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Investice
Začala revitalizace lesoparku 

Cihelna, v první fázi se vykácely 
nebezpečné a náletové dřeviny.

Energetika
Město nakoupilo elektřinu 

na burze za spotové ceny, nyní se 
zaměří na nákup plynu.

Kultura 
Festival Město 

čte knihu se zaměří na Františka 
Nepila, představí i Renčína.

Druhá zářijová sobota se nesla 
ve znamení ŠumpeRUNu. 
Historickým centrem města proběhlo 
více než tři sta závodníků, z nichž 
stovka startovala v dětských 
kategoriích. Foto: M. Dvořáček
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SILNICE UZAVŘELY 
REKONSTRUKCE PŘEJEZDŮ

Obyvatelé Šumperka a blízkého okolí 
nějakou dobu potrápí uzavírky silnic. Kvůli 
rekonstrukci železničních přejezdů jsou 
uzavřeny ulice Hybešova a Vikýřovická. 
Budování nové čtyřproudé komunikace pak 
uzavřelo obchvat Postřelmova. Po objížďkách 
tak budou řidiči jezdit do poloviny prosince.

KNIHOVNA ZAVEDLA NĚKOLIK NOVINEK, 
POČET ČTENÁŘŮ SE ZVYŠUJE

Hned několika novinkami potěšila v září 
Knihovna TGM své čtenáře a návštěvníky. 
Těmi nejvíce „viditelnými“ jsou moderní 
webové stránky a nový způsob propagace 
kulturních akcí, které zde pořádají. 
Knihovnicím pak v poslední době dělá 
radost rostoucí počet nových čtenářů.

KAREL PLÍHAL PŘIJEDE 
S RECITÁLEM PLNÝM POETIKY

Textař, hudebník a poeta Karel Plíhal se 
na přání posluchačů vrací po třech letech 
do šumperského domu kultury. Tento mistr 
slovních hříček zde  odehraje v úterý  
25. října recitál, na kytaru ho doprovodí 
vynikající hudebník Petr Fiala.

ŠUMPERSKÝ PROJEKT TŘÍDÍM GASTRO  
JE KOMUNÁLNÍM PROJEKTEM ROKU

Pilotní projekt Třídím gastro a jeho zakladatel 
Jakub Jirgl obdrželi prestižní ocenění 
Komunální projekt roku. Šumperk byl prvním 
městem v republice, které začalo gastroodpad 
třídit a jež inspirovalo další města a obce. Město 
bodovalo rovněž v soutěži Přívětivý úřad, v níž 
obsadilo druhé místo v Olomouckém kraji. 

MĚSTO SI PŘIPOMENE VZNIK 
ČESKOSLOVENSKA

Poslední říjnovou středu si město Šumperk 
připomene sté čtvrté výročí vzniku 
samostatného státu. Proběhnou pietní 
setkání u pamětní desky vojáků pěšího 
pluku 13 v bývalých kasárnách, vzpomínka 
u památníku T. G. Masaryka a večerní 
koncert olomoucké filharmonie.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Loni byla dokončena renovace průčelí domu 
v ul. 17. listopadu 8. Postavit ho nechal v roce 
1898 podnikatel židovského původu Moritz 
Schild, jenž založil úspěšný podnik zabývající 
se obchodem s vínem ze sklepů hrabat 
Podstatských z Lichtenštejnu v rakouském 
Mailbergu. V letech 1957–1959 byl objekt 
upraven pro prodej nábytku.
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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. místostarost-
ka, Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, Ing. Hele-
na Miterková, tajemnice, Bohuslav Vondruš-
ka, Dis., vedoucí oddělení kultury a vnějších 
vztahů, a Ing. Soňa Singerová, mediální 
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 
vydávání periodika Šumperský zpravodaj“ vy-
věšeným 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: KartoTISK s.r.o. Šumperk. K dispozici 
i v informacích Městského úřadu Šumperk 
a v IC na Hlavní třídě. Reklamační linka pro 
distribuci: 583 211 331 8.00–12.00 hod. nebo 
na zakazky@kartotisk.cz.

Toto číslo vychází 23. září 2022, distribuce 
do schránek 24. a 25. září 2022. Uzávěrka příš-
tího čísla je v pátek 14. října 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý  
27. září na: zakazky@kartotisk.cz. Aby vám 
mohl být zpravodaj dodatečně doručen, potře-
bujeme znát vaše jméno a adresu. Informace 
k distribuci lze také získat na tel. č. 583 211 331 
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).

             ŘÍJNOVÉ ČÍSLO

Říjnové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 27. 10. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 29. a 30. října 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

REVITALIZACE LESOPARKU 
CIHELNA V ZÁŘÍ ODSTARTOVALA

Naší snahou je zachovat 
přirozený ráz Cihelny, 
a to v souladu se 
současnými požadavky 
na biodiverzitu 
a s opatřeními proti 
klimatickým změnám.

J. Jirgl, místostarosta

Nově zvolené zastupitelstvo 
by se mělo sejít 20. října

Termín ustavujícího zasedání městského 
zastupitelstva, jež vzejde z komunálních 
voleb konaných 23. a 24. září, je předběžně 
stanoven na čtvrtek 20. října v domě kul-
tury. V případě změny budeme o novém 
termínu včas informovat. -ger-
 

Objekt základní umělecké 
školy se zbaví vlhkosti

Město se pouští do rekonstrukce budovy 
základní umělecké školy v Žerotínově 
ulici. První etapou, která přijde na více než 
pět milionů korun, bude sanace vlhkosti, 
v dalších letech by měly přijít na řadu 
zateplení a oprava fasády. Realizaci první 
etapy zakázky získala olomoucká firma 
HSH Stav s.r.o., jež nabídla cenu 5,42 mi- 
lionu korun včetně DPH. -ger-

Během první etapy rekonstrukce bude prove-
dena sanace vlhkosti.                      Foto: -pk-

Revitalizace lesoparku Cihelna byla 
do akčního plánu města zařazena již před 
více než deseti lety a vždy byla podporová-
na zastupiteli napříč politickým spektrem. 
Desítky let byl lesopark neudržovanou lo-
kalitou bez jakékoliv koncepce. Byl zarostlý 
náletovými dřevinami, mnoho dřevin mělo 
svůj zenit za sebou, v několika případech byli 
návštěvníci poraněni padajícími větvemi. 
V horní části Cihelny si 
bez povolení vybudovali 
dráhu milovníci terénní 
cyklistiky.

„Během přípravy 
projektu jsme se zhruba 
před čtyřmi lety několikrát 
sešli se všemi dotčenými 
organizacemi, včetně 
bikerů a ochránců přírody. 
Vysvětlovali jsme jim náš 
záměr a zvláště terénní 
cyklisty upozorňovali na to, že v Cihelně 
budují dráhu bez jakéhokoliv povolení a že 
jejich činnost může být pro návštěvníky 
nebezpečná, protože podhrabávají koře-
ny, a narušují tak stabilitu stromů. Navíc, 
když jsme projekt rozjížděli, byla v té době 
bikerské dráha už několik let nevyužívaná 
a zarostlá,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl.

Zrušení dráhy v Cihelně podpořili 
na veřejném zasedání až na několik výjimek 
všichni zastupitelé, a to především z bez-
pečnostních důvodů. Cyklisté však bez 
možnosti vyžití nezůstanou, k dispozici mají 
například zkolaudované a udržované dráhy 
v příměstském lese.

„Naší snahou je zachovat přirozený ráz 

Město začátkem září odstartovalo revitalizaci lesoparku Cihelna. V první fázi proběhlo 
kácení nebezpečných a náletových dřevin, na jaře budou následovat výsadba nových stromů, 
budování chodníků a instalace mobiliáře.

Na podzim se bude 
svážet biologický odpad

Město upozorňuje na podzimní termíny 
svozu biologického odpadu. V termínu 
od 27. do 30. října se bude svážet od křižo-
vatky ulic Polní a Trnkovy, od Mánesovy 24, 
Balbínovy 22, Myslbekovy a Dobrovského 5. 
Ve dnech od 31. října do 3. listopadu  
z ulic Balbínova 1, Lautnerova, Roosevel-
tova, Horova 6 a 14, v termínu od 4. do  
6. listopadu z ulic 8. května 39, Kramerio-
va, Panorama, Wolkerova 31, Vikýřovická 
u Armády spásy a Zborovská a ve dnech 
od 7. do 10. listopadu pak z ulic Denisova, 
U Sanatoria, Anglická u kotelny, Tulinka 
u zahrádek a Bohdíkovská u lomu.
 -red-

Cihelny, a to v souladu se současnými poža-
davky na biodiverzitu a s opatřeními proti 
klimatickým změnám. V konečné fázi by 
měl vzniknout lesopark s důrazem na ochra-
nu životního prostředí a environmentální 
výchovu. Revitalizovanou lokalitu má zájem 
využívat například volnočasové centrum 
Doris, jež se ekologické výchově věnuje, ale 
i školy,“ uvedl místostarosta.

Zdůraznil, že úpravy 
jsou v parku prováděny 
s ohledem na současnou 
faunu i flóru, bude zde 
navíc vytvořeno množství 
zákoutí vhodných k osíd-
lení novými rostlinnými 
i živočišnými druhy, které 
se nyní v místě nevysky-
tují. Při odstraňování 
přestárlých stromů bude 
dřevní hmota ponechána 

v broukovištích, štěpka bude použita ke zpev-
nění pěšin a k mulčování. Vytěžené kmeny 
poslouží k výrobě mobiliáře.

„Nové stromy, jejichž výsadba by měla 
proběhnout příští rok na jaře, byly vybí-
rány i z hlediska dlouhodobé perspektivy. 
Přibydou zde například lípy, duby a tradiční 
ovocné stromy. Všechny kroky by měly smě-
řovat k tomu, aby park mohl sloužit městu 
i přírodě po mnoho generací,“ zdůraznil 
Jakub Jirgl.

Projekt revitalizace Cihelny je oceňo-
ván mnoha odborníky z oblasti životního 
prostředí. I z toho důvodu se městu podařilo 
získat na jeho realizaci několikamilionovou 
dotaci. -ger-

Vytěžené kmeny stromů poslouží k výrobě mobiliáře. Foto: -zk-
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Firmám a podnikatelům je určen konzultační den

Silnice uzavřely rekonstrukce přejezdů

Regionální kanceláře agentury CzechInvest a Agentury pro podnikání a inovace (API) pro 
Olomoucký kraj pořádají ve spolupráci s městem Šumperkem Konzultační den pro firmy 
a podnikatele. Akce se koná v pondělí 10. října od 9.30 do 12.30 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Jesenické ulici.

Obyvatelé Šumperka a blízkého okolí nějakou dobu potrápí uzavírky silnic. Kvůli rekon-
strukci železničních přejezdů jsou uzavřeny ulice Hybešova a Vikýřovická, budování nové 
čtyřproudé komunikace uzavřelo obchvat Postřelmova.

Zpravodajství

Hledá se kandidát 
na post ředitele 
městské policie

Město Šumperk vyhlásilo výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice ředitele Městské 
policie Šumperk. Jedná se o pracovní poměr 
na dobu neurčitou, nástup je možný od  
1. listopadu 2022, nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky lze zaslat na Městskou policii 
Šumperk, Jesenická 31, Šumperk, k rukám 
Martina Urbánka, zástupce ředitele MP, a to 
nejpozději do 14. října 2022 do 12 hodin. 
Informace k pozici podá Martin Urbánek, 
zástupce ředitele MP, tel.: 583 388 106. Více 
informací k pozici najdete také na webových 
stránkách města pod ikonou volná místa.
 -red-

Kola v cyklověži čekají 
na majitele

V cyklověži v Jesenické ulici jsou uložena 
jízdní kola, která si majitelé již delší dobu 
nevyzvedli. Měli by tak učinit do 10. října.
Na základě provozních podmínek je 
totiž možné nepřetržité uschování bicyklu 
na dobu maximálně třiceti dnů, tuto lhůtu 
majitelé kol již překročili. Z tohoto důvodu 
jim bude při vyzvednutí účtováno úschovné 
i penále ve výši tři sta korun.
Místní radnice žádá majitele nevyzvednu-
tých jízdních kol, aby kontaktovali provozo-
vatele cyklověže na tel. č. 736 722 332 do  
10. října, kola jim budou vydána na základě 
původního úschovního lístku. Pokud se 
majitelé o své bicykly po uplynutí devadesáti 
dnů od data úschovy nepřihlásí, budou kola 
uložena na ztráty a nálezy. -ger-

V cyklověži je možné nepřetržitě uschovat bi-
cykl maximálně třicet dnů.               Foto: -ger-

Na krátkou dobu byl uzavřen i železniční 
přejezd v Lidické ulici. Foto: -pk-

Zájemci budou moci v přednáškové části 
získat přehled o dostupných možnostech 
veřejné podpory, následně formou individu-
álních konzultací budou moci prodiskutovat 
své aktuální potřeby i budoucí záměry firmy.

Účast na akci, včetně individuálních 

Přehled uzavírek na nejbližší období:
  Obchvat Postřelmova – uzavírka do  

17. prosince 
Z důvodu postupu prací na mimoúrovňo-

vém křížení u Postřelmova je až do 17. pro- 
since úplně uzavřen obchvat Postřelmova, 
včetně ulice Žerotínovy v Bludově. 
Obousměrný zákaz vjezdu nahradily objízd-
né trasy – do Šumperka je možné dojet přes 
Sudkov a Dolní Studénky, přes Chromeč je 
pak vedena objízdná trasa ze Šumperka smě-
rem do Postřelmova a do Zábřehu. Přibližně 
tříměsíční objížďky jsou lemovány standard-
ním dopravním značením oranžové barvy.     

