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Firma SHM otevřela 
nové centrum výzkumu 
a vývoje  

Schola Viva si letos 
připomíná dvacáté 
výročí založení 

Lubomír Bartoš 
slaví v září
pětasedmdesátiny 2, 5 4, 6 6 7

O přízeň voličů se uchází 
osmnáct kandidátek 
a osm osobností  

Patnáct minut po čtvrté odpoled-
ní „padla“ v pondělí 3. září poslední 
„překážka“ vjezdu na novou okružní 
křižovatku ulic Lidické a Čsl. armády. 
Po dvouměsíční pauze se do této části 
města vrátila automobilová doprava. 
Kruhový objezd ji výrazně zjednodu-
ší.

Soutěž na dodavatele, kterou jako 
hlavní investor vypsal Olomoucký 
kraj, vyhrálo sdružení firem ALPINE 
Bau CZ, s.r.o. a Technoma a.s. Do 
stavby se pustily první prázdninové 
pondělí, a ačkoliv avizovaly, že se po 
novém rondelu bude jezdit od 15. srp-
na, komplikace s přeložkami a pod-
kladovými vrstvami stavbu o dva 
týdny zpozdily. „V pondělí 3. září jsme 
se zástupci Olomouckého kraje celou 

stavbu zkontrolovali. Nebyly shledány 
žádné vážné závady, které by bránily 
provozu, takže jsme stavbu předali do 
předčasného užívání. Rondel byl prů-
jezdný od čtvrté odpolední,“ uvedla 
vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Irena 
Bittnerová. Zjištěné nedostatky musí 
podle ní dodavatelská firma odstranit 
nejpozději do 8. října.

Nová okružní křižovatka přišla asi 
na dvanáct milionů korun, z nichž 
čtyři zaplatí město. Olomoucký kraj 
přitom hradí veškeré náklady, jež se 
týkají Lidické ulice, včetně přechodo-
vých ostrůvků, středového ostrůvku, 
veřejného osvětlení a veškerých pře-
ložek sítí, město platí opravu komuni-
kace Čsl. armády, chodníky a sadové 

úpravy. V této souvislosti se počítá 
s tím, že středový ostrůvek rondelu 
se ještě plošně osází trvalkami a keři. 
Radnice zvažuje i osazení hodin do 
jeho středu. -zk-

Na rondel v Lidické vjela první 
auta úderem čtvrté odpolední

Rondel v Lidické ulici dopravu v této části města výrazně zjednoduší. Spuštění provozu si nenechala ujít řada Šumperanů. 
 Foto: -zk-

Poslední „překážka“ vjezdu na novou 
okružní křižovatku „padla“ v pondělí 
3. září patnáct minut po čtvrté odpo-
lední.                                    Foto: -zk-
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Poslední srpnovou neděli tragicky za-
hynul první náměstek ministra životní-
ho prostředí – Šumperan Jakub Kulíšek. 
Na ministerstvu zodpovídal za ekono-
miku a politiku životního prostředí, byl 
také předsedou Sdružení cestovního 
ruchu Jeseníky, jež sídlí v Šumperku, 
a také předsedou komise strategického 
plánování a investic šumperské radnice. 

Neštěstí se odehrálo v národním 
parku Gesäuse ve Štýrsku poblíž obce 
Gstatterboden, Jakub Kulíšek se zde uto-

pil při sjíždění řeky Enže. Letos v lednu 
mu bylo jedenatřicet let.

Jakub Kulíšek, který se narodil v Pře-
rově, vystudoval ekonomiku a manage-
ment na Vysoké škole finanční a správní, 
měl právní specializaci z institutu CEV-
RO. Zabýval se poradenstvím v oblasti 
strukturálních fondů a politiky hospo-
dářské a sociální soudržnosti EU, ces-
tovním ruchem a projektovým řízením. 
Na ministerstvo životního prostředí 
přišel loni v září, předtím byl poradcem 

ministra průmyslu a obchodu pro poli-
tiku hospodářské a sociální soudržnosti 
EU. 

Jakub Kulíšek byl členem ODS, za 
niž v minulých komunálních volbách 
kandidoval do šumperského zastupitel-
stva. Zvolen sice nebyl, ale pro místní 
radnici pracoval jako předseda komise 
strategického plánování a investic. Před 
dvěma lety se pak ujal funkce předsedy 
správní rady Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky. -red-

Se zábavněosvětovou akcí nazva-
nou Najdi si svůj červený kontejner, 
jež podporuje sběr drobných elektric-
kých zařízení, zavítá v úterý 18. září do 
Šumperka tzv. červený tým neziskové 
organizace ASEKOL. Ta se zabývá 
právě zpětným odběrem elektrozaří-
zení a červené kontejnery vymyslela 
a provozuje. 

Červené kontejnery na drobné elek-
tro nechala místní radnice instalovat, 
aby občanům ulehčila třídění starých 
spotřebičů. Nemusejí tak vážit cestu až 
na sběrný dvůr. Akcí Najdi si svůj čer-
vený kontejner chce společnost Asekol 
lidem za svědomité třídění poděkovat. 
„Chceme povědomí o červených kon-

tejnerech ještě více rozšířit tak, aby 
o nich věděli skutečně všichni. A pro ty, 
kteří elektro již třídí, připravujeme za-
jímavý program jako odměnu,“ uvedla 
manažerka projektu Jitka Šimková. Na 
tzv. Točáku na pěší zóně čeká na malé 
i velké od 9 do 17 hodin mnoho sou-
těží, ale dozvědí se i řadu zajímavostí. 
Například to, kde jsou ve městě červe-
né kontejnery umístěny a jak je mohou 
lidé využívat, a také to, jak recyklace 
elektroodpadu pomáhá v ochraně ži-
votního prostředí. 

„Jen loni občané v celé republice 
ušetřili tříděním televizí a monitorů 
téměř dva miliony litrů ropy či pět set 
tisíc litrů vody,“ podotkla Šimková. 

Důležité podle ní je, aby lidé přesně 
věděli, co se do kontejnerů smí vy-
hazovat, a co naopak ne. Vzhledem 
k následné recyklaci zařízení totiž lze 
opětovně využít až osmdesát procent 
každého spotřebiče. „Ten, kdo přinese 
v úterý 18. září nejvíce starého elektra, 
vyhraje úplně nový mobilní telefon! Na 
interaktivní mapě si navíc mohou lidé 
najít červený kontejner, který mají nej-
blíže, dozvědí se všechno o recyklaci 
a děti si budou moci vysoutěžit různé 
maličkosti. Chybět nebudou ani skáka-
cí hrad, trampolína nebo koloběžka,“ 
láká na zářijovou akci manažerka pro-
jektu. Další informace naleznou zájem-
ci na www.cervenekontejnery.cz. -zk-

Nejlepší orientační běžci z celého 
světa se letos v červenci sjeli do švý-
carského Lausanne, aby zde změřili 
své síly na mistrovství světa. V čes-
ké reprezentaci nechyběl ani Vojtěch 
Král, člen klubu orientačního běhu 
Severka Šumperk. A potvrdil, že pa-
tří mezi nejužší světovou špičku. Ve 
sprintu skončil na skvělém desátém 
místě. Švýcarskému úspěchu před-
cházel start na červnových závodech 
Postfinance Sprint v St. Gallenu, kde si 
Král doběhl pro šesté místo.

