
První žáci zamířili do  školy Tomá-
še Garrigua Masaryka v  dnešní ulici  
28. října přesně před devadesáti lety, 
v roce 2010 ji opustili ti poslední. Po osmi 
letech budova opět ožila. V  sobotu  
1. září ji zaplnily stovky lidí. Byli svěd-
ky nejočekávanější události letošní-
ho roku - otevření Městské knihovny  
T. G. Masaryka Šumperk, jež se do zre-
konstruovaných prostor přestěhovala 
z historické vily v ulici 17. listopadu.

„Kniha je nejlepším přítelem. Kni-
hami jsme spojeni s  duchem všech 
národů a  dob.“ Těmito slovy Tomáše 
Garrigua Masaryka přivítala hosty 
přítomné dopolednímu slavnostnímu 
otevření knihovny herečka Olga Kaš-
tická, která se zhostila role „moderá-
torky“. Vzápětí k sobě pozvala Moniku 

Granja, ředitelku Výboru dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové. Knihovna se 
totiž zapojila do  projektu Rok Olgy 
Havlové. 

„Olga Havlová byla nejenom man-
želkou prezidenta, spisovatele a  disi-
denta, ale také ženou, jež se zajímala 
o lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem 
znevýhodněni a  vytlačeni na  okraj 
společnosti. Založila tuto nadaci, která 
dodnes funguje a dodnes těmto lidem 
pomáhá,“ připomněla Monika Granja 
osobnost Olgy Havlové, jež by se letos 
dožila osmdesáti pěti let. U této příleži-
tosti nazvala nadace letošní rok Rokem 
Olgy Havlové, jejíž mimořádnou osob-
nost přitom připomíná řadou akcí. 
Jedna z nich je poněkud netradiční.

 Pokr. na str. 5
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O přízeň voličů se v Šumperku 
uchází patnáct 
kandidátek

Kůrovcová kalamita 
se nevyhnula ani lesům 
v majetku města2 4 6

Dny evropského dědictví 
otevřou památky, město 
chystá doprovodné akce 7-10

Joan Osborneová zazpívá 
na Blues Alive písně 
Boba Dylana

V sobotu se začal psát nový příběh Městské knihovny T. G. Masaryka

Slavnostního přestřižení pásky se ujali projektant Ladislav Trčka, vedoucí odboru rozvoje města Pavel Volf, ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová a šumperský místostarosta Tomáš Spurný.  Foto: P. Kvapil

„Zásluha Olgy Havlové o rozvoj svobo-
dy a demokracie a její obrovská lidskost, 
kterou kolem sebe rozdávala, zůstane 
s  námi v  tomto stromě. Doufám, že  
každý z  nás, kdo kolem něj půjde, 
na sebe tyto hodnoty převezme a udělá-
me svět o trochu lepší,“ řekl u příležitosti  
odhalení pamětního kamene umístěné-
ho u čerstvě zasazeného stromu starosta 
Zdeněk Brož.                             Foto: -pk-

Kromě knihovny sídlí v někdejší „masaryčce“ také strojní fakulta ostravské Vysoké 
školy báňské, jež se sem přestěhovala z budovy v Zemědělské ulici.  Foto: -pk-
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Patnáct kandidátek, tedy o tři více než před čtyř-
mi lety, se bude ucházet o  přízeň šumperských vo-
ličů v  letošních komunálních volbách. Ty připadají 
na pátek 5. a sobotu 6. října. Lidé na Šumpersku na-
víc nebudou letos volit pouze komunální politiky, ale 
rozhodnou rovněž o  senátorovi, jenž bude v  násle-
dujících šesti letech zastupovat volební okrsek č. 65 
v horní komoře Parlamentu. Vybírat budou ze šesti 
osobností.

Pořadí jednotlivých politických stran, hnutí 
a  sdružení politických stran a  nezávislých kandi-
dátů a  rovněž pořadí kandidátů do  Senátu určilo 
losování, jež proběhlo předposlední srpnový týden 
na  šumperské radnici. Ta je registračním úřadem 
pro osmadvacet obcí a měst regionu. „Celkem bylo 
v našem správním obvodu podáno pro komunální 
volby sto sedmadvacet kandidátních listin, na nichž 
figurovalo čtrnáct set jedenašedesát kandidátů. Pro 
senátní volby pak bylo podáno sedm přihlášek k re-
gistraci, z nichž jsme jednu museli odmítnout. Šlo 
o  nezávislého kandidáta Romana Gawlase, který 
nesplnil požadované podmínky,“ uvedla vedou-
cí správního oddělení šumperské radnice Olga  
Breitzetelová. 

S  jedničkou jde v  Šumperku do  voleb Občanská 
demokratická strana, dvojka připadla politickému 
hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamu-

ra a trojka České pirátské straně. Čtyřku přiřkl „los“ 
Sdružení PRO-REGION a NEZÁVISLÍ, pětku v zá-
hlaví mají ROZUMNÍ a šestku SDRUŽENÍ PRO RE-
PUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA. Sedmička připadla Komuni-
stické straně Čech a Moravy, s osmičkou jde do voleb 
hnutí ANO 2011 a s devítkou Svobodní a Soukrom-
níci. Desítku mají Nestraníci a jedenáctku Česká stra-
na sociálně demokratická. Losovací míček s  číslem 
dvanáct připadl REALISTŮM, s  číslem třináct pak 
NEZÁVISLÉ VOLBĚ a s číslem čtrnáct křesťanským 
demokratům a nezávislým kandidátům, kteří se spo-
jili pod názvem PRO ŠUMPERK. Poslední patnáctku 
pak přiřklo losování ŠUMPERÁKŮM. Celkem figu-
ruje na všech kandidátkách tři sta osmdesát pět jmen 
- po sedmadvaceti kandidátech má čtrnáct uskupení, 
pouze dvě jména jsou pak na kandidátce Republiká-
nů. Do dnešního odpoledne, tedy do středy 5. září, 
přitom mohou kandidující subjekty delegovat své zá-
stupce do jednotlivých okrskových volebních komisí, 
které budou bdít nad regulérností voleb.

Na  rozdíl od  parlamentních či krajských voleb 
budou všechny kandidující strany uvedeny na obou-
stranně tištěném archu papíru o  velikosti A2 v  po-
řadí, jaké jim přidělil los. Tento hlasovací „lístek“  
připomínající plachtu se jmény kandidátů najdou 
lidé ve  svých poštovních schránkách nejpozději tři 
dny před volbami. Budoucí zastupitelstvo města při-
tom mohou občané volit pouze v místě svého trvalé-
ho bydliště, nelze si tedy pořídit tzv. voličský průkaz.

Lidé na Šumpersku nebudou letos volit pouze ko-
munální politiky, ale rozhodnou rovněž o senátorovi, 
jenž bude v následujících šesti letech zastupovat vo-
lební okrsek č. 65 v horní komoře Parlamentu. O pří-
zeň voličů se přitom budou ucházet Tomáš Hauzner 
z  Jeseníku, Josef Ťulpík z  Bludova, Zdeněk Brož ze 
Šumperka, Miroslav Adámek ze Šumperka, Vladislav 
Rulíšek z Rudy nad Moravou a Dana Galuszková ze 
Šumperka. Před šesti lety přitom usilovalo o senátní 
křeslo v  tomto obvodu osm kandidátů. Senátorský 
post získal Zdeněk Brož, který obdržel ve  druhém 
kole voleb 55,52 procenta hlasů.

Senátora mohou občané volit na kterémkoliv mís-
tě, jež „spadá“ do volebního obvodu číslo 65, který 
zahrnuje území od  Bílé Vody na  severu Jesenicka 
až po  Postřelmov na  Šumpersku. Pokud tak ne- 
učiní v místě trvalého bydliště, musejí si vyřídit tzv. 
voličský průkaz. Jeho vydání si mohou zajistit buď 
písemnou žádostí v listinné podobě opatřené úředně  
ověřeným podpisem voliče, zaslanou na adresu Měst-
ský úřad Šumperk, ohlašovna pobytu, Jesenická 31, 
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky fyzické osoby - voliče, nebo osobně, 
a to na ohlašovně pobytu Městského úřadu v Šumper-
ku, jež sídlí ve druhém patře přístavby úřadovny v Je-
senické ulici 31, kanc. č. 323. „Šance vyřídit si voličský 
průkaz vyprší v  případě písemných žádostí v  pátek 
28. září, v  případě osobního jednání pak ve  středu  
3. října v 16 hodin,“ zdůraznila Olga Breitzetelová.

Šumperk je letos opět rozdělen na  třicet voleb-
ních okrsků. Jejich seznam bude součástí Vyhlášky 
o dni a místě konání voleb, která vyjde v příštím čísle 
zpravodaje. Informace k volbám poskytne zájemcům 
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí šumper-
ské radnice Petra Štefečková, tel. č. 583 388 603 nebo  
721 444 991. -kv-

O přízeň voličů se v Šumperku 
uchází patnáct kandidátek

     

      Úřad zajímá spokojenost 
občanů s jeho činností

Průzkum spokojenosti občanů s činností úřadu 
2018 „rozjela“ šumperská radnice. Na  městském 
webu www.sumperk.cz v sekci Aktuality zveřejnila 
anonymní dotazník a prosí o jeho vyplnění. Získa-
né informace a připomínky poslouží jako podklad 
pro zkvalitnění poskytovaných služeb. -red-

     Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 13. září

V polovině září se sejdou ke svému poslednímu 
jednání před komunálními volbami šumperští za-
stupitelé. Seznámí se s hospodařením města a jeho 
příspěvkových organizací za  první pololetí letoš-
ního roku, s plněním investiční výstavby ke konci 
srpna a také se stavem školství ve městě. Schválit by 
měli akční plán města na léta 2018 - 2020 a rovněž 
podmínky a harmonogram pro udílení Cen města 
Šumperka za rok 2018. Chybět nebudou ani další 
finanční materiály a rovněž řada majetkoprávních 
záležitostí města. Jednání začíná ve čtvrtek 13. září 
v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví měst-
ské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

     Charita pořádá Den 
otevřených dveří a Mši svatou

Den otevřených dveří pořádá ve čtvrtek 20. září 
šumperská Charita. Od  9 do  12 hodin si mohou 
příchozí nechat změřit krevní tlak, zhlédnou ukáz-
ku práce s  uživateli, prohlédnou si celou budovu 
i areál a získají informace o charitní práci. V neděli 
30. září pak bude v kostele sv. Jana Křtitele slouže-
na od 18 hodin za uživatele a zaměstnance místní 
Charity Mše svatá. -red-

     Zastupitelé předají 
čestné občanství

Slavnostní předání čestného občanství doc. Vla-
dimíra Vojtka, CSc., in memoriam do rukou jeho 
syna Ivana proběhne při příležitosti zasedání Za-
stupitelstva města Šumperka 13. září v  15 hod. 
v zasedací místnosti městské úřadovny v Roose-
veltově ulici.

