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Plavecké areály
Venkovní prostory AQUAcentra 

jsou otevřené, na „Bratrušáku“  
se začne plavat 1. června.

Dotace
Město v letošním roce 

podpořilo dotacemi na sto padesát 
organizací či jednotlivců. 

Kultura
Šumperští Motýli v červnu 

oslaví sborové kulatiny hned dvěma 
výjimečnými koncerty.

Začátek června se ponese ve znamení Slavností města 
Šumperka. Více na stranách 12 a 13.  Foto: M. Dvořáček
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KNIHOVNA NA SEVERU 
SLOUŽÍ NEJEN SENIORŮM

Pobočka Masarykovy knihovny Sever  
v Klubu důchodců se letos po téměř 
dvouleté pauze způsobené koronavirovou 
pandemií konečně rozjela naplno. Docházejí 
do ní nejen čtenáři, kteří jsou členy Klubu 
důchodců, ale i další obyvatelé přilehlého 
sídliště Sever. 

NĚKDY STAČÍ JEN OTEVŘENÉ SRDCE 
A DOSTANETE NEČEKANĚ MOC, 
ŘÍKÁ HANA POLIŠENSKÁ

Šumperanka Hana Polišenská nezištně 
věnuje svůj soukromý čas pomoci ostatním, 
poslední tři roky totiž ve svém volném čase 
dochází do zdejšího domova pro seniory jako 
dobrovolnice místní Maltézské pomoci. Letos 
za svou práci převzala ocenění Křesadlo.

ŠPEK NA VZDUCHU 
ZVE NA POHODOVÉ KAPELY

Pavlínin dvůr bude ve druhé polovině 
června hostit druhý ročník festivalu ŠPEK 
na vzduchu. Na dvou hudebních scénách se 
vystřídá pět účinkujících souborů. Pozvání 
přijaly kapely Poletíme?, Th!s s Vojtou 
Kotkem, Minami a Light & Love, chybět 
nebude domácí Trocha klidu. 

POMOC SMĚŘUJE K RYCHLÉMU 
ZAČLENĚNÍ UPRCHLÍKŮ

Šumperk pomáhá ukrajinským uprchlíkům 
se začleněním do společnosti. Svědčí o tom 
nejen zřízení krizového fondu humanitární 
pomoci, ale i potravinová sbírka, pomoc 
s ubytováním, zařazování dětí do škol, výuka 
češtiny pro dospělé a další charitativní akce, 
jako byla třeba benefiční výstava v muzeu. 

MLADÍ HASIČI LÁKAJÍ 
DO SVÝCH ŘAD NOVÁČKY

Zatímco v době před koronavirem docházely 
do oddílu temenických mladých hasičů téměř 
tři desítky členů, v současnosti jich má zhruba 
polovinu.  Jeho vedoucí proto rádi uvítají 
nadšené holky a kluky od sedmi do patnácti 
let, kteří se chtějí nejen leccos přiučit, ale také 
zažít nejrůznější dobrodružství.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Secesní vila rodiny Flandorfferovy 
na nároží dnešních ulic Jeremenkovy 
a Rooseveltovy, kterou realizoval na začátku 
minulého století stavitel Heinrich Popp, se 
často objevovala na secesních pohlednicích. 
V současnosti zde sídlí šumperská Charita, 
jež objekt rozšířila o přístavbu se zázemím 
pro služby mobilní hospicové péče.
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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 27. května 2022, distribuce 
do schránek 28. a 29. května 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 10. června 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý 
31. května 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).

             ČERVNOVÉ ČÍSLO

Červnové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 24. 6. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 25. a 26. června 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
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Návštěvníci mají k dispozici bazén 
o rozměrech 25 x 8 metrů s protiproudem, 
skluzavkou a velkou travnatou plochou 
k relaxaci. Ochozy bazénu jsou vybaveny 
lehátky. Travnatá terasa je osázena japon-
skými třešněmi, což navozuje pocit pohody 
a stín v horkých dnech. Voda ve venkovním 
bazénu není vyhřívána, návštěvníci však 
budou moci stále využívat také vnitřní 
bazén.

„Novinkou letošní letní sezony je stánek 
s rychlým občerstvením přímo na venkovní 
travnaté ploše. Lidé tak nebudou muset ob-
cházet celý areál dovnitř budovy. Na webo-

Zpravodajství

AQUAcentrum otevřelo venkovní bazén

vých stránkách jsme také zavedli novou 
funkcionalitu, kterou je možnost zjištění 
zůstatku peněz na čipu,“ uvedl Miroslav 
Pospíšil, předseda správní rady společ- 
nosti Podniky města Šumperka, jež se stará 
o sportovní areály.

Od středy 1. června bude rovněž otevřen 
druhý šumperský plavecký areál, kterým je 
Bratrušovské koupaliště. Do prázdnin bude 
provozní doba od pondělí do pátku od  
13 do 20 hodin, o víkendech pak od 9 do  
20 hodin. V případě nepříznivého počasí 
bude zkrácena. Bližší informace lze najít 
na www.sumperksportuje.cz. -ger-

Návštěvníci AQUAcentra si mohou zaplavat ve venkovním 
bazénu s protiproudem a skluzavkou.  Foto: -zk-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 16. června

Závěrečný účet města Šumperka za rok 
2021, informace o hospodaření s komu-
nálním odpadem a zpráva o stavu život-
ního prostředí na území města – touto 
a další problematikou z oblasti finanční 
a majetkoprávní se budou zabývat zastu-
pitelé na svém zasedání. Veřejná schůze 
zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek  
16. června od 15 hodin v zasedací míst-
nosti městské úřadovny v Rooseveltově 
ulici. -ger-

Na silnicích 
se objevují bílé čtverce

Na silnicích Olomouckého kraje se obje-
vují bílé čtverce. Jsou to důležité body pro 
tvorbu digitální mapy. Jde o tzv. vlícovací 
a kontrolní body, jež slouží pro vznik 
Digitální technické mapy Olomouckého 
kraje, která musí být hotova do konce 
června příštího roku. Geodeti nejprve 
body zaměří a následně vyrazí do terénu 
auta vybavená kamerami, která provedou 
mapování. O významu bílých čtverců se 
v poslední době hojně diskutuje, někde 
dochází k jejich ničení. Prosíme, neničte 
tyto důležité body, rozhodně k tomu není 
důvod. -ger-

Bílé čtverce na  silnicích jsou důležité body 
pro tvorbu digitální mapy.  Foto: archiv

Zatímco loni proběhla pouze jednodenní fol-
klorní slavnost, letos se mohou lidé opět těšit 
na vícedenní festival.                         Foto: -ger-

Folklorní festival se vrací do Šumperka
Po nepříznivých posledních dvou letech 

se do Šumperka vrací Mezinárodní folklorní 
festival s roztančenou ulicí. Jubilejní třicátý 
ročník festivalu certifikovaného CIOFF 
a IOV se uskuteční od 10. do 14. srpna 
v sadech 1. máje, v Pavlínině dvoře a v při-
lehlých ulicích. Diváci se mohou těšit nejen 
na oblíbenou roztančenou ulici, ale také 
na zahraniční i tuzemské soubory, cimbálo-
vou muziku a další lákadla. Dosud potvrdily 
účast soubory z Mexika, Kapverdských 
ostrovů, španělské Galicie a Belgie, chybět 
samozřejmě nebudou domácí tanečníci. -ger-

V polovině května se otevřely pro veřejnost venkovní prostory AQUAcentra. Areál u rybníku 
na Benátkách láká návštěvníky na několik novinek.

Farmářské trhy 
obsadí Hlavní třídu

V pátek 3. června budou farmáři od osmé 
ranní do čtvrté odpolední nabízet své 
zboží na Hlavní třídě. V nabídce budou 
přísady na zahrádku, sýry a uzeniny od lo-
kálních výrobců, med, pekařské a cukrář-
ské výrobky, rukodělné a řemeslné výrobky 
a další zboží. -red-
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Knihovna na Severu slouží nejen seniorům

Od června do října bude probíhat výstav-
ba nového mostu v Potoční ulici ve čtvrti 
Temenice. Místní obyvatele tak čekají 
objížďky, most bude od června do října zcela 
uzavřen pro motoristy i pro pěší. 

Zakázku na nový most, včetně pokládky 

„Knihovna je otevřená každé pondě-
lí od 12.30 do 15.30 hodin. Docházejí 
do ní nejen čtenáři, kteří jsou členy Klubu 
důchodců, ale i další obyvatelé přilehlého 
sídliště Sever,“ uvedla ředitelka Knihovny 
TGM Kamila Šeligová. Doplnila, že mezi 
stálými čtenáři tvoří zhruba třetinu členové 
Klubu důchodců, zbylé dvě třetiny předsta-
vují čtenáři z řad široké veřejnosti.

V současné době je na pobočce k dispozici 
celkem patnáct set třiačtyřicet knih. „Přímo 
pro tuto pobočku jsme od jejího znovu- 
otevření zakoupili více než dvě stě nových 
knih. Zároveň nabízíme i donáškovou službu 
– na vyžádání přivážíme čtenářům dochá-
zejícím na Sever předem objednané knihy,“ 
informovala ředitelka.

Před knihovnou navíc stojí biblioschrán-
ka, jež slouží k vracení knih v době, kdy je 
knihovna zavřená. Pracovníci knihovny ji 
vybírají pravidelně třikrát týdně, protože 
schránka je hojně využívaná.

Od začátku letošního roku do poloviny 
května navštívili tuto pobočku 473 čtenáři, 

povrchu komunikace, získala šumperská 
společnost SART – stavby a rekonstrukce, 
která v soutěži nabídla nejnižší cenu, zhruba 
9,5 milionu korun včetně DPH. V rámci 
stavby bude provedena také přeložka kabe-
lového vedení CETIN. -ger-

Pobočka Masarykovy knihovny Sever v Klubu důchodců v Temenické ulici od letošního roku 
funguje v normálním režimu. Po téměř dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií 
se konečně rozjela naplno.

Zpravodajství

Vše o volbách lze 
najít pod jednou ikonou

Víte, kde získáte veškeré aktuální informa-
ce pro letošní zářijové volby do zastupitel-
stev obcí? Na webových stránkách města 
www.sumperk.cz naleznete na úvodní 
straně v pravé části šedou ikonu volby. 
Pod ní zájemci najdou vše na jednom 
místě, včetně pravidel pro zmocněnce 
s potřebnými termíny i ceníky reklamních 
ploch a výlepu plakátů pro volební strany 
a hnutí. Informace budou pravidelně 
aktualizovány.
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 
v pátek 23. září a sobotu 24. září. Volit mo-
hou všichni zletilí a svéprávní občané ČR  
s trvalým pobytem a občané ze zemí 
Evropské unie s přechodným pobytem 
v dané obci. Stejné podmínky platí i pro 
kandidáty. Jsou to jediné volby, pro které 
se nevydává voličský průkaz. Volič tedy 
nemůže hlasovat mimo své bydliště. -red-

Letošní komunální volby proběhnou 23. září 
a 24. září.  Foto: -pk-

Knihy si do  pobočky Sever chodí půjčovat  
nejen členové Klubu důchodců, ale i další oby-
vatelé přilehlého sídliště.                       Foto: -MK-

Město bude dražit 
nalezené věci

Dražba nalezených věcí se uskuteční 
ve středu 1. června v 10 hodin v zasedací 
místnosti úřadovny města v Rooseveltově 
ulici. Zájemci si budou moci předměty 
dražby prohlédnout ve vnitrobloku úřa-
dovny v prostoru garáže číslo 3 v pondělí 
30. května od 15 do 16.30 hodin a ve stře-
du 1. června od 8.30 do 9.30 hodin. 
Dražit se budou například brýle, deštníky, 
v nabídce je deset mobilních telefonů nej-
různějších značek či třináct jízdních kol. 
Zájemci si budou moci vydražit například 
i padesátimetrový elektrikářský kabel, 
hrudní snímač tepové frekvence, power-
banku, turistické hole nebo batoh. Předání 
vydražených věcí proběhne po skončení 
aukce. -ger-

kteří si půjčili 1764 knih a časopisů. „Ve spo-
lupráci s Klubem důchodců připravujeme 
na září v prostorách společenského střediska 
Sever besedu s herečkou Olgou Kaštickou 
o tom, jak vznikají rozhlasové hry. V říjnu je 
na programu tradiční čtení, které se uskuteč-
ní v rámci festivalu Město čte knihu,“ dodala 
Kamila Šeligová. -ger-

V ČERVNU SE UZAVŘE 
MOST V POTOČNÍ ULICI

Most v Potoční ulici je v havarijním stavu, v červnu se 
vybraný dodavatel pustí do výstavby nového.  Foto: -zk-
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Město rozdalo v dotacích více než čtyři miliony

Víte, kde se zdarma připojíte k internetu?

