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Investice
Příprava průmyslové zóny PZ 4 

je letošní největší investicí, hotova 
by měla být do konce roku.

Rozhovor
Šumperk má po letech městského 

architekta. Stal se jím Ivo Tuček, 
jenž pochází ze Znojma.

Kultura
Léto obohatí festival 

Kniha v lázni, do knihovny zavítají 
A. Mornštajnová a P. Borkovec.

Dva úžasné koncerty, 
asi čtyři stovky současných 
i bývalých zpěváků, křest knihy, 
neopakovatelná atmosféra, setkání po letech 
a zpívání dlouho do noci. Lepší oslava 60. výročí vzniku 
Šumperského dětského sboru nemohla být…     Foto: P. Kvapil
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NA TYRŠOVĚ STADIONU PŘIBÝVAJÍ 
SPORTOVIŠTĚ, MODERNIZUJE SE ZÁZEMÍ

Areál Tyršova stadionu v posledních letech 
prochází řadou oprav a rekonstrukcí, budují 
se nové sportovní plochy. Před očima se 
mění rovněž sportovní hala Věry Čáslavské, 
jež se nyní zatepluje a do konce roku by zde 
měla vniknout nová předzahrádka.

MĚSTO OBNOVILO 
HROBKU RODINY WEISSOVY

Jedna z nejzajímavějších historických 
hrobek na centrálním hřbitově, která patřila 
rodině Weissových a jež je ojedinělá svým 
zastřešením, prošla renovací. Ta přišla 
na sedm set šedesát tisíc, necelou třetinou 
na ni městu přispěly Česko-německý fond 
budoucnosti a Olomoucký kraj. 

KROBOTŮV NOVÝ FILM UVEDE 
OKO V PŘEDPREMIÉŘE

Velkou premiéru, nový film Miroslava 
Krobota, uvede šumperské Oko 
v předpremiéře 20. července, dorazit by na ni 
měla řada hostů v čele s hercem Pavlem 
Šimčíkem. Komedie plná nečekaných situací, 
jež vznikala pod pracovním názvem Šnajdr, 
se natáčela loni v létě převážně v Olomouci. 

FORTEX SE POUŠTÍ DO PŘÍSTAVBY 
ZIMNÍHO STADIONU

Letošní červen se nese ve znamení zahájení 
prací na dlouho očekávané dvoupodlažní 
přístavbě šaten a zázemí u zimního stadionu. 
Realizace potřebného zázemí pro sportovce 
za téměř třiapadesát milionů korun potrvá 
zhruba půldruhého roku, hokejovou sezonu 
dračího týmu ale nenaruší.

RODÁK ALEŠ VALENTA VSTOUPIL 
DO SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

Akrobatický lyžař, olympijský vítěz 
a šumperský rodák Aleš Valenta byl v rámci 
vyhlašování Krále bílé stopy 2022 uveden 
do Síně slávy Svazu lyžařů ČR. „Moc 
si toho vážím. Akrobatické lyžování je 
sportem druhých šancí,“ řekl bezprostředně 
po vyhlášení Aleš Valenta.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

V místech dnešního areálu Pomněnky 
při Šumavské ulici a panelového bloku 
patřícího k ulici J. z Poděbrad se 
původně nacházelo několik kratších ulic 
s převahou obytné zástavby. V jedné z nich, 
Johannesgasse (Jánské), stával dům Spolku 
katolických tovaryšů s restaurací a velkým 
sálem. Počátkem 70. let 20. století musel 
ustoupit novému panelovému sídlišti.
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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 24. června 2022, distribuce 
do schránek 25. a 26. června 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 15. července 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

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

             ČERVENCOVÉ ČÍSLO

Červencové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 29. 7. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 30. a 31. července 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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Zpravodajství

PŘÍPRAVA PRŮMYSLOVÉ ZÓNY BĚŽÍ 
NAPLNO, HOTOVO BUDE DO KONCE ROKU

Věřím, že se 
do lokality 
podaří přilákat 
silného investora, 
který vytvoří 
nové pracovní 
příležitosti. 
 J. Jirgl

Místostarosta Jakub Jirgl a vedoucí odboru strate-
gického rozvoje Pavel Volf v lokalitě nově připravo-
vané průmyslové zóny.                                    Foto: -ger-

Silničáři připravují 
obchvat Šumperka

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstav-
bu silnice I/11 mezi obcemi Postřelmov 
a Chromeč. Jedná se o čtyřkilometrový 
úsek obchvatu Bludova, jenž přinese úlevu 
od tranzitní dopravy, a tím i zvýšení kvality 
životního prostředí a snížené riziko doprav-
ních nehod. Zároveň odstartovaly práce 
na tvorbě dokumentace obchvatu Šumperka.
„Jsem velmi rád, že na mou písemnou 
žádost zareagovalo Ředitelství silnic 
a dálnic, které po dohodě s ministerstvem 
dopravy schválilo technickou studii pro 
výstavbu obchvatu Šumperka. Pro město 
jde o klíčovou stavbu, protože po páteřní 
Jesenické ulici projíždí Šumperkem každý 
den zhruba sedmnáct tisíc aut,“ uvedl 
starosta Tomáš Spurný. 

O  budoucí výstavbě obchvatu Šumperka 
hovořil starosta Tomáš Spurný v posledním 
dílu magazínu Šumperk – živá brána Jesení-
ků, vysílaném na TV Morava.       Foto: -ger- „Město si na svá bedra vzalo vybudování 

příjezdové komunikace a protipovodňových 
opatření, stavbu cyklostezky, chodníku pro 
pěší a mostu přes Bratrušovský potok. Vše 
ostatní již bude ležet na bedrech budoucích 
investorů,“ vysvětlil místostarosta Jakub 
Jirgl. Zakázku v soutěži získala 
společnost SPH stavby s.r.o. 
z Bystřice nad Pernštejnem. Prá-
ce potrvají šest měsíců a měly by 
být dokončeny letos v prosinci.

Průmyslová zóna PZ 4 má 
rozlohu zhruba dvanáct hektarů 
a je situována v nezastavěné 
části v prostoru mezi firmami 
SHM a Škoda Pars. „Své sídlo by 
zde mohlo mít tři až pět firem. 
Počet se bude odvíjet od jejich prostorových 
požadavků. Město pracuje i s variantou, že 
by si část pozemku ponechalo pro své účely,“ 
doplnil Jakub Jirgl. 

Již na konci letošního roku bude hotovo. Průmyslovou zónu nesoucí označení PZ 4 by město 
mohlo začít nabízet budoucím investorům už v příštím roce. Jde o letošní největší investici, 
na niž z městské pokladny poputuje zhruba čtyřicet milionů korun.

Předmětem technické studie je posouzení 
řešení v návaznosti na platnou legislativu, 
aktuální stav a koordinace se záměry kon-
cepce investiční přípravy pro další stupně 
projektové dokumentace. „Do konce čer- 
vna obdržíme od zpracovatele technické 
výstupy, jež projednáme v rámci interního 
procesu. Následně se obrátím na město 
se žádostí o první společné jednání,“ 
uvedl Martin Smolka, ředitel Správy ŘSD 
Olomouc. 
Silnice I/11 je páteřní komunikací mezi zá-
padem a východem České republiky. Jedná 
se o vůbec nejdelší silnici I. třídy na našem 
území. Dopravně propojuje Hradec Krá-
lové, Šumperk, Opavu, Ostravu, Havířov, 
Třinec a Mosty u Jablunkova, kde navazuje 
na slovenskou silniční síť. -ger-

Novinky z dění na radnici, uzavírky, výluky, informace od energetiků, pozvánky 
na akce a další zajímavosti můžete sledovat také na facebookové stránce města:

Na přípravě průmyslové zóny začalo měs-
to pracovat téměř před deseti lety. Jedním 
z důvodů, proč se stavba odkládala, bylo 
nejen náročné řešení dopravního napoje-
ní na jedno z ramen kruhového objezdu 
v Jesenické ulici, ale i populace chráněných 

bobrů, kteří se usadili 
v Bratrušovském potoce. 
Lokalita se zároveň nachází 
v záplavovém území, 
i z tohoto důvodu je třeba 
vybudovat protipovodňová 
opatření. 

Město chce plochu nabíd-
nout v příštím roce místním 
firmám, jež mají v současné 
době omezené možnosti 

expandování. Zároveň věří, že se do lokality 
podaří přilákat zajímavého a silného investo-
ra, který vytvoří nové pracovní příležitosti.

 -ger-
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Na Tyršově stadionu přibývají sportoviště a modernizuje se zázemí

Areál Tyršova stadionu v posledních le-
tech prochází řadou oprav a rekonstrukcí, 
budují se nové sportovní 
plochy. Před očima se 
mění rovněž sportovní 
hala Věry Čáslavské, jež se 
nyní zatepluje a do konce 
roku by zde měla vnik-
nout nová předzahrádka.

Halu Věry Čáslavské 
využívají především oddíly 
míčových sportů, moderní gymnastky nebo 
taneční sporty, slouží i jako zázemí tělový-

chovné jednoty, která je v současné době 
správcem většiny sportovišť v areálu. „Úpra-

vy haly probíhají postupně 
ve třech etapách. Prvními 
kroky byly výměna osvětle-
ní, úprava podlahy, výměna 
časomíry a modernizace 
prostor pro diváky v hale 
pro míčové sporty. Změn se 
dočkaly i gymnastický sálek, 
chodba a klubovna,“ vyjme-

novala místostarostka Marta Novotná.
V dalších dvou etapách dochází postupně 

Zpravodajství

Knihovna mění 
o prázdninách 
půjčovní dobu

V červenci a srpnu „jede“ šumperská 
Knihovna TGM v upraveném prázdni-
novém režimu. Půjčovna pro dospělé 
je otevřena v pondělí, v úterý, ve středu 
a v pátek od 8 do 17 hodin, půjčovna pro 
mládež pak ve stejných dnech od 8 do  
16 hodin. Ve čtvrtek a v sobotu jsou obě 
půjčovny zavřené. Knihy si mohou zájem-
ci půjčovat i v Klubu seniorů na „Severce“ 
v Temenické ulici, a to každé pondělí 
od 12.30 do 15.30 hodin. O státních 
svátcích 5. a 6. července jsou obě zařízení 
zavřena. Na celý týden se pak Knihovna 
TGM uzavře koncem srpna, konkrét-
ně od pondělí 22. do pátku 26. srpna. 
Důvodem je plánovaná obnova serveru. 
V pondělí 22. srpna tak bude zavřena 
i pobočka v klubu seniorů. -zk-U zateplené sportovní haly nesoucí jméno Věry Čáslavské by měla do konce roku vzniknout i nová 

předzahrádka.