  Ulice Hybešova – uzavírka do 11. prosince 
Z důvodu rekonstrukce v místě železnič-

ního přejezdu je do 11. prosince úplně  
uzavřena Hybešova ulice. Jde o akci „Elek-

konzultacích, je po předchozí registraci bez-
platná. Zájemci se mou registrovat nejpoz-
ději do 6. října na adrese https://1url.cz/@
Konzultace_pro_podnikatele_22. Kontakt 
pro případné dotazy: olomouc@czechinvest.
org. -ger-

trizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina“.
  Ulice Vikýřovická – uzavírka do  

11. prosince 
Z důvodu rekonstrukce v místě železniční-

ho přejezdu je do 11. prosince úplně uzavře-
na Vikýřovická ulice. Jde o akci „Elektrizace 
a zkapacitnění trati Šumperk – Libina“.

  Ulice Hraběšická ve Vikýřovicích – uza-
vírka od 25. října do 7. listopadu

Z důvodu rekonstrukce v místě železniční-
ho přejezdu bude od 25. října do 7. listopadu 
úplně uzavřena Hraběšická ulice ve Vikýřo-
vicích. Jde o akci „Elektrizace a zkapacitnění 
trati Šumperk – Libina“. 

Bližší informace o uzavírkách, včetně 
popisu změn ve vedení autobusové dopra-
vy, a výlukový jízdní řád jsou zveřejněny 
na webu www.idsok.cz. -ger-
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Město nakupuje na burze elektřinu a plyn

Kruhový objezd bude 
pro chodce bezpečnější

Zajištění energií pro město a jeho pří-
spěvkové organizace je tím nejdůležitějším 
úkolem současnosti. „To, že se nám podařilo 
zajistit na rok 2023 elektřinu na kladenské 
burze za spotové ceny, považuji za úspěch. 
Tento nákup je doporučovaný odborníky 
s ohledem na turbulentnost současné doby, 
kdy se ceny mění prakticky každý den, 
a nemá tudíž smysl uzavírat smlouvy na ně-
jaké delší období,“ vysvětlil starosta Tomáš 
Spurný. Doplnil, že co se týče plynu, bude 
burza otevírat obchod ve druhé polovině září.

Město však musí počítat s enormním 
nárůstem cen za energie. Ve srovnání 
s rokem 2020 jde v případě elektřiny i plynu 
o mnohonásobně vyšší finanční náklady. Pří-
prava rozpočtu pro příští rok bude i z tohoto 
důvodu rovna věštění z křišťálové koule. 
„Doufám, že se situace na trhu s energiemi 
časem uklidní a ceny klesnou, každopádně 

Kruhový objezd v Temenické ulici, 
v místě, kde do ní ústí ulice Šumavská, 
bude pro chodce bezpečnější. Místo bude 
doplněno o zábradlí, které chodcům zabrá-
ní vstoupit přímo do křižovatky.

Dosud si totiž lidé zkracovali cestu 
po vyšlapané pěšince v zeleni a vstupovali 
přímo do kruhového objezdu. V tom by 
jim mělo nyní zabránit zábradlí, jež chodce 
navede k bezpečnému místu pro přecháze-
ní. „K úpravě křižovatky jsme přistoupili 
po upozornění místních občanů, a vyhověli 
jsme tak jejich připomínkám právě s ohledem 
na bezpečné přecházení frekventované křižo-
vatky,“ uvedla vedoucí komunálních služeb 
šumperské radnice Eva Nádeníčková.  -ger-

ale musíme počítat s významným nárůstem 
rozpočtové kapitoly za energie. Úspory bu-
deme hledat všude, je však pravděpodobné, 
že nám energie ukrojí prostředky i z inves-
tic,“ doplnil starosta.

Nákup energií na Českomoravské ko-
moditní burze Kladno však není jediným 
úkolem vedení města v oblasti energetiky. 
„Čekají nás i dlouhodobé úkoly, jako je 
vytvoření udržitelné energetiky našeho 
města. Začínáme projektovat solární panely 
na našich budovách, například na školách či 
na objektu krytého bazénu. V současné době 
také běží výběrové řízení na místo energeti-
ka,“ uvedl Tomáš Spurný.

Pravidelně se rovněž schází tým ener-
getického managementu. Ten zpracovává 
směrnice a koncepce pro další období a také 
instruuje zaměstnance v oblasti úsporných 
opatření v energetice. -ger-

Město Šumperk a jeho příspěvkové organizace mají zajištěnou elektřinu, nízké i vysoké 
napětí, na rok 2023 a nyní se zaměřuje na nákup plynu. Rostoucí ceny energií však významně 
ukrojí z rozpočtu města.

Zpravodajství

Nový městský architekt 
začíná úřadovat

Nový městský architekt Ivo Tuček začal 
v září úřadovat. Věnovat se bude nejen 
úkolům, které mu zadává vedení města, 
konzultace bude také poskytovat občanům 
a firmám.
„V Šumperku bych měl být každé pondělí, 
úřadovat budu v Jesenické ulici. Zájem-
ci mne mohou kontaktovat na e-mailu 
mestsky.architekt@sumperk.cz. Pokud 
budou lidé potřebovat konzultaci, měli by 
krátce popsat téma, jímž se chtějí zabývat, 
a napsat na sebe telefonní číslo. Já je budu 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu či 
telefonicky, v případě potřeby si dohodne-
me schůzku,“ uvedl Ivo Tuček. 
Mezi prvními úkoly, kterých se městský 
architekt ujme, budou koncepce Tyršova 
stadionu, připravovaná revitalizace sadů  
1. máje nebo vizuální styl pěší zóny.  -ger-

Nový městský architekt Ivo Tuček bude 
v Šumperku každé pondělí.  Foto: -ger-

Kruhový objezd bude v části směrem k Šumavské ulici doplněn o zábradlí, které chodcům zabrání 
vstoupit přímo do křižovatky.  Foto: -pk-

Ilustrační 
foto: archiv 
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Cenu za Komunální 
projekt roku převzal 
místostarosta Jakub 
Jirgl. Foto: -ger-

Zpravodajství

Majitelé kulturních památek 
mohou žádat o dotaci

Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje 
Program regenerace městských památko-
vých zón a městských památkových rezer-
vací. Z něj mohou vlastníci získat dotaci 
na obnovu nemovité kulturní památky, 
která stojí na území městské památkové 
zóny. O dotaci, jež může činit až šedesát 
procent nákladů, je nutné žádat prostřed-
nictvím městského úřadu.
Příspěvky poskytované z programu rege-
nerace jsou účelové. Mohou být použity 
na úhradu prací zabezpečujících uchování 
souhrnné památkové hodnoty kulturní 
památky, nikoliv na modernizaci a jiné 
úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, 
ani na práce investiční povahy. 
Žádosti o zařazení do seznamu žadatelů 
o příspěvek na rok 2023, jejichž tiskopis je 
zveřejněn na webu www.sumperk.cz v sek-
ci Formuláře a tiskopisy – odbor strate-
gického rozvoje, ÚP a investic, se přijímají 
do 15. října na odboru RUI MěÚ Šumperk 
Jesenická 31, Lenka Krobotová, kancelář 
č. 305, tel. č. 583 388 355, na tento kontakt 
lze směřovat i dotazy k dotaci. -red-

„Převzali jsme váš závazek ohledně 
neplacení nájmu v městském bytě v Šum-
perku k dalšímu šetření, možná, že posíláte 
peníze na jiný účet, zítra v 10 hodin vás 
navštívím na vaší adrese za účelem dalšího 
jednání, připravte si předmětné doklady, 
s pozdravem Alfa Omega 
Pohledávky s.r.o.“ Tuto 
SMS zprávu z telefonního 
čísla 704 725 288 obdržela 
šumperská občanka. 

„Nejprve jsem se lekla, 
že jsem poslala nájem 
na špatný účet, proto 
jsem kontaktovala radni-
ci, kde úřednice potvrdi-
la, že mám vše v pořádku a nic nedlužím. 
Proto jsem se obrátila na policii i na sta-
rostu města,“ popisuje případ Šumperanka. 
Když na SMS odpověděla, že si na radnici 
vše ověřila a že nic nedluží, byla firmou 
Alfa Omega Pohledávky s.r.o. vyzvána, 

S myšlenkou na třídění biologicky rozlo-
žitelného odpadu přišel šumperský mís-
tostarosta Jakub Jirgl, v jehož gesci je odbor 
životního prostředí a odpadové hospodář-
ství. „Rozšíření možností třídění využitel-
ných surovin o kuchyňské odpady vnímám 
jako přirozený vývoj při současné snaze co 
nejvíce zmírnit zatížení životního prostředí 

Pilotní projekt Třídím gastro a jeho zakladatel, místostarosta Jakub Jirgl, získali prestižní 
celostátní ocenění Komunální projekt roku. Slavnostní předávání cen nazvaných Srdce 
na dlani se uskutečnilo 13. září v sále Obecního domu v Praze.

Množí se případy rozesílání podvodných SMS zpráv na mobilní telefony. Údajná firma Alfa 
Omega Pohledávky s.r.o. vyzývá z telefonního čísla 704 725 288 k zaplacení dluhu například 
za nájem, pojištění automobilu, případně dalších pohledávek. Lidé by na tyto SMS neměli 
reagovat a naopak by měli neprodleně kontaktovat policejní linku 158.

Šumperský projekt Třídím gastro je Komunálním projektem roku

Pozor na podvodné SMS zprávy

Město svým dlužníkům 
NIKDY neposílá SMS 
zprávy, o upomínkách 
informuje vždy formou 
doporučeného dopisu.

aby si nachystala finanční jistinu a našla si 
dobrého právníka. 

Město upozorňuje, že v žádném případě 
svým dlužníkům NIKDY neposílá SMS 
zprávy, o upomínkách informuje vždy 
formou doporučeného dopisu. Případné 

dlužné částky nepředává 
město k vymáhání jiným 
subjektům, což by se 
občanům města výrazně 
prodražilo, ale dluhy vy-
máhají pouze zaměstnanci 
městského úřadu nebo 
v další fázi soud. Město 
nespolupracuje s žádnou 
vymahačskou firmou.

Dle informací od občanů podobné SMS 
zprávy ze stejného čísla přišly také dalším 
lidem. Podvodná firma se snaží mimo 
nájemné vymáhat i údajné dluhy za pojiš-
tění automobilu, případně by mohla žádat 
o úhradu jiných pohledávek. -ger-

a zmírnit nárůst poplatků za skládkování, 
který je dán novelou zákona o odpadech,“ 
uvedl místostarosta při představování pro-
jektu na slavnostním předávání cen. Zároveň 
poděkoval všem šumperským občanům 
za to, jak vzorně třídí, a svým kolegům, kteří 
mu s realizací projektu pomáhali, a rovněž 
vedení firmy EFG Rapotín BPS.

Pilotní projekt Třídím gastro odstartoval 
loni v květnu. Do současnosti doputovalo 
do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS 
zhruba sto tun odpadu, jenž by jinak skončil 
na skládce. Šumperk byl prvním městem 
v republice, které začalo na celém svém 
území třídit gastroodpad. Podle jeho vzoru 
v současné době již třídí dvě desítky měst 
a obcí po celé republice.

Další ocenění získalo město Šumperk 
v září od Ministerstva vnitra ČR, jež ocenilo 
nejlepší městské úřady a udělovalo titul 
Přívětivý úřad. „Soutěž mapuje kvalitu 
proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru 
on-line řešení agend, dostupnost a rozvi-
nutost služeb pro občany, otevřenost radnic 
nebo úroveň jejich komunikace s veřejností,“ 
vysvětlila tajemnice městského úřadu Helena 
Miterková. 

Letos se soutěže Přívětivý úřad zúčastnilo 
sto pětadvacet městských úřadů. Městskému 
úřadu Šumperk se podařilo ve velké kon-
kurenci získat druhé místo v Olomouckém 
kraji hned za statutárním městem Prostějov. 
Třetí příčku obsadila Olomouc. „Děkujeme 
všem zaměstnancům úřadu, kteří svou prací 
přispěli k získání tohoto ocenění,“ doplnila 
tajemnice. -ger-



7

Šumperský zpravodaj
Inzerce

internet / televize / telefon

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

583 221 200
internet@spk.cz

25 let internetu pro Vás 
Valerie Hrubá

obchodní ředitelka selectsystem.cz

+ FREE WI-FI 
    HOTSPOTY

televize 170 Kč
242 Kč1000 Mbit/s

AKCE OPTICKÝ INTERNET

Platí na vysokorychlostní metropolitní optické síti firmy  
SELECT SYSTEM v Šumperku a pro tarify oMULTI a oSINGL.  
Akce platí do 31. 12. 2022. 
Více na uvedeném odkaze nebo webových stránkách.

zpravodaj_092022_188x128_3.indd   1zpravodaj_092022_188x128_3.indd   1 15.09.2022   11:2815.09.2022   11:28

Gen. Svobody 98/15, Šumperk
733 644 669

elitereality@re-max.cz
www.remax-elitereality.cz

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.
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Navzdory nelehkým časům, které ji čekají, 
plánuje Nemocnice Šumperk i nadále investo-
vat do svého rozvoje. 

