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Divadlo se rozhodlo, že pomůže Elišce

„Dcera se narodila o  měsíc dříve. 
Po  narození měla zdravotní kompli-
kace, proto je sledována na odborných 
pracovištích hematologie, neurochi-
rurgie, neurologie a genetiky. Zhruba 
do čtvrtého až pátého měsíce se vyví-
jela dobře, poté se její psychomotoric-
ký vývoj začal zpomalovat,“ vyprávějí 
rodiče. 

Od  osmi měsíců potřebuje Eliška 
pravidelnou rehabilitaci - cvičení Voj-
tovou metodou, Bobath koncept a ně-
kolikrát ročně prochází komplexní 
rehabilitační metodou TheraSuit. Ta 
dívence pomáhá nejvíc a rodinu udr-
žuje v  naději, že Eliška jednou bude 
normálně chodit. Tuto rehabilitaci 
však pojišťovny neproplácejí, proto 
na  ni musejí hledat peníze ve  svém 
rodinném rozpočtu. To ale není jed-
noduché, protože jeden cyklus přijde 

na 25 tisíc a Eliška těchto sérií cvičení 
potřebuje tři až čtyři za rok. 

V současné době dívenka začíná dě-
lat první krůčky, bez pomoci se nenají 
ani nenapije. Elišce jsou téměř tři roky, 
ale v  důsledku poruchy psychomoto-
rického vývoje je na úrovni desetimě-
síčního dítěte. Díky rehabilitacím se 
její stav nepatrně zlepšuje.

Rodiče Elišky sice dostávají na  péči 
peníze od  státu, ale na  rehabilitace 
a další náklady spojené s péčí o Elišku 
to nestačí. Proto je finančně podporují 
rodina, přátelé a  kolegové táty hasiče. 
Nyní se k pomocníkům přidává i Diva-
dlo Šumperk. „Seznámil jsem se s osu-
dem této rodiny, jež je i  přes všechny 
problémy stále pozitivní. Příběh mě 
natolik oslovil, že jsem se rozhodl po-
moci. V  sobotu 23. listopadu uspořá-
dáme představení spojené se sbírkou 

na  rehabilitaci TheraSuit pro malou 
Elišku,“ uvedl ředitel divadla Matěj 
Kašík.

Sbírku chce divadlo odstartovat 
v nejbližších dnech, jakmile se poda-
ří zajistit všechna potřebná povolení. 
Po  představení pak bude rodině pře-
dán výtěžek ze sbírky, tedy vstupné 
na představení v plné výši a další dob-
rovolné příspěvky. 

„Lidé budou moci na Elišku přispět 
do  zapečetěné schránky přímo v  di-
vadle nebo zasláním částky na  trans-
parentní účet, který právě zřizujeme. 
O  tom, co ještě připravíme, budeme 
postupně informovat. Ten, kdo chce 
pomoci, by si však už nyní měl pozna-
čit datum 23. listopadu do svého diáře,“ 
říká Matěj Kašík, jenž se chce obrátit 
s prosbou o pomoc nejen na veřejnost, 
ale i na firmy a další organizace.  -ger-

„I přes všechna zdravotní negativa je Eliška stále se usmívající děvčátko a pro nás je společně s jejími staršími sourozenci zdrojem 
velké radosti,“ říkají rodiče Elišky.  Foto: archiv rodiny

Město letos dokončilo rozsáhlou re-
konstrukci páteřní kanalizace v  ne-
mocničním areálu.    Strana 2

Šumperk připravuje dvě velké lokality 
pro bytovou výstavbu.    Strany 3, 4

Městská policie již označila první kola 
syntetickou DNA.    Strana 4

Jídelna školy ve  Vrchlického ulici je 
nově zateplená.    Strana 5

Divadlo Šumperk se chce pokusit o malý zázrak. Zmobilizovat lidi, firmy, organizace, aby pomohli rodině, která se stará 
o tříletou postiženou Elišku. Dívenka je nejmladší z pětičlenné rodiny ze Šumperka, má ještě dva sourozence Kateřinu 
a Tomáše. Tatínek je hasič a maminka je v domácnosti, protože péče o Elišku zabírá dvacet čtyři hodin denně.
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Rekonstrukce, jež se dotkla komunikace mezi pavi-
lony E a F až k Nemocniční ulici, probíhala od loňské-
ho září v etapách po jednotlivých úsecích. Generálkou 
prošla celá kanalizace a její přípojky, přepojily se řady 
v  jednotlivých šachtách a  opravily a  doplnily uliční 
vpusti. Letos pak firma Jesenická vodohospodářská 
společnost, která vzešla z výběrového řízení na doda-
vatele, položila nový povrch komunikace a chodníků 
ze zámkové dlažby. Investice přišla na 13,025 milionu 
korun. Větší část, konkrétně 7,1 milionu, přitom rad-
nice pokryla z předloňského prodeje budovy bývalé 
chirurgie, někdejšího ORL a kaple, včetně pozemků 
pod nimi, soukromému provozovateli nemocnice. 

Část peněz z  vybraného nájemného, konkrétně 

1,4 milionu korun, šla rovněž na rekonstrukci dvou 
velkých pětilůžkových pokojů na neurologickém od-
dělení v  pavilonu E. Začátkem letošního roku zde 
vznikly čtyři pokoje dvoulůžkové. 

Stavebními úpravami projde ještě letos část prostor 
radiodiagnostického oddělení ve druhém patře pavi-
lonu C. Vyžádá si je instalace nového CT a  nového 
rentgenového přístroje, je totiž třeba staticky zajis-
tit podlahy a  rozvést novou elektroinstalaci. „Sou- 
částí zakázky je také výměna vinylové podlahy na celé 
chodbě a realizace podhledů,“ uvedla vedoucí oddě-
lení správy majetku šumperské radnice Lenka Salc-
burgerová a upřesnila, že do realizace investice ve výši  
1,9 milionu se pustí místní firma Prumhor, která vze-
šla z  výběrového řízení, v  posledním čtvrtletí letoš-
ního roku s tím, že maximální doba realizace bude 
tři týdny. 

V  prosinci by pak měla odstartovat rekonstrukce 
lůžkového oddělení chirurgie v  pátém nadzemním 
podlaží pavilonu B. „Jde o  poslední patro v  tomto  
objektu, jež ještě neprošlo rekonstrukcí. Dodavatel-
skou firmu budeme teprve soutěžit s tím, že celou akci 
chceme mít hotovou do března příštího roku,“ upřes-
nila Lenka Salcburgerová a  dodala, že stávající po-
koje spolu se sociálním zázemím projdou kompletní 
rekonstrukcí, včetně instalace nové vzduchotechniky.

Na  velké investiční akce a  opravy, které městský 
majetek v areálu nemocnice zhodnocují, přitom ne-
jde celých dvaadevadesát procent z  vybraného ná-
jemného, ale pouze sedmdesát procent z této částky. 
Zbývajících třicet procent je využíváno na menší prů-
běžné opravy. Z. Kvapilová

Několik milionů korun investuje letos šumperská radnice do svého majetku v areálu místní nemocnice. 
Dodržuje tak smlouvu, kterou uzavřela před čtrnácti lety s provozovatelem tohoto zařízení, společností 
Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., dnešní společností Nemocnice Šumperk a.s. Podle ní se dvaadevadesát 
procent z ročního nájemného vrací zpět do oprav a investic v rámci majetku města. Tou největší je letos 
dokončení rozsáhlé rekonstrukce páteřní kanalizace v nemocničním areálu pod komunikací spojující ulici 
Nemocniční s Nerudovou.