Město vytyčilo vybrané 
přilehlé plochy areálu 
Tyršova stadionu jako 
rezervu pro další rozvoj 
sportovišť. 
 M. Novotná

Hala Věry Čáslavské prochází v současnosti 
rekonstrukcí.  Foto: -pk-

k exteriérovým úpravám haly a k zateplení 
pláště budovy, včetně rekonstrukce venkov-
ního prostranství spojeného s posezením 
v předzahrádce a v restauraci. „Tato etapa by 
měla přijít na zhruba čtyři miliony korun,“ 
doplnila Marta Novotná. 

Významné péči se těší také venkovní spor-
toviště. Po rekonstrukci třetího fotbalového 
hřiště a sportoviště s umělým trávníkem 
došlo i k úpravě travnaté plochy mezi oběma 
hřišti. Po navezení kvalitní zeminy, zhutnění, 
vysazení trávníku a instalaci zavlažovacího 
zařízení vznikla tréninková plocha, již bude 
moci využívat více sportovních oddílů. 

V loňském roce byl rovněž přemístěn 
vrhačský sektor do vhodnějších prostor 
za fotbalové hřiště. Významnými úpravami 
prošly i kurty a zázemí pro volejbalisty. 
V provozu je již nová pergola pro občerstve-
ní přímo u atletického oválu pod tribunami. 
Na úpravy povrchu běžeckého oválu, dosko-
čišť a travního koberce hlavního fotbalového 
hřiště město prostředky teprve hledá.

Místní radnice také počítá se zadáním 
studie rozvoje Tyršova stadionu, která by 
měla stanovit jasně specifikované cíle a ujas-
nit, kam mají sportovní aktivity ve městě 
směřovat. Studie by měla rovněž stanovit 
dispoziční uspořádání sportovišť. „I k to-
muto účelu město vytyčilo vybrané přilehlé 
plochy areálu jako rezervu pro další rozvoj 
sportovišť,“ uzavřela místostarostka Marta 
Novotná. -ger-
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„Přístavba se šatnami se měla stavět již 
v loňském roce. Město ale přes opakova-
ná ujištění nezískalo na tento účel dotaci 
z Národní sportovní agentury. I kvůli tomu 
se stavba prodražila zhruba o třináct mi- 
lionů korun,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 
Upřesnil, že budování 
dvoupodlažní přístavby 
bude trvat zhruba rok a půl. 
Stavba je naplánována tak, 
aby nenarušila hokejovou 
sezonu šumperských Draků 
i z pohledu návštěvníků. Ti 
však budou muset počítat 
s omezením parkovacích 
míst.

I z toho důvodu bude stavba komplikova-
ná. Stavbaři musejí zbourat severní tribunu, 
na jejím místě vyroste nová a pod ní vznik-
nou skladové a technické prostory, prádelna 
a sušárna. Na tribunu bude navazovat zděná 
přístavba. Střední část budou tvořit vstup 

s vrátnicí a chodba do zimního stadionu, 
umístěna zde bude také ošetřovna. 

Východní část přístavby bude sloužit 
mládeži, v přízemí se budou nacházet šatny, 
umývárny a toalety, v patře pak klubovna, 
prostory pro trenéry, posilovna, učebna, 

sklady a technická místnost. 
V přízemí západní části, 
která je určena pro tým do-
spělých Draků, budou šatny, 
zázemí kustoda, prostor pro 
trenéry, posilovna, umý-
várna a toalety, v patře pak 
prostory pro vedení klubu, 
kuchyňka, sklad, klubovna, 

toalety a wellness.
„Bourání tribuny proběhne až po skon-

čení sezony, fanoušci Draků se tak nemusejí 
obávat, že by byla omezena kapacita tribun 
pro návštěvníky. Musejí však počítat s ome-
zenými možnostmi parkování,“ doplnil 
Tomáš Spurný. -ger-

Letošní červen se nese ve znamení zahájení prací na dlouho očekávané přístavbě šaten a zázemí 
u šumperského zimního stadionu. Potřebné zázemí pro sportovce postaví šumperská společ-
nost Fortex Stavby, jež zakázku vysoutěžila za necelých třiapadesát milionů korun bez DPH.

Zpravodajství

Farmářské trhy obsadí 
Hlavní třídu

Již počtvrté budou mít Šumperané a lidé 
z okolí možnost nakupovat potraviny a další 
produkty přímo od výrobců. V pátek  
1. července obsadí prodejci stánky rozeseté 
v prostoru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand. V rámci farmář-
ských trhů, které připravuje místní Okresní 
agrární komora ve spolupráci s městem, 
si budou moci příchozí nakoupit od osmé 
ranní do čtvrté odpolední.  -red-

Zahradní pavilon v Radniční 
je opět otevřený

Zahradní pavilon v Radniční ulici na parko-
višti u zdravotnické školy opět slouží veřej-
nosti. Drobná stavba musela být uzavřena 
kvůli špatnému stavu pískovcových schodů. 
Památku bylo nutné opravit, protože byla 
narušena statika schodů. Ty se pohybovaly 
do stran, neboť na některých místech postu-
pem času vymizelo spárování, což způsobilo 
zatékání pod altán. 

Pískovcové schody pavilonu prošly rukama re-
staurátora.                                           Foto: -ger-

Západní část přístavby bude sloužit týmu dospělých Draků, kteří letos na  jaře obhájili účast  
v Chance lize.  Foto: P. Kvapil

Olomoucký restaurátor René Seifried očistil 
povrch kamene, odstranil biologické nečisto-
ty, provedl důkladnou revizi povrchových 
destrukcí, vyměnil dožité desky a obnovil 
spárování. 
Byly rovněž provedeny citlivé barevné 
retuše, aby se sjednotila barva všech stupňů, 
a na závěr restaurátor schodiště konzervoval. 
Oprava schodů přišla na necelých sto třicet 
tisíc korun.
Zahradní pavilon je drobná klasicistní stav-
ba z první poloviny 18. století. Byl vybudo-
ván v prostoru, který byl dříve využíván jako 
zahrada. V současné době se zde nachází 
samoobslužná galerie. Do konce července je 
v ní instalována výstava nazvaná HISTORY - 
historie a současnost šumperského Pavilonu.
 -ger-

FORTEX SE POUŠTÍ DO PŘÍSTAVBY 
ZIMNÍHO STADIONU

Přístavba bude navazovat na stávající obvodovou stěnu Škoda arény. 
 Autor studie: B&D Project/M. Dvořáček

Budování přístavby 
potrvá asi půldruhého 
roku, hokejovou 
sezonu Draků ale 
práce nenaruší. 
 T. Spurný
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Městským architektem v Šumperku se 
stal Ivo Tuček, který vzešel vítězně z výbě-
rového řízení. Je mu čtyřicet let, pochází 
ze Znojma, od ukončení Fakulty architek-
tury na pražské technice se věnoval pře-
devším urbanizmu, územnímu plánování 
a v posledních osmi letech působil na po-
zici vedoucího úřadu územního plánování 
a městských architektů ve Zlíně. „Vedení 
města dlouho o obnovení postu městského 
architekta usilovalo, jsem rád, že se tuto 
vizi podařilo naplnit,“ uvedl místostarosta 
Jakub Jirgl.

Na čem jste pracoval, jaké realizace 
máte za sebou?

Dlouhodobě se zaměřuji především 
na urbanizmus, tedy na celý komplexní 
organizmus města a jeho rozvoj v širokých 
souvislostech. Architekturu vnímám jako 
důležitou, ale přesto pouze jako jednu 
z mnoha částí celého městského organizmu.  

Jak důležitá je podle vás pozice městské-
ho architekta?

Pro každou práci je důležité, aby byla 
zvládnuta odborně, obrázky do alba nám 
dělají fotografové, jídlo vaří kuchaři a své 
zdraví svěřujeme lékařům. Obdobně je to 
i u města, kde o jeho chodu rozhodují zvole-
ní zástupci. Ti by však měli konat na základě 
odborného doporučení. A proto jsou 
zde krom jiného i městští architek-
ti. Jejich prací není projektovat 
jednotlivé stavby, ale usměrňo-
vat činnost s rozvojem města 
související. 

Pokud se rozvoji města, 
případně stavbám, věnujeme 
pouze utilitárně, mohou nám 
vyjít věci, které sice mohou fungo-
vat, ale pro dobré město je to málo. 
Potřebujeme, aby nám i město 
přinášelo maximální efekt 
funkční, technický i es-
tetický. To sice většinou 
nebývá cesta nejlevněj-
ší, ale z dlouhodobého 
hlediska se vyplácí. 
Je potřeba se nad každým jednotlivým 
zásahem do městské struktury zamýšlet 
a formovat ho tak, aby zapadal do celku.

Měl jste už čas si Šumperk projít? Pokud 
ano, jaké jsou podle vás jeho plusy a na-
opak minusy?

Město jsem si prošel a podrobně analyzo-
val. Šumperk je v zásadě dobře stavěný bez 

velkých urbanistických problémů, jenž ale 
trpí problémy obdobně velkých měst, tedy 
odlivem obyvatelstva. Je to z mého pohledu 
město s dobrým potenciálem především 
pro jeho obyvatele, kteří mají mít motivaci 

v dobře fungujícím městě zůstávat, 
případně se sem po studiích 

vracet. Měli by mít důvod 
k návratu do města, jež je 
bezpečné, příjemné, přehledné 
a svým měřítkem umožňuje 
blízký mezilidský kontakt, což 

je pro obyvatele spolu s kvalit-
ním občanským vybavením to 

nejdůležitější.

Pocházíte ze Znojma 
a dlouhá léta působíte 

ve Zlíně, můžete jako 
„cizinec“ Šumperku 
rozumět?

Ano, dá se namítat, 
že Šumperk moc dob-

ře neznám. Města jsem se však naučil číst 
dobře, a předpokládám, že si ho v nejbližší 
době projdu opravdu podrobně. Výhoda 
přespolního naopak tkví v tom, že není 
„namočený“ do místních vazeb a je pro něj 
snazší být opravdu nezávislý. A to je můj 
cíl, fungovat pro rozvoj města samotného, 
nikoli pro potřeby těch, kteří tlačí, případně 
jdou nejvíc slyšet. 

