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Zimní údržba
Radnice chce zlepšit zimní 

údržbu ve městě, pomoci mohou 
i občané, třeba správným parkováním.

Energetika
Růst cen energií se dotýká 

všech. V nové rubrice přinášíme 
tipy, jak ušetřit za vytápění.

Vánoční Šumperk 
Trhy, Strom splněných 

přání a koncerty, takový bude 
Vánoční Šumperk 2022.

Vánoční výzdoba se ve městě již rozzářila, v neděli 27. listopadu bude v 17 hodin 
slavnostně rozsvícen vánoční strom a oficiálně otevřeno vánoční městečko u radnice. 
Výzdoba nebude z úsporných důvodů zapnuta nepřetržitě. Foto: Z. Kvapilová
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LÍBILO BY SE MI ZAPOJENÍ DROBNÝCH 
PODNIKATELŮ DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ, 
ŘÍKÁ NOVÝ STAROSTA

Nedávné komunální volby vynesly do čela 
radnice nové vedení. Do křesla starosty usedl 
Miroslav Adámek, který jako nestraník vedl 
kandidátku hnutí ANO 2011 a nezávislí 
a jenž získal i nejvíc hlasů od občanů. 
Redakce nového starostu „vyzpovídala“.

KAMPAŇ „OBORY CO LETÍ“ CÍLÍ 
NA BUDOUCÍ STROJAŘE

V zahraničí naprosto běžný model úzké 
spolupráce mezi odborným školstvím 
a firmami se čím dál více prosazuje 
i v České republice. Aktuálně spojily své síly 
šumperská Střední škola řemesel a Dormer 
Pramet a „rozjely“ informační kampaň 
nazvanou Obory co letí.

JÍLKOVU GALERII ZAPLNÍ KRÁSA 
SYROVOSTI VÁCLAVA ROŽÁNKA

Poslední letošní výstava v Galerii Jiřího 
Jílka, nesoucí název „V kráse syrovosti“, 
představí tvorbu formálně neškoleného 
„samouka“ Václava Rožánka. Připravil ji už 
před dvěma lety letos zesnulý kurátor galerie 
Miroslav Koval, jenž by se 26. listopadu dožil 
osmasedmdesáti let.

„DORISKA“ INVESTOVALA DO LEZECKÉ 
STĚNY I DO ŠVAAGROVA, OPRAVUJE SE 
ZÁKLADNA V KRÁSNÉM

Více než milion korun z vlastních prostředků 
investovalo letos Středisko volného času 
Doris do svých zařízení. Dalších téměř sedm 
milionů, tentokrát z rozpočtu města, je 
vyčleněno na celkovou rekonstrukci táborové 
základny v Krásném u Hraběšic. 

MOTÝLI JSOU TŘIKRÁT ZLATÍ

Čtyři intenzivní dny plné zpěvu, setkávání 
a poznávání. To byla mezinárodní soutěž 
sborů Lisbon Sings 2022, jíž se v první 
polovině listopadu zúčastnilo sedmadvacet 
zpěvaček a zpěváků komorního sboru 
Motýli Šumperk. Z portugalské metropole 
přivezli tři zlatá ocenění.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Obnovy se nedávno dočkala klasicistní 
fasáda domu na náměstí Míru č. 8. Průčelí 
nechal zřejmě vyzdobit kožešník Josef 
Kastner, který k rodinnému řemeslu vedl 
oba syny. Mladší z nich, Josef Evangelista, je 
autorem historicky cenné série perokreseb, 
zachycující zástavbu Šumperka na počátku 
40. let 19. století. 
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724 521 552, e-mail: zpravodaj@ftv-production.
cz. Příjem příspěvků: na e-mailu: zpravodaj@
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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 25. listopadu 2022, distribuce 
do schránek probíhá 26. a 27. listopadu 2022. 
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 9. prosince 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý  
29. listopadu na: zakazky@kartotisk.cz. Aby 
vám mohl být zpravodaj dodatečně doručen, 
potřebujeme znát vaše jméno a adresu. Infor-
mace 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).

             PROSINCOVÉ ČÍSLO

Prosincové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 23. 12. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 27. a 28. prosince 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

Prosíme obyvatele, 
aby byli ohleduplní 
a tolerantní. Když 
ve městě začne mrznout 
nebo sněžit, nemůžeme 
být v jednu chvíli všude.

P. Polách, vedoucí 
společnosti Recovera 

Technický servis

Mezi největší úskalí zimní údržby patří 
špatně zaparkovaná auta, která stojí na mís-
tech vjezdu a výjezdu na chodník. Technika 
pak nemá šanci dostat se na chodník vůbec, 
nebo jen za cenu poškození zeleně. „Dalším 
problémem jsou přečnívající části zaparko-
vaných aut do prostoru chodníku. Technice 
nezbývá, než provést úklid jen tam, kde má 
průjezd volný. Proto prosíme řidiče, aby 
svá vozidla zaparkovali v zimě tak, aby byly 
chodníky průjezdné v celé šíři,“ zdůraznil 
Petr Polách, vedoucí společnosti Recovera 
Technický servis, jež má 
na starosti zimní údrž-
bu chodníků a místních 
komunikací. 

Potvrdil, že tam, kde to 
bude potřeba, bude k od-
hrnování sněhu využívána 
užší technika, případně 
frézy na ruční pohon. 
„Pravidelně investujeme 
do modernizace vozů 
a strojů určených pro zimní 
údržbu. Za posledních pět let jsme takto 
investovali čtrnáct milionů korun,“ sdělil Petr 
Polách. Doplnil, že i v letošním roce bude 
využíván kamerový systém na přední a zadní 
části vozidla provádějícího zimní údržbu. 
Tento monitoring by měl pomoci s řešením 
možných problémů. 

K hladšímu průběhu zimní údržby přispívá 

Zlepšit zimní údržbu v Šumperku, zapojit do ní občany, zabránit škodám na zeleni a umož-
nit technice, aby se dostala všude tam, kam potřebuje. To je hlavní cíl města pro letošní 
zimní období.

rovněž oddělení komunálních služeb, které 
v problémových místech zajišťuje například 
vhodnější umístění odpadových nádob mimo 
chodníky nebo rozšíření prostoru pomocí 
dodláždění. 

„Prosíme obyvatele, aby byli ohleduplní 
a tolerantní. Když ve městě začne mrznout 
nebo sněžit, nemůžeme být v jednu chvíli 
všude. Samozřejmě se vždy snažíme město 
uklidit co nejrychleji, a to v souladu s plánem 
zimní údržby,“ dodal vedoucí společnosti 
Recovera Technický servis.

Mapu zimní údržby na-
jdou zájemci na webových 
stránkách města v sekci 
Potřebuji vyřídit – komu-
nální služby – komunika-
ce – mapa zimní údržby 
(http://www.nasemapy.cz/
sumperk/zu/view/). 

V mapě se nachází 
nejen zobrazení pořa-
dí úklidu jednotlivých 
komunikací, ale také 

doba, za niž by měly být chodníky uklizené 
od chvíle, kdy začne padat sníh. Jsou zde také 
vyznačeny chodníky a komunikace, které 
do údržby spadají. Jde především o ty páteřní 
a nejvíce využívané. Z ekonomických důvodů 
je v ulici udržován vždy jen chodník po jedné 
straně. Lidé mohou přímo z mapy posílat 
podněty k zimní údržbě. -ger-

Mezi největší úskalí zimní 
údržby patří špatně 
zaparkovaná auta. Foto: -zk-

S KVALITNĚJŠÍ ZIMNÍ ÚDRŽBOU 
MOHOU POMOCI OBČANÉ

Nominace na prestižní ocenění 
přijímá město do konce roku

Občané Šumperka mohou až do 31. pro- 
since zasílat své nominace na uděle-
ní Ceny města Šumperka za rok 2022. 
Nominovat lze všechny, kteří si zaslouží 
udělení ceny v různých odvětvích lidské 
činnosti – například v kultuře, sportu, 
sociální a humanitární oblasti, vzdělávání 
a dalších, ale i zajímavou novostavbu nebo 
zdařilou stavební rekonstrukci v Šum-
perku. Nominaci je možné podat buď 
prostřednictvím elektronického formuláře, 
jenž je zveřejněn na webu města www.
sumperk.cz v aktualitách, nebo v „papíro-
vé“ formě v úřadovnách městského úřadu 
a v informačním centru na Hlavní třídě. 
Dotazy k Cenám města Šumperka lze 
zasílat na cenymesta@sumperk.cz. O drži-
telích ocenění rozhodnou zastupitelé, ceny 
budou předány během slavnostního večera 
příští rok v dubnu. -red-

Kranichova ulice bude 
uzavřena do konce roku

Z důvodu uložení plynového potrubí bude 
do konce letošního roku uzavřena Kra-
nichova ulice. Výkopové práce probíhají 
v místě, kde do ní ústí ulice Bratislavská 
a Pod Vodárnou.  -ger-

V Kranichově ulici bude položeno nové ply-
nové potrubí.                                    Foto: -zk-

Místo na Štěpána se vyveze 
odpad o den později

I během vánočních svátků je zajištěn svoz 
komunálního odpadu. V den státního 
svátku, který připadá na pondělí 26. pro-
since, se odpad svážet nebude, náhradní 
termín svozu byl o den posunut, tedy 
na úterý 27. prosince.  -ger-
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Do světa politiky jste vstoupil před čtyř-
mi lety. Jak dnes tento krok hodnotíte? 

O politiku jsem se v minulosti aktivně 
zajímal hlavně z pozice ředitele městské 
organizace, neplánoval jsem však, že bych 
do ní vstoupil. V roce 2018 ale přišla nabídka 
ucházet se o křeslo senátora. Byla to výzva 
a já výzvy přijímám. Přiznám se, že jsem ani 
moc nepočítal s tím, že by to mohlo vyjít. 
Kampaň jsem bral jako možnost vyzkoušet si 
coby nezávislý kandidát bojovat sám za sebe. 
A nakonec to 
vyšlo. 

Za dobu, co jste senátorem, už víte, co 
vše tato práce obnáší. Nabízí se tedy otáz-
ka, zda se dá skloubit s funkcí starosty.

S tím jsem do toho šel. Moje představy ale 
samozřejmě mohou nabýt jiných rozměrů, 
až poznám, co vše souběh funkcí obnáší. 
Probíral jsem to s kolegy senátory, kteří jsou 
na pozici starostů či místostarostů. Z jedena-
osmdesáti je takových dvaadvacet a více než 
padesát jich je nějak činných v komunální 
politice. Myslím tedy, že se to dá zvládnout 
a že propojení Senátu s komunální politikou 
má navíc i přidanou hodnotu. Jako sená-
tor se k důležitým informacím dostanete 

v první „lajně“ a můžete je přenášet 
do obcí. A funguje to i naopak, protože 
při legislativním procesu můžete využít 
své zkušenosti z komunální politiky. 

Rozumím však tomu, že dota-
zy na souběh funkcí padají. Svá 
povolání ale dál vykonává spousta 
senátorů a já v tom nevidím rozdíl. 
Pojďme se proto bavit o tom, zda 
to člověk zvládne časově. V součas-
nosti proto opouštím pozici ředitele 
Pontisu i supervize a projekty, které 
jsem metodicky vedl, a budu se 
na sto procent věnovat starostování 
a senátorství. 

Jsem si vědom, že obě pozice 
vyžadují čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dnů v týdnu, k dispozici musíte 
být pořád. Senát ale není Poslanecká 

sněmovna, interval zasedání je zhruba 
třítýdenní a tendencí je, aby 

jednání bylo zvládnutelné 
v jednom dnu s tím, že 

podle potřeby mu 
předchází 

o den 
dří-

ve 

Nedávné komunální volby vynesly do čela šumperské radnice nové vedení. Do křesla starosty 
usedl Miroslav Adámek, který jako nestraník vedl kandidátku hnutí ANO 2011 a nezávislí 
a jenž získal i nejvíc hlasů od občanů, konkrétně 2615. „Rád bych všem, kteří mi dali ve vol-
bách svoji důvěru, poděkoval. Je to pro mě velká zodpovědnost,“ zdůraznil nový starosta, 
jenž si zároveň ponechává mandát senátora. Nejen o tom je řeč v následujícím rozhovoru.

Rozhovor

zasedání výboru. Neříkám, že v těchto dnech 
tady nebudu chybět, ale doba covidová uká-
zala, že řada věcí se dá řešit on-line, jakékoliv 
dokumenty lze podepsat elektronicky. 

Letos jste byl osloven, abyste kandidoval 
za hnutí ANO na prvním místě, což vzhle-
dem k preferencím prakticky znamenalo 
kandidovat na starostu. Vytyčil jste si 
nějaké priority, jimž se chcete věnovat?

Každý z nás je jinak zaměřený a své vize 
měli nepochybně i mí předchůdci. Mně by 
se líbilo zlepšit komunikaci ve městě, i proto, 
že cítím, že jsme všichni v pocovidové době 
unavení a vyčerpaní, navíc přišel konflikt 
na Ukrajině, dopadá na nás zdražení energií 
a s tím spojené zvyšování životních nákladů. 
Chtěl bych se tedy pokusit otupovat hrany, 
které vznikají během vyhrocených komuni-
kací. Pomoci by tomu mohla i kultura, jež je 
v Šumperku na výborné úrovni. Trošku mi 
ale chybí určitá kultura „pouliční“, kdy se 
mohou lidé sejít a ten ventil v dobrém slova 
smyslu trochu vypustit. 