Doc.  MUDr.  Vladimír Vojtek, CSc., se narodil 
19. listopadu 1911 v  Kojetíně. Vystudoval lékař-
skou fakultu brněnské univerzity, poté nastoupil 
jako vojenský stipendista v  nemocnici ve  Štern-
berku. V roce 1945 byl jmenován ředitelem Dětské 
plicní léčebny v Šumperku, v této funkci zůstal až 
do svého odchodu do důchodu. Docent Vojtek byl 
jedním z  největších odborníků na  dětskou plic-
ní tuberkulózu v  poválečném Československu. 
Čestné občanství města Šumperka in memoriam 
udělilo doc.  Vladimíru Vojtkovi letos 22. února 
Zastupitelstvo města Šumperka na základě podně-
tu autorů knihy „Šumperská sanatorka“ Jaroslava 
Pavlíčka a Michaely Stuchlé. -bv-

Čísla, s nimiž jdou do voleb jednotlivé kandidátky, ur-
čilo losování, jež proběhlo na šumperské radnici. Ta 
je registračním úřadem pro osmadvacet obcí a měst 
regionu.  Foto: -pk-

Zubní pohotovost na Šumpersku - víkendy a svátky od 8 do 11.30 hodin
Informace o sloužícím lékaři a ordinaci: tel. č. 585 544 444, www.dent.cz v Sekci pro veřejnost
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Otevření knihovny T. G. Masaryka

V sobotu se začal psát nový příběh Městské knihovny T. G. Masaryka

Jako první si dopoledne prohlédli nově zrekonstruovanou budovu „masaryčky“ po-
zvaní hosté. Úderem druhé odpolední se knihovna otevřela veřejnosti, kterou zde 
čekaly nejen pravidelné prohlídky s výkladem, ale také hudební vystoupení, scénic-
ké čtení a na ty nejmenší divadelní představení.  Foto: -pk-

Celé druhé nadzemní podlaží slouží provozu knihovny. Jeho největší část zaujímá 
půjčovna pro dospělé, k dispozici tu je čítárna, půjčovna beletrie a naučné literatury 
i veřejný internet. Jednotlivé části přitom prostorově oddělují knižní regály a květi-
nová výzdoba.                                                                                                             Foto: -pk-

„Zatěžkávací zkouškou“ prošel v sobotu zcela zaplněný velký víceúčelový sál ve tře-
tím podlaží. Odehrávalo se zde scénické čtení textů Jiřího Suchého proložené písnič-
kami slavné dvojice Suchý – Šlitr v podání Olgy Kaštické, Svatavy Niečové a Zdeňka 
Dočekala.                                                                                                                   Foto: -pk-

V prvním podlaží někdejší školní budovy se nachází půjčovna pro děti a mládež 
s dostatečným prostorem pro pořádání knihovnických lekcí a besed pro mateřské 
a základní školy. Během sobotního Dne otevřených dveří už měly knihovnice plné 
ruce práce, přišla totiž řada malých čtenářů se svými rodiči.  Foto: -pk-

Pozornost příchozích poutala už první den asambláž vytvořená z dvou tisíc dřevě-
ných písmen, používaných v minulosti v jedné z místních tiskáren. Autorem koláže je 
šumperský sochař Antonín Suchan, který ji nazval Poctou Johannesu Guttenbergovi. 
Stěny chodeb pak zdobí úryvky básní, jež graficky navrhl Aleš Kauer.   Foto: -pk-

U příležitosti zahájení provozu knihovny v nových prostorách vyšel almanach, jenž 
připomíná devadesát let od otevření první české školy v Šumperku právě v této budově 
a zachycuje její historii. Jeho hlavní tvůrci ho v sobotu uvedli do „dobré společnosti“. 
Almanach je k dostání za sto deset korun v  informačním centru v budově divadla. 
 Foto: -pk-
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Informace/Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví otevřou památky, 
město chystá další doprovodné akce

  

     Muzeum nabídne 
oblíbenou výstavu hub

Výstava živých hub v šumperském 
vlastivědném muzeu letos proběhne 
od čtvrtku 13. do soboty 15. září. Jde 
o devatenáctý ročník oblíbené akce, 
během níž bude opět otevřena my-
kologická poradna. Návštěvníci si 
tak budou moci nechat své houby 
odborně určit a mohou také poskyt-
nout své nálezy k  vystavení. Mu-
zejníci uvítají jakékoliv druhy hub, 
které mohou zájemci odevzdávat 
na  recepci šumperského muzea bě-
hem úterý 11. a středy 12. září.

Výstava proběhne v předsálí Rytíř-
ského sálu. Protože budou vystaveny 
živé houby, je konání výstavy časově 
omezeno na pouhé tři dny: ve čtvr-
tek a pátek od 9 do 17 hodin, v sobo-
tu od 9 do 12 hodin. -red-

     Šumperský 
dětský sbor 
zapisuje nové děti

Zápis zpěváčků do  přípravných 
oddělení Šumperského dětského 
sboru proběhne v  pondělí 10. září 
od 14 do 17.30 hodin ve velké zku-
šebně ŠDS na  Komíně. Sbor se těší 
na nové děti do přípravných oddělení 
Zpívánky (děti od pěti let) a Růžové 
děti (děti 1. a 2. tříd). Bližší informa-
ce sdělí Martina Koukolová, tel. č. 
607 047 740, motyli@spk.cz. -red-

        Muzeum láká 
na přednášku

Meziválečnou architekturou v Šum- 
perku provede všechny zájemce 
historička umění místního muzea 
Lenka Müllerová. Stejnojmenná 
přednáška je naplánována na  úterý 
25. září a proběhne v rámci výstavy 
Šumpersko v  období první republi-
ky (1918-1938), jež bude od čtvrtku  
6. září k vidění ve výstavní síni mu-
zea. Dějištěm přednášky bude od   
17 hodin přednáškový sál. -red-

Výstava hub se každým rokem se-
tkává s  velkým zájmem veřejnosti. 
 Foto: VM Šumperk

Dny evropského dědictví pořádá 
město Šumperk pod záštitou Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy 
a  Slezska. Jako každý rok se tradičně 
zdarma otevřou veřejnosti památky, 
které nebývají běžně přístupné. V řadě 
z nich budou připraveni průvodci s in-
formacemi o jejich historii a architek-
tonickém vývoji. V rámci šumperských 
Dnů evropského dědictví navíc v kláš-
terním kostele proběhne koncert žes-
ťového tria The Flash Brass, na Hlavní 
třídě bude k  vidění výstava Zaniklé 
osady a  mezi Šumperkem a  Velkými 
Losinami bude jezdit historický mo-
torový vlak „Věžák“. Na  tzv. „Točáku“ 
se v  sobotu 15. září uskuteční „Den 
řemesel“.

Program letošních Dnů evropského 
dědictví zahájí ve středu 12. září v 16 ho- 
din v informačním centru v budově di-
vadla na  Hlavní třídě vernisáž výstavy 
Zaniklé osady. Provázet jí bude histo-
rik Vít Lucuk, který poté povede i  be-
sedu v nové budově Městské knihovny  
T. G. Masaryka Šumperk v ulici 28. říj-
na. „Návštěvníci výstavy si budou moci 
prohlédnout jednadvacet panelů roz-
místěných na Hlavní třídě a dozvědět se 
mnoho zajímavých informací o blízkých 
osadách, které zanikly v toku času,“ říká 
ředitelka šumperské knihovny Kamila 
Šeligová a  dodává, že následná beseda 
se uskuteční od páté odpolední v malém 
sále knihovny.

O  hudební zpestření Dnů evrop-
ského dědictví se postará v  pátek  
14. září šumperské žesťové trio The 
Flash Brass. Koncert ke  stému 
výročí vzniku samostat-
ného Československa 
proběhne od 18 hodin 
v klášterním kostele, 
kde trio doprovodí 
varhany.

Sobota bude plně 
patřit památkám. 
„I  tento rok bude 
v  tzv. Geschadero-
vě domě kromě stálé 
expozice „Čarodějnic-
ké procesy“ připraven od   
9 do  17 hodin průvodce, který za-
vede zájemce do  jinak nepřístupných 
částí domu. Radniční věž letos bohu-
žel kvůli rekonstrukci budovy radnice 
dostupná nebude,“ vysvětluje Antonín 
Linet, koordinátor šumperských Dnů 
evropského dědictví. Otevřeno bude 
od  9 do  17 hodin rovněž pět kostelů, 
již tradičně klášterní kostel a kostel sv. 
Jana Křtitele, dále kostel sv. Barbory, 
evangelický kostel a  starokatolický 
kostel. V české kapli klášterního koste-
la bude navíc přístupná výstava „Ces-
ta na  východ - fotografie historické 
Šanghaje“. „Návštěvníci si mohou 

prohlédnout dvacet panelů, na kterých 
je vystaveno více než čtyřicet fotografií 
mladých a talentovaných umělců,“ říká 
Bohuslav Vondruška, iniciátor výstavy.

Velmi lákavou bude bezesporu 
i  šance nahlédnout do  útrob Diva-
dla Šumperk v  doprovodu divadelní 
inspicientky. Prohlídky se uskuteční  
v 9, v 10.30 a ve 14 hodin. 

Také Vlastivědné muzeum v  Šum-
perku se již tradičně do akce zapojí bez-
platným zpřístupněním svých výstav 
v  historické budově Pavlínina dvora. 
„K prohlédnutí budou od 9 do 17 ho- 
din výstavy „Historie v kamenech, Pod 
kůží Marsya,“ „Pozor, děti, poletíme!“, 
„Šumpersko v  období první republi-

ky“ a  také „Století 1918-2018 
v  Olomouckém kraji 

a  rovněž stálá expozi-
ce „Příroda a dějiny  
s e v e r o z á p a d -
ní Moravy,“ zve 
n á v š t ě v n í k y 
Eva Šebestíková 
z  oddělení služeb 
veřejnosti šumper-
ského muzea. Stát-

ní okresní archiv 
Šumperk v  ulici Bří 

Čapků si na Den evropské-
ho dědictví připravil komentované 

prohlídky archivu v  10 a  ve  14 hodin 
a také výstavu „Velamos“ věnovanou le-
gendárnímu podniku. „Výstava mapuje 
historii jednoho z nejznámějších výrob-
ců kol. Jako první u nás například vy-
ráběl kola crossová a BMX,“ přibližuje 
autorka výstavy Jana Lněničková. 

Za návštěvu bude rozhodně stát i vi-
kýřovické Muzeum silnic. „Vedle čtyř 
stálých expozic „Via Est Vita - Silnice 
je život“, „Z historie a současnosti na-
šich silničních mostů“, „Po  stopách 
bratří Kleinů“ a  venkovní expozice 
silničních mechanismů budou v rámci 

Dnů evropského dědictví ke zhlédnutí 
i  dvě výstavy - „Autobusem po  silni-
ci, do měst i na vesnici aneb z historie 
naší autobusové dopravy“ ve  velkém 
výstavním sále, v  malém výstavním 
sále to pak bude výstava „Známky 
s  vůní benzínu“- poštovní známky 
Václava Zapadlíka,“ přibližuje program 
Alena Turková, vedoucí muzea. Vý-
stavy si mohou zájemci prohlédnout  
od 10 do 16 hodin.

Na své si přijdou i příznivci železni-
ce. „Trať mezi Šumperkem a  velkými 
Losinami bude brázdit historický mo-
torový vůz M120.417 zvaný Věžák, 
který byl vyroben ve  třicátých letech 
minulého století,“ říká systémový spe-
cialista Českých drah Martin Šůstal 
a  prozrazuje, že odjezd ze Šumperka 
bude v 9.40 a ve 12.30 hodin. Jízdenky 
se budou prodávat přímo na místě.

Sobotní program doplní „Den řeme-
sel“, jenž pořádá Střední škola želez-
niční, technická a služeb ve spolupráci 
s firmou Pars Nova.

Neděle nabídne volné prohlídky 
klášterního kostela a  expozice „Ča-
rodějnické procesy“ v  Geschaderově 
domě. Uskuteční se od 9 do 15 hodin.