Závod ve sprintu, který je nejsil-
nější disciplínou šumperského běžce, 
letošní světový šampionát zahajoval. 
V kvalifikaci, která se běžela v areálu 
univerzity a v přilehlých parcích, ob-
sadil Vojtěch Král devátou příčku, což 
mu zaručilo postup do odpoledního 
finále. To se běželo v Lausanne – Ou-
chy, turisticky nejatraktivnější lokalitě 
na břehu Ženevského jezera. Závod-
níci tak museli prokličkovat uličkami, 
průchody či podchody v městské zá-
stavbě, ale i překonávat převýšení ve 
svazích nad jezerem.

Technicky i fyzicky náročnou trať 
dlouhou 4,2 km s osmdesátimetrovým 
převýšením zvládl šumperský běžec 

jen s drobnými zaváháními a v ko-
nečném pořadí skončil desátý, jako 
nejlepší z českých reprezentantů. Na 
domácího vítěze Matthiase Kyburza, 
který trať absolvoval v čase 15:32,00 
minut, ztratil minutu a třináct sekund. 
Svým skvělým umístěním potvrdil, 
že v této disciplíně patří ke světové 
špičce. V závodu na krátké trati, jehož 
dějištěm bylo pohoří Jura na francouz-
ských hranicích, pak v kvalifikačním 
rozběhu obsadil výborné čtvrté místo. 
Ve finálovém závodu, jenž se běžel za 
snížené viditelnosti, se mu ale na šest 
a půlkilometrové trati s převýšením 
dvě stě čtyřicet metrů nedařilo dodr-
žet taktiku běhu v náročném kameni-
tém terénu a skončil jedenatřicátý. 

Vysokou výkonnost potvrdil Voj-
těch Král i během srpnového me-
zinárodního Euromeetingu, který 
hostil rakouský Insbruck a jeho oko-
lí. V závodě ve sprintu, jenž se běžel 
v městské zástavbě a ve sportovním 
areálu, obsadil druhé místo se ztrá-
tou pouhých čtrnácti sekund na ví-
tězného Švéda Lindeho. V závodě na 
klasické dvanáctikilometrové trati 
v náročném alpském terénu pak do-
běhl šestý. -zk-

Jakub Kulíšek, předseda Sdružení  
cestovního ruchu Jeseníky, tragicky zemřel

Najdi si svůj červený kontejner!

Ve Švýcarsku potvrdil orientační 
běžec Vojtěch Král, že patří ke svě-
tové špičce.  Foto: P. Kadeřávek

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
         Zastupitelé se 
sejdou příští týden

Příští týden se sejdou ke svému 
prvnímu poprázdninovému jedná-
ní šumperští zastupitelé. Zabývat se 
budou plněním investiční výstavby 
ke konci letošního srpna a hospoda-
řením města, příspěvkových organi-
zací a organizací založených městem 
za první pololetí letošního roku. 
Schválit by měli také novou obecně 
závaznou vyhlášku o odpadech, jež 
mění výši poplatku za svoz. Chybět 
nebudou ani další finanční materiá-
ly a také řada majetkoprávních zále-
žitostí města. Jednání Zastupitelstva 
města Šumperka začíná ve čtvrtek 
20. září v 15 hodin v zasedací míst-
nosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

      Odpad se 
o zářijovém svátku 
sveze podle 
harmonogramu

Přestože na pátek 28. září připadá 
Den české státnosti, bude  i v tento 
státní svátek probíhat svoz odpa-
du běžným způsobem. Lidé bydlící 
v severní části města tak mohou po-
čítat s pravidelným pátečním svozem 
a měli by nádoby na odpad včas při-
stavit k výsypu směsného komunál-
ního odpadu. V této souvislosti žádá 
odbor životního prostředí místní 
radnice občany, aby na sběrná místa 
pro tříděný odpad neumisťovali od-
pad objemný a směsný. -red-

      Vyfoťte svůj 
gastronomický 
zážitek a vyhrajte

Rádi soutěžíte? Pak se zapojte do 
akce, kterou pořádají šumperské 
Vlastivědné muzeum spolu s míst-
ním Regionálním a městským in-
formačním centrem a Městským 
evropským informačním centrem 
Šumperk. Ty vyhlásily soutěž na-
zvanou Nejpestřejší fotografie 
mého gastronomického zážitku ze 
zemí Evropské unie.

A jaká jsou pravidla? Každý zá-
jemce musí zaslat fotografii svého 
gastronomického zážitku na e-mail 
icsumperk@seznam.cz nejpozději 
do neděle 30. září. Soutěž bude vy-
hodnocena do 15. října a autoři tří 
nejlepších snímků pak budou oce-
něni. Podmínkou účasti v soutěži je 
také zodpovězení soutěžní otázky, 
jež zní: Co znamená výraz „ein-
topf “ a z jaké zahraniční kuchyně 
pochází? -zk-

Běžec Vojtěch Král bodoval hned dvakrát
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Nový povrch pokryje 
část Jesenické 
do konce září

Kniha o sportovním 
dění ve městě je hotova

Tečkou za revitalizací prostoru před šumperským 
vlakovým nádražím bude položení nového asfalto-
vého koberce v úseku mezi výjezdem z autobusového 
nádraží a budovou městské úřadovny. Ředitelství sil-
nic a dálnic chce vše stihnout do konce září. Zmíněná 
část ulice přitom bude na několik málo dnů uzavřena.

Nový živičný povrch v části mezi výjezdem z au-
tobusového nádraží a sídlem městského úřadu chce 
Ředitelství silnic a dálnic zrealizovat do konce září. 
„V této souvislosti se tento úsek uzavře pravděpodob-
ně na tři dny o některém z víkendů. Objížďky samo-
zřejmě budou vyznačeny, takže řidiči by měli sledovat 
dopravní značení,“ uvedl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Jakmile Ředitelství silnic a dálnic po-
loží ve zmíněné části asfaltový koberec, přijde na řadu 
vodorovné dopravní značení s odbočovacími pruhy, 
které uhradí město. Slavnostní stříhání pásky u revita-
lizovaného prostoru je naplánováno na čtvrtek 4. října 
na druhou odpolední. -zk-

Šumperk patří mezi města, která prostřednictvím pu-
blikace mapují historii i současnost svého sportovního 
dění. Ambiciózní projekt, který před čtyřmi lety rozjela 
skupina místních sportovních odborníků a nadšenců, 
se po řadě problémů podařilo dotáhnout do zdárného 
konce. Více než šestisetstránková kniha nazvaná Histo-
rie šumperského sportu se bude křtít ve čtvrtek 13. září, 
v prodeji pak bude od pondělí 17. září.

„Na knize se podílelo kolem pětadvaceti autorů. 
Ti se snažili zmapovat historii sportu ve městě od 
19. století po současnost,“ uvedl tajemník šumperské 
radnice Petr Holub a dodal, že v grafické úpravě míst-
ní firmy Janda Design ji město vydává v nákladu tisíc 
kusů. Cena přitom odpovídá režijním nákladům. Pu-
blikace o šesti set dvaceti stranách přijde na rovných 
šest set korun. V prodeji bude od pondělí 17. září, lidé 
jí budou moci zakoupit v Regionálním a městském 
informačním centru, u průvodců v suterénu radnice 
a samozřejmě v místních knihkupectvích. -zk-

Neobvykle pojatá fasáda budí pozornost již zdálky. 
Skrývá v sobě nejen matematický symbol π, ale přede-
vším krystalickou kubickou mřížku, charakteristickou 
pro tvrdé materiály. Vhodnější ztvárnění si šumperská 
firma SHM, zabývající se přípravou speciálních tvrdých 
PVD povlaků na nástroje, pro nové centrum vlastní-
ho výzkumu a vývoje vybrat nemohla. Otevřeno bylo 
v úterý 28. srpna. Odstartovala tak nová etapa rozvoje 
úspěšné české společnosti v perspektivním High-tech 
oboru a s ní i možnost přilákat další odborníky do re-
gionu s vysokou nezaměstnaností.