Rád bych pokračoval v úpravách zeleně, 
kde už město urazilo obrovskou cestu, a vel-
kým a palčivým tématem jsou určitě byty. 
Bylo by dobré, aby město obnovilo bytový 
fond, který bude moci nabízet, protože 
v rámci úrokových sazeb už mnohé mladé 
rodiny na hypotéku nedosáhnou. V tom si 
myslím, že by mohlo být město aktivnější. 
Potěšilo by mě také, kdyby se Šumperk stal 
moderním městem v rámci smart tech-
nologií, což nejsou jenom chytré lavičky, 
ale například i nové aplikace zaměřené 
na parkování na sídlištích. A úplně nejvíc by 
se mi líbilo zapojení drobných podnikatelů 
do života ve městě. Máme tu úžasné a zají-
mavé lidi, dejme jim prostor k jejich činnosti 
a buďme jim partnerem. 

Zmínil jste současnou nelehkou situaci 
v souvislosti s růstem cen energií a život-
ních nákladů. Může město lidem v tomto 
směru nějak pomoci?

Určitě, zejména formou nepřímé pomoci, 
protože spousta lidí se v problematice 
neorientuje a je pro ně složité najít cestu, 
jak dosáhnout na nějakou dávku. V tomto 
směru by město mělo být určitě lídrem a jít 
příkladem v tom smyslu, aby umělo lidem 
konkrétní informace předat. Proto jsme 
zřídili funkci uvolněné radní pro energetiku 
a Smart City. Byl to svým způsobem odvážný 
krok, ale už nyní se potvrzuje, že to byl krok 
správným směrem. Město totiž v současnosti 
vytváří koncepci, jež je tak rozsáhlá, že by ji 
nemohl při stávajícím vytížení dělat ani sta-

Miroslav Adámek byl letos v říjnu zvolen novým starostou města. Foto: archiv MA

Líbilo by se mi zapojení drobných podnikatelů do života ve městě, říká nový starosta
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„Těší mě, že po letech čekání projde 
táborová základna kompletní rekonstrukcí. 
Budeme tak moci rozšířit naše aktivity do 
‚staronové‘ budovy, která bude důstojným 
místem nejen pro letní tábory, ale rovněž pro 
celoroční činnost,“ říká ředitelka „Dorisky“ 
Petra Müllerová. Budovu podle ní budou 
moci využívat kroužky, jež toto městské 
zařízení nabízí, ale třeba 
i školy na výlety, probíhat 
zde budou také nejrůz-
nější aktivity, například 
environmentální výukové 
programy. „V žádném 
případě nemáme ambice 
vybudovat další Švagrov, 
objekt si zachová ráz tá-
borové základny. Zůstane 
zde pět pokojů s celkovou kapacitou dvacet 
devět lůžek, společenská místnost, kuchyňka 
a hygienické zázemí,“ podotýká Müllerová. 

Rekonstrukci objektu má „na triku“  
zábřežská firma Experior s.r.o., která ve výbě-
rovém řízení nabídla nejnižší cenu – 6,937 mi- 
lionu korun, včetně DPH. Do úprav se pustila 
v září. Odstraněné jsou již původní podlahy 
a hotové jsou podkladní betony, obvodové 
a vnitřní zdivo stavbaři podřezali a položili 
hydroizolace. „V současnosti se pracuje 
ve sklepě a na venkovní a vnitřní kanalizaci. 

Více než milion korun z vlastních prostředků investovalo letos Středisko volného času Doris 
do svých zařízení. Dalších téměř sedm milionů, tentokrát z rozpočtu města, je vyčleněno 
na celkovou rekonstrukci táborové základny v Krásném u Hraběšic. Stavební práce odstarto-
valy v září, hotovo by mělo být příští rok v červnu.

Rozhovor/Zpravodajství 

V žádném případě nemáme 
ambice vybudovat 
v Krásném u Hraběšic další 
Švagrov, objekt si zachová 
ráz táborové základny.

P. Müllerová, 
ředitelka SVČ Doris

Vyměňují se rovněž stávající okna za dřevě-
ná eurookna s izolačním dvojsklem. Gene-
rálkou projdou elektroinstalace a rozvody 
vody, vymění se rovněž vstupní dveře a část 
vnitřních, včetně zárubní,“ přibližuje průběh 
prací vedoucí oddělení investic šumperské 
radnice Oto Sedlář. Dispozice podle něj 
zůstane zachována, nové příčky se vybudují 

pouze na toaletách 
a v umývárnách, které 
budou, stejně jako 
kuchyň, nově obloženy 
a vybaveny zařizovací-
mi předměty. 

Rekonstrukce střechy 
proběhne příští rok 
na jaře. Její dřevěná 
nosná konstrukce je 

v celkem dobrém stavu, takže se vymění 
pouze poškozené části krovu a část bedně-
ní. Dosluhující azbestocementové šablony 
nahradí nová hliníková krytina. Celá budova 
bude mít zateplenou fasádu. „Součástí zakáz-
ky je také oprava stávající dešťové nádrže, 
provedení vnější splaškové kanalizace, včet-
ně revizní šachty, a položení nové dešťové 
kanalizace zaústěné do nefunkční vyschlé 
původní studny,“ upřesňuje Sedlář a dodává, 
že rekonstrukce by měla být hotova příští rok 
do konce června.                    Pokr. na str. 6

rosta, ani místostarosta. Na to je potřeba 
člověk na plný úvazek.

Statistiky ukazují, že město stárne, ka-
pacita pobytových zařízení pro seniory 
ale nedostačuje. Vy jste se dlouhodobě 
věnoval sociálním službám, je mezi vaši-
mi plány i tato problematika?

Určitě nechceme jít cestou pobytových 
zařízení. Jako lepší se naopak jeví podpora 
terénní služby a společnost Pontis již v této 
oblasti učinila první kroky, zaměřené na-
příklad i na pomoc pečujícím osobám. 

Rád bych rovněž oslovil aktivní seniory 
a vytvořil jako poradní orgán starosty 
seniorskou radu. Ta by přinášela konkrétní 
podněty, v čem může město této věkové 
skupině pomoci, ale na druhou stranu i vize, 
jak by naopak mohli městu pomoci senioři. 

Těch plánů je opravdu hodně, kde 
chcete brát na jejich realizaci energii?
Je něco, co vás spolehlivě dobíjí?

S energií jsem musel pracovat v rámci 
supervizí, které jsem vedl a během nichž 
na vás lidé doslova sypou své problé-
my. Myslím ale, že jsem se už naučil, co 
na sebe nechám působit, a co už ne. Pomá-
há mi při tom sport, rád chodím do kina, 
čtu a strašně rád spím. A obohacuje mě 
i setkání s pozitivně nabitými lidmi. 

 Děkuji za rozhovor.
 Z. Kvapilová

Miroslav Adámek se narodil v roce 
1973 v Šumperku. Původní profesí je 
mechanik seřizovač pro výrobní linky, 
první zaměstnání získal jako dělník 
v truhlářské dílně, poté pracoval u šum-
perské městské policie. Při zaměstnání 
vystudoval obor pedagogika – sociální 
práce na Pedagogické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci a následně 
působil jako kurátor pro mládež nejprve 
na okresním úřadu a po jeho zrušení 
na odboru sociálních věcí městského 
úřadu. Od roku 2008 je ředitelem obec-
ně prospěšné společnosti Pontis Šum-
perk, která poskytuje sociální služby.
V roce 2018 přijal nabídku hnutí ANO 2011 
a jako nezávislý kandidát byl zvolen sená-
torem za Šumpersko a Jesenicko. V Senátu 
od roku 2020 působil jako místopředseda 
Ústavně-právního výboru a byl členem 
komise Senátu pro rozvoj venkova. Na za-
čátku letošního října se stal předsedou 
Senátorského klubu ANO a ČSSD.

Líbilo by se mi zapojení drobných podnikatelů do života ve městě, říká nový starosta „Doriska“ investovala do lezecké stěny 
i do Švagrova, opravuje se základna v Krásném

Táborová základna v Krásném 
u Hraběšic prochází 
rekonstrukcí. Foto: -pk-
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probíhat především akreditované semináře. 
„Novou seminární učebnu ale využívají 
i kroužky, například robotika a 3D modelo-
vání či kroužek rétoriky, probíhá zde výuka 
češtiny pro Ukrajince a během soutěží v ní 
můžeme opravovat testy,“ popisuje využití 
nové učebny Müllerová. Vzápětí prozrazuje, 
že v budoucnu se počítá i s rekonstrukcí 
dvou půdních prostorů. V tom větším 
nad hlavní budovou „Komína“ by měly 
vzniknout výtvarné ateliéry, v menším nad 
tělocvičnou pak taneční sál pro pohybové 
aktivity. -zk-

„DORISKA“ INVESTOVALA DO SVÝCH 
ZAŘÍZENÍ VÍCE NEŽ MILION

  Pokr. ze str. 5
Rovněž v ostatních zařízeních „Dorisky“ 

probíhaly letos úpravy. Například sál v pří-
zemí vily Doris se proměnil v lezecký „ráj“ 
pro začátečníky. „Nová lezecká stěna sice 
nemůže konkurovat té na Střední odborné 
škole, ale pro naše kroužky je naprosto 
dostačující. Dokládá to i fakt, že zatímco 
loni jsme měli jen jeden lezecký kroužek, 
letos jsme jich otevřeli šest a všechny jsou 
naplněné,“ pochvaluje si zájem o tuto 
aktivitu ředitelka „Dorisky“ a zdůrazňuje, 
že uvolnění financí z rezervního fondu SVČ 
na tuto investici schválila rada města.

Ve Středisku ekologické výchovy ve Švag-
rově, jež během roku slouží zejména školám 
pro pobyty v přírodě, prošly obnovou vý-
ukový biotop a venkovní ohniště. „Zvětšené 
a vyštěrkované ohniště bychom rádi využí-
vali i v zimě. Ještě letos ho chceme doplnit 
novými lavičkami místo pařezů, které se 
ukázaly jako nepraktické a navíc se rozpa-
daly,“ vysvětluje Petra Müllerová. Na téměř 
šest set tisíc korun podle ní přijde ošetření 
a nátěr všech tesařských konstrukcí objektu, 
jež v současnosti finišuje. „Příští rok uplyne 
deset let od otevření Švagrova, renovace 
dřevěných konstrukcí tak byla nutná. Opra-
vit musíme i dvě koupelny, ve kterých je po-
rušená hydroizolace, a chystáme postupnou 
renovaci smrkových podlah v pokojích, jež 
se zbrousí a nalakují. V prosinci pak chceme 
celý objekt vymalovat,“ přibližuje nejbližší 
plány ředitelka „Dorisky“.

Úpravu má letos za sebou i zastaralá 
počítačová učebna na tzv. Komíně. Místo 
ní tu vznikla učebna pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, ve které budou 

Sál v přízemí vily Doris se proměnil v lezecký 
„ráj“ pro začátečníky.  Foto: J. Valchař

„Ocenění je především vyjádřením 
poděkování za spolupráci na řadě projektů, 
které jsme společně s Jeseníky – Sdružením 
cestovního ruchu v poslední době realizo-
vali. Například jde o cyklotrasu YES Cyklo, 
propagační materiály a také aktivitu v dalších 
marketingových projektech,“ říká Vondruška. 

Šumperk v nedávné době také investoval 
nemalé prostředky do rozvoje turistické 
infrastruktury, jako jsou nový přestupní 
terminál s cyklověží, modernizované AQUA- 
centrum a řada nových herních a odpočin-
kových prvků v příměstském lese. Město 

rovněž přímo provozuje několik turistických 
cílů – rozhledy z radniční věže, stálou expo-
zici Čarodějnické procesy, klášterní kostel, 
prohlídky města s průvodcem a také vlastní 
informační centrum.

Slavnostní akt s předáváním ocenění se 
odehrál ve čtvrtek 10. listopadu na zasedání 
valné hromady společnosti Jeseníky – Sdru-
žení cestovního ruchu. V rámci programu 
představitelé této destinační organizace 
předali ocenění YES Like významným poči-
nům v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách 
za rok 2021.  -ger-

Město Šumperk získalo ocenění „Obec nakloněná cestovnímu ruchu“. Cenu jménem města 
převzal Bohuslav Vondruška, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, z rukou Kataríny 
Štafenové z agentury CzechTourism.

Šumperk získal ocenění YES Like za rok 2021

Městské úřadovny mezi 
svátky provoz téměř neomezí

Lidé, kteří nechávají vyřízení svých 
záležitostí na poslední dny v roce, mohou 
městský úřad navštívit i v pracovní dny 
těsně před nebo mezi svátky. Provozní doba 
se téměř nemění. 
Historická budova radnice na náměstí Míru 
i úřadovny v ulicích Jesenické a Lautnerově 
se tak před Vánocemi veřejnosti uzavřou 
v pátek 23. prosince ve dvanáct hodin, úřed-
ní hodiny od úterý 27. do čtvrtka  
29. prosince nebudou nijak omezeny. Pouze 
v pátek 30. prosince budou úřadovny pro 
veřejnost otevřeny jen do 10 hodin. „Přesto-
že mezi svátky čerpají zaměstnanci ve větší 
míře dovolenou, bude provoz na jednotli-
vých pracovištích zajištěn,“ uvedla vedoucí 
kanceláře tajemnice Marie Dvořáčková.
V novém roce se úřadovny otevřou v pon-
dělí 2. ledna úderem osmé ranní, pouze 
pokladna v budově na náměstí Míru bude 
v provozu až od desáté dopolední. Pokladna 
v úřadovně v Jesenické ulici se otevře již 
v osm hodin.  -zk- 

Šumperská „Pětka“ hostila 
děti ze čtyř zemí

Na začátku října zněly v Šumperku řečtina, 
rumunština, portugalština a turečtina. 
Město navštívily děti z těchto zemí v rámci 
evropského projektu Erasmus+. Jeho hlav-
ním tématem je „Zachraňte planetu pro 
budoucnost“. 
V sobotu 1. října dorazili hosté do Prahy, 
kde si prohlédli historické památky. Poté 
vlakem přicestovali do Šumperka. Na rad-
nici se dozvěděli zajímavosti o  historii 
města a o jeho turistických „tahácích“. 
Na čtyřiadvacet dětí a jejich doprovod 
čekal kromě návštěvy základní školy 
ve Vrchlického ulici, jež byla jejich hostite-
lem, také výlet na Dlouhé Stráně, zaplavaly 
si v losinském termálním parku, prohlédly 
si středisko ekologické výchovy ve Švagrově 
či mechová jezírka v Rejvízu. -ger-

Školáci, kteří přijeli v  rámci projektu Eras-
mus+, zavítali i na radnici.                Foto: -ger-

Zpravodajství
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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 
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.

do
konce roku

zpravodaj_112022_188x128_1_final.indd   1zpravodaj_112022_188x128_1_final.indd   1 16.11.2022   17:3216.11.2022   17:32

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 – Pá 8–16.30, So – Ne 9–16.30 
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.

www.automyckasumperk.cz

VYUŽIJTE NABÍDKY DÁRKOVÝCH 
POUKAZŮ NA NAŠE SLUŽBY.