Také letos bude probíhat soutěž 
ve sbírání razítek z památek. „Do le-
táku Dnů evropského dědictví lze 
ve vybraných památkách získat razítko. 
Po předložení daného množství otisků 
razítek a správně vyplněného letáku si 
může soutěžící v  informačním centru 
na Hlavní třídě vylosovat jednu z cen,“ 
vysvětluje Antonín Linet. 

Vstup zdarma je na besedu v knihov-
ně s Vítem Lucukem, do všech uvede-
ných památek v  sobotu 16. i  v  neděli  
17. září. Zpoplatněno bude jízdné 
„Věžákem“. Další informace jsou prů-
běžně zveřejňovány na  internetových 
stránkách a  Facebooku Informačního 
centra Šumperk. -kv-

V české kapli klášterního kostela bude v  rámci Dnů evropského dědictví přístupná 
výstava „Cesta na východ - fotografie historické Šanghaje“.  Foto: -pk-
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Městská knihovna/Informace

Nalezené a odevzdané věci, o něž se 
jejich původní majitel nepřihlásil a  jež 
byly uloženy ve  skladu města, a  také 
nepotřebný materiál a  technika civilní 
ochrany, které jsou vedeny v  evidenci 
majetku města, budou nabídnuty ve ve-
řejné dobrovolné dražbě. Ta se bude 
ve středu 19. září odehrávat od 13 hodin 
v zasedací místnosti městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. Na dražebním se-
znamu je třiatřicet předmětů. Vyvolá-
vací ceny se přitom pohybují od třiceti 
do sedmi tisíc dvou set korun. 

V nadcházející aukci nabídne město 
například dva mobilní telefony, jízdní 
kolo, diktafon, tiskárnu, kompaktní fo-
toaparát, notebook, kávovar Rowenta, 
trezor, ale také protichemické obleky, 
pracovní obuv, vojenské bedny a  te-
lefony či ústřednu, plechové boudy, 
vojenskou elektrocentrálu, škodovku  
Felicia Combi z  roku 1995 či valník 
Praga V3S. Seznam dražených věcí 
a techniky, včetně jejich ocenění a mi-

nimálních příhozů v dražbě, najdou zá-
jemci na úředních deskách města a také 
na www.sumperk.cz v Aktualitách. 

Prohlídky předmětů dražby pro-
běhnou v  prostoru areálu Luže, Vi- 
kýřovická 1495, v  pondělí 17. září od   
14 do 17 hodin a ve středu 19. září od  
9 do 11.30 hodin. Informace o předmě-
tech a dalších okolnostech dražby po-
skytne Jiří Adamec na telefonním čísle 
583  388  456 nebo vedoucí krizového 
řízení Zuzana Matějčková na  telefon-
ním čísle 583 388 413 nebo na e-mailu 
zuzana.matejckova@sumperk.cz. 

Vlastní dražba pak proběhne ve stře-
du 19. září od  jedné odpolední. Vy-
draženou věc zaplatí její nový majitel 
po  skončení dražby v  hotovosti nebo 
platební kartou v pokladně městského 
úřadu v  téže budově v  Jesenické ulici. 
Drobný materiál si přitom bude moci 
vyzvednout po skončení dražby, v pří-
padě techniky pak bude dohodnut ter-
mín předání. -kv-

Sháníte stavební parcelu pro výstav-
bu rodinného domu v Šumperku? Pak 
využijte nabídky místní radnice, jež 
prodává zasíťované pozemky v lokalitě 
za  Hniličkou. Z  původních sedmnác-
ti jich je v  současnosti volných pouze 
šest. Kupní cena zasíťovaného pozem-
ku je 950 Kč/m2, k níž je třeba přičíst 
sazbu DPH v platné výši. 

Z celkem sedmnácti stavebních par-
cel byla v  době uzávěrky tohoto čísla 
na  jedenáct z  nich uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě kupní či rezervace. 
Velikost pozemků se pohybuje od osmi 
set do tisíce metrů, přičemž k lokalitě 
je vybudovaná hlavní společná přístu-
pová komunikace. Před nedávnem pak 
město dokončilo výstavbu inženýr-
ských sítí a vnitřních komunikací. 

Pokud máte o  pozemek v  lokalitě 
zájem, neváhejte a  vyberte si parcelu, 
která vám bude vyhovovat. Přesné zně-
ní podmínek prodeje je možné najít 
na www.sumperk.cz, v sekci Podnika-

tel, podsekci Majetkové záměry, Prodej 
pozemků. Zde si lze rovněž na  mapě 
s  jednotlivými označenými pozemky 
ověřit, zda jsou parcely ještě v nabídce. 

Dotazy, připomínky a žádosti adre-
sujte na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
majetkoprávní odbor, H. Répalová, tel. 
č. 583 388 518. Vyřizuje: D. Vernerová, 
referent majetkoprávního odboru, tel. 
č. 583 388 564, e-mail: dagmar.verne-
rova@sumperk.cz nebo osobně na od-
boru MJP, budova radnice, I. poschodí, 
dveře č. 514 v pondělí až čtvrtek. -kv-

   Pokr. ze str. 1
„Chceme totiž po  celé České re-

publice zasadit osmdesát pět stromů. 
A  v  Šumperku to dnes bude jubilejní 
padesátý,“ prozradila ředitelka nada-
ce, která má radost z toho, jak se obce 
i  jednotlivci do projektu zapojují. „Vi-
díme, jak je jméno Olgy Havlové stále 
živé, jak na ni lidé s láskou vzpomínají 
a jak oceňují její dílo. Věříme, že šum-
perský strom bude růst a kolemjdoucí, 
návštěvníci knihovny si na  paní Olgu 
vzpomenou,“ dodala Monika Granja. 
Ta poté spolu s  ředitelkou knihovny 
Kamilou Šeligovou, emeritní ředitel-
kou Zdeňkou Daňkovou a  starostou 
Zdeňkem Brožem strom Olgy Havlové 
před budovou „masaryčky“ zasadila. 

Ještě před slavnostním přestřiže-
ním pásky v  prostoru před vstupem 
do  knihovny připomněl starosta Zde-
něk Brož důležité okamžiky, jež re-
konstrukci někdejší školní budovy 
předcházely. „Některé věci se rodí těžce 
a  trvají dlouho. Myšlenka vybudovat 
novou knihovnu v  těchto prostorách 
vznikla v  době, kdy budovu opustila 
střední škola památkové péče, a my stá-
li před otázkou, jak ji využít. Přestavět ji 
na komerční objekt nebo na byty se nám 
nezdálo nejlepší, a tak se objevil návrh 
na přemístění knihovny právě sem. My-
slím, že to byla úžasná myšlenka, proto-
že tu vzniklo komunitní centrum nejen 
pro Šumperk, ale i pro celé okolí. Lidé 
se v něm mohou scházet, mohou spolu 
komunikovat a mohou se ladit na pozi-
tivní notu, což je v dnešním světě velmi 
důležité,“ řekl Zdeněk Brož a  podotkl, 
že kromě knihovny sídlí v  posledním 

patře strojní fakulta ostravské Vysoké 
školy báňské a některé místnosti v bu-
dově budou využívat společnost Dětský 
klíč pro speciální smyslovou terapii 
snoezelen, místní hudebníci a také čle-
nové spolků a sdružení.

Přestavba někdejší „masaryčky“ 
v  ulici 28. října na  knihovnu, vzdělá-
vací a komunitní centrum odstartova-
la předloni na  podzim podle projektu 
Ladislava Trčky z  kanceláře Proink ze 
Starého Města pod Sněžníkem a  ode-
hrávala se v režii kroměřížské dodava-
telské firmy VW WACHAL. Vybavení 
interiéru, které navrhl architekt Petr 
Doležal, dodala těrlická firma Inter 
Dekor HP, gastronomické vybavení ka-
várny a cateringové místnosti pak praž-
ská firma Marccrab Gastro CB. Celkem 
přišla rekonstrukce, během níž bylo 
mimo jiné nutné zajistit statiku budovy 

a vyřešit problémy s vlhkostí, na nece-
lých sedmdesát milionů korun, z nichž 
padesát připadá na  stavební část. 
„Tato investice se uskutečnila jen díky 
moudrosti zastupitelů a radních, neboť 
byla do  poslední koruny financovaná 
z městského rozpočtu,“ zdůraznil šum-
perský starosta. „Ty dva roky na stavbě 
byly hodně náročné. Chtěla bych vel-
mi poděkovat vedení města, zaměst-
nancům odboru rozvoje města a všem 
svým kolegyním a kolegům za pomoc 
a podporu,“ doplnila Zdeňka Brože ře-
ditelka knihovny Kamila Šeligová.

Od  1. září nese knihovna nové po-
jmenování. Ve  svém názvu má jméno 
prvního prezidenta československé 
republiky. Jeho osobnost připomíná 
i  busta u  vstupu do  knihovny, přestě-
hovaná od  budovy gymnázia a  nově 
instalovaná podle původního návrhu 

sobotínského sochaře Jiřího Jílka. Část 
předprostoru knihovny musí ještě do-
davatelská firma dokončit. Závěrečnou 
tečkou za úpravami bude umístění La-
vičky Václava Havla spojené s kulatým 
stolem, jehož středem bude prorůstat 
strom. Navrhl ji architekt Bořek Šípek 
a s instalací se počítá začátkem října.

V  „novém“ působišti je knihovna 
vybavena moderními technologiemi 
pro půjčování a  spravování knihov-
ních fondů. Využívá tzv. RFID systém, 
což je bezdotyková automatická iden-
tifikace sloužící k  přenosu a  ukládání 
dat pomocí elektromagnetických vln.  
„Systém, který jsme už začali zavádět 
v bývalém působišti, spočívá v tom, že 
každá kniha je opatřena čipem,“ po-
dotýká ředitelka. To podle ní praktic-
ky odstraní problém s  krádežemi, ale 
především zrychlí půjčování. Speciální 
snímací zařízení zabudované ve  vý-
půjčním pultu je totiž schopné načíst 
všechny knihy najednou. Navíc je na-
pojeno na vstupní brány, které každou 
nenačtenou knihu „zachytí“.

V  půjčovně pro dospělé je rovněž 
nainstalováno tzv. selfcheck zařízení, 
jež umožní čtenářům půjčování a vra-
cení knih bez kontaktu s obsluhujícím 
personálem. „Ocenit by to mohli napří-
klad studenti, kteří budou chtít rychle 
vrátit knihu během přestávky,“ soudí 
Kamila Šeligová.