Centrum města má  
podle Iva Tučka potenciál 
dalšího rozvoje.  
 Foto: J. Barančík

Rozhovor

MĚSTSKÝ ARCHITEKT: OBYVATELÉ MUSEJÍ BÝT NA PRVNÍM MÍSTĚ

 Šumperku se v minulosti říkalo malá 
Vídeň, v současné době je živou bránou 
Jeseníků a má ambice se otevřít co nejvíce 
návštěvníkům. Co potřebuje naše město, 
aby přilákalo turisty?

Rozvoj turizmu v celé republice je s ohle-
dem na vývoj posledních let jistě velkou 
příležitostí. Z mého pohledu je však potřeba 
směřovat úsilí především k rozvoji kvalit pro 
samotné obyvatele. Ti musejí zůstat na prv-
ním místě zájmu. Turistická infrastruktura 
se samozřejmě může vyvíjet, ale bylo by 
naivní v ní hledat víc, než může skutečně 
nabídnout. Myslím, že je obecně zbytečné se 
přespříliš upínat ke slavné minulosti na úkor 
orientace na kvality budoucí. 

 
Nejživější tepnou města je pěší zóna – 

Hlavní třída, „Točák“ a ulice Gen. Svobo-
dy. Potřebuje tento veřejný prostor podle 
vás nějaké změny? Čeká vás v tomto směru 
hodně koncepční práce?

Právě toto místo a jeho živost mne velice 
těší. Věřím, že území má potenciál dalšího 
rozvoje jak plošného, například přesah 
na dům kultury, rozšíření rozsahu pěší 
zóny a podobně, tak co do kvality prostředí. 
Priority mojí práce však budeme teprve se-
stavovat v úzké spolupráci s vedením města 
a aktuálními požadavky.

 Děkuji za rozhovor.
 S. Singerová

Nový městský architekt Ivo Tuček.  Foto: archiv
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Inzerce

televize 170 Kč

OPTICKÝ
INTERNET

internet / televize / telefon

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

Platí na vysokorychlostní metropolitní optické síti firmy  
SELECT SYSTEM v Šumperku a pro tarify oMULTI a oSINGL.  
Akce platí do 31. 7. 2022.  
Více na uvedeném odkaze nebo webových stránkách.

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

242 Kč1000 Mbit/s

AKCE

doporučuje

Valerie Hrubá
obchodní ředitelka

Pevná Linka
bez paušálu

Digitální Televize
archiv, 4K, zpětné sledování

zpravodaj_062022_188x128_1.indd   1zpravodaj_062022_188x128_1.indd   1 16.06.2022   21:40:4216.06.2022   21:40:42

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

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

SKLADEM

25
MODELU

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

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

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

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

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

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

www.re-max.cz/elitereality

733 644 669
elitereality@re-max.cz



8

Šumperský zpravodaj
Rozhovor

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ 
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

SENZORY
HLADINY KAPALINY

Malé součástky s velkým významem 

My víme, kde si v létě přivydělat!
Pokud je Ti 18+ neváhej, přidej se k nám

a vyráběj s námi důležité součástky! 

Těšíme se na Tebe! 

Tým TDK

Šance
pro studenty

BRIGÁDA V TDK

www.pracevtdk.cz

    800 777 000

Přidáváme
bonusy do Tvé 

výplaty!
Odpracuj 165 hodin >> 
1.000 kaček do výplaty.

Odpracuj 270 hodin >> 
2.000 kaček navíc! 

A to se vyplatí!

2.000

1.000

TDK Electronics s.r.o.

NEMOCNICE ŠUMPERK hledá do 
svého týmu nového ENERGETIKA!

CO POŽADUJEME? 
Vysokoškolské vzdělání, ideálně v oboru energetika, energetická zařízení, 
elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku, hospodářství nebo management. 
Nebo středoškolské vzdělání s alespoň pětiletou prokazatelnou aktivní praxí 
v rámci energetického hospodářství. Hodit se vám bude i znalost zákona o kri-
zovém řízení, zákona o integrovaném záchranném systému a neobejdete se bez 
řidičského průkazu skupiny B. Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost 
je taktéž nutnou podmínkou. Hledáme týmového hráče, který je spolehlivý, 
odpovědný a komunikativní. 

Veškeré informace najdete na www.nemocnicesumperk.cz/kariera

JAKÁ BUDE VAŠE NÁPLŇ PRÁCE?
 Zajištění a provádění provozu a údržby energetických sítí, včetně dozoru 
nad energetickými zařízeními, kontrola technického stavu

 Zpracování instrukcí pro provoz a údržbu energetických sítí, optimalizace 
nákladů, provozní opatření 

 Vyhodnocování provozuschopnosti a efektivnosti energetického 
 hospodářství, evidence a analýza odběru energií 

A CO NABÍZÍME? 
 Zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti
 Stabilní a motivující mzdové ohodnocení
 Širokou škálu finančních i nefinančních zaměstnaneckých benefitů

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK
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Publicistika

Město obnovilo hrobku rodiny Weissovy

„Rekonstrukce započala již v červnu 
roku 2020 a byla rozložena do dvou etap. 
Městu se na akci podařilo získat celkem 
dvě stě tisíc korun z Česko-německé-
ho fondu budoucnosti a pětatřicet tisíc 
od Olomouckého kraje,“ uvedl místosta-
rosta Jakub Jirgl.  

Hrobka má podobu lože s nebesy a je 
tvořená žulovými bloky. Na dvoustupňové 
podnoži jsou v přední části umístěny dva 
dórské sloupy z leštěné žuly, nesoucí „ne-
besa“ tvořená kamenným rámem se dvěma 
štíty. Přední profilovaný štít je tvořený třemi 
díly, zadní štít dvěma kamennými bloky 
doplněnými vyzdívkou. 

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

Hrobka patřila Moritzi Weissovi, zdejší-
mu výrobci likérů, bohatému šumperskému 
občanovi. V roce 1940 bydlel na Hermann-

Opravená hrobka zaujme 
zejména vitrážovou stře-
dovou částí s barvenými 
skly vsazenými do dřevě-
ného rámu.  Foto: -ger-

Motoristy zdrží částečná 
uzavírka v Bludově

Motoristy, kteří využívají spojnici mezi 
Bludovem a Postřelmovem, čekají kom- 
plikace. Až do 13. prosince bude částečně 
uzavřena silnice I/44 ul. 8. května v obci 
Bludov. Řidiči by při průjezdu opravova-
ným úsekem měli počítat s časovou pro-
dlevou. V průběhu stavebních prací bude 
přemístěna autobusová zastávka Bludov, 
dol. konec (směr Postřelmov) asi o čtyři 
sta metrů zpět ve směru jízdy před dům 
č. p. 235 k náhradnímu označníku. -ger-

Větrník z Dobrot 
je Regionální potravinou

Další prestižní 
ocenění míří 
do Šum-
perka. 
Dobroty 
sociální 
podnik, který 
zaměstnává oso-
by se sníženou pracovní schopností, získal 
značku Regionální potravina. Vysloužil si 
ji za neuvěřitelně lahodný větrník.
Do soutěže přihlásili výrobci rekordních 
133 položek, jen patnácti z nich se ale 
podařilo získat toto prestižní ocenění. 
V hodnotitelské komisi zasedli zástupci 
ministerstva zemědělství a další odborníci. 
Producenti získávali body za obal, označe-
ní, vzhled, chuť, kvalitu a složení výrobků, 
důležitá je také originalita a vysoký podíl 
ruční práce. 
„Značku Regionální potravina mohou 
získat producenti zemědělských a potra-
vinářských výrobků do dvou set padesáti 
zaměstnanců. Oceněný výrobek má právo 
zdarma užívat značku po dobu čtyř let,“ 
vysvětlila koordinátorka Regionální po-
traviny Olomouckého kraje Jana Neradi-
lová. Dodala, že komisí navržené výrobky 
získají na základě ocenění potvrzeného 
ministrem zemědělství označení Regionál-
ní potravina. Ocenění si producenti pře-
vezmou na slavnostním vyhlášení v rámci 
Flóry Olomouc na konci letošního září.

A kde je možné tuto 
oceněnou dobrotu 

ochutnat? V Li-
terární kavárně 
Knihovny  
T.G. Masaryka 

nebo v Kavárně 
Třemešek. -ger-

-Goering Platz č. 9 (Masarykovo náměstí), 
v dnešní vile Ancora. 

Opravu díla provedl olomoucký kame-
ník Tomáš Hořínek. Hrobka byla podle něj 
značně zchátralá. „Poškozené bylo zastřešení 
hrobky, včetně ocelového nosného rámu, 
barevná vitrážová skla byla popraskaná a dře-
věný rám byl zasažen hnilobou a při patě 
reliéfu byla prasklá spodní deska. Odvodnění 
bylo nefunkční, do hrobky zatékalo. Spáro-
vání mezi jednotlivými částmi hrobky bylo 
dožilé, kamenné stupně podnože se rozestu-
povaly, spojovací prvky buď chyběly, nebo 
byly zkorodované a dožilé. Povrch kamene 
byl znečištěný biocidními nálety,“ popsal stav 
hrobky před rekonstrukcí kameník.

Na centrálním hřbitově v Šumperku je 
ve špatném stavu zhruba desítka hrobek 
významných šumperských osobností a rodů. 
Město má záměr je postupně opravit, har-
monogram prací je však závislý na finanč-
ních prostředcích. 

