů ze Spojených států prestižní Fulbrightův program.

Žáci dělají pokroky v angličtině, učí je Američanka Rachel

svůj názor. Žáci jsou u nás k diskuzi vedeni 
nejen ve škole, ale i v rodině,“ říká americ-
ká učitelka, jež už má za sebou také první 
předávání vysvědčení v Česku. Vysvětlu-
je, že v USA je vysvědčení podobné, jen 
mladší děti dostávají slovní hodnocení 
a na střední škole žáci nedostávají známky, 
ale jsou hodnoceni písmeny od A po F.

Rachel Drewová při-
znává, že se po návratu 
do Bostonu určitě nechá 
inspirovat stylem výuky 
v Česku. „Líbí se mi, že 
při výuce jazyka se žáci 
v hodinách zaměřují 
na konverzaci, výslov-
nost, gramatiku, a tak 
více proniknou do pro-
blematiky cizího jazyka. 
Ve Spojených státech se 
metodika zaměřuje spíše 
na přirozené vstřebávání jazyka a vysvětlo-
vání do hloubky se někdy opomíjí,“ srovnává 
Rachel styly výuky.

Podle ředitelky Střední odborné školy 
Šumperk Evy Kostecké je největším příno-
sem pro žáky každodenní kontakt s rodilou 
mluvčí, díky kterému se mohou významně 
posunout ve znalostech anglického jazyka 
a americké kultury. „Rachel kromě výuky 

v běžných hodinách vede v rámci mimoškol-
ní činnosti English club, kde se žáci mohou 
dále zdokonalovat. Máme obrovské štěstí, že 
Rachel ve škole máme, je přátelská a mezi 
žáky i učiteli je velmi oblíbená pro svoji 
otevřenost, vstřícnost, pozitivní přístup a ne-
ustálý úsměv na tváři,“ říká Eva Kostecká.

Zdůrazňuje, že praxí učitelky ze Spo-
jených států kontakt se 
zahraničím pro šumperské 
studenty nekončí. V rámci 
programu Erasmus+ 
je čekají zahraniční 
stáže. „Na začátku března 
odcestuje na třítýdenní 
odbornou stáž čtyřiadva-
cet žáků oboru Cestovní 
ruch a hotelový provoz 
do maďarské Budapeš-
ti, kde budou pracovat 
ve čtyřhvězdičkových 

hotelech. A na přelomu března a dubna se 
na odbornou stáž vydá čtrnáct žáků z oboru 
Agropodnikání a Ekologie a životní pro-
středí a třináct žáků z oboru Cestovní ruch 
a hotelový provoz do polského Krakowa. 
Odborná stáž proběhne ve čtyřhvězdičko-
vých hotelech, v botanické zahradě Jagellon-
ské univerzity a v místních zemědělských 
farmách,“ doplňuje ředitelka školy. -ger-

Rachel Drewová 
je absolventkou 
Boston College, 
její specializací je 
vzdělávání žáků 
základních škol  
a biologie.  
Foto: S. Singerová
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Rozhovor

Zájem je o rukodělné 
aktivity, ty sportovní 
teď moc netáhnou, 
říká ředitelka 
„Dorisky“

Pandemie koronaviru výrazně proměni-
la poptávku po volnočasových aktivitách. 
Své o tom vědí ve Středisku volného času 
a zařízení pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků Doris Šumperk, 
jemuž místní neřeknou jinak než Doriska. 
„Zatímco před třemi lety by se nám zřejmě 
nikdo nepřihlásil do rukodělných kroužků, 
nyní doslova frčí,“ říká ředitelka „Doris-
ky“ Petra Müllerová. Potvrdil to podle ní 
zářijový zápis do kroužků. Některé z nich 
stále mají volnou kapacitu a zájemci se 
ještě mohou za výhodnou cenu přihlásit. 
Vedle kroužků „Doriska“ nabízí třeba 
novinku v podobě uměleckých inspirací 
a spustila přihlašování na letní tábory.

Do relativního normálu jste naskočili 
o loňských letních prázdninách. Co vám 
pomohlo „přežít“ dobu předchozích lock- 
downů a uzavření školských zařízení?

Určitě to byl kontakt s našimi účastníky 
a fanoušky na Facebooku. Během prvního 
lockdownu jsme nabízeli on-line výzvy 
ke smysluplnému trávení volného času, když 
nás zavřeli podruhé, rozjeli jsme „Živáky“, 
tedy půlhodinová cvičení a tvoření. A ohlas 
byl velký, navíc se v této aktivitě naši peda-
gogové doslova našli a ukázalo se, že jsou 
spolu s nenápadnými THP parta skvělých 
lidí, na které se můžeme spolehnout. V květ-
nu pak přišlo obnovení zájmové činnosti 
v omezeném režimu a v létě jsme už mohli 
fungovat naplno. Měli jsme šestadvacet 
táborů „bez roušek“, na něž se přihlásilo víc 
zájemců, než jsme mohli přijmout. 

To bylo určitě velkým příslibem, že bude 
zájem i o poprázdninové aktivity, že? Nabí-
zených kroužků bylo téměř sto čtyřicet. 

Přesně tak, v září jsme natěšeně otevřeli 
kroužky… a přišlo malé zklamání. Ve srov-
nání s dobou před pandemií se přihlásilo 
méně účastníků. Ne že by nebyl zájem 
o kroužky jako takové, ale lidé zřejmě 
vyčkávali, jak se vyvine epidemická situace. 
Od ledna jsme proto spustili nové přihlašo-
vání s poloviční platbou. 

Nabídka kroužků na vašem webu je oprav-
du úctyhodná. O které je největší zájem?

Jednoznačně o rukodělné. Možná to souvisí 

se zmíněnými „Živáky“, jimiž jsme lidi k této 
aktivitě nevědomky přitáhli. Jsme z toho vel-
mi nadšení, navíc se nám podařilo přeměnit 
čajovnu ve vile Doris na řemeslnou dílnu, 
takže jsme se vydali právě i tímto směrem.

Myslím, že nabídka kroužků je opravdu 
pestrá, některé jsou ale méně naplněné. 
Potýkáme se s menším nadšením pro spor-
tovní vyžití. Naštěstí nejde o kroužky, ale 
o aktivity. V minulosti obrovsky táhl florbal, 
když jsme vyhlásili turnaj, byl okamžitě 
naplněný. O podzimních prázdninách se 
nám ale přihlásil jen jeden tým a podobné 
to bylo i s badmintonem nebo pin-pongem. 
Sportovní aktivity teď momentálně nefrčí. 
Jedinou výjimkou bylo in-line bruslení, které 
opět plánujeme na jaro.

Tradičně nejvíc akcí pro veřejnost má 
na svém kontě výtvarné oddělení, jež 
nedávno přišlo s novinkou v podobě umě-
leckých inspirací. Co se pod tímto názvem 
skrývá?

Jde o cyklus otevřených dílen pro školní 
děti, ve kterých se seznamují s výtvarnými 
umělci a pouštějí se do tvoření tak jako oni. 
Experimentují s výtvarnými technikami 
i prostředky a vytvářejí vlastní, originální 
dílo – třeba módní doplněk z plsti, obraz, 
tašku nebo tričko na prázdniny. Každé 

setkání je inspirováno jedním umělcem, teď 
v březnu jím bude ruský malíř Wassily Kan-
dinsky. Do tvoření se přitom může zapojit 
i doprovod dětí a společně si užít hezké od-
poledne. A možná zjistí, že výtvarné umění 
není nuda, ale že nám v dnešní konzumní 
době může předat hodně cenného.

V této souvislosti musím říct, že obdivuju 
všechny naše pedagogy za to, že nabízíme 
tzv. Doris „made“ aktivity, jež sami vytváří-
me. Toho si opravdu nesmírně vážím.

„Made in Doris“ jsou i letní tábory, 
na které jste už spustili přihlašování. Z ja-
kých mohou letos zájemci vybírat?

Zatím nabízíme osm příměstských táborů 
s různým zaměřením, od sportovních přes 
řemeslné, výtvarné a tvořivé až po taneční, 
a deset táborů pobytových. Letošní novin-
kou pak je putovní tábor, během něhož 
budou mít nadšení turisté možnost propad-
nout kouzlu Moravskoslezských Beskyd. 
Přestože už teď je na našich táborech místo 
pro šest stovek táborníků, nabídka ještě není 
kompletní. Připravujeme totiž další čtyři pří-
městské - přírodovědný, cukrářský, kuchař-
ský a řemeslný. Informace najdou zájemci 
na našem webu a na Facebooku.