Novinkou je také to, že knihovna má 
otevřeno i v čase oběda. Čtenáři si tak 
mohou půjčovat knihy nepřetržitě od   
8 do  18 hodin v  půjčovně pro dospě-
lé, v té pro děti pak od 9 do 17 hodin. 
Čtvrtek zůstává zavíracím dnem. -kv-

Radnice nabídne v dražbě nalezené 
věci i materiál a techniku civilní ochrany

Město nabízí pozemky 
za Hniličkou, zbývá jich jen šest

V lokalitě za Hniličkou dokončilo město 
před nedávnem výstavbu inženýrských 
sítí a vnitřních komunikací.  Foto: -pk-

V prvním podlaží najdou návštěvníci knihovny rovněž Literární kavárnu, kterou pro-
vozuje Centrum sociálních služeb Pomněnka jako chráněné pracoviště. Její součástí je 
i prodej drobných dárků, které byly vyrobeny v chráněných dílnách. Funguje nezávisle 
na knihovně od pondělí do pátku vždy od 7.30 do 18 hodin.  Foto: -pk-

V sobotu se začal psát nový příběh Městské knihovny T. G. Masaryka
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Na  gradaci (zvýšený výskyt) kůrovce má vliv celá 
řada faktorů a jejich kombinace - v minulosti vysazo-
vané monokultury smrku na nevhodných stanovištích 
(nadmořská výška, podloží aj.), změna klimatu (vyšší 
průměrné teploty), zvýšená koncentrace CO2 a přede-
vším fatální nedostatek povrchových a  podzemních 
vod, který při zvýšené intenzitě slunečního svitu způ-
sobuje, že se stromy nemohou samy dostatečně bránit 
a  bojovat s  lýkožroutem. Nedostatek vodních srážek 
za posledních několik let zcela narušil rovnici vodní bi-
lance. Smrk s povrchovým kořenovým systémem v pří-
padě, že je v půdě nedostatek půdní vlhkosti, nemůže 
dlouhodobě odolávat suchu a  ataku kůrovcovitých, 
jimž by se za  normálních podmínek, tedy především 
při dostatečném množství vodních srážek, dokázal 
bránit zalitím pryskyřicí, čímž by ukončil jejich vývoj 
v samém počátku.

Extrémně suchý rok 2015, ale především ten letošní, 
jsou pro vývoj kůrovcovitých naprosto optimální. V ta-
kových podmínkách dokáže zkrátit svůj vývoj ze stan-
dardních 72 dnů na  podstatně kratší dobu, a  vytvořit 
tak tři generace (normální je jedna, maximálně dvě), 
a geometrickou řadou tak navýšit svůj početní stav. Mezi  
kalamitní škůdce řadíme lýkožrouta smrkového a  lýko-
žrouta lesklého. V  posledních letech byl v  mladých po- 
rostech zaznamenán rovněž výskyt lýkožrouta severského.

Prevencí je včasné zpracování atraktivního dříví pro 

vývoj kůrovcovitých (vývraty, zlomy), a  to během ce-
lého roku. V předjaří ve smrkových porostech dle tzv. 
„kalamitního základu“ připravujeme stromové lapáky, 
otrávené lapáky a  instalujeme lapače s  feromonovými 
návnadami.

Při vlastním zpracování kalamitního kůrovcového 
dříví postupujeme dle příslušných norem, podle nichž 
je nutné dříví v porostech vytěžit, dle vývojového stádia 
hmyzu dříví asanovat a co nejdříve z lesa odvézt na ex-
pediční sklad.

Žádáme občany, ale hlavně děti, aby v zájmu vlast-
ního bezpečí nevstupovali do porostů, kde se provádí  
těžební činnost (těžba, přibližování dříví), a  aby ne-
vstupovali na skládky dříví (nebezpečí úrazu samovol-
ným pohybem kmene - výřezu, vesměs jsou všechny 
chemicky ošetřeny, poznáte podle písmene „A“-asa-
nace). Setkáváme se také s nepochopitelným ničením 
lapačů, jež slouží nejen k  likvidaci kůrovce, ale také 
ke  sledování jeho výskytu. Proto žádáme návštěvníky 
lesa, aby lapače nijak nedemontovali a neodstraňovali 
feromonové návnady. Touto činností dochází jen k na-
pomáhání šíření kůrovcovitých.

Nárůst těžby kůrovcového dříví v  posledních le-
tech je zřejmý z následující tabulky, v níž jsou uvedena 
množství kůrovcem napadeného dříví z lesního hospo-
dářského celku Lesy města Šumperka (údaje v m3).

 B. Hojgr, odborný lesní hospodář, PMŠ a.s. 

Na  oslavě tentokrát nečekejte proslovy, dorty ani 
šampaňské. My jsme se totiž rozhodli, že narozeniny 
naší vlasti oslavíme společně s vámi netradičně.

V  sobotu 22. září vás zveme na  PODVEČERNÍ 
OSMIČKOVÝ POCHOD. A  proč zrovna osmičko-
vý? V  historii naší vlasti se totiž v  datech vyskytuje 
asi čtyřicet osudových osmiček. Tak si přijďte některé 
z nich připomenout. Pochodem uděláme i něco pro 
své zdraví a na společnou oslavu určitě jen tak neza-
pomeneme. Akci pořádají organizace Pionýr, ČTU 
- T.O. Kamarádi Šumperk, Divadelní spolek DNO 
Zábřeh a podpořil ji Olomoucký kraj.

Kratší trasa bude uzpůsobena tak, aby se pochodu 
mohly zúčastnit i  rodiny s kočárky a malými dětmi 
a bude měřit 1888 metrů. Trasa pro starší děti, mládež 
a dospělé bude mít osm tisíc metrů.

Po  trase budou zastávky s  připomenutím vybra-
ných historických osmičkových událostí a překvape-
ním budou i některá „oživlá“ stanoviště se zajímavým 
programem.

Děti do  patnácti let musejí mít doprovod rodičů. 
Startuje se z parkoviště u „sanatorky“ v Reissově ulici, 
účastníci na kratší trase od 17 do 18 hodin, účastníci 
na delší trase od 18 do 19 hodin. A protože se už za-
číná brzy stmívat, nezapomeňte na baterku. Pro kaž-
dého účastníka je připravena malá upomínka na akci. 
Těšíme se na to, že si společně oslavu výročí republiky 
příjemně užijeme. J. Švecová

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani lesům v majetku města

Poslední srpnový víkend uzavřel sé-
rii Českého poháru ve vodním slalomu. 
Mistrovství České republiky se jelo pro 
vodáky na jedné z nejoblíbenějších čes-
kých tratí - na Lipně. Nedělní poslední 
Český pohár byl zároveň Mistrovstvím 
České republiky do 23 let. V něm bodo-
vali i členové a odchovanci šumperské-
ho oddílu kanoistiky Petra Štěpánková, 
Daniel Urban a Samuel Rouča.

Petra Štěpánková se probojovala 
mezi deset nejlepších singl kanoistek 
z republiky a v nedělním finále ve vod-
ním slalomu skončila na desátém místě. 
V soutěži ve sjezdu pak obsadila devá-
tou příčku a ve sprintu na divoké vodě 
byla osmá. Letošní mistr republiky do-

rostu a  žáků v  dlouhém sjezdu Daniel 
Urban skončil v Českém poháru celko-
vě na dvaadvacátém místě, ve své kate-
gorii pak byl třetí. Šestnáctiletý Samuel 
Rouča, který jezdí i za sjezdovou repre-
zentaci, si dojel na Lipně pro dvacátou 
sedmou pozici, v  kategorii mladších 
dorostenců je přitom druhý.

Jména šumperských kanoistů se letos 
objevila i na soupiskách juniorských re-
prezentačních družstev. Petra Štěpán-
ková a Daniel Urban hájili české barvy 
v  reprezentačních dresech na mistrov-
ství Evropy juniorů U23, jež proběhlo 
na  přelomu července a  srpna v  Make-
donii. Sedmnáctiletá Petra, která za-
čala se závoděním až ve třinácti letech 

právě v  Šumperku a  jež od  letošního 
února jezdí za  Olomouc, kde studuje 
střední školu, vyjela ve sjezdu i sprintu 
šesté místo. Právě na tyto disciplíny se 
chce i  v  budoucnu soustředit. V  listo-
padu ji přitom čekají maratonské sjezdy 
ve  Francii a  poté tréninky na  španěl-
ských a rakouských vodách.

Sedmnáctiletý Daniel Urban, další 
velmi úspěšný šumperský slalomář, kte-
rý jezdí i ve sjezdové reprezentaci, ob-
sadil v Makedonii ve sjezdu a ve sprintu 
osmé místo. V soutěži družstev pak jeho 
hlídka singl kanoistů dojela ve  sjezdu 
i sprintu pro prvenství. 

Šumperský oddíl kanoistiky, kte-

rý čítá kolem čtyř desítek členů a  jenž 
funguje pod předsednickými křídly Ja-
roslava Rouči, se může pochlubit i dal-
šími mladými nadějemi. Za své úspěchy 
vděčí mladí vodáci nejen podpoře ro-
dičů, ale především trenérům, kteří jim 
věnují svůj volný čas. Kromě hlavního 
trenéra Stanislava Rendy to jsou Ra-
dek Urban, Lubomír Prachař a Zbyněk 
Pultera. Ti, které láká voda a kanoistika 
a mají více než sedm let, se mohou při-
jít podívat do areálu loděnice u dolního 
splavu řeky Desné v Šumperku (výjezd 
ze Šumperka směr Nový Malín, odbočit 
vpravo před mostem kolem řeky dolů).
 -kv-

Šumperští kanoisté bodovali na Evropě i v Českém poháru

Petra Štěpánková patří mezi deset nejlepších singl kanoistek z republiky. Kromě ji-
ných se v červnu zúčastnila světového poháru v Bosně a Hercegovině na řece Vrbas. 
Zde ve sjezdu obsadila deváté místo a ve sprintu byla šestá.  Foto: A. Berka

Druh kůrovcové těžby 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (I. - VII.)
předmýtní nahodilá 0 0 867 2.740 1.509 130
mýtní nahodilá 77 189 1.917 8.147 6.160 6.820
Kůrovcová těžba celkem 77 189 2.784 10.887 7.669 6.950

Přijďte s námi oslavit 
výročí republiky

Letošní mistr republiky dorostu a žáků v dlouhém sjezdu Daniel Urban skončil v Čes-
kém poháru celkově na dvaadvacátém místě, ve své kategorii pak byl třetí. Foto: A. Berka
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Blues Alive 2018

Mezinárodní hudební festival Blues 
Alive představuje program letošní-
ho dvacátého třetího ročníku, kte-
rý proběhne od  15. do  17. listopadu 
2018 v  Šumperku. K  hlavním lákad- 
lům patří americká písničkářka Joan 
Osborneová, která se proslavila hitem 
One of Us a jež přijede s programem 
písní Boba Dylana, dále uznávaná 
americká kytaristka Ana Popovi-
cová, americký kytarista a  držitel 
Grammy Joe Louis Walker, držitel  
loňské Grammy v kategorii moderní-
ho blues Fantastic Negrito, baptistic-
ký reverend a  společenský aktivista 
Rev. Sekou, Tamikrest, Tuaregové 
z  Mali, americký bluesrockový kyta-
rista Rick Derringer a formace North 
Mississippi Blues Project složená 
z hudebníků pocházejících z poslední 
americké oblasti, kde ještě blues žije 
v původním historickém stylu.

„Jak je vidět hned z úvodního výčtu, 
letošní ročník se ponese ve  zname-
ní amerického blues. Všechny hlavní 
hvězdy přijíždějí z  USA,“ říká ředitel 
Blues Alive Vladimír Rybička. „Zá-
roveň se letos na  pódiu v  Šumperku  
sejde historicky největší počet hudeb-
níků, kteří získali nebo byli nomino-
váni na  Grammy nebo na  prestižní  
ocenění Blues Music Awards,” podotý-
ká dramaturg Ondřej Bezr.

Hned první večer ve čtvrtek 15. lis- 
topadu bude pódium patřit především 
dvěma ženským bluesovým osob-
nostem: americká písničkářka Joan 
Osborneová, jež má na  kontě osm  
nominací na Grammy, přiveze do Šum-
perka koncertní program složený z nej-
známějších písní Boba Dylana, které 
nazpívala na své poslední album. „Jak 
ukazují ale záznamy jejích vystoupe-
ní, nezapomíná ani v  tomto projektu 
na  svůj největší hit One of Us, jenž 
dodnes rozeznívá rozhlasové vlny,“ do-
plňuje Ondřej Bezr. Ana Popovicová, 
původem Srbka, která již dlouhá léta 
žije v USA, se stala vůbec první Evro-
pankou nominovanou na Blues Music 
Awards. „Patří k  velmi ceněným ky-
taristkám. Uznávají ji největší hráčské 
hvězdy blues i rocku,” zdůrazňuje On-
dřej Bezr. 