Hrobka rodiny Weissovy je druhým 
počinem města v této oblasti, v roce 2019 se 
opravila za téměř půl milionu korun hrobka 
šumperského stavitele Antona Schwestky 
na hřbitově v Šumperku – Temenici. Letos 
v červnu by měly být zahájeny práce na cen-
trálním hřbitově na další historické hrobce, 
která patřila rodině Oberleithnerů. -red-

Město Šumperk obnovilo jednu z nejzajímavějších historických hrobek, která stojí na centrál-
ním hřbitově. Jde o hrobku Familie Weiss, jež se nachází ve střední části pohřebiště u ohradní 
zdi. Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na sedm set šedesát tisíc korun s DPH.
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Zpravodajství

Na venkovní koupání „lákají“ 
dva plavecké areály 

Bratrušovské koupaliště při Tylově ulici je 
do prázdnin otevřeno od pondělí do pátku 
od 13 do 20 hod. a o víkendech od 9 do  
20 hod., od 1. července pak denně od 9 do 
20 hodin. AQUAcentrum na Benátkách 
nabízí koupání nejen v krytém bazénu, 
ale i ve venkovním bazénu s protiprou-
dem, skluzavkou a lehátky. Relaxovat lze 
i na travnaté slunící ploše, kde se nově 
nachází stánek s rychlým občerstvením. 
Více na www.sumperksportuje.cz. -red-

Venkovní bazén v AQUAcentru.  Foto: -zk-

Amálie Lantová začala box trénovat před čtyř-
mi lety pod vedením Lukáše Ference. Dnes 
sklízí úspěchy v domácích i v evropských soutě-
žích.  Foto: -ger-

Ocenění vítěznému týmu ze školy v Šumavské ulici předával starosta města Tomáš Spurný. Foto: -ger-

Má čtrnáct let a jejím nejbližším cílem 
je přivézt medaili z mistrovství Evropy, 
které se uskuteční letos v září v Itálii. 
Amálie Lantová ze Šumperka se věnuje 
boxu a s tréninkem začala před čtyřmi 
lety. Zhruba po roce se postavila poprvé 
do ringu a ve třinácti letech již začala 
sbírat první velké medaile a poháry. 

Za krátkou kariéru jich už má doma pěk-
nou řádku. Tu poslední, zlatou, si přivezla 
ze Slovenska z turnaje Olympijských nadějí. 
Na svém kontě má bronz z mistrovství Bul-
harska, kde boxovala i s juniorkami, i když 
ještě patří do kategorie kadetek, dvakrát jí 
jen o vlásek unikl titul z mistrovství České 
republiky. Jejím trenérem je od prvních 
kroků v ringu Lukáš Ferenc.

Amálie přiznává, že rodičům se zpočátku 
její výběr sportu vůbec nelíbil, ale nakonec 
si boxerský oddíl prosadila. Po prvních 
výhrách se s boxem smířili a po úspěších 
v evropských soutěžích už jsou na ni hrdí 
a fandí jí. -ger-

Jak se žilo vídeňským Čechům za války, 
dobrodružný život bývalého náčelníka 
Horské služby Jeseníky, složité česko-ně-
mecké vztahy či strádání židovského děvče-
te v Terezíně. To jsou některé z projektů, jež 
prezentovali v šumperské Knihovně TGM 
žáci základních škol v rámci akce nazvané 
Příběhy našich sousedů.  

Tento vzdělávací projekt organizuje ne-
zisková organizace Post Bellum pro žáky os-
mých a devátých tříd základních škol a tercií 
a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol 
vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, 
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy 
a nakonec vytvořit reportáž či dokument.

„Bylo mi ctí zhlédnout devět silných 
příběhů, se kterými si školáci dali obrovskou 
práci. Jsem rád, že město mohlo být u toho 
a tento projekt podpořilo. Je důležité, aby 
mladí lidé navazovali dialog s pamětníky 
a jejich vzpomínky uchovávali. Právě vzpo-
mínky našich předků patří k bohatství, jež je 
i díky organizaci Post Bellum uchováváno,“ 
uvedl starosta Tomáš Spurný, který prezenta-
ci v knihovně uvedl.

Porota z devíti prezentací ocenila zvláštní 
cenou projekt ZŠ Mohelnice Mlýnská, 
třetí místo obsadil dokument o Zdeňku 
Zerzáňovi, bývalém náčelníku jesenické 
horské služby, jejž zpracovali žáci ZŠ Vrch-

Šumperk se může pochlubit 
olympijskou nadějí v boxu

Školáci mapovali příběhy našich sousedů, zvítězil tým z místní „šestky“

lického v Šumperku, stříbro si odvezly děti 
ze ZŠ Ruda nad Moravou za příběh Jiřího 

Rupricha a zlato putuje do ZŠ Šumavská 
Šumperk za příběh Milana Mátla.  -ger-
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Akrobatický lyžař, olympijský vítěz 
a šumperský rodák Aleš Valenta byl předpo-
slední květnový pátek v rámci vyhlašování 
Krále bílé stopy 2022 uveden do Síně slávy 
Svazu lyžařů České republiky. Stanul tak 
po boku sportovních velikánů, jako jsou 
například Jiří Raška, Kateřina Neumanno-
vá, Pavel Ploc nebo Květa Jeriová-Pecková. 

Do Síně slávy českého lyžování byl Aleš 
Valenta uveden jako vůbec první akroba-
tický lyžař v historii. Právě tuto disciplínu 
úspěšný šumperský rodák v České republice 
proslavil, a to především díky památnému 
olympijskému triumfu na zimních hrách 
v Salt Lake City v roce 2002. Ačkoli byl 
po prvním kole svého životního závodu až 
pátý, v tom druhém doslova šokoval lyžařský 
svět obtížným skokem. Jako první na světě 
předvedl trojné salto s pěti vruty a díky vyso-
kému bodovému zisku a chybám soupeřů 
v čele s favorizovaným Američanem Ber-
goustem se nakonec posunul až na nejvyšší 
stupínek.

Celkově se Valenta, kterého k akroba-
tickému lyžování zlákal v patnácti letech 
kamarád, zúčastnil tří zimních olympijských 
her. V Naganu v roce 1998 skončil těsně pod 
stupni vítězů čtvrtý, v Salt Lake City olym-

pijský závod vyhrál a v Turíně v roce 2006 
obsadil jedenadvacátou příčku. V letech 
1999–2006 se celkem dvanáctkrát umístil 
na stupních vítězů v závodech Světového 
poháru, z toho tři vyhrál. V další závodnické 
kariéře ho však opakovaně brzdily zdravotní 
potíže, takže ji v roce 2007 ukončil. Poté se 

Cvrčci z Tornáda 
jsou mistři republiky

Taneční kroužky Tornáda při volnočaso-
vém centru Doris se v Chrudimi utkaly 
o pohár mistra ČR v plesových formacích. 
Andílci obsadili v kategorii mládež osmé 
místo a juniorky ve velké konkurenci 
vybojovaly skvělou třetí příčku. Nejlépe se 
dařilo Cvrčkům, kteří se v dětské kategorii 
umístili na první pozici a stali se tak mi-
stry republiky v plesových formacích pro 
rok 2022.  -ger-

Pokud existuje nějaký šumperský fenomén, pak je to nepochybně Šumperský dětský sbor. Zdá se ne-
uvěřitelné, že se „k Motýlům“ chodí zpívat již šedesát let. Letošní kulatiny oslavili současní zpěváci, 
bývalí členové a fanoušci Motýlů druhý červnový víkend dvěma koncerty. Na tom sobotním se nejen 
zpívalo, ale také křtilo. Dlouholetý sbormistr Tomáš Motýl zde představil první dva ze zamýšlených 
pěti dílů knihy Procházka zahradou, v nichž se mile a s humorem sobě vlastním ohlíží za sborovou 
historií do roku 1980. Uvítání knihy se zhostila jeho sborová „spolužačka“ Ivana Szostková, která 
před šedesáti lety byla zakládající členkou Šumperského dětského sboru, jejž dnes vede další ze sboro-
vých „dětí“ Helena Stojaníková. Zájemci o koupi knihy Procházka zahradou, kterou graficky zpraco-
vala někdejší členka sboru Tereza Eliášová,  mohou kontaktovat kancelář sboru e-mailem zaslaným 
na adresu motyli@spk.cz. Přejeme Motýlům hodně krásného zpívání!  Foto: P. Kvapil

Taneční skupina Cvrčci je republikovým mi-
strem v plesových formacích.  Foto: Tornádo

Šumperský rodák Aleš Valenta vstoupil do Síně slávy českého lyžování

Aleš Valenta byl letos uveden 
do Síně slávy českého lyžování. 

Foto: Svaz lyžařů ČR/Czech 
Ski and Snowboard

začal plně soustředit na komplex pro akroba-
tické lyžování a snowboarding Acrobat Park 
ve Štítech, který otevřel krátce po olympij-
ském triumfu. Vedle toho se vítěz domácích 
anket Sportovec roku i Král bílé stopy za rok 
2002 věnuje moderování. V lyžařském svazu 
vede komisi Aerials. -kv-
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„Oba festivaly mají v Šumperku dlou-
holetou tradici. Loni se navíc Šumperské 
Pomněnky poprvé konaly pod širým nebem, 
což návštěvníci velmi ocenili. Trampské, 
country a bluegrassové skladby tak rozezní 
Pavlínin dvůr i letos,“ uvedla produkční 
domu kultury Michaela Horáková.

Celý program odstartuje v pátek 8. čer-
vence o sedmé podvečerní místní seskupení 
AG4 známými skladbami od Vlasty Rédla 
nebo Čechomoru. Poté se místnímu publiku 
představí opavská šestičlenná kapela Blue-
grass Comeback, která slaví velké úspěchy 
i v zahraničí. A nejedno trampské srdce 
zaplesá u vystoupení hlavní hvězdy večera – 
tou bude Vojta Nedvěd společně se skupinou 
Tie Break. Nepochybně zazní nestárnoucí 
hity Růže z papíru, Jsem jenom chlap nebo 
Stánky.

„Předposlední srpnový pátek pak na Re-

Večerní rozhledy nabídnou nejen jedi-
nečný pohled na Šumperk z ptačí perspek-
tivy, ale i výhled do impozantní krajiny 
podhůří Jeseníků. Ti, kteří přijdou včas, se 
pokochají západem slunce za obzor, jemuž 
dominuje rozhledna Háj. 

Během večerních rozhledů bude v sute-
rénu radnice, přístupném bočním vchodem 

Dům kultury připravuje na letní měsíce opět open-air festivaly Šumperské Pomněnky a Re-
vival Invaze, jež se u návštěvníků těší velké oblibě. Historický areál Pavlínina dvora v srdci 
města se tak stane kulturním místem, kde se letos potkají jak milovníci trampských písní 
a táborových ohňů, tak příznivci tvrdých kytarových riffů.

Stejně jako v loňském roce budou mít zájemci po dobu letních prázdnin každý pátek mezi 
devatenáctou a dvaadvacátou hodinou možnost vystoupat na ochoz radniční věže. Město 
opět nabízí oblíbené večerní rozhledy.