Gen. Svobody 98/15, Šumperk
733 644 669

elitereality@re-max.cz
www.remax-elitereality.cz
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NOVÝ LASER POMÁHÁ V NEMOCNICI ŠUMPERK S LÉČBOU JIZEV I OTOKŮ 
Dokáže zahojit ošklivou jizvu, 
odstranit otoky, pomůže ulevit 
od bolesti a dokonce umí zmírnit 
akutní potíže spojené s onemoc-
něním covid-19. Řeč je o MLS 
vysokovýkonném laseru M8, kte-
rý Nemocnice Šumperk nedávno 
pořídila na své rehabilitační 
oddělení. Nový laser M8 je oproti 
svému přístrojovému předchůd-
ci třikrát výkonnější, výrazně 
tak zkracuje i celkovou délku 
rehabilitace.    
„V oblasti vysokovýkonných laserů 

je náš nový MLS vysokovýkon-
ný laser M8 absolutní špičkou. 
Vyniká svojí vysokou energií, díky 
čemuž výrazně zkracuje dobu 
aplikace u řady případů, a tím 
i celkovou délku rehabilitace. 
Navíc jako jeden z mála umožňuje 
aplikaci na kov. To znamená, že 
s ním můžeme ošetřovat i pacienty 
po endoprotézách či osteosyn-
tézách,“ uvádí k přístrojové 
novince primářka rehabilitační-
ho oddělení MUDr. Jitka Krejčí 
a dodává, že aplikace léčby laserem 

je bezpečná, rychlá a hlavně zcela 
bezbolestná. 
Nový vysokovýkonný laser bude 
mít na rehabilitačním oddělení 
Nemocnice Šumperk rozhodně 
široké využití. Pomáhá totiž v léč-
bě rozsáhlého spektra bolestivých 
stavů, a to prakticky kdekoliv 
v pohybovém aparátu. Přístroj se 
osvědčil při hojení pooperačních 
i poúrazových stavů, pomáhá 
rovněž v léčbě bércových vředů, 
zánětů a otoků. A umí ulevit také 
od bolesti. „Urychluje a zkvalit-
ňuje obnovu poškozených tkání. 
Stimuluje tvorbu kolagenu, čehož 
využíváme zejména při hojení 
jizev. Dokáže urychlit regeneraci 
lymfatických cest, díky čemuž 
dochází k rychlému odstranění 
otoku. Má tedy hloubkově hojivý 
a analgetický efekt. K odeznění 
bolesti, zánětu a otoku dochází 
často již po prvních aplikacích. 
Na rehabilitačním oddělení ale 
doporučujeme pět až deset apli-
kací, aby byl efekt dlouhodobý,“ 
vysvětluje primářka Krejčí. 
MLS laserovou terapii používají 
zdejší odborníci díky vysokému 
protizánětlivému efektu laseru 

také u pacientů s postižením plic 
pneumonií způsobenou virem co-
vid – 19, a to často ještě v akutním 
stadiu. „Velmi úzce spolupracu-
jeme s oddělením ARO. Jsme tak 
schopni ošetřit i akutní pacienty 
v těžkém stavu, kteří jsou napojeni 
na dýchací přístroje. Ale neméně 
úspěšný je laser také u ošetření 
postcovidových dechových potíží. 
A zatímco dříve jsme terapii dopo-
ručovali nejpozději do tří měsíců 
od prodělání nemoci, nyní se 
celkem slibně ukazuje, že dokáže 
pomoci pacientům s chronickými 
obtížemi i s delším časovým od-
stupem,“ dodává šéfka rehabili-
tačního pracoviště Jitka Krejčí. 
Součástí nového laseru jsou 
robotická hlavice a ruční aplikátor. 
Díky přístrojové novince navíc re-
habilitační pracoviště brzy nabídne 
i nové metody léčby, například 
v oblasti akupunktury nebo ošetře-
ní dosud obtížně ovlivnitelných 
diagnóz.

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

Další informace: Mgr. Hana Stromšíková – výchovná poradkyně, 
tel. č. 583 213 349, 588 110 349, e-mail: stromsikova@oa-sumperk.cz, 

sekretariat@oa-sumperk.cz.  I  www.oa-sumperk.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Hlavní třída 31, Šumperk

nabízí ve školním roce 2023/2024 vzdělání v oborech 
Obchodní akademie (63-41-M/02)
Ekonomické lyceum (78-42-M/02).

Studium v obou oborech je určeno žákům 9. tříd ZŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 13. prosince 2022 od 10 do 16 hodin

Nový laser si dokáže poradit třeba i s ošklivou jizvou. 
 Autor: Petr Zouhar, Nemocnice Šumperk

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

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

SKLADEM

25
MODELU
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- 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
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Šumavská 19,

 

 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

partner
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Šumperský zpravodaj
Nekrolog, Zpravodajství

ENERGETICKÁ PORADNA – Tipy, jak ušetřit za vytápění
S úsporami energie lze začít u sebe. Stačí 
pár maličkostí, které je možné aplikovat 
vlastními silami, a efekt se objeví prakticky 
okamžitě. Dvě třetiny spotřeby připadají 
na topení, třetina na ohřev vody a vaření. 
„Největší potenciál úspor se skrývá ve vy-
tápění domu či bytu. Proto se zaměříme 
právě na tuto oblast,“ říká uvolněná radní 
pro energetiku a Smart City Valerie Hrubá.

Pozvěte servisního 
technika na kotel

Snižte teplotu 
vytápění

Odvzdušněte 
radiátory Větrání

 Informace

Zaizolujte 
netěsnosti

Správně nastavte termostat 
a termostatické hlavice

Zvýšení efektivity 
vytápění

1.

2.

4. 6.

8.

7.

3.

5.

  Majitelé kotle by měli dbát na pravidelné 
čištění a servis, doporučuje se jednou 
ročně pozvat servisního technika, jenž 
kotel vyčistí a seřídí. 

  Důležité je také čištění a revize spalino-
vých cest.

  Pro úsporné vytápění plynem je dopor-
učován kondenzační plynový kotel, který 
dokáže zužitkovat zbytkové teplo  
ze spalin na předehřátí otopné vody. 

  Pro úsporné vytápění elektřinou je dopo-
ručováno tepelné čerpadlo.

Když snížíte teplotu na termostatu o jeden 
stupeň Celsia, ušetříte v případě plynového 
kotle přibližně 5 až 10 procent plynu na vy-
tápění. Doporučené teploty v místnostech:

  obývací pokoj – 19 až 21 stupňů,
  koupelna – 24 stupňů,
  kuchyň – 17 stupňů (vzduch se ohřívá při 

vaření), 
  ložnice – 16 až 18 stupňů, 
  na chodbách a schodištích – 15 stupňů 

(nezapomínat zavírat dveře do obytných 
místností).

  Odvzdušnění radiátorů byste měli 
provést před začátkem topné sezony, 
poté odvzdušňujte jednou za tři měsíce. 
Zavzdušněný radiátor je horký u regulač-
ního ventilu a na druhém konci studený.

  Jak odvzdušnit? Zapněte topení a otevřete 
regulační ventily naplno, v domě postu-
pujte od přízemí vzhůru.

  Pokud odvzdušnění radiátorů nepomoh-
lo, nebo z nich musíte vypouštět vzduch 
příliš často, zavolejte si na pomoc odbor-
níka.

  Nezapomeňte na dopuštění vody, aby byl 
v otopné soustavě správný tlak.

  V zimních měsících nevětrejte venti-
lačkou, raději krátkodobě a intenzivně 
několikrát denně.

  O tom, jak ušetřit, případně jak změnit 
své chování na cestě k úsporám, se dozví-
te na: https://zkrotimeenergie.cz/.

  Zkontrolujte těsnění oken a dveří, v pří-
padě potřeby těsnění vyměňte za nová.

  Vytmelte netěsnosti mezi rámem oken 
a zdí.

  Skla oken a dveří opatřete tepelně-izolač-
ní fólií.

  Utěsněte škvíry pode dveřmi.
  Při odchodu z domu nevypínejte topení.
  Odborníci doporučují nastavit termostat 

(umístit do obývacího pokoje max. 1,5 m 
od podlahy) tak, aby teplota během noci 
či vaší nepřítomnosti klesla maximálně 
o pár stupňů, například:

 Týden: 6.00 – 21 °C; 7.30 – 19 °C; 11.30 
– 21 °C;  12.00 – 19 °C;  15.00 – 21,5 °C;  
21.30 – 19 °C

 Víkend: 7.00 – 21 °C; 22.00 – 19 °C
  Opatřete si termostatické hlavice, regu-

lační stupně odpovídají těmto teplotám: 
  *– 6 °C ;  1 – 12 °C;  2 – 16 °C ;  3 – 20 °C;   

4 – 24 °C;  5 – 28 °C.

  Radiátory a termostatické hlavice 
nezakrývejte, teplý vzduch by měl volně 
proudit do místnosti.

  Od topných těles odsuňte nábytek a neza-
krývejte je ani záclonami a závěsy,  
ty by měly končit nad topným tělesem.

  Podlahové elektrické topení nezakrývejte 
koberci.

  Chemické čištění otopné soustavy.

9

Energetická poradna
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Šumperský zpravodaj
Zpravodajství

Ve Sluneční škole 
bude jarmark i koledy

Ve středu 7. prosince zažije Sluneční škola 
v Šumperku – Temenici vánoční atmo-
sféru. Od šesté ranní tu bude probíhat 
Vánoční den otevřených dveří spojený 
s jarmarkem, během něhož se návštěvníci 
mohou zapojit do tvořivých dílen pro děti 
i rodiče. Akce vyvrcholí v 18 hodin, kdy 
si všichni společně zanotují nejznámější 
koledy, a zapojí se tak do celostátní akce 
Deníku Česko zpívá koledy. Občerstvení je 
zajištěno. -ger-

„Šestka“ se zaměří na lokální 
a fairtrade produkty

Tradiční vánoční jarmark se uskuteční 
ve čtvrtek 8. prosince od 16 do 18 hodin 
v základní škole v Šumavské ulici. Akce 
bude vyvrcholením dopoledního pro-
jektového dne, který nese název Lokální 
a fairtrade produkty ze Šumperka a okolí. 
Zájemci si budou moci koupit rukodělné 
a lokální výrobky, otevřena bude slow 
fashion skřín se zajímavými módními 
kousky, k mání budou fairtrade káva a jiné 
dobroty. O kulturní program se postará 
školní sbor a žáci „Šestky“.  -ger-

Dětský domov na Vyhlídce 
zve na vánoční výstavu

Vánoční výstava se uskuteční v Dětském 
domově se školou na šumperské Vy-
hlídce ve čtvrtek 8. a v pátek 9. prosince 
vždy od 8 do 17 hodin. Zvána je široká 
veřejnost, zájemci si budou moci nakoupit 
drobné dárky a načerpat vánoční atmosfé-
ru. Podrobné info je na webu organizace: 
www.dds-spk.edupage.org. -red-

„Doriska“ pořádá seminář 
Vánoční mandaly

Zajímavý seminář chystá na začátek 
prosince šumperská „Doriska“. Zájemci se 
na něm naučí namalovat suchým pastelem 
vlastní originální vánoční mandalu a od-
nesou si nejen obraz o velikosti 30 x 30 cm, 
ale i menší mandaly, vhodné jako dárek 
či originální přáníčko. Akreditovaný kurz 
pod vedením výtvarnice a ilustrátorky
Dany Činčarové proběhne v pátek 2. pro- 
since od 8.30 do 15 hodin v artedílně 
na „Komíně“. Bližší informace podá Dana
Vláčelová na tel. č. 725 005 784, vlacelo-
va@doris.cz. -kv-

Šumperský odchovanec oddílu kanoistiky 
Michal Urban, který se po náročných no-
minačních bojích dostal do české reprezen-
tace, dokázal v letošní sezoně, že patří mezi 
juniorskou špičku singlkanoistů ve vodním 
slalomu. 

Při své premiéře v individuálním závodě 
světového šampionátu v Ivree v Itálii vybo-
joval na náročné trati titul vicemistra světa. 
Po tomto skvělém úspěchu si připsal další 
medaili ze závodu družstev na mistrovství 
Evropy v Českých Budějovicích, kde spolu 
s Lukášem Kratochvílem a Tomášem Větrov-
ským získali stříbro.

Letošní sezonu uzavřel Michal na vyhlá-
šení nejlepších sportovců Českého svazu 
kanoistů za rok 2022, jež se konalo v říjnu 
v Praze. Stal se nejlepším juniorským kano-
istou pro letošní rok. -ger-

V posledních několika letech jsme svědky 
napjaté situace na trhu práce, který vykazuje 
rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. 
Na trhu prakticky neexistují volní kvalifi-
kovaní pracovníci. Místní firmy tak složitě 
hledají nové zaměstnance. 