Celkem město podpořilo na sto padesát 
organizací či jednotlivců. Mezi 
příjemce dotací patří napří-
klad pořadatelé oblíbených 
akcí Blues Aperitiv a Blues 
Alive, Klášterních hudebních 
slavností a Džemfestu. Zkrátka 
nepřišli ani sportovci. Město 
podpořilo desítky sportov-
ních oddílů, mezi nimiž 
nechybějí hokejisté, florbalisté, gymnastky, 

Síť hotspotů, díky kterým se lidé mohou 
bezplatně připojit k internetu, funguje 
v Šumperku od roku 2019. V současné době 
město ve spolupráci se zdejším interneto-
vým providerem nabízí již téměř tři desítky 
přípojných bodů na sedmnácti hotspotech. 
Všichni obyvatelé a návštěvníci města se 
mohou připojit na hodinu denně zdarma.

Veřejný internet je k dispozici v Městské 
knihovně T. G. Masaryka, kde knihovnice 
na požádání sdělí zájemcům heslo. Zároveň 
je vyčleněno jedno místo veřejného interne-
tu cíleně pro ukrajinské občany s klávesnicí 
v azbuce. Bezplatná možnost připojení k in-
ternetu je také ve všech úřadovnách města 
a v infocentru na Hlavní třídě. -ger-

lyžaři i tanečníci. Dotace na činnost získaly 
Tělovýchovná jednota  Šumperk 
a TJ Sokol Šumperk. Dostalo se 
také na Junáky, místní římsko-
katolickou farnost, Diakonii, 
oblastní odbočku SONS a další 
organizace. Vyhodnocení dotač-
ních programů najdou zájemci 
na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v sekci potřebuji 

vyřídit, v podsekci dotační programy. -ger-

Město Šumperk podporuje sociální služby, sport a zájmovou činnost. Prostřednictvím dotač-
ních programů rozdělilo více než 4,2 milionu korun, podpořilo tak neziskové akce, výkon-
nostní sportovce a přispělo na celoroční činnost desítek organizací a spolků.

Šumperk nabízí hned několik možností, jak se dostat zdarma k veřejnému internetu. Připojit 
se můžete nejen k městské síti City Free, ale i ve všech úřadovnách a v Městské knihovně TGM.

Zpravodajství

Fyzickou úřední desku plně 
nahradí deska digitální

Od podzimu loňského roku má město zříze-
nou vedle fyzické úřední desky i její digitální 
verzi v podobě dotykového panelu, umístě-
ného na náměstí Míru u hlavního vchodu 
do radnice. Původní stacionární deska, 
která se doposud nachází  na Hlavní třídě 
naproti České spořitelně, bude 1. června 
odstraněna, město tak bude využívat pouze 
digitální úřední desku. Elektronická úřední 
deska na úvodní straně na webu města (šedá 
ikona) zůstává zachována. -ger-

Stacionární úřední deska na Hlavní třídě bude 
v červnu odstraněna.  Foto: -ger-

Veřejný internet je k  dispozici i  v  knihovně. 
 Foto: -zk-

S dotací mohou počítat i pořadatelé oblíbených Klášterních hudebních slavností. Jejich letošním re-
zidenčním souborem je Musica Florea, jež 30. května v divadle premiérově uvede scénické provedení 
Bendovy opery Vesnický trh.  Foto: archiv KHS

Pozor, proběhly změny 
v podnikání v dopravě

Změny podnikání v dopravě se týkají 
od 21. května nové skupiny dopravců, 
kteří podnikají v silniční nákladní dopravě 
výhradně vozidly nebo jízdními soupravami 
o největší povolené hmotnosti přesahují-
cí 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny. 
Bližší informace lze získat na stránkách 
Ministerstva dopravy ČR nebo na Krajském 
úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství (Lubomír Huf, tel. 
583 218 514) a na Městském úřadu Šumperk, 
odboru živnostenském (Jana Hrochová, tel. 
583 388 211). -ger-

Divadelníci opět 
vyzvou zbytek města

Fotbalový turnaj pořádaný šumperským 
divadlem patří mezi tradiční akce uzavírající 
školní rok. Bude tomu tak i letos. Ve čtvrtek 
30. června se tým složený z divadelníků 
utká od 17 hodin na malém hřišti u Tyršova 
stadionu spolu s dalšími místními celky. 
Loňskými účastníky byly například týmy 
složené ze členů místní radnice, představil se 
i tým amerického fotbalu nebo šumperské 
nemocnice. -ms-

V dotačních 
programech 
podpořilo město 
na 150 organizací 
či jednotlivců.
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O kvítky měsíčku 
lékařského byl velký zájem

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už 
šestadvacet let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoubných 
nádorů a současně získává peníze na po-
moc onkologickým pacientům a na vý-
zkum. Letošní Květinový den se 11. května 
zaměřil na prevenci nádorů děložního 
čípku a varlat. 
Lidé si mohli látkový kvítek léčivky koupit 
ve stánku na „Točáku“ a od dobrovolníků 
v ulicích. Kromě studentek a studentů 
z místní „zdravky“ a střední školy řemesel 
se do akce opět zapojily členky klubu 
Eva. Celkem přitom letošní Květinový 
den v Šumperku „vynesl“ 114 052 koruny. 
Peníze půjdou nejen na prevenci vzniku 
rakoviny, ale také na činnost organizací 
pacientů a na výzkum v onkologické ob-
lasti. Část výtěžku použije šumperská Liga 
proti rakovině na rekondiční pobyty žen 
po operaci prsu.  -zk-

„Cílem města a jeho organizací bylo 
umožnit ukrajinským občanům co nej-
rychlejší začlenění do společnosti. Obrov-
skou práci v tomto směru dělají i Charita 
Šumperk a společnost Pontis. Všem, kteří se 
na pomoci podíleli, patří velký dík,“ uvedl 
šumperský starosta Tomáš Spurný.

Benefiční výstava měla úspěch, 
poslední díla lze koupit on-line

S nečekaně velkým ohlasem veřejnosti se 
setkala benefiční výstava uměleckých děl, 
která probíhala od 2. dubna do 1. květ-
na v šumperském muzeu a jejíž výtěžek 
pomůže uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným 
ve městě a okolí. Své síly při jejím uspořádá-
ní spojily tři místní organizace – muzeum, 
městská knihovna a Charita. Díla bez ná-
roku na honorář darovali umělci, kteří mají 
určité pouto k regionu Šumperska. 

„Na výstavě se sešlo sto padesát devět kre-
seb, maleb, grafik, soch a fotografií od čty-
řiačtyřiceti autorů, a to v celkové hodnotě 
245 550 korun,“ říká ředitelka muzea Marie 
Gronychová a dodává, že své nové majitele 
si už našlo sto pětadvacet uměleckých děl. 
„Velmi nás potěšilo, jak oslovení umělci 
zareagovali. Za to jim patří velké poděko-
vání,“ doplňuje ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová. 

Na pomoc potřebným byla díky ojedi-
nělému projektu prozatím získána částka 
188 400 korun, jež je uložena na účtu Cha-
rity Šumperk pod speciálním variabilním 
symbolem. Peníze přitom jdou na přímou 

pomoc uprchlíkům, kteří našli azyl v našem 
regionu, a před jejich uvolněním všechny 
tři organizace společně odsouhlasí, na co 
je použijí. „Zatím jsme z výnosu zaplatili 
lektory, jež za symbolickou odměnu vedou 
ve farním středisku kurzy češtiny pro 
ukrajinské ženy. Začali jsme také vydávat 
poukázky na oblečení a obuv pro vytipované 
potřebné dospělé a děti,“ popisuje využití 
ředitelka šumperské Charity Jana Holu-
bářová. Podotýká, že každá poukázka je 
pod konkrétním číslem zapsaná v evidenci 
a zanesená do systému přímé pomoci, aby se 
zamezilo případnému zneužití. Odsouhla-
sené je podle ředitelky Charity i zaplacení 
školních obědů pro ukrajinské děti.

Přestože již výstava v muzeu skončila, 
dobročinnou akci je možné nadále podpořit. 
Pokračuje totiž až do 12. června v on-line 
prostoru. Dosud volná díla si mohou zájem-
ci o regionální umění prohlédnout na webu 
muzea www.muzeum-sumperk.cz v sekci 
výstavy/akce a zarezervovat si je na telefonu 
583 363 070.

Seniorky zpívaly 
pro ukrajinské děti 

Do pomoci Ukrajině se zapojil také Fol-
klorní pěvecký soubor Seniorky – Andante 
Šumperk. Ten společně se svým hostem, 
souborem Tap Týda z Loučné nad Desnou, 
uspořádal koncert. Celkový výtěžek ve výši 
26 500 korun byl věnován dětskému centru 
Slunečnice při organizaci Pontis na podporu 
ukrajinských dětí. -kv, ger-

Benefiční výstava 
v muzeu se setkala 
s velkým ohlasem. 
Foto: VM Šumperk

Krizový fond humanitární pomoci Ukrajině, pomoc s ubytováním, burza oblečení, potra-
vinová sbírka, zařazování dětí do škol, výuka češtiny pro dospělé, podpora při budování 
centra pomoci Ukrajině a další nejrůznější charitativní akce. To je výčet pomoci, již město 
organizovalo ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny.

Látkový kvítek léčivky si mohli lidé koupit 
i ve stánku na „Točáku“.  Foto: -zk-

POMOC SMĚŘUJE 
K RYCHLÉMU 
ZAČLENĚNÍ UPRCHLÍKŮ

Zpravodajství

Víte, jak správně topit? 
Poradí vám Smokeman

Edukativní show, určená jak pro děti, tak 
i pro dospělé, obsadí v pátek 3. června tzv. 
Točák. Akce je zaměřená ekologicky, cílem je 
přiblížení problematiky správného spalování 
v lokálních topeništích široké veřejnosti. 
„Dopoledne se u naší pojízdné kotelny 
vystřídají školáci, od 14 do 16 hodin se 
mohou zájemci seznámit s tím, jak lze 
doma zvýšit účinnost provozu spalova-
cího zařízení nebo co nejvíce ovlivňuje 
složení kouře z komínů,“ uvedl Jiří Horák 
z Výzkumného energetického centra Vyso-
ké školy báňské – TU Ostrava, který show 
organizuje a vystupuje v ní v roli Smoke-
mana. Informace jsou podávány zábavnou 
formou, při níž se nikdo rozhodně nebude 
nudit. -ger-
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SELECT SYSTEM
HOTSPOTŮ

ZDARMA

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
www.selectsystem.cz

583 221 200
internet@spk.cz

V SÍTIWIFI

obchodní ředitelka

doporučuje

Valerie Hrubá

zpravodaj_052022_188x128_print.indd   1zpravodaj_052022_188x128_print.indd   1 19.05.2022   23:1019.05.2022   23:10

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

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

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po – So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 
hod.

OTEVŘENO 
PONDĚLÍ – PÁTEK 
od 8 do 16.30 hod

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

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte  
na tel: 776 387 920

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

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

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

od 8 do 16.30 hod

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

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

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

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

Zde přijímáme také platby:

www.automyckasumperk.cz
Využijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

www.re-max.cz/elitereality

733 644 669
elitereality@re-max.cz

Inzerce
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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

Začínáme v přízemí pavilonu R!

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

DEN

22. 6. 2022
14.00 – 18.00 hod.
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Publicistika

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci. Tak zní motto Křesadla, 
ocenění určeného pro dobrovolníky, jež 
nezištně věnují svůj soukromý čas pomoci 
ostatním. Stojí za ním Maltézská pomoc 
a Unie nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje, které loni tuto cenu 
udělily jedenácti osobnostem v šesti ka-
tegoriích na základě nominací od občanů 
nebo organizací z celého kraje. Křesadlo 
2021 převzala letos v březnu z rukou hejt-
mana Olomouckého kraje Josefa Suchánka 
také Šumperanka Hana Polišenská, jež 
poslední tři roky ve svém volném čase do-
chází do zdejšího domova pro seniory jako 
dobrovolnice místní Maltézské pomoci.