Nové výzkumné a vývojové centrum, nesoucí ve 
svém názvu jméno světově uznávaného mnichovského 
vědce s českými kořeny Stana Vepřeka, vyrostlo na plo-
še 1700 m2 během roku v sousedství stávající výrobní 
a administrativní haly, v níž sídlí SHM spolu s dceřinou 
společností Pivot, založenou se švýcarskými partnery. 
Symbolickou pásku přestřihli v úterý 28. srpna její ma-
jitelé Pavel Holubář a Mojmír Jílek. Při této příležitosti 
zavzpomínali na společné začátky, kdy vyráběli v gará-
ži a o současném špičkově vybaveném areálu si mohli 
nechat jen zdát. „S prvními pokusy jsme s Mojmírem 
začínali v jeho garáži, v níž jsme museli vybourat strop, 

abychom tam dostali povlakovací zařízení. Impulsem 
byla příprava speciálních povlaků pro táborský Brisk 
na jejich nově patentovaný systém zapalovacích svíček. 
Motivací byl i silný strojírenský průmysl, který potře-
boval řezné nástroje s odolnými povrchy,“ připomněl 
Pavel Holubář začátky firmy SHM, kterou se svým spo-
lečníkem Mojmírem Jílkem založili v roce 1993. „Hned 
od počátku jsme se zaměřili na vývoj a výrobu povla-
ků, které v té době nikdo jiný neuměl. Vlastní vývojové 
centrum ale bylo nad naše možnosti. Troufli jsme si na 
ně až díky evropskému dotačnímu programu Podniká-
ní a inovace,“ podotkl Holubář. 

Na pětapadesátimilionovou investici získala firma 
evropskou dotaci ve výši 27,5 milionu. Více než polo-
vina investičních peněz přitom směřovala do špičkové 
technologie a laboratorního vybavení, jde především 
o dvě PVD povlakovací zařízení, automatickou mycí 
linku a optický mikroskop. Právě tato zařízení význam-
ně zlepší podmínky pro vlastní vývoj. „Nejdůležitější 
jsou investice do lidí a technologického vybavení. Ne-
potřebujeme budovy ze skla, oceli a mramoru,“  zdů-
raznil Pavel Holubář.  Pokračování na str. 5

Další zajímavou novinku nabízí na svém webu 
město Šumperk. Jako nový modul na webových 
stránkách města www.sumperk.cz spustilo koncem 
srpna oddělení informatiky místní radnice kom-
plexní mapovou informační aplikaci. 

„Aplikace je logicky dělena na dva směry komu-
nikace, tedy zobrazení geografických informací ob-
čanům – tzv. Oznámení nad mapou a naopak hlášení 
požadavků občanů nad mapou – tzv. Požadavky ob-
čanů. Oba moduly jsou dostupné v sekci Občan,“ 
říká vedoucí oddělení informatiky šumperské rad-
nice Pavel Kouřil. Komunikace směrem k občano-
vi podle něj probíhá tak, že pracovník úřadu nebo 
městské policie může jednoduše zadat informaci do 
mapy, a to bodem, čarou nebo polygonem, a může 
k ní navíc přidat komentář, případně zvolit ikonu. 
„Typicky se jedná o vyznačení uzavírky a doporu-
čené objížďky, umístění kontejnerů nebo svozových 
míst, čištění komunikací a podobně,“ vysvětluje 
Kouřil. Takto zadané informace se občanovi zobra-
zí v mapovém okně na webových stránkách města 
v sekci Občan – Oznámení nad mapou, případně 
jako přímý odkaz v Aktualitách na webu.

Opačná forma komunikace pak umožňuje za-
slat informaci o aktuálních požadavcích občanů 
úředníkům nebo městským strážníkům. Typický-
mi příklady jsou oznámení o špatném parkování, 
neuklizeném chodníku či nevyvezených kontejne-
rech. „Aplikace přitom poskytuje i zpětnou vazbu 
pro veřejnost o přijatých požadavcích a stavu jejich 
řešení,“ zdůrazňuje vedoucí odboru informatiky. 
Vzápětí dodává, že veřejná část webové aplikace 
umožňuje kromě jiného vyhledání místa události 
nebo požadavku pomocí zadání adresy či přímo 
nad mapou, označení místa události nebo poža-
davku do mapy, zapsání názvu a popisu požadav-
ku, přidání fotografií a také zobrazení aktuálních 
požadavků, jež se řeší, a těch, které již byly vyřeše-
ny, řazených podle data vložení nebo data vyřešení.
 Z. Kvapilová

Mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková listuje 
v nové knize mapující historii místního sportu.                
                                                                       Foto: -pk-

Firma SHM se zaměřuje na vývoj speciálních tvr-
dých PVD povlaků na nástroje.                 Foto: -sr-

Symbolického přestřižení pásky se ujali Stan Vep-
řek, jehož jméno nové centrum vývoje nese, Lenka 
Gondová z agentury pro podporu a rozvoj pod-
nikání CzechInvest a majitelé firmy SHM Mojmír 
Jílek a Pavel Holubář.  Foto: -jz-

Firma SHM otevřela nové 
centrum výzkumu a vývoje

Web nabízí 
komplexní mapovou 
informační aplikaci
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Zpravodajství/Volby

„Buk příběhů“, který byl vybrán 
nadací Partnerství mezi jednoho 
z dvanácti finalistů ankety Stromu 
roku 2012, najdete v Zahradě přátel-
ství a porozumění u Základní školy 
v Hanácké ulici 3. Díky vašemu hlasu 
v hlasovacím archu se může stát šum-
perský finalista vítězem celé soutěže. 

Soutěží pořadatel upozorňuje na 
důležitost zachování starých stromů 
pro udržení biodiverzity, díky malému 
finančnímu příspěvku 3 Kč za jeden 
hlas pak i vy můžete přispět na výsadbu 
nových stromů. Další forma hlasování 
je prostřednictvím dárcovské DMS ve 
tvaru DMS STROM12 na tel.č. 87777. 
Cena jedné DMS je 30 Kč. 

Jako jeden z prvních, kteří hlaso-
vací arch podepsali, byl šumperský 
starosta Zdeněk Brož. Pokud se chcete 
k hlasování připojit, máte ještě stá-
le šanci, a to po celé září. Navštivte 
zahradu školy a podepište hlasovací 
arch. Podrobnosti o samotném stro-
mu a soutěži naleznete také na škol-
ních stránkách www.zssumperk.cz. 
Děkujeme za vaše hlasy. Žáci školy.
 -jč-

Již šestý ročník akce nazvané Šum-
perský hafan proběhne v neděli 16. září 
ve dvoře šumperského muzea. Porota 
v ní rozhodne o vítězích v kategoriích 
nejhezčí, nejroztomilejší, nejposlušnější 
a NEJ hafan. Čistokrevnost přitom není 
podmínkou.

Absolutním vítězem a Hafanem roku 
2012 se stane pes, který ve všech disciplí-
nách obdrží nejvíce bodů. Chybět nebude 
zajímavý doprovodný program pro všech-
ny generace, například dětské soutěže, 
malování na obličej, psí módní přehlídka, 
ukázky sportovní a policejní kynologie 
a další atrakce. Akci bude moderovat he-
rečka Divadla Šumperk Olga Kaštická.