Pavlínin dvůr o prázdninách ožije festivaly pod širým nebem

Letní pátky opět zpestří oblíbené večerní rozhledy

Vstupenky na letní akce 
„kulturáku“ lze pořídit 
kliknutím v mobilu

Zkušební provoz prodeje vstupenek 
on-line zahájil Dům kultury Šumperk. 
Zatím se tato možnost týká letních akcí 
v Pavlínině dvoře. Kliknutím v mobilu 
si tak zájemci mohou zajistit vstupenky 
na červencové Šumperské Pomněnky 
a srpnovou Revival Invazi.

„Na spolupráci ohledně on-line prodeje 
vstupenek na kulturní akce jsme se dohod-
li s oblíbenou brněnskou společností SMS 
ticket. Nyní tak už zájemci mohou mít 
vstupenky na letní akce ve svém mobilu 
za zvýhodněnou předprodejní cenu,“ upo-
zorňuje jednatelka Domu kultury Šumperk 
Hana Písková.

Zkušební on-line prodej vstupenek 
na akce domu kultury odstartoval v květnu 
a zájemci si mohou tímto způsobem za-
jistit vstupenky na Šumperské Pomněnky 
a Revival Invazi. Postupně bude pro další 
měsíce spuštěn on-line předprodej na akce, 
při kterých se neprodávají vstupenky 
s místenkou.

„V provozu zůstává samozřejmě i po-
kladna v domě kultury, která denně otevírá 
ve 13 hodin. Stále je dost lidí, a to i těch 
mladších, kteří si raději koupí vstupenku 
klasickým způsobem. Navíc v průběhu 
roku u nás vystupují hudebníci, z nichž 
někteří stále chtějí, aby se vstupenky na je-
jich koncerty prodávaly tradičně, a on-line 
prodej si nepřejí,“ dodává produkční 
domu kultury Michaela Horáková. Těm, 
kteří volí ke vstupenkám tu nejjednodušší 
a nejrychlejší cestu, doporučuje stránky 
www.dksumperk.cz, na kterých stačí klik-
nout na vybranou akci a následně na heslo 
„SMS TICKET ZDE“. -hap-

Ochoz radniční věže s dalekohledem se nachá-
zí ve  výšce dvacet devět metrů nad okolním 
terénem.  Foto: -pk-

od morového sloupu, přítomná služba, 
u níž lze zakoupit vstupenky. Ochoz rad-
niční věže se nachází ve výšce dvacet devět 
metrů nad okolním terénem, část výstupu 
na věž tvoří cesta výtahem, v té druhé čeká 
na návštěvníky jedenasedmdesát schodů. 
Vstup je zpoplatněn dle platného ceníku.

 -red-

Hlavní hvězdou festivalu 
Šumperské Pomněnky 
bude Vojta Nedvěd. 
 Foto: archiv

vival Invazi žánrově přitvrdíme a společně 
se za doprovodu revivalových kapel opět 
stylově rozloučíme s letní sezonou,“ zve 
na čtrnáctý ročník akce příznivce rockové 
muziky dramaturg domu kultury Ondřej 
Procházka. Prozrazuje, že jako první vyzve 
návštěvníky k tanci a zpěvu valašská kapela 
Rockoví Lišáci. Poté přijdou na řadu další 
dvě špičkové kapely. Tou první je Rolling 
Stones Revival Brno, která slibuje autentické 
vystoupení plné zběsilé choreografie a re-
belských kostýmů, přesně jak je u „Stounů“ 
zvykem, a večer zakončí AC/DS revival – 
nejstarší český tribute této celosvětově slavné 
australské party. 

Vstupenky na oba festivaly lze koupit 
on-line na SMS ticket, v předprodeji stojí 
250 Kč, v den konání cena vstupného posko-
čí o padesát korun. Více informací lze najít 
na www.dksumperk.cz. -red-
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Na rejchartickou louku 
se snesou noví andělé

Andělé coby ochránci, patroni a „poslo-
vé krásy“ jsou sjednocujícím tématem 
galerie pod širým nebem, jež se nachází 
v Rejcharticích, na louce nedaleko kostela. 
Další andělské „skorobytosti“ uvolní 
v červenci místo novým sochám, které 
vytvoří sochaři během osmého ročníku 
sympozia nazvaného Andělárium. Posly 
krásy v kmenech stromů začnou řezbáři 
a sochaři objevovat od středy 13. července. 
Slavnostní finále se pak odehraje na lou-
ce v sobotu 16. července a od 13 hodin 
ho doprovodí řada akcí. Chybět nebude 
program pro děti, představení umělců, 
adrenalinová podívaná s motorovými 
pilami a koncert cimbálové muziky CML 
Šumperk. Více na www.andelarium.com.
 -kv-

Jubilejní třicátý ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu certifikovaného 
CIOFF a IOV se uskuteční od  
10. do 14. srpna v sadech 1. máje, 
v Pavlínině dvoře a v přilehlých 
ulicích města. Diváci se mohou 
těšit na oblíbenou roztančenou 
ulici, zahraniční i tuzemské sou-
bory, cimbálovou muziku a další 

Martina Štrby a polského střihače Jarosława 
Kamińského, do jehož filmografie patří tako-
vé projekty jako oscarový snímek Ida nebo 
v Cannes oceněná Studená válka. Film se 
natáčel loni v létě převážně v Olomouci, kde 
se jeho hlavním dějištěm stal S klub. Točilo 
se ale například i v tamní ZOO, v kostele 
Panny Marie Sněžné, v Bezručových sadech 
nebo na hlavním nádraží.  

Na šumperskou předpremiéru by měla 
dorazit řada hostů v čele s hercem Pavlem 
Šimčíkem. Účast přislíbili Klára Melíšková, 
Ivana Plíhalová, Roman Vencl či Jakub Žá-
ček. Z tvůrců pak bude Oko hostit scená-
risty Luboše Smékala a Miroslava Krobota, 
producenty zastoupí Ondřej Zima a Silvie 
Michajlova.  -kn-

Novinkový film Miroslava Krobota Velká premiéra uvede kino Oko v předpremiéře ve středu 
20. července od 18.30 hodin, do kin tento snímek vstupuje o den později. V komedii plné 
nečekaných situací, jež vznikala pod pracovním názvem Šnajdr, uvidí diváci v hlavních rolích 
Pavla Šimčíka a Ivu Janžurovou. Na scénáři svého třetího celovečerního filmu spolupracoval 
Krobot opět v tandemu s Lubomírem Smékalem.

„Film chápeme jako poctu tvořivosti a hra-
vosti, životní filozofii, která chápe i neúspěch 
a prohru jako inspiraci,“ uvedl režisér a sce-
nárista Miroslav Krobot. Hlavní postavou 
Velké premiéry je pražský herec Pavel Šnajdr, 
jenž miluje improvizaci a stand-up. Když 
dostává nabídku zrežírovat své vlastní před-
stavení v olomouckém „kulturáku“, balí tašku, 
odjíždí z Prahy a nechává za sebou krachující 
manželství. V Olomouci jej čeká milovaná 
babička a do jeho života vstupuje řada nových 
lidí… Kromě Pavla Šimčíka a Ivy Janžurové 
uvidí diváci v novince i Kláru Melíškovou, 
Ivu Pazderkovou, Jenovéfu Bokovou, Jakuba 
Žáčka či Miroslava Krobota. 

Velká premiéra nese výrazný rukopis 
oceňovaného slovenského kameramana 

Folklorní festival nabídne i roztančenou ulici

Akci i andělům každoročně žehná páter Mi-
lan Palkovič.  Foto: Andělárium

lákadla. Dosud potvrdily účast soubory 
ze Slovenska, z Mexika, z Bulharska, 
ze španělské Galicie a z Belgie. Dříve 
avizovaný soubor z Kapverdských ost-
rovů musel svoji účast nakonec zrušit. 

Pořadatelé ale stále shánějí zajímavé 
světové soubory, aby mohli nabíd-
nout divákům ty nejlepší.
 -bv-

Velká premiéra se 
natáčela loni v létě 
převážně v Olomouci. 
 Foto: archiv

KROBOTŮV NOVÝ FILM UVEDE 
OKO V PŘEDPREMIÉŘE

Město láká na turistické 
zajímavosti

Až do konce září probíhá v Šumperku letní 
turistická sezona. Návštěvníci města, ale 
i jeho obyvatelé, mohou kromě expozice 
Čarodějnické procesy a vyhlídky z radniční 
věže navštívit k volným prohlídkám také 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. 
Prázdninové páteční večery zpestří od  
1. července do konce srpna romantické 
rozhledy z věže při západu slunce. Ve čty-
řech termínech, v pondělí 4. a 18. čer- 
vence a 8. a 22. srpna, se budou moci lidé 
připojit ke komentovaným prohlídkám 
města s názvem „Procházka Malou Vídní“, 
podmínkou je objednání předem na tel. č. 
583 214 000 nebo na ic@sumperk.cz. Více 
na www.infosumperk.cz. -mp-
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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
    Do 14. 9. Lidová architektura, 

výstavní síň, muzeum
    Od 2. 7. do 11. 9. Putování 

za motýly, výstava ze zoologických 
sbírek muzea, Hollarova galerie, 
muzeum

    Do 4. 9. Zaniklá sídla Moravy 
a Slezska, Rytířský sál, muzeum

   Do 2. 10. Středověk hrou, 
Muzejíčko, muzeum

   Od 14. 7. do 25. 9. Jan Barančík: 
Jeseníky z nebe, autorská výstava 
fotografií, Galerie mladých, muzeum

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

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

  Od 7. 7. do 31. 7. Josef Divín (*1982): 
„Skleněné krajiny, objekty, kresby“, 
Galerie J. Jílka

  Do 31. 8. Výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Šumperk,  
1. patro jižního křídla, dům kultury

  Do 31. 8. Martin Chvíla: Ležito 
Nazemi, výstava digitálních koláží 
z odpadů a odpadků, doplněná 
fotografiemi, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

   Do 31. 7. HISTORY – historie 
a současnost šumperského Pavilonu, 
Eagle Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet 
fotografie a malého umění 

  Do 8. 9. Josef Mžyk, výstava grafiky 
a kreseb, Eagle Gallery: Galerie Fabrika 
– Kabinet grafiky 

Pátek 1. července
  8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  14.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
   16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, VK, letní divadlo, sady 1. máje

  16.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, animovaný, komedie, ČZ

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

 19.00–22.00 Večerní rozhledy 
z radniční věže, boční vchod v suterénu 
radnice, nám. Míru