„Hana Polišenská učí jazyky na šumper-
ském gymnáziu a i přes pracovní vytížení 
je schopná věnovat čas a hlavně energii 
klientům z domova pro seniory, pro něž 
je nenahraditelnou, usměvavou a pozitiv-
ní silou. Seniorům, kteří nemají tak častý 
kontakt s rodinou a jsou velmi osamocení, 
je schopná během chvilky změnit náladu 
a doslova je nabít energií. Navíc ji tato práce 
naplňuje a vnímá ji jako své poselství,“ říká 
Leona Krejčí, vedoucí šumperského dob-
rovolnického centra Maltézské pomoci, jež 
Hanu Polišenskou na ocenění 
navrhla. Podotýká, že „její“ 
dobrovolnice drží rekord 
v počtu „odpracovaných“ 
hodin, jen loni jich odsloužila 
téměř tři sta. 

Do domova, který spadá 
pod příspěvkovou organizaci 
Sociální služby pro seniory Šumperk, dochá-
zí paní Hana poslední tři roky a věnuje se tu 
nejrůznějším aktivitám. Počínaje setkáváním 
se seniory a jejich doprovázením a dováže-
ním na pravidelné víkendové bohoslužby 
do tamní kaple přes pomoc během akcí 
organizovaných domovem, jako jsou třeba 
společenské a sportovní hry, koncerty či 
kvízy, až po pečení perníčků pro klienty 
na Mikuláše nebo předávání přání a dopisů 
od studentů a dobrovolníků o Velikonocích. 

„Ve všední dny chodívám do domova 
alespoň jedno odpoledne navštěvovat klienty 
na různých odděleních, povídáme si na po-
koji, v létě za pěkného počasí je často beru 
ven do zahrady,“ popisuje obvyklé chvíle 

Někdy stačí jen 
otevřené srdce 
a dostanete 
nečekaně moc, říká 
Hana Polišenská

trávené v domově Hana Polišenská. Náročné 
podle ní bylo zejména první zimní „covido-
vé období“, kdy se všichni klienti domova 
ocitli v izolaci. „I přesto se mi podařilo těm 
svým seniorům alespoň na dálku pomá-
hat. Zajišťovala jsem pro ně různé nákupy 
nebo dezinfikovala balíčky od příbuzných. 
A v době, kdy covid postihl také značnou 
část personálu, jsem během vánočních a no-
voročních svátků a o následných víkendech 
ještě se dvěma dobrovolnicemi pomáhala 
při rozvozu a podávání stravy na odděleních 

a na pokojích,“ vzpomíná 
na nelehké období oceněná 
dobrovolnice.  

Nezištnou pomoc Hany 
Polišenské v době koro-
navirové pandemie velmi 
oceňují zaměstnanci domova 
i vedoucí šumperského 

dobrovolnického centra Maltézské pomoci. 
„Přestože byly vánoční svátky, kdy mnoho 
lidí zvolí spíše pohodlí a klid, paní Hana 
navzdory riziku onemocnění pomáhala do-
movu a dělala rovněž společnost seniorům, 
kteří byli v izolaci kvůli covidu. Za to jí patří 
velký obdiv a poděkování. Jsem moc ráda, 
že ji mám ve svém týmu,“ zdůrazňuje Leona 
Krejčí a dodává, že klienti domova se na spo-
lečnost Hany Polišenské velmi těší a s řadou 
z nich má osobní vztah. „Setkávání a práce 
se seniory mě velmi těší, obohacuje a také 
nabíjí. Jsem opravdu vděčná za to, že mám 
prostor a mohu volný čas věnovat někomu, 
kdo to potřebuje a hlavně komu to velmi 
pomáhá. Někdy totiž stačí strašně málo, jen 

Hana Polišenská 
(vpravo) s Leonou 
Krejčí, vedoucí 
šumperského 
dobrovolnického 
centra Maltézské 
pomoci.  Foto: -OK-

Setkávání a práce 
se seniory mě velmi 
těší, obohacuje 
a také nabíjí. 
 H. Polišenská

Kraj ocenil 
Vladimíra Rybičku

Ceny kultury Olomouckého kraje mají 
nové majitele. Slavnostní předání  
se uskutečnilo na konci dubna v Morav-
ském divadle v Olomouci. Ocenění se 
předávala za rok 2020 zpětně a za rok 2021. 
Vloni se totiž akce kvůli covidu neuskuteč-
nila. Mezi oceněnými za rok 2020 je bývalý 
ředitel Domu kultury Šumperk Vladimír 
Rybička, který si z Olomouce odvezl Cenu 
za celoživotní přínos v oblasti kultury.  -ger-

Vladimír Rybička obdržel Cenu za celoživotní 
přínos v oblasti kultury.         Foto: archiv  OK

srdce, a za to dostanete nečekaně moc,“ re- 
aguje Hana Polišenská, jež je velkou motivací 
pro ostatní dobrovolníky. -zk-
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Zpravodajství

Obrovskou gratulaci zasílá vedení města týmu Draci Pars Šumperk, jenž se po náročné sezoně může radovat z uhájení Chance ligy. „Drakům děkujeme 
za skvělé zážitky i množství adrenalinu. Drželi jsme jim palce, sdíleli jsme s nimi napínavé zápasy a utkání plná zvratů,“ uvedl za celé vedení města starosta 
Tomáš Spurný. Pochválil i fanoušky, kteří šumperským hokejistům vytvářeli neopakovatelnou atmosféru a hnali je za vítězstvím.  -ger-, foto: Deník/M. Pergl

Věřím, že je stále 
co zlepšovat, takže 
boj o místo  
v paralympijském 
týmu nevzdávám. 
 L. Čermák

Fotbalisté ze Sluneční 
jsou nejlepší

Mladí fotbalisté ze šumperské základní 
školy ve Sluneční ulici jsou nejlepší v Čes-
ku. V superfinále školské futsalové ligy 
ve Žďáru nad Sázavou dokázali porazit 
například tým partnerské školy pražské 
Sparty Marjánka, ZŠ Příbram Březová 
Hora i pardubickou ZŠ Ohrazenice. 
Za skvělou reprezentaci města poděkovali 
týmu starosta Tomáš Spurný a místosta-
rostka Marta Novotná. Tým ZŠ Sluneční 
Šumperk hrál ve složení: Maitner, Vondra 
– Kubeš, Doležel, Látal, Bečvář – Ošlejšek, 
Paraska, Málko, Ježek. K vítězství je dovedl 
trenér Bohdan Hecl za vydatné pomoci 
rodičů hráčů. -ger-

Za  skvělou reprezentaci poděkovali týmu 
na šumperské radnici starosta Tomáš Spurný 
a místostarostka Marta Novotná. Foto: -ger-

Lukáš sbírá medaile na  republikových mist-
rovstvích hendikepovaných plavců od  svých 
třinácti let.                                            Foto: -lč-

Lukáš ve svém životě nebojuje jen  
se soupeři v bazénu, ale i s mentálním 
hendikepem, trpí totiž poruchou autistické-
ho spektra. Jeho úspěchy jsou velmi cenné, 
protože na mistrovství plavali také závodníci 
z Ukrajiny bez mentálního hendikepu a slu-
chově postižení.

Lukáš začal s plaváním v deseti letech. 
Jako vzor měl svého bratra, který byl šikovný 
v nejrůznějších oblastech. Lukáš toužil také 
po slávě a po potlesku. „Přemýšlela jsem tedy, 
co by pro něj bylo vhodné, protože prakticky 
v ničem nevynikal. Nakonec jsme se rozhodli, 
že zkusíme plavání,“ říká Lukášova maminka 
Lenka, jež ho přivedla do týmu hendikepova-
ných sportovců v Ústí nad Orlicí.

Během prvního roku se Lukáš naučil 
plavat, po dvou letech se postavil popr-
vé na start závodu a ve třinácti už sbíral 
medaile na republikových mistrovstvích 
hendikepovaných plavců. Svými výkony se 
probojoval i na Evropské hry v Brně a odvezl 
si dvě bronzové medaile.

Lukáš i jeho maminka věří, že je stále co 
zlepšovat, a nevzdávají boj 
o místo v paralympijském 
týmu. „Poslední dva roky 
nemohl Lukáš kvůli opat-
řením spojeným s covidem 
prakticky vůbec trénovat. 
Určitě by mu pomohlo i to, 
kdyby natrénoval šipku. 
Zatím startuje přímo z bazé-

Lukáš má z mistrovství republiky pět medailí
Za reprezentaci města poděkovali starosta města Tomáš Spurný a místostarostka Marta 
Novotná šumperskému osmnáctiletému plavci Lukáši Čermákovi. Mladý sportovec si přivezl 
z mistrovství republiky pět medailí. Ze šesti startů se postavil na stupně vítězů hned pětkrát – 
dvakrát stanul na bronzovém stupínku a třikrát na stříbrném.

nu, což je pro něj velký hendikep, protože 
skokem z bloku soupeři získají 
několikametrový náskok, který 
pak Lukáš musí dohánět. 
Rezervy má i v obrátce,“ říká 
Lenka Čermáková. Pomocnou 
ruku v tréninku Lukášovi hned 
nabídla místostarostka Marta 
Novotná, jež trénuje šumperské 
plavce.  -ger-



11

Šumperský zpravodaj
Zpravodajství/Informace

Oddíl mladých hasičů u SDH Šumperk – 
Temenice byl založen v roce 2005, od té doby 
ho vedou manželé Jiří a Zdeňka Kvapilovi, 
velkým pomocníkem je i jejich dcera Míša, 
jež v družstvu mladých hasičů vyrůstala. Ještě 
před dvěma roky docházely na pravidelné 
schůzky téměř tři desítky mladých hasičů, 
po nucené přestávce v době covidové se 
do družstva vrátila jen zhruba polovina členů. 

„Uvítáme nové členy, kteří se chtějí nejen 
leccos přiučit, ale také zažít nejrůznější 
dobrodružství,“ láká do druž-
stva Jiří Kvapil. Zdůrazňuje, 
že mladí hasiči se učí nejen 
znalostem z oblasti požární 
ochrany, ale pronikají rovněž 
do základů zdravovědy, učí se 
střílet ze vzduchovky, vážou 
uzly, poznávají, jak se chovat 
v přírodě, a podnikají dobro-
družné výpravy. Nezapomínají 
ani na charitu.

„Hasičské závody jsou jen jednou z čin-
ností. Na nich si otestujeme v praxi, co jsme 
se naučili. S dětmi také jezdíme na exkurze 
do nejmodernějších požárních stanic v Praze, 
Brně nebo Ostravě, navštívili jsme zábavný 
vědecký park v Brně, vyrážíme i na výlety 
do přírody, jež často zpestříme ‚bojovkou‘,“ 
doplňuje svého manžela Zdeňka Kvapilová. 

Mezi nejoblíbenější akce mladých hasičů 
patří každoroční víkend v temenické hasičské 

zbrojnici. Děti zde zažívají velká dobrodruž-
ství, včetně „ostrého“ zásahu a záchrany osob 
z „hořícího“ objektu. „Děti si tak otestují re-
akce a dovednosti při simulovaném zásahu,“ 
popisuje akci Jiří Kvapil. 

Jeho družstvo rovněž pořádá sportovní 
odpoledne pro veřejnost a před prázdninami 
také společnou akci, během níž se utkají děti 
se svými rodiči v požárním útoku. „Přiznám 
se, že neuznávám přísný dril, snažíme se pro 
děti vše připravovat zábavnou formou a dělat 

aktivity, které je baví,“ dodává 
vedoucí mladých hasičů.

Připomíná, že nezapo-
mínali ani na děti upoutané 
na lůžku na dětském oddělení 
v šumperské nemocnici. Před 
epidemií sem přicházeli 
v době vánočních svátků 
s drobnými dárky povzbudit 
dětské pacienty. Pravidelným 

úklidem také pomáhají přírodě při úklidu od-
padu po našich spoluobčanech, kteří si vodní 
toky pletou s popelnicí.