Začátkem září se sešlo vedení Nemocnice 
Šumperk s představiteli města Šumperka v čele 
s panem starostou Mgr. Tomášem Spurným, aby 
se společně poohlédli za uplynulým sedmiletým 
obdobím pod novým vlastníkem nemocnice 
a zároveň se vzájemně seznámili s dalšími 
možnými záměry jejího rozvoje. A to nejenom 
z pohledu poskytování zdravotní péče, ale i dal-
ších oblastí, které s tím souvisejí, včetně garance 
zachování místní a časové dostupnosti péče pro 
široký region Šumperska.

Zhodnocení dosavadní situace i další plány 
představil majitel nemocnice MUDr. Mar-
tin Polach, MBA společně s jejím vedením 
krátce před volbami také zastupitelům města. 
„V nemocnici jsme v uvedeném období čelili 
mnoha výzvám, na které jsme museli dnes 
a denně reagovat. Když se ohlédnu za samotný-
mi investicemi, tak se nám podařilo vybudovat 
například superaseptický operační sál, postavit 
nový radiodiagnostický pavilon, zrekonstruovat 
přes více než dvacet let chátrající budovu bývalé 
chirurgie a proměnit ji v moderní pavilon 
komplexní ošetřovatelské péče. Nakoupili jsme 
nejnovější moderní zdravotnickou technolo-
gii, včetně CT, ale také novou magnetickou 
rezonanci. Podařilo se nám zateplit většinu 
pavilonů. Fakticky každý, kdo dnes nemocnici 
navštíví, musí vidět, jakou proměnou v posled-

ních letech prošla,“ shrnuje předseda předsta-
venstva Nemocnice Šumperk JUDr. Martin 
Polach s tím, že jde jen o malý výčet toho, co 
všechno se nemocnici pod novým majitelem 
v uplynulých sedmi letech povedlo.  

A plány na další roky?
„Rádi bychom v budoucnu vyřešili dopravní 

infrastrukturu a nedostatek parkovacích míst 
v okolí nemocnice. Aktuálně zpracováváme 
nový generel rozvoje areálu nemocnice. Uvažu-

jeme o výstavbě dalšího pavilonu či přístavbě 
nového urgentního příjmu. Ale řešíme i otázku 
technicko-hospodářských provozů s reflek-
továním současných trendů při respektování 
stávajících, ale zejména i budoucích potřeb 
nemocnice. Vzhledem k tomu, že je ale část 
budov a pozemků stále v majetku města, chtěli 
jsme představitelům města nastínit naše další 
záměry. Velmi nás potěšilo, že jim vedení města 
vyjádřilo podporu,“ dodává předseda předsta-
venstva.

V rámci společenské odpovědnosti nemoc-
nice hodlá i nadále pokračovat také v podpoře 
zdejších sportovních a hudebních událostí, 
spolků i neziskových organizací. „Společenská 
odpovědnost pro nás není jen fráze. Některé 
organizace podporujeme dlouhodobě. Nicméně 
letos jsme navázali spolupráci s řadou dalších 
neziskových institucí, klubů, spolků i obcí, které 
jsme začali v jejich aktivitách podporovat,“ 
vysvětluje manažer pro vnější vztahy Nemocni-
ce Šumperk Mgr. Zdeněk Brož. Jen v letošním 
roce podpořila nemocnice spoustu kulturních 
i sportovních akcí. Spolupracuje také dlouhodo-
bě a velmi úzce se Střední zdravotnickou školou 
v Šumperku a i za silné podpory nemocnice 
se zde podařilo 1. září otevřít Vyšší odbornou 
školu zdravotnickou.

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

Jedna z akcí, kterou Nemocnice Šumperk pod-
poruje dlouhodobě, je i ŠumpeRUN.  
 Foto: archiv NŠ

3leté (závěrečná zkouška, výuční list)
26-52-H/01   Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje
26-51-H/02   Elektrikář – silnoproud
23-51-H/01   Strojní mechanik
23-56-H/01   Obráběč kovů
23-68-H/01   Mechanik opravář 
motorových vozidel (zaměření na 
kolejová vozidla)
33-56-H/01   Truhlář
66-51-H/01   Prodavač
66-53-H/01   Operátor skladování
69-51-H/01   Kadeřník
36-52-H/01   Instalatér
36-67-H/01   Zedník
36-64-H/01   Tesař
23-55-H/01   Klempíř

4leté (maturitní zkouška)
23-44-L/01     Mechanik strojů a zařízení
33-42-M/01   Nábytkářská a dřevařská 
výroba
23-41-M/01   Strojírenství – obsluha CNC 
strojů
66-41-L/01      Obchodník
36-47-M/01    Stavebnictví – zaměření na 
stavitelství

OBORY VZDĚLÁNÍ
DENNÍ STUDIUM

2leté (maturitní zkouška)
64-41-L/51   Podnikání

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1leté (závěrečná zkouška, výuční list)
26-51-H/02    Elektrikář – silnoproud
36-52- H/02   Mechanik plynových 
zařízení

Informace  o  studiu  podá  
studijní  oddělení:

583 320 117            
studijni@skolasumperk.cz

Gen. Krátkého 30, Šumperk
www.skolasumperk.cz

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  1.12.2022

NEMOCNICE ŠUMPERK CHCE POKRAČOVAT V INVESTICÍCH I PODPOŘE MÍSTNÍCH AKCÍ, KLUBŮ A SPOLKŮ

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
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KNIHOVNA ZAVEDLA NĚKOLIK NOVINEK, 
POČET ČTENÁŘŮ V POSLEDNÍ DOBĚ ROSTE

VÝMĚNA SERVERU A POČÍTAČOVÝCH 
SÍTÍ PROBĚHLA BEZ PROBLÉMŮ

Sedm dnů potřebovala místní firma Select 
System na to, aby v knihovně vyměnila 
server a počítačové sítě. Během realizace, 
jež proběhla koncem srpna, musela být 
knihovna, včetně pobočky ve středisku 
Sever, pro veřejnost uzavřena. „Šlo o velmi 
náročnou a složitou akci. Plánovali jsme ji 
dlouhodobě, protože server, na nějž jsou 
zároveň připojeny i knihovny ze šumperské-
ho regionu, byl zastaralý,“ vysvětluje Kamila 
Šeligová. Na investici se knihovně podařilo 
získat dotaci od ministerstva kultury ve výši 
čtyři sta osmdesát šest tisíc korun, která po-
kryla osmdesát procent nákladů spojených 
s realizací. „Zbytek zaplatila knihovna ze 
svého rozpočtu,“ dodává ředitelka.

KNIHOVNA POTĚŠILA ČTENÁŘE 
NĚKOLIKA NOVINKAMI

V uplynulých týdnech zavedla knihovna 
hned několik novinek pro veřejnost. Tu 
první zaznamenají příchozí, ještě než vstou-
pí do budovy v ulici 28. října. Jde o nový 
způsob propagace kulturních akcí, jež se zde 
pořádají. „Inspirovali jsme se propagačním 
systémem šumperského divadla a na zá-
bradlí před knihovnou instalovali závěsnou 

sestavu se zaklapovacími rámy, do kterých 
můžeme vkládat plakáty k připravovaným 
akcím na daný měsíc,“ popisuje Šeligová. 
Upřesňuje, že většinu prací spojených s vý-
robou propagačního systému dělal správce 
budovy Lubomír Pavelka.

Další novinkou, již řada uživatelů ne-
pochybně uvítá, je možnost hradit veškeré 
poplatky v knihovně bezhotovostně. „Re-
agovali jsme tak na podněty čtenářů, kteří 
měli o možnost úhrady platební kartou velký 
zájem,“ podotýká ředitelka.

Nejvíce ale Kamilu Šeligovou těší nové 
moderní webové stránky, jež knihovna 
minulý týden spustila. „Když jsme se 
v roce 2020 ucházeli o titul Knihovna roku, 
obdrželi jsme za webové stránky minusové 
body. To nás motivovalo k tomu, abychom 
našetřili potřebné prostředky a promysleli 
koncepci a design nového webu. Nebylo to 
ale úplně jednoduché, protože jsme museli 
myslet na řadu věcí, například i na to, aby 
byl ‚přátelský‘ pro hendikepované uživa-
tele,“ popisuje ředitelka knihovny „cestu“ 
k novým webovým stránkám. Ty jsou dílem 
zlínské firmy Expert Dev, s.r.o. „Věříme, že 
pro naše čtenáře bude nový web jasný a pře-
hledný,“ doufá Kamila Šeligová. O prav-
divosti jejích slov se mohou přesvědčit 
všichni, kteří stránky www.knihovnaspk.cz 
navštíví. -zk-

Zájem o registraci do knihovny je v posledních měsících velký. Foto: -pk-

Hned několika novinkami potěšila 
v září Knihovna T. G. Masaryka své čte-
náře a návštěvníky. Těmi nejvíce „vidi-
telnými“ jsou moderní webové stránky 
a nový způsob propagace kulturních akcí, 
které zde pořádají. Mnozí pak nepochybně 
uvítají možnost bezhotovostních plateb 
kartou. Knihovnicím naopak dělá radost 
stále rostoucí počet nových čtenářů.

„V posledních měsících pozorujeme zvý-
šený zájem o registraci. Předběžné statistic-
ké údaje ukazují, že se do knihovny během 
prvního pololetí přihlásilo o šest set dvacet 
devět čtenářů více, než tomu bylo vloni. 
Podařilo se nám tak dosáhnout ‚předcovido-
vých‘ čísel,“ říká ředitelka knihovny Kamila 
Šeligová, jež ale hlavní nápor zájemců o re-
gistraci teprve očekává. Zkušenosti z před-
chozích let totiž potvrzují, že nejvíc čtenářů 
se do knihovny hlásí během podzimu. 

Vysoký nárůst nových majitelů čtenář-
ských průkazů může podle ředitelky knihov-
ny souviset s rostoucí inflací. „Lidé začínají 
šetřit, místo aby si knihu koupili, přicházejí 
si ji k nám půjčit. Podle informací, které 
máme, navíc od podzimu stoupne i průměr-
ná cena knihy, neboť papír výrazně podražil. 
Předpokládáme tedy, že nových čtenářů 
bude nadále přibývat,“ soudí Kamila Šeli-
gová. Knihovna je podle ní na očekávanou 
situaci nachystána. „Abychom uspokojili 
poptávku po nových titulech, jsme připra-
veni koupit více výtisků. Zájemci si mohou 
knihy samozřejmě vypůjčit i v elektronické 
podobě,“ připomíná ředitelka a zdůrazňuje, 
že knihovnice každého nového čtenáře rády 
obslouží a seznámí s konkrétními službami.

Kulturní akce knihovna nyní propaguje podob-
ně jako divadlo, na zábradlí před budovou je 
nový závěsný systém se zaklapovacími rámy 
na plakáty s akcemi.  Foto: -pk-
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Saunový svět v AQUAcentru 
je opět v provozu

Po letní pauze se v polovině září opět 
otevřel saunový svět v areálu AQUAcentra. 
Provozní doba je od úterý do neděle vždy 
od 13.30 do 21 hodin. V úterky, středy 
a o víkendu je sauna společná, ve čtvrtek je 
vyhrazena výhradně ženám, v pátek mu-
žům. Zájemci o saunování by měli sledo-
vat webové stránky www.sumperksportuje.
cz, uvedená doba se může během sezony 
měnit. -ger-

Dominik má vážné zdravotní problémy způso-
bené genovou mutací.  Foto: archiv rodiny

Slavnostního přestřižení pásky se ujali předse-
da představenstva Nemocnice Šumperk Mar-
tin Polach ml. a  šumperský starosta Tomáš 
Spurný.  Foto: M. Rais, Nemocnice Šumperk

Sedmiletý Dominik to nemá v životě 
vůbec jednoduché, lékaři mu totiž diagnos-
tikovali třetí stupeň mutace genu GRIN 1. 
Ta způsobuje řadu zdravotních problémů, 
jako jsou epilepsie, hypotonie (svalová 
slabost), těžká mentální retardace, porucha 
zraku, sluchu a další komplikace. Na výcho-
vu chlapce zůstala maminka Zuzana sama, 
velkou oporou jí jsou naštěstí rodiče a sestra.

„Péče o Dominika je finančně velmi 
nákladná a my v divadle bychom rodině 
rádi pomohli, podobně jako před třemi lety 
malé Elišce. Výtěžek ze sbírky bude určen 
na rehabilitační cvičení, lázeňský pobyt 
a hipoterapii, případně na pořízení zvedací 
plošiny ke schodišti,“ uvedl ředitel divadla 
Matěj Kašík. 

V pátek 4. listopadu tak divadlo odehraje 
představení Babička a výtěžek ze vstupného 
bude použit na sbírku pro malého Domini-
ka. Více informací bude zveřejněno na Face- 

„Diplomovaná všeobecná sestra může 
pracovat zcela samostatně u celé řady výko-
nů, kdežto praktická sestra zajišťuje základní 
ošetřovatelskou péči. Některá specializovaná 
pracoviště, jako jsou například ARO nebo 
JIP, přijímají pouze diplomované sestry,“ 
vysvětlila rozdíl v uplatnění ředitelka školy 
Zuzana Gondová. Zdůraznila, že impulz 
k založení vyšší odborné školy dala Nemoc-
nice Šumperk, která má o její absolventy 
eminentní zájem. Vedení nemocnice také 
sponzorovalo vybavení učeben.