Jediným zdrojem nové kvalifikované pra-
covní síly jsou odborné školy, jež však také 
dlouhodobě trpí nedostatkem žáků, trápí je 
i snižující se zájem o řemeslo. „Dlouhodobě 
máme problém zaplnit řadu učňovských 
oborů. Řemeslo bohužel netáhne a aktuální 

V zahraničí naprosto běžný model úzké spolupráce mezi odborným školstvím a firmami se 
čím dál více prosazuje i v České republice. Aktuálně spojily své síly šumperská Střední škola 
řemesel a Dormer Pramet.

Šumperský kajakář je nejlepším juniorem

Kampaň cílí na budoucí strojaře

Michal Urban (vlevo) se stal nejlepším junior-
ským kanoistou pro letošní rok.  Foto: archiv MU

Společnost Dormer Pramet dlouhodobě poptá-
vá pracovníky strojírenských oborů. 
 Foto: Dormer Pramet

zadání státu je klást důraz na obecné vzdě-
lání,“ říká Irena Jonová, ředitelka Střední 
školy řemesel. Tento trend podle ní postihl 
i strojírenské obory obraběč kovů a stro-
jírenství – obsluha CNC strojů. „Nejsme 
tak schopni pokrývat vysokou poptávku ze 
strany místních firem,“ podotýká Jonová.

Pomocnou ruku nabídla škole společnost 
Dormer Pramet, která sama dlouhodobě po-
ptává pracovníky s tímto profilem. Nejčastěji 
na pozice seřizovač lisař a seřizovač  
CNC strojů. „V minulosti jsme měli vlastní 
učňovské středisko, ale to v 90. letech přešlo 
právě pod současnou Střední školu řeme-
sel. Od té doby spoléháme na absolventy 
z odborných škol, ale těch je dlouhodobě 
nedostatek,“ potvrdila Jana Kaufmanová, 
personální ředitelka společnosti. I proto 
se Dormer Pramet rozhodl strojírenské 
obory a studium na škole řemesel podpořit 
informační kampaní, jež přibližuje možnosti 
studia těchto oborů a rovněž pracovní pod-
mínky pro jejich absolventy.

S informační kampaní nazvanou „Obory 
co letí“ se setkají v listopadu a v prosinci jak 
Šumperané, tak obyvatelé přilehlých obcí. 
Zájemci mohou navštívit speciální stránku 
na adrese www.oborycoleti.cz, kde zjistí 
informace o možném studiu na Střední škole 
řemesel a mohou nahlédnout i do firmy 
Dormer Pramet a seznámit se s příkladem 
pracovních podmínek, které se dnes v tomto 
oboru nabízejí.  -kv-
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Obhájkyně loňského poháru vstupovaly 
do soutěže jako favoritky. V rámci kraj-
ských kol posbíraly nejvyšší bodový součet. 
Ten ještě výrazně navýšily i v konkurenci 
nejlepších týmů z celé republiky, když jasně 
dominovaly se ziskem 9819 bodů a po roce 
se opět radovaly z celkového primátu. 
Potvrdily tak, že v posledních letech jsou 
nejúspěšnějším účastníkem SAP, když téměř 
každoročně nechybějí na stupních vítězů. 
Tým přitom tvořily M. Štoplová, K. Dobešo-
vá, M. Mazáková, E. Aplová, M. Vepřeková, 
E. Kohoutková, S. Sikorová, I. Gieselová  
a E. Berková.

Nejlepšího individuálního výsledku 
dosáhla Martina Vepřeková na 60 m, když 
skončila časem 8.02 s na děleném prvním 
místě. Dominancí pak skončila závěrečná 
štafeta na 4 x 200 m. Náš tým ve složení 

Dobešová, Berková, Vepřeková a Štoplová 
jasně zvítězil časem 1:44.63 s o téměř čtyři 
vteřiny nad druhou štafetou z Gymnázia 
Příbram.

Absolutní senzací je pak počet nasbíra-
ných bodů. Součet 9819 bodů je rekordním 
součtem v historii novodobých Středoškol-
ských atletických pohárů. Navíc naše děvčata 
nadělila druhému týmu z Gymnázia Třebíč 
téměř 800 bodů, což je v této soutěži „ranec“.

Velká pochvala patří všem členkám 
finálového týmu, ale i dalším studentkám, 
jež se zúčastnily okresního, nebo krajského 
kola. Poděkování patří také tělocvikářům 
naší školy, protože mnohdy objevili atletické 
talenty, a tím přispěli k vytvoření velmi 
silného týmu. Za doprovod a koučink děkuji 
L. Vavříkové a K. Vykydalovi. 

 T. Vykydal, trenér

Čtyři intenzivní dny plné zpěvu, setkávání a poznávání. To byla mezinárodní soutěž sborů 
Lisbon Sings 2022, jíž se v první polovině listopadu zúčastnilo sedmadvacet zpěvaček a zpěváků 
komorního sboru Motýli Šumperk. Z portugalské metropole přivezli tři zlatá ocenění.

Ve středu 5. října proběhl v Břeclavi jubilejní 40. ročník Středoškolského atletického po-
háru. Do republikového finále se z krajského kola probojoval také tým děvčat Gymnázia 
Šumperk.

Atletky z gymnázia ovládly finále středoškolského poháru

Radost mladých atletek z  celkového primátu 
byla obrovská.  Foto: T. Vykydal

Komorní sbor Šumperského dětského sbo-
ru odletěl do portugalského Lisabonu na pět 
dní. Během mezinárodní soutěže a festivalu 
Lisbon Sings vstoupili Motýli v konkuren-
ci šestadvaceti sborů do soutěže ve třech 
kategoriích. V ryze dívčí sestavě se vyzpívali 
do zlatého pásma v kategorii mládežnické 
sbory a v náročné kategorii duchovní hudba. 
Pro kategorii folklor doplnily sbor i mužské 
hlasy a v silné konkurenci Indonésie, Švýcar-
ska, Chorvatska a Izraele získali Motýli třetí 
zlaté pásmo. 

ŽAVEZ přivezl první 
místo z Mikulova

Na celostátní přehlídce sborového zpěvu 
dospělých Choralia Mikulov reprezentoval 
město Šumperk smíšený komorní sbor ŽA-
VEZ. V kategorii komorních sborů nenašel 
přemožitele a domů si odvezl vítězství. 
Sbor vznikl pod vedením Víta Sochory te-
prve před třemi lety a jeho činnost byla dva 
roky omezována kvůli covidové pandemii. 
Soutěž v Mikulově byla jeho první, o to víc 
si ocenění váží. -ger-

Knihovnice chystají 
burzu knih a další akce

Už potřetí v letošním roce pořádá knihov-
na burzu vyřazených knih. Ty si budou 
moci zájemci koupit doslova „za hubičku“ 
ve čtvrtek 1. prosince od 12 do 16 hodin 
v malém sále. Burza nabídne beletrii a na-
učnou literaturu pro dospělé. 
V klubovně v suterénu knihovny se v pon-
dělí 5. prosince opět sejde Klub čtenářů. 
Jeho členové budou od 17 hodin diskutovat 
o společně čteném knize Eleny Ferrante Tí-
živá láska a o knihách, jež v poslední době 
četli. V úterý 13. prosince se pak od 18 ho- 
din uskuteční v malém sále knihovny lite-
rární seminář vedený Marií Brožovou,
nazvaný Ženské postavy v ruské a fran-
couzské literatuře druhé poloviny  
19. století, díl druhý.  -kv-

Šumperský sbor vyzpíval v silné konkurenci tři zlatá ocenění. Foto: archiv ŠDS

MOTÝLI JSOU TŘIKRÁT ZLATÍ

Účast na festivalu byla možná díky fi-
nanční podpoře firmy Dormer Pramet s.r.o., 
Ministerstva kultury ČR a města Šumperka 
prostřednictvím jeho příspěvkové organizace 
SVČ Doris. Všem zmíněným organizacím 
sbor děkuje za dlouhodobou podporu. 
Poděkování patří rovněž vedení SVČ Doris, 
Kruhu přátel Šumperského dětského sboru 
a všem sborovým rodinám, jež umožňují 
vedení sboru a sborovým dětem těšit se ze 
společné práce a krásného zpěvu.

 H. Stojaníková, sbormistryně
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Vánoční Šumperk

TRHY, STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
A KONCERTY, TAKOVÝ BUDE 
VÁNOČNÍ ŠUMPERK 2022

Vánoční trhy u radnice se otevřou již s první adventní nedělí 27. listopadu. Adventní období ná-
vštěvníkům zpestří koncerty a vystoupení kapel a interpretů nejrůznějších žánrů. „Kulturní program 
představí nejen oblíbené regionální kapely, ale nabídne rovněž vystoupení několika přespolních účin-
kujících. K romantické vánoční atmosféře přispějí například Honza Mlčoch, který pravidelně obráží 
celorepublikové štace s písněmi Karla Gotta, Miro Žbirka Tribute, Docela Kapela nebo Cimbal Hell 
Band. Z místních uskupení se pak diváci mohou těšit například na Holátka, ŽAVEZ, Micash a při 
zahájení vánočních trhů také na Haleluja Band,“ uvedl Ondřej Procházka z domu kultury. Na pódiu 
rovněž vystoupí děti z místních mateřských i základních škol, jež si připravily vánoční besídky.

Vánoce u radnice potrvají až do Štěpána. Provozní doba trhů bude od 10 do 21 hodin (pouze 
na Štědrý den do 14 hodin), v pátky, v den zahájení a na Mikuláše bude prodloužena do 22 hodin. 
„Prostranství před šumperskou radnicí poskytuje větší prostor a reprezentativnější zázemí pro tuto 
akci. Vánoční atmosféru na tržišti navodí především kulturní program, stylový stánkový prodej, 
vánoční výzdoba i nový mobiliář, jako například odpadové nádoby či plotky. Děti se mohou opět 
těšit na Ježíškovu nebeskou kancelář,“ prozradila Eva Rutarová z oddělení kultury a vnějších vztahů, 
které koordinuje stavbu tržiště a veškeré organizačně-technické záležitosti. 

Náměstí u radnice jako každý rok zdobí vánoční strom. Atmosféru trhů dokresluje výzdoba celé-
ho města, včetně vánočního kuželu na tzv. „Točáku“. 

Po dvouleté pauze by město také rádo navázalo na prodej vánočních hrníčků z roku 2019, jež 
budou k dostání ve stáncích s občerstvením. „Stánkaři budou nabízet stejný typ hrníčku, jako byl 
v roce 2019, pouze v inverzních barvách, tedy bílý hrnek s modrým vánočním motivem. Lidé si ale 
opět budou moci nechat nalít nápoj do vlastního hrníčku, umýt si jej mohou v prostorách veřejných 
toalet v budově radnice. Věříme, že tento krok povede ke zmenšení plastového odpadu,“ doplnila 
Eva Rutarová. -ger-

Město Šumperk ve spolupráci s Domem kultury Šumperk připravují po dvouleté vynuce-
né pauze vánoční trhy u radnice. Akce pod názvem Vánoční Šumperk bude zahájena první 
adventní neděli a potrvá až do Štěpána.    

Neděle 27. listopadu
17.00 hod. na nám. Míru 
Slavnostní rozsvícení vánočního  
stromu
17.15 hod. na nám. Míru 
Vystoupení MŠ Borůvka 
17.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Haleluja Band 

Pátek 2. prosince
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Cimbal Hell Band
 
Sobota 3. prosince
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert Miro Žbirka Revival

Neděle 4. prosince
18.00 hod. na nám. Míru 
Vánoční koncert Waldy

Pondělí 5. prosince
17.17 hod. na nám. Míru 
Setkání se svatým Mikulášem, tradiční 
průvod od hotelu Grand v 17 hod.  
k radnici, pořádá Římskokatolická 
farnost Šumperk

Pátek 9. prosince
9.00-16.00 hod. na Hlavní třídě mezi 
OD Jednota a hotelem Grand 
Vánoční farmářské trhy, pořádají měs-
to a Okresní agrární komora Šumperk 

PROGRAM AKCE VÁNOČNÍ ŠUMPERK

Dopravní situace v centru mesta Šumperka 
v období konání vánocních trhu 2022

Legenda

Úplná dopravní uzavírka

od 25.11.2022, 08:00 hod.

do 27.12.2022, 18:00 hod.

Zákaz stáníod 18.11.2022, 08:00 hod.

nejdéle do 03.01.2023 

Umístění vánočního stromu od 16.11.2022

Dopravní situace v centru města Šumperka

v období konání vánočních trhů 2022

Průjezd náměstím Míru

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech od neděle 27.11. do pondělí 26.12.2022 

budou na nám. Míru probíhat vánoční trhy. S organizací vánočních trhů u radnice je 

spojena také úprava dopravního provozu kolem radnice:

 od středy 16.11. 2022 nebude možné parkovat před morovým sloupem  
 

 z důvodu umísťování vánočního stromu,

 od 18.11.2022 v celém prostoru před hlavním vchodem radnice nebude  
 

 z důvodu stavby vánočních stánků možné parkovat. Průjezd tímto místem však   

 bude možný do pátku 25.11. do 8:00, kdy se následně úsek před radnicí uzavře  

 až do pondělí 27.12.2022 do 18:00, 

 poté bude úsek zprůjezdněn, avšak nebude možné zde dále parkovat z důvodu   

 demontáže stánků. Parkování zde nebude možné do odvozu stánků,   
 

 předpokládáme nejdéle do úterý 03.01.2023. 

Dopravní situace a možný průjezd nám. Míru je zobrazen v přiloženém plánku.  