Město opět investuje do svého majetku v nemocnici

  

      Lidé se mohou vyjádřit 
ke změnám územního plánu

Obyvatelé Šumperka jsou zváni na  veřejné pro-
jednávání změny číslo 2 územního plánu města. 
K těmto změnám se budou moci vyjádřit ve čtvr-
tek 24. října od 16 hodin ve velké zasedací míst-
nosti úřadovny v Jesenické ulici.
Lidé mohou dle zákona nejpozději do sedmi dnů 
ode dne veřejného projednání uplatnit své při-
pomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávnění investoři a  zástupci 
veřejnosti mohou podat proti návrhu námitky, 
v  nichž musejí uvést odůvodnění, údaje podle  
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a  vymezit území dotčené námitkou. K  později 
uplatněným připomínkám a  námitkám se ne-
přihlíží. Adresa pro doručování je Městský úřad 
Šumperk, Jesenická 31, 788 05, odbor strategické-
ho rozvoje, územního plánování a investic, oddě-
lení územního plánování. Podrobný plán, kterých 
oblastí se změny týkají, naleznete na: www.sum-
perk.cz/filemanager/files/402519.pdf. -ger-

        Knihovna Sever 
bude týden zavřená

Na jeden týden se v říjnu uzavře čtenářům poboč-
ka Sever Městské knihovny TGM v Temenické uli-
ci 5. Od pondělí 21. do pátku 25. října v ní bude 
probíhat revize knihovního fondu. Půjčovat knihy 
opět začne v úterý 29. října. -red-

      Vyhláška o omezení 
hlučných činností neprošla

Vyhlášku, jež měla omezit hlučné činnosti, za-
stupitelé na  svém zářijovém zasedání nakonec 
neschválili. Dokument, který navrhla rada města, 
omezoval hlučné činnosti o  nedělích a  svátcích 
od 6 do 15 hodin.
Projednávání tohoto bodu zastupitelského roková-
ní doprovázela bouřlivá diskuze. Zastupitelé se bě-
hem ní nedokázali shodnout na časovém rozmezí, 
kdy by měla vyhláška platit, a ani na tom, zda ná-
vrh vyhlášky stáhnout z programu. Nadpoloviční 
většinu hlasů nezískala žádná z předložených va-
riant, starosta Tomáš Spurný tak konstatoval, že 
dokument nebyl schválen. Znamená to, že město 
nebude tuto oblast nijak regulovat. -ger-Město letos dokončilo rozsáhlou rekonstrukci páteřní 

kanalizace v nemocničním areálu.  Foto: -pk-

Dopravní omezení čeká na řidiče v Jesenické ulici. V současné době zde probíhá oprava vodovodu, která potrvá 
do konce října. Poté by měly výkopy, jež nyní průjezd komplikují, zmizet. Další uzavírky či omezení zatím nejsou 
v Jesenické ulici do konce roku plánovány.  Text a foto: -ger-

Revize knihovního fondu v  pobočce Sever bude 
probíhat celý týden.  Foto: -zk-
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Bytová výstavba

Pozemek o výměře více než třináct tisíc metrů čtve-
rečních v někdejším areálu podniku Hedva nedaleko 
městského centra koupila místní radnice před dvěma 
lety od plzeňské společnosti OSOH a.s. za 33,735 mi-
lionu korun. Necelých dvanáct set metrů čtverečních 
pozemku přitom město prodalo šumperské firmě 
Macte spol. s.r.o., která je využije pro svůj další rozvoj, 
a  asi osmdesát metrů čtverečních vlastníkům domu 
v  Lautnerově ulici 2. Třetí zájemce o  koupi více než 
pěti tisíc metrů čtverečních v  této lokalitě, Lesy ČR, 
s.p., jenž zde chtěl postavit objekt krajského ředitel-
ství, letos od  svého záměru vzhledem ke  kůrovcové 
kalamitě odstoupil.

„Rádi bychom v areálu bývalé textilky Hedva v lo-
kalitě za prodejnou Lidl zrealizovali bytovou výstavbu 
a  současně zajistili i  dostatek parkovacích míst pro 
nedalekou knihovnu, polikliniku a  celou oblast při-
lehlých ulic,“ uvedl šumperský starosta Tomáš Spurný. 
Právě možnost parkování v této lokalitě je podle Jaku-
ba Kynčla ze společnosti knesl kynčl architekti s.r.o. 
velký problém, neboť se zde nachází množství veřejné 
vybavenosti. „V  jižní části areálu směrem k marketu 
Lidl jsme navrhli parkoviště, které doplní poměrně 
hustý rastr velkých stromů, jenž tuto asfaltovou plo-
chu oddělí od zamýšleného bytového domu,“ vysvětlil 
Jakub Kynčl. Na pozemku o výměře téměř šest a půl 
tisíce metrů čtverečních se přitom počítá se sto pěti 
parkovacími stáními pro veřejnost. 

Bytový dům by měl vyrůst v  severní části areálu 
a jeho součástí by měl být vnitroblok s menším parčí-
kem, sloužícím jeho obyvatelům. Ve čtyř až pětipod-
lažním objektu, jehož výška nepřesáhne dvacet metrů, 
se počítá zejména s jednopokojovými až třípokojový-
mi byty, větší byty s terasami by pak mohly vzniknout 
v nejvyšším podlaží. Dům by měl být částečně pod-
sklepený s podzemními parkovacími stáními pro uži-
vatele bytů, další odstavné plochy by se měly nacházet 
na východní straně objektu. 

„Nyní musíme zpracovat podmínky pro výběr de-
velopera, neboť město nedisponuje takovými finan-
cemi, aby výstavbu bytového domu zrealizovalo. Poté 
můžeme zveřejnit záměr budoucího prodeje pozemku 
za  účelem výstavby bytového domu podle navržené 
a zapsané studie,“ přiblížila další postup vedoucí ma-
jetkoprávního odboru šumperské radnice Hana Ré-
palová a zdůraznila, že město žádné žádosti o bydlení 
v této lokalitě nepřijímá. 

Předložená studie rovněž řeší přístupové komuni-

Velkou bytovou výstavbu chystá šumperská radnice. Na svém zářijovém zasedání vzali zastupitelé města 
na vědomí studie výstavby v areálu někdejší Hedvy a v lokalitě „Bratrušovská“ pod domovem důchodců, jež 
představil Jakub Kynčl z brněnské společnosti knesl kynčl architekti s.r.o.

Šumperk připravuje dvě velké lokality pro bytovou výstavbu

Území pod domovem důchodců je řešeno jako obytná lokalita pro výstavbu bytových a rodinných domů s obsluž-
nými komunikacemi a veřejnými prostranstvími pro každodenní rekreaci. Součástí je i polyfunkční dům a školka. 
 Urbanistický návrh: knesl kynčl architekti s.r.o.