O studium VOŠky byl velký zájem, škola 
tak mohla přijmout jen polovinu uchazečů. 
Nejbližší pracoviště, jež zajišťuje výuku di-
plomovaných sester, bylo dosud v Olomouci.

Studenti mají k dispozici dvě odborné 
učebny a studovnu. Škola pro nový vysoko-
školský obor přijala také tři pedagogy, dva 
vyučují odborné předměty a jeden jazyky. 
Studium je na tři a půl roku, součástí výuky 
je teorie, která probíhá dva dny v týdnu 
v odpoledních hodinách, velký prostor je 
pak věnován praxi.  -ger-

Divadlo Šumperk připravuje mimořádné představení, které se uskuteční v pátek 4. listopa-
du. Výjimečné je tím, že by mělo „pomoci“ mamince sedmiletého Dominika, jenž má vážné 
zdravotní problémy způsobené genovou mutací. Výtěžek z představení spojeného se sbírkou 
tak chce divadlo věnovat především na rehabilitaci malého chlapce. Podobně před třemi lety 
pomohlo divadlo tříleté postižené Elišce.

Šumperk je bohatší o další vysokou školu, v září zahájila výuku Vyšší odborná škola zdravot-
nická, studenti mají učebnu v prostorách Střední zdravotnické školy Šumperk. Do prvního 
ročníku nastoupili dva studenti a šestadvacet studentek, převážně absolventů domácí „zdravky“. 
Po absolutoriu VOŠ získají titul diplomovaná všeobecná sestra.

V Šumperku získají titul diplomované sestry

„Babička“ pomůže sedmiletému Dominikovi

booku, Instagramu a webu divadla www.
divadlosumperk.cz a také v příštím vydání 
zpravodaje, který vychází 27. října.  -zk-

Do  saunového světa mohou lidé zavítat 
od úterý do neděle.  Foto: AQUAcentrum

Sběrné dvory 
mění provozní dobu

Šumperští občané mají možnost celoročně 
a zdarma odevzdávat odpady ve sběrných 
dvorech. Od října město optimalizovalo 
jejich provoz a kvůli nízké návštěvnosti 
končí nedělní provoz.
Ve sběrných dvorech v ulicích Anglické 
a Příčné mohou obyvatelé Šumperka 
odevzdávat objemný odpad, jako jsou ná-
bytek, matrace, koberce, dětské sedačky či 
kočárky, biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad i kuchyní, drobný stavební odpad 
z domácnosti, vysloužilé elektrospotře-
biče, baterie, světelné zdroje, nebezpečný 
odpad, textil a obuv, jedlé oleje a tuky 
v uzavřených plastových lahvích, pneuma-
tiky, papír, plasty, sklo a kovy.
Provozní doba sběrných dvorů bude od  
1. října následující:
sběrný dvůr Anglická 1, tel. č. 583 214 319: 
Po–Pá 8.00–12.00 a 13.00-17.00,  
So 8.00–12.00, Ne a státní svátky zavřeno
sběrný dvůr Příčná 30, tel. č. 724 804 869: 
Po–Pá 8.00–11.00 a 12.00–17.00,  
So 8.00–12.00, Ne a státní svátky zavřeno. 
Poslední příjem odpadů je maximálně  
10 minut před ukončením provozní doby.
 -ger-
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Historička umění Kristina Lipenská  
z místního muzea představí v pátek 30. září 
historii místa, kde stojí rekonstruovaný hotel 
Grand. Zaměří se přitom na původní zástav-
bu lokality a na osobnosti, jež se zasloužily 
o vybudování funkcionalistické dominanty 
tehdejšího Chiariho náměstí. Sraz účastníků 
je v 18 hodin u hotelu. 

O den později si budou moci zájemci hotel, 
který po rekonstrukci ponese jméno Perk, 
prohlédnout. Opravenými prostory je prove-
de autorka interiérů, přední česká designérka 
Lucie Koldová. Historii objektu přiblíží Kris-
tina Lipenská. Prohlídky začínají v 9, v 10.30 
a ve 12 hodin. Od 20.20 hodin pak proběhne 
v hotelu již osmnáctá PechaKucha Night. 

Program Dnů architektury uzavře v neděli 
2. října debata s Ivo Tučkem, novým měst-
ským architektem. Setkání začíná v 15 hodin 
u hotelu Grand. 

Úderem desáté dopolední položí vede-
ní města kytice k pamětní desce, umístěné 
na fasádě někdejšího velitelství šumperských 
kasáren, dnešní budově společnosti Pontis, jež 
je věnována vojákům pěšího pluku 13. Tato 
šumperská posádka bojovala s německými 
jednotkami v bitvě u Moravské Chrastové 
po mnichovských událostech v roce 1938. 
Čtyři příslušníci pluku v boji padli, přesto 

S výjimkou PechaKucha Night je na akcích 
počet účastníků omezen, pořadatelé dopo-
ručují rezervaci na Facebooku Šumperského 
okrašlovacího spolku. -red-

Hotel Grand býval funkcionalistickou domi-
nantou tehdejšího Chiariho náměstí. 
 Foto: archiv VM Šumperk

Vzpomínkové setkání k  výročí založení sa-
mostatného státu proběhne u  památníku  
T. G. Masaryka.  Foto: archiv

Ve středu 26. října si město Šumperk připomene sté čtvrté výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu. Proběhnou pietní setkání u pamětní desky vojáků pěšího pluku 13 v býva-
lých kasárnách, vzpomínkové shromáždění u památníku T. G. Masaryka a koncert Moravské 
filharmonie Olomouc.

Mottem letošního festivalu Den architektury je slogan „Nebourej, transformuj!“, z velké čás-
ti se tak akce zaměří na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací. V Šumperku věnovali 
pořadatelé, jimiž jsou Šumperský okrašlovací spolek a místní muzeum, program rekon-
strukci hotelu Grand.

Město si připomene vznik Československa

Dny architektury pozvou do hotelu Perk

bitvu československá strana vyhrála. Českoslo-
venská obec legionářská ze Šumperka a okolí 
připravila od 9 do 12 hodin výstavu dokumen-
tů vážících se k pěšímu pluku 13 a propagaci 
tématu „Příprava občanů k obraně republiky“. 
Čestnou stráž u pamětní desky budou tvořit 
členové Aktivní zálohy Armády ČR.

Ve 14 hodin se uskuteční u příležitosti  
104. výročí založení samostatného českoslo-
venského státu vzpomínkové setkání u pa-
mátníku T. G. Masaryka u knihovny v ulici 
28. října. Čestnou stráž budou tvořit členové 
České obce sokolské a Junáku – českého 
skautu. O hudební doprovod se stejně jako při 
dopoledním setkání postará The Flash Brass. 

Oslavy vyvrcholí večerním slavnostním 
koncertem Moravské filharmonie Olomouc 
pod vedením dirigenta Zsolta Hamara se 
sólistou, houslistou Ivanem Ženatým. V pro-
gramu koncertu, který začíná v 19 hodin 
ve velkém sálu domu kultury, zazní díla Jána 
Cikkera, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. 
Slavnostní večer pořádá město ve spolupráci 
s domem kultury a s podporou Olomoucké-
ho kraje. Vstupné na koncert je sto padesát 
korun. -bv-

Organizátoři Rybovy mše 
hledají zpěváky a muzikanty

Nadšenci v čele s organizátorem koncertů 
Klasika Viva Romanem Janků se pustili 
do přípravy provedení Rybovy České mše 
vánoční.  Zpěváci a hudebníci, kteří se chtě-
jí stát členy šumperského vánočního sboru, 
jenž vzniká jednou ročně právě u této pří-
ležitosti, se mohou hlásit již nyní zasláním 
e-mailu na adresu rybovka21@seznam.cz. 
Před koncertem, který je plánován na  
25. prosince, proběhnou zkoušky.   -ger-

Dům kultury bude 
hostit burzu práce

Po dvouleté odmlce proběhne další ročník 
Burzy práce a vzdělávání v Šumperku. Akci 
bude hostit dům kultury v úterý 18. října 
od 9 do 17 hodin. Vstup a poradenství 
na burze jsou pro návštěvníky zdarma.
Své stánky zde budou mít asi dvě desítky 
zaměstnavatelů a více než desítka střed-
ních a vysokých škol z regionu. Návštěv-
níci si budou moci prohlédnout výstavu 
osobních automobilů značky VW a chybět 
nebudou zajímavé ukázky z nejrůznějších 
oborů. Během burzy budou promítány 
krátké spoty od jednotlivých vystavovate-
lů – zaměstnavatelů, díky kterým budou 
moci zájemci nahlédnout do firem, sezná-
mit se s výrobou a další činností. Po celý 
den budou ve stáncích probíhat nejrůz-
nější soutěže pro žáky a studenty o věcné 
ceny, hodnotné ceny pak budou moci 
soutěžící vyhrát v hlavním losování.
Na akci bude mít svůj stánek také Úřad 
práce ČR, v němž bude probíhat pora-
denství týkající se volných míst, dalšího 
studia v dospělosti, rekvalifikace nebo jak 
efektivně hledat zaměstnání.
A pro koho je akce především určena? 
Chybět by zde neměli hlavně ti, kteří 
hledají práci, žáci vybírající si budoucí 
povolání a jejich rodiče, nebo lidé, jež pře-
mýšlejí o doplnění či změně kvalifikace. 
Cílem akce je představit klíčové regionální 
zaměstnavatele, seznámit veřejnost s mož-
nostmi uplatnění na trhu práce a pomoci 
žákům při výběru vhodného oboru studia 
nebo pracovního místa.
Pořadateli jsou Okresní hospodář-
ská komora Šumperk, Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka v Olomouci, Kontaktní pracovi-
ště Šumperk. Více informací naleznete na: 
www.burzapav.cz, včetně podmínek pro 
vystavovatele. -ger-
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Město čte knihu 2022

MĚSTO SE ZAČTE DO KNIH FRANTIŠKA NEPILA, PŘEDSTAVÍ I RENČÍNOVU TVORBU

PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA

10.00 Zahájení výstavy obrázků ze soutěže Město 
čte knihu, účast žáků ze ZŠ Dr. E. Beneše, Informační 
centrum Šumperk, vstup volný
17.00 Z knihy Kněžnin prsten čtou Olga Kaštická 
a Petr Král, vystoupí pěvecký sbor Motýli, klášterní 
kostel, vstup volný

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 

14.00 Z knihy Střevíce z lýčí čtou herci šumperské-
ho divadla, sídlo SONS, Klub důchodců ve středisku 
Sever, vstup volný

17.00 Zahájení výstavy Vladimíra Renčína, z knihy 
Dobrá a ještě lepší jitra čtou studenti Gymnázia 
Šumperk, vlastivědné muzeum, vstup volný

STŘEDA 12. ŘÍJNA 
17.00 Z knihy Kněžnin prsten čtou Ivana Plíhalová 
a Jaroslav Krejčí, velký sál, Městská knihovna  
T. G. Masaryka, vstup volný

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 
17.00 Z knihy Dobrá a ještě lepší jitra čtou studenti 
VOŠ a SPŠ Šumperk, Kavárna Úzká 2, vstup volný

Poosmnácté se v říjnu začte Šumperk do knihy. Zatímco 
loňský ročník přiblížil tvorbu Jaroslava Rudiše, letos bude 
v centru pozornosti František Nepil, český spisovatel 
a scenárista, bytostný vypravěč v psaném i mluveném pro-
jevu. Formou výstavy pak festival Město čte knihu před-

staví výtvarníka Vladimíra Renčína, uznávaného 
ilustrátora a karikaturistu. Akce, kterou pořádá 

město spolu s knihovnou, „Doriskou“, kinem, 
divadlem, muzeem, domem kultury, „ZUŠ-
kou“ a šumperskými středními, základními 
a mateřskými školami, proběhne od pondělí 
10. do soboty 15. října. 

František N
epil       Foto: Fr. Zahradníček
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Festival Město čte knihu bude stejně jako loni šestidenní. „Jednotlivá čtení 
budou opět probíhat na různých místech ve městě a číst se bude z knih Kněžnin 
prsten, Střevíce z lýčí, Dobrá a ještě lepší jitra a Pohádkový svět Františka Nepi-
la,“ vyjmenovává letošní tituly ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Připravena 
jsou rovněž doprovodná hudební vystoupení, ale také výstava, beseda, zábavný 
den pro děti či tzv. Čtenářská štafeta po šumperských středních a základních 
školách. Podrobné informace jsou zveřejněny na www.mestocteknihu.cz.

Oblíbenou akci odstartuje v pondělí 10. října v 10 hodin dopoledne v informač-
ním centru vernisáž výstavy obrázků z výtvarné soutěže pro děti a mládež. „Le-
tošní výtvarná a literární soutěž je nazvaná Já a můj živočich a její motto odkazuje 
na Nepilovu knížku pro děti Já Baryk. Všechny práce, které obdržíme do 27. září, 
posoudí odborná porota, a ty vítězné budou vystaveny,“ podotýká Šeligová. 

Ve stejný den odpoledne se pak v klášterním kostele začtou do povídky Nej-
krásnější koncert mého života z knihy Kněžnin prsten Olga Kaštická a Petr Král. 
Četbu doplní vystoupení šumperských Motýlů. 