Úplná uzavírka náměstí Míru a přilehlých ulic:

Ve dnech konání níže uvedených akcí budou krátkodobě uzavřeny ulice 

Lužickosrbská, Polská, Valašská, Sadová a celé náměstí Míru:

 neděle 27.11. od 16:30 do 19:30 hod. – Rozsvícení vánočního stromu,

 pondělí 05.12. od 16:30 do 18:00 hod. – Mikuláš. 

Omlouváme se tímto za možné komplikace, děkujeme za pochopení a přejeme 

příjemné prožití vánočních svátků.

Od neděle 27. listopadu do pondělí 26. prosince dochází k úpravě 
dopravního provozu kolem radnice:
Po celou dobu konání trhů nelze parkovat u morového sloupu a rov-
něž v celém prostoru před hlavním vchodem radnice. Úsek před 
radnicí bude pro dopravu uzavřen od pátku 25. listopadu 
do pondělí 26. prosince do 18 hodin. Poté bude komunikace 
zprůjezdněna, parkování zde však nebude možné z důvodu demon-
táže stánků a jejich odvozu, a to nejdéle do úterý 3. ledna. 

Úplná uzavírka náměstí Míru a přilehlých ulic:
neděle 27. listopadu od 16.30 do 19.30 hod. – rozsvícení vánočního 
stromu,
pondělí 5. prosince od 16.30 do 18.00 hod. – Mikuláš.
Ve dnech konání těchto akcí budou na nezbytně nutnou dobu 
uzavřeny ulice Lužickosrbská, Polská, Valašská, Sadová a celé náměstí 
Míru. Důvodem je zajištění bezpečnosti návštěvníků obou akcí. 
Město se omlouvá za možné komplikace.

Legenda Průjezd náměstím Míru
Umístění vánočního stromu

Zákaz stání
od 18. 11. 2022, 8.00 hod.
nejdéle do 3. 1. 2023

Úplná dopravní uzavírka
od 25. 11. 2022, 8.00 hod.
do 27. 12. 2022, 18.00 hod.

Legenda

Úplná dopravní uzavírka
od 25.11.2022, 08:00 hod.
do 27.12.2022, 18:00 hod.

Zákaz stání
od 20.11.2022, 15:00 hod.
nejdéle do 03.01.2023 

Umístění vánočního stromu od 16.11.2022

Dopravní situace v centru města Šumperka
v období konání vánočních trhů 2022

Průjezd náměstím Míru

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech od neděle 27.11. do pondělí 26.12.2022 
budou na nám. Míru probíhat vánoční trhy. S organizací vánočních trhů u radnice je 
spojena také úprava dopravního provozu kolem radnice:
 od středy 16.11. 2022 nebude možné parkovat před morovým sloupem   
 z důvodu umísťování vánočního stromu,
 od 20.11.2022, 15:00 hod., v celém prostoru před hlavním vchodem radnice   
 nebude z důvodu stavby vánočních stánků možné parkovat. Průjezd tímto   
 místem však  bude možný do pátku 25.11. do 8:00, kdy se následně úsek před   
 radnicí uzavře až do pondělí 27.12.2022 do 18:00, 
 poté bude úsek zprůjezdněn, avšak nebude možné zde dále parkovat z důvodu   
 demontáže stánků. Parkování zde nebude možné do odvozu stánků,    
 předpokládáme nejdéle do úterý 03.01.2023. 
Dopravní situace a možný průjezd nám. Míru je zobrazen v přiloženém plánku.  

Úplná uzavírka náměstí Míru a přilehlých ulic:
Ve dnech konání níže uvedených akcí budou krátkodobě uzavřeny ulice 
Lužickosrbská, Polská, Valašská, Sadová a celé náměstí Míru:
 neděle 27.11. od 16:30 do 19:30 hod. – Rozsvícení vánočního stromu,
 pondělí 05.12. od 16:30 do 18:00 hod. – Mikuláš. 

Omlouváme se tímto za možné komplikace, děkujeme za pochopení a přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků.
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Neděle 4. prosince
18.00 hod. na nám. Míru 
Vánoční koncert Waldy

Pondělí 5. prosince
17.17 hod. na nám. Míru 
Setkání se svatým Mikulášem, tradiční 
průvod od hotelu Grand v 17 hod.  
k radnici, pořádá Římskokatolická 
farnost Šumperk

Pátek 9. prosince
9.00-16.00 hod. na Hlavní třídě mezi 
OD Jednota a hotelem Grand 
Vánoční farmářské trhy, pořádají měs-
to a Okresní agrární komora Šumperk 

18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Holátka

Sobota 10. prosince
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Docela kapela

Neděle 11. prosince
18.00 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Micash 
19.30 hod. na nám. Míru 
Koncert sboru Žavez
 
Středa 14. prosince
10.00 hod. na nám. Míru 
Prodej zabijačkových produktů 

14.30-17.30 hod. na nám. Míru 
Vánoční dílničky u radnice, výroba dá-
rečků s vánoční tématikou, seznámení 
s vánočními tradicemi
15.00 hod. na nám. Míru 
Vánoční besídka mateřských a zákl. škol
 
Čtvrtek 15. prosince
10.00 hod. na nám. Míru 
Prodej zabijačkových produktů 
15.00 hod. na nám. Míru 
Koncert Růžových dětí ŠDS a Vánoční 
besídka mateřských a základních škol

Pátek 16. prosince
10.00 hod. na nám. Míru 

Prodej tradičních zabijačkových 
produktů
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Barack Stage

Sobota 17. prosince
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Karel Gott Cover

Neděle 18. prosince
18.00 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely Black Hat

Pátek 23. prosince
18.30 hod. na nám. Míru 
Koncert kapely AG 4

Hlavní 
třídu 

„obsadí“ Vánoční 
farmářské trhy

Chybět letos nebudou ani 
oblíbené farmářské trhy, které 

ve spolupráci s městem Šum-
perkem připraví na pátek 9. pro-

since od 9 do 16 hodin Okresní 
agrární komora Šumperk. Akce 

bude probíhat v místě obvyklých 
farmářských trhů, tedy na Hlavní 

třídě mezi obchodním domem 
Jednota a bývalým hotelem 

Grand. Návštěvníci si budou 
moci opět vybírat z potra-

vin přímo od výrobců 
regionálních produktů, 

z řemeslných výrobků 
a z dalšího 

zboží. 

Vánoční provozní doba 
Informačního centra Šumperk

19. – 22. prosince 
8.00–12.00, 12.30–17.00
23. – 26. prosince zavřeno
27. – 29. prosince 
8.00–12.00, 12.30–15.00
30. prosince 8.00–11.00
31. prosince – 1. ledna 
zavřeno
2. ledna 10.00–17.00

Strom 
splněných 
přání opět zdobí 

„Íčko“

Strom splněných přání 
se i letos rozzářil v Infor-
mačním centru Šumperk 
na Hlavní třídě. Hlavním cílem 
tohoto tradičního dobročinného 
projektu je udělat radost dětem 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a letos poprvé i dětem 
s poruchou autistického spektra 
ze Šumperka. Z přání dětí, jež 
jsou na stromečku, si mohou 
„ježíšci“ vybrat, která vyplní. 
Až do pondělí 12. prosince 
pak mají čas dárky koupit 
a zabalené ve vánočním 
papíru je přinést 
do informačního 
centra. 

PROGRAM AKCE VÁNOČNÍ ŠUMPERK



14

Šumperský zpravodaj
Kultura

„Vystoupení Lenky Filipové bývají plná 
emocí, neobyčejné lidské skromnosti, 
virtuózních muzikantských výkonů 
a spontánní komunikace s publi-
kem. V rámci vánočního koncer-
tu posluchačům nabídne své 
nestárnoucí hity a velkolepou 
projekci,“ láká návštěvníky 
na koncert produkční domu 
kultury Michaela Horá-
ková. Prozrazuje, že 
na koncert si Lenka 
Filipová pozvala 
několik hostů, tím 
hlavním je smyč-
cový soubor Brno 
Strings. Vznikl spo-
jením vynikajících 
hudebníků, zaměřu-
jících se na interpre-
taci komorní hudby. 
Členové souboru jsou 

Tři nové výstavy budou v prosinci k vidění v šumperském muzeu. Hollarovu galerii zaplní 
Vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách Břetislava Vávry, Rytířský sál bude patřit výtvarnici 
Míle Prokůpkové a v Galerii mladých bude vystavovat Dominik Hrdlička.

Dům kultury Šumperk se ve středu 14. prosince zahalí do sváteční atmosféry. S vánočním 
programem zavítá do velkého sálu oblíbená česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudeb-
ní skladatelka Lenka Filipová.

Lenka Filipová přijede s vánočním koncertem

V muzeu otevřou tři nové výstavy

Lenka Filipová nabídne posluchačům své nestár-
noucí hity.  Foto: archiv DK

Míla Prokůpková nabídne náhled do světa ka-
ligrafie a kresby.  Foto: archiv VM

Část velkého betlému s vesničkou, který vytvo-
řil Břetislav Vávra.  Foto: archiv VM

Vánoční atmosférou prostoupená výstava 
v Hollarově galerii představí od soboty  
3. prosince dílo řezbáře samouka Břetislava 
Vávry z Klopiny. V centru pozornosti bude 
zejména betlém, ale také originálně pojatá 
křížová cesta a scéna s vojenskou husitskou 
vozovou hradbou a s množstvím postav 
vojáků a koní.

Ve čtvrtek 8. prosince bude v Rytířském 
sále v 17 hodin zahájena vernisáží autorská 

výstava šumperské rodačky Míly Prokůp-
kové. Nabídne náhled do světa kaligrafie 
a kresby, kterým se výtvarnice dlouhá léta 
věnuje. V Galerii mladých pak bude o týden 
později otevřena autorská výstava začínající-
ho malíře a výtvarného samouka Dominika 
Hrdličky, nazvaná Andělé světla.  -kv-

Vánoce od srdce 
proběhnou ve Švagrově

V letošním roce jsme pro šumperskou 
veřejnost připravili předvánoční novinku. 
V sobotu 3. prosince od 9 do 17 hodin jsme 
naplánovali vánoční akci pro děti a jejich 
rodiče nazvanou Vánoce od srdce. 
Ve Středisku ekologické výchovy Švagrov 
ve Vernířovicích se můžete těšit na vyrábění 
upcyklovaného dárku, tvoření originál-
ních balicích materiálů na dárky, zdobení 
a napsání vánočního přání pro seniory. 
Nebudou chybět vánoční tradice našich 
předků, pečení perníčků nebo výroba dárku 
pro zvířata v přírodě. Účastníci také mohou 
projít krátkou stezku o čtyřech zastaveních,
týkajících se adventních nedělí. Koho zastih-
ne hlad, bude si moct pochutnat na zelňačce 
přímo z kotlíku.  
Absolvování všech stanovišť zabere asi dvě 
až tři hodiny, podle šikovnosti a věku dětí. 
V 15 hodin bude ukončen prodej vstupenek, 
aby účastníci stihli vše dokončit. Detailní 
informace najdete na webu www.doris.cz 
v sekci Akce pro veřejnost. 
Ze srdce se těšíme na předvánoční čas strá-
vený s vámi.  Vaše Doriska 

Během akce „dýchne“ na návštěvníky předvá-
noční atmosféra.  Foto: SVČ Doris

první hráči brněnských orchestrů Janáčko-
vy opery a Filharmonie Brno a dlouholetí 

členové komorních souborů Czech 
Virtuosi, Českých komorních 

sólistů, kvarteta Incognita nebo 
Slovanského kvarteta.

Mnohé písně Lenky Filipové 
jsou v povědomí poslucha-
čů již desítky let, ale ani tak 
dlouhý čas jim nic neubral 

na intenzitě a poetičnosti. 
Texty Zdeňka Rytíře 
nebo Gábiny Osval-

dové dnes mnohdy 
získávají zcela nový 
a neotřelý rozměr. 
Přesvědčit se o tom 
mohou všichni, 
kteří na koncert 
ve středu 14. prosin-
ce od osmé večerní 

přijdou. -red-

Ve svátky a na silvestra 
bude knihovna uzavřená

O hodinu dříve, tedy o páté odpolední, se 
v pátek 23. prosince uzavře půjčovna pro 
dospělé Knihovny TGM. Obě půjčovny, pro 
dospělé a pro děti a mládež, budou zavřené 
v sobotu 24., v pondělí 26. a v sobotu 31. pro- 
since. V době mezi vánočními svátky, tedy 
v úterý 27., ve středu 28. a v pátek 29. prosince, 
bude půjčovna pro dospělé otevřena od  
8 do 17 hodin, dětská půjčovna pak od  
9 do 17 hodin. Druhý svátek vánoční bude 
rovněž uzavřena pobočka knihovny ve spo-
lečenském středisku Sever. K běžné provozní 
době se knihovna vrátí v pondělí 2. ledna. -kv-
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Vánoční atmosféru navodí 
v knihovně sbor Amate

Vánoční koncert odehraje v úterý 20. pro- 
since v Knihovně TGM ženský komorní 
sbor Amate ze Zábřehu, jenž vznikl na-
prosto nečekaně před čtyřmi lety z touhy 
zpívat, setkávat se a společně se radovat 
z hudby. Má za sebou vystoupení na ver-
nisážích, vánočních koncertech i na bene-
fičním koncertě pro Spolek pro kostelíček 
Božího těla Bludov. Spolu se svými hosty 
Marií Ševčíkovou (housle), Jiřím Pospíši-
lem (tenor), Antonínem Minářem (kon-
trabas), Miroslavem Tesařem (violoncello) 
a Petrem Vočkou (klavír) se představí 
ve skladbách vánočních i nevánočních, 
barokních, lidových, filmových  
a muzikálových. Koncert začíná v 17 ho- 
din ve velkém sále knihovny a vstupné je 
dobrovolné. -red-

„Trauma je neviditelná síla, která for-
muje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak 
milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to 
kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní 
protagonista filmu Gabor Maté, kanad-
ský lékař maďarského původu, proslulý 
odborník na závislosti, trauma, jeho léčení 
a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí 
nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás 
samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně 
moudrý a laskavý člověk, který se nebojí 
mluvit o svém vlastním traumatu, stigmati-
zaci a o svém závislostním chování.