V  rámci prvního večera vystoupí 
s kapelou Energit také náš přední kyta-
rista Luboš Andršt, který zde oslaví se-

dmdesátiny a pokřtí knižní životopisný 
rozhovor s Ondřejem Bezrem. Zahajo-
vací program doplní mladá soul-blue-

sová kapela z  Memphisu Southern 
Avenue, jež za debutové album vydané 
na legendární značce Stax získala letos 
Blues Music Award v kategorii Album 
roku.

Druhý večer 16. listopadu se stanou 
návštěvníci Blues Alive svědky několika 
výjimečných vystoupení: Rev. Sekou 
je baptistický reverend a  společenský 
aktivista, který zpívá hudbu na pomezí 
gospelu a  blues. „Jeho poslední album 
In Times Like These s ním nahráli čle-
nové slavné kapely The North Mississi-
ppi Allstars,“ líčí Ondřej Bezr. 

Speciálně pro Šumperk vznikl pro-
jekt North Mississippi Blues Project 
feat. RL Boyce, Kenny Brown, and 
Robert Kimbrough složený ze tří  
hudebníků pocházejících z  poslední 
americké oblasti, kde ještě blues žije 
v  původním folklorním stylu. „Jejich 
pozvání zprostředkoval brněnský mu-
zikant Honza Švihálek z  Hoochie Co-
ochie Band a Band of Heysek, který se 
s  nimi vloni seznámil při své ´blueso-
vé pouti ´ do USA,“ vysvětluje Ondřej 
Bezr. RL Boyce byl letos nominován 
na  Grammy i  na  Blues Music Awards, 
Kenny Brown je místní kytarová hvěz-
da, hrál se všemi  dnes už nežijícími 
klasiky této oblasti v čele s RL Burnsi-
dem, a Robert Kimbrough je syn legen-
dárního Juniora Kimbrougha. Druhý 
hlavní večer pak zakončí Joe Louis 
Walker, jenž se na  Blues Alive vrací 
po  jedenácti letech. Kytarista s  kořeny 
v 60. letech patří k žijícím legendám, je 
držitelem Grammy, jako mladík se přá-
telil s  Jimim Hendrixem či Michaelem 
Bloomfieldem, od nichž pochytil první 
hráčské „triky“.

V  sobotu 17. listopadu zahrají 
v Šumperku další držitelé Blues Music 
Awards nebo Grammy. Monster Mike 
Welch se stal podobně jako Kenny  
Wayne Shepherd nebo Jonny Lang kyta-
rovou hvězdou již jako teenager, na roz-
díl od  nich se stále drží čistého blues. 
V letošních Blues Music Awards získal se 
svou současnou kapelou Welch Ledbet- 
ter Connection cenu za  Album roku 
v oblasti tradičního blues a měli v ohni 
dalších šest neproměněných želízek. 
Africké blues představí formace Tami-
krest, Tuaregové z  Mali. Bluesrockový 
kytarista Rick Derringer se proslavil 
hlavně po boku Johnnyho Wintera. „Je 

autorem jedné z  nejslavnějších blues- 
rockových písní Rock´n´Roll Hoochie 
Koo, kterou proslavil právě Johnny 

Winter. Pravděpodobně ji tedy v Šum-
perku uslyšíme v  autorském podání,“ 
uvádí Ondřej Bezr. Fantastic Negrito, 

zpěvák a autor, držitel loňské Grammy 
v  kategorii moderního blues, patří 
k těm, kteří určují, jakým směrem by se 
blues mohlo v  současnosti vydat. Jeho 
velkým vzorem je Prince a v červnu mu 
vyšlo nové album.

Hlavní program v  domě kultury 
tradičně doplní tematické odpoledne 
tentokrát s  podtitulem Jak je neznáte 

(Mikoláš Chadima & Inrou, Svatopluk 
& Sváťa Karásek, ZVA 12-28 Band feat. 
Tomasz Kruk), koncerty v  H-clubu, 

projekce hudebního filmu i noční jam 
sessiony.  

V tuto chvíli je možné zakoupit už 
jen vstupenky na čtvrteční zahajovací 
koncert, ostatní jsou již vyprodány. Pro 
více informací ohledně kompletního 
programu festivalu navštivte stránky 
www.bluesalive.cz.

 M. Horáková, foto: BA Šumperk

Joan Osborneová zazpívá na Blues Alive 2018 písně Boba Dylana i hit One of Us

NEVÁHEJTE! V PRODEJI JSOU JIŽ POUZE VSTUPENKY NA ČTVRTEČNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT! 

Hlavní hvězdou Blues Alive 2018 je uznávaná americká kytaristka se srbskými koře-
ny Ana Popovicová, která se stala vůbec první Evropankou nominovanou na Blues 
Music Awards. Tato muzikantka měla do světové první bluesové ligy jasně namíře-
no už v raném mládí a díky tvrdé práci se v ní opravdu dokázala prosadit. 

XXIII

VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE A MĚSTA ŠUMPERKA.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

Čtvrtek 15. 11. / 19:00 / velký sál DK Šumperk, 1. hlavní koncert
KIERO GRANDE (SK) - foyer
JAN FIC (CZ)
LUBOŠ ANDRŠT A ENERGIT (CZ)
SOUTHERN AVENUE (USA)
JOAN OSBORNE SINGS 
THE SONGS OF BOB DYLAN (USA)
ANA POPOVIC (USA)
Jam session - 24:00 Pivnice Holba KIERO GRANDE (SK)

Pátek 16. 11. / 14:00 / H-Club Šumperk
FOUR IN BLUE (CZ)
KEL DO NASCIMENTO (Brazílie, CZ)

Pátek 16. 11. / 18:00 / 2. hlavní koncert
FORSAL (PL) - foyer
KING BEE (CZ)
REV. SEKOU (USA)
NORTH MISSISSIPPI BLUES PROJECT FEAT. RL BOYCE, 
KENNY BROWN, AND ROBERT KIMBROUGH (USA)
JOE LOUIS WALKER (USA)
Jam session: 24:00 foyer DK: zahájí FORSAL (PL)
Pivnice Holba: zahájí KING BEE (CZ)

Sobota 17. 11. / 11:00 / kino Oko Šumperk
ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS (film GB 2017, režie Lili Fini Zanuck)

Sobota 17. 11. / 13:00 / Tematické odpoledne: Jak je neznáte
MIKOLÁŠ CHADIMA & INROU (CZ)
SVATOPLUK & SVÁŤA KARÁSEK (CZ)
ZVA 12-28 BAND FEAT. TOMASZ KRUK (SK,PL)

Sobota 17. 11. / 18:00 / 3. hlavní koncert
SILESIAN HAMMOND GROUP (PL) - foyer
MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
WELCH LEDBETTER CONNECTION (USA)
TAMIKREST (MALI)
THE RICK DERRINGER BAND (USA)
FANTASTIC NEGRITO (USA)
Jam session - 24:00 foyer DK: zahájí SILESIAN HAMMOND GROUP (PL)
Pivnice Holba: zahájí MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)

Čtvrtek  19:00  1. hlavní koncert  590 Kč
Pátek  14:00  H-Club 140 Kč
Pátek  18:00  2. hlavní koncert   570 Kč
Sobota  11:00  Kino Oko  70 Kč
Sobota  13:00 tematické odpoledne + 
 18:00 3. hlavní koncert  670 Kč

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní 
koncert + tematické odpoledne + bonus CD)  890 Kč

BLUES ALIVE V POLSKU  
Neděle 18. 11. / 18:00
Městský dům „Batory“ Chorzów

KIERO GRANDE (SK)
NORTH MISSISSIPPI BLUES 
PROJECT FEAT. RL BOYCE, 
KENNY BROWN, AND 
ROBERT KIMBROUGH (USA)
EARL THOMAS (USA)

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE 
MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE 

FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

VÝSTAVA OBRAZŮ: 

BLUES IN MIND

JITKA P. NESNÍDALOVÁ

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA ŠUMPERK

7.11. – 2.12.

za spolupráce
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Blues Alive 2018

Na zahajovacím koncertu letošního 23. ročníku festivalu představí známá zpěvačka 
Joan Osborneová skladby z loňského alba Songs of Bob Dylan. Podle setlistů jejích 
koncertů ale zřejmě nepřijdeme ani o její největší hit One Of Us. Naživo v původ-
ním podání zazní v České republice vůbec poprvé.

Baptistický reverend a společenský aktivista Rev. Sekou je mimořádně zajímavou 
osobností afroamerické hudební a intelektuální scény a také autorem hudby na po-
mezí blues a gospelu, ve které kostelní varhany nahradila steel kytara.

Fenomenální kytarista Luboš Andršt letos slaví jubilejní sedmdesáté narozeniny 
a součástí oslav je i jeho vystoupení na BLUES ALIVE. Ve spolupráci s dramaturgií 
festivalu se rozhodl přijet se současnou obnovenou podobou skupiny Energit, a to 
hlavně proto, že ji na rozdíl od různých podob jeho Blues Bandu tato přehlídka ještě 
neviděla.

Během čtvrtečního programu festivalu vystoupí také mladá energická soul-blueso-
vá kapela Southern Avenue, která za debutové album vydané na legendární značce 
Stax Records letos získala Blues Music Award v kategorii Album roku.
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Blues Alive 2018

Brněnský hudebník Jan Švihálek se na jih Spojených států vydal hledat autentické 
představitele bluesové tradice. Díky jím navázaným kontaktům bylo možné zreali-
zovat šumperský koncertní blok, který je zcela unikátní nejen v rámci festivalu, ale 
evropského bluesového dění vůbec. Jedná se patrně o poslední oblast na planetě, 
kde bluesová muzika žije skutečně ve folklorním duchu, včetně předávání „štafety“ 
z generace na generaci.  RL Boyce (na snímku) byl letos nominován na Grammy 
i na Blues Music Awards.

V postavě Ricka Derringerado do Šumperka přijíždí opravdová legenda americké-
ho bluesrocku, ale i dalších žánrů. Proslavil se díky spolupráci s Johnnem Winte-
rem, v té době vznikla jedna z nejslavnějších bluesrockových písní Rock and Roll,  
Hoochie Koo. Ta je neopominutelnou součástí všech jeho vystoupení, v Šumperku 
proto budeme moci slyšet tuto skladbu v autorském podání.

Monster Mike Welch se stal kytarovou hvězdou již jako teenager a zůstal vždy věr-
ný ryzímu bluesovému projevu. Se zpěvákem Mikem Ledbetterem založili spo-
lečný projekt a jejich první společné album Right Place, Right Time ve stylu blues  
50. a 60. let posbíralo hned sedm nominací na letošních Blues Music Awards, při-
čemž za Album roku si odnesli vítězné vavříny.

Držitel loňské Grammy v kategorii moderního blues Fantastic Negrito patří k těm 
zpěvákům, kteří určují, jakým směrem by se blues mohlo v současnosti vydat. No-
vinkové skladby z nedávno vydaného alba Please Don‘t Be Dead určitě naživo před-
staví i během letošním festivalu.