V úterý 11. října budou číst místní profesionální herci z knihy Střevíce z lýčí 
v Klubu důchodců a v SONS. Vlastivědné muzeum obohatí festivalový program 
výstavou výtvarníka Vladimíra Renčína, jenž byl výraznou uměleckou osobností 
a legendou v oblasti kresleného humoru a knižní ilustrace. „Díky laskavosti 
rodin obou autorů se návštěvníci výstavy mohou těšit na Renčínovy originální 
kresby, reprodukce i na soubor osobních předmětů z pozůstalosti Františka 
Nepila,“ prozrazuje Šeligová. Výstavu zahájí v úterý v 17 hodin v Rytířském sále 
čtení z knihy Dobrá a ještě lepší jitra v podání šumperských gymnazistů.

Ve středu 12. října zavítají do Šumperka herci Moravského divadla Olomouc. 
Ivana Plíhalová a Jaroslav Krejčí se začtou do povídky Menhir z knihy Kněžnin 
prsten. Dějištěm bude velký sál Knihovny TGM. O den později, ve čtvrtek  
13. října, budou z knihy Dobrá a ještě lepší jitra číst v Kavárně Úzká 2 studenti 
místní „průmyslovky“. 

V pátek pořádá „Doriska“ od 9 do 16 hodin zábavný den pro školy, školky 
a rodiče s dětmi, během něhož nabídne na Komíně dílničky, sportování a další 
aktivity na téma knížky Já Baryk. Od páté odpolední budou žáci místní „ZUŠky“ 
číst z knihy Pohádkový svět Františka Nepila a mluvené slovo doprovodí hudbou. 
O dvě hodiny později se pak na divadelním Hrádku začtou do knih Kněžnin 
prsten a Pohádkový svět Františka Nepila herci Studia D123.

Festivalový program se uzavře v sobotu 15. října. Na dopoledne je napláno-
váno předání cen vítězům výtvarné a literární soutěže v knihovně a promítání 
výběru pohádek z animovaného filmu Já Baryk a čtyř krátkých pohádek v kině 
Oko. Závěrečnou tečkou bude už tradičně večer v divadle, tentokrát se scénic-
kým čtením z knihy Střevíce z lýčí v podání herců šumperského souboru. Násle-
dovat bude beseda s dcerou Františka Nepila Helenou Mevaldovou na Hrádku. 
„Věříme, že letošní program návštěvníky festivalu opět osloví. S výjimkou 
sobotního promítání v kině Oko a hlavního večera v divadle je vstup na všechny 
festivalové akce zdarma,“ láká na akci Město čte knihu ředitelka knihovny. Do-
dává, že po celou dobu festivalu bude knihkupectví Kosmas vždy na místě čtení 
prodávat knihy Františka Nepila. -zk-

N
a v

ýs
tav

ě v
 m

uzeu budou k vidění i Renčínovy originální kresby.
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MĚSTO SE ZAČTE DO KNIH FRANTIŠKA NEPILA, PŘEDSTAVÍ I RENČÍNOVU TVORBU

17.00 Zahájení výstavy Vladimíra Renčína, z knihy 
Dobrá a ještě lepší jitra čtou studenti Gymnázia 
Šumperk, vlastivědné muzeum, vstup volný

STŘEDA 12. ŘÍJNA 
17.00 Z knihy Kněžnin prsten čtou Ivana Plíhalová 
a Jaroslav Krejčí, velký sál, Městská knihovna  
T. G. Masaryka, vstup volný

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 
17.00 Z knihy Dobrá a ještě lepší jitra čtou studenti 
VOŠ a SPŠ Šumperk, Kavárna Úzká 2, vstup volný

PÁTEK 14. ŘÍJNA

9.00–16.00 Zábavný den pro školy, školky a rodiče 
s dětmi, SVČ Doris – Komín, vstup volný 
17.00 Z knihy Pohádkový svět Františka Nepila čtou 
a hudbou doprovázejí žáci ZUŠ Šumperk, koncertní 
sál, ZUŠ Šumperk, vstup volný
19.00 Z knihy Kněžnin prsten a Pohádkový svět 
Františka Nepila čtou herci Studia D123, Hrádek, 
Divadlo Šumperk, vstup volný 

SOBOTA 15. ŘÍJNA 
9.30 Předání cen vítězům výtvarné a literární soutě-

že, půjčovna pro děti a mládež, Městská knihovna  
T. G. Masaryka 
10.00 František Nepil: výběr pohádek z filmu Já Ba-
ryk + krátké pohádky O princezně Furieně, Strašidlo 
ve škole, Krakonoš a správce Markvart, O kropenaté 
slepičce, kino Oko, vstupné 30 Kč
18.00 Scénické čtení z knihy Střevíce z lýčí v podání 
herců šumperského divadla, hlavní scéna Divadlo 
Šumperk, vstupné 90 Kč
19.30 Setkání na Hrádku – beseda s dcerou Františka 
Nepila Helenou Mevaldovou, Hrádek, Divadlo Šum-
perk, vstup volný
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Sledujte aktuality k akci na:
WEB: www.mestocteknihu.cz

FB: https://www.facebook.com/
mestocteknihu 

IG: https://www.instagram.com/
explore/tags/mestocteknihu/

Ilustrační foto: Město čte knihu 2019, host Lukáš Hurník.  Foto: -zk-
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Kultura

Dva legendární 
humoristé v Divadle 

Říjen je tradičně měsícem, kdy se divadelní 
sezona rozjíždí na plné obrátky. Nejinak to 
platí v šumperském divadle, které „přiví-
tá“ hned dva velikány české humoristické 
literatury.
Prvního velikána představí během festivalu 
Město čte knihu, na němž divadlo spolupra-
cuje. V sobotu 15. října se totiž od 19 hodin 
uskuteční na hlavní scéně autorské čtení 
z díla Františka Nepila, který proslul zejména 
svými humorně laděnými prózami, jakož 
i tvorbou pro děti. Herci souboru Divadla 
Šumperk budou pod taktovkou režiséra 
Jiřího Lišky číst z knihy Střevíce z lýčí. 
Druhý velikán české literatury přijde na řadu 
o týden později. V sobotu 22. října bude mít 
premiéru inscenace Bylo nás pět spisovatele 
Karla Poláčka. Proslulý humoristický román 
je notoricky známým dílem plným zlido-
vělých hlášek a komických figurek žijících 
v maloměstě. Vypravěčem bude stejně jako 
v románu malý chlapec Petr Bajza, jehož si 
zahraje Adam Joura. Zajímavou okolností je 
fakt, že se režie ujal Petr Smyczek, absolvent 
režie na divadelní fakultě JAMU, který je 
synem filmového režiséra Karla Smyczka, 
tvůrce úspěšné seriálové verze knihy. 
Produkce ovšem nezačne až v polovině října. 
V divadelním programu na říjen je řada dal-
ších zajímavých akcí. Hned v sobotu 1. října 
od 19 hodin bude k vidění úspěšná komedie 
Kdo je tady ředitel?. Produkci doprovodí 
přednáška Dánská kultura a Lars von Trier 
(autor scénáře hry), již povede Michal Švec, 
předseda výkonného výboru Skandinávské-
ho domu a rodák ze Šumperka. Nenechte 
si ujít ani tuto akci, která se uskuteční půl 
hodiny před začátkem představení.
 Zpráva Divadla Šumperk

Ojedinělý textař, hudebník a poeta Karel Plíhal se na přání posluchačů vrátí po třech letech 
do šumperského domu kultury. Mistr slovních hříček, který v jedné chvíli dokáže neopako-
vatelně publikum rozesmát veselou básničkou, aby jej vzápětí roztesknil emotivním textem 
písně, odehraje ve velkém sále recitál v úterý 25. října od sedmé večerní.

Nová kniha Zdeňka Gáby nazvaná Kapitoly z přírody a historie Šumperka bude poprvé před-
stavena ve čtvrtek 6. října v Knihovně TGM. „Uvítání“ publikace, jež pořádají Vlastivědné 
muzeum v Šumperku a knihovna, se odehraje od páté odpolední ve velkém sále.

Karel Plíhal přijede s recitálem plným poetiky

V knihovně uvítají novou knihu Zdeňka Gáby

V říjnu se mohou diváci těšit mimo jiné na ko-
medii Kdo je tady ředitel?.  Foto: P. Nesvadba

„Letos to je čtyřicet let, co se předvádím 
divákům coby písničkář, proto budou součás-
tí mého programu hlavně písničky, jež za ta 
léta u mých příznivců tak nějak zdomácněly. 
Program je proložený básničkami, které 
neustále přibývají. Na kytaru mne doprovází 
vynikající kytarista Petr Fiala, já sám hraji 
na mandolu,“ přiblížil podobu šumperského 
koncertu Karel Plíhal. Čtyřnásobný vítěz fol-
kového festivalu Porta má podle hudebních 

Jak název knihy napovídá, autor se v ní 
věnuje vybraným tématům z historie a pří-
rodních podmínek Šumperka. Čtenář se tak 
dozví například o místní geologii, klimatu 
a vodstvu či o dějinách dopravy a zeměděl-
ství. Knihu o 128 stranách doprovází velké 
množství starých i nových fotografií. Během 
uvítání publikace bude promítnuto čtyřia-
dvacet snímků ze Šumperka (zčásti z knihy 
a zčásti jiných), o kterých budou moci 
přítomní diskutovat. Zájemci si budou moci 
publikaci na místě za tři sta korun koupit 
a nechat si ji od autora podepsat. Vstup 
na akci je volný. -red-

publicistů na české folkové scéně jen velmi 
málo konkurentů. Složil například hudbu 
k řadě inscenací olomouckého divadla, 
podílel se na vzniku alb bratří Ebenů nebo 
Jaromíra Nohavici a složil hudbu ke snímku 
Rok ďábla. „Na koncertě posluchače čeká ko-
morní atmosféra a zejména famózní kytarové 
umění,“ uvedla produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Upozornila, že koncert 
není vhodný pro děti do dvanácti let.  -red-

Karla Plíhala doprovodí vynikající kytarista 
Petr Fiala.  Foto: DK Šumperk
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Kultura

Muzejníci připomenou 
Mezinárodní den archeologie

Zajímavý program chystají u příležitosti 
Mezinárodního dne archeologie pro ro-
diny s dětmi, školy, školky i další zájemce 
šumperští muzejníci. Ti, kteří do muzea 
ve čtvrtek 13. října od 9 do 16 hodin zaví-
tají, si budou moci otestovat své znalosti 
a prostřednictvím skutečných archeolo-
gických nálezů a také některých pravěkých 
řemesel lépe poznat kultury našich před-
ků. V prostorách Pavlínina dvora budou 
tradičně připravena stanoviště s možností 
vyzkoušet si základní výrobní postupy, 
které byly pro pravěké lidi denním chle-
bem. VM Šumperk

„Název říjnového klubu Gemini jsme 
zvolili právě podle knihy, kterou Adam Suchý 
napsal. Hlavním tématem besedy bude pře-
devším well-being, tedy v podstatě umění žít, 
zažívat štěstí, inspirace, jak se o sebe starat. 
Související témata, jimž se známý psy-
cholog a psychoterapeut věnuje a která 
ke zmiňovanému tématu patří, jsou 
rovněž mediální gramotnost a dezin-
formace. Bude také záležet na návštěv-
nících besedy, co je bude zajímat a na co 
se budou ptát,“ říká jednatelka domu 
kultury Hana Písková. Upřesňu-
je, že setkání proběhne 
v G-klubu domu kultu-
ry ve čtvrtek 27. října 
od 18 hodin. 

Adam Suchý je 
klinický psycholog, 

Říjnový klub Gemini bude o umění žít. Hostem bude psycholog a psychoterapeut Adam 
Suchý, jenž je mnoha Šumperanům dobře známý, protože v našem městě žil. V uplynulých 
dnech mu navíc vyšla kniha s příznačným názvem „Všechno se v dobré obrátí“.