Film uvede Oko v pátek 2. prosince 
od 17.30 hodin. Na promítání naváže beseda 
s Markétou Černouškovou, terapeutkou 
v Domě osobního rozvoje Maitrea v Praze, jež 
při práci mimo jiné vychází právě z přístupu 
Gabora Maté Compassionate Inquiry (sou-
citné dotazování). Bohatou studnicí inspirace 
je jí cesta uzdravování vlastního vývojového 

„Vycházíme z rockových základů, ale dou-
fám, že je v tom cítit blues, country, folk i fol-
klor,“ říká Jaromír Švejdík. Na rozdíl od jeho 
předchozích projektů, jako byly Priessnitz, 
Umakart, Jaromír 99 & The Bombers či Kaf-

Proč se z úzkostí, depresí a jiných duševních obtíží stala epidemie? Proč je stále více lidí 
závislých na návykových látkách, na práci, na hraní, na mobilu, na sociálních sítích? Proč nás 
trápí autoimunitní onemocnění? Celosvětově uznávaný lékař, terapeut a autor řady bestselle-
rů Gabor Maté tyto jevy osvětluje ve filmu Moudrost traumatu.

Letní kapela je počinem zpěváka, textaře a výtvarníka Jaromíra Švejdíka, známého jako 
Jaromír 99. Vznikla v roce 2019, v době koronavirové pandemie, a odkazuje na jesenická 
specifika.

Oko promítne oceňovanou Moudrost traumatu

Ženský komorní sbor Amate vznikl před 
čtyřmi lety v Zábřehu.  Foto: Amate

Hlavní protagonista filmu Gabor Maté. 
 Foto: archiv

traumatu a zkušenosti, které získala v osob-
ním životě a při práci volební pozorovatelky 
a politické analytičky v mnoha zemích světa 
na takřka všech kontinentech. -kn-

ka Band, lze v Letní kapele najít spíše vokály 
než kytarová sóla, je to víc návrat ke koře-
nům a méně trendů. Hudebníci z Jesenicka 
zahrají ve velkém sále knihovny v pátek  
16. prosince od osmé večerní.  -red-

LETNÍ KAPELA ZAHRAJE V KNIHOVNĚ

Letní kapela hudebníka a výtvarníka 
Jaromíra 99. Foto: V. Veškrna

Galimatyáš láká děti 
na pohádku o betlémské 
hvězdě 

Představte si předvánoční svět, ve kterém 
se všechny symboly Vánoc zbláznily a od-
mítají plnit svou funkci tak, jak jsme na to 
zvyklí. Ryby, co se nechtějí lovit, ozdoby, 
co se bojí výšek, dárky, co se nechtějí 
darovat, a mnoho dalších předvánočních 
útrap. A k tomu všemu zmizela Betlémská 
hvězda a zavládla Tma. Naštěstí na tuto 
záchranu nejkrásnějších dnů v roce ne-
budou děti, které přijdou se svými rodiči 
v sobotu 17. prosince do knihovny, samy. 
Představení „Kam se poděla Betlémská 
hvězda?“ nabídne v rámci oblíbeného 
cyklu Do knihovny za pohádkou šumper-
ský spolek Galimatyáš od desáté dopolední 
ve velkém sále. -red-
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SPOLEČENSKÝ SERVIS – Kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šum-
perk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí. Změna programu vyhrazena!

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

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

Dlouhodobé výstavy
  Do 19. 2. Kam nechodí slunce, tam 

chodí lékař, regionálně zaměřená vý-
stava přibližuje vývoj poskytování zdra-
votní péče od 19. století po současnost, 
výstavní síň, muzeum

  Od 3. 12. do 26. 2. Vánoční a jiné 
příběhy v dřevořezbách Břetislava 
Vávry, Hollarova galerie, muzeum

  Do 4. 12. Vladimír Renčín, Rytířský 
sál, muzeum

  Od 8. 12. do 19. 2. Míla Prokůpko-
vá, autorská výstava šumperské rodačky, 
Rytířský sál, muzeum

  Do 19. 3. Afrika v Muzejíčku, Mu-
zejíčko, muzeum

  Do 11. 12. Barevný svět Markéty 
Bajgarové, výstava kreseb, Galerie mla-
dých, muzeum

  Od 15. 12. do 5. 3. Dominik Raziel. 
Andělé světla, výstava začínajícího 
malíře a výtvarného samouka, Galerie 
mladých, muzeum

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

  Blues Alive, dlouhodobá výstava 
mapující historii i současnost světově 
významného festivalu, předsálí Rytířské-
ho sálu, muzeum

  Od  30. 11. do  1. 1. Václav Rožánek 
(+1994) – „V  kráse syrovosti“, výstava 
obrazů, vernisáž proběhne 30. 11. v 18 hod., 
Galerie J. Jílka

  Do 4. 1. Ivan Prokop: Devět židov-
ských cest, výstava fotografií, půjčovna 
pro dospělé, knihovna

  Do 22. 1. Už jsme plnoletí!, výstava 
k osmnáctinám uměleckých oborů VOŠ 
a SPŠ Šumperk, výstava je přístupná 
vždy hodinu před představením nebo 
na vyžádání, divadlo

  Od 1. 12. Jiří Hanuš: Forma/Detail/
Struktura, výstava grafiky, Eagle Galle-
ry: Galerie Fabrika 

Vánoční Šumperk
Vánoce u radnice na nám. Míru trvají 

od neděle 27. listopadu do pondělí  
26. prosince, obvyklá provozní doba je 
od 10 do 21 hod., 27. 11., 2. 12., 5. 12.,  

9. 12., 16. 12. a 23. 12. od 10 do 22 hod.,  
24. 12. od 9 do 14 hod.

Čtvrtek 1. prosince
   12.00–16.00 Burza knih, beletrie 

a naučná literatura, malý sál, knihovna
  15.30 Divnosvět 3D, USA, animova-

ný, dobrodružný, ČZ
  17.40 Vánoční příběh, ČR, komedie, 

12+
  19.00 Jiří Hanuš: Forma/Detail/

Struktura, vernisáž výstavy grafiky, 
Eagle Gallery: Galerie Fabrika 

  20.00 Grand Prix, ČR, komedie, drama, 
12+

Pátek 2. prosince
  8.30–15.00 Seminář Vánoční manda-

ly, malování květinových kruhových ob-
razů suchým pastelem pomocí papírových 
šablon, třeba se přihlásit předem na tel. 
725 005 784, výtvarný ateliér, Komín

  14.00–19.00 Vánoční ozdoby, výroba 
tradičních i méně známých vánočních 
ozdob, třeba se přihlásit předem, výtvar-
ný ateliér, Komín

  15.20 Největší dar, ČR, pohádka
  17.00 Michal Nesvadba: Michalovi 
mazlíčci, pořádá NES PRODUKCE, 
velký sál, dům kultury

   17.30 Moudrost traumatu, USA, 
CAN, promítání a debata s M. Černouš-
kovou, české titulky, kino Oko

  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 
kapely Cimbal Hell Band, nám. Míru

  20.00 Když promluvila, USA, drama, 
15+

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

Sobota 3. prosince
  9.00–17.00 Vánoce od srdce, vánoční 

tvořivé dílny, pečení perníčků, tradice, 
procházka po 4 zastaveních, zelňačka 
na ohni, více na tel. 725 083 206, Švagrov

  10.00 Vánoční setkání s hudbou, 
vystoupí Y. Jurčíková – soprán, V. Mráč-
ková Fučíková – mezzosoprán, J. Houfo-
vá – klavírní spolupráce, klášterní kostel 

  14.30 Kvík, NL, animovaný, pohádka, 
ČZ

  16.00 Srdce dubu, FR, animovaný, ČZ
   17.00 Hokej muži: Draci Pars Šum-

perk – HC Dynamo Pardubice B, zimní 

stadion
  17.55 Největší dar, ČR, pohádka
  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 

Miro Žbirka Revival, nám. Míru
  19.00 Mrzák inishmaanský, černá 
komedie, P, VK, divadlo

 20.00 Vánoční příběh, ČR, komedie, 12+

Neděle 4. prosince
  9.30–15.30 FlerMarket Šumperk, prodej 

originálních řemeslných výrobků, pořá-
dá Fler.cz a Bokomana, velký sál, dům 
kultury

  15.30 Největší dar, ČR, pohádka
  17.35 Vánoční příběh, ČR, komedie, 

12+
  18.00 Vánoční Šumperk: Vánoční 

koncert Waldy, nám. Míru
  20.00 Když promluvila, USA, drama, 15+

Pondělí 5. prosince
  17.00 Klub čtenářů: Elena Ferrante 

– Tíživá láska, setkání nad knihou a de-
bata nad dalšími tituly, klubovna v sute-
rénu, knihovna

  17.17 Vánoční Šumperk: Setkání se 
svatým Mikulášem, tradiční průvod 
od hotelu Grand v 17 hod. k radnici, po-
řádá Římskokatolická farnost Šumperk, 
nám. Míru 

  17.30 Vánoční příběh, ČR, komedie, 12+
  19.00 KLASIKA VIVA: Klavírní 

kvarteto Josefa Suka, pořádá Agentura 
JD klášterní kostel, dům kultury

Úterý 6. prosince
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  18.00 František Kotleta, beseda se 
spisovatelem a bývalým novinářem  
L. Kyšou, velký sál, knihovna

Středa 7. prosince
  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– PSG Berani Zlín, zimní stadion
  18.00 Česko zpívá koledy, společné 

zpívání koled u divadla
 18.00 Česko zpívá koledy, ZŠ Sluneční
  18.00 Artvečer – FK: Taxi Teherán, 

IRN, drama, road movie
   18.00 Koncert klavírního oddělení 

ZUŠ, klášterní kostel

Kalendář akcí
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Čtvrtek 8. prosince
  10.00 Bylo nás pět, adaptace hu-
moristického románu, školy, VK, diva-
dlo

  17.00 Míla Prokůpková, vernisáž 
autorské výstavy šumperské rodačky, 
Rytířský sál, muzeum

  17.00 Mrzák inishmaanský, černá 
komedie, od 16.30 hod. dramaturgický 
úvod, C, VK, divadlo

  18.00 Václav Havel tady a teď, beseda 
s M. Žantovským, velký sál, knihovna

   18.00 Barokní Vánoce, koncert ZUŠ, 
klášterní kostel

Pátek 9. prosince
  9.00–16.00 Vánoční Šumperk: Vánoční 

farmářské trhy, pořádají město a Okres-
ní agrární komora Šumperk, Hlavní 
třída mezi OD Jednota a hotelem Grand

   9.00–16.00 Adventní tvoření, 
pečení a zdobení perníčků, výroba vá-
nočních přání a dekorací a další aktivity, 
muzeum

   13.00–17.00 Ptačí dílna, výroba 
dřevěného ptačího krmítka, zajímavosti 
o životě ptáků v zimním období, hobby 
ateliér, vila Doris

  15.30 Divnosvět, USA, animovaný, 
dobrodružný, ČZ

  17.35 Šílená noc, USA, akční, thriller, 15+
  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 

kapely Holátka, nám. Míru 

Sobota 10. prosince
  9.30 Kuželky ženy 2. liga, sk. B: KK 

Šumperk – KK Zábřeh, kuželna, Tyršův 
stadion

  10.00, 14.00 Volejbal KP muži: TJ Šum-
perk – SKUP Olomouc, sportovní hala, 
3. ZŠ 8. května

  10.00, 14.00 Volejbal KP ženy: TJ Šum-
perk – TJ Sokol Bohuňovice, sportovní 
hala, 3. ZŠ 8. května

  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 
kapely Docela kapela, nám. Míru

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

Neděle 11. prosince
   10.00 Popletené Vánoce, Divadlo 
Sympatie Ostrava, velký sál, dům kultury

  13.00 Kuželky muži 3. liga, sk. C: KK 
Šumperk – TJ Sokol Bohumín, kuželna, 
Tyršův stadion

  15.30–18.30 Relax na „Komíně“, tři 
hodiny plné pohybu a uvolnění pro ženy 
a dívky, tančírna, Komín

  18.00 Vánoční Šumperk: Koncert 
kapely Micash, nám. Míru

  19.30 Vánoční Šumperk: Koncert 
sboru Žavez, nám. Míru 

Pondělí 12. prosince
  18.00–19.30 Kurz řeckých tanců, sál, 
středisko Sever

Úterý 13. prosince
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  18.00 Literární seminář: Ženské po-
stavy v ruské a francouzské literatuře 
druhé poloviny 19. století – 2. díl, ženy 
v díle Flauberta, Tolstého, Dostojevského 
a dalších, přednáší M. Brožová, malý sál, 
knihovna

  18.00 Balet v Oku: Královský balet – 
Diamantová oslava, GB, balet z Royal 
Opera House Londýn, 12+

  19.00 Dobytí Pradědu, komedie, 
Studio D123, G, VK, Hrádek, divadlo

Středa 14. prosince
  od 10.00 Vánoční Šumperk: Prodej 

tradičních zabijačkových produktů, 
nám. Míru 

   14.30–17.30 Vánoční Šumpek: 
Vánoční dílničky u radnice, výroba 
dárečků s vánoční tematikou, seznámení 
s vánočními tradicemi, nám. Míru

  15.00 Vánoční Šumperk: Vánoční 
besídka mateřských a základních škol, 
nám. Míru 

  17.00 Artvečer – FK: Naděje až do kon-
ce, ČR, dokumentární

  17.00 Mrzák inishmaanský, černá 
komedie, G, VK, divadlo

  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 
výroba vánoční dekorace, třeba přihlásit 
se předem, šicí dílna, Komín