Jedním ze světově nejpopulárnějších stylů world music je saharská hudba národa 
Tuaregů ze západoafrického Mali, nazývaná většinou jako „pouštní blues“. A právě 
ten nám poprvé v dějinách festivalu Blues Alive představí známá kapela Tamikrest 
původem z Alžírska.

ZVA 12-28 Band, jednu z nejoblíbenějších slovenských bluesových kapel, která už 
mnohokrát ve své základní sestavě koncertovala na BLUES ALIVE, oslovila drama-
turgie se žádostí o „speciální projekt“ pro letošní ročník. Z různých variant nakonec 
vykrystalizovalo jednorázové spojení, které jinde neuslyšíte. Ke slovenské čtveřici se 
připojí vynikající polský kytarista Tomasz Kruk.
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Blues Alive 2018

XXIII

VSTUPENKY A UBYTOVÁNÍ:
Blues Alive, s.r.o., Fialova 3, 787 01 Šumperk 
Monika Kohajdová, tel.: 583 363 034, fax: 583 214 287 
e-mail: kohajdova@bluesalive.cz 
www.bluesalive.cz
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Penzion G***
Fialova 3, 787 01 Šumperk 
tel: 583 363 050, 777 193 190 
e-mail: info@penziong.eu
www.penziong.eu
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODEJ 
ORIGINÁLNÍCH 
TRIČEK A CD

POŘÁDÁ BLUES ALIVE S.R.O. AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, OLOMOUCKÉHO KRAJE A MĚSTA ŠUMPERKA.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

Čtvrtek 15. 11. / 19:00 / velký sál DK Šumperk, 1. hlavní koncert
KIERO GRANDE (SK) - foyer
JAN FIC (CZ)
LUBOŠ ANDRŠT A ENERGIT (CZ)
SOUTHERN AVENUE (USA)
JOAN OSBORNE SINGS 
THE SONGS OF BOB DYLAN (USA)
ANA POPOVIC (USA)
Jam session - 24:00 Pivnice Holba KIERO GRANDE (SK)

Pátek 16. 11. / 14:00 / H-Club Šumperk
FOUR IN BLUE (CZ)
KEL DO NASCIMENTO (Brazílie, CZ)

Pátek 16. 11. / 18:00 / 2. hlavní koncert
FORSAL (PL) - foyer
KING BEE (CZ)
REV. SEKOU (USA)
NORTH MISSISSIPPI BLUES PROJECT FEAT. RL BOYCE, 
KENNY BROWN, AND ROBERT KIMBROUGH (USA)
JOE LOUIS WALKER (USA)
Jam session: 24:00 foyer DK: zahájí FORSAL (PL)
Pivnice Holba: zahájí KING BEE (CZ)

Sobota 17. 11. / 11:00 / kino Oko Šumperk
ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS (film GB 2017, režie Lili Fini Zanuck)

Sobota 17. 11. / 13:00 / Tematické odpoledne: Jak je neznáte
MIKOLÁŠ CHADIMA & INROU (CZ)
SVATOPLUK & SVÁŤA KARÁSEK (CZ)
ZVA 12-28 BAND FEAT. TOMASZ KRUK (SK,PL)

Sobota 17. 11. / 18:00 / 3. hlavní koncert
SILESIAN HAMMOND GROUP (PL) - foyer
MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)
WELCH LEDBETTER CONNECTION (USA)
TAMIKREST (MALI)
THE RICK DERRINGER BAND (USA)
FANTASTIC NEGRITO (USA)
Jam session - 24:00 foyer DK: zahájí SILESIAN HAMMOND GROUP (PL)
Pivnice Holba: zahájí MISSISSIPPI MIXTAPE (SK)

Čtvrtek  19:00  1. hlavní koncert  590 Kč
Pátek  14:00  H-Club 140 Kč
Pátek  18:00  2. hlavní koncert   570 Kč
Sobota  11:00  Kino Oko  70 Kč
Sobota  13:00 tematické odpoledne + 
 18:00 3. hlavní koncert  670 Kč

Permanentka (2. hlavní koncert, 3. hlavní 
koncert + tematické odpoledne + bonus CD)  890 Kč

BLUES ALIVE V POLSKU  
Neděle 18. 11. / 18:00
Městský dům „Batory“ Chorzów

KIERO GRANDE (SK)
NORTH MISSISSIPPI BLUES 
PROJECT FEAT. RL BOYCE, 
KENNY BROWN, AND 
ROBERT KIMBROUGH (USA)
EARL THOMAS (USA)

KONCERTY V ŠUMPERKU 

MODERUJE 
MAREK HLAVICA

RESTAURACE DOMU KULTURY:

STÁLÁ EXPOZICE 

FOTOGRAFIÍ Z BLUES ALIVE

VÝSTAVA OBRAZŮ: 

BLUES IN MIND

JITKA P. NESNÍDALOVÁ

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA ŠUMPERK

7.11. – 2.12.

za spolupráce
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Informace/Zpravodajství

Má rád češtinu, ale i  geometrii, 
„hudebku“, pracovní činnosti a  fyzi-
ku. A také recitaci. Řeč je o třináctile-
tém Jakubovi Jeremiáši Zeleném, jenž 
v  minulém školním roce hájil barvy 
Šumperka a  svoji školu „jedničku“ na   
celostátní přehlídce dětských recitáto-
rů ve Svitavách částí povídky František 
Nebojsa od Jana Wericha z knihy Fim-
fárum. V tom nadcházejícím se nebrá-
ní dalším cílům.

„První básničku jsem přednášel už 
ve dvou letech. Vždycky mě bavilo něco 
říkat nebo ukazovat lidem. Nestojím 
úplně o  to být za  každou cenu první, 
ale to, že jsem letos v červnu uspěl, mě 
hodně motivuje,“ říká Jakub Zelený. 
Do Svitav přijel s textem Jana Wericha 
František Nebojsa. „Měl jsem ho napo-
slouchaný už strašně dlouho a  moc se 
mi líbil. Vybrat si text, který vám sedí, 
je vlastně to nejtěžší,“ podotýká Kuba. 
Na otázku, co tedy nejraději čte, zda to 
je právě Jan Werich, vzápětí odpovídá: 
„Nemám žádného oblíbeného autora 
ani žánr, takže se vlastně nedá říct, co 
nejraději čtu. Většinou mi paní knihov-
nice poradí nebo vybere nějakou knihu. 
Teď zrovna dočítám sérii „Hraničářův 
učeň“.

Na  svitavskou přehlídku se Jakub 
Zelený „probojoval“ poprvé a odnesl si 

z ní řadu zkušeností. S nácvikem před-
nesu mu totiž nikdo nepomáhá a reci-
taci se nijak intenzivně nevěnuje, pouze 
v rámci soutěží. „Nejvíc mě zaujaly díl-
ny, ve kterých jsme dělali různá cvičení. 
Například jsme museli vzájemně kriti-
zovat naše vystoupení, což se mi líbilo. 
Stejně jako takzvané debatní kroužky, 
v  nichž se k  našim vystoupením vyja-
dřovali v  menších skupinkách přímo 
porotci,“ podotýká Jakub. 

Svitavská přehlídka má přímou vaz-
bu na výuku českého jazyka a literatu-
ry na  základních školách a  víceletých 
gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé 
práce na  interpretaci básní či prózy 
a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí 
v  dětech schopnost hlubšího porozu-
mění textu a  vyspělého ovládání ma-
teřského jazyka, přispívá ke  kultivaci 
mluveného slova a  rozvoji mluvních 
a  komunikačních dovedností a  také 
k  tomu, aby se soutěžící naučili vystu-
povat na veřejnosti přirozeně, což není 
vůbec jednoduché. „Vždycky mám 
trochu trému, ale naštěstí to není jako 
u jiných, kteří se někdy málem rozbre-
čí. Nejhorší chvíle je, když mě vyvolají 
a  jdu na  pódium. Jakmile však začnu 
přednášet, tak se do  příběhu ponořím 
a tréma pomine,“ prozrazuje Kuba. Ten 
je na vystupování zvyklý už od školky, 

kdy začal zpívat ve sborečku, poté prošel 
všemi odděleními šumperských Motýlů, 
několikrát si vyzkoušel roli moderátora 
na  různých akcích, vystupoval v  před-
stavení Kocourkovští při oslavách vý-

ročí místní ZUŠky a navíc zpívá a hraje 
na  bubny ve  školní kapele. Recitaci se 
chce věnovat i nadále, baví ho ale také 
technika, takže po základní škole zamíří 
zřejmě na místní „průmyslovku“. -kv-

Letošní léto bylo pro Taneční 
folklorní soubor Senioři Šumperk po-
měrně náročné, ale v  kladném slova 
smyslu. V červenci se vydali do Srbska, 
kde při příležitosti tamějšího festivalu 
Lepota raličitosti/Krása různorodosti, 
předvedli své taneční a muzikální umě-
ní. V srpnu zase patřili k oporám již de-
větadvacátého ročníku Mezinárodního 
folklorního festivalu Šumperk 2018.

Do srbského Vršace a Kruščice, kde 
žije nemalá česká menšina, Senioři 
vyrazili 13. července na  pozvání Čes-
ké besedy. „V  Srbsku jsme poznali, 
jak česká menšina v  Srbsku žije a  jak 
udržuje naše národní tradice a  zvyky 
a  rovněž udržuje povědomí o  českém 
jazyku a  kultuře,“ říká Anna Kouřilo-
vá, předsedkyně rady spolku, a dodává, 
že ji potěšilo vřelé přijetí, kterého se ze 
strany jejich krajanů souboru dostalo, 
a  také oceňuje vysokou kvalitu celého 
festivalu.

Na oplátku pak v srpnu přijel srbský 
Folklorní taneční soubor České besedy 

Kruščice do  Šumperka, kde se zapojil 
mezi účinkující zdejšího mezinárod-
ního folklorního festivalu. „Původ-
ně se plánovalo, že šumperští Senioři 
vystoupí společně se svými přáteli ze 
Srbska během čtvrtečního programu 
na malé scéně, ale problémy při kont-
role na  srbsko-maďarských hranicích 
nedovolily souboru přijet včas,“ dopl-
ňuje Kouřilová. Hlavního programu se 
ale už srbský soubor zúčastnil.

Srbové zanechali stopu v  soutěži 
o nejlepší kotlíkový guláš „Roztančené 
kotlíky“, která byla uspořádána v rámci 
festivalu. „Byť srbský soubor zvažoval 
na poslední chvíli aktivní účast ve va-
ření, nakonec zůstal jen u  hodnocení. 
Předsedkyně srbského souboru zased-
la v  hodnotící porotě a  kvalitu gulášů 
i  celé soutěže si velice pochvalovala,“ 
dodává Kouřilová. K  tomuto hodno-
cení se připojuje celý Taneční folklorní 
soubor Senioři Šumperk, jenž se na or-
ganizaci soutěže i festivalu aktivně po-
dílel. B. Vondruška

„Nepozornost zabíjí“ byl název do-
pravně bezpečnostní akce, která pro-
běhla v  Šumperku minulý pátek a  jež 
byla součástí kampaně České asociace 
pojišťoven a  oddělení BESIP minis-
terstva dopravy. Dopravní policisté se 
spolu s preventistkou a koordinátorem 
BESIPu zaměřili na častou příčinu do-
pravních nehod, kterou je nevěnování 
se řízení. Řidičovu pozornost nejčastěji 
odvádí telefonování či psaní textových 
zpráv, ovládání navigace nebo konzu-
mace jídla a pití během řízení. To vše 
představuje pro řidiče vždy vážné ne-
bezpečí. 