Na říjnový klub Gemini přijede Adam Suchý

Návštěvníci budou moci prostřednictvím 
archeologických nálezů lépe poznat kultury 
našich předků.  Foto: VM Šumperk

Psycholog a psychoterapeut Adam Suchý je mnoha 
Šumperanům dobře známý, protože v našem městě 
žil.  Foto: archiv A. Suchého

Zažijte ohromující podívanou ze světového turné Coldplay Music Of The Spheres během velkolepé 
globální události – spektakulárního přímého přenosu vyprodaného koncertu ze stadionu River Plate 
v Buenos Aires v sobotu 29. října ve 20 hodin v šumperském Oku! Coldplay si tak můžete užít na velké 
obrazovce v přenosu přímo z Argentiny. Uslyšíte legendární hity, jako Yellow, The Scientist, Fix You, 
Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe, na stadionu plném světel, laserů, ohňostrojů a LED 
náramků – to vše dohromady dělá z koncertů Coldplay radostný zážitek. Skvěle natočené celovečerní 
vystoupení režíruje uznávaný Paul Dugdale, držitel ceny BAFTA a nominací Grammy.

psychoterapeut a soudní znalec. Na olomouc-
ké univerzitě absolvoval nejprve žurnalistiku, 
později psychologii. V současnosti má ordi-

naci v Prostějově. Připojil se k České 
psychologické alianci pro globální 

změny. Kniha Všechno se v dob-
ré obrátí je jeho románovou 
prvotinou, známý je ale svými 
články v odborných i populár-

ních časopisech. Šumperané si 
jistě vybaví jeho básnickou sbír-

ku Kančí les nebo písňové texty 
– spolupracoval s Karlem 

Gottem, skupinou 
O5& Radeček, Flek-
sible, Laďou Kern-

dlem, Helenou 
Vondráčkovou 
a Mayou. -red-

Knihovna chystá 
na říjen zajímavou přednášku

Přednášku nazvanou Tajemný Nový hrad 
u Hanušovic chystají na úterý 18. října 
šumperské knihovnice. Zajímavou stavbu 
přiblíží Radim Vrla z Národního památko-
vého ústavu v Kroměříži.
Chcete se dozvědět něco nového o roman-
tické zřícenině jednoho z nejrozsáhlejších 
moravských hradů? Chcete vědět, proč byl 
nazýván Furchtenberg – strašný či hrozi-
vý? Pak si nenechte ujít setkání s chariz-
matickým znalcem středověkých hradních 
památek Radimem Vrlou z Národního 
památkového ústavu v Kroměříži. Během 
přednášky provede posluchače celým  
areálem hradu, seznámí je s jeho součas-
ným stavem a s možnostmi památkové 
obnovy. Přidá i historický přehled a po-
věsti, jimiž je tento tajemný hrad opředen. 
Přednáška je na programu v úterý 18. října 
od 17 hodin ve velkém sále knihovny. -red-



16

Šumperský zpravodaj

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 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 30. 10. Lubomír Bartoš: Výstava 

k 85. narozeninám umělce, výstavní síň, 
muzeum

  Do 13. 11. Panství Kolštejn v gotice 
a renesanci, Hollarova galerie, muzeum

  Od 11. 10. do 4. 12. Vladimír Ren-
čín, Rytířský sál, muzeum

  Do 2. 10. Středověk hrou, Muzejíč-
ko, muzeum

  Od 15. 10. do února 2023 Afrika 
v Muzejíčku, Muzejíčko, muzeum

  Od 28. 9. do 11. 12. Barevný svět 
Markéty Bajgarové, výstava kreseb, 
Galerie mladých, muzeum

  Stálá expozice VM Šumperk: Pří-
roda a dějiny severozápadní Moravy, 
muzeum

  Do 2. 10. Vzpomínka na UB 12, sbírka 
uměleckých artefaktů členů skupiny UB 12 
zapůjčená J. Zeminou, Galerie J. Jílka

  Od 5. 10. do 30. 10. Helena Samohe-
lová (*1941): „Geometrický princip 
a keramika“, výstava drobné objektové 
a reliéfní tvorby, Galerie J. Jílka

  Do 31. 10. Eva Karásková – „In natu-
ra“, výstava fotografií, jižní křídlo, dům 
kultury

  Do 2. 11. Michal Navrátil: Zatím 
nevím, výstava obrazů, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

  Do 5. 10. Od Dany žáci, výstava vý-
tvarných prací žáků D. Vilišové, půjčov-
na pro děti a mládež, knihovna

  Do 22. 1. Už jsme plnoletí!, výstava 
k osmnáctinám uměleckých oborů VOŠ 
a SPŠ Šumperk, divadlo

  Od 10. 10. Já a můj živočich, výstava 
obrázků z výtvarné soutěže pro děti 
a mládež, informační centrum

  Do 19. 11. Jiří Slíva: Sranda vítězí, 
průřezová výstava grafiky, Eagle Gallery: 
Galerie Fabrika 

  Do 19. 11. Jiří Slíva: Bluesology, vý-
stava grafiky s hudební tematikou v rám-
ci festivalu Blues Alive, Eagle Gallery: 
Galerie Pavilon

Sobota 1. října
  9.00, 10.30, 12.00 Den architektury: Ko-

mentované prohlídky hotelu Grand, pro-
hlídka s historičkou umění K. Lipenskou 

a s autorkou interiérů L. Koldovou, pořádá 
Šumperský okrašlovací spolek ve spolu-
práci s muzeem, sraz u hotelu Grand

  15.00 Princezna rebelka, FR, animo-
vaný, ČZ

  16.55 Avatar, USA, sci-fi, akční, dobr., ČZ
  19.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, od 18.30 hod. přednáška  
M. Švece Dánská kultura a Lars von 
Trier, VK, divadlo

 19.00 Florbal muži A, národní liga: Fbc 
Asper Šumperk – FBC MSEM Přerov, 
sportovní hala, gymnázium

 20.00 Buko, ČR, komedie, drama
 20.20 Den architektury: PechaKucha 

Night, pořádá Šumperský okrašlovací 
spolek, hotel Grand

Neděle 2. října
 15.00 Den architektury: Debata s ar-

chitektem Ivo Tučkem, setkání s novým 
městským architektem, pořádá Šumperský 
okrašlovací spolek, před hotelem Grand

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, anim., komedie, ČZ

  17.25 Buko, ČR, komedie, drama
  19.40 Úsměv, USA, horor, 15+

Pondělí 3. října
  17.30 Jan Žižka, ČR, životop., hist., 

drama, 15+, české titulky, 
  20.00 Buko, ČR, komedie, drama

Úterý 4. října
  12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 

2022, seznámení s prací ornitologů, se 
životem ptactva, odchyt a kroužkování 
ptáků, přednáška ornitologa, vzdělávací 
aktivity, třemešské rybníky

  17.30 Kde zpívají raci, USA, drama, 
mysteriózní, 12+

  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., 
drama, 15+, české titulky, 

Středa 5. října
  12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 

2022, seznámení s prací ornitologů, se
 životem ptactva žijícího u nás a s jejich
 tahovými cestami, odchyt a kroužkování
 ptáků, odborná přednáška ornitologa
 a doprovodné vzdělávací aktivity, tře-

mešské rybníky

  17.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psych. drama, G, VK, divadlo

  17.30 Artvečer – FK: Arvéd, ČR, SR, 
drama, 12+

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– HC Zubr Přerov, zimní stadion

  18.00 Helena Samohelová (*1941): 
„Geometrický princip a keramika“, 
vernisáž výstavy drobné objektové a re- 
liéfní tvorby, Galerie J. Jílka

  20.00 Buko, ČR, komedie, drama

Čtvrtek 6. října
   17.00 Kapitoly z přírody a his-

torie Šumperka, uvítání knihy Zdeňka 
Gáby, pořádá VM Šumperk ve spolupráci 
s Knihovnou TGM, velký sál, knihovna

  17.30 Spolu, ČR, drama
  19.00 Klub Foyer: Slam Poetry Exhi-

bice, vystoupí Anatol Svahilec, mistr ČR,  
Jura Juráň, Malda, Daniel Kunz a Hovo-
řící Prdel, foyer, dům kultury

 19.55 Trojúhelník smutku, SWE, FR, 
GB, DE, drama, komedie, 15+

Pátek 7. října
  8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
   15.00–19.00 Řemeslná dílnička – 

výroba mýdla a keramické mýdlenky, 
vhodné pro děti od 8 let, nebo mladší 
děti s doprovodem rodičů, třeba přihlásit 
se předem, hobby ateliér, vila Doris

  15.30 Princezna rebelka, FR, animo-
vaný, ČZ

   16.00 Festival pohádek: Brouk 
Pytlík, Docela velké divadlo Litvínov, 
VK, divadlo

  17.25 Trojúhelník smutku, SWE, FR, 
GB, DE, drama, komedie, 15+

  18.00 Via Lucis: Ondrash & Tereza 
Konupčíkovi – „Ateliéry mezi námi“, 
beseda, hosté: Ondrej Konupcik (výtvar-
ník a tatér), Tereza Konupčíková (ilus- 
trátorka), malý sál, knihovna

  20.00 Basketbal středomoravská liga 
muži: TJ Šumperk – KK Valašské Mezi-
říčí, hala V. Čáslavské, Tyršův stadion

  20.15 Jan Žižka, ČR, životop., hist., 
drama, 15+

Sobota 8. října
   9.00–16.00 Naší krajinou, pěší výlet 

Kalendář akcí
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na Nový hrad s dětmi ve věku 7–12 let 
s hrami a poznáváním přírody, nutné 
přihlásit se

  9.00–17.00 Memoriál Roberta Vy-
sloužila – Modelfest Šumperk 2022, 
pořádají Model klub Šumperk s domem 
kultury, prostory domu kultury

   10.00 Festival pohádek: Méďa 
Špuntík, pohádka pro batolátka, Divadlo 
Šumperk, VK, Hrádek, divadlo

  14.00–17.00 Komunikace s dětmi, aneb 
proč to neumíme přednáška psycholož-
ky L. Pekařové, výstavní síň, muzeum

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, anim., komedie, ČZ

   16.00 Festival pohádek: Hobit, 
fantasy příběh, Divadlo Šumperk, VK, 
divadlo

  17.25 Tři tisíce let touhy, USA, drama, 
fantasy, romant., 12+

  19.40 Světlonoc, SR, drama, horor, mys-
teriózní, 15+

Neděle 9. října
   10.00 Když nechtějí malé myšky 
spát, loutkové představení, Divadlo Tondy 
Novotného Praha, velký sál, dům kultury

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

  15.30 DC Liga supermazlíčků, USA, 
anim., komedie, ČZ, 

   16.00 Festival pohádek: Pohádky 
o mašinkách, Divadlo loutek Ostrava, 
VK, divadlo

  17.40 Dobrý šéf, ESP, komedie
  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., 

drama, 15+, české titulky, 

Pondělí 10. října
  10.00 Město čte knihu: Výstava obráz-

ků ze soutěže Město čte knihu, zahájení, 
informační centrum, Hlavní třída 

  17.00 Město čte knihu: Z knihy Fran-
tiška Nepila čtou O. Kaštická, P. Král, 
vystoupí Motýli Šumperk, klášterní kostel

  17.30 Buko, ČR, komedie, drama
    18.00 Hudební podvečer, koncertní 

sál, ZUŠ
  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC Frýdek-Místek, zimní stadion
 19.00 Velká zebra, Divadlo Palace Pra-
ha, velký sál, dům kultury

  19.50 Dobrý šéf, ESP, komedie

Úterý 11. října
   10.00 Hobit, fantasy příběh, školy, 
VK, divadlo

 14.00 Město čte knihu: Z knihy Františ-
ka Nepila čtou herci Divadla Šumperk, 
sídlo SONS

 14.00 Město čte knihu: Z knihy Františ-
ka Nepila čtou herci Divadla Šumperk, 
Klub důchodců, středisko Sever

  17.00 Město čte knihu: Vladimír 
Renčín, vernisáž výstavy, z knihy Fran-
tiška Nepila čtou studenti Gymnázia 
Šumperk, Rytířský sál, muzeum

  17.30 Jan Žižka, ČR, životop., hist., 
drama, 12+

  19.00 Džemfest / klub Foyer: One Hu-
man Show Simony Babčákové, hudební 
doprovod skupina Slow motion, foyer, 
dům kultury

  20.00 Paní Harrisová jede do Paříže, 
GB, HUN, drama

Středa 12. října
  17.00 Město čte knihu: Z knihy Františ-

ka Nepila čtou Ivana Plíhalová a Jaro-
slav Krejčí, velký sál, knihovna

Čtvrtek 13. října
   9.00–16.00 Mezinárodní den ar-

cheologie, program pro rodiny s dětmi, 
školy, školky i další zájemce, dvůr, muzeum

  17.00 Město čte knihu: Z knihy Fran-
tiška Nepila čtou studenti VOŠ a SPŠ 
Šumperk, Kavárna Úzká 2 

Pátek 14. října
  9.00–17.00 Město čte knihu: Zábavný 

den pro školy, školky a rodiče s dětmi, 
dílničky, sportování a další aktivity, Komín

  16.00 Websterovi ve filmu, ČR, SR, 
rodinný, animovaný

 17.00 Město čte knihu: Z knihy Františ-
ka Nepila čtou a hudbou doprovázejí 
žáci ZUŠ Šumperk, koncertní sál, ZUŠ

 17.30 Válečnice, USA, CAN, akční, 
drama, hist., 15+

 19.00 Město čte knihu: Z knihy Fran-
tiška Nepila čtou herci Studia D123, 
Hrádek, divadlo

 20.00 Halloween končí, USA, horor, 
thriller, 15+

Sobota 15. října 
   9.00 Afrika v Muzejíčku, otevření 

výstavy, Muzejíčko, muzeum
 9.30 Město čte knihu: Vyhodnocení 

výtvarné a literární soutěže, předání 
cen, velký sál, knihovna

  9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šum-
perk – TJ Centropen Dačice, kuželna, 
Tyršův stadion

   10.00 Město čte knihu: Já Baryk, 
výběr pohádek z filmu + 4 krátké pohád-
ky, kino

  13.00 Kuželky muži 3. liga, sk. C: KK 
Šumperk – SKK Ostrava A, kuželna, 
Tyršův stadion

  15.00 Fotbal muži B: FK Šumperk B – 
SK Loštice, hřiště Tyršův stadion

  15.30 Websterovi ve filmu, ČR, SR, 
rodinný, animovaný

  16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk 
B – TJ Tatran Litovel B, kuželna, Tyršův 
stadion

  17.00 Cirkus Maximum, ČR, komedie
  17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC RT Torax Poruba 2011, zimní 
stadion

  18.00 Město čte knihu: Z knihy Františ-
ka Nepila čtou herci Divadla Šumperk, 
závěrečný večer sál, divadlo

 19.00 Florbal muži A, národní liga: Fbc 
Asper Šumperk – Z.F.K. AQM Petrovi-
ce, sportovní hala, gymnázium

  19.00 Válečnice, USA, CAN, akční, 
drama, hist., 15+

  19.30 Město čte knihu: Setkání 
na Hrádku – beseda s dcerou Františka 
Nepila Helenou Mevaldovou, Hrádek, 
divadlo
 20.00 Řecká taneční zábava, pořádá 
Řecká obec Šumperk, 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 Šum- 

perk:  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

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

  ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
 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
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Florbal: www.florbalsumperk.cz
Basketbal: www.basketbalsumperk.cz
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Ondrash, známý český tatér, výtvarník a zakladatel Nadačního fondu Zkruhu, a jeho manžel-
ka, ilustrátorka Tereza Konupčíková budou hosty říjnového pořadu z cyklu Via Lucis, který 
pořádá místní „Doriska“. Setkání nazvané Ateliéry mezi námi se uskuteční v pátek 7. října 
od 18 hodin v malém sále knihovny.