V areálu bývalé textilky Hedva v lokalitě za prodejnou 
Lidl by měl vyrůst bytový dům. 
 Vizualizace: knesl kynčl architekti s.r.o.

kace a chodníky pro pěší v lokalitě. „Celý areál dotvoří 
stromořadí při Žerotínově ulici, které by mohlo pří-
padně pokračovat dál směrem k centru města,“ uvedl 
architekt a zdůraznil, že zpracovaná územní studie je 
zatím základním objemovým návrhem pro ověření 
možností rozvoje této lokality. 

Rodinné a  bytové domy vyrostou v  blízké bu-
doucnosti v desetihektarové lokalitě mezi domovem  
důchodců a  ulicemi Bratrušovskou a  U  sanatoria. 
Zpracovaná studie počítá i s vybudováním polyfunk- 
čního objektu a  školky. Plánované investici přitom 
musí ustoupit tamní zahrádkářská kolonie, jíž vyprší 
nájemní smlouva příští rok v říjnu. Celé území, které 

z velké části patří městu, je totiž v platném územním 
plánu určené jako rozvojová plocha právě pro byto-
vou výstavbu.

„Toto území je velmi vhodné pro rozvoj indivi-
duální i  bytové výstavby. Předpokládáme, že bude 
probíhat v  několika etapách a  v  horizontu více let,“ 
konstatoval starosta Tomáš Spurný. „Studie území je 
již detailně propracovaná s tím, že jsou v ní navrženy 
i  jednotlivé dispozice bytových a  rodinných domů,“ 
doplnil starostu architekt Jakub Kynčl. Počítá se po-
dle něj s  třiačtyřiceti parcelami pro rodinné domy 
o výměře pohybující se od sedmi set do tisíce metrů 
čtverečních, dalších třináct parcel je určeno pro by-
tové domy. „Navrženy jsou tři typy rodinných domů 
o velikosti 4 + kk a 5 + kk. Jde o jednoduché objekty 
maximálně do sto padesáti metrů čtverečních obytné 
plochy,“ popsal Kynčl. Vzápětí uvedl, že ve dvanácti 
tří a půlpodlažních bytových domech ve tvaru kostky 
by se mělo nacházet osm bytů různé velikosti a pod-
zemní garáže, v  jednom domě pak dvacet bytových 
jednotek a rovněž podzemní parkování.

 Pokr. na str. 4

Pod domovem důchodců 
vznikne nová obytná čtvrť
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       V kanalizaci kladou 
v rámci pravidelné 
deratizace návnady

Od  1. října pracovníci Šumperské provozní vodo-
hospodářské společnosti (ŠPVS) kladou na  území 
města Šumperka a v okolí návnady v kanalizačních 
stokách. Plošná deratizace, během které zavěšují 
do kanalizační sítě více než tři stovky návnad Hu-
bex, potrvá do konce měsíce. V souvislosti s tím by 
se majitelé domů měli k deratizaci ve stejném období 
přidat a nechat si od odborné firmy umístit návnady 
ve sklepních prostorách. Pravidelnou deratizaci pro-
vádí ŠPVS jednou za půl roku, lidé se nemusejí bát, 
že by je jakkoliv ohrožovala či omezovala. -ger-

       Armáda spásy 
zve na návštěvu a burzu 
nepotřebných věcí

Prohlídka areálu Armády spásy na Lužích spojená 
s  burzou nepotřebných věcí se uskuteční v  pátek  
11. října od  9 do  17 hodin ve  Vikýřovické ulici 
v  Šumperku (Luže). Zájemci mohou nejen zjistit, 
jaké služby Armáda spásy poskytuje lidem bez 
domova, ale také se zapojit do marketu použitých 
věcí. „Přinést můžete vše, co by ještě někdo mohl 
potřebovat, například knihy, ošacení, boty, nádo-
bí, ručníky či povlečení. Třeba i vy si pak vyberete 
a odnesete něco, co se vám hodí,“ zvou pořadatelé. 
 -ger-

„Jízdní kolo potřeme na deseti mís-
tech roztokem, který obsahuje mikro-
skopické tečky s  jedinečným kódem, 
syntetickou DNA. Toto označení je 

  Pokr. ze str. 3
V lokalitě, konkrétně u vjezdu z ulice U sanatoria, 

by měl vyrůst polyfunkční dům s  komerčními pro-
story v  parteru s  loubím a  s  parkováním ve  spodní  
části pod objektem. Nacházet se v něm budou i byty, 
ty v  nejvyšším patře s  terasou. „Počítáme s  tím, že 
v této oblasti by mohlo bydlet kolem pěti set obyvatel, 
takže by zde měla být základní vybavenost. Do studie 
jsme proto zahrnuli i kruhový objekt mateřské školky 
se čtyřmi třídami,“ informoval architekt.

Nová čtvrť by měla mít hlavní třídu, doplněnou 
oboustranným stromořadím a  parkovacími místy. 
Přiléhat by k  ní měl velký park s  herními prvky, 
hřištěm a  dalším mobiliářem. Stromořadí by měla 
lemovat i všechny ostatní ulice a chybět by zde ne-
měly další zelené plochy s parkovou úpravou a hřišti. 
V části směrem k domovu důchodců je pak zamýš-
leno větší parkoviště ústící do vnitrobloku, doplněné 
rastrem vzrostlé zeleně. „Snažili jsme se maximálně 
využívat morfologie terénu a  zachovat stávající vý-
hledy z domova důchodců. Objekty i zmíněné par-
koviště jsou vesměs pod úrovní pohledu,“ ubezpečil 
Jakub Kynčl a dodal, že zmíněná hlavní třída bude 
navazovat na ulici U sanatoria, z níž se bude do nové 
čtvrti vjíždět. S  hlavním dopravním napojením se 
počítá z ulice Bratrušovské. 

Vzhledem k  rozsáhlosti projektu bude výstavba 
probíhat pravděpodobně ve třech etapách. Ta první by 
se měla realizovat v jižní části území, které lze napojit 
na stávající sítě dopravní a technické infrastruktury.

Většina pozemků v lokalitě je ve vlastnictví města, 
jen malá část jich patří soukromým osobám a  také 
státu. „V současnosti jednáme se Státním pozemko-

vým úřadem o  převedení drobných částí pozemků, 
jež chceme do  studie zahrnout pro budoucí využití 
jako zahrady. Se dvěma majiteli soukromých po-
zemků jsme se dohodli na uzavření smlouvy o jejich 
odkoupení a  s  dalšími dvěma uzavřeme smlouvu 
o vzájemné spolupráci s tím, že se budou podílet na  
vybudování technické infrastruktury,“ uvedla vedou-
cí majetkoprávního odboru Hana Répalová. 

„Po dořešení majetkoprávních záležitostí se chce-
me začít zabývat přeložkami inženýrských sítí a tech-
nickou a dopravní infrastrukturou. Pokud vše dobře 
půjde, příští rok bychom chtěli nechat zpracovat pro-
jektovou dokumentaci pro územní řízení a  stavební 
práce související s první etapou zahájit v roce 2022,“ 
doplnil vedoucí odboru rozvoje města Pavel Volf.
 -kv-

Bojíte se o  své kolo? Pak si ho můžete nechat označit. Městská policie 
Šumperk totiž nabízí od poloviny září značení jízdních kol a invalidních vozíků 
syntetickou DNA. Ochrana majetku za pomoci forenzního identifikačního zna-
čení je moderní metodou, jež má především preventivní účinek.