Kampaň „Nepozornost zabíjí“ chce 
primárně upozornit na to, že používání 
mobilního telefonu za volantem může 
mít fatální následky. Používání telefo-
nu během jízdy je totiž velmi častým 
přestupkem a příčinou mnoha doprav-
ních nehod. Hlavním cílem kampaně je 
změna chování řidičů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu 
na  pozemních komunikacích, hovoří 
jasně: „Řidič nesmí při jízdě vozidlem 
držet v ruce nebo jiným způsobem tele-
fonní přístroj nebo jiné hovorové nebo 
záznamové zařízení.“ Pokud policisté 
u řidiče takového jednání zjistí, mohou 
mu na místě uložit pokutu do výše jed-
noho tisíce korun. V případě správní-
ho řízení pak může být uložena pokuta 

ještě vyšší - patnáct set až dva a půl tisí-
ce korun. V obou případech „vyfasuje“ 
řidič do své evidenční karty dva trestné 
body.

Loni přitom evidovali policisté 
v rámci Olomouckého kraje 1276 těch-
to přestupků, letos jich je za stejné ob-
dobí zatím o  sto méně. „Tento nešvar 
však není doménou pouze řidičů moto-
rových vozidel. Telefonování a ovládá-
ní mobilních telefonů nebo používání 
sluchátek chodci či cyklisty výraznou 
měrou odvádí jejich pozornost od dění 
v silničním provozu a je ve velké míře 
příčinou vážných dopravních nehod,“ 
upozornila Jiřina Vybíhalová, tisková 
mluvčí olomouckého krajského poli-
cejního ředitelství. Vzápětí prozradila, 
že v  rámci páteční kontroly odhalili 
policisté hned tři řidiče, kteří během 
jízdy telefonovali. Jeden z řidičů nebyl 
připoután bezpečnostním pásem, další 
pak při vyjíždění z  parkoviště omezil 
řidiče nákladního vozidla. A  pokutě 
se nevyhnul ani řidič, jehož policisté 
přistihli, jak si během jízdy prohlíží re-
klamní letáky. 

Krajský koordinátor BESIPu Miro-
slav Charouz kontrolované motoristy 
upozorňoval na rizika spojená s nepo-
zorností řidičů za volantem. Současně 
je obdaroval reflexními vestami s  lo-
gem kampaně.  -jv, kv-

Vždycky mě bavilo něco říkat nebo ukazovat lidem, říká Jakub Zelený

Senioři tancovali v Srbsku 
a na šumperském folklorním festivalu

Policisté kontrolovali řidiče 
v rámci dopravně bezpečnostní akce

Jakub Zelený reprezentoval město na celostátní přehlídce dětských recitátorů ve Svi-
tavách.  Foto: archiv

Senioři na přehlídce v Srbsku.  Foto: archiv
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Městská knihovna T. G. Masaryka 

Pondělí - pátek   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
místa a zkušeností v Šumperku - PRA-
CUJTE JINAK A  SVOBODNĚJI! Pro-
stor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů.  

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE DO NÁSLEDUJÍCÍCH 
PROJEKTŮ: Nový start pro dlouhodobě nezaměstnané - nabízíme komplexní 
podporu k vašemu dlouhodobému uplatnění na trhu práce, možnost zvýšení kva-
lifikace a získání dotovaného pracovního místa * Šance pro mladé lidi do 25 let  - 
možnost získat dotované pracovní místo u zaměstnavatele podle vašich představ * 
Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané - možnost otestovat si své podnikání 
v podnikatelsko-zaměstnaneckém družstvu.
Bližší informace: L. Spoustová, tel.č. 775  764  419, e-mail: lucie.spoustova@cpkp.
cz, M. R. Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, 
www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Bližší informace: Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 

Bližší informace: tel.č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba září - červen Městská knihovna v ul. 28. října 

Půjčovní doba Městská knihovna Sever, Temenická 5

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Pondělí 8-18       9-17
Úterý 8-18       9-17
Středa 8-18       9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 8-18       9-17
Sobota 8-12       8-12       

Pondělí 9-12  13-17
Úterý 9-12  13-17
Středa 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9-12  13-17
Sobota zavřeno

9. - 16. 9.   Rekondiční pobyt v lázních Poděbrady 
  Pro přihlášené 
10. 9. od 10 hod. v „K“   Angličtina pro pokročilé  Pro přihlášené
13. 9. od 10 hod. v „K“   Tvořivá dílna - zdobení tašek textilními  
  barvami
18. 9. od 9.30 v „K“   Trénování paměti 
21. 9. od 9.30 hod. na Komíně   Keramika na Komíně 
25. 9. od 10 do 16 hod. na Hlavní třídě  Prezentace služeb SONS Šumperk v rámci 
  Veletrhu sociálních služeb 
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz -zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = klu-
bovna SONS.

SONS Šumperk

Každou neděli od 15 hod. v „KC“   Nedělní bohoslužba 
Každé pondělí od 15 hod. v „KC“   Studium bible u kávy
Bližší informace: A. Malach, tel.č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvatio-
narmy.org. „KC“ = Komunitní centrum, M.R. Štefánika 1, „DS“, „T“ = divadelní sál, 
tělocvična ZŠ Vrchlického. „KC“ dále nabízí kluby pro seniory, keramický kroužek 
pro ženy, poradenství Filemon pro propuštěné vězně. Více na www.armadaspasy.cz/
pobocky/sumperk. V  září neprobíhají Sportovní klub pro mládež a  Konverzace 
v angličtině.

Sbor a Komunitní 
centrum Armády spásy

Každou sobotu Turistika Batůžkáři: Pravidelná turistika  
 Nutno přihlásit se telefonicky, e-mailem nebo  
 na FB stránkách
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, tel. č. L. Kovaříková, tel. č. 
736  464  277, e-mail: scholapraktica@gmail.com-www.scholapraktica.webnode.
czzde. Zde lze získat inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat 
termíny s předstihem na uvedený e-mail. FB stránky - skupina Batůžkáři Šumperk.

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Každé pondělí od 15.30 hod.  Biblická hodina pro hledající
Každé pondělí a každý  Potravinová a hygienická pomoc pro potřebné
pátek od 10.30 hod. 
Každý první pátek  Společenství vdov
v měsíci od 17 hod.
Bližší informace: Jeremenkova 7, J. Bieliková, 583 216 747 nebo na www.sumperk.
charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz. Možnost požádat o Modlitby za umíra-
jící v soukromí - informace Z. Nedvědová, tel.č. 703 176 291.

Charita Šumperk

Město Šumperk pořádá ve  spolu-
práci s poskytovateli sociálních služeb 
v  Šumperku a  okolí akci nazvanou 
Veletrh sociálních služeb. Uskuteční 
se v úterý 25. září od 10 do 16 hodin 
v  prostoru před Českou spořitelnou 
a částečně v sadech 1. máje „u sovy“. 
Tradiční akce je realizována v rámci 
procesu komunitního plánování so-
ciálních služeb městem Šumperkem 
již od roku 2005.

Poskytovatelé sociálních služeb 
v Šumperku a okolí představí v rám-
ci veletrhu své služby téměř ve všech  
oblastech pomoci lidem všech vě-
kových kategorií, pro rodiny s  dět-
mi, sociálně znevýhodněné děti 
a  mládež, pro seniory, pro osoby se 
zdravotním postižením nebo osoby 
v  krizi. Návštěvníci se mohou těšit 
na  praktické ukázky z  činnosti jed-
notlivých poskytovatelů sociálních 
služeb. Zdarma si mohou nechat 
změřit krevní tlak, zjistit svoji krevní 
skupinu, změřit si hladinu glykemie 

či si vyzkoušet nácvik kardiopulmo-
nální resuscitace nebo si chůzi s  bí-
lou holí. Na  veletrhu budou moct 
zakoupit drobné předměty vyrobené 
uživateli sociálních služeb, například 
svíčky, keramiku nebo domácí povid-
la, ale také získat rady pro konkrétní 
problematické situace.

S. Karkošková, koordinátorka 
komunitního plánování, odbor 
sociálních věcí MěÚ Šumperk

Město pořádá Veletrh sociálních služeb

Na veletrhu se představují poskytovate-
lé sociálních služeb v Šumperku a oko-
lí.  Foto: archiv
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Vyšší odborná škola je součástí Vyšší odborné školy a  Střední průmyslo-
vé školy v  Šumperku a  už dvě desítky let připravuje odborníky v  oblasti 
informačních technologií pro úspěšné uplatnění u významných regionál-

ních i mezinárodních zaměstnavatelů. 
Vzdělávání ve vyšších odborných školách je stejně jako vysokoškolské vzdě-
lávání zařazeno do  terciárního stupně (ISCED-A650, EQF 6) a  prohlubuje 
znalosti a  dovednosti studentů získané ve  středním vzdělávání. Poskytuje 
všeobecné a  odborné vzdělání a  praktickou přípravu pro výkon nejrůzněj-
ších odborných profesí. Vzdělávání ve vyšších odborných školách je určeno 
především uchazečům, kterým nevyhovuje příliš teoreticky zaměřené vyso-
koškolské studium, ale naopak se chtějí věnovat studiu spíše prakticky. Zásad-
ní význam pro získávání praktických dovedností má kromě samotné výuky 
ve škole také probíhající odborná praxe přímo v  reálných pracovních pod-
mínkách spolupracujících � rem a  institucí, kde se studentům po  ukončení

studia zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce.
Studium vyšší odborné školy je v denní formě vzdělávání tříleté a je zakon-
čeno závěrečnou zkouškou - absolutoriem. Absolventi vyšší odborné školy 
získají vysvědčení o absolutoriu a diplom a je jim přiznán neakademický titul 
„diplomovaný specialista“ uváděný za jménem - zkráceně DiS. K těmto doku-
mentům škola vydává i tzv. Europass, který dokládá stupeň vzdělání, osobní 

kompetence, jazykové dovednosti a odbornou kvali� kaci absolventa. 
Přemýšlíte-li o své budoucnosti, neváhejte a investujte do svého vzdělání 

na Vyšší odborné škole v Šumperku. Investice do vzdělání se vyplatí.
Termín pro podání přihlášek ke studiu do 3. kola přijímacího řízení 
je nejpozději do  17. 9. 2018 na adresu: Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Přijímací řízení se koná 25. 9. 2018. 
Více na www.vsps-su.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ŠUMPERK – TRADICE 21 LET 

VYŠŠÍHO ODBORNÉHO  VZDĚLÁVÁNÍ 
V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A JEJICH APLIKACÍ

PRŮMYSLOVÉ PVD POVLAKY www.shm-cz.cz

1.  Kontaktování – ″Na okraji″

2.	 Motivační	kurz	–	″Přes závrať″

3.	 Kurz	základů	trhu	práce	–	″První krok″

4.	 Pracovní	diagnostika	a	poradenství	–	″Hledání rovnováhy″

5. Rekvalifikační kurzy	(obsluha	osobního	počítače,	řidičské		 	
	 oprávnění	B+C,	kurzy	s	praxí	u	zaměstnavatelů,	svářečské	kurzy,	
	 kurzy	pracovníka	v	sociálních	službách

6. Zprostředkování zaměstnání formou	tréninkových	pracovních
	 míst	celkem	pro	34	lidí	(dotace	na	3	měsíce,		20 000	kč / měsíc	
	 na	refundaci	mzdy)	po	dobu	3	měsíců	–	tj.	60	tis.	Kč	na	osobu)

Projekt ″PO LÁVCE″	 je	 zaměřen	 na	 cílovou	 skupinu	 osob dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnaných v OLK	 (především	 na	 Šumpersku	 a	 Jesenicku).	 Bude	 otevřen	 uchazečům	
o  zaměstnání,	 kteří	 jsou	 v  evidenci	 ÚP	 déle	 než	 1	 rok,	 nebo	 jejichž	 souhrnná	 délka	 evidence	
na ÚP	představuje	v posledních	2 letech	alespoň	12	měsíců.	Hlavním cílem je přispět ke zvýšení 
zaměstnanosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných z OLK (především	 ze	
Šumperska	a	Jesenicka).