 Děkuji za rozhovor.
 Z. Kvapilová

Nové dílny umě-
leckých inspirací 
seznamují děti 
s významnými 
umělci, ty pak
 tvoří podobně 
jako oni.  
 Foto: SVČ Doris
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Vysokoškolské studium v Šumperku

V ŠUMPERKU LZE STUDOVAT MARKETING, STROJÍRENSTVÍ I VEŘEJNOU SPRÁVU
V Šumperku lze v nadcházejícím aka-

demickém roce 2022/2023 studovat nový 
bakalářský studijní program Marketing, 
specializace Marketing a obchod, studenti 
se mohou také hlásit na perspektivní 
technicky zaměřený obor Strojíren-
ství. Oba zmíněné obory lze studovat 
na detašovaných pracovištích Vysoké 
školy báňské – TU Ostrava v Šumperku. 
Ve městě má rovněž sídlo konzultační 
středisko Provozně ekonomické fakulty 
České zemědělské univerzity v Praze, kde 
lze studovat obor Veřejná správa a regio-
nální rozvoj.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo 
nový program Marketing v Šumperku 
otevřít. Považujeme to za obrovský úspěch. 
Za tímto krokem stojí nemalé úsilí Nadač-
ního fondu bakalářských studií i vedení 
Vysoké školy báňské – TU Ostrava. Domní-
vám se, že jde o skvělý příklad spolupráce 
po ose podnikatelé, město a akademická 
sféra,“ uvedla šumperská místostarostka 
a předsedkyně správní rady Nadačního 
fondu Centra bakalářských studií v Šum-
perku Marta Novotná. Vysvětlila, že 
iniciativa vzniku nového programu vzešla 
od podnikatelů, kteří jsou členy a záro-
veň donátory Nadačního fondu Centra 
bakalářských studií. Podle nich absolventi 
marketingu na trhu práce citelně scházejí. 
Studenti nového oboru se budou vzdělávat 
na detašovaném pracovišti Ekonomické 
fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava 
v prostorách Obchodní akademie Šumperk. 
Studium bude probíhat v prezenční formě, 
přihlášky do 1. kola přijímacího řízení lze 
podat nejpozději do 31. března 2022. -ger-

TECHNICKY ZAMĚŘENÉ 
STUDIUM

Pokud je zájemce o studium v Šumperku 
technicky zaměřený, může zvolit Strojní 
fakultu Vysoké školy báňské - TU Ostrava, 
která má své detašované pracoviště v prosto-
rách Městské knihovny TGM v ul. 28. října. 
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení 
lze podávat do 31. března 2022. 

Studium probíhá v akreditovaném baka-
lářském studijním programu Strojírenství 
v oboru Strojírenská technologie. Jde o čtyř-
semestrální studium povinných předmětů, 
odborné předměty se začínají vyučovat 
od pátého semestru. Výuka u prezenční 
formy studia probíhá denně, u kombinované 
formy dvakrát týdně. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Své konzultační středisko má v Šumper-
ku, v prostorách Akademie Jana Amose 
Komenského, nám. Míru 4, také Provozně 
ekonomická fakulta České zemědělské uni-
verzity v Praze, jež místním zájemcům nabízí 
studijní obor Veřejná správa a regionální roz-
voj. Studium programu 
poskytuje absolventům 
velmi široké základy 
ekonomických, manažer-
ských a společensko-věd-
ních disciplín s důrazem 
na bezprostřední využití 
v praxi. Uplatní se v institucích místní, re-
gionální i státní správy a mohou pracovat 
rovněž v malých a středních podnicích 
soukromé sféry. Koncepce programu vychází 
z aktuálních potřeb společnosti integrované 
do evropských struktur.

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ 
PODPORUJE NADAČNÍ FOND 

Nadační fond Centra bakalářských studií 
byl v regionu založen na podporu vyso-
koškolského studia, zejména technického 
zaměření, v roce 2003. Fond finančně pod-
poruje bakalářská studia VŠB – TU Ostrava 
na detašovaných pracovištích v Šumperku. 
Jeho zakladateli jsou město Šumperk a vý-
znamné průmyslové podniky ze Šumperka 
a širokého okolí. Centrum bakalářských 
studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 

v budově Městské knihovny T. G. Masaryka.
Cílem nadačního fondu je zejména finan- 

ční podpora provozu detašovaných pracovišť, 
ale také koordinace komunikace a vztahů 
mezi VŠB – TU Ostrava a zástupci průmy-
slových podniků, iniciace jednání o mož-
nostech změn v nabídce studia a spolupráce 
s univerzitou v oblasti motivace nejlepších 
studentů v Šumperku. 

„Když se ohlédne-
me za téměř dvaceti-
letou historií existence 
Centra bakalářských 
studií, zjistíme, že 
v Šumperku získalo 
bakalářský titul již pět 

set třiapadesát absolventů Fakulty strojní 
VŠB – TU Ostrava a dvě stě třicet absolventů 
Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava,“ 
doplnila předsedkyně správní rady Centra 
bakalářských studií Marta Novotná.
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Šumperský zpravodaj

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
UNIVERZITY V PRAZE

Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Studium: prezenční a kombinované
Sídlo v Šumperku: Regionální institut vzdělávání s.r.o., 
nám. Míru 211/4 787 01 Šumperk
Přihlášku je třeba dodat do: naplnění kapacity střediska 
(max. do 20. 8. 2022)

STROJNÍ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TU OSTRAVA

Studijní obor: Strojírenská technologie
Sídlo v Šumperku: Centrum bakalářských studií, v budově 
Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, ul. 28. října 1
Přihlášku je třeba dodat do: 31. 3. 2022

EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TU OSTRAVA

Studijní obor stávající: Veřejná ekonomika a správa 
(noví studenti již nejsou přijímáni)
Nový obor od studijního roku 2022/2023: Marketing a obchod
Sídlo v Šumperku: budova OA a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31
Přihlášku je třeba dodat do: 31. 3. 2022
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Březen je měsícem 
čtenářů, knihovna 
chystá řadu akcí

Michael Žantovský 
pohovoří nejen 
o Václavu Havlovi. 
 Foto: O. Němec

Březen se každoročně 
slaví v knihovnách jako 
měsíc čtenářů. Šumperské 
knihovnice při této příležitosti chystají 
nejen pro své čtenáře, ale i pro širokou 
veřejnost bohatý program.

Irán jako kolébka perské civilizace překva-
pil známou slovenskou fotografku Katarínu 
Líškovou svou láskou a respektem k starým 
tradicím. Nejen o tom bude řeč na bese-
dě nazvané Iránský seznam, jež navazuje 
na výstavu fotografií, která byla v Knihovně 
TGM instalována loni v březnu. Setkání je 
naplánováno na úterý 8. března od 17 hodin 
ve velkém sále knihovny.

Aleš Kauer, výtvarník, básník, performer, 
zakladatel bibliofilského nakladatelství Ado-
lescent, několika avantgardních hudebních 
projektů, organizátor kulturních akcí a lite-
rárně-hudebního festivalu Kvílení, přijede 
po čase opět do Šumperka. Ve velkém sále 
knihovny nabídne v pátek 11. března cyklus 
„Heron“ – zhudebnělé básně, ale i proslovy 
či pouhopouhé průpovídky Ivana Martina 
Jirouse. Básnický večer začíná v 18 hodin.

V polovině března zavítá do knihovny 
v rámci cyklu pořadů Poezie a hudba pražský 
písničkář Jan Burian. V rámci koncertu 
ke svým blížícím se sedmdesátinám nabídne 
posluchačům nové písně, nové čtení, nové 
myšlenky se starým obsahem… Dějištěm 
bude v úterý 15. března od 17 hodin velký sál.

Václav Havel tady a teď je název besedy 
s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihov-
ny Václava Havla, jenž je mužem několika 
profesí – překladatel, novinář, spisovatel, tis-
kový mluvčí, poradce prezidenta, diplomat. 

Také proto je možné s ním zavést řeč na tak 
rozmanitá témata, jakými jsou například 
moc a bezmoc občanské společnosti, nárůst 
extremizmu a populizmu, demokracie tváří 
v tvář pandemii či politické korektnosti, 
radosti překladatelského řemesla, ale i to, 
zda se Václav Havel opravdu setkal  
s Woody Allenem… Stačí jen přijít ve čtvr-
tek 24. března v 18 hodin do velkého sálu 
knihovny.

O týden později, ve čtvrtek 31. března, 
zavítá do knihovny Martina Trchová, oso-
bitá zpěvačka, skladatelka, textařka a také 
výtvarnice. Vystoupí zde v rámci cyklu 
Poezie a hudba spolu se svými dlouholetými 
spoluhráči Patrikem Henelem, Radomí-
rem Polívkou a Petrem Chloubou. Držitelé 
ceny Anděl z roku 2017 hrají vlastní tvorbu 
vycházející ze silné ženské písničkářské 
generace a žánrově se pohybují na hranicích 
jazzu, blues, folku, latiny a šansonu. Koncert 
se odehraje od 18 hodin ve velkém sále. -kv-

Otevře se nová výstava, 
tu končící uzavře dernisáž 

Ve čtvrtek 3. března přivítá knihovna 
výtvarnici Irenu Šafránkovou, jež mimo jiné 
ilustrovala knihu básní pro dospělé Potvora 
mlsná spisovatelky Daniely Fischerové. Prá-
vě ona výstavu ilustrací a volně související 
tvorby Inky Šafránkové, která mimo jiné 
obdržela v roce 2003 cenu za nejkrásnější 
ilustrace na knižním veletrhu Havlíčkově 
Brodu, uvede. Vernisáž výstavy nazvané Po-
tvora mlsná & spol. se uskuteční v 17 hodin 
v půjčovně pro dospělé a v malém sále.

O týden později, ve čtvrtek 10. března, 
proběhne od čtvrté odpolední dernisáž 
výstavy kreseb dinosaurů Vlada Rimbaly, jež 
je k vidění v půjčovně pro mládež. Zájemci 
o zakoupení vystavených ilustrací mohou 
využít přítomnosti výtvarníka a obrázek si 
z knihovny odnést. -red-

Ilustrace z knihy Potvora mlsná

Jan Burian nabídne posluchačům nové písně, nové čtení, 
nové myšlenky se starým obsahem…   Foto: L. Kladníček
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Cimrmani přivezou 
Posla z Liptákova

Dům kultury uvede ve čtvrtek 10. března 
divadelní hru „Posel z Liptákova“ z pera 
trojice autorů Smoljak, Svěrák, Cimrman. 
Divadlo Járy Cimrmana tak do Šumperka 
zavítá po delší pauze. Vzhledem k rozvol-
nění epidemických opatření je o vstupen-
ky velký zájem.
V hlavních rolích Zdeněk Svěrák, Miloň 
Čepelka, Robert Bárta a Petr Brukner se 
vydají do Liptákova v Jizerských horách, 
aby učinili významný objev. Nález dvou 
dosud neznámých Cimrmanových her 
bude pro diváky znamenat expedici 
do dob Cimrmanova stáří v podobě nastu-
dovaných her „Posel světla“ a „Vizionář.“ 
Představení začíná v 19 hodin ve velkém 
sále. -red-

Zibura nahlédne 
i do Jeseníků  

Po světě se už Ladislav Zibura „narajzoval“ 
dost. Není divu, že nyní zatoužil důvěrně 
poznat svou vlast. O své zážitky se podělí 
během přednášky v kině Oko ve středu  
2. března od 18.30 hodin.

„Podíváte se do oblastí známých i ne-
známých – od jihočeských rybníků přes 
uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. 
Zasmějete se nad příběhy svérázných lidí, 
dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, 
a vyslechnete si zapomenuté zajímavosti 
z naší historie,“ zve na přednášku ředitel 
kina Kamil Navrátil. Prozrazuje, že nově se 
Ladislav nevydává na pěší pouť, ale vyráží 
jako řidič-začátečník autem. „Je vtipné, že 
si někdo pořídí na cestování auto, u něhož 
je od začátku jisté, že cesty po Česku nevy-
drží. Jediné, co z něj zůstane, je registrační 
značka ‚PROMINTE‘ doplňuje Navrátil 
a podotýká, že ten, kdo dočetl novou 
knihu Prázdniny po Česku, ví, že Zibura 
na konci zmiňuje Jeseníky, a to jen v tom 
nejlepším slova smyslu. -red-

Na březnovém koncertu cyklu Klasika 
Viva se představí varhanice Daniela 
Valtová Kosinová, jež patří mezi nej-
lepší české hráčky na tento nástroj. 
Varhany klášterního kostela 
rozezní v pondělí 28. března 
od sedmé podvečerní. 

„Je to už dávno, kdy 
jsme měli možnost 
poslechnout si na našich 
koncertech varhany. 
Ty v klášterním kostele 
přitom jsou v perfektním 
stavu a nádherně zní. 
Daniela Valtová Kosi-
nová je vynikající uměl-

Přednáška bude směřována na novodobou 
historii válečných konfliktů, pozornost sou-
středí na oblast Blízkého východu a Afgháni-
stánu. Mapuje stručně historii Afghánistánu, 
jež je základním kamenem k pochopení 
problémů, se kterými se naši vojáci setkávali 
při každodenním plnění úkolů. Na základě 
zkušeností jednoho z přímých účastníků 
mise, fotografií a krátkého videa budou moci 
posluchači nahlédnout do jejich reálného 
života. -red-

Roman Kopřiva, někdejší příslušník průzkumných jednotek a speciálních sil Armády ČR, 
zavítá v březnu do Šumperka. Přednášku s názvem „Povstalecký a protipovstalecký boj v Af-
ghánistánu“ nabídne dům kultury ve středu 30. března v 18 hodin v G-klubu.

„Inženýra Romana Kopřivu a jeho 
přednášku nám doporučila Mirka Adamo-
vá, produkční a manažerka, s níž jsme už 
víckrát spolupracovali na různých kulturních 
projektech. Věříme, že téma vojenských ope-
rací za účasti českých vojáků osloví určitou 
skupinu lidí, kteří se zajímají o vojenskou 
historii i současnost. Roman Kopřiva pochá-
zí z našeho kraje a má za sebou úspěšnou 
vojenskou kariéru,“ říká jednatelka domu 
kultury Hana Písková.

Klasika Viva nabídne varhanní recitál

O VOJENSKÝCH OPERACÍCH V AFGHÁNISTÁNU 
POHOVOŘÍ ROMAN KOPŘIVA

Roman Kopřiva přiblíží život v Afghánistánu 
během mise.  Foto: archiv

Ladislav Zibura se o zážitky z cest po Čechách 
a Moravě podělí v kině Oko.  Foto: archiv

Harfistka Daniela Valtová Kosinová. 
 Foto: archiv

kyně a varhany jsou přesně tím 
nástrojem, který si po odmlce 

v pravidelných koncertech 
zasloužíme slyšet,“ říká 
pořadatel cyklu Roman 
Janků. Vzápětí prozrazuje, 
že v dubnu v Šumperku 
vystoupí finalista televizní 
soutěže Vitosos V4+, šest-
náctiletý harfista Martin 
Sadílek. Vstupenky lze 
koupit v pokladně domu 
kultury a v infocentru 
na Hlavní třídě, on-line 
jsou dostupné na www.
klasikaviva.cz.  -kv-
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SPOLEČENSKÝ SERVIS – Kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šum-
perk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí. Změna programu vyhrazena!

 akce pro děti,  akce pro seniory,  divadelní představení,  filmy, promítání,  koncerty, hudební pořady,  přednášky, besedy, autorská čtení, 

 výstavy, vernisáže,  tvoření, výtvarné aktivity,  plesy, taneční akce,  festivaly, slavnosti,  sport, pohyb, aktivní vyžití,  ostatní

Dlouhodobé výstavy
   Od 3. 3. do 22. 5. Bohumil Teplý / 

1932–2020, výstavní síň, muzeum
   Do 3. 4. Anna Boček Ronovská – 

Neverending story, Hollarova galerie, 
muzeum

   Do 27. 3. Zmizelý Hrubý Jeseník, 
výstava fotografií, Rytířský sál, muzeum

   Do 30. 6. Středověk hrou, 
Muzejíčko, muzeum

   Od 8. 3. do 1. 5. Mandala – cesta 
k sobě, výstava kreseb Zdenka Kubíčka, 
Galerie mladých, muzeum

   Stálá expozice VM Šumperk: 
Příroda a dějiny severozápadní 
Moravy, muzeum

   Od 2. 3. do 3. 4. Petra Malinová: 
„Rostlinám“, malba přírodninami, 
Galerie J. Jílka

   Do 24. 4. Eva Karásková: In natura, 
výstava fotografií, divadlo

   Do 30. 6. Výstava prací studentů 
uměleckých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk, 
divadlo

    Do 2. 3. Jiří Hauschka: Sovy nejsou 
tím, čím se zdají být, výstava obrazů, 
půjčovna pro dospělé, knihovna

    Od 3. 3. do 27. 4. Inka Šafránková: 
Potvora mlsná & spol., výstava ilustrací 
a volně související tvorby, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

    Do 10. 3. Vlado Rimbala: 
Dinosauři, výstava ilustrací, půjčovna 
pro děti a mládež, knihovna

   Do 31. 3. Jan Kavan – Neurčitý 
čas, výstava grafiky, Pavilon – Kabinet 
grafiky, Eagle Gallery