„Naše schůzky probíhají každou středu 
a pátek od 16 do 18 hodin v areálu baseballo-
vého hřiště v Temenici. Pokud máte zájem, 
přijďte mezi nás. Přijímáme holky a kluky 
od sedmi do patnácti let,“ zvou manželé 
Kvapilovi, jež podají informace o činnos-
ti mladých hasičů na telefonních číslech 
603 891 960 a 604 256 873. -ger-

Mladí temeničtí hasiči
v „akci“.  Foto: J. Kvapil 

Knihovna nabídne burzu 
knih, Klub čtenářů 
a příběhy pamětníků

Knihy doslova „za hubičku“ nabídne 
v červnu šumperská knihovna. „Pro velký 
úspěch jsme se rozhodli zopakovat burzu 
knih. Tentokrát bude zaměřená na beletrii 
a naučnou literaturu pro dospělé. Na výběr 
bude z patnácti set titulů,“ říká ředitelka 
knihovny Kamila Šeligová. Upřesňuje, že 
půjde především o knihy vyřazené z tzv. 
výměnného fondu, tedy ty, které „putují“ 
po venkovských knihovnách v regionu. 
„Dosud se knihy z tohoto fondu nevyřazo-
valy, takže jejich objem je velký a vzhledem 
k nákupu nových knih je třeba ho zreduko-
vat. Jde o velmi pěkné a čtivé 
‚kousky‘, zájemci si mezi nimi určitě 
vyberou,“ láká Kamila Šeligová na burzu 

Jejich hasičský rok začíná na konci srpna a běží zase až do prázdnin. I když jde o tým mla-
dých hasičů, netočí se vše jen kolem vody, ohně a hadic. Pracují nejen na své fyzičce, ale také 
na dovednostech a vědomostech z nejrůznějších oblastí.

Neuznávám přísný 
dril, snažíme se pro 
děti vše připravovat 
zábavnou formou 
a dělat aktivity, 
které je baví. 
 J. Kvapil

Březnová burza měla úspěch.  Foto: -kš-

knih. Ta bude probíhat ve čtvrtek 2. června 
od 14 do 17 hodin na dvorku knihovny, 
za nepříznivého počasí pak v jejím vesti-
bulu. Knihy, jež se neprodají, ale ve stoupě 
neskončí. „Darujeme je olomoucké vědec-
ké knihovně, která je použije na obložení 
stěn tzv. červeného kostela, jež prochází 
rekonstrukcí,“ uzavírá ředitelka.
O čtyři dny později, v pondělí 6. června, 
se od 16 hodin uskuteční ve velkém sále 
knihovny slavnostní prezentace devíti 
pamětnických příběhů, které objevili 
žáci ze Šumperka, Rudy, Štítů, Mohelnice 
a Úsova. Žáci seznámí veřejnost s osudy 
pamětníků, jimž do života zasáhly události 
20. století. Příběhy našich sousedů je 
vzdělávací projekt neziskové organizace 
Post Bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a tercií a kvart vícele-
tých gymnázií. Ve stejný den se sejde Klub 
čtenářů. Jeho členové budou od 17 hodin 
v klubovně v suterénu knihovny disku-
tovat o společně čteném románu Jiřího 
Hájíčka Selský baroko a o knihách, jež 
v poslední době četli. Noví zájemci mohou 
psát na halmichova@knihovnaspk.cz nebo 
seligova@knihovnaspk.cz.  -zk-

MLADÍ HASIČI LÁKAJÍ DO SVÝCH 
ŘAD NOVÁČKY
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Slavnosti města / Turistická sezona 

ZAČÁTEK ČERVNA SE PONESE VE ZNAMENÍ SLAVNOSTÍ 
MĚSTA ŠUMPERKA, STARTUJE TURISTICKÁ SEZONA

Slavnosti města Šumperka připravilo oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk, Domem kultury Šumperk, 
Střediskem volného času Doris Šumperk a Spolkem pro zachování historie a romantiky, za � nanční podpory Olomouckého kraje.

Čtvrtek 2. června, sady 1. máje – letní divadlo u vily Doris
Večer se šumperským divadlem
16.00 divadelní představení pro děti Dášeňka čili život štěněte
19.00 divadelní představení pro dospělé diváky Vinetůůů!
V případě nepřízně počasí budou obě představení odehrána v budově divadla.

Pátek 3. června, Pavlínin dvůr
Večer s Domem kultury Šumperk
19.00 BrixtnN
20.10 Circus Ponorka
21.20 Pokáč

Sobota 4. června, sady 1. máje
Den s historií a romantikou – téma 750 let města a Šumperský sněm 1490
9.30  zahajovací průvod městem k tzv. Točáku
od 10.00 Tvořivé hraní pro děti SVČ Doris Šumperk
10.00  hudební, taneční a sportovní vystoupení v letním divadle u vily Doris: 

děti šumperských MŠ a ZŠ | Galaxie X | mažoretky KK Dance | SK-D.V. 
Šumperk | Marly a Kurz tance | Bludov | Tornádo | Folí de la Fúl | a další 
kroužky při SVČ Doris | Angel‘s Tribe a další

14.00  zahájení historické scény – úvodní ballabile účinkujících
14.30  Páni z Bludova – souboje rytířů
15.00  Renesance – Duel

15.30  Magna Moravia – válka třicetiletá
16.00  Corporal – vivat Marie Theresie
16.30  Šermířský spolek Šumperk – umění fechtýřské
17.00  Rytíři – malý pěší turnaj
17.30  Prapory nechť vlají – představení s prapory a kordy
18.00  Žoldnéři v Šumperku – mušketýři
18.30  Válka sedmiletá – Laudonovi vojáci
19.00  Kterakto se fechtovati má – Šermířský spolek Šumperk
19.30  Koncert kapely Tempus 
21.00  Průvod městem
21.30  Ceremonie na počest setkání stavů Moravy a Slezska

PROGRAM SLAVNOSTÍ MĚSTA ŠUMPERKA

První den městských slavností bude patřit činohře 
a šumperskému divadlu, jež se představí v letním divadle 
u vily Doris. Od 16 hodin místní herci zahrají divadelní 
představení pro děti Dášeňka čili život štěněte, na které 
v 19 hodin naváže úspěšná komedie z minulých sezon 
Vinetůůů!, uváděná v derniéře. V případě nepříznivého 
počasí se obě představení odehrají v budově divadla.

Druhý den, přesněji večer, nabídne v Pavlínině dvoře 
hudební vystoupení. Úderem sedmé podvečerní se hlavní 
scéna rozezní hudbou místní kapely Brixtn, indie-electro 
popového uskupením tří skladatelů písní – producentů. 
Na ně naváže projekt Circus Ponorka. Hudebník a jediný 
člen kapely Honza Ponocný složil hudbu k několika celove-
černím filmům, komponoval například hudbu pro snímek 
Alice Nellis Perfect Days. Složil rovněž muziku k filmům 
Mamas & Papas a Revival, za něž získal nominace na Čes-
kého lva. Hvězdou večera bude nepochybně pop-folkový 
písničkář Pokáč. Posluchači se mohou těšit na hity, jako 
jsou Vymlácený entry, Mám doma kočku nebo V lese. 

Červnové slavnosti města vyvrcholí tradičním dnem 
s historií a romantikou. Podobně jako v minulých „před-
covidových“ letech se sady 1. máje promění v rytířské 
ležení. Středověký den připomene momenty ze založení 
města před sedmi sty padesáti lety a vyvrcholí velkým 
večerním průvodem a ceremonií na počest významné 
události v dějinách města – tzv. šumperského sněmu, 
kdy se 4. června 1490 sešli na zdejším zámku vrcholní 
zástupci Moravy a Slezska, aby jednali o osudu zemí 
Koruny české.

Program slavností bude přístupný zdarma všem. 
V tom doprovodném najdou především děti řadu 
atrakcí v podobě skákacích hradů a mnohého dalšího, 
dospělí se pak mohou těšit na jarmark certifikovaných 
výrobků Jeseníky originální produkt a bohaté občer-
stvení. Akci připravuje kulturní oddělení šumperské 
radnice ve spolupráci s domem kultury, divadlem 
a Spolkem pro zachování kulturního dědictví historie 
a romantiky. Více na www.slavnosti-mesta.cz. -bv, red-

Po dvouleté nedobrovolné přestávce bude první červnový víkend opět patřit Slavnostem města Šumper-
ka. Od čtvrtka 2. do soboty 4. června se sady 1. máje a Pavlínin dvůr stanou dějištěm dvaadvacátého ročníku 
městských oslav. V programu nechybějí divadelní představení pod širým nebem, koncerty v čele s Pokáčem 
a den s historií a romantikou, odkazující na založení města před sedmi sty padesáti lety a také na tzv. šumperský 
sněm, jehož pětisté dvaatřicáté výročí vychází na den přesně právě 4. června.
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ZAČÁTEK ČERVNA SE PONESE VE ZNAMENÍ SLAVNOSTÍ 
MĚSTA ŠUMPERKA, STARTUJE TURISTICKÁ SEZONA

Slavnosti města Šumperka připravilo oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk ve spolupráci s Divadlem Šumperk, Domem kultury Šumperk, 
Střediskem volného času Doris Šumperk a Spolkem pro zachování historie a romantiky, za � nanční podpory Olomouckého kraje.

15.30  Magna Moravia – válka třicetiletá
16.00  Corporal – vivat Marie Theresie
16.30  Šermířský spolek Šumperk – umění fechtýřské
17.00  Rytíři – malý pěší turnaj
17.30  Prapory nechť vlají – představení s prapory a kordy
18.00  Žoldnéři v Šumperku – mušketýři
18.30  Válka sedmiletá – Laudonovi vojáci
19.00  Kterakto se fechtovati má – Šermířský spolek Šumperk
19.30  Koncert kapely Tempus 
21.00  Průvod městem
21.30  Ceremonie na počest setkání stavů Moravy a Slezska

21.45  Ohňová show
22.00  Ukončení

Vedlejší scény
Historický jarmark tradičních řemesel
Atrakce pro děti – skákací hrad, trampolíny a kolotoče
Jarmark certifikovaných výrobků JESENÍKY Originální produkt®
Bohaté občerstvení, rytířský fotokoutek, zookoutek

Pořadatel si vyhrazuje právo program změnit. Akce se koná za jakéhokoliv 
počasí. Vstup zdarma.

Letní turistická sezona 
v Šumperku odstartuje 1. června

Na denně přístupné turistické cíle spravované 
městem se mohou návštěvníci těšit od středy  
1. června. Kromě expozice Čarodějnické procesy 
a vyhlídky na radnici se o měsíc dříve zájemcům 
otevře i klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. 
Devět prázdninových pátečních večerů pak zpestří 
romantické rozhledy z věže při západu slunce 
a ve čtyřech mimořádných termínech se budou moci 
lidé připojit k tematickým prohlídkám města.

Letní turistická sezona v Šumperku odstartuje 
ve středu 1. června. Zájemce o rozhledy z radniční 
věže doprovodí nově průvodci z klášterního kostela 
Zvěstování Panny Marie – v červnu a v září každou 
celou hodinu mezi devátou hodinou a třetí odpolední, 
v červenci a v srpnu pak každou půlhodinu od 9 do  
17 hodin. Poslední výstup bude možný vždy hodinu 
před koncem provozní doby. 

Se zahájením sezony bude denně otevřené nejen 
informační centrum, ale i expozice Čarodějnické pro-
cesy v Geschaderově domě, a to v červnu a v září od  
9 do 15 hodin a v červenci a v  srpnu od 9 do  
17 hodin. Projekt s názvem Po stopách čarodějnic 
v česko-polském příhraničí, v jehož rámci byla pláno-
vaná modernizace expozice, dotaci bohužel nezískal, 
proto bude nutné výměnu audioprůvodcovského 
systému a realizaci videomappingu odložit.

Prohlídkové okruhy městem budou i nadále určeny 
zejména organizovaným skupinám. Objednávky, které 
by měly být uskutečněny alespoň 14 dní předem, přijí-
má Informační centrum Šumperk na e-mailu  
ic@sumperk.cz nebo telefonu 583 214 000. Mimoto 
však oddělení kultury a vnějších vztahů během letních 
prázdnin nabídne ve čtyřech termínech mimořádné 
tematické prohlídky města. 4. a 18. července  
a 11. a 22. srpna vyrazí z infocentra průvodci, aby 
zájemcům přiblížili různé zajímavosti z dějin města. 
Turisté i místní se opět dočkají oblíbených večerních 
rozhledů z radniční věže, jež se budou konat každý 
pátek během července a srpna.     -bv-

Se zahájením turistické sezony začínají i oblíbené rozhledy 
z radniční věže, včetně prázdninových večerních. Foto: -pk-
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ně nejen díky skvělé atmosféře rádi vracet. 
„Chceme nabízet zajímavý program a dávat 
šanci i místním kapelám. Účinkující se bu-
dou střídat na dvou pódiích. Kvalitní zázemí 
nám pomohou vytvářet i místní restauratéři 
a kavárníci. Letos si na festivalu vychutnáte 
kávu z Krtkovy Kavalerie, pěkně orosené 
„holbácké“ pivo nebo s láskou uvařené la-
hůdky od Los Karlos,“ láká návštěvníky pro-
dukční domu kultury Michaela Horáková.