Projekt	má	několik	klíčových	aktivit,	které	budou	probíhat	v	učebnách	
AJAK,	nám.	Míru	4,	Šumperk.	Kromě	kontaktování	cílové	skupiny	je	to:

″PO LÁVCE″ 
(Kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání 
pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019

REALIZÁTOR PROJEKTU 
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk,
nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk | IČ: 00431516

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU
 CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081

info@ajak-sumperk.cz 
 583 213 013

www.ajak-sumperk.cz

 .... zahajujeme další běh v září 2018
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INTERNET
DATA
TELEFON
TELEVIZE

ROZUMNÁ VOLBA5

zpravodaj_082018_3_final_tisk.indd   1 27.08.18   14:41

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 9.11. 2018

Přijeďte do tunelové 
automyčky v Zábřežské 
ulici v Šumperku, vyberte 
si mycí program Exlussive 
za 300 Kč a budete zařazeni 
do slosování o tento atraktivní vůz.

Losování proběhne 30. srpna 2019.

Výherce si zvolí barvu vozu.

Vyhrajte nový vůz Škoda Fabia 
model 2019! 

Těšíme se na Vás!

Otevřeno    Po – So 8.00 – 17.30    Ne 9.00 – 16.00    www.automyckasumperk.cz
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OPTOMEDIC 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 v optice
www.optomedic.cz       

www.varilux.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

PROGRESIVNÍ

TAK JAKO MILIONY SPOKOJENÝCH 
NOSITELŮ PŘED VÁMI, ZVOLTE SI I VY 

BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX®

Varilux®, první progresivní 
brýlové čočky na světě, které 
udávají směr dalšího výzkumu 

a vývoje na tomto poli.

Viditelný rozdíl pro váš zrak 
ve vašem každodenním životě

se na celém světě prodá jeden pár 
brýlových čoček Varilux®**

1 BRÝLOVÁ ČOČKA
= AŽ 

30 PATENTŮ

KAŽDÉ 
4 SEKUNDY 

LÍDR NA TRHU 
OD ROKU 1959

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 
celém světě podle tržních výpočtů společnosti Essilor.

**Nejvíce prodávaná značka progresivních čoček po 

*Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových čoček, značky 
reprezentující progresivní čočky. 

celosvětově v progresivních 
brýlových čočkách* 

Dl_varilux2018_cz.indd   1 29.06.2018   9:13:50
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Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM 

Multifokální 
brýlové 

čočky 
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POHYBOVÉ A JAZYKOVÉ KURZY V DOMĚ KULTURY ŠUMPERK PRO SEZONU 2018/2019

Přihlášky do kurzů 
a úhrady kurzovného přijímáme

v 1. patře Domu kultury Šumperk, Fialova 3
PO - ČT 8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00 hod.

OD 3. ZÁŘÍ DO 3. ŘÍJNA 2018
PO a ST  8.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00 hod.
ÚT a ČT  8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00 hod.

Bližší informace o kurzech: tel. 583 363 038,
mob. 777 652 073, e-mail: kurzy@dksumperk.cz

Taneční kurzy pro děti a dospělé
- J. Hrubý - 606 819 727

Taneční kurzy pro mládež - V. Hošek - 737 670 262
ON-LINE REZERVACE: 

WWW.DKSUMPERK.CZ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ASHTANGA MYSORE JOGA
Út 6.30-8.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 11. září.
Kurzovné 900 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
BODYBUILDING
Po a Út 18.30-19.30 hod. 
Lektorka Ivana Kranichová. 
Zahájení 3. a 4. září.  Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí
CORE TRENING
Po a Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Hanka Plachá. 
Zahájení: 10. a 13. září. Kurzovné 500 Kč/ 10 lekcí
CVIČENÍ NA BALONECH
St 10.30-11.30 hod. Lektorka Lenka Cleaver. 
Zahájení 12. září.  
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
CVIČENÍ PRO SENIORKY
Út 8.30-9.30 a 10.00-11.00 hod. 
Lektorka Alena Hájková. 
Zahájení 11. září.  Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
HATHA JOGA
St 18.30-20.00 hod. Lektor Vladimír Vlček. 
Zahájení 26. září.  Kurzovné 900 Kč/15 lekcí
KALANETIKA
St 9.30-10.30 hod., Čt  16.00-17.00 hod. 
Lektor Jiří Hrubý. 
Zahájení 12. a 13. září. 
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce
LADIES BOXING
Út 17.30-18.30 hod. Lektor Oldřich Šubrt. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí
PILATES
Po 17.20-18.20 a 18.45-19.45 hod., 
Čt 17.30-18.30 hod. Lektorka Stáňa Václavková. 
Zahájení 24. a 27. září. 
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
PILATES A STREČINK
Čt 17.00-18.00 hod. Lektor Jiří Hrubý. 
Zahájení 13. září.
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí nebo 60 Kč/1 lekce
PILATES V ANGLIČTINĚ
Út 16.00-17.00 hod. Lektorka Lenka Cleaver. 
Zahájení 11. září. 
Kurzovné 800 Kč/10 lekcí nebo 90 Kč/1 lekce
REÁLNÁ SEBEOBRANA
Út 19.00-20.00 hod. Lektor Oldřich Šubrt. 
Zahájení 18. září.  Kurzovné 1.500 Kč/15 lekcí

TANEČNÍ MEDITACE
Čt 18.30-19.30 hod. Lektorka Petra Zsáková. 
Zahájení 13. září. 
Kurzovné 800 Kč/10 lekcí nebo 100 Kč/1 lekce
VINYASA JOGA
Po 17.00-18.00 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 10. září. 
Kurzovné 900 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
DĚTSKÁ JÓGA (děti od 7 let)
Po 16.00-16.45 hod. Lektorka Petra Ungrová. 
Zahájení 10. září. 
Kurzovné 750 Kč/15 lekcí nebo 70 Kč/1 lekce
POHYBOVÁ VÝCHOVA  (děti 4 - 6 let)
St 17.00-18.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová. 
Zahájení 3. října.  Kurzovné 1.000 Kč/25 lekcí
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4 - 6 let)
ZAČÁTEČNÍCI - St 15.30-16.30 hod. 
Zahájení 19. září.
POKROČILÍ - Čt 15.30-16.30 hod. 
Zahájení 20. září. Lektor Miroslav Nečas. 
Kurzovné 875 Kč/25 lekcí
SEBEOBRANA (děti 6 - 15 let)
St 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 19. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
JUDO PRO ABSOLVENTY SEBEOBRANY
Čt 16.30-18.00 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 20. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
JUDO PRO POKROČILÉ
St 18.00-19.30 hod. Lektor Miroslav Nečas. 
Zahájení 19. září.  Kurzovné 1.000 Kč/ 25 lekcí
TANEČNÍ KURZY
LADIES LATINO – ZAČÁTEČNÍCI
Latinskoamerické tance pro jednotlivce 
- dospělé i mládež.
Po 20.00-21.00 hod. Lektorka Šárka Brhelová.
Zahájení 15. října.  Kurzovné 500 Kč/10 lekcí
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TANEC
Út 17.00-18.00 hod., Čt 16.00-17.00 hod., 
Ne 14.00-15.30 hod.
Pořádá Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého. 
Zahájení 2. října.  Kurzovné 900 Kč/pololetí
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
St 18.00-20.00 hod. a 20.00-22.00 hod. 
Pořádá Klub tanečního sportu Šumperk - 
Vlastimil Hošek. Zahájení 12. září. 
Kurzovné 1.300 Kč/osoba/10 lekcí + 2 prodloužené

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI - Ne 17.30-19.30 hod. 
Zahájení 7. října.
POKROČILÍ - Ne 20.00-22.00 hod. 
Zahájení 7. října.
EXTRAPOKROČILÍ - Út 20.00-22.00 hod.
Zahájení 11. září.
Kurzovné 1.690 Kč/pár/6 lekcí + 1 prodloužená.
Pořádá Taneční škola Olympia Jiřího Hrubého.

JAZYKOVÉ KURZY

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
Čt 16.00-17.30 hod. Lektorka Mgr. Edita Kovalová. 
Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.400 Kč/pololetí - 17 lekcí

ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čt 17.30-19.00 hod. Lektorka Mgr. Edita Kovalová. 
Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.400 Kč/pololetí - 17 lekcí

RUŠTINA - ZAČÁTEČNÍCI
Čt 15.30-17.00 hod. 
Lektorka Mgr. Libuše Gorská. Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.100 Kč/pololetí - 15 lekcí

RUŠTINA – MÍRNĚ POKROČILÍ
Čt 17.00-18.30 hod. 
Lektorka Mgr. Libuše Gorská. Zahájení 4. října. 
Kurzovné 2.100 Kč/pololetí - 15 lekcí

Hudební službyHudební služby

PRODEJ HUDEBNIN
Prodáváme: � étničky, struny, 
trsátka, klavíry, bicí souprav, 
housle, mikrofony, kabeláž, 
zvukové aparatury, kytary 

akustické i elektrické, komba, 
keyboardy, obaly na hudební 

nástroje, ukulele, perkuse, 
zpěvníky a mnoho dalšího 

Kde nás najdete-areál fa.Agritec, 
otevřeno každý den po telefonické 

domluvě 725 686 325
 info a mapa na www.m-machala.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
při OA Šumperk nabízí:

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINY, NĚMČINY 

a jiných jazyků
* Různé stupně pokročilosti    

* Vysokoškolsky vzdělaní lektoři  * Osvědčení
* Zápisy probíhají od 3. 9. 2018

   na OA Šumperk
* NÍZKÁ CENA kurzovného

   (1 vyučovací hodina = 46 Kč)
* ZAČÁTEK VÝUKY V TÝDNU od 10. 9. 2018

Přihlášky, dotazy, bližší informace:
Mgr. Ludmila Divišová - 725 075 183 

divisova@oa-sumperk.cz; web: www.oa-sumperk.cz
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Sedací souprava KENNEDY
novinka na našem studiu 
v Šumperku s 20% slevou

více informací na 
www.hevos.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

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

NABÍZÍME PŘIVÝDĚLEK PRO PLNOLETÉ.
VÝPOMOC DO VÝROBY.

EPCOS s.r.o. Šumperk

POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA

NA ZBYTEK LÉTA!

Volejte 
zdarma 
pište

/TDK Šumperk
www.epcos.info

EPCOS s.r.o., 
Feritová1
Šumperk

     800 777 000 
        nabory@epcos.com
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mob.: 724 845 964, hrouza@fortex-ags.cz , www.fortexauto.cz
Autorizovaný prodej a servis FORTEXauto, Jílová 1550/1, Šumperk, tel.: 583 284 682,

ROČNÍ VOZY
Prodej mírně ojetých 
vozů značky ŠKODA 
se zárukou, garancí 
původu 
a ujetých 
kilometrů

Věci, které umíme
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Věci, které umíme www.fortexauto.cz