 19.00 Klášterní hudební slavnosti: 
Křížem krážem hudebním světem 
- Jedlinský & Fischer Duo, Bruntál, 
zámecká Sala terenna

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

Sobota 2. července
   9.00 Putování za motýly, otevření 

výstavy ze zoologických sbírek muzea, 
Hollarova galerie, muzeum

  14.00 Rakeťák, USA, animovaný, 
rodinný, ČZ

  16.15 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, animovaný, komedie, ČZ

  18.10 Prezidentka, ČR, komedie, 
romantický, 12+

  19.00 Testosteron, pikantní komedie, 
VK, letní divadlo, sady 1. máje

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

Neděle 3. července
  16.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.55 Prezidentka, ČR, komedie, 

romantický, 12+
  19.00 Klášterní hudební slavnosti: 

Zadáno pro housle a violu, J. Hosprová 
a M. Sciarretta, Králíky, klášter Hedeč

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

Pondělí 4. července
  15.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  15.00 Komentovaná prohlídka města 

„Procházka Malou Vídní“, sraz 
v infocentru

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

  19.50 Prezidentka, ČR, komedie, 
romantický, 12+

Úterý 5. července
  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.25 Top Gun: Maverick, USA, akční, 

drama, 12+, 
  20.00 Prezidentka, ČR, komedie, 

romantický, 12+
Středa 6. července

  16.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, animovaný, komedie, ČZ

  17.55 Prezidentka, ČR, komedie, 
romantický, 12+

  20.00 Artvečer – FK: Všechno nejlepší, 
Chiaro!, FR, IT, drama, 15+

Čtvrtek 7. července
  14.00 Rakeťák, USA, animovaný, 

rodinný, ČZ
  16.10 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.00 Už je tady zas!, tragikomedie, 
derniéra, VK, letní divadlo, sady 1. máje

  18.00 Josef Divín (*1982): „Skleněné 
krajiny, objekty, kresby“, vernisáž 
výstavy, Galerie J. Jílka

  18.05 Řekni to psem, ČR, komedie
  20.00 Thor: Láska jako hrom, USA, 

akční, dobrodružný, fantasy, 12+, 

Pátek 8. července
  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.30 Thor: Láska jako hrom 3D, USA, 

akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
  19.00 ŠPEK FEST: Šumperské 

Pomněnky – Vojta Nedvěd s kapelou 
Tie Break, Bluegrass Comeback, AG4, 
Pavlínin dvůr 

  19.00 Čik – Jízda tvýho života, 
hudební komedie, VK, místo konání 
bude upřesněno na webu divadla

  19.00–22.00 Večerní rozhledy 
z radniční věže, boční vchod v suterénu 
radnice, nám. Míru

  19.00 Klášterní hudební slavnosti: 
Koncert pro krále Friedricha II., Neues 
Barocktrio Berlin, Karlova Studánka, 
Hudební hala

  20.00 Řekni to psem, ČR, komedie

Sobota 9. července
  14.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  15.55 Thor: Láska jako hrom, USA, 

akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
  18.20 Řekni to psem, ČR, komedie
  19.00 Klášterní hudební slavnosti: 

Jiří Bárta – Sólo pro Bacha, Maršíkov, 
kostel sv. Michaela

Kalendář akcí
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  20.10 Thor: Láska jako hrom, USA, 
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, 

Neděle 10. července
  15.15 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.10 Thor: Láska jako hrom, USA, 

akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
  19.35 Řekni to psem, ČR, komedie

Pondělí 11. července
  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
 17.25 Řekni to psem, ČR, komedie
  18.00 Kniha v lázni: Markéta 

Pilátová, malý festival autorských čtení 
spojených s besedami, Bludov, zahrada 
kulturního domu 

  18.00 Kniha v lázni: Alena 
Mornštajnová, malý festival autorských 
čtení spojených s besedami, Velké 
Losiny, lázně 

  19.15 Thor: Láska jako hrom, USA, 
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, 

Úterý 12. července
    9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně 

pro děti a mládež – Za Karkulkou 
do pohádky kolem světa a pak zpátky: 
Červená Karkulka v Evropě, hry, 
soutěže, aktivity pro děti v doprovodu 
rodičů a prarodičů, půjčovna pro 
mládež, knihovna

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, animovaný, komedie, ČZ

  17.25 Thor: Láska jako hrom, USA, 
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ

 18.00 Kniha v lázni: Markéta 
Pilátová, malý festival autorských čtení 
spojených s besedami, Velké Losiny, 
Senzion 

  18.00 Kniha v lázni: Alena 
Mornštajnová, malý festival autorských 
čtení spojených s besedami, Sobotín, 
wellness resort 

  19.50 Řekni to psem, ČR, komedie
  20.00 Klášterní hudební slavnosti: Jana 

Boušková uvádí – Královna harfa, 
Jeseník, Kongresový sál PLL

Středa 13. července
  9.00 Andělárium – galerie pod širým 

nebem 2022, zahájení sochařského 
sympozia, louka u Rejchartic

  10.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, animovaný, komedie, ČZ

  15.30 Thor: Láska jako hrom 3D, USA, 
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ

  18.00 Kniha v lázni: Alena 
Mornštajnová, malý festival autorských 
čtení spojených s besedami, dvorek 
knihovny TGM

  18.00 Řekni to psem, ČR, komedie
  18.00 Kniha v lázni: Miroslav Kobza, 

malý festival autorských čtení spojených 
s besedami, Velké Losiny, zámek

  19.50 Artvečer – FK: Mikádo, RO, ČR, 
drama, 12+

Čtvrtek 14. července
  16.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
   17.00 Jan Barančík: Jeseníky 

z nebe, vernisáž výstavy fotografií, 
Galerie mladých, muzeum

  17.55 Hádkovi, ČR, komedie, 12+
  18.00 Kniha v lázni: Petr Borkovec, 

malý festival autorských čtení spojených 
s besedami, Velké Losiny, papírna 

  18.00 Kniha v lázni: Markéta 
Pilátová, malý festival autorských čtení 
spojených s besedami, Sobotín, wellness 
resort 

  20.00 Černý telefon, USA, horor, 15+, ČZ

Pátek 15. července
  16.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
  17.55 Hádkovi, ČR, komedie, 12+
  18.00 Kniha v lázni: Petr Borkovec, 

malý festival autorských čtení spojených 
s besedami, dvorek knihovny TGM

  19.00–22.00 Večerní rozhledy 
z radniční věže, boční vchod v suterénu 
radnice, nám. Míru

  20.00 Černý telefon, USA, horor, 15+, ČZ

Sobota 16. července
  14.00 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, animovaný, komedie, ČZ
 15.55 Thor: Láska jako hrom, USA, 

akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
  18.20 Hádkovi, ČR, komedie, 12+
  20.25 Černý telefon, USA, horor, 15+, ČZ

Pondělí 18. července
  15.00 Komentovaná prohlídka města 

„Procházka Malou Vídní“, sraz 
v infocentru

  19.00 Klášterní hudební slavnosti: 
Škampovo kvarteto, Bludov, zámek

Úterý 19. července
   9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně 

pro děti a mládež – Za Karkulkou 
do pohádky kolem světa a pak zpátky: 
Červená Karkulka v Asii, hry, soutěže, 
aktivity pro děti v doprovodu rodičů 
a prarodičů, půjčovna pro mládež, 
knihovna

Středa 20. července
  17.00 Koncert na dvorku: Falešnica, 

cimbálovka z Boršic u Blatnice, 
ve spolupráci s organizací SONS, z. s.  
– oblastní pobočka Šumperk, dvorek 
knihovny 

  18.30 Velká premiéra, ČR, komedie, 
předpremiéra za účasti tvůrců a herců

  20.30 Artvečer – FK: Dva světy, FR, 
drama, 12+

Čtvrtek 21. července
    9.00–16.00 Prázdninový den 

v muzeu, stanoviště s úkoly a soutěžemi 
inspirovanými aktuálními výstavami, 
Pavlínin dvůr, muzeum

Pátek 22. července
  19.00–22.00 Večerní rozhledy 

z radniční věže, boční vchod v suterénu 
radnice, nám. Míru

Úterý 26. července
   9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně 

pro děti a mládež – Za Karkulkou 
do pohádky kolem světa a pak zpátky: 

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 
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       Pokr. ze str. 17
       Červená Karkulka v Austrálii, hry, 

soutěže, aktivity pro děti v doprovodu 
rodičů a prarodičů, půjčovna pro 
mládež, knihovna

Středa 27. července
  20.00 Artvečer – FK: Muréna, HRV, 

BRA, SLO, USA, drama, 12+

Čtvrtek 28. července
   16.00 Komentovaná prohlídka 

výstavy Lidová architektura 
 na Šumpersku, výstavní síň, muzeum

Pátek 29. července
   14.00 Šumperský Majáles, Kontrafakt, 

Ben Cristovao, Rocky Leon (USA), 
Dollar Prync, Forgen, Tas, Pavlínin dvůr

  19.00–22.00 Večerní rozhledy 
z radniční věže, boční vchod v suterénu 
radnice, nám. Míru 

Sobota 30. července
   14.00 Šumperský Majáles, 

Yzomandias, Nik Tendo, Annet X, 
Dorian, Decky Beats, Donny x Davee, 
finále Miss Majáles, Pavlínin dvůr

Kalendář akcí / Kultura

Kalendář akcí

Malby, koláže a asambláže Kateřiny 
Černé jsou do neděle 3. července k vidění 
v Galerii Jiřího Jílka. O čtyři dny později je 
vystřídá výstava nazvaná Skleněné krajiny, 
objekty a kresby Josefa Divína. Zahájena 
bude vernisáží výjimečně ve čtvrtek  
7. července v 18 hodin a potrvá do konce 
prvního prázdninového měsíce.

Po lednovém Pavlu Skrottovi je Jo-
sef Divín (*1982) v galerii letos druhým 
absolventem ateliéru milovaného profesora 
Vladimíra Kopeckého. Na rozdíl od obou 
věnuje se výhradně sklu a stejně jako Miro-
slavě Ptáčkové (červenec 2020) rodí se mu 
bezděčně už z vlastností skleněné hmoty 
tušený obraz živé přírody. Využívá různých 
způsobů zpracování skla jeho foukáním 
i ručním tvarováním na sklářské huti. 
Stavování povrchu objektů nebo tabulového 
skla a kovových fólií spolu s jeho leptá-
ním, broušením a rytím je jeho podpisem. 