   18.00 Vánoční koncert smyčcového 
orchestru ZUŠ, klášterní kostel

  20.00 Lenka Filipová – Vánoční kon-
cert se smyčcovým souborem, velký sál, 
dům kultury

Čtvrtek 15. prosince
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  od 10.00 Vánoční Šumperk: Prodej 
tradičních zabijačkových produktů, 
nám. Míru 

  15.00 Vánoční Šumperk: Koncert 
Růžových dětí Šumperského dětské-
ho sboru Motýli a Vánoční besídka 
mateřských a základních škol, 
nám. Míru 

   18.00 Vánoční koncert dechového 
oddělení, kaple klášterního kostela

Pátek 16. prosince
   10.00 Hobit, pohádka, školy, VK, 
divadlo

  od 10.00 Vánoční Šumperk: Prodej 
tradičních zabijačkových produktů, 
nám. Míru 

  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 
kapely Barack Stage, nám. Míru

   20.00 Letní kapela, velký sál, knihovna

Sobota 17. prosince
    9.00–17.00 Louskáček na Ko-

míně, celodenní akce, během níž se 
děti hravě seznámí s dějem kouzelného 
vánočního příběhu malé Klárky, tanečně 
pohybové i tvořivé dílny, třeba přihlásit 
se na tel. 702 056 057, Komín

   10.00 Do knihovny za pohádkou: 
Kam se poděla Betlémská hvězda?, spo-
lek Galimatyáš, velký sál, knihovna

  10.00 Vánoce v Bradavicích, 
víkendová akce do 18. 12. do 12 hod., 
s přespáním, turnaj ve famfrpálu, hra 
ve městě, večerní ples, třeba přihlásit se 
na tel. 725 796 710, tělocvična, Komín

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
  ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz

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

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

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz, 
       www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
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Poslední letošní výstava v Galerii Jiřího Jílka, nesoucí název „V kráse syrovosti“, představí 
tvorbu formálně neškoleného „samouka“ Václava Rožánka. Ve středu 30. listopadu ji v 18 ho-
din zahájí vernisáž a potrvá do 1. ledna, kdy se v 15 hodin uskuteční její novoroční derniéra.

Jílkovu galerii zaplní krása syrovosti Václava Rožánka

Zesnulý kurátor galerie Miroslav Koval 
před dvěma lety k výstavě, kterou tehdy 
„zhatila“ koronavirová epidemie, napsal: 
„Vladimír Boudník se malbou neživil, ale 
byla mu vším. „Belle matiére“ (krásná 
hmota), tady doslovně nádherný materiál 

drsně krásné povahy hmoty v její samotvo-
řivosti, je snad nejvýstižnějším pojmenová-
ním toho, co je pravým smyslem všech jeho 
syrových obrazů a výbušných kreseb. Motivy 
nezobrazují, ale hmotou zpřítomňují. Ve své 
neuhlazenosti lávové povahy jsou jedineč-
ným objektem…“. -red-

Miroslav Koval a to podstatné

Mimořádná osobnost Miroslava Kovala 
(26. 11. 1944 Havlíčkův Brod – 15. 6. 2022), 
výtvarníka, kurátora a nestora šumperské 
Galerie Jiřího Jílka, dalece přesahuje rámec 
šumperského regionu. Na výtvarné scéně se 
Miroslav Koval pohyboval od svých studií 
na Akademii výtvarných umění v Praze 
(1965–1971). Ačkoliv vystudoval malbu, 
od osmdesátých let v jeho tvorbě dominu-
jí spíše kresba, fotografie či fotoprůsvity, 
přesněji odrážející jeho životní filozofii 
a postoje. Učarovaly mu světelné schopnosti 
černé a bílé, jejich variace tonality, kontrastu 
a jasu ve své široké škále odstínů. Černobílá 
kresba či fotografie má schopnost vyjádřit 
mimořádně přesvědčivě imaginativní nuan-
ce reality, fantazie, snu a skutečnosti, stejně 

  16.00 Vánoční koncert Šumperské-
ho dětského sboru, tradiční koncert 
všech oddělení ŠDS, prodej vstupenek 
v IC Šumperk, velký sál, dům kultury

  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 
kapely Karel Gott Cover, nám. Míru

  19.00 Dobytí Pradědu, komedie, 
Studio D123, VK, Hrádek, divadlo

Neděle 18. prosince
  18.00 Vánoční Šumperk: Koncert 

kapely Black Hat, nám. Míru 

Pondělí 19. prosince
  16.00 Zpívání koled u sovy, zpívají 

děti ŠDS, sady 1. máje
  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC Dukla Jihlava, zimní stadion
    18.00 Koncert kytarového orchestru 

ZUŠ, klášterní kostel

Úterý 20. prosince
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  17.00 Amate Zábřeh – Vánoční kon-
cert, vstupné dobrov., velký sál, knihovna

Středa 21. prosince
  11.15 Frankenstein, legendární 
horor, od 11 hod. dramaturgický úvod, 
školy, VK, divadlo

  18.00 Artvečer – FK: Strachy v nás, PL, 
drama, 12+

  19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psychologické drama, A, VK, divadlo

Čtvrtek 22. prosince
  15.15 Kocour v botách: Poslední 

přání, USA, animovaný, akční, ČZ
  17.20 Balet v Oku: Královský balet – 

Louskáček, GB, balet z Royal Opera 
House Londýn

    18.00 Vánoční putování Evropou, 
koncert ZUŠ, klášterní kostel 

Pátek 23. prosince
  18.30 Vánoční Šumperk: Koncert 

kapely AG 4, nám. Míru 

Neděle 25. prosince
  16.30 Jakub Jan Ryba – Česká mše 

vánoční, šumperský vánoční sbor pod 
vedením R. Janků, klášterní kostel

Pondělí 26. prosince
  19.00 Statement Party 2022, Dorian, 

Robin Zoot, Renne Dang, Maniak, Tas, 
velký sál, dům kultury

Úterý 27. prosince
  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC Stadion Litoměřice, zimní stadion

Středa 28. prosince
  18.00 Artvečer – FK: Neuvěřitelné, ale 

pravdivé, FR, komedie
  19.00 Testosteron, pikantní komedie, 
VK, divadlo

Čtvrtek 29. prosince
   9.00, 10.30 Méďa Špuntík, pohád-
ka pro batolátka, Hrádek, VK, divadlo

Pátek 30. prosince
  17.00 Frankenstein, legendární ho-
ror, derniéra, VK, divadlo

Sobota 31. prosince
  18.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, VK, divadlo

Hlava, 57 x 42,5 cm, kombinovaná technika, 
karton, polovina 80. let

Miroslav Koval.  Foto: archiv

tak idyly a běsů v atmosféře našich životů. 
Miroslav Koval uvnitř těchto atmosfér 
vypodobňuje krajinu, zásadní téma svého 
uměleckého projevu, respektive projekci člo-
věka do krajiny coby přiznání přirozeného 
řádu bytí. Lidská bytost se však pochopení 
smyslu vlastního bytí v přirozeném koloběhu 
života často vědomě, nevědomě či podvě-
domě brání. Neřešitelný rozpor existujícího, 
a člověkem postupně poznávaného světa pak 
vytváří jakousi dvojspirálu, kdy proti sobě 
stojí protiklady lidské seberealizace v sou-
časném světě a skutečná spirituální podstata. 
Věnováno Miroslavu Kovalovi, k jeho letoš-
ním nedožitým 78. narozeninám.

 Pavlína Vogelová
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Třetí premiéra letošní sezony bude patřit hře Mrzák inishmaanský. Název možná působí tro-
chu depresivně, ovšem pravda je docela opačná. Hlavní hrdina Billy má sice tělesné postižení, 
ale spolu s touto informací se diváci seznámí také s dalšími obyvateli Inishmaanu, ostrova při 
západním pobřeží Irska. Se svéráznými tetami, se kterými Billy žije, dále s místní drbnou, jež 
prodává informace za plechovku hrášku a která žije s máti, truchlící po muži, jehož snědl žra-
lok před padesáti lety. Jsou tu také Bartley, který čeká, až přijdou bonbóny z Ameriky, nebo 
krásná, ale sprostá Helena, jež na všechny, kdo se jí znelíbí, hází vajíčka.

Divadlo se před Vánoci přenese na irský západ

Černá komedie o tom, jak daleká je cesta 
do Hollywoodu, slavila úspěch po celém 
světě. Jejím autorem je Martin McDonagh, 
dramatik, ale také filmař, ověnčený řadou 
cen a nominací, včetně těch oscarových. 
Premiéra proběhne na hlavní scéně v sobotu 
3. prosince od 19 hodin v režii Adama 
Doležala, jehož práci diváci znají z inscenací 
Okno do dvora nebo Sherlock Holmes a pes 
baskervillský. Po představení na diváky čeká 
jako i v předchozích dvou případech beseda 
s tvůrci. 

Po premiéře se začne již kvapem blížit 
vánoční čas. Zareagují na to i herci, kteří ve 
středu 7. prosince od 18 hodin před budovou 
divadla zazpívají vánoční koledy. Všichni 
jsou srdečně zváni, aby se připojili a také si 
zazpívali, nebo si písničky alespoň poslechli. 

Kromě tradičních koled čeká na příznivce 
divadla i hraní mezi svátky. Ve středu 28. pro-
since se v 19 hodin odehraje repríza oblíbené 
komedie Testosteron. Ve čtvrtek 29. prosince 
budou moci od 9 a od 10.30 hodin nejmenší 
diváci se svými rodiči navštívit Hrádek a oblí-
beného Méďu Špuntíka. Den před Silvestrem, 
pátek 30. prosince, bude od 17 hodin patřit 

tragikomicky laděnému hororu Frankenstein. 
Půjde zároveň o poslední šanci vidět tuto 
inscenaci na prknech šumperského divadla. 
Poslední den v roce pak bude patřit korporát-
ní komedii Kdo je tady ředitel?. Hrát se bude 
od 18 hodin. Kompletní program je zveřejněn 
na webu divadla www.divadlosumperk.cz
 Divadlo Šumperk

Do knihovny přijede 
Michael Žantovský

Václav Havel tady a teď je název besedy 
s Michaelem Žantovským, ředitelem 
Knihovny Václava Havla, jenž je mužem 
několika profesí – překladatel, novinář, 
spisovatel, tiskový mluvčí, poradce pre-
zidenta, diplomat. Také proto je možné 
s ním zavést řeč na tak rozmanitá témata, 
jakými jsou například moc a bezmoc 
občanské společnosti, nárůst extremizmu 
a populizmu, demokracie tváří v tvář pan-
demii či politické korektnosti, radosti
překladatelského řemesla, ale i to, zda se 
Václav Havel opravdu setkal s Woody Alle-

nem… Stačí jen 
přijít ve čtvrtek 

8. prosince 
do knihovny. 
Beseda, jež 
byla plánovaná 

na březen a poté 
na duben, se 
uskuteční od  

18 hodin 
ve vel-
kém 
sále.
 -red-

Oko promítne dva špičkové 
balety z Londýna 

V prosinci nabídne Oko výjimečný 
komponovaný večer Diamantová oslava, 
jenž ukáže pestrost repertoáru tradičních, 
historických i moderních děl. V advent-
ním čase pak nebude chybět ani diváky 
milovaný Louskáček. Obojí z londýnského 
Royal Opera House.
Oslnivý komponovaný večer ukáže šíři 
a rozmanitost repertoáru Královského ba-
letu klasických, moderních i historických 
děl. Půjde o světové premiéry krátkých 
baletů Pam Tanowitzové, Josepha Toongy 
a Valentina Zucchettiho. Poprvé v Royal 
Opera House bude uveden balet For Four 
Christophera Wheeldona a program dopl-
ní i Diamanty George Balanchina.
„Diamantovou oslavu nabídneme divá-
kům v úterý 13. prosince od 18 hodin 
a Louskáčka ve čtvrtek 22. prosince 
od 17.20 hodin. Součástí obou projekcí 
bude úvodní i přestávkový program přímo 
z Londýna, který dovolí nahlédnout do zá-
kulisí jednoho z nejprestižnějších operních 
domů světa,“ zve na balet do kina Oko 
jeho ředitel Kamil Navrátil. -kv-

Michael Žantovský je mužem ně-
kolika profesí.  Foto: O. Němec

Třetí premiérou sezony bude Mrzák inishma-
anský.  Foto ze zkoušky: Divadlo Šumperk

Poslední koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura J+D Ro-
mana Janků, naplánovali organizátoři na pondělí 5. prosince. V tento den bude od 19 hodin patřit 
klášterní kostel Klavírnímu kvartetu Josefa Suka, jež je uznáváno širokým publikem pro prodání 
hudby s absolutní technickou zručností a zároveň s procítěným lyrickým přednesem. Jeho členové 
hrají skladby s velkým nasazením, smyslem pro detail a s výrazem, který je podáván s neochvějnou 
jistotou.  -kv-, foto: archiv KV
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Muzeum zve na zdravotnickou výstavu

Leoš Kyša představí své alter ego Kotletu
Spisovatel a bývalý novinář Leoš Kyša, 

autor knih Hustej nářez, Perunova krev či 
tetralogie Spad, zavítá v prosinci do šum-
perské knihovny. Jeho alter ego František 
Kotleta pravidelně vévodí žebříčkům 
nejprodávanějších knih a v rámci tuzemské 
fantastiky se zařadil mezi absolutní špičku. 
Nejen o tom bude řeč na besedě, jež se 
odehraje v úterý 6. prosince od 18 hodin 
ve velkém sále knihovny. -kv-

Výstava je k vidění ve výstavní síni Pav-
línina dvora. Jeden z původních majitelů 
tohoto objektu, dr. Karl Chiari, vykonával 
profesi lékaře a finančně výrazně přispěl 
na výstavbu šumperské nemocnice. Ta byla 
uvedena do provozu roku 1896. Brzy k ní 
na Šumpersku přibyla ještě nemocnice v Li-
bině. V sousedním Zábřežsku využívali oby-
vatelé v případě potřeby služeb nemocnice 
v Červené Vodě, město Zábřeh se instituce 
tohoto typu dočkalo až po roce 1945. Není 
jistě bez zajímavosti, že o zřízení nemocnice 
usilovaly na počátku 20. století i jiné obce 
v regionu, např. Branná či Hanušovice. 