Pokud se chcete se svým pejskem Ha-
fana zúčastnit, přijďte v neděli 16. září do 
Pavlínina dvora, prezentace bude probí-
hat od 13 do 14 hodin. Psi musejí být na 
vodítku, ti kousaví i s náhubkem. Majitelé 
předloží platný očkovací průkaz psa při 
registraci. Samotná soutěž odstartuje ve                    
14 hodin, výsledky budou známy v 17 ho-
din.  Startovné je padesát korun. -zk-

Rovných osmnáct kandidátek se 
bude v letošních krajských volbách, 
jež připadají na pátek 12. a sobotu                
13. října, ucházet o přízeň voličů 
v Olomouckém kraji. Lidé na Šumper-
sku navíc nebudou letos volit pouze 
krajské politiky, ale rozhodnou rovněž 
o senátorovi, jenž bude v následujících 
šesti letech zastupovat volební okrsek 
č. 65 v horní komoře Parlamentu.

Druhý říjnový víkend čekají naši 
republiku v pořadí již čtvrté volby do 
krajských zastupitelstev. V Zastupitel-
stvu Olomouckého kraje opět zasedne 
pětapadesát členů volených systémem 
poměrného zastoupení. Podle záko-
na se o přízeň voličů mohou v těchto 
volbách ucházet pouze politické strany, 
hnutí a koalice, nikoliv samostatní ne-
závislí kandidáti. 

Na Olomoucku budou voliči vybírat 
z následujících osmnácti politických 
stran, hnutí a koalic, na jejichž sezna-
mech figurují celkem osm set čtyřicet 
dvě jména kandidátů (v závorce jsou 
kromě vylosovaného čísla strany uve-
dena jména kandidátů ze Šumperka): 
SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové 

– ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 
(č. 2, V. Kopa), Koruna Česká (monar-
chistická strana Čech, Moravy a Slez-
ska) – č. 5 (A. Kašná), Volte Pravý Blok 
www.cibulka.net (č. 7, L. Kurtej), Stra-

na Práv Občanů ZEMANOVCI (č. 8, 
M. Holoušová, B. Václavková, M. Pod-
horná, J. Ošťádal, L. Ševčík, A. Smoroj), 
Strana soukromníků České republi-
ky (č. 16), Moravané (č. 20, J. Kvapil, 
H. Záchová, S. Dvořáková), Národní 
socialisté – levice 21. století (č. 22, 
P. Schurek, L. Zbožínek), NEZÁVISLÍ 
(č. 26, T. Schreiberová, J. Němeček,                                                                               
V. Mesiarkin), TOP 09 a Starostové pro 
Olomoucký kraj (č. 42, I. Hlavsová), 
Komunistická strana Čech a Moravy 
(č. 43, A. Hlavešová, P. Horák), Česká 
strana sociálně demokratická (č. 60,               
O. Svozil, J. Závěšický, Z. Muroň, I. Jo-
nová, J. Přichystal), REPUBLIKÁNSKÁ 
STRANA ČECH, MORAVY A SLEZ-
KA (č. 65), Občanská demokratická 
strana (č. 70, M. Zapletal, K. Švarcová, 
T. Potěšil, D. Minářová, Tran Thanh Le, 
M. Veselý), Strana svobodných občanů 
(č. 77, D. Králová, Z. Merta, J. Král), 
Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(č. 80), Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty (č. 87, P. Suchomel, 
V. Láník), NEZÁVISLÁ VOLBA (č. 89, 
Z. Brož), Česká pirátská strana (č. 93). 
 Pokračování na str. 6

Určitě ne, ale ze stránek regionál-
ního tisku i našeho Zpravodaje by se 
tak mnohdy mohlo zdát, protože mezi 
články o festivalech, koncertech, spor-
tovních událostech a zprávami z jed-
nání zastupitelstva se jen výjimečně 
objeví zmínka o těch, kteří svou čin-
ností výrazně rozhodují o tom, zda na 
život města i státu bude více nebo méně 
finančních prostředků, kteří posky-
tují našim občanům práci a odvodem 
daní naplňují  rozpočet státu i města. 
Ano, jde o firmy a jejich zaměstnance, 
firemní úspěchy, starosti i perspektivy, 
jejichž činnost v současné hospodářské 
situaci není jednoduchá. 

Naše město se přitom může pochlubit 
řadou větších i menších firem, které vy-
rábějí kvalitní výrobky od miniaturních 
součástek až po složitá technologická 
zařízení, která jsou i v silné konkurenci 
úspěšná na světových trzích a zviditel-
ňují tak  naše město ve světě. Řada firem 
při výrobě využívá technologie vysoké 
technické úrovně, které samy vyvinuly. 
Bez nadsázky si troufám tvrdit, že šum-
perský průmyslový potenciál se špičko-
vou úrovní svých technologií i výrobků 
nemá v Olomouckém kraji obdoby 

a řadí se mezi nejvýznamnější firmy  
v republice, o čemž svědčilo i celostátní 
vyhodnocení Pavla Holubáře z firmy 
SHM s.r.o. a Petra Beneše z Prametu 
Tools s.r.o.  jako nejúspěšnějších mana-
žerů České republiky ve svých oborech 
podnikání.  

Pro užší spolupráci a komunikaci ve-
dení města s představiteli podnikatel-
ské sféry v Šumperku vzniklo začátkem 
roku 2011 vůlí zastupitelů tzv. grémium 
podnikatelů tvořené patnácti řediteli 
firem tak, aby v něm  byly zastoupeny 
nejvýznamnější obory podnikání ve 
městě. Nevýrobní oblast je zastoupená 
ředitelem Šumperské nemocnice a.s., 
která však patří mezi jednoho z největ-
ších zaměstnavatelů. 

Grémium se na svých jednáních 
zabývalo celou řadou společných pro-
blémů od dopravní dostupnosti, územ-
ního plánu, rozvojových záměrů až po 
školství, kde i nadále podpořilo další 
existenci a finanční podporu centra baka-
lářských studií pobočky strojní fakulty 
Vysoké školy báňské, která už zahájila 
druhé desetiletí existence v Šumperku. 
Společný tlak na vládu a ministerstvo 
dopravy pak určitě napomohl k pokra-

čování výstavby rychlostní komunika-
ce Mohelnice-Šumperk. 

Z diskuze jednání grémia také vzešla 
otázka, která je obsažena v názvu toho-
to článku. Protože informace o firmách 
jsou nedostatečné, někdy zkreslené, 
bude alespoň Šumperský zpravodaj 
postupně představovat jednotlivé míst-
ní firmy tak, aby občané o nich získali 
objektivní informace a mohli s nimi 
i pracovat. 

V žádném případě nepůjde o skrytý 
typ reklamy, ale o to, abychom byli na 
své spoluobčany, kteří tam pracují, hrdi 
a  možná i napomohli k získávání kva-
lifikovaných odborníků a podpořili zá-
jem o technické vzdělávání, což je stálý 
problém v této oblasti. V podobném 
duchu budou doplněny a upraveny 
i webové stránky města.

Věřím, že tento „seriál“, kterým 
v příštím vydání Zpravodaje zahájí-
me představování firem společností 
PRAMET Tools, nejen obohatí občany 
města o zajímavé informace, ale v bu-
doucnu se možná najde někdo, kdo 
napíše článek s názvem – Šumperk, 
město vyspělých technologií a úspěš-
ných podniků. Petr Krill

Bude mít 
Šumperk vítězný 
Strom roku?

Psi si zasoutěží 
na Šumperském 
hafanovi

O přízeň voličů se uchází osmnáct 
kandidátek a osm osobností

Je Šumperk jenom 
městem kultury a sportu?