Festival ŠPEK na vzduchu se v Pavlínině 
dvoře uskuteční v pátek 24. června, celý 
program odstartuje o půl sedmé večer kapela 
Light & Love. Vstupenky za 320 Kč jsou nyní 
k dostání v pokladně domu kultury, v den 
konání se cena zvýší o padesátikorunu.  -red-

Skupina Light & Love patří mezi výrazná jmé-
na mladé hudební generace na  české scéně. 
 Foto: archiv

Na  ŠPEK přijedou i  Th!s s  Vojtou Kotkem. 
 Foto: J. Pitrys

„Letošní druhý festivalový ročník nava-
zuje na loňský premiérový. Dramaturgie se 
opět zaměřila na umělce, kteří umějí pobavit 
lidi s neobyčejným zápalem, kontakt s pub- 
likem je pro ně stále důležitý a ani velká 
popularita nebo úspěšnost na so- 
ciálních sítích netlumí jejich zájem setkávat 
se s fanoušky a posluchači naživo,“ říká 
dramaturg domu kultury Ondřej Procházka. 
Vzápětí prozrazuje, že pozvání přijaly kapely 
Poletíme?, Th!s s Vojtou Kotkem, Trocha 
Klidu, Minami a Light & Love.

Snahou produkce šumperského „kultu-
ráku“ je vybudovat festival, jenž se bude 
odlišovat od jiných letních akcí v regionu 
a na který se návštěvníci budou každoroč-

V pátek 24. června v Pavlínině dvoře nově vyrostou hned dvě hudební scény, na nichž se 
vystřídá pět účinkujících souborů. Hlavní hvězdou druhého ročníku pohodového festivalu 
ŠPEK na vzduchu bude brněnská kapela Poletíme? (na snímku). 

Klub Gemini přivítá 
známého vakcinologa

Český epidemiolog a vakcinolog 
prof. Jiří Beran bude hostem červnového 
klubu Gemini. Hlavním tématem besedy, 
jež se uskuteční ve středu 15. června od  
18 hodin v G-klubu domu kultury, bude 
očkování pro cesty do zahraničí.

„Návštěvy profesora Berana, který se 
epidemiologii věnuje více než třicet let, 
si velmi vážíme. V době epidemie covidu 
zněl jeho hlas silně v různých diskuzních 
pořadech, v nichž si dovolil nesouhlasit 
s některými výklady a postupy, které 
odporovaly jeho poznání a profesním 
zkušenostem. Věřím, že téma očkování pro 
cesty do zahraničí bude návštěvníky klubu 
Gemini zajímat,“ říká jednatelka domu 
kultury Hana Písková.

Profesor Jiří Beran se začal v roce 1994 
zabývat vývojem očkovacích látek, zejména 
proti chřipce, lymeské borelióze nebo klíš-
ťové meningoencefalitidě, virové hepatitidě 
A, břišnímu tyfu a virové hepatitidě B. 
Od roku 1997 se zabývá problematikou 
cestovního lékařství.

V dubnu 2002 se stal ředitelem a vedou-
cím lékařem Centra očkování a cestovní 
medicíny v Hradci Králové. Založil a sedm 
let vedl obdobné centrum při Klinice 
infekčních nemocí Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. V roce 2004 se stal ve-
doucím Samostatného výukového pracovi-
ště tropické a cestovní medicíny Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnic-
tví v Praze. „Pokud si kladete otázky, jak se 
postavit v dnešní době k očkování, zejmé-
na pokud chcete cestovat, je červnový klub 
Gemini určen právě vám,“ zve na besedu 
Hana Písková. -red-

Jiří Beran pohovoří hlavně o očkování pro 
cesty do zahraničí.  Foto: archiv

ŠPEK na vzduchu zve na pohodové kapely
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Divadlo Verze přiveze bláznivou komedii Jmé-
no.  Foto: archiv

V  Africké královně uvidí diváci Lindu Rybo-
vou a Hynka Čermáka.  Foto: archiv

Ochutnávka mikulovských vín 
se vrací do divadla

V pátek 17. června pořádají město Šum-
perk a jeho partnerské město Mikulov již 
23. ročník ochutnávky mikulovských vín, 
kterou budou hostit prostory šumper-
ského divadla. Letošní ročník vedle toho 
nejlepšího, co se na mikulovských vinicích 
v posledních letech urodilo, představí 
trochu netradičně bluesovou muziku 
maďarské scény.
„Pro návštěvníky bude nachystáno více 
než sto padesát vzorků vína od tří desítek 
vinařství z mikulovské vinařské podoblasti 
a případně i vybraných vinařství z rakous-
kého příhraničí,“ říká Bohuslav Vondruš-
ka ze šumperské radnice. Prozrazuje, že 
večer okoření hudební uskupení z maďar-
ského hlavního města. „Obvykle se na této 
akci představovali umělci z Mikulova. 
Tuto tradici jsme letos porušili a zvolili 
bluesové akustické duo Matyáše Pribojsz-
kého Grunting Pigs,“ říká Petra Eliášová 
z pořadatelské Mikulovské rozvojové 
s. r. o. a dodává, že netradiční hudební 
doprovod je plodem úzké spolupráce 
s kulturním centrem v Budapešti.  -bv-

Noc kostelů proběhne 
v pátek 10. června

Noc kostelů, mezinárodní akce, která se 
v České republice pravidelně koná již 
od roku 2009, se letos uskuteční v pátek 
10. června. Do programu se zapojila celá 
řada kostelů, kaplí, modliteben a sborů, 
jejichž církev je členem Ekumenické rady 
církví. Informace o tom, které kostely 
budou otevřeny, a o programu najdou 
zájemci na www.nockostelu.cz a na plaká-
tech, využít mohou i aplikace Android  
a  Apple iOS.  -red-

Večer věnovaný Bendovi připravili ti 
nejpovolanější. Současný ceněný skladatel 
Tomáše Ille zkomponoval k poctě J. A. Ben-
dy zcela novou skladbu, která na „Klášter-
kách“ zazní teprve potřetí od jejího vzniku. 
K oslavám se přidá i první dáma českého 
cembala Edita Keglerová. S doprovodem 
Komorní filharmonie Pardubice představí 
Bendův koncert pro cembalo a orchestr  
F dur. 

Vrcholem večera pak bude Bendův slavný 
melodram Ariadna na Naxu. V nastudování 
režisérky Věry Šustíkové budou účinkovat 
herci Ivana Jirešová, Apolena Veldová a Petr 
Stach, opět za doprovodu Komorní filhar-

Pět shakespearovských tragédií v jednom 
komediálním večeru. Poslední večer, v neděli 
19. června, bude tradičně patřit domácímu 
souboru. Tentokrát byla vybrána inscenace 
Kdo je tady ředitel?. Ve skandinávské korpo-
rátní frašce hraje celý soubor šumperského 
divadla, jemuž v hlavních rolích vévodí Jan 
Šťava a Vít Hofmann. 

Pro příznivce „outdoorové“ produkce jsou 
připravena i další představení mimo festivalo-
vý program, jež se budou odehrávat v druhé 
polovině června a na začátku července. 
Všechny venkovní produkce, včetně Divadla 
v parku, začínají ve 21 hodin. V případě ne-
přízně počasí budou přesunuta do vnitřních 
prostor divadla. Divadlo Šumperk

Mezi oblíbené kulturní akce neodmyslitelně patří Divadlo v parku – festival, během něhož 
mohou diváci spatřit divadelní produkci v atraktivním prostředí amfiteátru u vily Doris 
v sadech 1. máje. Letošní ročník se bude odehrávat mezi 13. a 19. červnem.

Ve čtvrtek 30. června se bude v klášterním kostele slavit. Letošní Klášterní hudební slavnosti 
připomenou tři sta let od narození českého skladatele, jehož hudbu obdivoval i W. A. Mozart, 
Jiřího Antonína Bendy.

Prvním představením bude v pondělí  
13. června Africká královna z produkce praž-
ského Divadla Palace. V humorném i drama-
tickém příběhu vystoupí populární herci 
Hynek Čermák a Linda Rybová. I druhý titul 
bude do Šumperka přivezen z Prahy. O dva 
dny později, tedy ve středu, přijede Divadlo 
Verze s bláznivou komedií Jméno. V oblíbe-
né francouzské komedii se představí mimo 
jiné Roman Zach a Jan Dolanský. 

Druhou polovinu festivalu obstarají stře-
domoravská divadla. V sobotu 18. čer- 
vna vystoupí Divadlo Tramtarie se svým 
Kabaretem nahatý Shakespeare. Toto origi-
nální představení je vlastně pět v jednom. 

„Klášterky“ připomenou 
skladatele J. A. Bendu

Divadlo v parku a mnohé další u vily Doris

V  rámci Noci kostelů bude k  430. výročí 
narození J. A. Komenského promítnut od   
19 hodin v  modlitebně církve BJB v  ulici  
M. R. Štefánika celovečerní historický film 
Jako letní sníh.  Foto: Vistafilm

monie Pardubice pod taktovkou dirigenta 
Jiřího Petrdlíka. 

Od května do září nabídne festival celkem 
jedenadvacet koncertů českých i zahra-
ničních interpretů na třinácti nádherných 
místech Jeseníků. V červnu se veřejnost 
může těšit nejen na šumperský koncert, 
ale i na recitál mistra kytary Štěpána Raka 
v klášteře v Bílé Vodě, na pořad George 
Gershwin: Muž, který neodešel v podání 
zpěvačky Edity Adlerové a akordeonisty 
Petra Vacka na nádvoří kláštera ve Štern-
berku a na koncert Dua Absolut na nádvoří 
velkolosinského zámku. Podrobnosti lze 
najít na www.klasterky.cz. -red-
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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 2. 6. do 14. 9. Lidová architektu-

ra, výstavní síň, muzeum
   Do 26. 6. Poklady ze staré knihovny, 

Hollarova galerie, muzeum
   Do 19. 6. Zachráněné poklady, Ry-

tířský sál, muzeum
   Od 23. 6. do 4. 9. Zaniklá sídla Mo-

ravy a Slezska, Rytířský sál, muzeum
  Do 31. 8. Středověk hrou, Muzejíčko, 

muzeum
   Do 22. 6. Výtvarné etudy aneb Úklid 

učebny a  kabinetu Vv, výstava žáků 
a  studentů Gymnázia Šumperk, Galerie 
mladých, muzeum

  Stálá expozice VM Šumperk: Příro-
da a dějiny severozápadní Moravy, mu-
zeum

    Od  1. 6. do  3. 7. Kateřina Černá 
(*1937): „Obraz a  text“, malby, koláže 
a asambláže, Galerie J. Jílka

    Do 30. 6. Výstava prací žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ Šumperk, 1. patro již-
ního křídla, dům kultury

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

  Do  22. 6. Pavel Ramert: Přes čtyři 
horizonty, výstava obrazů, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

  Od 23. 6. do 31. 8. Martin Chvíla: Le-
žito Nazemi, výstava digitálních koláží 
z  odpadů a  odpadků, doplněná fotogra-
fiemi, půjčovna pro dospělé, knihovna

  Do 29. 6. Tanec ve zlomcích, výstava 
žáků výtvarného oboru ZUŠ, půjčovna 
pro děti a mládež, knihovna

  Do 30. 6. HISTORY – historie a sou-
časnost šumperského Pavilonu, Eagle 
Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet foto-
grafie a malého umění 

  Do 9. 6. Karel Musil – Velikáni a hří-
chy, výstava grafiky, Eagle Gallery: Gale-
rie Fabrika – Kabinet grafiky 

  Od 23. 6. do 8. 9. Josef Mžyk, výstava 
grafiky a  kreseb, Eagle Gallery: Galerie 
Fabrika – Kabinet grafiky 

Středa 1. června
    14.00–18.00 Den dětí na dvorku, 

odpoledne plné her, parkoviště, hřiště, 
Komín

   16.00 Krkonošská pohádka, VK, di-
vadlo

  17.20 Top Gun: Maverick, USA, akční, 
drama, 12+, 

   18.00 Kateřina Černá: „Obraz a text“, 
vernisáž výstavy Galerie J. Jílka

    18.00 Absolventský koncert žáků 
ZUŠ ze třídy H. Johnové, klášterní kostel

  20.00 Artvečer – FK: Bratrství, ČR, IT, 
dokumentární

Čtvrtek 2. června
  14.00–17.00 Burza knih, nabídka vy-

řazených knih pro dospělé za symbolické 
ceny, dvorek (příp. vestibul), knihovna

  16.00 Slavnosti města Šumperka: Ve-
čer s divadlem – Dášeňka čili život ště-
něte, letní divadlo, sady 1. máje (za deště 
divadlo)