Za Ondřejem Konupčíkem alias On-
drashem jezdí pro tetování lidé z celého 
světa, na jeho práci čekají až tři roky. Tohoto 
přerovského rodáka zařadil jeden z nejpopu-
lárnějších světových serverů Buzzfeed v roce 
2013 mezi deset nejlepších tatérů světa. Kaž- 
dá jeho práce je naprosto unikátní a vzniká 
až po dlouhém rozhovoru s člověkem, jenž 
od něj tetování na svém těle chce. Ondrash 
studoval na Baťově Univerzitě ve Zlíně vedle 
fakulty multimediálních komunikací také 

Via Lucis pozvala známého tatéra a výtvarníka Ondrashe

Neděle 16. října
  16.00 Websterovi ve filmu, ČR, SR, 

rodinný, animovaný
  17.30 Cirkus Maximum, ČR, komedie
  19.30 Civilizace – Dobrá zpráva o konci 

světa, ČR, dokumentární

Úterý 18. října
  9.00–17.00 Burza práce a vzdělání 2022, 

více na www.burzapav.cz, velký sál, dům 
kultury

  17.00 Tajemný Nový hrad u Hanušo-
vic, přednáší R. Vrla, velký sál, knihovna

  19.00 Skleněný strop, divadlo Ungelt 
Praha, divadlo

Středa 19. října
  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 

podzimní dekorace na stůl, třeba přihlá-
sit se předem, šicí dílna, Komín

  17.30 Artvečer – FK: Krásné bytosti, 
ISL, SWE, NL, ČR, drama, 15+

Čtvrtek 20. října
  17.00 Panství Kolštejn 1313–1621, 

přednáší  J. Faltičko, přednáš. sál, muzeum

Pátek 21. října
  15.00–19.00 Kurz šití tužkovníku, 

výroba tužkovníku vhodného na cesty, 
do školy i kanceláře, nutné přihlásit se, 
šicí dílna, Komín

   15.00–19.00 Dílna nejen pro děti 
a rodiče, výroba dřevěného malovaného 
domečku, pro děti a dospělé, nutné při-
hlásit se, hobby ateliér, vila Doris

  16.00 Karneval, zábavné odpoledne 
a podvečer s kapelou Holátka, pořádají 
Centrum sociálních služeb Pomněnka, 
Vincentinum – poskytovatel sociálních 
služeb Šternberk, a Knihovna TGM, 

velký sál, knihovna
 17.30 Džemfest 2022: No Name, Pokáč, 

Voxel, Koblížci, Byt číslo 4, Tiket…, 
velký sál, dům kultury

  20.00 Basketbal středomoravská liga 
muži: TJ Šumperk – BK Lipník, hala  
V. Čáslavské, Tyršův stadion

Sobota 22. října
  16.00 První koncert Růžových dětí, 

první veřejné vystoupení Růžových dětí, 
ale také všech ostatních oddělení ŠDS, 
velký sál, dům kultury

  17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– VHK ROBE Vsetín, zimní stadion

  19.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, P, VK, divadlo

   
Neděle 23. října

  10.00 Jak se Honza učil čarovat, Diva-
dlo Pohádka Praha, velký sál, dům kultury

  14.30 Fotbal muži A: FK Šumperk A – 
TJ Slovan Bzenec, hřiště Tyršův stadion

  15.30–18.30 Relax na „Komíně“, 
aktivní relax, nutné přihlásit se, tančírna, 
Komín

Pondělí 24. října
    15.30 Komentovaná prohlídka města 

s průvodcem zdarma, infocentrum

Úterý 25. října
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  19.00 Karel Plíhal – Recitál, velký sál, 
DK

 19.00 Testosteron, pikantní komedie 
VK, divadlo

Středa 26. října
   9.00–17.00 Výtvarné balábile, 

prázdninové výtvarné dílny v ateliérech, 
výtvarný ateliér, artedílna, Komín

  10.00 Výročí vzniku republiky: Pietní 
setkání u pamětní desky pěšího plu- 
ku 13, nám. Jana Zajíce 

  14.00 Výročí vzniku republiky: Vzpo-
mínkové setkání u památníku TGM, 
u Knihovny TGM

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– HC Baník Sokolov, zimní stadion

  19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psych. drama, od 18.30 hod. dramatur-
gický úvod, A, VK, divadlo

  19.00 Výročí vzniku republiky: slav-
nostní koncert Moravské filharmonie 
Olomouc, velký sál, dům kultury

Čtvrtek 27. října
     8.00–17.00 Prázdninová dílna, 

výroba pohlednice, dotvoření dřevěné 
čarodějnice, infocentrum

    9.00–17.00 Indiánský den, atmo-
sféra indiánské vesnice, výroba toho, co 
lze najít v každém teepee, obřadní tanec 
slunce, artedílna, Komín

  18.00 Klub Gemini: Adam Suchý, 
beseda, velký sál, dům kultury

 19.00 Dobytí Pradědu, komedie, Studio 
D 123, VK, Hrádek, divadlo

Sobota 29. října
   20.00 Coldplay – Music of the Sphe-

res World, GB, BRA, hudební, přímý 
přenos koncertu, kino

Neděle 30. října
  12.30 Fotbal muži B: FK Šumperk B – 

TJ Jiskra Rapotín, hřiště Tyršův stadion
  19.00 Florbal muži A, národní liga: Fbc 

Asper Šumperk – 1. FBK Sršni Rožnov 
p/R, sportovní hala, gymnázium

módní design, a tak se snaží tetování ušít 
doopravdy na míru.

„Všechny zážitky a zkušenosti v nás zane-
chávají neviditelnou stopu, kterou se svým 
tetováním snažím proměnit v něco trvale 
viditelného,“ píše na svém webu Ondrash, 
jenž je mimo jiné podepsán pod designem 
tenisek pro českou kreativní platformu Kave 
nebo lodě pro kanoistu Martina Fuksu. 

Do Šumperka přijede Ondřej Konup-
čík spolu s manželkou Terezou, která je 

ilustrátorkou na volné noze. Vedle vlastního 
komiksového projektu Drobnosti ilustruje 
především knížky pro děti, například Pra-
štěného trpaslíka od Lucie Hlavinkové nebo 
Tomíka na cestách Tomáše Vejmoly. -kv-

Hostem cyklu Via Lucis bude Ondrash, známý 
český tatér a výtvarník.  Foto: P. Hricko
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Šumperské „Íčko“ se připojí k Týdnu informačních center, jejž v termínu od 24. do 30. října 
vyhlásila Asociace turistických informačních center. Návštěvníci centra na Hlavní třídě se 
mohou těšit na mimořádný program.

Šumperk se připojí k Týdnu informačních center

Šumperské muzeum obohatí letošní 
festival Město čte knihu, který je věnován 
tvorbě Františka Nepila, výstavou kreslíře 
a karikaturisty Vladimíra Renčína. Ten 
svými ilustracemi doprovodil Nepilovu po-
pulární sbírku fejetonů Jak se dělá chalupa 
a řadu dalších knih. Své kresby začal pub-
likovat v časopisech od konce padesátých 
let a postupně se vypracoval mezi legendy 
českého kresleného humoru. Tisícovky 
jeho kreseb s charakteristickými postavič-
kami přinášely komentář dění a problémů 
ve společnosti. Vedle humoristických knih 
a beletrie ilustroval i odborné publikace, 
je také autorem dvou večerníčků. Díky 
laskavosti rodin obou autorů se návštěvníci 
výstavy, jež bude zahájena v úterý  
11. října v 17 hodin vernisáží v Rytířském 

„V pondělí 24. října se v 15.30 hodin 
mohou milovníci historie připojit ke ko-
mentované prohlídce města s průvodcem 
zdarma. Další program, který bude upřesněn 
později v kalendáři akcí na webu informač-
ního centra, připravuje na tento den město 
ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc,“ 
uvedl vedoucí oddělení kultury a vnějších 
vztahů Bohuslav Vondruška.

Ve čtvrtek 27. října se minigalerie infor-
mačního centra na jeden den opět promě-
ní v prázdninovou dílničku. Malí i velcí 

návštěvníci si budou moci od 8 do 17 hodin 
zahrát na tiskaře a vytvořit si vlastní pohled-
nici ze Šumperka nebo dotvořit dřevěnou 
čarodějnici podle své fantazie.

„Schopnost orientovat se v mapě města 
a nejzajímavějších turistických cílech 
Šumperka prověří zábavná soutěž o ceny,“ 
nastínila další plánované aktivity pracovnice 
infocentra Ivana Doležalová. Na všechny 
návštěvníky bude 24. i 27. října čekat mimo 
jiné pozornost od Asociace turistických 
informačních center.  -red-

Panství Kolštejn přiblíží 
zájemcům přednáška

V rámci doprovodného programu k vý-
stavě Panství Kolštejn v gotice a renesanci, 
která je k vidění v Hollarově galerii v mu-
zeu, přiblíží její spoluautor, regionální his-
torik Josef Faltičko, dějiny panství Kolštejn 
(dnešní Branná) od první písemné zmínky 
do převzetí dominia Lichtenštejny v roce 
1621. Představí nejvýznamnější majitele 
panství, vývoj sídelní struktury a kulturní 
i náboženské dějiny dominia. Akce pro-
běhne ve čtvrtek 20. října od 17 ho- 
din v přednáškovém sále muzea.
 VM Šumperk

Galerii zaplní drobné objekty 
Heleny Samohelové

Práce členů tvůr-
čí skupiny 
UB 12, 
 jež 

jsou 
v Ga-
lerii Jiřího 
Jílka k vidění 
do 2. října, 
vystřídají 
o tři dny 
později drobné objekty a reliéfy Heleny 
Samohelové, která patří k výrazným osob-
nostem české keramické
tvorby. Výstava nazvaná „Geometrický 
princip a keramika“ bude ve středu 5. října 
zahájena vernisáží v 18 hodin a potrvá 
do 30. října. 
Helena Samohelová je příkladem autor-
ky, která skrz svou keramickou tvorbu 
poukazuje na specifičnost i oprávněný 
respekt vnímání média hlíny v současných 
uměleckých diskurzech. Její doménou je 
jazyk geometrické abstrakce, odrážející se 
jak v objektové, tak v reliéfové tvorbě. Řada 
plastik a reliéfů Heleny Samohelové se 
nachází ve veřejném prostoru coby součást 
pražské architektonické realizace, její práci 
lze najít i v izraelském městském divadle 
Beer Sheva. Šumperská výstava nabídne 
retrospektivní ochutnávku průřezem drob-
né objektové a reliéfní tvorby, ale i podnět 
k hledání geometrického principu při 
pražských toulkách.
 Zpracováno z podkladů P. Vogelové

V MUZEU PŘEDSTAVÍ RENČÍNA, 
DĚTI POZVOU DO AFRIKY

V říjnu se Muzejíčko promění 
v africkou buš s množstvím 
divokých zvířat. 
 Foto: VM Šumperk

sále, mohou těšit na Renčínovy originál-
ní kresby, reprodukce i soubor osobních 
předmětů z pozůstalosti Františka Nepila. 
Výstava potrvá do 4. prosince.

V polovině října se šumperské Muzejíčko 
promění v africkou buš s množstvím divo-
kých zvířat. Nebudou chybět lvi, antilopy, 
vodušky, opičky nebo gepard. Při svém 
putování po Africe budou muset návštěvní-
ci překonat různé nástrahy a překážky, aby 
se vyhnuli nebezpečným šelmám a ostrým 
zubům krokodýla nilského. Základem 
výstavy bude sbírka dermoplastických 
preparátů zapůjčená od Jany Zemanové, 
doplněná exponáty z Lovecko-lesnického 
muzea na zámku Úsov. Děti i jejich dospělý 
doprovod se mohou těšit rovněž na tematic-
ky zaměřené aktivity. -red-

Výstava nabídne retrospek-
tivní ochutnávku průřezem 
tvorby Heleny Samohelové.
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Saša Stankuš se vrátil do šumperského divadla

Klub Foyer opět nabídne slam poetry

Sašo, jak ses před lety dostal do herecké-
ho souboru?  

Poté, co jsem vystudoval pedagogickou 
fakultu v Ostravě, jsem se vrátil do Šumper-
ka, kde je můj domov. Byla tu silná základna 
ochotníků, k nimž jsem se dal. Současně 
jsem musel absolvovat civilní službu, což byla 
alternativa ke klasické vojně. Poté, co tato po-
vinnost skončila, přišel tehdejší člen souboru 
Zdeněk Stejskal, který mi nabídl, že bych 
za Hanu Vonzino, jež šla na mateřskou, mohl 
zastávat roli inspicienta s občasnou možností 
hrát. Tuto příleži- tost jsem 
rád využil.