Městská policie již označila první kola syntetickou DNA

Šumperk připravuje dvě velké lokality pro bytovou výstavbu

Samolepka na kole varuje případného 
zloděje, že jízdní kolo může být snadno 
identifikováno policií.  Foto: -pk-

Speciální roztok se nanáší na kolo na deset míst. Označení je pouhým okem prakticky 
neviditelné a jeho vyhledání je možné jedině s použitím UV světla.  Foto: P. Kvapil

Pod domovem důchodců vznikne v budoucnu nová 
obytná čtvrť. Domy vyrostou i v místech dnešní za-
hrádkářské kolonie.                                            Foto: -pk-

pouhým okem prakticky neviditelné 
a jeho vyhledání je možné jedině s po-
užitím UV světla,“ vysvětluje zástupce 
ředitele šumperské městské policie 

Martin Urbánek a  dodává, že místa 
pro nanesení roztoku se u  každého 
kola různí. 

„Takto označené jízdní kolo poté vy-
fotíme a  zaregistrujeme v  Národním 
registru forenzního identifikačního zna-
čení. Majitel od nás dostane průkaz a sa-
molepku na kolo, jež varuje případného 
zloděje, že jízdní kolo může být snadno 
identifikováno policií na  celém území 
České republiky,“ popisuje Urbánek.

Samotná aplikace forenzního zna-
čení a registrace jízdního kola probíhá 

ve služebně městské policie v Jesenické 
ulici 31 a trvá přibližně dvacet až třicet 
minut. Zájemci si proto musejí kon-
krétní termín značení předem rezer-
vovat na telefonním čísle 583 213 000. 
„Bez této registrace není možné zá-
jemce přijímat,“ zdůrazňuje zástupce 
ředitele a dodává, že zájem lidí o  tuto 
novou službu je poměrně velký. „Bě-
hem prvních dvou týdnů jsme ozna-
čili asi desítku kol. Předpokládáme, že 
do konce roku by jich mohlo být na sto 
padesát,“ soudí Urbánek. 

Zájemce o značení musí přijít s jízd-
ním kolem, které bude v dobrém tech-
nickém stavu, čisté a suché. Dále musí 
přinést doklad totožnosti vlastníka 
kola a hodnověrně doložit nabytí vlast-
nictví ke kolu, případně podepsat čest-
né prohlášení o  jeho nabytí, a vyplnit 
příslušný formulář s podrobným popi-
sem evidovaného kola. Forenzní zna-
čení provádí městská policie zdarma 
a  je určené osobám starším osmnácti 
let, v  případě osoby mladší je nutný 
doprovod zákonného zástupce. 

Značení jízdních kol může městská 
policie provádět díky dotaci, již získala 
od  ministerstva vnitra. Strážníci při-
tom mají nejen vybavení na  značení 
kol a  invalidních vozíků, ale i přístroj 
na identifikaci syntetické DNA. 

 -ger, kv-
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Ceny města/Investice

„Kromě zateplení fasády a výměny oken a dveří 
se v  objektu školní jídelny zrekonstruovaly slabo-
proudé rozvody, elektroinstalace a  vzduchotech-
nika,“ uvedl vedoucí oddělení investic šumperské 
radnice Oto Sedlář. Realizaci měla „na triku“ firma 
Lanex Olomouc, s.r.o., jež vzešla z výběrového ří-
zení.

V samotné škole pak ostravská společnost INTO-
ZA s.r.o. chystá montáž rekuperačních klimatizač-
ních jednotek do  učeben, keramické dílny, školní 

družiny, herny, divadelního sálu a prostoru kina. Ho-
tové jsou přípravné práce a jednotky jsou již na místě. 
Firma je chce připojit na přelomu října a  listopadu. 
Vzhledem k  tomu, že práce budou spojeny s  větší 
prašností a hlukem, který by narušoval výuku, budou 
mít školáci podzimní prázdniny prodloužené o  dva 
dny ředitelského volna. Investice do  nuceného vět-
rání tříd přijde na 6,961 milionu korun, z nichž více  
než 4,872 milionu pokryje opět dotace z operačního 
programu Životní prostředí. -kv-

Během tří měsíců prošel vnitroblok při Palackého 
ulici výraznou proměnou. Firma Strabag, a.s. vybudo-
vala nové chodníky, parkoviště, dětské hřiště s herními 
prvky, místo pro ukládání odpadu a veřejné osvětlení. 
Nechybějí zde ani nové lavičky, odpadkové koše a sto-
jany na kola. To vše doplnila zeleň, která se do konce 
října rozšíří ještě o další nově zasazené stromy. Úpravu 
neprodělal pouze prostor vpravo za domem, jenž není 
majetkem města.

Vlastní revitalizaci vnitrobloku předcházela rekon-
strukce kanalizace, včetně šachty a potrubí v části ulice 
M. R. Štefánika, a vybudování nových uličních vpustí, 
které odvádějí povrchovou vodu. V souvislosti s revi-
talizací této lokality se musely skácet habry rostoucí 
při ulici M. R. Štefánika. Na  jejich odstranění trvala 
dopravní policie kvůli rozhledovým poměrům. Místo 
bude oseto trávou.

Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce chodní-
ku při Palackého ulici, jenž navazuje na  chodník při 
ulici Jesenické a který byl dokončen v polovině roku. 
Celá investice přišla na 6,526 milionu korun. 

Jeden z nejhorších chodníků ve městě, vedoucí při 
Jesenické ulici od  světelné křižovatky u  vnitrobloku 

Palackého po Penny market, bude již brzy minulostí. 
Výměnu asfaltového povrchu v  úseku dlouhém dvě 
stě dva metry za zámkovou dlažbu provádí firma Suez 
Technický servis s.r.o. a dokončit by ji měla do 31. říj-
na. Rekonstrukce, kterou má na starosti oddělení ko-
munálních služeb místní radnice, přijde na  necelých 
737 tisíc korun. -kv-

Školní jídelna je nově zateplená

Vnitroblok při Palackého ulici prošel výraznou proměnou

   