Méďa Špuntík, populární pohádka pro ba-
tolátka, bude v parku k vidění během pátku 
1. července od 16 hodin. V sobotu 2. červen-
ce se pak na pódium vily Doris po roce vrátí 
řízná komedie Testosteron, jež byla několi-
krát odložena kvůli nemocem v souboru. 
Diváci, kteří jsou držiteli lístků na zrušená 
představení, je zde mohou v případě zájmu 
uplatnit. Hrát se bude od 19 hodin.

Ve čtvrtek 7. července přijde na řadu také 
jedno loučení. Derniéra se bude týkat titulu 
Už je tady zas! s Petrem Komínkem v hlavní 
roli Adolfa Hitlera. Protentokrát v 17 hodin. 

Jílkovu galerii zaplní skleněné krajiny Josefa Divína

Šumperské divadlo hraje i v červenci, v letním amfiteátru

Magická krajina, malované tabulové sklo, na-
tavená stříbrná fólie, 77 x 57 cm

Na letní scéně u vily Doris odehrají divadelní-
ci derniéru tragikomedie Už je tady zas!, v níž 
exceluje Petr Komínek.  Foto: P. Nesvadba

A jak se to bude mít s poslední produkcí diva-
delní sezony 2021/22? Přece ve znamení živé 
hudby! V pátek 8. července rozhýbe ná- 
vštěvníky hudební komedie Čik, jejíž podtitul 
zní Jízda tvýho života. Tento „nevýchovný 
koncert“ se odehraje od 19 hodin, místo bude 
ještě upřesněno na webu a Facebooku divadla. 

Všichni příznivci živé kultury jsou srdečně 
zváni na neopakovatelné hraní venku, které 
má své nezaměnitelné kouzlo. Lístky jsou již 
v prodeji na webu www.divadlosumperk.cz, 
v pokladně divadla nebo v městském info-
centru. Divadlo Šumperk

Lidé, kteří divadlo tolik nesledují, si možná mohou myslet, že divadlo o prázdninách nehra-
je. Kdo má ovšem možnost a prostor, využívá venkovních amfiteátrů v docela hojné míře. 
Nejinak je tomu u nás v Šumperku, kde již řadu let funguje Divadlo v parku. Zájem o open-
-air produkce je mezi diváky zřejmý, a tak se Divadlo Šumperk rozhodlo spolu s festivalem, 
který se tentokrát konal v červnu, uspořádat i další představení. V první polovině července 
proběhnou celkem čtyři a dá-li svolení počasí, s výjimkou jednoho se všechny uskuteční 
v prostorách u vily Doris. V případě deště se produkce přesune do vnitřních prostor divadla. 
A o jaká konkrétní představení půjde?

Motivy nachází v dávných kulturách i všude 
kolem sebe: „Zbožňuju architekturu a pů-
dorysy staveb. Obdivuju východní kultury, 
etruské a antické umění. Vyhledávám ticho, 
nejen v umění. Fascinuje mě krajina a její 
proměny. Rád se dívám na mraky a oblohu. 
Pozoruju struktury v kamenech, ve skalách 
a stromech.“

Práce se sklem ho zjevně těší a naplňuje. 
„Je důležité každý den udělat něco, co vám 
způsobí radost. Mohu pracovat, mohu se pro-
cházet, mohu se přátelit, mohu zkrátka udělat 
něco užitečného, pro sebe, pro někoho.“ Vý-
stava je toho důkazem, přenáší dar zmíněné 
tiché radosti i na diváka. Složena ze skleně-
ných obrazů, z prostorových objektů a kreseb 
obrací se především k samotnému procesu, 
vtahuje do něho a vnáší do programu galerie 
čerstvý závan jedinečnosti…         

S volným použitím 
autorových slov M. Koval 
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Kultura

Hlavní „hvězdou“ festivalu bude jedna z nej-
čtenějších současných spisovatelek Alena Mor-
nštajnová.                                          Foto: V. Vlk

Markéta Pilátová přišla s nápadem uspořádat 
festival Kniha v lázni, letos na něm i vystoupí. 
 Foto: D. Konečný

Petr Borkovec patří v současnosti k nejzajíma-
vějším českým autorům.  Foto: archiv

Děti mohou o prázdninách 
do knihovny za Karkulkou

Na letní měsíce chystají šumperské 
knihovnice pro děti v doprovodu rodičů či 
prarodičů prázdninová setkávání nazvaná 
Za Karkulkou do pohádky kolem světa 
a pak zpátky. Na děti čekají v půjčovně pro 
mládež každé úterý od 9 do 11.30 hodin 
hry, soutěže a aktivity, inspirované veršo-
vanou knihou Jana Susy Červené Karkulky 
s ilustracemi Miloše Nesvadby. V úterý  
12. července se s Karkulkou ocitnou v Ev-
ropě, 19. července v Asii a 26. července 
v Austrálii. V srpnu se pak vydají do Af-
riky, na Antarktidu a do Jižní Ameriky. 
Vstup je zdarma. -kv-

Setkání s literaturou naživo během autorského čtení přímo z úst spisovatele je opravdovým 
zážitkem. Své o tom vědí v šumperské Knihovně TGM, jež autory knih v rámci svých akcí 
pravidelně „hostí“. Nedávno navíc „Masaryčka“ spojila své síly s lázeňskými Velkými Losina-
mi, Bludovem a Sobotínem a výsledkem spolupráce je nový festival literárních čtení, nazvaný 
Kniha v lázni. Proběhne druhý červencový týden a má ambice stát se stálým a vyhlášeným 
bodem zdejší letní lázeňské sezony.

„Iniciátorkou zajímavého projektu je 
spisovatelka Markéta Pilátová, která žije 
ve Velkých Losinách. Díky jejím kontaktům 
jsme oslovili velmi kvalitní spisovatele, kteří 
nám na nabídku kývli,“ říká Kamila Šeligo-
vá, ředitelka Knihovny TGM. Ta je pověřena 
regionální funkcí pro ostatní menší knihov-
ny na Šumpersku a právě zajímavý kulturní 
program by je mohl oslovit.

Festival Kniha v lázni proběhne od pon-
dělí 11. do pátku 15. července na několika 
místech. „Setkání se spisovateli nepochybně 
obohatí letní sezonu o kvalitní literaturu 
a nabídne možnost poslechnout si ji naživo 
v krásném prostředí zdejších lázní a také 
nové knihovny v Šumperku,“ láká na akci 
Kamila Šeligová. Vzápětí prozrazuje, že 
na festivalovou premiéru přijede jedna 
z nejčtenějších současných spisovatelek, 
překladatelka z angličtiny a pedagožka Alena 
Mornštajnová, autorka bestsellerů Hana, 
Slepá mapa či Tiché roky, jež nyní píše také 
knihy pro děti a povídky. „Alena Mornštaj-
nová je stálicí české literární scény a každá 
její kniha vzbuzuje velká očekávání čtenářů,“ 
podotýká ředitelka knihovny.

Do svých knih se začte rovněž Petr Bor-
kovec, jeden z nejlepších českých básníků 
a dnes i povídkář, překladatel a autor knih 
pro děti. Nositel ceny Jiřího Ortena, ale také 
dvou německých literárních cen patří v sou-
časnosti k nejzajímavějším a nejpřekládaněj-
ším českým autorům. „Jeho civilní, někdy 
také reportážní pojetí lyriky a mikropovídky 

čtené jeho vlastním hlasem patří k nejlepším 
literárním zážitkům dneška,“ soudí Šeligová. 

Pořadatelé mysleli i na regionální spi-
sovatele, přizvali tak novináře, fotografa, 
hudebníka a redaktora Českého rozhlasu 
Olomouc Miroslava Kobzu. Třiapadesátiletý 
publicista se narodil a stále žije v Zábřehu 
a dlouhodobě se věnuje zdejším tématům. 
V edici Tajemné stezky například vydal tituly 
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého 
Jeseníku, Putování Zábřežskem po stezkách 
legend a příběhů či Mlžnou krásou Rychleb-
ských hor.

Na festival Kniha v lázni přijedou Mornštajnová a Borkovec

Na premiérovém ročníku festivalu nemůže 
chybět Markéta Pilátová, jež stála u jeho 
zrodu. Tato spisovatelka, novinářka, autorka 
knih pro děti, překladatelka a hispanistka 
byla dvakrát nominovaná na Cenu Josefa 
Škvoreckého a na Magnesii Literu. Rodač-
ka z Kroměříže dlouho žila v Argentině 
i v Brazílii, srdeční záležitostí jsou pro ni ale 
Jeseníky. Po návratu z ciziny se tak jejím do-
movem staly Velké Losiny. Právě do zamlže-
ných a drsných Jeseníků je zasazen děj jejího 
posledního románu Senzibil, inspirací pro 
nejnovější dětskou knihu Bába Bedla zase 
byl jeden příběh v časopise Podesní.

Autorská čtení se budou odehrávat každý 
den od šesté podvečerní na dvou místech 
současně. V pondělí 11. července tak zavítá 
Markéta Pilátová do zahrady bludovského 
kulturního domu a Alena Mornštajnová 
do velkolosinských lázní. O den pozdě-

ji bude první z autorek číst v losinském 
Sensionu, druhá pak ve wellness resortu 
v Sobotíně. Ve středu 13. července bude 
Alenu Mornštajnovou hostit Knihovna TGM 
a v losinském zámku bude číst Miroslav 
Kobza. Předposlední festivalový den se v so-
botínském wellness resortu odehraje čtení 
Markéty Pilátové a do losinské ruční papírny 
přijede Petr Borkovec, který o den později 
akci uzavře autorským čtením na dvorku 
šumperské knihovny.

„Upoutávky na akci a povídání o jednotli-
vých autorech najdou zájemci na Facebooku 
Markéty Pilátové a Knihovny TGM a poskyt-
neme je i jednotlivým obcím, jejichž vstříc-
nosti si opravdu cením,“ zdůrazňuje Kamila 
Šeligová a podotýká, že organizátoři chtějí ze 
zajímavého projektu vytvořit tradici. V hlavě 
už mají řadu tipů na spisovatele, jež by příště 
chtěli oslovit.  –zk-
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Registrace dospělých běžců probíhá pou-
ze on-line na www.sumperun.cz. Děti pak 
rodiče přihlásí do závodu 
v den konání na místě.