„Po úspěchu první exhibice ve slam poet-
ry jsme se rozhodli pro podzimní pokračo-
vání. Některá jména jsme „zrecyklovali“, ale 
přinášíme i několik slamerů, kteří se publiku 
představí poprvé,“ říká dramaturg domu 
kultury Ondřej Procházka. Večer se podle 
něj ponese v rytmu štafety mezi pěti výraz-
nými osobnostmi zjevem i mluvou. Velkým 

Pamatuješ si svou první roli v profesio-
nálním divadle?

Jasně, koneckonců byla titulní! Hrál jsem 
v Plaváčka v Plaváčkovi. 

Nezůstalo ale jen u něj. Rolí začalo 
přibývat, a tak jsi musel post inspicienta 
opustit. Na které role rád vzpomínáš?

Za všechny bych jmenoval dvě. Určitě 
hlavní role v Krysařovi a pak Mortimer 
v Marii Stuartovně. To byla středně velká 
role, ale velmi intenzivní.

 
První postavou, kterou ztvárníš po svém 

návratu, je Martini v Přeletu nad kukaččím 
hnízdem. Jak bys ho popsal?

Martini je citlivý, jemný a bojácný pacient 
psychiatrického ústavu, jenž občas vidí 
věci, které nikdo další nevidí. To mu přináší 
řadu komplikací. Třeba při basketbalu, kdy 
neustále přihrává svému o hlavu vyššímu, 
neviditelnému kamarádu Georgovi, jenž 
ovšem míč nikdy nechytí.

Více o návratu Alexandra Stankuše si 
můžete poslechnout na podcastovém kanále 
šumperského divadla. 

 M. Sodomka, dramaturg
Do divadla se Alexandr Stankuš vrátil po  té-
měř patnácti letech.  Foto: P. Nesvadba

Lákadlem je především Anatol Svahilec, mistr republiky v disciplíně slam poetry.  Foto: DK

Po úspěšné březnové premiéře se ve čtvrtek 6. října ve foyer domu kultury opět sejdou jména, 
která ve světě divadelně pojatého přednesu poetických textů s vtipným obsahem něco zname-
nají. Klub Foyer začíná v 19 hodin.

Staronovou posilou hereckého souboru Divadla Šumperk se stal Alexandr Stankuš. Jde 
o nečekaný návrat. Stankuš opustil svět profesionálního divadla roku 2008. Po téměř patnácti 
letech, které strávil jako pedagog na základní škole a lídr ochotnického souboru D123, se 
vrátil, aby navázal tam, kde před lety skončil.

Eagle Gallery otevřela 
dvě výstavy Jiřího Slívy

V šumperské Eagle Gallery v Nemocniční 
ulici je v Galerii Fabrika do 19. listopadu 
k vidění dlouho očekávaná výstava grafiky 
Jiřího Slívy, nesoucí název Sranda vítězí. 
Plzeňský rodák Jiří Slíva se z kreslíře 
autodidakta, inspirovaného dílem Rolanda 
Topora, stal jedním z nejuznávanějších 
českých karikaturistů, ilustrátorů a grafiků. 
Jeho práce zná publikum domácí i zahra-
niční, spolupracuje s řadou periodik.
Vůbec poprvé v historii pak otevřela Eagle 
Gallery souběžně výstavu téhož autora 
s podnázvem Bluesology v Galerii Pavilon, 
v Kabinetu fotografie a malého umění 
v Radniční ulici. Výstava se širší hudební, 
nicméně především bluesovou a jazzovou 
tematikou je součástí programu listopado-
vého festivalu Blues Alive. -red-

Džemfest láká 
na atraktivní program

Hned dvě 
hvězdy, kte-
ré vyprodaly 
největší 
tuzemskou 
koncert-
ní halu, 
nabídne 
letošní 
ročník oblíbeného Džemfestu, jehož hlav-
ní festivalový večer vypukne v pátek  
21. října v domě kultury. V bohatém 
programu vystoupí slovenští hitmakeři 
No Name a svérázný písničkář Pokáč, 
návštěvníci se mohou těšit na moravského 
showmana Voxela a kultovní šumperskou 
kapelu Koblížci. V programu dostanou 
šanci i talentované mladé kapely z vyhle-
dávací soutěže Objev roku Radia Haná 
– kromě absolutního vítěze skupiny Tiket 
bude na pódiu řádit domácí punková 
kometa Byt číslo 4. 
Džemfest chystá také atraktivní doprovod-
ný program. Při úvodní festivalové párty 
v sobotu 15. října v John Baru se spojí 
DJs různých žánrů ze Šumperka, Zábřehu 
a Jeseníku, aby si připomněli zesnulého 
kolegu DJ Cmeena. V dalších dnech zavítá 
do rodného města herečka Simona Bab-
čáková s improvizační One Human Show 
a ojedinělý retro zážitek nabídne filmová 
scéna. Podrobné informace o festivalu 
najdou zájemci na webu www.dzemfest.cz.
 -red-

lákadlem je především Anatol Svahilec, jenž 
se v disciplíně slam poetry stal dokonce 
mistrem ČR a sám se označuje za maskota 
tohoto žánru. Nejen on ale bude hvězdou 
večera. Klub nabídne i cenami ověnčené 
mistry slova, jako jsou Jura Juráň, Malda, 
Daniel Kunz či jediná žena říjnové exhibice 
s pseudonymem „Hovořící Prdel“.  -red-
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Jan Langer (*27. dubna 1888 v Jestřebí, +6. srpna 1944 v Olomouci)

Část obyvatel Šumperka chodí 
na rozhlednu na Háj, část zase na Se-
novou. Nakonec se však vždy sejdou 
na 631 metru vysokém vrcholu nad 
Temenicí. Mezi místními se často užívá 
název vrchu Senová, jenž zřejmě vznikl 
překladem z německého názvu Heu-
koppe (Heu = seno) a který je zkomole-
ním původního názvu Háje.

Podnět k výstavbě rozhledny dali 
šumperský odbor Klubu českosloven-
ských turistů a vojáci místní posádky. 
Přípravné práce na budoucí Štefánikově 
rozhledně začaly v roce 1933, slavnostně 
otevřena byla 17. června 1934. Po Mni-
chovu padla rozhledna do rukou Němců, 
sloužila jako protiletecká pozorovatelna.

Po osvobození objekt převzal Klub 
českých turistů. V roce 1953 však byla 
rozhledna zasažena bleskem a celá 
vyhořela. O její obnově se začalo mluvit 
již v 70. letech. Počkat si však lidé mu-
seli až do 90. let, kdy se podařilo sdružit 
prostředky od obcí, na jejichž katastru 
se Háj nachází: Šumperka, Bludova 
a Rudy nad Moravou, s významným 
podílem firmy Eurotel. Autoři projektu 
Vladimír Malaska a Ivo Barvíř přitom 
vytvořili moderní objekt, který věrně 
připomíná původní rozhlednu. Roz-
hledna byla slavnostně otevřena  
28. září 1997 a opět se stala význam-
ným turistickým cílem. -red-

Po kom 
se jmenuje

POD SENOVOU
Vloni byla dokončena renovace 

průčelí domu v ul. 17. listopadu 
666/8, který si poblíž nádraží nechal 
v r. 1898 postavit podnikatel židov-
ského původu Moritz Schild. Dům 
realizovala dobře zavedená prostějov-
ská stavební firma Rudolfa Konečné-
ho a Josefa Nedělníka. Dvoupodlažní 
dům se do ulice obracel historizující 
fasádou, v patře členěnou šesticí pi-
lastrů zdobených kartušemi s iniciála-
mi stavebníka. 

Schild v roce 1872 založil úspěš-
ný podnik zabývající se obchodem 
s vínem ze sklepů hrabat Podstatských 
z Lichtenštejnu v dolnorakouském 
Mailbergu. Schildova vína byla 
v letech 1894 a 1902 oceněna zlatou 
medailí na výstavách ve Vídni  
a v Olomouci. Specialitami podniku 
byly medicinální vína a vinný ocet. 
Firma původně působila na šumper-
ském náměstí. Nové sídlo poskyto-
valo o mnoho velkorysejší prostory 
s obrovskými sklepy určenými pro 
uskladnění sudů i lahví, táhnoucí-
mi se hluboko do dvorního traktu. 
Zboží se do dvora naváželo vjezdem 
z dnešní Jesenické ulice. V přízemí 
byly provozní a obytné prostory, kam 
se vstupovalo ze dvora. Patro sloužilo 
k bydlení rodiny majitele. Po Moritzo-
vě smrti v r. 1911 podnik převzal jeho 
syn Edgar, který zahynul i s rodinou 
v Osvětimi. V letech 1957–1959 byl 
objekt upraven pro prodej nábytku.

Kristina Lipenská,
Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperské proměny: Dům obchodníka 
s vínem Moritze Schilda

Pohled na  dům M. Schilda (druhý zleva) v  někdejší 
Bahnhofstrasse (dnes 17. listopadu) ve druhém desetiletí 
20. století.  Foto: archiv V. Sohra

Někdejší dům Moritze Schilda v současnosti. 
 Foto: Z. Kvapilová
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  l  NOVINKY v naší nabídce  l  e-mail: 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
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důvěřovat.
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Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
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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

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      

Poskytujeme kompletní služby 
při prodeji, pronájmu 

a výkupu nemovitostí. Hlavní 
naší prioritou je maximální 

kvalita poskytovaných služeb 
a schopnost naslouchat 

individuálním potřebám 
každého klienta.

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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• Rezidence Benátky, nové byty  
   s dispozicí 1+kk, 2+kk, 3+kk
• komora a park. stání ke každému bytu
• vnitřní atrium s posezením
  Volejte: 733 734 435

• byt 4+1, OV, 87m2, 6. NP, zasklená 
   lodžie  
• kompletní rekonstrukce
• kotelna v domě, ihned k dispozici
  Volejte: 733 734 435
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• byt 2+1, OV, 53m2, 3. patro, balkon,   
   sklep
• udržovaný stav s průběžnými úpravami
• nízké náklady na bydlení, ihned volný
 Volejte: 733 734 435
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• novostavba rod. domu 4+kk, 
   polořadový, patrový RD , CP 291m2

• vytáp. elektrokotel v komb. i s rekuperací
• 2x parkovací stání, venkovní terasa  
   se zahradou Volejte: 733 734 435
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• mezonetový byt 4+kk, zahrádka
• cihla, OV, 1.patro, 167m2

• dispozice 4+kk, 2x koupelna s WC
• plyn. kotel v bytě, zahrádka u domu
 Volejte: 733 734 435

PECKA DOMY 
MOHELNICE, 
ul. Višňová 
a Třešňová
• Nový projekt 16 řadových    
   dvojdomů se zahrádkami
• Termín dokončení 
   léto 2023
• Jsme připraveni vám  
   poskytnout veškeré info

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

obsazuje pracovní pozici

kariera@fortex-ags.cz 

Hlavní náplň práce:
●	Komplexní organizace a řízení celé stavby
●	 Jednání se subdodavateli a přebírání odve-

dených prací
●	Řízení lidí a prováděných stavebních prací
●	 Jednání s investory, projektanty, příslušnými 

úřady
●	Vedení stavební dokumentace
●	Příprava podkladů pro fakturaci
●	Kontrola subdodávek a schvalování faktur

Požadavky na kandidáta:
●	Vzdělání VŠ nebo SŠ stavebního směru
●	Praxe s řízením staveb
●	Znalost stavebního zákona a základních 

předpisů ve stavebnictví

STAVBYVEDOUCÍ

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

Další informace na www.fortex.cz

Šumavská 19,

 

 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

partner

Bližší informace: David Hvižď, 
tel. č. 739 011 677, e-mail: hvizd@edusum.cz

Přijmeme 

KUCHAŘKU/KUCHAŘE
na směnný  provoz

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

ZDARMAZDARMA

+ + 
DRUHÉDRUHÉ

JEDNYJEDNY

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
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

DR. E. BEN
EŠE 12, ŠUM

PERK  777 162 300

v prázdných pokojích na prodej
 vám vytvoříme budoucí stav 

„virtuální fotostaging“

R: 64 G: 174 B: 73
#: 40ae49

R: 35 G: 64 B: 143
#: 23408f

REALITKA, KTEROU CHCEŠ...

DS

PŘED PO

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Pomocný rostlinný přípravek
s fungicidním účinkem

• GLIOREX
• SULKA

• jablka, hrušky, ovocné mošty od pěstitele z Veleboře
• müsli tyčinky FIT z Klopiny
• konopné a pohankové výrobky
• sušená zelenina, sušený česnek
• široký sortiment zahradnických potřeb
• substráty, rašeliny, mulčovací kůry, hnojiva
• přípravky na ochranu rostlin
• krmiva pro hospodářská zvířata
• Alginit – přírodní minerální ekologické hnojivo
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz• info@agritec.cz facebook.com/agritec

• sadbový česnek
• konzumní brambory
od českého pěstitele

• podzimní hnojení
• sazenice vřesu,
macešek

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 8-17
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 1,7−10,3 l / 100 km, 5,3 kWh / 100 km, 
38−234 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky 
příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Vzorový příklad úvěru na vůz  Tiguan Life 1,5TSI 110 kW v ceně 842 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 812 900 Kč, splátka předem 243 870 Kč (30 %), 
výše úvěru 569 030 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 771 620 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  892 119 Kč, RPSN vč. pojištění 16,183 
%, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 243 870 Kč, měsíční splátka úvěru 8 796 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 10 804 Kč, úroková sazba p. a. 9,60 %. 
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. 

Tiguan
Úvěr s bonusem

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  Věci, které umíme

Již od 10 804 Kč měsíčně 
a Servis na 5 let

• 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

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