       Nominujte na Ceny města 
a vyhrajte vstupenky 
na slavnostní večer

Již dvacet let uděluje šumperská radnice Cenu měs-
ta hned v několika kategoriích. Uznání za rok 2019 
by se tak mělo opět dostat nejen jednotlivým osob- 
nostem, organizacím či firmám, ale také významným 
akcím, počinům a  událostem v  devíti kategoriích. 
Aktivně se zapojit do  této prestižní akce mohou 
všichni Šumperané. Pokud navrhnou nominace, 
budou zařazeni do  slosování o vstupenky na  slav-
nostní večer, spojený s předáváním ocenění.
Lidé mohou podle vlastního uvážení navrhovat no-
minace v následujících devíti kategoriích se dvěma 
podkategoriemi: Kultura, Sport (jedinečný sport. 
výkon, ocenění pro trenéra - za  aktivní činnost, 
v  případě dlouhodobé činnosti se nominace pře-
sune do kategorie „Přínos městu“), Významný po-
čin v  sociální a humanitární oblasti, Vzdělávání 
(práce s  dětmi, mládeží, semináře, školení apod.), 
Podnikání - drobné podnikání, Podnikání - vý-
robní společnosti, Životní prostředí a  ekologie, 
Cena mladých (podmínkou návrhu je věk do 25 let 
včetně) a Cena za přínos městu (ocenění za práci 
v daném roce nebo za dlouhodobou práci). Zvláštní 
kapitolou je kategorie Architektura, v níž se udělu-
je ocenění Dům roku v podkategoriích novostavba 
a rekonstrukce.
Nominovat lze prostřednictvím elektronického 
formuláře i  tištěného formuláře do úterý 31. pro-
since 2019. Ze zaslaných nominací vybere vítěze 
v  jednotlivých kategoriích Zastupitelstvo města 
Šumperka nejpozději na svém únorovém zasedání. 
Slavnostní večer udílení Cen města se uskuteční 
v  sobotu 4. dubna 2020 v  šumperském divadle. 
Vstupenky na něj za sto korun budou k dostání bě-
hem března v šumperském divadle. 
Náležitosti nominace a kam ji zaslat: Můžete po-
užít elektronický formulář - nominační lístek, kte-
rý je zveřejněn na  webu města www.sumperk.cz 
v  Aktualitách nebo v  sekci Občan, podsekcích Pe-
riodický tisk a Tiskové zprávy, a zaslat jej na adresu 
cenymesta@sumperk.cz. Osobně ho lze odevzdat 
v informačním centru na Hlavní třídě 14, kde jsou 
k dispozici i tištěné formuláře k vyplnění. Formulář 
je možné poslat také poštou na adresu Městský úřad 
Šumperk, odbor ŠKV, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 
Obálku je třeba označit heslem „Ceny města“.
V  nominaci uveďte název akce/jméno navrhova-
ného, jasné zdůvodnění návrhu, označení přísluš-
né kategorie a  jméno osoby/název organizace, jež 
podala návrh, a také kontaktní údaje. U kategorie 
architektura (novostavba i  rekonstrukce) je nut-
né přiložit barevnou fotografii navrhované stav-
by, musí se přitom jednat o objekty zkolaudované 
v roce 2019. Do jedné kategorie může navrhovatel 
podat jen jeden návrh.
Nominujte a vyhrajte: Zasláním nominace se au-
tomaticky zúčastňujete slosování o dvě vstupenky 
na slavnostní večer předávání Cen města Šumperka 
(4. dubna 2019).
Více informací: Veškeré informace sdělí Olga Haj-
duková, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 
MěÚ Šumperk, e-mail: olga.hajdukova@sumperk.
cz, tel. č. 583  388  519, nebo Bohuslav Vondruš-
ka, referent odd. kultury a  vnějších vztahů MěÚ 
Šumperk, e-mail: bohuslav.vondruska@sumperk.
cz, tel. č. 583 388 609. -red- Zateplení fasády a výměna oken a dveří ve školní jídelně přinese výraznou úsporu v nákladech na energie. 

 Foto: P. Kvapil

Během tří měsíců prošel vnitroblok při Palackého uli-
ci výraznou proměnou.                                     Foto: -zk-

Školní jídelna ve Vrchlického ulici se od konce září pyšní novou zateplenou fasádou. Na investici v hod-
notě 9,655 milionu získala místní radnice dotaci 2,726 milionu korun z  operačního programu Životní 
prostředí. V samotné škole pak pokračují práce na nuceném větrání tříd.

Více než šest a půl milionu korun investovalo letos město do revitalizace vnitrobloku při Palackého ulici. 
Stavební ruch tu utichl koncem září. Samostatnou akcí pak je rekonstrukce nedalekého chodníku při Jese-
nické ulici. Ta by měla být hotova do konce října.
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Zpravodajství/Informace z knihovny

Velký úspěch si na  své konto připsala Městská 
knihovna T. G. Masaryka Šumperk. Byla nomino-
vána spolu s  dalšími sedmi knihovnami z  celé naší 
země na cenu Knihovna roku 2019 v kategorii „Vý-
znamný počin v  poskytování veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb“. 

Malá delegace města Šumperka v čele s místosta-
rostkou Martou Novotnou proto ve  čtvrtek 3. října 
zamířila na  slavnostní vyhodnocení do  Zrcadlové 
kaple pražského Klementina. Ceny zde osobně pře-
dával ministr kultury Lubomír Zaorálek. 

Ocenění Městská knihovna roku 2019, které udě-
luje Svaz knihovníků a  informačních pracovníků 
ČR a  Svaz měst a  obcí ČR, nakonec získala Měst-
ská knihovna Písek. „I  když jsme si žádnou cenu 
do Šumperka neodvezli, bylo pro nás obrovskou ctí 
se dostat mezi nejlepší,“ uvedla ředitelka knihovny 
Kamila Šeligová. Zároveň připomněla, že Šumperk si 
už jeden obrovský úspěch z Prahy domů před něko-
lika lety odvezl. V roce 2016 získala titul Knihovna 
roku Obecní knihovna v Rapotíně, jež právě pod kří-
dly šumperských knihovníků funguje. -ger-

„Každý, kdo si chce konečně uspořádat svoje zna-
losti z  obecných dějin minulého století a  případně 
si je rozšířit, je vítán. Předmětem seminářů budou 
světové a evropské dějiny 20. století. Rozhodně však 
nepůjde o  odborné přednášky pro historiky specia-
listy, ale o povídání s prezentací a s prostorem k do-
tazům a  diskuzi,“ říká ředitelka knihovny Kamila  
Šeligová. Jako další témata se podle ní nabízejí vybra-
né příběhy z obou světových válek, dobývání vesmíru, 

studená válka, vědecký pokrok, jaderné zbrojení a od-
zbrojování, W. Churchill, dějiny Evropské unie v sou-
vislostech, genocidy 20. století, stalinizmus, národní 
a mezinárodní terorizmus, dekolonizace a další. 

„Účastníci si budou moci vybrat téma dalšího 
semináře z připravené nabídky. Každé z nich před-
nášející propojí se zajímavou knihou, kterou před-
stavíme,“ podotýká Šeligová a dodává, že vstupné je 
symbolických třicet korun. -kv-

Na historickou exkurzi do Hedvy zamířilo na sto 
dvacet návštěvníků. Mezi nimi především bývalí za-
městnanci, kteří ve výrobních halách zavzpomínali 
na léta zde strávená, ale i jejich děti a příbuzní. „Po-
četnou skupinou byli rovněž zájemci o  regionální 
historii a  industriální památky,“ uvedla etnografka 
Mária Kudelová ze šumperského muzea. 

S  historií textilní výroby na  Šumpersku a  továr-
ny seznámila přítomné Michaela Ryšková. O  sou-
časném stavu a výrobním programu pak pohovořil  
ředitel společnosti Petr Mrázek, jenž účastníky pro-
vedl i samotnou výrobou. 