   16.00 Zakletá jeskyně, ČR, SR, pohád-
ka

  17.00 Lidová architektura, vernisáž 
výstavy, výstavní síň, muzeum

  17.00 Festival Dny umění nevidomých 
na  Moravě: Koncert nevidomého hou-
slisty Benjamina Levíčka, akce spoje-
ná s  výtvarnou soutěží „Černobílý svět“, 
klášterní kostel

   18.05 Pánský klub, ČR, komedie, 12+
 19.00 Slavnosti města Šumperka: Večer 
s  divadlem – Vinetůůů!, derniéra, letní 
divadlo, sady 1. máje (za deště divadlo)

Pátek 3. června
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
    10.00 Hobit, fantasy příběh pro ce-
lou rodinu (děti 8+), školy, VK, divadlo

   15.00–19.00 Kurz pletení z pedigu 
– tác s pevným dnem, zvládnutí základů 
pletení z  pedigu a  jednoduché uzavírky, 
pro děti od 8 let a dospělé, nutné přihlásit 
se, hobby ateliér, vila Doris

  16.00 Zakletá jeskyně, ČR, SR, pohád-
ka

  18.05 Pánský klub, ČR, komedie, 12+
  19.00 Testosteron, komedie, VK, di-
vadlo

 19.00 Slavnosti města Šumperka: Večer 
s  Domem kultury Šumperk – Brixtn, 
Circus Ponorka, Pokáč, Pavlínin dvůr

 20.00 Tygři ve filmu: Jackpot, ČR, kome-
die, akční, 12+

Sobota 4. června
 9.30–19.30 Slavnosti města Šumperka: 

Den s  historií a  romantikou – 750 let 
města a  Šumperský sněm 1490, více 
na www.slavnosti-mesta.cz, sady 1. máje 

 Od 10.00 Slavnosti města Šumperka: 
Historický jarmark tradičních řemesel, 
rytířské městečko, atrakce pro děti, jar-
mark certifikovaných výrobků JESENÍ-
KY Originální produkt®, sady 1. máje

   10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, VK, letní divadlo, sady 1. máje

  16.00 Zakletá jeskyně, ČR, SR, pohád-
ka

  18.05 Pánský klub, ČR, komedie, 12+
  19.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, B, VK, divadlo

 19.30 Slavnosti města Šumperka: Kon-
cert kapely Tempus, sady 1. máje 

 21.00 Slavnosti města Šumperka: Velký 
průvod městem, pěší zóna, sady 1. máje 

 21.30 Slavnosti města Šumperka: Cere-
monie na  počest setkání stavů Čech, 
Moravy a Slezska, sady 1. máje 

 21.45 Slavnosti města Šumperka: Ohňo-
vá show, sady 1. máje 

Neděle 5. června
  15.00 Zakletá jeskyně, ČR, SR, pohádka
  17.00 Kde je Anne Franková, ISR, LUX, 

NL, animovaný, historický, ČZ
  19.05 Pánský klub, ČR, komedie, 12+

Pondělí 6. června
  16.00 Příběhy našich sousedů, slav-

nostní prezentace příběhů pamětníků, 
velký sál, knihovna

  17.00 Klub čtenářů: Jiří Hájíček – Se-
lský baroko, setkání a debata nad knihou 
a dalšími díly autora, klubovna v suteré-
nu, knihovna

  20.00 Pánský klub, ČR, komedie, 12+

Úterý 7. června
  14.00–17.00 Keramika pro každého, 

zdobení již hotových výrobků glazurami, 
artedílna, Komín

 16.00 Slova s  lehkostí větru a silou hro-
mů, přehlídka divadelních výstupů centra 
Galimatyáš, VK, Hrádek, divadlo

  18.00 Pánský klub, ČR, komedie, 12+

Kalendář akcí
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Středa 8. června
 18.00 Pánský klub, ČR, komedie, 12+
 18.00 Šumperské nokturno na  Kostel-

ním náměstí – Folklorní soubor Senior- 
ky – Andante Šumperk, hosté Slavice 
Zábřeh a Legato Krnov, Kostelní náměstí

  19.55 Artvečer – FK: Zázrak, RO, ČR, 
LVA, drama, 12+

Čtvrtek 9. června
  14.00–18.00 Workshop Tváře venko-

va – obnova zděných staveb lidové ar-
chitektury na  Šumpersku, přednáškový 
sál a nádvoří, muzeum

  15.00–20.00 Kurz šití waldorfské pa-
nenky, nutné přihlásit se, šicí dílna, Ko-
mín

 16.30 Jurský svět: Nadvláda, USA, akční, 
dobr., sci-fi, 12+, ČZ

  17.00 Po  stopách předků: Digitální 
archiv nejen ve  službách genealogie, 
přednáší Ladislav Míča ze SOA Šumperk, 
velký sál, knihovna

  19.00 Karel Musil – Velikáni a  hří-
chy, dernisáž výstavy grafiky, Eagle 
Gallery, Galerie Fabrika – Kabinet grafiky

 19.30 Jurský svět: Nadvláda, USA, akční, 
dobr., sci-fi, 12+, 

Pátek 10. června
  9.00–13.00 Workshop Tváře venko-

va – obnova zděných staveb lidové ar-
chitektury na  Šumpersku, přednáškový 
sál a nádvoří, muzeum

  15.10 Náměsíčníci, DE, AT, animova-
ný, ČZ

   16.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Zachráněné poklady, Rytířský 
sál, muzeum

   16.30 Komentovaná prohlídka 
výstavy Poklady ze staré knihovny, Hol- 
larova galerie, muzeum

 17.00 Jurský svět: Nadvláda 3D, USA, 
akční, dobr., sci-fi, 12+, ČZ

  19.00–21.00 Koncert k  60. výročí 
ŠDS, koncert hlavního a komorního sbo-
ru, vstupenky v předprodeji v infocentru, 
klášterní kostel

  19.00 Králova řeč, historické drama, 
derniéra, VK, divadlo

 20.00 Jurský svět: Nadvláda, USA, akční, 
dobr., sci-fi, 12+, 

Sobota 11. června
  15.00 Náměsíčníci, DE, AT, animova-

ný, ČZ
   15.30–18.00 Koncert k  60. výročí 

ŠDS, koncert všech sborových oddělení 
a  bývalých členů, vstupenky v  předpro-
deji v infocentru, velký sál, dům kultury

 16.50 Jurský svět: Nadvláda, USA, akční, 
dobr., sci-fi, 12+, ČZ

 19.00 Dobytí Pradědu, hraje spolek Stu-
dio D123, VK, Hrádek, divadlo

Neděle 12. června
   15.00 Náměsíčníci, DE, AT, animova-

ný, ČZ
  15.30–18.30 Relax na „Komíně“, ak-

tivní relax s D. Vláčelovou, V. Šubrtovou 
a  A. Muratidisovou, nutné přihlásit se, 
tančírna, Komín

  16.50 Jurský svět: Nadvláda, USA, akční, 
dobr., sci-fi, 12+, ČZ

  17.00 Fotbal muži: FK Šumperk A  – TJ 
Tatran Všechovice, hřiště, Tyršův stadion

 
Pondělí 13. června

  17.00 Jurský svět: Nadvláda 3D, USA, 
akční, dobr., sci-fi, 12+, ČZ

  21.00 Divadlo v parku: Africká krá-
lovna, Divadlo Palace Praha, VK, letní 
divadlo, sady 1. máje (za deště divadlo)

Úterý 14. června
   18.00 Via Lucis: Toulky pod Himála-

jem, host: Zdeněk Thoma, fotograf, cestova-
tel, spisovatel a  nositel Řádu vycházejícího 
slunce, rezervace na svecova.jarmila@email.
cz, tel. 774 951 810, velký sál, knihovna

  18.00 Koncert orchestrů, klášterní kos-
tel

Středa 15. června
  15.50 Náměsíčníci, DE, AT, animova-

ný, ČZ

  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 
pedigová miska, šicí dílna, Komín

    17.00 Slavnostní vyřazení absolven-
tů ZUŠ, knihovna

  18.00 Klub Gemini: prof.  Jiří Beran  
- Očkování pro cesty do zahraničí, před-
náška známého epidemiologa a vakcino-
loga, G-klub, dům kultury

   20.00 Artvečer – FK: Poslední předsta-
vení, FR, IND, drama

  21.00 Divadlo v parku: Jméno, Diva-
dlo Verze Praha, VK, letní divadlo, sady 
1. máje (za deště divadlo)

Čtvrtek 16. června
  15.50 Rakeťák, USA, animovaný, ro-

dinný, ČZ
  18.00 Koncert na dvorku: The CELLO 

Boys, dvorek (příp. velký sál), knihovna
  18.00 Kdyby radši hořelo, ČR, komedie, 

drama, 12+
    19.00 Slavnostní koncert vítězů ze 

ZUŠ a jejich hostů, klášterní kostel
  21.00 Divadlo v parku: Babička, Di-
vadlo Šumperk, VK, letní divadlo, sady  
1. máje (za deště divadlo)

Pátek 17. června
    15.00 Evropský den hudby, zahrada, 

ZUŠ 
  15.50 Rakeťák, USA, animovaný, ro-

dinný, ČZ
  18.00 Mikulov baví Šumperk 2022, 

degustační přehlídka vín, koncert dua 
Grunting pigs (HU), divadlo

  18.00 Kdyby radši hořelo, ČR, komedie, 
drama, 12+

    
Sobota 18. června

   9.00–15.00 Streetball na Komíně, 
nutné přihlásit se, tělocvična, Komín

   9.00–17.00 Naší krajinou, pěší vý-
let na hrad Brníčko s dětmi ve věku 7–12 
let s hrami a poznáváním přírody, nutné 
přihlásit se

  9.30–16.00 FlerMarket Šumperk, 
ukázka rukodělných a  řemeslných tvůr-
ců, velký sál, dům kultury

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: Galerie Fabrika – Kabinet 
grafiky, Nemocniční 8a, Galerie Pavilon – Kabi-
net fotografie a malého umění, Radniční 27, tel. 
777 700 740, www.eaglegallery.cz 

Fotbal: www.fksumperk.cz
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  10.00 Labutí jezero, GB, Královský 
balet, záznam, hudební
  10.30–12.30 Akademie Tornáda, zá-
věrečné vystoupení šk. roku všech skupin 
Tornáda, letní divadlo, sady 1. máje

  14.00 Rakeťák, USA, animovaný, ro-
dinný, ČZ

 16.10 Kde je Anne Franková, ISR, LUX, 
NL, animovaný, historický, ČZ

 18.15 Kdyby radši hořelo, ČR, komedie, 
drama, 12+

  21.00 Divadlo v parku: Kabaret na-
hatý Shakespeare, Divadlo Tramtarie 
Olomouc, VK, letní divadlo, sady 1. máje 
(za deště divadlo)

Neděle 19. června
  15.00 Rakeťák, USA, animovaný, ro-

dinný, ČZ
   15.00–19.00 Levandulové relaxační 

malování, malování květů levandulí po-
mocí výtvarného triku s D. Činčarovou, re-
zervace na tel. č. 730 127 885, klubovna II, 
dům kultury

 17.10 Andílci za  školou, ČR, muzikál, 
rodinný 

 19.15 Kdyby radši hořelo, ČR, komedie, 
drama, 12+

  21.00 Divadlo v  parku: Kdo je tady 
ředitel?, Divadlo Šumperk, VK, letní di-
vadlo, sady 1. máje (za deště divadlo)

Středa 22. června
  10.00 Čik – Jízda tvýho života, hu-
dební komedie, školy, VK, letní divadlo, 
sady 1. máje

 17.30 Kdyby radši hořelo, ČR, komedie, 
drama, 12+

 19.20 Artvečer – FK: Nezanechhat sto-
py, PL, drama, 12+

Čtvrtek 23. června
    16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, VK, letní divadlo, sady 1. máje

  16.30–20.00 Malování s  Aptákem, 
malování na textil s I. Slavíkovou, výtvar-
ný ateliér, Komín