Úterý 1. března
  17.55 Mimořádná událost, ČR, 

komedie, 12+
    18.00 Literární seminář: Vladimír 

Holan, přednáší M. Brožová, malý sál, 
knihovna

  20.00 V létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

Středa 2. března
   18.00 Petra Malinová: „Rostlinám“, 

malba přírodninami, vernisáž výstavy, 
Galerie J. Jílka

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC Vsetín, zimní stadion
   18.30 Ladislav Zibura: Prázdniny 

v Česku, cestovatelská projekce, stand-
up, kino Oko

Čtvrtek 3. března
   9.00 Bohumil Teplý / 1932–2020, 

otevření výstavy, výstavní síň, muzeum
  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
    17.00 Inka Šafránková: Potvora 

mlsná & spol., vernisáž výstavy ilustrací 
a volně související tvorby I. Šafránkové 
uvede spisovatelka D. Fischerová, 
půjčovna pro dospělé, malý sál, 
knihovna

  17.35 V létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

  20.00 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Pátek 4. března
   15.00–19.00 Kurz pletení košíku 

z pedigu, japonská vazba, nutné přihlásit 
se, hobby ateliér, vila Doris

  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

   15.30–20.00 Kurz šití kuchyňské 
chňapky, nutné přihlásit se, šicí dílna, 
Komín

  17.35 V létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

   19.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, VK, divadlo

  20.00 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Sobota 5. března
   9.00–17.00 Keramika pro každého, 

otevřená keramická dílna pro děti 
i dospělé, nutné přihlásit se, artedílna, 
Komín

  9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK 
Šumperk B – KK Slovan Rosice B, 
kuželna, Tyršův stadion

  10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor muži: 
TJ Šumperk – Sokol Dolní Studénky, 
tělocvična, kurt 1, ZŠ 8. května

  10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor 
ženy: TJ Šumperk – TJ Velká Bystřice, 
tělocvična, kurt 2, ZŠ 8. května

  12.00 Fotbal muži: FK Šumperk A – FC 

Slavoj Olympia Bruntál A, přátelské 
utkání, hřiště, Tyršův stadion

  13.00 Kuželky muži A: KK Šumperk A 
– TJ Horní Benešov, kuželna, Tyršův 
stadion

  14.50 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

   15.30 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolata, VK, Hrádek, divadlo

 16.30 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolata, VK, Hrádek, divadlo 

  17.00 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, ČZ

  20.25 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Neděle 6. března
    10.00 Maxipes Fík, Divadlo 
Špílberg Brno, velký sál, dům kultury

  14.00 Fotbal: st. dorost U19 Šumperk – 
muži Česká Třebová, přátelské utkání, 
hřiště, Tyršův stadion

  14.35 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

   15.00 Šlágrparáda: Duo Jamaha, 
velký sál, dům kultury 

  16.40 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, ČZ

  20.00 Srdce na dlani, ČR, komedie

Pondělí 7. března
    17.00 Klub čtenářů: Agatha Christie 

– Dům na úskalí, setkání a debata nad 
knihou a dalšími díly autorky, klubovna 
v suterénu, knihovna

  17.20 Mimořádná událost, ČR, 
komedie, 12+

   19.00 PRELUDIUM ALOISE 
MOTÝLA: Martin Šulc (akordeon) 
a hosté: Pavla Šimová, Karolína 
Dolečková (klavír), Plameňáci 
Šumperského dětského sboru, klášterní 
kostel 

  19.30 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Úterý 8. března
   9.00 Mandala – cesta k sobě, 

otevření výstavy kreseb Zdenka Kubíčka, 
Galerie mladých, muzeum

    17.00 Katarína Líšková: Iránský 
seznam, beseda s fotografkou  

Kalendář akcí
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K. Líškovou, velký sál, knihovna
  17.20 V létě ti řeknu, jak se mám, SR, 

ČR, komedie, 12+
  19.45 Batman, USA, akční, krimi, 

drama, 12+, 

Středa 9. března
   14.45 Oko senior: Srdce na dlani, 

ČR, komedie
  16.40 Batman, USA, akční, krimi, 

drama, 12+, ČZ
   19.00 Klub Foyer: Slam Poetry 

Exhibice, vystoupí A. Svahilec, 
 E. Makumbirofa, D. Kunz, Lumi, foyer, 

dům kultury
  20.00 Artvečer – FK: Okupace, ČR, 

drama, 15+

Čtvrtek 10. března
  15.20 Proměna 3D, USA, 

dobrodružný, animovaný, komedie, ČZ
    16.00 Vlado Rimbala - Dinosauři, 

dernisáž výstavy ilustrací, půjčovna pro 
mládež, malý sál, knihovna

   17.00 Frankenstein, legendární 
horor, od 16.30 dramaturgický úvod, C, 
VK, divadlo

   17.00 Příběhy a atmosféra Jeseníků 
předválečných, přednáška M. Mately 
z Vlastivědného muzea Jesenicka 
a současně komentovaná prohlídka 
výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník, 
rezervace míst na tel. 583 363 070, 
Rytířský sál, muzeum

  17.30 Betlémské světlo, ČR, komedie, 12+
   19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Posel 
z Liptákova, velký sál, dům kultury 

  19.35 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Pátek 11. března
    14.00–18.00 Umělecké inspirace 

aneb zkoušíme tvořit jako výtvarní 
umělci, „otevřená“ výtvarná dílna 
inspirovaná tvorbou ruského malíře 
Wassila Kandinskyho, tvorba módního 
doplňku z plsti, nutné přihlásit se, 
výtvarný ateliér, Komín

   15.25 Proměna, USA, dobrodružný, 
animovaný, komedie, ČZ

   15.30–20.00 Kurz šití kuchyňské 
zástěry, nutné přihlásit se, šicí dílna, 
Komín

    16.00 Ferda Mravenec, hraje 
Docela velké divadlo, pohádka, VK, 
divadlo

  17.30 Betlémské světlo, ČR, komedie, 12+
    18.00 Aleš Kauer: „Heron“, básnický 

večer věnovaný I. M. Jirousovi, velký sál, 
knihovna

  19.35 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, 

Sobota 12. března
    9.00–12.45, 13.15–17.00 Výtvarné 

Balábile aneb výtvarná všehochuť, 
dopolední a odpolední výtvarná 
dílna pro školní děti, pro menší 
s doprovodem, výtvarný ateliér, Komín

   9.45 BTS – Živě ze Soulu, KOR, 
koncert, hudební 

  10.00 Kuželky krajský přebor muži B: 
KK Šumperk B – KS Moravský Beroun, 
kuželna, Tyršův stadion

  10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor muži: 
TJ Šumperk – TJ Hodolany, tělocvična, 
kurt 1, ZŠ 8. května

  10.00 Fotbal muži: FK Šumperk A – 
FK Nové Sady Olomouc A, přátelské 
utkání, hřiště, Tyršův stadion

  13.00 Kuželky 2. liga ženy B: KK 
Šumperk B – KK Vyškov B, kuželna, 
Tyršův stadion

   14.30 Proměna, USA, dobrodružný, 
animovaný, komedie, ČZ

  16.40 Batman, USA, akční, krimi, 
drama, 12+, ČZ

   17.00 Amadeus, strhující drama, VK, 
divadlo

  20.00 Betlémské světlo, ČR, komedie, 12+

Neděle 13. března
  14.50 Proměna, USA, dobrodružný, 

animovaný, komedie, ČZ
  17.00 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka

  19.10 Betlémské světlo, ČR, komedie, 
12+

Pondělí 14. března
  17.25 Betlémské světlo, ČR, komedie, 

12+
   18.00 Hudební podvečer, koncertní 

sál ZUŠ 
  18.00–20.00 Výuka řeckých tanců, 
nutno přihlásit se, středisko Sever

  19.25 Identita ES, SR, CAN, 
dokumentární

Úterý 15. března
     17.00 Poezie a hudba: Jan  

Burian 70, koncert a čtení k předčasným 
sedmdesátinám pražského písničkáře, 
velký sál, knihovna

  17.30 Nejhorší člověk na světě, NOR, 
drama, komedie, 12+

  20.00 Betlémské světlo, ČR, komedie, 12+

Středa 16. března
   14.45 Oko senior: Srdce na dlani, 

ČR, komedie
   17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 

jarní dekorace, nutné přihlásit se, šicí 
dílna, Komín

  17.55 Betlémské světlo, ČR, komedie, 
12+

    18.00 Seminář Moderní dějiny: 
Válka v Tichomoří, přednáší T. Hlavsa, 
velký sál, knihovna

   18.00 Absolventský koncert žáků ze 
třídy J. Valentové, klášterní kostel 

   19.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, od 18.30 dramaturgický úvod, 
A, VK, divadlo

  20.00 Artvečer – FK: Nejhorší člověk 
na světě, NOR, drama, komedie, 12+

Čtvrtek 17. března
   14.00–17.00 Burza knih, vestibul, 

knihovna
   16.00 Komentovaná prohlídka 

výstavy Bohumil Teplý / 1932-2020, 
výstavní síň, muzeum

  17.00 Okno do dvora, komediální 
thriller, D, VK, divadlo

Kalendář akcí

 Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3, tel. 
583 214 287, www.dksumperk.cz, pokladna DK: 
tel. 583 551 600 a 775 652 742, 

 Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, 
 tel. 777 193 190 (recepce Penzionu G), www.

galerie-sumperk.cz
 Městská knihovna T. G. Masaryka Šump-

erk:  ul. 28. října 1, tel. 583 214 588, www.
knihovnaspk.cz 

  Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel. 583 212 000, www.kinosumperk.cz, ČZ = 
české znění, v kalendáři akcí jsou pouze snímky, 
u nichž byly datum, případně čas uvedení 
v době uzávěrky tohoto čísla známy.
 SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel. 583 214 212–
214, Komín: Komenského 9, tel. 583 283 481, 
www.doris.cz

  Informační centrum Šumperk:  
budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno  
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,  
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz

 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

  ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sum-
perk.cz

Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a, 
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz 
Kuželky: www.kksumperk.cz
Fotbal: www.fksumperk.cz
Volejbal: www.tjsumperk.cz/sporty/volejbal
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Pátek 18. března
   10.30 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolata, VK, divadlo

   15.30–20.00 Jak si ušít nákupní 
tašku a pytlík na pečivo, nutné přihlásit 
se, šicí dílna, Komín

Sobota 19. března
    9.30–15.30 Naší krajinou, pěší 

výlet na Bukovku s hrami pro děti 
od 7 do 12 let, nutné přihlásit se, více 
na www.doris.cz 

     10.00 Do knihovny za pohádkou: 
Eminka a Emoušek, Divadlo Tramtárie, 
velký sál, knihovna

  13.00 Kuželky muži A: KK Šumperk 
A – SKK Jeseník, kuželna, Tyršův 
stadion

  20.20 PechaKucha Night, kino Oko

Neděle 20. března
   14.30-17.30 Relaxační malování: 

Svět Malého prince, malování suchým 
pastelem nejen pro začátečníky 
s D. Činčarovou, rezervace na tel. 
730 127 885, G-klub, dům kultury

Úterý 22. března
   18.00 Absolventský koncert žáků ze 

tříd L. Nezbedové, M. Novákové  
a J. Ristovské, klášterní kostel 

Středa 23. března
   18.00 Klub Gemini: Prof. Cyril 

Höschl – Stres, naučená bezmocnost 
a syndrom vyhoření, beseda spojená 
s autogramiádou knih C. Höschla, 
G-klub, dům kultury

  20.00 Artvečer – FK: Future Gate Film 
Festival: Tiong Bahru Social Club, SGP, 
komedie, sci-fi, 12+

Čtvrtek 24. března
   17.00 Jarní koncert Šumperského 

dětského sboru, divadlo
   18.00 Michael Žantovský: Václav 

Havel tady a teď, beseda, velký sál, 
knihovna

Pátek 25. března
   15.30–20.00 Jak si udělat vlastní 

nástěnku snů (vision board), vytvoření 
motivačního obrazu, nutné přihlásit se, 
Komín

Sobota 26. března
  10.00 Kuželky krajský přebor muži 

B: KK Šumperk B – KK Lipník nad 
Bečvou, kuželna, Tyršův stadion

  10.00, 14.00 Volejbal kraj. přebor 
muži: TJ Šumperk – SK Kojetín 2016, 
tělocvična, kurt 1, ZŠ 8. května

  13.00 Kuželky 2. liga ženy B: KK 
Šumperk B – KK Zábřeh, kuželna, 
Tyršův stadion

  14.50 Future Gate Film Festival: 
Fenomén, USA, dokument

  16.45 Future Gate Film Festival: Krátké 
sci-fi filmy od iShorts, krátké snímky 
domácích i zahr. filmařů

    18.00–22.00 Hodina Země, 
zábavné seznámení s environmentálním 
tématem, netradiční aktivity, od  
18 hod. pro děti 7-10 let, od 20 hod. pro 
děti od 11 let, nutné přihlásit se, hobby 
ateliér, vila Doris

  18.30 Future Gate Film Festival: Věc, 
USA, sci-fi, horor, thriller

   19.00 Strýček Váňa, klasické drama, 
od 18.30 dramaturgický úvod, VK, divadlo

 20.30 Future Gate Film Festival: Duna, 
USA, CAN, sci-fi, akční, dobr., drama, 
12+, 

Neděle 27. března
    10.00 Pralesní pohádky, Divadlo 
Tondy Novotného Praha, velký sál, dům 
kultury

  15.00 Fotbal muži: FK Šumperk A – FC 
TVD Slavičín A, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 28. března
   19.00 KLASIKA VIVA: Daniela 

Valtová Kosinová (varhany), pořádá 
Agentura JD ve spolupráci s DK 
Šumperk, klášterní kostel

Středa 30. března
   18.00 Roman Kopřiva: Povstalecký 

a protipovstalecký boj v Afghánistánu, 
přednáška někdejšího příslušníka 
průzkumných jednotek a speciálních sil 
Armády ČR, G-klub, dům kultury

  20.00 Artvečer – FK: Tove, FIN, 
životopisný, drama, 15+

Čtvrtek 31. března
   17.00 Čik – Jízda tvýho života, 
hudební komedie, VK, Hrádek, divadlo

     18.00 Poezie a hudba: Martina 
Trchová & Trio, velký sál, knihovna

  19.00 Jan Kavan – Neurčitý čas, 
dernisáž výstavy grafiky, Pavilon - 
Kabinet grafiky, Eagle Gallery

Kalendář akcí / Kultura

„V letošním Preludiu se publiku před-
staví mimořádně nadaný Martin Šulc, 
jenž studuje na pražské konzervatoři hru 
na akordeon pod vedením Ladislava Horáka. 
Vedle četných vítězství v republikových sou-
těžích vyhrál před dvěma lety mezinárodní 
maďarskou soutěž mladých talentů klasické 
hudby ‚Virtuosos V4+‘ kterou v Evropě 
sledovaly miliony televizních diváků. Cenu 
mu předával sám velký tenor Plácido Do-
mingo. Za významné umělecké úspěchy mu 
bylo uděleno stipendium Nadace Vize 97,“ 
představuje hlavní hvězdu večera produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Tradiční festival Preludium Aloise Motýla se dramaturgicky drží původního konceptu po-
moci v počátku kariéry nadějným a začínajícím umělcům. Již devětačtyřicátý ročník nabídne 
v pondělí 7. března od 19 hodin v klášterním kostele večer mladých talentů s dvacetiletým 
akordeonistou Martinem Šulcem, s klavíristkami Pavlou Šimovou a Karolínou Dolečkovou 
a s Plameňáky Šumperského dětského sboru.

Na Preludiu vystoupí vítěz evropské „superstar“ v klasické hudbě

Martin Šulc vyhrál mezinárodní soutěž mla-
dých talentů klasické hudby „Virtuosos V4+“. 
 Foto: M. Mrázek

Večer zahájí Plameňáci z třetího pří-
pravného oddělení sboru Motýli. Děti zde 
mohou zpívat až do ukončení docházky 
na základní škole, koncertují nejen v Šum-
perku, ale vyjíždějí i na zájezdy ke sborovým 
kamarádům.

Následovat bude vystoupení dvou žákyň 
Pavla Hrdiny, jenž na šumperské základní 
umělecké škole čtyřicet let vyučoval hru 
na klavír a nyní pokračuje v soukromé výuce. 
Devítiletá Karolína Dolečková hraje na klavír 
druhým rokem, šestnáctiletá Pavla Šimová se 
tomuto nástroji věnuje od druhé třídy, kromě 
toho zpívá i v hlavním sboru Motýli. -red-



19

Šumperský zpravodaj
Kultura

Knihovna láká děti 
na pohádku

Další představení z cyklu Do knihovny 
za pohádkou je naplánováno na sobotu  
19. března, kdy do Šumperka přijede Diva-
dlo Tramtárie. Děti se mohou těšit na kou-
zelné skřítky Eminku a Emouška. Cílem 
inscenace, v níž hlavní roli hrají emoce dětí 
i jejich rodičů, je pomoci najít porozumění 
ve veselých, ale i neveselých životních si- 
tuacích. Autorská pohádka začíná v 10 ho- 
din ve velkém sále knihovny. -kv-

V březnu se otevírají 
nové výstavy

Dvě nové výstavy chystá na březen šum-
perské muzeum. První z nich, nazva-
ná Bohumil Teplý / 1932–2020, bude 
od čtvrtku 3. března k vidění ve výstavní 
síni. Sochař Bohumil Teplý je v povědomí 
veřejnosti zapsán především jako významná 
umělecká osobnost hanácké metropole. 
Vedle olomouckého ateliéru však čerpal 
energii a inspiraci i v podhůří Jeseníků, 
konkrétně ve Vernířovicích, kde vytvořil 
desítky působivých prací. Letos by umělec 
oslavil devadesátiny a při této příležitosti 
se rozhodlo muzeum představit jeho tvůrčí 
cestu. Výstava bude otevřena 
bez vernisáže, ve čtvrtek 
17. března nabídne 
muzeum od 16 hodin 
její komentova-
nou prohlídku, 
ve středu  
13. dubna pak 
slavnostní se-
tkání k výstavě.
V Galerii 
mladých muzea 
představí své kres-
by mandal od úterý 
8. března amatérský 
olomoucký výtvar-
ník Zdenek Kubíček, 
civilním povoláním 
klinický psycholog 
a psychoterapeut. 
V šumperské Eagle Gallery vystavuje 
do konce března v Kabinetu grafiky své 
práce pražský výtvarník Jan Kavan, který 
se vedle volné grafické tvorby věnuje rov-
něž ilustraci, ex libris, tvorbě poštovních 
známek a kresbě, již doplňuje technikou air-
brushe. Dernisáž výstavy nazvané Neurčitý 
čas proběhne ve čtvrtek 31. března od  
19 hodin. -kv-

„Jsme svědky dobývání vesmíru, a to nutí 
lidstvo klást si otázky, zda a případně v jaké 
formě existuje ve vesmíru mimozemský život, 
jak by dopadlo případné setkání s inteligentní 
formou života,“ představuje pořadatel Filip 
Schauer aktuální ročník festivalu. Zahájí ho 
snímek Tiong Bahru Social Club režiséra Tan 
Bee Thiama. Tento singapurský film o samo-
tě, stáří a síle moderních technologií diváky 
uhrane nadčasovým poselstvím, ale i výtvar-
ným zpracováním v duchu poetiky filmů Wese 
Andersona. „V Oku ho diváci uvidí ve středu 

Hostem klubu Gemini bude psychiatr Cyril Höschl

Největší český festival sci-fi filmů a kultury Future Gate odstartuje 9. března pražskou částí
v kině Lucerna. Tématem je mimozemský život na planetě Zemi. Festival hledá odpověď 
na otázku, zda jsme ve vesmíru sami. Ozvěny festivalu se budou konat v Šumperku, v Koši-
cích a v Plzni. 

Březnový klub Gemini Domu kultury Šum-
perk nabídne přednášku předního českého 
psychiatra Cyrila Höschla. Jejím hlavním 
tématem budou stres a syndrom vyhoření.
„Moc si vážíme toho, že profesor Cyril Höschl 
přijal naše pozvání. Je jedním z odborníků, 
který svou prací pomáhá bourat předsudky 
vůči lidem s psychickými poruchami a ne-
smírně přispívá k popularizaci psychiatrické 
vědy i otvírání témat, jež dnes trápí spoustu 
lidí. Věříme, že přednáška bude pro návštěv-
níky obohacením,“ říká jednatelka Domu 
kultury Šumperk Hana Písková. Dodává, 
že setkání se uskuteční ve středu 23. března 
od 18 hodin v šumperském G-klubu.
Během přednášky, nazvané Stres, naučená 
bezmocnost a syndrom vyhoření, Cyril 
Höschl vysvětlí, jaké jsou příčiny různé 
vnímavosti vůči stresu. Řeč bude o syndro-
mu vyhoření, jeho projevech a následcích 
v podobě chronického pocitu únavy, vyčer-
pání, vysílení, tělesné nemohoucnosti nebo 
nepřiměřených emočních výbuchů kvůli 
nepodstatným věcem.
Vzácný host vystudoval fakultu všeobecného 

Future Gate hledá stopy mimozemšťanů na Zemi

Pozvání do  klubu Gemini přijal známý psy- 
chiatr Cyril Höschl.  Foto: M. Vojtek

Výstava připomene 
ikonická díla Bo-
humila Teplého.  
 Foto: archiv VM

Timothéea Chalameta, představitele hlavní role Duny, mohli diváci nedávno vidět i ve sci-fi hitu 
Netflixu K zemi hleď!.  Foto: archiv

lékařství UK v Praze. Pracoval jako psychiatr 
a vědecký pracovník ve výzkumném ústavu 
psychiatrickém a učil na 3. lékařské fakultě 
UK, kde byl v letech 1990–1997 děkanem. 
Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA 
a působil ve vzdělávacích institucích v Dán-
sku a v Rakousku. Široká veřejnost ho zná 
z populárně vědeckých televizních doku-
mentů a z četných článků i komentářů. -red-

23. března. Velkolepý ruský snímek Sputnik 
režiséra Jegora Abramenka uvedeme v pátek 
25. března v podvečer a o den později pak 
festival nabídne legendu žánru, film Johna 
Carpentera Věc z roku 1982, který letos slaví 
významné jubileum,“ říká ředitel kina Oko 
Kamil Navrátil. Upřesňuje, že v programu 
se objeví i trhák Duna. „A o mimozemském 
životě se konečně dozvíme od bývalých vyso-
kých představitelů americké administrativy 
v dokumentu Fenomén,“ uzavírá Navrátil. 
Více na www.kinosumperk.cz. -kv-
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Knižní tipy / Kultura

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih pořízených do fondu 
knihovny doporučujeme román americké 
autorky Ann Patchettové Holandská vila, 
příběh o nezničitelných sourozeneckých 
poutech a minulosti, které se nelze zbavit. 
Na konci druhé světové války se Cyri-
lovi Conroyovi souhrou štěstí a chytré 
investice podaří položit základ obrovského 
realitního impéria, a tím rodinu katapul-
tovat z chudoby do nezměrného bohatství. 
První, co udělá, je, že koupí Holandskou 
vilu, luxusní sídlo na předměstí Filadelfie. 
Má to být překvapení pro manželku, ale 
spustí tím vlnu událostí, jež zničí všechny, 
které má rád.

Další tipy čtenářům
beletrie: G. Vanderahová – Kde se les 
dotýká hvězd, A. Izquierdo – Stíny světa, 
B. O’Callaghan – Doživotí, A. Schulman 
– Z popela, O. Vuong – Na Zemi jsme 
na okamžik nádherní, S. Votyová – Myší 
díra, B. Linke – Jménem mojí sestry,  
J. Wilderová – Domek u jezera, S. Morgan 
– Rodina pro začátečníky
thriller, detektivka: J. Marrs – Staré křiv-
dy, E. Lloyd – Není jako ty, V. Methos – 
Nečistá hra, A. Belshamová – Balzamovač, 
M. Kallentoft – Křik k nebesům
naučná: J. Němec, P. Vizina – Zname-
ní neznámého, N. Ivanov – Odpočinek 
v neklidu
dětská: Z. Král – Edison!, P. Jurková – 
Eliška andílek, P. Braunová – Nejdůležitější 
na světě je kouzelné jablko

Zpracovala M. Hlamichová, 
Knihovna TGM

Galerii zaplní „rostliny“ Petry Malinové
Malby přírodninami Petry Malinové zaplní v březnu Galerii Jiřího Jílka. Výstava nazvaná 
„Rostlinám“ bude zahájena ve středu 2. března  vernisáží v 18 hodin a potrvá do 3. dubna.

Petra Malinová patří k těm, kdo se vý-
mluvnou formou obrací k přírodě člověkem 
nenarušené, a tím k jádru zdejší progra-
mové linie výstav. Příroda je jí vzorem 
i zdrojem všech prostředků jejích zemitých 
maleb, ve kterých nezapře středoškolskou 
sochařskou průpravu. Pracuje s jílem nebo 
i s popelem a s rostlinami ve vysokých 
vrstvách disperzí provázané hmoty. Pevné 
stvoly trávy jsou nosnou kostrou a měkká 
hlína tkání těla přírody. Její reliéfní obrazy 
jsou věcně určité a mluvit o abstrakci je 
nesmyslem. Je zpřítomněním přirozené-
ho řádu světa v jeho celistvosti, soužitím 
malířky s přírodou v prapůvodní podobě, 
návratem k počátku, plynutím v čase i jeho 
zastavením. Navzdory pochybám, zname-
ní doby, je i potvrzením trvalé hodnoty 
rukodělné malby, ukotvené v bytostně dané 
naléhavosti. Ta její je cestou poznání, radostí 