Zatímco před dvěma lety probíhaly 
volby do dolní komory Parlamentu, 
letos budeme vybírat krajské zastu-
pitele a senátora.  Foto: -zk-

Veřejné bruslení na zimním stadionu
16.9. 15:00-16:30 hod. 
28.9. 16:30-18:00 hod.
30.9. 14:30-16:00 hod
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Informace/Zpravodajství

Projekt Integra-ce, jenž je financován z Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu, je určen nezaměstnaným mladým lidem se 
základním vzděláním ve věku od patnácti do pětadva-
ceti let, kteří bydlí v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, 
Hanušovicích a okolí. Poskytovatelem je občanské 
sdružení Res-sef. 

Spolupráce v projektu Integra-ce probíhá formou 
skupinových setkání, individuálních konzultací a tří-
měsíční placené stáže u vybraného vhodného zaměst-
navatele. Pro účastníky projektu pak u něj může být 
vytvořeno nové pracovní místo. „Projekt má přede-
vším pomoci s vyhledáváním a výběrem vhodného 
zaměstnání a s orientací v požadavcích trhu práce. Má 

pomoci zvýšit sebevědomí, přijetí sama sebe, schop-
nost se pozitivně prezentovat, motivovat k dokončení 
vzdělání nebo rekvalifikaci,“ vysvětlila vedoucí pro-
jektu Lenka Davidová. S každým účastníkem projek-
tu přitom spolupracuje Res-sef podle individuálních 
potřeb a možností a veškeré služby jsou pro zájemce 
zdarma. 

Vstupní informační schůzka v Šumperku proběh-
ne v pondělí 17. září v 9 hodin v prostorách místního 
Úřadu práce. Zájemci se zde mohou dozvědět bližší 
informace o projektu a zapojit se do něj. Informace 
podá rovněž vedoucí projektu Lenka Davidová, tel.č. 
777 720 781. P. Komárková, 

pracovní konzultantka střediska Integry Mohelnice

   Pokračování ze str. 3
V centru tak již dnes nachází uplatnění tým dva-

nácti vývojových pracovníků firmy, který má za sebou 
přes dvacet projektů a více než deset patentů nebo pa-
tentových přihlášek. „Předpokládáme, že přilákáme 
další mladé odborníky z Brna, Plzně a Prahy. Od října 
k nám nastupuje na pozici výzkumného pracovníka 
nový fyzik z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy. Do budoucna pak počítáme s dalším dvěma 
vysokoškoláky,“ upřesnil Holubář a dodal, že díky 
novinkám pocházejícím z vlastního vývoje mohla fir-
ma SHM za poslední dva roky přijmout čtyřiadvacet 
nových zaměstnanců. Celkem dnes společnosti SHM 
a Pivot dávají práci sto čtyřiceti lidem a jejich platy vý-
razně přesahují průměr v regionu.

Vlajkovou lodí firmy SHM jsou nanokompozitní 
povlaky, tedy povlaky, jejichž struktura je měřitelná 
jen v nanometrech, čili extrémně malých hodnotách. 
Šumperská společnost jako první na světě povlaky 
na bázi nitridů hliníku, křemíku, titanu či chrómu 
komerčně využila, po roce 2000 je pak začaly připra-
vovat i některé společnosti v Japonsku. „Význam naší 
technologie spočívá v tom, že materiál se chová jako 
jiné kompozitní materiály. Tím, že jsou malinké čás-
tečky uložené v amorfní matrici, má vysokou tvrdost 
a je velmi odolný vůči porušení,“ vysvětlil Mojmír Jílek 
a dodal, že tvrdé otěruvzdorné povlaky se nanášejí na 
různé nástroje a dílce, například na řezné nástroje, vr-
táky a závitníky, lisovací a tvářecí nástroje, výstružníky 
a podobně. Povlaková vrstva přitom dokáže životnost 

nástrojů několikanásobně zvýšit a některé jsou bez ní 
nemyslitelné. Dceřiná společnost Pivot, jejímž většino-
vým akcionářem je švýcarská firma Platit AG, pak vy-
víjí a vyrábí povlakovací zařízení a provádí jejich servis 
po celém světě.

„Nechci se bavit o konkrétních úspěších v oblasti 
povlakování, ale hlavně o lidech, kteří nás na této ces-
tě potkali a pomohli nám, mnozí z nich jsou tu dnes 
s námi,“ zdůraznil během slavnostního otevřené nové-
ho centra Pavel Holubář. Vzápětí připomněl osobnosti 
jako Jan Janča, Petr Beneš, Petr Louda, Miroslav Píška, 
Eric Blösch, Jaromír Chmelař, Jan Preclík a především 
Stan Vepřek, jeden z otců hypotézy o nanokompozit-
ních povlacích. „Od roku 1996 jsme s ním spolupra-
covali na odhalení fyzikální podstaty chování těchto 
povlaků a rozvíjeli jsme náš systém do různých podob 
a struktur. Byl naším fandou, průvodcem literaturou, 
naším mentorem, dostal nás do povědomí odborníků. 
Název „Centrum S. Vepřeka“ je tak myšlen jako pocta 
světově uznávanému odborníkovi,“ vysvětlil Holubář 
a dodal, že většina jejich nejdůležitějších poznatků je 
dnes chráněna patenty a ochrannými známkami. „Do 
vývoje dáváme velkou část zisku. Neustálá inovace je 
kvůli konkurenci nezbytná. Musíme přinášet a nabízet 
stále něco nového, jinak bychom do pěti let nebyli na 
špičce v oboru,“ doplnil Holubáře spolumajitel firmy 
Mojmír Jílek a prozradil, že v současnosti pracuje fir-
ma na vývoji vrstev se zvýšenou odolností proti tvorbě 
hřebenových trhlin, na hladkém povlaku Darwin, po-
vlacích typu DLC a nanokompozitních povlacích.

 Z. Kvapilová

Firma SHM otevřela nové 
centrum výzkumu a vývoje

Slavnostního otevření nového centra se zúčastnili obchodní partneři firmy SHM, zástupci spolupracujících vyso-
kých škol, vedení švýcarské firmy Platit AG, místní radnice a další hosté. Ti všichni nešetřili slovy uznání. 
 Foto: J. Zatloukalová

O nadcházejícím víkendu se na šumperské tenisové 
dvorce T.J. Sokol sjede po roce opět řada osobností 
z oblasti sportu, kultury i politiky. Jubilejní pětadva-
cátý ročník turnaje ProKennex Cup odstartuje v pátek 
14. září ve 14.30 hodin tenisovým turnajem interna-
cionálů.

Během pátečního odpoledního turnaje se před-
staví bývalí špičkoví čeští reprezentanti Petr a Pavel 
Huťkovi, kteří akci pořádají, a také Fr. Pála, J. Hře-
bec, P. Štrobl, R. Čížek, V. Šavrda, Fr. Stejskal, J. Ma-
řík a další. V sobotu 15. září začne úderem deváté 
ranní turnaj umělců a osobností. V něm změří své 
síly H. Vondráčková, L. Machálková, V. Martinová, 
P. Rychlý, K. Šíp, J. Náhlovský, J. Mladý, J. Laufer,        
Z. Merta a P. Šporcl. Účast přislíbil i prezident Václav 
Klaus. Finálové zápasy proběhnou kolem páté odpo-
lední.  -red-

Tenis si zahrají 
sportovci i osobnosti

      Nejdůležitější jsou investice 
do lidí a technologického 
vybavení. Nepotřebujeme 
budovy ze skla, oceli a mramoru.