  17.00 Martin Chvíla: Ležito Nazemi, 
vernisáž výstavy, půjčovna pro dospělé 
a malý sál, knihovna

  18.00 Zaniklá sídla Moravy a Slezska, 
vernisáž výstavy, Rytířský sál, muzeum

  19.00 Josef Mžyk, vernisáž výstavy 
grafiky a  kreseb, Eagle Gallery: Galerie 
Fabrika – Kabinet grafiky 

Pátek 24. června
  16.30–20.00 Malování s  Aptákem, 

malování na textil s I. Slavíkovou, výtvar-
ný ateliér, Komín

  18.30 ŠPEK NA VZDUCHU: Poletíme?, 
Trocha klidu, TH!S, Light & Love, Mina-
mi, Pavlínin dvůr (za deště velký sál DK)

 20.00 Párty Hárder: Summer Massacre, 
ČR, komedie, 15+

  21.00 Frankenstein, legendární horor, 
VK, letní divadlo, sady 1. máje

Sobota 25. června
 19.00 Dobytí Pradědu, hraje spolek Stu-
dio D123, VK, Hrádek, divadlo

Neděle 26. června
  15.00 Mimoni: Padouch přichází, před-

premiéra, USA, animovaný, komedie, ČZ
 16.55 Elvis, USA, AUS, životopisný, dra-

ma, hudební, 12+, 
 20.00 Klášterní hudební slavnosti: Vi-

vat Benda!, večer věnovaný J. A. Ben-
dovi, vystoupí E. Keglerová (cembalo)  
I. Jirešová, A. Veldová, P. Stach a Komor-
ní filharmonie Pardubice, klášterní kostel

Úterý 28. června
  19.00 Motýli Šumperk – benefiční 

koncert „Děti dětem“, klášterní kostel

Středa 29. června
 18.00 Michal Horák, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Divoch, DNK, kom., 15+

Čtvrtek 30. června
  17.00 Divadelní fotbálek, fotbalový 

turnaj, Tyršův stadion

Kalendář akcí / Kultura

Ve čtvrtek 23. června bude v Eagle Galle-
ry zahájena autorská průřezová výstava 
výtvarníka Josefa Mžyka. Tento český malíř 
a grafik je považován za hlavního předsta-
vitele českého pop-artu v malbě a grafice, 
je autorem expresivních maleb s figurální 
tematikou. Věnuje se také monumentálním 
obrazovým realizacím na moderní archi-
tektuře, ale i kresbě a knižním ilustracím. 
V Šumperku Josef Mžyk nikdy nevysta-
voval, do města zavítá spolu s manželkou 

Muzeum, knihovna a Eagle Gallery otevřou v červnu nové výstavy

J. Mžyk, Létající rota zásobitelů srdcí, 1997

Z tvorby M. Chvíly

Marií, historičkou umění, u příležitosti 
vernisáže výstavy, jež začíná v 19 hodin.

Nová výstava nazvaná Zaniklá sídla 
Moravy a Slezska bude od 23. června k vi-
dění v Rytířském sále šumperského muzea. 
Návštěvníkům představí téma zanikání 
a mizení obcí, osad i samot po roce 1945 
v pohraničních oblastech Šumperska, Brun-
tálska a Jesenicka, a to zejména v důsledku 
vysídlení německého obyvatelstva. Kromě 
jejich pohnuté historie připomene také další 
vývoj postižených lokalit a jejich dnešní 
podobu a funkci v krajině. Výstava bude 
otevřena vernisáží v 18 hodin.

Ležito Nazemi je název výstavy, kterou 
na červen chystají šumperské knihovni-
ce. Představí tvorbu Martina Chvíly, jenž 
svá díla tvoří ze suchých věcí nalezených 
v přírodě, z kousků papírků, drobných „ne-
přírodnin“, ale nyní hlavně z odpadků, jež 
nachází na procházkách. Na výstavě, která 
bude zahájena ve čtvrtek 23. června  
v 17 hodin v půjčovně pro dospělé, předsta-
ví své digitální koláže z odpadů a odpadků 
z okolí, doplněné vyfocenými všemožný-

mi strukturami. Název výstavy odkazuje 
na autorův pseudonym, jejž jako autista 
s Aspergerovým syndromem občas používá 
a který je ve vztahu k tomu, co tvoří a jak to 
tvoří, zcela pravdivý. Neautistická forma by 
zněla „Leží to na zemi“. -red-
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Kultura

Via Lucis zve na toulky 
pod Himálajem

Známý český fotograf, publicista, cesto-
vatel a nositel Řádu vycházejícího slunce 
Zdeněk Thoma bude hostem červnového 
pořadu z cyklu Via Lucis, který pořádá 
místní „Doriska“. Setkání nazvané Toulky 
pod Himálajem se uskuteční v úterý 
14. června od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny.

Dnes čtyřiaosmdesátiletý Zdeněk Tho-
ma své dětské sny o budoucím povolání 
proměnil v životní cestu navzdory všem 
překážkám. Cestovatelským a fotografic-
kým osudem se mu stala čarokrásná, živo-
tem kypící Asie, kde strávil více než sedm 
let života. Výsledkem 
je řada cestopisů, 
obrazových publikací 
nejen z Asie, ale 
i z Česka, a více než 
sto šedesát 
fotografic-
kých výstav. 
Známé jsou 
zejména 
jeho 
fotografie 
Japon-
ska, Číny, 
Indie, 
Tibetu či 
Nepálu. 
 -kv-

Na koncert nevidomého 
houslisty naváže vyhodnocení 
soutěže Černobílý svět

Oblastní odbočka Šumperk Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
pořádá ve čtvrtek 2. června ve spolupráci 
s místní „Doriskou“ koncert v rámci  
28. ročníku festivalu Dny umění nevido-
mých na Moravě. Vystoupí na něm mladý 
talentovaný hudebník Benjamin Levíček, 
jenž je od narození nevidomý a který už 
od „mateřinky“ navštěvuje soukromé 
umělecké školy a zdokonaluje se ve hře 
na housle, příčnou flétnu a klavír. 

Organizátoři spojili akci s výtvarnou 
soutěží „Černobílý svět“, do níž žáci šum-
perských základních škol a studenti Střed-
ní odborné školy kreslili obrázky na toto 
téma. Vítězné práce budou vyhlášeny 
v rámci koncertu, který začíná v 17 hodin. 
Vstupné je dobrovolné. -red-

Hledáte informace o svých předcích, 
zmizelou tvář své obce a jejího okolí, 
zajímáte se o kronikářské zápisy, dobové 
fotografie, o písemnosti mapující his-
torické události? To vše a mnohé další 
přináší Digitální archiv Zemského archivu 
v Opavě. Nejen o tom bude řeč během 
besedy nazvané Po stopách předků s pod-
titulem Digitální archiv nejen ve službách 
genealogie, kterou pořádá Knihovna TGM 
ve čtvrtek 9. června.

Zmíněná webová aplikace umožňuje rych-
lé a snadné vyhledání potřebných informací 
ze široké škály archivních pramenů, jejichž 
digitální podobu si lze prohlížet z pohodlí 
domova. Ladislav Míča, historik a archi-
vář Státního okresního archivu Šumperk, 
seznámí posluchače s prostředím digitálního 
archivu. Výklad doplní o praktické ukázky, 
během kterých na vybraných příkladech 
přiblíží, jaké archiválie je možné využít 
při sestavování rodokmenu. Beseda, jež 

Po prvních nesmělých krůčcích v roce 1962 si pravděpodobně ani zakladatel Šumperského 
dětského sboru Alois Motýl netroufal představit, že se jeho první skupinka zpěvu chtivých 
dětí rozroste v mezinárodně uznávané těleso se stovkami členů. Přesto – neočekávané se stalo 
skutečností a nám je dnes velkou ctí, hlásit do světa: „Slavíme 60. jubileum!“

Po dvou náročných letech poznamena-
ných protiepidemickými opatřeními sborové 
kulatiny oslavíme hned dvěma výjimečnými 
koncerty. Na tom prvním v pátek 10. června 
v 19 hodin v klášterním kostele se předsta-
ví koncertní sbor Motýli Šumperk spolu 
s nově založeným komorním sborem. Věřte, 
bude se na co těšit. Zazní hudba renezanční 
i soudobá, na své si přijdou milovníci všech 
žánrů od polyfonie k jazzu a soudobé světo-
vé sborové tvorbě. 

Druhý koncert je věnovaný všem součas-
ným sborovým dětem a bývalým sborovým 
členům, kteří projevili chuť si zazpívat. Stane 
se tak v domě kultury v sobotu 11. června 

Archivář přiblíží cestu po stopách předků

Zdeňka Thomu zajímá i  kul-
turní historie čaje.  Foto: archiv

v 15.30 hodin a na pódiu se představí 
více než tři stovky zpěváků. V první části 
programu zazpívají mladší sborová odděle-
ní od předškolních Zpívánků přes Růžo-
vé a Barevné děti po nejstarší přípravné 
oddělení Plameňáci. Ve druhé části koncertu 
představí své umění koncertní a komorní 
sbor Motýli Šumperk a pilně se připravující 
sbor bývalých členů. 

Uplynulá léta si více než zaslouží ohlédnu-
tí, jehož se mile a s humorem sobě vlastním 
zhostil dlouholetý sbormistr Motýlů Tomáš 
Motýl. První dva díly jeho knihy Procház-
ka zahradou vycházejí právě u příležitosti 
sborových šedesátin. Motýli Šumperk

Motýli oslaví šedesátiny dvěma koncerty
Motýli Šumperk 
loni koncertovali 
ve velkém sále 
domu kultury. 
 Foto: ŠDS

proběhne u příležitosti Mezinárodního dne 
archivů, který připadá na druhý červnový 
čtvrtek, se odehraje od 17 hodin ve velkém 
sále knihovny. Vstup je zdarma. -zk-
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Muzeum ukáže lidovou 
architekturu na Šumpersku

Výstavní síň muzea bude od čtvrtku 2. čer- 
vna patřit lidové architektuře na Šumpersku. 
Stejnojmenná výstava, již zahájí vernisáž 
v 17 hodin, představí podoby lidové archi-
tektury na území bývalého okresu Šumperk 
– zejména prostřednictvím historických 
fotografií, náčrtů a plánů badatelů, ale i vý-
tvarných děl místních umělců. Dochované 
stavby budou prezentovány i fotografiemi 
zachycujícími jejich současný stav.  -red-

Nová divadelní sezona 
oslavuje odlišnost

Šumperské divadlo čeká jednasedmdesátá 
sezona s podtitulem Odlišnost není vada. 
Ten vzešel přirozeně z nově nasazených 
titulů, jež motiv určité odlišnosti spojuje. 
Prvním titulem sezony bude 10. září adapta-
ce románu Přelet nad kukaččím hnízdem. 
22. října bude následovat jevištní zpracování 
románu Karla Poláčka Bylo nás pět. Před 
Vánoci se diváci mohou vydat na tragikome-
dii Mrzák inishmaanský, hořkosladkou hru 
odehrávající se na drsném irském venkově.
Šumperský divadelní rok 2023 otevře  
28. ledna komedie a zároveň pocta legen-
dárnímu domu Šumperák, napsaná na tělo 
místnímu souboru. Předplatné pak uzavře 
22. dubna muzikál Ženy na pokraji nervo-
vého zhroucení. Součástí sezony bude tra-
dičně představení pro nejmenší, Rychlebské 
pohádky mají premiéru 4. března.
Divadlo chce držet i linii inscenací na malé 
scéně. Hrádek ožije chorvatskou komedií 
Vše o mužích, která 27. května uzavře 
sezonu, jejíž předplatné je možné již nyní 
zakoupit. Informace lze získat v pokladně di-
vadla, v infocentru na Hlavní třídě, na www.
divadlosumperk.cz a na sociálních sítích. 
 Divadlo Šumperk

Vojtíškov čp. 80, tradiční roubený jesenický 
dům.  VMŠ, foto: P. Kozáková

Nejen profesionální divadla zažila v po-
sledních dvou letech řadu potíží spojených 
s koronavirovou pandemií. Nemožnost živé 
produkce zasáhla i místní ochotnický spolek 
Studio D123, který má zázemí na Hrádku, 
malé scéně šumperského divadla. I zde se 

ale vše navrací k normálu, místní nadšenci, 
jež spolupracují s profesionály z velké scény, 
zkoušejí hru Dobytí Pradědu, kterou napsal 
a sám i režíruje Honza D. Novák. Premiéra 
je v plánu v sobotu 11. června. Repríza bude 
následovat přesně o dva týdny později. -ms-

Jílkova galerie představí tvorbu Kateřiny Černé

Šumperští ochotníci budou dobývat Praděd

Rovnocennost výpovědi malbou, básní 
a její kaligrafií byla v čínské tradici samo-
zřejmostí a i řada autorů galerie obrazy se 
slovy propojuje. Vystavený soubor hravé 
životní práce Kateřiny Černé (*1937) mezi 
ně výsostně patří. Nejen v ní je přímočaře 
průzračná a zároveň skrytě poťouchlá. Je 
nevyčerpatelná v motivech i ve volbě pro-
středků, postupů a technik, koláží a asam-
bláží z útržků textilií a šňůrek dělících hran, 
ať prací na papíře, na skle nebo na plátně. 
Nejraději na papírových taškách s ubrousky 
a na nich s humornými recepisy. Všechno tu 
pramení v čisté radosti ze všedních okamži-
ků v jejich pomíjivosti. 