Šalvějím, 2020, jíl, šalvěj, disperze, jutové plát-
no, 70 x 120 cm  

Více než dvě desítky představení odehrají v březnu herci šumperského divadla. Ve volném prodeji 
jsou vstupenky na první reprízu inscenace Kdo je tady ředitel?, v pátek 4. března tak jsou zváni všich-
ni, kdo se v divadle chtějí pobavit. O den později, v sobotu 5. března, je hned dvakrát na programu 
pohádka pro batolata Méďa Špuntík. V sobotu 12. března mají zájemci po delší době možnost vidět 
Amadea, poslední před covidem nasazený titul, který zůstal v repertoáru divadla. Strýčka Váňu (viz 
foto), lyrické drama o lásce a naději, hraje divadlo v sobotu 26. března, od 18.30 hodin mu předchází 
dramaturgický úvod v secesním sále. Adaptace německého bestseleru Čik pak je k vidění na Hrádku 
ve čtvrtek 31. března. Komediální jízdu rytmizovanou vystoupením živé kapely si mohou užít mladí 
i starší diváci.  Foto: P. Nesvadba

i způsobem splynutí, pronikáním ke skry-
tosti míst opomíjených. Je živým dotykem 
s nimi beze slov. Petra Malinová je společen-
sky plachá a zůstává ve skrytu, ale o to blíž 
má k přírodě. Maluje hlínou z úcty k ní a svá 
režná plátna věnuje rostlinám. Zve k návratu 
do ní. M. Koval

Středa 9. března od 19 hodin ve foyer domu 
kultury
KLUB FOYER: SLAM POETRY EXHIBICE
Vystoupí: Anatol Svahilec, mistr ČR v disciplíně 
Slam Poetry, Ellen Makumbirofa, Daniel Kunz, 
Lumi
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Šumperské proměny / Komiks

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 
ve Vítkově, studoval šumperskou 
„průmyslovku“. 25. února 1969 se 
na Václavském náměstí v Praze 
upálil po vzoru Jana Palacha právě 
v den 21. výročí komunistického 
puče. Svůj čin označil jako protest 
proti normalizaci a cenzuře poté, 
co nebyly splněny požadavky Jana 
Palacha. 
„Nesnáším nečinnost, ta ubíjí,“ svě-
řil se tehdy mladý student Jan Zajíc 
kamarádovi, když se na sebeupálení 
připravoval. Ten den, 25. února 
1969, odjel se svými spolužáky 
do Prahy. Předal jim dopisy na roz-
loučenou a rozešel se s nimi. Asi 
v půl druhé odpoledne se v průjezdu 
domu č. 39 na Václavském náměstí 
polil čisticím prostředkem a zapálil 
se. Z průjezdu se mu však nepoda-
řilo vyběhnout, po několika krocích 
upadl a na místě zemřel. 
Na Jana Zajíce město Šumperk nikdy 
nezapomnělo. Na budově průmys-
lové školy, kde studoval, je umístěna 
pamětní deska, jejímž autorem je  
Olbram Zoubek. Zde se také kaž-
doročně konají pietní akce za účasti 
vedení města. Janu Zajíci bylo in 
memoriam uděleno v roce 1992 
čestné občanství města. Pojmenová-
no po něm bylo i náměstí v areálu 
bývalých kasáren. -red-

Po kom 
se jmenuje

Dnes již neexistující domek 
s jednoduchou mansardo-
vou střechou stával v ulici 
Na Hradbách (tehdy Wallgasse 
16) vpravo vedle dnešní tiskárny 
Grafotyp. Patřil k nejstarším 
ve městě, první zmínka o něm 
je z roku 1776. V roce 1791 ho 
koupil Johann Kaspar a v rodině 
Kasparů zůstal až do 2. světové 
války. Nejzajímavějším držite-
lem domku je Dominik Kaspar 
(1870–1940), odborný učitel 
tělocviku a pozdější ředitel ně-
mecké obecné školy pro chlapce. 
Byl váženou osobností šum-
perského měšťanského života, 
zajímal se o historii a vlastivědu, 
byl přítelem historika města 
Franze Harrera a především 
čelným funkcionářem německé-
ho Turnvereinu. Tím zajímavější 
je, že u něj dvoje prázdniny, 1913 
a 1914, strávil mladý básník Jiří 
Wolker. Dominik Kaspar ho 
učil německy. Sympatie učitele 
si Wolker získal zejména jako 
výborný cvičenec prostějovské-
ho Sokola. 

Domek po válce začal chátrat 
a nakonec byl zbořen. V roce 
1996 koupil pozemek spolu 
se sousedním domem majitel tis-
kárny Grafotyp Slavomír Kučera. 
Ten nejprve opravil již stojící ob-
jekt pro potřeby tiskárny (v roce 
2003 obdržel cenu města Dům 
roku v kategorii rekonstrukce) 
a v dalších letech postavil na po-
zemku nový dům. -red-

Šumperské proměny: V ulici Na Hradbách 
trávil prázdniny Jiří Wolker

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Jiří Veber (*11. února 1922 na Příbramsku, +29. září 2010 v Šumperku)

Domek na rozhraní ulic Na Hradbách a Polské stával vpravo vedle 
dnešní tiskárny Grafotyp. V letech 1913 a 1914 v něm trávil prázd-
niny Jiří Wolker.  Foto: archiv MěÚ Šumperk

V roce 1996 koupil pozemek, na němž domek stával, majitel tiskár-
ny Grafotyp Slavomír Kučera. Nejprve zde byla umístěna unimo-
buňka tiskárny, kterou v dalších letech nahradil nový dům. 
 Foto: -ger-

NÁMĚSTÍ
JANA ZAJÍCE
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  l  NOVINKY v naší nabídce  l  email: reality@fortex-ags.cz  l  www.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      

Inzerce 

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

hledá vhodného kandidáta na pozici

www.fortex.cz, kariera@fortex-ags.cz 

Požadujeme:
● ÚSO vzdělání technického směru

(elektro  a vyhláška č. 50/78 Sb. – výhodou)
● Odborná způsobilost v oblasti

BOZP – výhodou

Hlavní náplň práce:
● Zajišťování činností spojených s provozem 

a správou budov a majetku.
● Zajišťování činností a úkolů spojených

s likvidací odpadů a nebezpečných látek, 
bezpečností práce a požární ochrany.

● Zajišťuje a odpovídá za úkoly společnosti na 
úseku v oblasti ekologie.

● Komunikuje s orgány státní správy na úseku 
ekologie, BOZP a PO.

REFERENT SPRÁVY, 
BOZP A EKOLOGIE

800 900 015VOLEJTE ZDARMA
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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      

Poskytujeme kompletní služby 
při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta.
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.00
0 K

č

• byt 4+1, cihla, OV, 97 m2, 2. patro, 
   sklep, půda,zahrádka
• pův. stav, plast. okna, nová koupelna
• plyn. kotel, mansarda přímo 
   nad bytem  Volejte: 733 734 435

Sta
ro
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á, 

Šu
mp

erk
      

3.5
00

.00
0 K

č

• byt 2+1, cihla, OV, 1.patro, 73 m2, sklep
• rekonstrukce bytu, možnost využívat 
   pavlač jako terásku
• plyn. kotel v bytě, nízké náklady na 
   bydlení Volejte: 733 734 435

Ko
sm

on
au

tů
, Š

um
pe

rk
     

1.8
00

.00
0 K

č

• byt 1+kk, panel, OV, 25 m2, 5. patro, 
   balkonek
• vlastní plyn. kotel, nízké náklady
• půdní vestavba, investiční příležitost
  Volejte: 733 734 435

Bl
ud

ov
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á, 
Šu
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rk
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.00
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č

• byt 1+kk, panel, 6. patro, lodžie, sklep
• původní stav, velmi nízké náklady 
   na bydlení
• DB s možností převodu bytu 
   do OV bez doplatku Volejte: 733 734 435

• byt 4+1, panel, OV, 83 m2, 3 .patro
• lodžie, sklep, částečná rekonstrukce  
   (kuch.linka, vest. skříně v chodbě)
• nízké náklady, dostupnost školy 
   a školky Volejte: 733 734 435

• byt 2+1 s lodžií, panel, OV, 53 m2,   
   4. patro, lodžie, sklep
• částeč. rekonstr., neprůchozí pokoje
• komora v bytě a mezipatře, sklep
 Volejte: 733 734 435

8. 
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, Š
um

pe
rk
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00

.00
0 K

č

• byt 3+1, panel, OV, 63 m2, balkon
• sklep, částečná rekonstrukce, nízké 
   náklady na bydlení
• perfektní lokalita – škola, školka
 Volejte: 733 734 435
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á, 
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• byt 4+kk, cihla, OV, 167 m2, 2. patro, 
   zahrádka
• mezonetový byt, 2x koupelna, 2x WC
• plyn.kotel, krbová kamna, částečná 
  rekonstrukce  Volejte: 733 734 435
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Do NOVÉHO ROKU 
s NOVÝMI BRÝLEMI

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

Do Nového Roku s Novými Brýlemi 
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA 

Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE bez objednání 
pro Váš ZRAK vše na jednom místě

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

Do Nového Roku s Novými Brýlemi 
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA 

Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE bez objednání 
pro Váš ZRAK vše na jednom místěna vybrané modely brýlových obrub

až 30% 
SLEVA

*více info 
na optice Šumavská 19,

 

 Šumperk

Tel.: 583 216 538
Mob.: 703 142 118

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

partner
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

PRODEJ
PRONÁJEM
TRŽNÍ ODHAD
FINANCOVÁNÍ
VÝKUP NEMOVITOSTI

. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK • SUBSTRÁTY A HNOJIVA pro pěstování
pokojových a zahradních rostlin

• PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
• KRMIVA pro hospodářská zvířata
• ALGINIT – přírodní minerální ekologické hnojivo

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

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

• jablka od pěstitele z Veleboře
• substráty pro výsevy a pikýrování
• jarní přísada (salát, kedlubna)
• cibule sazečka, široký sortiment
semínek, sadbovače, minipařeniště...
Sadba brambor bude počátkem března

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

facebook.com/agritec

Pomocný rostlinný přípravek
s fungicidním účinkem

• GLIOREX

Po–Pá 08.00–17.00
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

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

• 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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,7−8,8 l/100 km, 123−199 g/km. 