Pavel Holubář, firma SHM

Jste bez práce a je vám 15 – 25 let? 
Zapojte se do projektu Integra-ce!
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Medová fotosoutěž 
stále běží

Medovou fotosoutěž nazvanou Jak 
to chodí ve včelíně vyhlásil šumperská 
Vila Doris. Tématem jsou včelaření, 
včely, včely na pastvě, ze života včela-
ře, včelí produkty, včelařovy pomůc-
ky, včelí fantazii se meze nekladou… 
Snímky je třeba zaslat do 20. září.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích 
– do osmnácti let a od osmnácti let 
nahoru. Do soutěže se přijímá maxi-
málně 6 fotografií vztahujících se k vy-
hlášenému tématu od jednoho autora, 
pouze v tištěné podobě o minimální 
velikosti 25 cm na delší straně fotky. 
Fotografii je třeba označit nesmaza-
telně na zadní straně jménem autora, 
datem narození, adresou, tel. číslem 
a e-mailem. Autoři vítězných fotografií 
budou odměněni medovými cenami.

Fotografie zasílejte nebo dopravte 
osobně na adresu: DDM a ZpDVPP 
Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 
Šumperk, 787 01. Obálku označte hes-
lem FOTOSOUTĚŽ. Uzávěrka přijí-
mání fotografií do soutěže je 20. září. 
Vyhlášení výsledků spolu s výstavou 
proběhne 28. září na Medovém dni ve 
Vile Doris. Informace podá J. Kamp, 
tel.č. 731 501 319, kamp@doris.cz. -red-

   Pokračování ze str. 4
Lidé na Šumpersku navíc nebudou 

letos volit pouze krajské politiky, ale 
rozhodnou rovněž o senátorovi, jenž 
bude v následujících šesti letech za-
stupovat volební okrsek č. 65 v horní 
komoře Parlamentu. O přízeň voličů 
se tak budou ucházet třiašedesátiletý 
sociální poradce z Jeseníku František 
Mencner (bez p.p., KSČM), padesátile-
tá místostarostka Libiny Jana Němeč-
ková (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 
koalice TOP 09 a Starostové), jedena-
padesátiletý podnikatel Miloslav Vlček 
ze Zlatých Hor (ČSSD, p.p. ČSSD), 
šumperský starosta Zdeněk Brož              
(55 let, bez p.p., Koalice KDU–ČSL 
a Nezávislá volba), ředitel střední školy 
Petr Procházka z Jeseníku (49 let, ODS, 
p.p. ODS), třiapadesátiletý olomoucký 
lékař Vilém Bruk (Národní socialisté 
– levice 21. století), sedmapadesátile-
tý pražský podnikatel Jiří Novák (bez 
p.p., SUVERENITA – Blok Jany Bo-
bošíkové) a jedenapasátiletý starosta 
Janoušova Jan Kubíček (bez p.p., nezá-
vislý kandidát). Před šesti lety přitom 
usilovalo o senátní křeslo v obvodu 65 

pět mužů. Senátorský post obhájil teh-
dejší člen KDU-ČSL Adolf Jílek, který 
získal ve druhém kole voleb 58,24 pro-
centa hlasů.

Každý volič si může ověřit, zda je 
zapsán ve stálém seznamu voličů, pří-
padně požadovat doplnění nebo pro-
vedení oprav. Ověření provádí vedoucí 
oddělení správního odboru správního 
a vnitřních věcí šumperské radnice 
Olga Breitzetelová v kanceláři č. 321 
ve druhém patře přístavby městské 
úřadovny v Jesenické ulici 31, tel.č. 
583 388 321. Zde je možné rovněž hlá-
sit požadavky k návštěvě s přenosnou 
hlasovací schránkou.

Zatímco v minulosti mohli občané 
volit krajské zastupitele pouze v místě 
svého trvalého bydliště, letos poprvé 
tak mohou učinit kdekoliv v územ-
ním obvodu kraje. Senátora pak mo-
hou volit na kterémkoliv místě, jež 
„spadá“ do volebního obvodu číslo 
65, který zahrnuje území od Bílé Vody 
na severu Jesenicka až po Postřelmov 
na Šumpersku. V obou případech si 
musejí vyřídit tzv. voličské průkazy. 
Jejich vydání si mohou zajistit buď 

písemnou žádostí v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče, zaslanou na adresu Městský 
úřad Šumperk, ohlašovna pobytu, Jese-
nická 31, nebo v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím da-
tové schránky, nebo osobně, a to na 
ohlašovně pobytu Městského úřadu 
v Šumperku, jež sídlí ve druhém patře 
přístavby úřadovny v Jesenické ulici. 
„Šance vyřídit si voličský průkaz vypr-
ší v případě písemných žádostí v pátek                                                                                  
5. října, v případě osobního jednání 
pak ve středu 10. října v 16 hodin,“ 
uvedla vedoucí oddělení správního od-
boru správního a vnitřních věcí šum-
perské radnice Olga Breitzetelová.

Šumperk je letos opět rozdělen na 
třicet volebních okrsků. Jejich seznam 
bude součástí Vyhlášky o dni a mís-
tě 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. -zk-

V úterý 18. září proběhnou oslavy dvacátého výročí 
založení Základní školy pro žáky se specifickými po-
ruchami učení a mateřské školy logopedické Schola 
Viva, o.p.s. Na začátku byla myšlenka vytvořit školu 
pro děti se specifickými potřebami, které vyžadují 
změnu v celkovém systému péče o žáka, intimnější 
prostředí ve výchovně vzdělávacím procesu a využití 
speciálních a alternativních přístupů ve výuce. Tyto 
aspekty vedly ke vzniku první nestátní školy v Šum-
perku za podpory tehdejšího městského úřadu. Speci-
ální ZŠ Schola Viva, o.p.s. získala od města pronájem 
budov bývalých jeslí a MŠ v Erbenově ulici.

První školní rok 1992/1993 bylo přijato celkem     
60 dětí, které začaly výuku v 0. ročníku a 1.-5. třídě. 
Škola byla od počátku nakloněna začleňování dětí 
s různým postižením. Od počátku jsou zde začleněny 

děti se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením, 
ale i děti s jinými zdravotními problémy.

Před vznikem naší školy nebyla v regionu žádná 
speciální základní škola, jež by se zabývala touto pro-
blematikou. Děti byly umisťovány do speciálních škol 
s internáty daleko od domova již od raného věku. 
Dnes jsme plně organizovaná základní škola, která 
má 150 žáků v ZŠ a 34 dětí v MŠ. Naše základní škola 
plní osnovy základního vzdělávání podle příslušného 
Školního vzdělávacího programu – Škola pro život. 

Současná obecně prospěšná společnost Schola Viva 
se skládá z pěti součástí: Základní škola, Mateřská 
škola, Družina a školní klub, Výdejna stravy a Spe-
ciálně pedagogické centrum (SPC). SPC dnes tvoří 
významnou součást obecně prospěšné společnosti 
jak z hlediska práce s našimi žáky, tak z hlediska prá-
ce s venkovní klientelou, kterou tvoří žáci, rodiče, či 
odborná veřejnost z jiných škol a zařízení. V součas-
né době má SPC v péči více než 3500 klientů. Svou 
činnost rozšířilo i na vzdělávání dospělých v oblasti 
akreditovaných programů MŠMT. Při této příležitosti 
mi dovolte uvést několik statistických údajů a několik 
čísel, která se týkají počtu žáků přijatých ke střední-
mu vzdělávání a počty žáků studujících na VŠ.