Závod v Šumperku byl založen v roce 1910 V. Vin-
ciguerou a vídeňskými obchodníky. V roce 1932 se 
firma změnila na Amfaldern & spol. a v roce 1948 
byl podnik začleněn do n. p. Henap (později Hedva) 
Moravská Třebová. Po  celou dobu své existence se 
věnoval zpracovávání hedvábných nití z přírodního 
a  posléze i  syntetického materiálu. V  současnosti 
Hedva v Zábřežské ulici přestane vyrábět kvůli per-
sonální situaci a výraznému poklesu odbytu. -red-

S velkým ohlasem veřejnosti se setkala exkurze do továrny Hedva v Zábřežské ulici. Uspořádaly ji po-
slední zářijové úterý šumperské Vlastivědné muzeum, brněnské Technické muzeum a Národní památkový 
ústav Ostrava ve spolupráci se společností Hedva NITĚ, s.r.o. Zájem překonal očekávání organizátorů, kteří 
nakonec uspořádali ještě jednu prohlídku navíc.

S novinkou v podobě semináře moderních dějin přichází v říjnu knihovna TGM. Určen je pro širokou ve-
řejnost a provázet jím bude Tomáš Hlavsa, vyučující dějepis na místním gymnáziu. První setkání se usku-
teční ve středu 23. října od šesté podvečerní v malém sále knihovny v ulici 28. října a jeho tématem bude 
Mnichovská dohoda.

Šumperská knihovna se zařadila mezi nejlepší

Knihovna „rozjíždí“ seminář Moderní dějiny

Do Hedvy zamířily na exkurzy desítky zájemců

Ocenění se předávalo v  Zrcadlové kapli pražského 
Klementina, mezi přítomnými byla i malá delegace ze 
Šumperka.  Foto: P. Klikar

Zájem veřejnosti o prohlídku závodu Hedva v Zábřež-
ské ulici překonal očekávání organizátorů. 
 Foto: P. Kvapil

    

       Origami a skládané knihy 
zaplní půjčovnu pro mládež
Hana Krausová a  Jana Krmelová využily staré 
a  vyřazené knihy pro tvorbu origami a  skládání 
z  knih. Originální výrobky představí na  výstavě 
v  půjčovně pro mládež knihovny TGM. Během 
vernisáže, která je naplánována na čtvrtek 17. říj-
na v  17 hodin, autorky zájemců předvedou, jak 
svá dílka vytvářejí.  -red-

       Do knihovny přijede 
The Cello Boys

The Cello Boys interpretuje hudbu „klasickou“, 
pop, rock i hudbu jiné moderní scény a snaží se 
o  propojení těchto kontrastních stylů. V  jeho 
repertoáru najdeme jak J. S. Bacha, J. Haydna,  
M. Doležila nebo D. Vrchoslava, tak vlastní vir- 
tuózní úpravy nejznámějších písní kapel, jako 
například Nirvany, AC/DC, U2, Europe, Iron 
Maiden a dalších interpretů. Přesvědčit se o tom 
mohou všichni, kteří přijdou v  pátek 25. října 
do  šumperské knihovny. Mladí umělci Ladislav 
Mariaš, Zachar Fedorov a  Jakub Kočí vystoupí 
ve velkém sále od šesté podvečerní. -red-

The Cello Boys vystoupí koncem října v šumperské 
knihovně.  Foto: archiv

      Knihovna bude 
hostit Open Mic, 
přihlásit se může každý

Neopakovatelnou příležitost zažít neslýchané na-
bídnou v  sobotu 26. října posluchačům knihov-
na T. G. Masaryka spolu s  produkční skupinou 
Slávka Maděry a Hynkem Pálkou. Ve velkém sále 
představí od 17 hodin svoji originální tvorbu na-
příč žánry písničkáři a hudební uskupení v rámci 
druhého ročníku Open Mic.
„Jde o koncert zvláštního druhu, kdy hlavní roli 
hraje autorská píseň. Na pódium může vystoupit 
každý, kdo chce svou tvorbu představit v krátkém 
přesně ohraničeném čase,“ říká ředitelka knihov-
ny Kamila Šeligová a  prozrazuje, že zatím jsou 
přihlášeni Slávek Maděra, Hynek Pálka se žáky 
Sluneční školy, Marty Walker, Tomáš Wurst, Šárka 
Plháková a Miki Zábranský. Hlavním hostem pak 
bude kapela Litera z  Loučné nad Desnou. Šanci 
mají i další zájemci o vystoupení, stačí jen poslat 
přihlášku na  e-mail seligova@knihovnaspk.cz 
do 23. října. -kv-
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Sté prvé výročí vzniku samostatného československého státu uctí město Šumperk v pátek 25. října do-
poledními vzpomínkovými setkáními u památníků pěšího pluku 13 a T. G. Masaryka a večerním slav-
nostním koncertem Moravské filharmonie Olomouc. Ten pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s městem 
a domem kultury a kromě olomoucké filharmonie na něm vystoupí i světoznámá houslistka Julie Svěcená.

První pietní setkání proběhne poslední říjnový 
pátek v 9 hodin dopoledne u pamětní desky pěší-
ho pluku 13 v areálu bývalých kasáren na náměstí 
Jana Zajíce. Připomene jedenaosmdesáté výročí 
událostí Mnichovské dohody, kdy se tento šum-
perský pluk účastnil bojů s německými jednotka-
mi u Moravské Chrastové. V nich padli jeho čtyři 
příslušníci.

O dvě hodiny později, v 11 hodin dopoledne, se 
uskuteční u  příležitosti výročí vzniku samostatné-
ho Československa vzpomínková akce u památníku  
T. G. Masaryka u  městské knihovny. Připravuje ji 
město spolu s  Českou obcí sokolskou a  místními 
skauty. O hudební doprovod se během obou setkání 

postará dechový orchestr místní základní umělecké 
školy. 

Výročí vzniku samostatného československého stá-
tu si šumperská veřejnost připomene v  pátek večer 
během slavnostního koncertu Moravské filharmonie 
Olomouc pod vedením dirigenta Marka Štilce. Jako 
speciální host vystoupí světoznámá houslistka Julie 
Svěcená, absolventka londýnské Royal Academy of 
Music. Společně uvedou koncertní program složený 
ze skladeb Antonína Dvořáka, Jána Cikkera a Vítěz-
slava Nováka. Vstupenky na koncert, který se usku-
teční v  pátek 25. října od  19 hodin ve  velkém sále 
domu kultury, jsou za  sto padesát korun k  dostání 
v pokladně domu kultury. -red-

Výročí vzniku Československa připomenou setkání a koncert

Informace/Koncert k výročí republiky

Most v Tylově ulici, který vede od ulice Kosmonautů směrem k Bratrušovskému koupališti a jehož velmi špatný 
stav potvrdila odborná analýza mostů a lávek, kterou si nechala místní radnice zpracovat, prochází „generálkou“. 
Rekonstrukci provádí šumperská firma SART, stavby a rekonstrukce a.s., jež jako druhá v pořadí nahradila vítěze 
soutěže na dodavatele - společnost JR Stavby CZ z Olomouce, která z nedostatku kapacit nakonec neuzavřela 
s městem smlouvu o dílo. Dělníci nejprve osadili provizorní lávku, poté nevyhovující most zbourali, vybetonovali 
nové podpěry a pustili se do nové stavby. Hotova by měla být do konce listopadu. Investice přijde městskou kasu 
na 3,591 milionu korun.  Text: -kv, foto: P. Kvapil

Moravská filharmonie Olomouc organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Šumperkem koncerty 
k výročí vzniku republiky již od roku 2005.  Foto: archiv

    

       Bílá pastelka se po roce 
opět objeví v ulicích
Dvacátý ročník celoná-
rodní sbírky Bílá pastelka 
proběhne letos ve středu 
16. října u  příležitosti 
„Dne bílé hole“ ve  více 
než dvou stech městech 
v  celé republice. Nechybí 
mezi nimi ani Šumperk, kde 
budou dvojice studentek a studentů střední zdra-
votnické školy nabízet za  symbolických třicet 
korun bílou pastelku, symbol světa nevidomých, 
společně se záložkou. 
V České republice žije přibližně sto tisíc lidí, jež 
trpí zrakovým postižením a  kteří se bez zraku 
musejí obejít čtyřiadvacet hodin denně. I ty nej-
obyčejnější činnosti se jim zvládají mnohem hůře 
a vyžadují kromě pevné vůle a velkého soustředě-
ní také speciální dovednosti. A právě na podporu 
speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké vý-
těžek z celonárodní sbírky půjde. 
Loni se v  Šumperku a  okolních obcích vybralo 
více než sto pět tisíc korun, které místní Sjedno-
cená organizace nevidomých a slabozrakých vyu-
žila na  vzdělávací aktivity přizpůsobené zrakově 
postiženým osobám, jako jsou například kurzy 
zaměřené na sebeobsluhu, nácvik komunikačních 
dovedností, trénink paměti a nácvik ovládání mo-
derních komunikačních pomůcek. 
Během sbírky 16. října je možné do kasiček při-
spět také bezhotovostně, a to prostřednictvím QR 
kódů na nich umístěných. Pomoci lze i zasláním 
dárcovské DMS ve  tvaru DMS PASTELKA 60 
na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 60 korun, 
z nichž 59 korun jde na sbírku. Více informací je 
zveřejněno na www.darcovskasms.cz. -red-

       Dospělé i děti láká muzeum 
na dílny k výstavě Věry Kovářové

Šumperské muzeum nabízí výtvarně zaměře-
né muzejní programy k  uměleckým výstavám. 
V říjnu jsou zaměřeny na tvorbu výtvarnice Věry 
Kovářové, jejíž veselé koláže zdobí do  27. října  
výstavní síň muzea.
Komentovaná prohlídka výstavy Recycled Art 
pro dospělé a  starší děti spojená s  mimořádnou 
autorskou výtvarnou dílnou proběhne ve  středu 
16. října od 17 do 18.30 hodin. Průvodkyněmi bu-
dou kurátorka výstavy Kristina Lipenská a  sama 
autorka Věra Kovářová, která se posléze ujme role 
lektorky, s níž si přítomní vychutnají tvůrčí proces 
při tvorbě koláže. Program je vhodný pro dospělé 
a děti od dvanácti let.
O týden později, ve středu 23. října, se pak usku-
teční v  pořadí již třetí setkání z  cyklu S  dětmi 
za  uměním, určené nejmenším návštěvníkům 
od  dvou do  sedmi let a  jejich rodičům. Během 
muzejního programu, jenž povedou historičky 
umění Kristina Lipenská a  Lenka Müllerová, se 
děti znovu setkají se skřítky Barvínkem a Pastel-
kou, především se však vypraví do  světa barev 
a  tvarů z  obrazů Věry Kovářové a  budou samy 
tvořit.
Počet míst na  oba programy je omezen. Zájem-
ci si mohou rezervovat místo na telefonním čísle 
583 363 070. -red-
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Kulturní akce/Informační servis

Tísňové volání (jednotné evropské číslo) 112
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba první pomoci 155

Lékařská pohotovostní služba 583 333 444 děti a dorost, 
583 333 445 dospělí

Zubní pohotovost 585 544 444 
Veterinární pohotovost 
a transportní služba Olomouc 603 876 875

Hasičský záchranný sbor 150
Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Šumperka 583 250 111

Městský úřad Šumperk 583 388 111 
Sběrný dvůr - Příčná ul. 724 804 869
Sběrný dvůr - Anglická ul. 583 214 319
Informační centrum Šumperk 583 214 000
AQUAcentrum Šumperk 583 214 295
Úřad práce Šumperk 950 164 111 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Šumperk 583 302 111

Poruchy - elektřina 840 850 860
Poruchy - voda 583 317 202
Poruchy - plyn 587 571 722

u MĚSTSKÁ KNIHOVNA T. G. MASARYKA 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna v ul. 28. října 1: 
Po - St půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé 8 - 18 hod., půjčovna pro mládež 9 - 17 
hod., So půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 8 - 12 hod. 
Tel. č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz. 
Půjčovní doba září - červen - Městská knihovna Sever, Temenická 5: 
Po - St půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 13 - 17 hod., 
Čt zavřeno, Pá půjčovna pro dospělé a půjčovna pro mládež 9 - 12 hod., 
13 - 17 hod., So zavřeno. Tel. č. 583 215 530, www.knihovnaspk.cz. 
u SBOR A KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
A. Malach, tel. č. 773 795 009, e-mail: ales_malach@czh.salvationarmy.org., 
Komunitní centrum, M. R. Štefánika 1. Více na www.armadaspasy.cz/poboc-
ky/sumperk. 
u SONS ŠUMPERK
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 CENTRUM PRO RODINU
Tel. č. 731 402 395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.dcpr.cz, 
Farní středisko, Kostelní nám. 4, Čítárna, ul. M. R. Štefánika 26. 
u CHARITA ŠUMPERK
Recepce Charity Šumperk, Jeremenkova 7, tel. č. 583 216 747 nebo na www.
sumperk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.  
u VIDA CENTRUM
V. Urbanová, tel. č. 775 585 155, e-mail: sumperk@vidacentrum.cz,  
M. R. Štefánika 1, www.vidacr.cz.
u CENTRUM SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÝCH INOVACÍ
CO-WORKING aneb sdílení pracovního místa a zkušeností v Šumperku - 
PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
L. Spoustová, tel. č. 775 764 419, e-mail: sumperk@cpkp.cz, M. R. Štefánika 1, 
www.cpkp.cz. 

Roman Karel je i  perkusistou hu-
dební skupiny Sibérija a  jeho mal-
ba odráží vervou podobné vnímání 
a  cítění. Je členem rýmařovské sku-
piny Octopus a  podílí se na  pro-

gramu výstav tamního městského 
muzea a  na  dalších aktivitách nezá-
vislé undergroundové skupiny, která 
do roku 1989 v odlehlém místě vzdo-
rovala zákazům.  -red-

Minulou středu byla v Galerii Jiřího Jílka zahájena výstava malíře Roma-
na Karla. Jeho obrazy a  grafiky si mohou zájemci prohlédnout do  neděle  
3. listopadu. Je důležité přemýšlet v  souvislos-

tech a  všichni vidíme, že svět kolem 
nás je zahlcen věcmi, odpady, slovy 
a  spoustou dalších zbytečností. Pojď-
me prozkoumat, kde všude můžeme 
život zjednodušovat a  společně hle-
dejme, zda můžeme osobně světu pro-
spět. I o tom bude řeč během šestého 
ročníku akce nazvané Den zdraví – 
vědomý život Šumperk. Odehraje se 
v sobotu 26. října od 10 do 21 hodin 
v místním domě kultury.