Nový T-Roc působí sebevědomým dojmem, jehož základem je design exteriéru s výrazněji 
definovanými tvary, kvalita a styl interiéru na nové úrovni a nejmodernější technologie.

Nový T-Roc. Nová podoba suverenity.

Nový T-Roc

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

Už čtyři roky chráníme majetky státních 
i soukromých subjektů v Šumperku pomocí 

pultu centrální ochrany (PCO) a zásaho-
vého vozidla. Využíváme nejmodernější 

technologii pro takovouto ostrahu.
 ZAJIŠŤUJEME kompletní provoz vaší EZS, 

servis, revize, 24 hod. telefon. pomoc 
zákazníkovi, bez poplatků za přenosovou 

cestu, výjezd zásahového vozidla,
 střežení objektu pomocí PCO.

To vše pouze za JEDEN MĚSÍČNÍ POPLATEK.

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA 
ŠUMPERK

www.lifraalarm.com
Kontakt: 608 552 466 



Datum Objemný odpad březen 2022

14 14. 3. Finská parkoviště Evaldova parkoviště Šumavská parkoviště Prievidzská 

15 15. 3. Alšova Čsl. armády 24 B. Václavka Rooseveltova 

16 16. 3. Okružní Reissova Gen. Svobody 31A Pod Senovou x Sluneční

17 17. 3. Čičákova Gen. Svobody Revoluční Temenická u hasičárny

18 18. 3. Žerotínova zahr. Bludovská Polní Pod Vyhlídkou 

21 21. 3. Nerudova Hrubínova Kranichova Fibichova

22 22. 3. Pod Senovou 48b Masarykovo nám. Langrova parkoviště Temenická

23 23. 3. Svatováclavská Lidická x 8. května Bohdíkovská 37 Žižkova

24 24. 3. Tylova u koupaliště U tenisu Bohdíkovská lom 8. května

25 25. 3. Vikýřovická u přejezdu Uničovská zahr. U Splavu Javoříčko zahrádky Bohdíkovská konečná 

SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
14. – 25. 3. 2022

DŮLEŽITÉ: TENTO DVOJLIST VYJMĚTE ZE ZPRAVODAJE A USCHOVEJTE
Na tomto dvojlistu najdete dvě velmi důležité mapy, v nichž je vyznačeno rozmístění kontejnerů na svoz odpadů. Dvojlist si pečlivě uschovejte, 
protože v něm máte všechny potřebné termíny na jednom místě!

Žádáme občany, aby neodkládali odpad mimo kontejnery!

DO KONTEJNERU MŮŽETE ODKLÁDAT
NÁBYTEK
MATRACE
KOBERCE
KOČÁRKY
AUTOSEDAČKY
PEŘINY apod.

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČE
PNEUMATIKY
NEBEZPEČNÝ ODPAD
STAVEBNÍ ODPAD
BIOODPAD
VYUŽITELNÝ ODPAD
(papír, plasty, sklo, kovy)

Číslo v kolečku značí den přistavení kontejneru na stanoviště. Další pracovní den 
bude kontejner odvezen. Kontejner přistavený v pátek bude na stanovišti přes  
víkend a bude odvezen v pondělí ráno.
Informace o svozu objemného odpadu lze získat i na stránkách města: 
https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/komunalni-odpad/terminy-svozu/ 
objemny-odpad.html



SVOZ OBJEMNÉHO BIOLOGICKÉHO ODPADU - 7. března - 25. listopadu 2022

Číslo stanoviště Datum přistavení kontejneru

1  2  
07.03. 01.04. 25.04. 20.05. 13.06. 08.07.
01.08. 26.08. 19.09. 14.10. 07.11.

3  4  
11.03. 04.04. 29.04. 23.05. 17.06. 11.07.
05.08. 29.08. 23.09. 17.10. 11.11.

5  6  
14.03. 08.04. 02.05. 27.05. 20.06. 15.07.
08.08. 02.09. 26.09. 21.10. 14.11.

7  8  
18.03. 11.04. 06.05. 30.05. 24.06. 18.07.
12.08. 05.09. 30.09. 24.10. 18.11.

9  10  
21.03. 14.04. 09.05. 03.06. 27.06. 22.07.
15.08. 09.09. 03.10. 27.10. 21.11.

11  12  
25.03. 19.04. 13.05. 06.06. 01.07. 25.07.
19.08. 12.09. 07.10. 31.10. 25.11.

13  14  
28.03. 22.04. 16.05. 10.06. 04.07. 29.07.
22.08. 16.09. 10.10. 04.11.

15  16  17  18 07.03. 22.04. 06.06. 22.07. 05.09. 21.10.

19  20  21  22 11.03. 25.04. 10.06. 25.07. 09.09. 24.10.

23  24  25  26 14.03. 29.04. 13.06. 29.07. 12.09. 27.10.

27  28  29  30 18.03. 02.05. 17.06. 01.08. 16.09. 31.10.

31  32  33  34 21.03. 06.05. 20.06. 05.08. 19.09. 04.11.

35  36  37  38 25.03. 09.05. 24.06. 08.08. 23.09. 07.11.

39  40  41  42 28.03. 13.05. 27.06. 12.08. 26.09. 11.11.

43  44  45  46 01.04. 16.05. 01.07. 15.08. 30.09. 14.11.

47  48  49  50 04.04. 20.05. 04.07. 19.08. 03.10. 18.11.

51  52  53  54 08.04. 23.05. 08.07. 22.08. 07.10. 21.11.

55  56  57  58 11.04. 27.05. 11.07. 26.08. 10.10. 25.11.

59  60  61  62 14.04. 30.05. 15.07. 29.08. 14.10.

63  64  65  66 19.04. 03.06. 18.07. 02.09. 17.10.

1. 4. – 3. 4. 4. 4. – 7. 4. 8. 4. – 10. 4. 11. 4. – 13. 4.

Polní x Trnkova Balbínova u č.o. 1 8. května u č. 39 Denisova

Mánesova u č. 24 Lautnerova Krameriova U Sanatoria

Balbínova u č. 22 Rooseveltova Panorama Anglická u kotelny

Myslbekova Horova u č. 6 Wolkerova u č. 31 Tulinka zahrádky

Dobrovského u č. 5 Horova u č. 14 Vikýřovická 
u A. spásy

Bohdíkovská 
u lomu

Kontejner zůstane na stanovišti 
stát nejméně 72 hodin.
Kontejner přistavený v pondělí 
bude na stanovišti do pátku.
Kontejner přistavený v pátek 
bude na stanovišti do pondělí.

SVOZ OBJEMNÉHO BIOLOGICKÉHO ODPADU V ROCE 2022
SVOZ BIOODPADU z hnědých 240l nádob v roce 2022
Svoz bioodpadu z hnědých 240l nádob od rodinných a bytových domů v roce 2022 bude probíhat od pondělí 
7. března do pátku 25. listopadu vždy 1x týdně v pondělí, ve středu nebo v pátek, shodně se svozem směsného odpadu.
Informace o svozu bioodpadu lze získat i na stránkách města:  
https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/komunalni-odpad/terminy-svozu/bioodpad.html

MIMOŘÁDNÝ JARNÍ SVOZ BIOODPADU
STANOVIŠTĚ NEJSOU VYZNAČENA V MAPĚ. 
V následující tabulce jsou uvedena stanoviště, na kte-
rých bude v roce 2022 probíhat svoz objemného 
biologického odpadu jen na jaře a na podzim. Jarní 
termíny přistavení kontejneru na dané stanoviště jsou 
uvedeny v tabulce, termíny podzimního svozu budou 
zveřejněny později.