Pořadatelé zároveň 
hledají dobrovolníky, 
kteří pomohou především se zajištěním 
tratě při závodu. Vítaná je jakákoliv pomoc. 

Máte-li zájem přiložit ruku k dílu, přihlaste 
se na www.sumperun.cz v sekci „Dobrovol-

níci“. Pro všechny dobrovolní-
ky bude zajištěno občerstvení 
a dárkové předměty – letos 
originální ponožky v desig-

nu ŠumpeRUNu, stejné dostanou všichni 
závodníci ve startovním balíčku. -bv-

Nový komiks přibližuje čarodějnické procesy

V muzeu otevřou dvě nové výstavy

Do startu ŠumpeRUNu zbývají tři měsíce

„O stálém zájmu o temnou kapitolu v dě-
jinách Šumperka nás přesvědčila i loňská 
rekordní návštěvnost expozice čarodějnic-
kých procesů. To nás 
přivedlo na myšlen-
ku přiblížit osudy 
šumperských obětí 
těchto událostí 
v originální komik-
sové formě,“ říká 
pracovnice infor-
mačního centra 
Ivana Doležalová. 
Dodává, že publikaci 
nazvanou ‚Odsouzeni ke spáse‘ si již zájemci 

První prázdninový měsíc se v šumper-
ském muzeu otevřou dvě nové výstavy. 
Od soboty 2. července bude v Hollarově 
galerii k vidění výstava z bohatých muzej-
ních zoologických sbírek nazvaná Putování 
za motýly, jež představí jedny z nejkrás-
nějších zástupců živočišné říše na Zemi. 
Preparované exempláře doplní fotografické 
snímky motýlů ve volné přírodě, které byly 
pořízeny v různých částech šumperského 
regionu. To vše doplní historické a současné 
fotografické přístroje.

Rytířský sál muzea zaplní v polovině čer-
vence velkoformátové fotografie jesenického 
srdcaře, filmaře a fotografa Jana Barančíka, 
jenž vedle působivých videí vytváří i jedineč-
né fotografické pohledy pořízené z dronu. 
Natáčení a fotografování se věnuje už řadu 
let. Během nich si vydobyl renomé a stal se 
vyhledávaným a žádaným tvůrcem profesio-

mohou koupit v  Informačním centru 
Šumperk v budově divadla.  „O grafickou 
podobu a ilustrace se postarala výtvarnice 

Hana Maulerová. Dopro-
vodné texty pak vycházejí 
z bohaté publikační čin-
nosti historika Drahomí-
ra Polácha, který laskavě 
poskytl souhlas s volným 
zpracováním knihy 
‚Zpráva o nevíře‘ z roku 
2010,“ podotýká Bohu-
slav Vondruška, vedoucí 
oddělení kultury a vněj-

ších vztahů šumperské radnice. -mp-

V sobotu 10. září proběhne již čtvrtý ročník běžeckého závodu ŠumpeRUN, jehož trasa již 
tradičně povede historickým jádrem města. Připraveny jsou závody na deset kilometrů jed-
notlivců, štafet a dětí všech věkových kategorií.

Příběh čarodějnických procesů na Šumpersku nepřestává děsit a fascinovat zároveň. Následky 
zmanipulovaných inkvizičních soudů, které se v našem městě odehrály v 17. století, způsobily 
hospodářský i morální rozvrat dosud pokojného a prosperujícího města na dlouhou dobu.

Knihovna potěší koncertem 
na dvorku s cimbálovkou

Dvorkem šumperské knihovny TGM budou 
ve středu 20. července znít tóny cimbálu. 
Obsadí ho totiž členové mladé cimbálovky 
Falešnica ze slovácké vesničky v Boršicích 
u Blatnice, jejíž repertoár tvoří převážně li-
dové písně, ale i populární skladby. Koncert 
na dvorku, který knihovna pořádá ve spolu-
práci s místní oblastní pobočkou Sjednoce-
né organizace nevidomých a slabozrakých, 
začíná v 17 hodin. -zk-

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih 
pořízených do fondu 
knihovny doporu-
čujeme román česky 
píšící autorky bosen-
ského původu Vesny 
Evans Sametový 
domov o zkušenosti 
emigrace z pohledu 
dítěte. Jedenáctiletá 
Mája se po útěku 
z válečného Sarajeva ocitá se svým bratrem 
a rodiči v České republice. I když zpočátku 
nechápe, proč musela svou zem i kamará-
dy opustit, časem si českou kulturu i kom-
plikovanou češtinu zamilovává. Ale pocit 
provinění, že nechala babičku v okupova-
ném území, je jí neustále v patách…
Další tipy čtenářům
beletrie: B. Bellová – Ostrov, S. Skogstad – 
Tišina, P. Jilesová – Zprávy ze světa,  
J. M. Guenassia – Zaslíbené země,  
N. Woodová – Hra s tajemstvím, M. Bla-
hová – Příběh slunečnice, J. Kral – Probu-
dit se jako delfín, M. Summers – Manžel-
kou podruhé, T. Bachová – Dům hedvábí, 
P. Hartová – Skandál v rytmu Charlestonu, 
C. Henn – Knihonoš
thriller, detektivka: S. J. Naughton – 
Nezvaný pár, F. Kayode – Hledači světla, 
C. Hunterová – Celá pravda, M. Novotná 
– Prokletí hradu Mydlovar, I. W. Sainsbury 
– Smrtící spojení, J. D. Barker – Volající
naučná: M. Viewegh – Děravé paměti,  
R. Macfarlane – Podzemí, C. Williamsová 
– Pohyb
dětská: E. Vychodilová – Kouzelné tkanič-
ky, K. Závadová – Pan Ředkvička,  
V. Mecner, M. Garguláková – Ruka

Zpracovala M. Hlamichová, 
Knihovna TGM

V Hollarově galerii bude od 2. července k vidě-
ní výstava nazvaná Putování za motýly. 
 Foto: VM Šumperk

nálních videí nejen v exteriéru, ale i v in-
teriéru. Autorská výstava nazvaná Jeseníky 
z nebe bude zahájena vernisáží ve čtvrtek  
14. července v 17 hodin. -red-

Komiks výtvarně zpracovala Hana Maulerová.                                                        
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Emil Mazal (*15. června 1915 v rakouském St. Pöltenu, +3. května 1945 v Berlíně-Plötzensee)

Osada Temenice je součástí Šumper-
ka, jde však jen stěží poznat, kde kon-
čí město a začíná někdejší samostatná 
obec. Dějiny osady se od města dost 
liší a není vyloučeno, že je Temenice 
starší než Šumperk.
Německé prameny uvádějí, že obec 
byla založena už kolem roku 1180. 
Temenice prý dostala své jméno 
podle bažinatého místa, kde byla za-
ložena. Německé jméno Hermesdorf 
pochází patrně ze jména zakladatele 
vsi – Heřmana nebo Hermana.
Historie obce je spojena s bludov-
ským panstvím, později byla Temeni-
ce příslušná k Novému Hradu. První 
zmínka o tom je v listině z roku 1417, 
kdy patřila Tunklům, později přešla 
do držby Žerotínů. Jan ze Žerotína 
držel obec do roku 1572, kdy byla 
vyčleněna z bludovského panství 
a prodána Odkolkovi z Oujezdce, 
který zde měl postavit tvrz. Ta stojí 
dodnes v areálu Střední odborné ško-
ly v Zemědělské ulici. Odkolkům byl 
majetek za účast v povstání po bitvě 
na Bílé hoře zkonfiskován. Panství 
pak získali Lichtenštejnové. 
Kolem roku 1910 v Temenici žilo přes 
tři tisíce osob, převážně německé ná-
rodnosti. Existovaly zde dvě německé 
školy. V roce 1948 se Temenice spo-
jila se Šumperkem a dodnes zůstala 
jeho součástí.  -red-

Po kom 
se jmenuje

TEMENICKÁKdybychom koncem 19. století 
procházeli místy, kde dnes stojí 
areál školky a speciální školy 
při Šumavské ulici a panelový 
blok patřící k ulici J. z Po-
děbrad, asi bychom je stěží 
poznali. Snad jen nedaleký 
potok a budova textilní továrny 
by nám napověděly. Původně 
se v tomto prostoru nacházelo 
několik kratších ulic s převahou 
obytné zástavby. Část patřila 
k ulici Johannesgasse (Jánské), 
nazvané podle oblíbeného 
šumperského faráře a děkana 
Johanna Tinkla (1826–1903). 
A v ní také stával dům Spolku 
katolických tovaryšů. Byl posta-
ven roku 1884 u příležitosti  
25. výročí založení spolku. 
Slavnostnímu otevření přihlíže-
li zástupci mnoha tovaryšských 
spolků z jiných moravských 
či slezských měst, dokonce 
i z Vídně. V budově obklo-
pené zahradou se nacházely 
restaurace a velký sál, v němž 
se konaly různé kulturní akce, 
zejména divadelní představení. 
Po 2. světové válce převzaly 
dům do správy odbory a byl 
přejmenován na Družstevní. 
Spolu s okolní zástavbou však 
musel na počátku 70. let  
20. století ustoupit novému 
panelovému sídlišti. 

M. Kollerová, Vlastivědné 
muzeum Šumperk

Šumperské proměny: 
Z minulosti Šumavské ulice 

Průčelí spolkového domu a  jeho interiéry na dobové pohlednici 
z poč. 20. století.  Foto: sbírky VM Šumperk

Spolkový dům se nacházel v  místech, kde dnes stojí areál školky 
a speciální školy při Šumavské ulici a panelový blok patřící k ulici 
J. z Poděbrad.  Foto: M. Kollerová
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Inzerce 

  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

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      

Vzorový příklad úvěru na vůz Taigo 1.0 v ceně 515 900 Kč, splátka předem 154 770 Kč (30 %), výše úvěru 361 130 Kč, poplatky za uzavření 
a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 457 290 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  514 170 Kč, RPSN vč. pojištění 12 %, délka 
úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 154 770 Kč, měsíční splátka úvěru 5 042 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 990 Kč, 
úroková sazba p. a. 7,235 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let 
a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 
5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.

Volkswagen Taigo
Udávejte směr

Skladem od 5 990 Kč 
měsíčně. Navíc zimní 
pneumatiky, povinné 
ručení a servis na 5 let

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

Šumavská 19, 
 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

• 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

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

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

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ, 

LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH 

ZAHRAD
Šumperk, Nemocniční 8a, 

777 700 740, info@eagletechnics.cz

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!

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