První žáci (deváťáci) opustili naši školu ve školním 
roce 1997/1998. Od tohoto školního roku do škol-
ního roku 2011/2012 absolvovalo naši školu celkem 
284 žáků. O úspěšnosti přijetí našich žáků na různé 
typy středního a vysokého školství svědčí následující 
čísla. 174 žáků absolvovalo (absolvují) střední odbor-
né učiliště (34 z nich si dodělalo maturitu v nástav-
bovém studiu), 82 žáků absolvovalo SŠ, 10 žáků VOŠ 
a 18 žáků studovalo nebo studuje VŠ (inženýrského 
i magisterského zaměření). Máme velkou radost 

z každého úspěchu našich žáků, protože si plně uvě-
domujeme, jaké úsilí museli všichni vynaložit, aby se 
žák (s jakýmkoli handicapem) úspěšně postavil na 
start své životní dráhy. Za to  patří poděkování nejen 
všem pedagogům naší školy, ale i speciálně pedago-
gickým pracovníkům a psychologům SPC. 

Od roku 2005 se rozhodl management Schola Viva, 
o.p.s. ve spolupráci a se souhlasem správní rady k ra-
dikálním krokům rekonstrukce a přestavby celého 
areálu. Po sedmi letech velkého úsilí můžeme dnes 
konstatovat, že Schola Viva patří k nejmoderněji vy-
baveným zařízením tohoto typu v celé ČR, které po-
skytuje pracovní příležitost šedesáti zaměstnancům.

Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl ještě jednou 
poděkovat nejen všem pracovníkům obecně prospěš-
né společnosti, ale také Městskému úřadu Šumperk 
a KÚ Olomouc za pochopení, pomoc a spolupráci.

 V. Bican, ředitel společnosti

Areál školy prošel rozsáhlou rekonstrukcí a pře-
stavbou. Dnes patří k nejmoderněji vybaveným 
zařízením tohoto typu v republice.  Foto: archiv

Do Scholy Viva docházejí i děti se sluchovým, tě-
lesným a zrakovým postižením a dalšími zdravot-
ními problémy.  Foto: archiv

O přízeň voličů se uchází osmnáct 
kandidátek a osm osobností

Schola Viva si letos připomíná dvacáté výročí založení
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Taj-či ve Vile Doris 
zahajuje pátou sezonu 

Medová fotosoutěž 
stále běží

Pořadatelé festivalu 
Město čte knihu vyhlásili 
literární a výtvarnou soutěžI pro nadcházející sezonu připravil DDM Vila Doris 

další již pátý ročník cvičení Taj-či. To bude tradičně 
probíhat každý pátek od 17.30 do 19 hodin v tělocvič-
ně na „Komíně“ v Komenského ulici č. 9, a to od první-
ho říjnového týdne až do konce května příštího roku.

Letos je cvičení určeno pro úplné začátečníky. Po-
stupně během roku bude probrána základní sestava       
24 prvků stylu JANG a navíc bude probíhat nácvik čchi-
kungu Padající list a wudangské sestavy Sluneční papr-
sek. Cvičení vede zkušený trenér II. třídy Jaroslav Voráč 
ze Šumperka (www.javorac.com), který je členem Čes-
kého centra tradičních čínských cvičení Praha (www.
wudang.cz) a má i praxi cvičení v taostickém klášteře 
v Číně. Cvičí se ve volném oděvu a sálové obuvi.

Taj-či je původně tajné bojové umění, které se pře-
dávalo po staletí jen osobně z mistra na žáka. Dnes je 
toto tradiční čínské cvičení, při kterém se pomalými 
koordinovanými pohyby dosahuje zlepšení zdravotního 
stavu a psychické pohody, dostupné všem. Kromě zlep-
šení pohybového ústrojí má blahodárný vliv zejména na 
oběhový systém a aktivací životní energie čchi působí 
na harmonizaci činnosti vnitřních orgánů. Cvičení je 
též dobré na zmírnění či odstranění následků stresu. 

Toto nenáročné cvičení je vhodné pro každého od 
12 do 99 let. Přihlášky jsou k dispozici ve Vile Doris. Ti, 
kteří váhají, se mohou zúčastnit prvních tří lekcí, a po-
kud jim cvičení bude vyhovovat, mohou teprve pak 
uhradit cenu kurzu. Z kapacitních důvodů tělocvičny 
je však nutné se předem nahlásit u Vratislava Šuly, tel. 
583 214 212, e-mail: sula@doris.cz. Taj-či není o inteli-
genci, sestavy se dají zvládnout pouze praktickým cvi-
čením. Chce to tedy jen na kurzy pravidelně docházet, 
cvičit a pak jen pozorovat, jak se zdraví a celkově i život 
mění k lepšímu. J. Ondráček, DDM Vila Doris

Literární a výtvarnou soutěž na téma Obrázky 
z cest vyhlásili pořadatelé šumperského festivalu 
Město čte knihu. Ten je naplánován na začátek lis-
topadu a číst se během něj budou „Nejen povídky“ 
Karla Čapka.

Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích: poezie 
(max. 2 básně), próza (max. 2 strany A4), libovol-
ná výtvarná technika (max. 2 práce do formátu A3) 
a fotografie (max. 2 práce min. formát A4). Soutěžící 
přitom budou rozděleni do pěti věkových kategorií: 
předškoláci, 1. studeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ + nižší gym-
názium, 16-20 let a nad 20 let. Jednotlivé příspěvky 
musejí obsahovat jméno a příjmení autora, označení 
kategorie, uvedení třídy nebo roku narození, kon-
taktní adresu (bydliště nebo škola) a e-mail. Práce 
z oblasti poezie a prózy je třeba zaslat ve formátu doc 
nebo docx e-mailem na adresu knihovna@knihov-
naspk.cz, výtvarné práce a fotografie pak doručit na 
adresu Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 
787 01 Šumperk. Termín pro odevzdání příspěvků 
vyprší v pondělí 24. září v 17 hodin.

Všechny práce posoudí odborná porota a ty vítězné 
budou vystaveny během akce Město čte knihu a pu-
blikovány ve sborníku, autoři pak budou odměněni 
věcnými cenami. Výsledky soutěže budou uvedeny 
na www.mestocteknihu.cz. Slavnostní předání cen 
přitom proběhne v sobotu 10. listopadu ve 14 hodin 
v místním divadle.

Bližší informace lze získat v Městské knihovně 
Šumperk, 17. listopadu 6, u Zdeňky Daňkové, tel.č. 
583 550 423, 774 664 647, nebo u Jitky Sopperové, 
tel.č. 583 214 588. -red-

Více než pět desítek let vznikají pod energickými 
tahy jeho štětce nezaměnitelná panoramata krajiny, 
jež mistrně zachycují neopakovatelnou atmosféru 
venkovského života v sepětí s okolní přírodou. Aka-
demický malíř Lubomír Bartoš bývá často spojován 
právě s krajinou podhůří Jeseníků. Je až neuvěřitelné, 
že 22. září oslaví pětasedmdesátiny.