Pozvání na  festival 
přijali profesioná-
lové ve  svém obo-
ru. Přijede Petr 
Pavlíček, kouč pro 

zdraví, specialista 
na  půsty, který poho-

voří o zdravé výživě bez počítání ka-
lorií, a  také Marcela Sobotová, která 
mimimalizmem žije a cítí ho jako své 
životní poslání. Z  Olomouce zavítá 
do  Šumperka nadšený cestovatel To-
máš Zdražil, jenž je živým důkazem, 
že ke  spokojenosti na  cestách toho 
potřeba moc není. Petr Jan Křen, 
psycholog a kouč, který vede mužské 
kruhy, provede přítomné vědomým 
vztahem.

Součástí programu je i  panelová 
diskuze místních osobností - Olivera 
Papeho, Ondřeje Lakomého a  Petra 
Kotvana na  téma minimalizmu v  je-
jich osobním životě. 

Vedle hlavního programu předná-
šek čekají na  návštěvníky zážitkové 
workshopy. Chybět nebude prostor 
pro meditaci, jógu smíchu, zpěv, tanec 
či muzikorelaxaci. Celý festival uzavře 
multižánrová vokální kapela Yellow 
Sisters, která ke  koncertu potřebuje 
jen mikrofony a  publikum. Více in-
formací lze najít na www.den-zdravi-
-sumperk.cz. -red-

V Jílkově galerii vystavuje Roman Karel Tématem Dne zdraví je Minimalizujeme 
aneb v jednoduchosti je krása

Výtvarník Roman Karel (uprostřed) s manžely Kovalovými.  Foto: P. Kvapil

Den zdraví uzavře multižánrová vokál-
ní kapela Yellow Sisters.  Foto: archiv
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REZIDENCE BARBORKA
Multifunkční dům v centru 

města Šumperk

Dispozice bytů 1kk až 4kk
Vysoký komfort bydlení,  2 výtahy, balkony, lodžie, terasy
Ve sníženém přízemí prodej  lékařských ordinací za výhodné 
ceny s možností dispozičních úprav dle požadavků klienta
Termín dokončení 12/2020
Ceny bytů od 35.000,-Kč / 1m2

Dostatek parkovacích míst

Více informací na www. rezidencebarborka.cz  
 nebo tel: 734 684 363

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 zájemce o studium na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
22. 10. – 23.10.2019  od 9.00 do 17.00 hodin

Současně zveme všechny rodiče a zájemce o studium uměleckých oborů 
na střední průmyslové škole na

Program setkání:
-  informace o škole 
-  nabídka kariérového poradenství    
   pro nerozhodnuté

-  podrobnější informace o talentové 
   zkoušce a přijímacím řízení
-  diskuze

pro umělecké 
obory:

Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: 583 326 219,
e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Informace podá: MgA. Jiří Janda, e – mail: jandasps-su.cz.
Podrobnější informace o prohlídce školy, nabízených pracovních 

dílnách a oborech najdete na www stránkách školy. 
Přihláška k talentové zkoušce do 30. 11. 2019

Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek

• 82-41-M/04    Průmyslový design
• 82-41-M/05    Grafi cký design

SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY
dne 12.11. 2019 v 16.00 hodin

TRUCK CARGO PARK 
PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY 

RÁDI BYSTE MěLI SVÁ VOZIDLA V BEZPEčÍ A POD DOHLEDEM? SVěřTE JE NÁM!  

JSME VAŠE ŘEŠENÍ PRO 
LOGISTIKU, PARKOVÁNÍ A 

KOMPLEXNÍ SERVIS KAMIONŮ, 
AUTOBUSŮ A OSOBNÍCH VOZŮ 

VYZKOUŠEJTE SI NÁS ZDARMA  

na adrese Žerotínova 830/63, 787 01 Šumperk.  
Kompletní nabídku naleznete na www.TRUCKCARGOPARK.cz  

nebo se informujte na tel. č. +420 731 859 091. 

Šumperk a okolí

VOLEJTE 603 294 646

Nadstandardní ATYPICKÝ BYT  S TERASOU 
či  nejlépe s PAVLAČÍ v KLIDNÉ části města
nebo DŮM NA SAMOTĚ v krásné přírodě 

SE ZAHRADOU.

Dobře situovaný gentleman 
středního věku s partnerkou, bez dětí 
a zvířat hledá časově omezený pronájem:
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internet@spk.czHl. Třída, Šumperk

S námi získáte

Zpětné sledování
Jednoduše se vraťte  

do předešlého vysílání

Kdykoli kdekoli
Sledujte kdekoli  
v Evropské unii.

Bohatá nabídka
Více než 140 TV  

programů

Nahrávání
Nahrávky s kapacitou  

až 120 hodin

583 221 200

zpravodaj_102019_barva_final_tisk.indd   1 02.10.19   22:32

• 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
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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

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

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

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

Brýle na Všechny vzdálenosti
Akce 1+1 POKRAČUJE

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE pro Váš ZRAK vše na jednom místě

Chcete 
mít 
přehled 
o VŠEM? 

Jedny 
multifokální 

brýle 
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DÁLKA

BLÍZKO

BLÍZKO

STŘED

STŘED

POVINNÉ RUČENÍ SLUŽBY

ZAJISTÍME

608 33 11 00WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

do 1 000 ccm

Osobní automobil

Tahač

1 001 - 1 350 ccm

1 351 - 1 750 ccm

1 751 - 2 000 ccm

2 001 - 2 500 ccm

nad 2 500 ccm

Cena již od: 

1 482 Kč / rok 

1 587 Kč / rok 

1 786 Kč / rok 

2 181 Kč / rok 

2 244 Kč / rok 

2 244 Kč / rok 

8 548 Kč / rok 

49 440 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

ZASTUPUJEME

SJEDNÁVÁME VŠECHNY TYPY POJISTEK

VŠECHNY POJIŠŤOVNY

VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

- Registrace vozidla
- Dovoz vozidla ze zahraničí
- Zánik vozidla
- Vyřazení vozidla
- Zápis tažného zařízení
- Zápis LPG
- Veškeré změny - jméno

- adresa
- barva
... atd.

BUĎTE

CHYTŘÍ...
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• 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

ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Jste manuálně zruční
a ovládáte základy na počítači?

MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma. 
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 Kč/měsíc.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc. 

A další výhody najdete na www.pracevtdk.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

FORTEX-AGS, a.s. Šumperk
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 517
asistentka.autosalon@fortex-ags.cz
www.fortexauto.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní 
doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA 
a podléhají náročnému testování. 

Do konce listopadu můžete navíc na akční sortiment 
příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud 
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké 
nabídky výhodných kompletních zimních kol ŠKODA, 
která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována 
pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných 
výrobců.

Originální příslušenství

Do 30. 11. 2019

Sleva až 20 %

    ZIMA  
        PŘEJE
PŘIPRAVENÝM

       Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství
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