Ničím neomezenou představivost nadnáší 
všudypřítomná, žensky jemná vcítivost. Zve 
do důvěrně známého času dětství, do vlídné 
náruče domova. Letitá zkušenost výtvarnice, 
její úsměvný nadhled a zároveň až dětsky 

bezprostřední přístup ke všemu, co a jak 
dělá, mohou ve výsledku připomínat autory 
z oblasti art brut. Často přítomný text je 
nedílnou součástí obrazu. Ve formě a obsahu 
se doplňují s lehkostí sobě vlastní. Každý 
výklad je nadbytečný, stačí dívat se a číst. 

 A. a M. Kovalovi

Unikátní trio The CELLO Boys zavítá po třech letech opět do Knihovny TGM. Pop-rockové skladby, 
filmové melodie, ale i autorská tvorba ve stylu rock – dubstep – DnB se ponesou dvorkem knihovny 
ve čtvrtek 16. června od šesté podvečerní. Za nepříznivého počasí odehrají koncert ve velkém sále. 
 Foto: archiv

Déle než měsíc budou v Galerii Jiřího Jílka od června k vidění malby, koláže a asambláže 
Kateřiny Černé. Výstava nazvaná „Obraz a text“ bude zahájena ve středu 1. června vernisáží 
v 18 hodin a potrvá do 3. července.

K. Černá, Ve vlnách
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Šumperské proměny / Komiks

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Franz Harrer (*15. května 1869 v Šumperku, +16. září 1951 ve Weißenburgu, Bavorsko)

Jaroslav Evald se narodil v roce 
1894 v pražských Nuslích. Po stu-
diu na reálném gymnáziu se vyučil 
typografem v tiskárně svého otce, 
aktivního sokola Martina Evalda. 
Do armády byl odveden v říjnu 
1914 a už v prosinci byl odeslán 
na srbskou a později na ruskou 
frontu, kde byl zajat. Zde se v roce 
1917 přihlásil do československého 
vojska a připojil se k legionářům. 
Do vlasti se vrátil v lednu 1919. 
Působil v Praze, v Milovicích 
i v Šumperku, podílel se také 
na výstavbě opevnění u Libocho-
vic. Po vyhlášení mobilizace v září 
1938 byl připraven toto opevnění 
bránit, v listopadu byl jmenován 
pobočníkem velitele hraničářského 
praporu 1 a v červnu 1939 propuš-
těn po jeho likvidaci z armády.
Od listopadu 1939 pracoval Jaroslav 
Evald u penzijního ústavu v Praze. 
V té době se zapojil do ilegální 
Obrany národa. Gestapo jej zatklo  
10. ledna 1940. Prošel několika 
vězeními a 10. června 1943 byl v ber-
línském Plötzensee popraven. Jeho 
popel byl vysypán do tamního jezera. 
Po válce byl povýšen in memoriam 
do hodnosti podplukovníka. 
Na jeho památku je pojmenová-
na ulice v Šumperku, stal se také 
českým občanem města. Na radnici 
připomíná Jaroslava Evalda pamětní 
deska. -red-

Po kom 
se jmenuje

EVALDOVAPřístavba sídla šumperské Cha-
rity, kde vzniklo potřebné zázemí 
pro paliativní ambulanci a služby 
mobilní hospicové péče, obdržela 
cenu města za rok 2021. Samu vilu 
v Jeremenkově ul. č. 705/7, ve které 
Charita sídlí, však realizoval již 
v letech 1900 až 1901 stavitel Hein-
rich Popp, a to zjevně podle návrhu 
architekta Karla Benirschka, rodáka 
ze Šumperka a žáka Otto Wagnera 
na vídeňské akademii. Pro jeho 
autorství hovoří zejména neotřelý 
motiv obloukového skořepinového 
zastřešení vnějšího vstupního scho-
diště, jenž je znám z řady dalších 
návrhů zmíněného architekta, ale 
také členité dispoziční řešení vily, 
které se v souladu s požadavky 
moderního životního stylu hlásí 
k tradicím anglického venkov-
ského domu, jehož centrem bývá 
patrová schodišťová hala. Fasády 
zdobí barevně zdůrazněné hrázděné 
geometrizující prvky. Po dokončení 
se směle modernisticky řešená vila 
stala dominantou čtvrti spojující 
nové nádraží s centrem města 
a Heinrich Popp pro ni hledal 
kupce. Nejpozději od roku 1906 už 
zde bydlela rodina Flandorfferova. 
V domě obklopeném zahradou bylo 
živo, neboť tovární ředitel Heinrich 
Flandorffer s chotí Hedvikou měli 
pět dětí: Karla, Hildegardu, Ottu, 
Roberta a Gertrudu. V majetku 
rodiny vila zůstala do konce druhé 
světové války. 

K. Lipenská, Vlastivědné 
muzeum Šumperk

Šumperské proměny: 
Secesní vila rodiny Flandorfferovy

Vila na  nároží ulice Ferdinanda Schneidera (dnes Jeremenko-
va) a Elisabetiny třídy (dnešní Rooseveltova) se často objevovala 
na secesních pohlednicích.  Foto: sbírky VM Šumperk

Sídlo Charity Šumperk s přístavbou dokončenou na podzim loň-
ského roku.  Foto: Z. Kvapilová
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Inzerce 

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

Hledáme vhodného kandidáta na pozici 

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

Požadujeme:
● ÚSO vzdělání technického směru  (výhodou

elektro vzdělání a vyhláška č. 50/78 Sb.)
● práce na PC – Outlook, MS Office

Hlavní náplň práce:
●  zajišťování činností spojených s provozem 

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

s likvidací odpadů a nebezpečných látek, 
BOZP a PO.

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

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

SPRÁVCE BUDOV, 
EKOLOG

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

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

DIOPTRICKÉ DIOPTRICKÉ 
A SLUNEČNÍ BRÝLEA SLUNEČNÍ BRÝLE

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

*více info na 
optice

V 
AKCI 
1+1

včetně multifokálních

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

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

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

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

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním 
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.
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FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),   
   balkon, možnost výměny za 3+1 
   s balkonem

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

• byt 2+1  
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2
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Volejte: 733 734 435

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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
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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

*více info na 
optice

V 
AKCI 
1+1

včetně multifokálních

KONTAKT:

srdečně zve
všechny absolventy, bývalé zaměstnance a širokou 

veřejnost na 

OSLAVY 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
17. 9. 2022 od 9 do 17 hod.

V rámci programu se koná v areálu školy Festival medu.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

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

Divize  AUTO, autorizovaný prodejce  
a servis vozidel VW a Škoda,  přijme

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

Náplň práce:
●	 ruční mytí exteriéru a interiérů osobních a 

užitkových automobilů
●	mytí servisovaných a  nových vozů
●	příprava nových vozů k předání zákazníkovi
●	převoz vozidel v rámci areálu společnosti

Požadujeme:
●	pečlivost, pracovitost, spolehlivost,  

samostatnost
●	dobrý zdravotní stav
●	ŘP skupiny B

PRACOVNÍK 
RUČNÍHO MYTÍ 
AUTOMOBILŮ

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ PÉČI O VAŠE CHODIDLA U VÁS DOMA.

MOBILNÍ PEDIKÚRA v Šumperku a okolí
přístrojová pedikúra (vhodná pro diabetiky) i klasická mokrá pedikúra
• Ošetření otlaků, prasklin, kuřích ok
• Ošetření ztluštělých a mykotických nehtů
• Ošetření zarůstajících nehtů
• Ortonyxie (korekce nehtů pomocí nehtových špon)

PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK
Objednat se můžete na tel.: 603 506 642
www.pedikurasumperk.cz
Zuzana Genčurová – jsem členkou 
České podiatrické společnosti  z.s.

  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      

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
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Tel: 724 169 348
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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
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Volejte: 733 734 435
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• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy
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•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný
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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 
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• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
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• 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
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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.

Pro klienty poptáváme byty 
2+1 nebo 3+1. 

Dále hledáme dům 
v okolí Šumperku a Zábřehu. 

Na lokalitě ani stavu 
nemovitosti nezáleží. 
Financování zajištěno.

Nabídněte nám svoji nemovitost k prodeji a my se budeme o vás starat 
s takovou péčí, abyste si prodej vaší nemovitosti užili a nebyl pro vás stresem. 
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• byt 2+1, - OV, 53m2, 1. patro, balkon
• udržovaný stav s průběžnými 
   úpravami
• 2x sklep, nízké náklady na bydlení
  Volejte: 733 734 435
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• byt 2+1, cihla, OV, 1.patro, 69 m2, sklep
• rekonstrukce bytu, možnost využívat 
   pavlač jako terásku
• plyn. kotel v bytě, nízké náklady na 
   bydlení Volejte: 733 734 435
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• byt 2+kk, OV, 32m2, 5. patro, 
   balkonek
• půdní vestavba z r. 2002, investiční byt
• vytápění plyn. kotel, nízké náklady 
   na bydlení Volejte: 733 734 435
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• rovinatý stavební poz. s výměrou 1139m2
• veškeré IS k dispozici, asfal.příjezd. 
   komunikace
• ideální slunné místo na výstavbu RD
 Volejte: 733 734 435

PECKA DOMY 
MOHELNICE, 
ul. Višňová 
a Třešňová
• Nový projekt 
  16 řadových dvojdomů
• Termín dokončení 
   léto 2023 ETAPA I.
• Jsme připraveni vám  
   poskytnout veškeré info
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

• JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE
• ŠIROKÝ SORTIMENT HOBBY OSIV ZELENINY A KVĚTIN,

TRAVNÍ SMĚSI, MEDONOSNÁ A NEKTARODÁRNÁ SMĚS
• SUBSTRÁTY, RAŠELINY, MULČOVACÍ KŮRY, HNOJIVA
• PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
• SADBOVAČE, MINIPAŘENIŠTĚ, TRUHLÍKY...
• KRMIVA PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
• ALGINIT – PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ EKOLOGICKÉ HNOJIVO

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Pomocný rostlinný přípravek
s fungicidním účinkem • GLIOREX

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

• balkonové květiny
• jarní přísada – květák,

kedlubna, salát,
rajčata, papriky...

• cuketa, dýně, lilek,
meloun, roubované
okurky

• sazenice drobného
ovoce a ovocných
stromů – maliník,
borůvka, angrešt,
rybíz, jabloň,
hrušeň, rakytník...

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

PO–PÁ

8–17
SO

8–12

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ 
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

SENZORY
HLADINY KAPALINY

Malé součástky s velkým významem 

Pokud je ti 18+ neváhej, přidej se k nám
a vyráběj s námi důležité součástky!

Zaparkovat na poprvé, v zimě si vyhřát autosedačku
a bezdrátově si nabít telefon, to je to, oč v TDK Šumperk běží!

Přiveď kámoše a pojďte si přivydělat k nám!

Šance
pro studenty

BRIGÁDA V TDK

TDK Electronics s.r.o.

www.pracevtdk.cz
    800 777 000

Šumavská 19, 
 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner

. . .  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

NEMOVITOSTI neprodáváte každý den
svěřte je do dobrých rukou

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

Věci, které umíme

• 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

8. TEMENICKÁ POUŤ
hraje skupina HOLÁTKA 

Atrakce pro děti, např. 
„Pohádková cesta“, skákací 
hrady…, občerstvení pro 

všechny, soutěže, koloběžky, 
nožičky - o hodnotné ceny…

Více na www.slunecniskola.cz 

Pátek 
17.  6. 2022  
od 15 do 24 hod.