Akademický malíř Lubomír Bartoš, kterého ovliv-
nili zejména postimpresionističtí umělci, bývá nazý-
ván malířem jedné krajiny – podhůří Jeseníků. „Jejich 
scenérie mě oslovuje především svým dramatickým 
napětím, které vzniká mezi oblohou a terénem. Když 
se mraky doslova dotýkají hor, je v tom kus dramatic-
ké hudby,“ říká umělec, který sám sebe nepovažuje vý-
lučně za krajináře. Vyváženým protipólem této tvorby 
jsou totiž mimo jiné i zátiší, kytice, portréty a v po-
slední době pak zejména morové sloupy. Tento rodák 
z Klopiny, který se po studiích na Akademii výtvar-
ných umění usadil v Šumperku a jenž se vlastní tvorbě 
plně věnuje od roku 1983, se nebrání ani grafice a rea-
lizacím v architektuře, počínaje plastikou přes mozai-
ku a gobelín až po artprotis a intarzie, známý je i jako 
ilustrátor. Bartošovy práce jsou zastoupeny v řadě 
galerií a v soukromých sbírkách u nás a v zahraničí, 
na svém kontě má množství autorských i kolektivních 
výstav, před deseti lety pak byla na úsovském zámku 

otevřena stálá expozice průřezu jeho tvorby. Právě tato 
Galerie bude u příležitosti sedmdesátých pátých naro-
zenin rozšířena o díla z posledních let a cyklus obrazů 
Křížové cesty. Vernisáž výstavy, kterou  zahájí hejtman 
Olomouckého kraje Martin Tesařík, proběhne v pátek 
21. září v 18 hodin. „Maluji především pro lidi, pro 
jejich radost a potěšení,“ podotýká Lubomír Bartoš, 
jehož práci ocenila před šesti lety šumperská radnice 
udělením Ceny za přínos pro město, v roce 2010 mu 
pak Olomoucký kraj udělil Cenu za celoživotní přínos 
v oblasti kultury. -zk-

Lubomír Bartoš slaví 
pětasedmdesátiny

Akademický malíř Lubomír Bartoš slaví v září vý-
znamné životní jubileum.  Foto: -zk-

Zářijová Klasika Viva nabídne 
Pražský komorní soubor

Zářijové setkání úspěšného cyklu koncertů váž-
né hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na 
pondělí 24. září. Hudbymilovná veřejnost se přitom 
může těšit na vystoupení Pražského barokního sou-
boru, jenž se specializuje na hudbu barokního období 
prováděnou v různých nástrojových sestavách. Kon-
cert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie a v programu zazní skladby J.M. 
Moltera, J.S. Bacha, J.D. Zelenky, J. Baptisty a J. Pla,                       
a M. Regera. Vstupenky v ceně osmdesát a šedesát 
korun si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury Šumperk a v Regionálním a městském infor-
mačním centru. -red-

Hollarovu galerii obsadil tetřev hlušec, 
Galerie mladých bude patřit obrazům

Tetřev hlušec ptákem roku 2012 je název výstavy, 
kterou připravilo šumperské muzeum s Jiřím Pecháč-
kem a ve spolupráci s Českou společností ornitolo-
gickou, Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky a Lesy 
ČR, s. p. Tetřev hlušec, který je u nás ohroženým dru-
hem, je jedním z nejstarších obyvatel hor, v Evropě žil 
již před čtyřmi miliony let. Mnoho zajímavých infor-
mací o těchto krásných a vzácných kurovitých ptácích 
nabízí návštěvníkům právě šumperská výstava. K vi-
dění je až do 4. listopadu v Hollarově galerii.

V pátek 21. září bude úderem páté odpolední zahá-
jena v Galerii mladých výstava Josefa Macka a Rosti 
Knápka. První z jmenovaných nazval svou část Ma-
lování v čase a ve své tvorbě se věnuje krajině a ob-
razům, jež zachycují krásu přírody v kyticích a také 
figurální tvorbu. Rosťa Knápek pak vystavuje Barev-
né fantazie - technikou akvarel. Výstava potrvá do          
21. října. -zk-

Do Šumperka zavítá pěvecká 
legenda Václav Neckář

Na Václava Neckáře, který díky hitu Půlnoční ze 
soundtracku k filmu Alois Nebel zažil v loňském roce 
nečekaný návrat na hudební scénu, se mohou těšit 
fanoušci v Šumperku. Celovečerní recitál přinese re-
prezentativní průřez Neckářovou bohatou kariérou. 
Na koncertu zazní bigbítové Planetárium či popové 
šlágry Stín katedrál nebo Massachesetts. Chybět ne-
budou ani baladicky laděné písničky jako Kdo vchází 
do tvých snů nebo Časy se mění. Celkem to bude přes 
dvacet zásadních hitů, které jsou spojeny s dnes již 
čtyřicetiletou existencí kapely Bacily. V sále Domu 
kultury vystoupí pěvecká legenda v pátek 21. září od 
půl osmé večerní.  -red-

Kulturní okénko

Tetřev hlušec v toku.  Foto M. Ballo
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Charita Šumperk zve na akci
Oslava 20. výročí vzniku Charity Šumperk

Čtvrtek 27. září od 13 do 16 hodin prezentace činnosti na „Točáku“ 
charitní polévka, měření gkykémie, 

výstava zdravotních pomůcek, drobné dárky. 
Neděle 30. září od 9 do 10 hodin 

slavnostní Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

Oddíl moderní gymnastiky TJ Šumperk hledá nové gymnastky. 
Zájemkyně se mohou informovat v době tréninků v sále moderní gymnastiky 

na Tyršově stadionu (basketbalová hala, 1. poschodí), a to v pondělí od 15:30 do 
17:30 hod. a v úterý od 16:30 do 18:00 hod., nebo v tělocvičně Základní školy           

v ulici 8. května, a to ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod. 

Městská knihovna Pontis, středisko Sever

H-club

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

Centrum pro rodinu

Vila Doris

14.9. od 10 hodin v „KD“  Přednáška „Rozvoj motoriky“ 
 Přednáší M. Hradilová.
20.9. od 14 hod. v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory
 Hraje Mirox
21.9. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
25.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
Každé pondělí, úterý  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
od 13.30 hodin v „KS“  - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 do 9.30 hodin  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“ 
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = 
Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

14.9. ve 20 hodin  Nezmaři
27.9. v 19.30 hodin  Swing Q
28.9. v 19.30 hodin  Veronica Horcsa (HU)  Jazzové vystoupení
Bližší informace: Rooseveltova 17, tel.č. 775 622 023, www.h-club.eu, Facebook.com/
hclubsumperk.

25.9. v 18 hodin  Stupkovo kvarteto Olomouc – Průsečíky 
v koncertním sále ZUŠ čes. a něm. hudební kultury v komorní hudbě
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku  Herna pro děti s možností hlídání
vždy od 9 do 17 hod.
Od pondělí do pátku vždy  Klub něžná náruč  Klub pro rodiče s dětmi
od 10 do 11:30 hodin
12.9. od 18.30 hod.  Přednáška s meditací se Zdeňkem Kotvanem
16.9. od 13 hod.  Šumperský hafan - dětský koutek pro nejmen- 
 ší děti
21.9. od 18 hod. do 22.9. do 9 hod. Noc pro děti
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života           Poradenství s P. Vaculkovou,   
 zdarma, objednávky na tel.č. 777 988 864.
0d 19.9. každou středu od 9 hodin v „U“ Diva(delní) klub
Od 19.9. každý čtvrtek  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
od 9.30 hodin ve „FS“ 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 – zde rovněž na-
bídka poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou,               
FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28

Do 20. září  Medová fotosoutěž: Jak to chodí ve včelíně  
 Uzávěrka přijímání fotografií do soutěže je  
 20.9., více v čísle 
Od 17.9. každé pondělí, každou středu,  Volná herna
každý čtvrtek a každý pátek
od 15 do 18 hodin v MC na „K“
Od 19.9. každou středu Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov 
19.9. září od 17 hodin v AT na „K“  Sedánky pro mamky Výtvarné tvoření pro  
 ženy každého věku
21.9. od 19.30 hodin z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami Start mezi 19.30   
 a  20.00 hodin z nám. Míru, večerní   
 putování městem pro rodiče s dětmi,   
 s sebou lampiony nebo lampičky. 
25.9. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Od 27.9. každý čtvrtek vždy Počítačový kurz multimédia 8 lekcí po
od 16 hod. do 18 hod. v IT na „K“ 2 hod., inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031,   
 vavrusa@doris.cz
28.9. od 9 do 16 hodin ve Vile Doris  Medový den
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. * V sobotu 29.9. bude zavřeno.   

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 8 – 12 Zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku – od 1. září