Historii výše uvedených zařízení, včetně 
nerealizovaných projektů, připomínají tex-
tové panely. Přibližují rovněž další zdravot-
nická zařízení, která v Šumperku v minulosti 
působila či stále působí, a nechybí ani nástin 
vývoje záchranné služby. Prostor na výsta-
vě je věnován také lékárenským službám 
a lázeňství, které je s regionem neodmysli-
telně spjato. Textovou část výstavy doplňují 
i některé zajímavosti z historie lékařství.

Výstava nazvaná Kam nechodí slunce, tam chodí lékař je zaměřena především na historii nemocnic 
v regionu, ale také na téma lékáren a lázeňství.  Foto: archiv VM

Leoš Kyša patří mezi špičku tuzemské fantasti-
ky.  Foto: M. Merglová

Šumperské muzeum připravilo novou, regionálně pojatou výstavu nazvanou Kam nechodí 
slunce, tam chodí lékař. Zaměřena je především na historii nemocnic v regionu, ale také 
na téma lékáren a lázeňství.

Muzejníci chystají 
adventní tvoření

V muzeu se v pátek 9. prosince usku-
teční od 9 do 16 hodin Adventní tvoření, 
během něhož bude pro malé i velké návštěv-
níky připraveno pečení a zdobení perníčků, 
výroba vánočních dekorací a další aktivity, 
včetně zdobení vánočního stromečku. 
V rámci akce mohou zájemci navštívit i vý-
stavy Vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách 
Břetislava Vávry v Hollarově galerii a hernu 
nazvanou Afrika v Muzejíčku. -red-

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih 
pořízených 
do fondu 
knihovny 
doporuču-
jeme román 
německého 
autora Norberta 
Scheuera Zimní 
včely, komorní 
příběh se silným 
protiválečným 
akcentem. Hlavního hrdinu Egidia Ari-
monda, tichého a nenápadného profesora 
latiny, který je díky své chorobě pro nacisty 
společensky bezcenný, poznáváme prostřed-
nictvím jeho deníkových záznamů z přelo-
mu let 1944–1945. Je to milovník antické 
literatury, krásných žen a hlavně vášnivý 
včelař. Společenství včel, těchto mírumilov-
ných tvorů, staví do kontrastu se společností 
lidí, schopných páchat ta největší zvěrstva 
ve jménu pochybné ideologie.
Další tipy čtenářům
beletrie: H. Vondráčková – Puberťačka před 
důchodem, I. Fajnorová – Emilka,  
S. Lundbergová – Jiné životy, A. Abbsová – 
Anglická kuchyně slečny Elizy, V. Grimal-
diová – Tátovo indiánské léto, S. Nacukawa 
– Kocour, který zachraňoval knihy, M. Pour-
chet – Oheň, M. Faldbakken – Je nás pět,  
M. Zgustová – Potmě jsme se viděli lépe
thriller, detektivka: K. Ohlssonová – Bouře, 
R. Amphlett – Vyděšená k smrti, J. Black- 
hurst – Hlas do ticha, M. Santiago – Lhář, 
B. Minier – Lucia
naučná: F. Bénard – Můj bratr je mimozem-
šťan, M. Dennison – Královna
dětská: P. Stančík – Pohádky pro zlobivé 
bagry, R. Santiago – Ztraceni v čase, J. Vile – 
Sibiřské haiku. Zpracovala M. Halmichová, 
 Knihovna TGM

Vývoj péče o zdraví dokládají četné expo-
náty – různé lékařské nástroje a pomůcky, 
mimo jiné i kufřík porodní báby z Loštic 
nebo ukázka původního vybavení šumper-
ského kojeneckého ústavu. Pozornost určitě 
přilákají přenosné dýchací přístroje, sou-
části malého rentgenu či přístroje na elek-
troléčbu. Činnost lékáren dokládají nejen 
nejrůznější lékárenské nádobky a pomůcky 
sloužící při výrobě léčiv, ale také ukázky 
lahviček a krabiček s etiketami zdejších 
lékáren. Nechybějí ani učební pomůcky, 
stejnokroje zdravotnického personálu 
a mnohé další. Vystavené exponáty pochá-
zejí ze sbírek šumperského muzea, další 
předměty ochotně zapůjčilo Vlastivědné 
muzeum v Olomouci, Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Šumperk, a soukromé osoby.

Výstava potrvá do 19. února a je možné ji 
navštívit od úterý do neděle od 9 do 17 ho- 
din. V lednu se k výstavě uskuteční komen-
tované prohlídky.

 VM Šumperk
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Dagmar Wanke-Szendrey (*28. dubna 1925 v Šumperku, +27. listopadu 2011 v Budapešti, Maďarsko)

Feritová ulice ústí z kruhové křižo-
vatky ulic Zábřežské a Jesenické, sídlí 
zde společnost TDK Electronics s.r.o., 
která je významným výrobcem ferito-
vých jader a keramických pozistorů. 
Společně s dalšími divizemi, jež jsou 
rozmístěny v Evropě, Asii a Americe, 
tvoří součást nadnárodní skupiny 
TDK. Vyrábí elektronické součástky 
a komponenty, které se nacházejí 
téměř ve všech elektrických a elektro-
nických zařízeních kolem nás.

Feritové jádro je indukční součást-
ka, vyrobená z měkkých feromag-
netických materiálů – nejčastěji 
slinutých mangan-zinkových nebo 
nikl-zinkových hmot. Je jedním 
z nejjednodušších a nejlevnějších 
typů interferenčních filtrů.

Z tvrdých feritů se vyrábějí cenově 
nejpříznivější a celosvětově nejpouží-
vanější permanentní magnety. 

Feritové magnety mají velmi široké 
možnosti použití. Uplatňují se jako 
přídržné magnety v průmyslovém, 
kancelářském i domácím provedení. 
Montují se do elektromotorů a gene-
rátorů, jsou součástí magnetických 
spojek a brzd. Používají se například 
při výrobě hraček, slouží jako sen-
zory polohy a otáčení, jako spínače 
a nejčastěji jsou využity v reproduk-
torech. -red-

Po kom 
se jmenuje

FERITOVÁ 

Obnovy se nedávno dočkala štukovým 
krajkovím zdobená klasicistní fasáda domu 
na náměstí Míru č. 138/8. Průčelí nechal 
pravděpodobně roku 1825 vyzdobit kožešník 
Josef Kastner, který přišel do Šumperka jako 
tovaryš a oženil se s dcerou svého mistra An-
nou, rozenou Vogelovou, s níž měl posléze šest 
dětí. Po svém tchánovi převzal živnost i dům. 
K rodinnému řemeslu vedl také oba syny. 

Zatímco Josef ml. vedl v dospělosti obchod 
s kožešinami, nejmladší potomek Josef Evan-
gelista (1823–1843) krátce po získání výuční-
ho listu zemřel na tyfus po nešťastném pádu 
do rybníka při bruslení na Benátkách. Ač Josef 
Evangelista Kastner zemřel velmi mlád, jako 

Šumperské proměny: Rodný dům kreslíře 
starého Šumperka J. E. Kastnera

Dům na  náměstí s  krámkem Augusty Spörerové 
ve 30. letech 20. století, kdy už patřil rodině Mühlů. 
 Foto: sbírky VM Šumperk

Dům na  náměstí Míru č. 138/8 v  současnosti. 
 Foto: P. Kvapil

náctiletý mladík bez výtvarného vzdělání stačil 
nakreslit historicky cennou sérii perokreseb, 
na kterých detailně zachytil zástavbu Šumper-
ka na počátku čtyřicátých let devatenáctého 
století. Dvě jeho kresby zachycují v těsné 
blízkosti radnice i dům, v němž vyrostl. Ten 
zůstal v držení rodiny nejméně do roku 1903, 
kdy patřil Aurelii Kastnerové. V roce 1906 už 
dům vlastnil obuvník Emanuel Mühl. V první 
polovině dvacátého století býval v přízemí 
krámek s moukou dodávanou parním mlýnem 
Passingerových z Olomouce, který provozovala 
Betti Ottendorferová a později Augusta Spöre-
rová. Kristina Lipenská, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk



22

Šumperský zpravodaj
Inzerce 

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

hledá kandidáta na pozici

kariera@fortex-ags.cz 

Náplň práce:
●	Provozní elektroúdržba a elektroúdržba 

výrobních zařízení.
●	Činnosti související se správou budov  

a dalších elektrických zařízení v areálu firmy.
●	Odstraňování závad – výměna svítidel,  

zásuvek, jističů atd.
●	Všeobecné údržbářské práce.

Požadavky:
●	Vyučen v oboru elektro.
●	Odborná způsobilost v elektrotechnice  

§6 vyhlášky 50/1978 Sb. 
●	ŘP skupiny B.
●	 Schopnost samostatného řešení úkolů.

ELEKTRIKÁŘ - ÚDRŽBÁŘ

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

Další informace na www.fortex.cz

FORTEX REALITY

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

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

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

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

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

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

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

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

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

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

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

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

Volejte: 733 734 435

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

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

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

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

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

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

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

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

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

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

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

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

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      

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

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy finančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu

  ZDARMA zprostředkujeme odborné finanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
  ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

CHCETE TAKÉ PRODAT DOBŘE A RYCHLE? 
 Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním potřebám každého klienta!

FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1
787 01 Šumperk, www.fortex.cz
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VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

VELKÝ VÝBĚR  I  ZAJÍMAVÉ CENY

OHŇOSTROJE
PYROTECHNIKA
tel.: 607 164 860
www.ohnostrojelusek.czOPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,

OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

AKCE 1 + 1 NA BRÝLE 
POKRAČUJE !!!

AKCE1+1
*více info na optice
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Informace  o  studiu  podá  
studijní  oddělení:

583 320 117            
studijni@skolasumperk.cz

Gen. Krátkého 30, Šumperk
www.skolasumperk.cz

NAUČ  SE  ŘEMESLO
ZÍSKEJ NEZÁVISLOST OBORY VZDĚLÁNÍ

Gen. Krátkého 30, Šumperk
www.skolasumperk.cz   
tel.: +420 583 320 117

PŘIJĎ NASÁT ATMOSFÉRU
ŠKOLY, KTERÁ VYCHOVÁVÁ
PROFÍKY VE SVÉM OBORU

3leté (závěrečná zkouška, výuční list)
* Elektromechanik pro zařízení a přístroje
* Mechanik opravář motorových vozidel  

(zaměření na kolejová vozidla)
* Elektrikář – silnoproud * Klempíř
* Strojní mechanik * Instalatér
* Obráběč kovů * Truhlář
* Operátor skladování * Prodavač
* Kadeřník * Zedník
* Tesař

4leté (maturitní zkouška)
* Mechanik strojů a zařízení
* Nábytkářská a dřevařská výroba
* Strojírenství – obsluha CNC strojů
* Obchodník * Stavebnictví

2leté (maturitní zkouška)
* Podnikání

1leté (závěrečná zkouška, výuční list)
* Mechanik plynových zařízení
* Elektrikář – silnoproud * Strojní mechanik
* Zedník * Tesař 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1.12.2022      9:00 – 17:00

DR. E. BEN
EŠE 12, ŠUM

PERK  777 162 300

až se tě zima zeptá: 
„proč jsi to neprodal v létě“

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

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

REALITKA, KTEROU CHCEŠ...

DS

TRH S NEMOVITOSTMI se nezastavil

pojďme vaši nemovitost prodat
na podzim
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Multivan 6.1

Auto, po kterém touží každý vyznavač tvrdé práce, aktivního životního stylu a výletů s rodinou. Volkswagen Multivan 6.1 získáte s motorem
o výkonu 2.0 TDI 150 kW v nejnovější generaci ve výbavách Comfortline či Highline již od 1 579 000 Kč vč. DPH.

Na obrázku je model s výbavou na přání.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan 6.1: 8,4–8,6 l / 100 km a 220–226 g/km.

Klasika 
dotažená k dokonalosti

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

Zvýhodnění 
až 368 000 Kč

TDI 150 kW
4MOTION

Přijďte si včas vybrat z naší 
nabídky:
- adventní svícny
- dekorace
- vánoční svíčky, stuhy
- dárkové zboží

OTEVÍRACÍ DOBA 
Pondělí – Pátek 8.00 – 18.00 
Sobota 8:00 – 12:00

ADVENTNÍ NEDĚLE (8:00 – 12:00)
27. 11. | 4. 12. | 11. 12. | 18. 12.

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16
sumperk@kvetinovyklub.cz WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
 Šumperk,  Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk, 
http:// www.vsps-su.cz , telefon 583 326 240

zve všechny rodiče a zájemce o studium na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. 11. – 30. 11. 2022 od 10.00 do 17.00 hodin 

18-20-M/01    Informační technologie
26-41-M/01    Elektrotechnika 
23-41-M/01    Strojírenství 
78-42-M/01    Technické lyceum

Srdečně zveme všechny žáky a rodiče na dny otevřených 
dveří,  který je určen pro zájemce o studium těchto oborů:

Komentovaná prohlídka začíná každou celou hodinu, 
poslední v 16.00 hod.

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec
Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 

583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ


