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Humanitární pomoc
Město a občané pomáhají
Ukrajině, pořádají sbírky pro
uprchlíky i benefiční akce.
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Investice
V letošním rozpočtu
města je na investice vyčleněno asi
dvě stě padesát milionů korun.

Dlouhověkost má Ludmila Sitařová v genech, v březnu oslavila
sté narozeniny. Více na straně 9. 
Foto: Z. Kvapilová

14

Kultura
Muzeum představuje
tvorbu Bohumila Teplého, autora
oblíbené bronzové plastiky Hříbě.
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REKLAMAČNÍ LINKA
Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám
poslední víkend v měsíci do schránky Šumperský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý
29. března na: info@tgtisk.cz. Aby vám mohl
být zpravodaj dodatečně doručen, potřebujeme
znát vaše jméno a adresu. Informace k distribuci lze také získat na tel. č. 465 322 270 v čase
od 8.00 do 12.00 hodin.
KDE JE ZPRAVODAJ K DISPOZICI
Šumperský zpravodaj je zdarma k dispozici
na informacích všech úřadoven města (nám.
Míru, Jesenická ul. a Lautnerova ul.),
v informačním centru na Hlavní třídě,
v Městské knihovně TGM a na centrálním
příjmu Nemocnice Šumperk
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OBYVATELE MĚSTA ČEKAJÍ
NEPŘÍJEMNÉ UZAVÍRKY
V březnu odstartovaly rekonstrukce
některých ulic a vodovodních řadů
ve městě, s nimiž jsou spojeny uzavírky.
Motoristy potrápí i několikaměsíční oprava
železničního mostu u letiště, kvůli níž
je uzavřena silnice mezi Vikýřovicemi
a Hraběšicemi.

&6

Stávající tenisová hala, která patří Sokolům,
je velmi špatném stavu. Jedním z řešení je
vybudování nového krytého sportoviště.
O tom, kde a kdo by stavbu investoval, nyní
jedná vedení města společně s TJ Sokol
Šumperk.

DUBNOVÉ ČÍSLO
Dubnové číslo Šumperského zpravodaje
vychází 22. 4. 2022, distribuce do schránek
probíhá 23. a 24. dubna 2022.
ODBĚR AKTUALIT A ZPRAVODAJE
K odběru aktualit a elektronického zpravodaje se lze přihlásit na webových stránkách
města www.sumperk.cz, a to prostřednictvím
odkazu „AKTUALITY NA MAIL“ na úvodní
stránce (pod aktualitami).
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V ŠUMPERKU BY MOHLA
VYRŮST NOVÁ TENISOVÁ HALA

& 10

PRAŽSKÉ MUZEUM MÁ VE SBÍRKÁCH
MODELY ŠUMPERANKY
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
zařadilo nedávno do svých sbírek tři
modelové komplety šumperské rodačky
Ondřejky Všetíčkové. Její dcera Hana
zavítala při této příležitosti na radnici.

& 15

PETR PAVEL BUDE BESEDOVAT
V KNIHOVNĚ
Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel,
jenž obdržel řadu českých i mezinárodních
vojenských vyznamenání, zavítá v dubnu
do šumperské knihovny. Během besedy se
mohou lidé ptát i na současnou složitou
situaci na Ukrajině.

& 19

VIA LUCIS SE S PEGGY MARVANOVOU
VYDÁ ZA NEJDELŠÍMI ZÁVODY SVĚTA
Hostem dubnového pořadu z cyklu Via Lucis
bude Peggy Marvanová, extrémní cyklistka
a sportovkyně. Besedu doplní premiéra
dokumentu z nejdelšího závodu horských kol
na světě.

& 21

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Třípodlažní nárožní dům, zasazený
do svažitého terénu ve Slovanské ulici,
nechal postavit na konci předminulého
století šumperský podnikatel s realitami
a továrník Willibald Lubich. Při nedávno
dokončených opravách byla původní
okrová barva fasády změněna na elegantní
odstín světle šedé.

Šumperský zpravodaj

Zastupitelé budou
přidělovat dotace
Na svém dubnovém zasedání rozhodnou
zastupitelé o rozdělení finančních prostředků z programů podpora neziskových akcí,
celoroční činnosti a výkonnostního sportu.
Diskutovat budou o plánu regenerace
městské památkové zóny v letošním roce
a vedení města bude informovat o plnění
strategického plánu rozvoje za rok 2021.
Jednání se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna
v 15 hodin v úřadovně v Rooseveltově ulici.
Dění na zasedání budou moci zájemci sledovat on-line, odkaz najdou na webových
stránkách města www.sumperk.cz. -ger-

Zpravodajství

V ulicích města probíhá jarní úklid
V polovině března odstartoval úklid ulic, jenž potrvá do 8. dubna. Poté vyrazí technika
na očistu parkovišť. Ta je v plánu od 13. dubna do 25. května.

Začátkem minulého týdne
proběhl jarní úklid komunikací
na náměstí u radnice. Foto: -ger-

Zastupitelé se sejdou v zasedací místnosti
úřadovny v Rooseveltově ulici.  Foto: -ger-

Na slavnostní večer Cen města
zbývají poslední vstupenky
Město nabízí zájemcům posledních pár
lístků na vyhlášení Cen města za rok 2021.
Slavnostní večer se uskuteční ve čtvrtek
7. dubna od 18 hodin v šumperském divadle. Poslední volné vstupenky lze zakoupit
v pokladně divadla.
-gerMěstský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, na pozici

REFERENT ODDĚLENÍ
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ A PREVENCE
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou
za MD a RD. Informace k pozici podá Pavla
Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí,
tel. č. 583 388 920. Písemné přihlášky zasílejte
nejpozději do 8. 4. 2022.
Více na www.sumperk.cz
v sekci VOLNÁ MÍSTA.

„Prosíme obyvatele, aby sledovali, zda
ulice uklidí, odtahová služba vrátí automobil
v ulici, kde parkují, nejsou značky, které
zpět. Za tuto manipulaci s autem však jeho
na úklid upozorňují. Značení s termínem
majitel zaplatí. Může mu být udělena až
úklidu bude instalováno vždy
dvoutisícová pokuta.
Pokud řidiči
sedm dní před dnem, kdy
V případě nepříznivých
bude třeba ulici uvolnit, aby
povětrnostních podmínek
nerespektují
majitelé měli dostatek času
proběhne jarní čistota dané
dopravní značky
na přeparkování,“ upozornila
ulice v náhradním termínu.
se zákazem stání,
vedoucí oddělení komunálPřesný harmonogram jarního
naruší úklidové
ních služeb Eva Nádeníčková.
úklidu komunikací a parUpřesnila, že úklid začíná vždy technice celý
kovišť, z něhož se dozvíte
kolem půl osmé ranní, poté,
termín úklidu ve vaší ulici,
harmonogram.
co je dokončen, jsou značky
E. Nádeníčková najdete na facebookových
odvezeny a parkování už nic
nebo webových stránkách
nebrání.
města www.sumperk.cz (potřebuji vyřídit
Pokud nebudou řidiči tyto značky respek→ komunální služby → komunikace → jarní
tovat, jejich vůz bude odtažen. Poté, co se
čistota).-ger-

Šumperk hledá městského architekta
Město Šumperk vypsalo volnou pozici na funkci městského architekta. Jeho hlavní pracovní
náplní bude iniciace a dohled nad tvorbou a uplatňováním dlouhodobé koncepce rozvoje
města a jeho vzhledu.
Architekt bude také zajišťovat konzultace
pro občany města, vlastníky nemovitostí,
investory a developery a usměrňovat jejich
záměry tak, aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města. Přihlášku je třeba podat do pátku
1. dubna. Více o pozici a náležitosti přihlášky
jsou na webu města www.sumperk.cz
v sekci volná místa. Informace lze získat
na e-mailu: jaroslav.kotik@sumperk.cz, tel.
583 388 309. 
-ger-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HLEDÁ PRACOVNÍKY

3

Šumperský zpravodaj

Zpravodajství

MĚSTO I OBČANÉ
POMÁHAJÍ UKRAJINĚ,
POŘÁDAJÍ SBÍRKY
A BENEFICE

Fond humanitární pomoci, seznamy ubytovatelů a darů, sbírky, benefiční koncert a představení – to je jen část pomoci, která zmírňuje utrpení válečných uprchlíků z Ukrajiny v Šumperku a okolí. Ve městě také vzniklo v areálu bývalého žerotínského zámku Územní asistenční
centrum pomoci Ukrajině (UACPU).
CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ
UACPU se otevřelo v pondělí 21. března.
Uprchlíci si tu na jednom místě vyřídí potřebné doklady. Otevřeno je v pracovní dny
od 7 do 19 hodin. Uprchlíci zde dostanou
dočasné vízum, budou zařazeni do veřejného zdravotního pojištění a získají pracovní
povolení. V případě potřeby tu budou také
zřízena nouzová lůžka na přespání.
„Ukrajinskou krizi pomáhají velkou
měrou zvládnout vedle města i soukromé
společnosti, finanční a materiální sbírky
pořádají rovněž školy, pomáhají jednotlivci.
Během prvních pár dnů jsme dostali desítky
nabídek od potravinové a materiální pomoci
až po služby překladatelů a nabídky práce
a ubytování. Za to jim patří velký dík,“ uvedl
starosta města Tomáš Spurný.

nitární pomoci Ukrajině ve výši jeden milion
korun. „Z něj hradíme nezbytné náklady

Pomocnou ruku při
zajišťování humanitární
sbírky podal městu místní
Junák – český skaut. Mladé
skautky pomáhaly při
přebírání darovaných věcí
a potravin. 
Foto: -zk-

spojené s ukrajinskou krizí, konkrétní rodiny propojujeme s organizacemi i jednotlivci,
kteří jim pomáhají s ubytováním, zajištěním
stravy a práce. K dispozici máme seznam
nabídek občanů města, z něhož využíváme
v případě potřeby konkrétní nabídky,“ uvedl
Tomáš Spurný.

FOND HUMANITÁRNÍ POMOCI
Starosta připomněl, že první krok, jejž
město učinilo, bylo vytvoření Fondu huma-
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Benefiční koncert pro Ukrajinu vynesl téměř čtyřiapadesát tisíc korun. Na snímku ředitelka knihovny Kamila Šeligová a starosta města Tomáš Spurný s účinkujícími. 
Foto: MK
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Obyvatele Šumperka čekají nepříjemné uzavírky
V březnu odstartovaly rekonstrukce některých ulic a vodovodních řadů v Šumperku, s nimiž
jsou spojeny uzavírky. Dělníci postupně obsadí ulice Erbenovu, Lidickou, Čičákovu, Banskobystrickou a Příčnou. Motoristy potrápí také několikaměsíční oprava železničního mostu
u letiště, kvůli které je uzavřena silnice III/44638 mezi Vikýřovicemi a Hraběšicemi.

Ve spolupráci se soukromými aktivitami se město postaralo o desítky ukrajinských rodin, vytvořilo pracovní tým
sociální a metodické péče o rodiny uprchlíků. „Jsme také v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou pro případ,
že by bylo potřeba pracovat s dětmi
s traumatem,“ doplnil starosta.
MĚSTO POŘÁDÁ SBÍRKU
Město zároveň organizuje sbírku
humanitární pomoci, přijímá od obyvatel
trvanlivé potraviny, dětské výživy, běžnou
drogerii, hygienické potřeby či plenky pro
děti, přikrývky a spacáky. Věci do sbírky jsou přijímány a rovněž vydávány
do odvolání v tzv. rotundě ve vnitrobloku
městské úřadovny v Jesenické ulici, a to
vždy v sobotu od 9 do 12 hodin, v pondělí
(s výjimkou Velikonoc) a ve středu pak
od 13 do 17 hodin.
BENEFICE PRO UKRAJINU
V pátek 4. března proběhl v Městské
knihovně T. G. Masaryka Benefiční koncert pro Ukrajinu. „Na popud hudebníka
Martyho Walkera jsme během čtyř dnů
zorganizovali koncert. Kapel se nám
přihlásilo tolik, že jsme museli některé
odmítat,“ popsala vznik akce ředitelka
knihovny Kamila Šeligová. Koncert podpořili i organizátoři festivalu Blues Alive,
kteří pomohli s propagací a zprostředkovali vystoupení skvělého bluesmana
Jiřího Míži. „Na koncertě jsme vybrali
celkem 53 696 korun, tyto peníze jsme
vložili na účet Člověka v tísni. Všichni
účinkující, včetně zvukaře, vystoupili
bez nároku na honorář,“ uvedla Kamila
Šeligová.
Benefiční představení připravilo v sobotu 12. března také Divadlo Šumperk.
Herecký soubor Ukrajině věnoval drama
Petera Shaffera Amadeus, jež popularizoval svou oscarovou filmovou adaptací
Miloš Forman. 
-ger-

Od začátku března znepříjemňuje řidičům život úplná uzavírka ulice Lidické v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Jesenickou a Příčnou. 
Foto: P. Kvapil
V Erbenově ulici již odstartovala rekonstrukce komunikace a výstavba nových
parkovacích míst. „Vzhledem k rozsahu
prací není možné do ulice vjíždět ani v ní
parkovat, jedná se o úplnou uzavírku.
Do konce dubna bude tato komunikace
uzavřena od křižovatky se Šumavskou
ulicí po Scholu Viva, včetně slepé odbočky,
od 1. května bude neprůjezdná pouze slepá
odbočka a její napojení,“ popsala uzavírku
místostarostka Marta Novotná. Doplnila,
že ulice vedle nového asfaltového koberce
získá nové veřejné osvětlení, budou zde také
zabudovány podzemní kontejnery na tříděný
odpad.
Od začátku března do 13. června bude
řidičům znepříjemňovat život úplná uzavírka ulice Lidické v úseku mezi křižovatkami
s ulicemi Jesenickou a Příčnou. V této
lokalitě budou dělníci vyměňovat poškozené vodovodní potrubí. Částečné uzavírky
v průběhu stavby postihnou také křižovatku

ulic Lidické a Jesenické (6. 6. – 13. 6.), ulici
Čičákovu (21. 3. – 15. 4.), Banskobystrickou
a Příčnou (16. 4. – 31. 8.). Rozkopaný bude
rovněž chodník propojující ulice Lidickou
a Čičákovu. Opravy čekají i Rooseveltovu
ulici (1. 6. – 15. 7.) a chodníky v ulicích Jeremenkově (1. 4. – 30. 4.) a Zahradní
(25. 4. – 31. 5.).
Do 20. srpna „potrápí“ řidiče další
objížďka, uzavřen je úsek silnice III/44638
v prostoru železničního mostu mezi letištěm
a nádrží Krásné. „Jde o úplnou uzavírku,
vyloučena je i veškerá individuální a hromadná doprava, vjezd mají povolen pouze
vozidla stavby. Objízdná trasa je vedena přes
obec Nový Malín. Oprava mostu je součástí
projektu elektrizace a zkapacitnění trati
Šumperk – Libina. Proběhne nejen kompletní rekonstrukce mostu, ale bude narovnáno
současné esíčko, které tvoří silnice pod mostem, a zvýšena podjezdová výška,“ přiblížila
místostarostka.-ger-

Žákovský parlament uspořádal sbírku
Členové žákovského parlamentu Střední školy řemesel Šumperk v ulici Gen. Krátkého uspořádali sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Během čtrnácti dnů vybrali od žáků i zaměstnanců školy jedenáct tisíc korun.
Kromě finanční podpory se
sešla rovněž materiální pomoc,
kterou studenti předají do městské sbírky na pomoc Ukrajině.

Vybrané peníze členové žákovského parlamentu věnují konkrétní rodině, jež bude
ubytovaná na Šumpersku a nemá dostatek
vlastních finančních prostředků.-hk-
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V Šumperku by mohla vyrůst tenisová hala

Farmářské trhy startují
v pátek 1. dubna
Potraviny přímo od farmářů, pěstitelů či
místních producentů a tradiční české výrobky si budou moci zájemci opět koupit
na letošních prvních farmářských trzích
v Šumperku. Startují v pátek 1. dubna úderem osmé ranní a již tradičně je
pořádá místní Okresní agrární komora
ve spolupráci s městem.
V nabídce budou přísady, jarní květiny,
pozdní jablka a brambory od místních
pěstitelů, sýry a masné uzeniny od lokálních výrobců, med, pekařské a cukrářské
výrobky, rukodělné a řemeslné výrobky
a další zboží. Trhovci „rozbijí“ své stánky
od dubna do října v prostoru na Hlavní
třídě mezi obchodním domem a hotelem
Grand vždy první pátek v měsíci s výjimkou července, kdy trhy proběhnou o týden
později. Prodává se přitom od osmé ranní
do čtvrté odpolední. 
-zk-

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

V Šumperku by mohla v příštích letech vyrůst nová tenisová hala. O tom, kde a kdo by stavbu
investoval, nyní jedná vedení města společně s TJ Sokol Šumperk.
Stávající krytá tenisová hala již
dlouhodobě potřebám tenistů
nevyhovuje. 
Foto: -ger-

Současné kryté sportoviště pro tenisty,
hor,“ uvedla Marta Novotná, jež potvrdila,
že halu využívají nejen tenisté, ale také atleti
které patří Sokolům, je ve velmi špatném
a další sportovci.
stavu. Hala byla vybudována montovaNa rekonstrukci stávající, nebo na stavbu
ným systémem typu KORD v roce 1980,
nové haly však TJ Sokol Šumperk nemá propůvodně sloužila jako zemědělský objekt pro
uskladnění sena a slámy. I když objekt prošel
středky. Už před lety se proto jeho členové
rekonstrukcí a bylo zde dobudováno potřebobrátili na vedení města. „V tuto chvíli jedné zázemí, hala již dlouhodobě potřebám
náme s TJ Sokol o tom, kde by mohla hala
tenistů nevyhovuje. „Povrch
stát, kdo zajistí projekční
je starý několik desítek let,
přípravu a kdo bude invesPokud by se podařilo
rozpadá se a je nebezpečný.
městu získat na novou torem stavby,“ vysvětlila
Jednotlivé segmenty a jejich
místostarostka.
halu dotaci, mohla
zámky u sebe už totiž
Plán vítají nejen členové
by vyrůst v horizontu
nedrží. Skleněné výplně haly
Sokola, ale i šumperští
pěti a více let.
jsou popraskané, plášť není
rekreační tenisté. „Byl by
zateplený,“ popsal největší

M. Novotná, to splněný sen všech hráčů
nedostatky starosta šummístostarostka a milovníků tenisu,“ sdělil
perského Sokola a zároveň
tenista Marek Pospíšil.
zastupitel města František Porteš.
Pokud by se povedlo získat na novou
Místostarostka Marta Novotná zdůraznila,
tenisovou halu dotaci, mohla by podle Marty
že hala nestačí ani kapacitně. „Má pouze
Novotné vyrůst v horizontu pěti a více let.
Investici odhaduje v řádu vyšších desítek
jeden klasický a jeden poloviční tréninkový
milionů korun. Stará hala by pak mohla
kurt, což brání v rozvoji mladých talentů
po rekonstrukci sloužit pro další raketové
města. Nejsme schopni uspokojit ani místní
sporty, jako je například badminton.  -gerrekreační hráče nebo například návštěvníky

Podnikatelé mají možnost bezplatné prezentace
Město nabízí místním podnikatelům bezplatné prezentace na webových stránkách města
a informačního centra. Do databáze podnikatelů pak vstupují obyvatelé či návštěvníci Šumperka, kteří hledají konkrétní službu.

Cyklověž v Jesenické ulici. 

6

Foto: -zk-

Lidé si mohou na webech www.sumperk.cz
a www.infosumperk.cz vybrat z nabídky
ubytovacích kapacit či nahlédnout do seznamu restaurací a kaváren ve městě.
Webové stránky evidují také množství
podniků, obchodů a služeb poskytovaných
na území města. O pravidelnou aktualizaci
záznamů v databázi se starají pracovnice

informačního centra, které sídlí v budově
divadla na Hlavní třídě. Zavedení profilů
i jejich údržba jsou poskytovány zdarma.
Máte-li zájem o zařazení firmy či služby
do webového adresáře, můžete využít
e-mailovou adresu: ic@sumperk.cz. Pracovnice informačního centra rády váš podnik
k databázi připojí.-bv-
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Inzerce

AUTOSERVIS

LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ
- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo
areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
KDE: vvrchem
236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Elektrokola

Autoservis.indd 2

04.06.2021 6:43:58

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

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

25

MODELU

733 644 669
elitereality@re-max.cz

www.re-max.cz/elitereality

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ

KDE:

v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode,
ˇ tel. 608 937 508

Elektrokola.indd 2

SELECT SYSTEM

internet / televize / telefon

FiberToTheHome

25

AKCE OPTICKÝ
INTERNET
1000 Mbit/s 242 Kč

let

Hl. třída, Šumperk

televize 170 Kč

Platí na vysokorychlostní metropolitní optické síti firmy SELECT SYSTEM
v Šumperku a pro tarify oMULTI a oSINGL. Akce platí do 30. 4. 2022.
Více na uvedeném odkaze nebo webových stránkách.

Digitální Televize

archiv, 4K, zpětné sledování

SELECT SYSTEM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2

www.selectsystem.cz
zpravodaj_032022_188x128.indd 1

04.06.2021 6:37:59

Pevná Linka
bez paušálu

583 221 200
internet@spk.cz
17.03.2022 16:44
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Inzerce

HLEDÁME

seřizovače CNC strojů

ZMĚNA, KTERÁ
SE VYPLATÍ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení

O benefitech si u nás rozhoduješ sám
- my ti na ně dáme každý rok 20 000 Kč
www.pracujtepronejlepsi.cz

www.dormerpramet.com

Nová lůžka na Interně Zábřeh přinesla pacientům větší pohodlí
Interna Zábřeh se pustila do postupné obměny lůžek pro své
pacienty, kteří se tak těší většímu pohodlí. V únoru koupila celkem
19 polohovatelných pohodlných lůžek, které vyměnila za starší již
dosluhují postele. Společně s novými lůžky koupila pro své pacienty i nové matrace. Investice za více než jeden milion korun byla
částečně spolufinancována z dotací Olomouckého kraje.
„Nová lůžka znamenají zvýšení pohodlí a bezpečí jak pro pacienty, tak pro ošetřovatelský personál. Díky elektrickému polohování lze postele bez jakékoliv fyzické námahy personálu nastavit
do optimální léčebné polohy. Obrovskou předností nových lůžek
je také možnost nastavit je do pozice křesla, ve kterém pak mohou
pacienti pohodlně přijímat návštěvy svých rodinných příslušníků,“
vysvětluje vrchní sestra Interny Zábřeh Petra Foltová.
Nová lůžka jdou snížit těsně nad zem do výše 28 centimetrů,
čímž umožňují pohodlné vstávání i ulehnutí, a snižují tak i riziko
případných pádů pacienta z postele. „A na nových postelích si
ceníme také toho, že díky své polohovatelnosti umožňují u hůře
pohyblivých pacientů provést jednoduché ošetřovatelské úkony,
aniž bychom je museli přesouvat nebo s nimi složitě manipulovat,“
dodává vrchní sestra.
O větší komfort se postarají také nové antidekubitní matrace,
jež dokážou díky svým unikátním vlastnostem předcházet vzniku
proleženin, které jsou často „noční můrou“ u nepohyblivých
pacientů.

www.nemocnicesumperk.cz.
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Ve stovce třídí
gastroopad a čte
Stoletého staříka

Publicistika/Informace

Ludmile Sitařové popřál k významnému
jubileu i starosta města Tomáš Spurný.

Foto: -zk-

Narodila se v době první republiky,
zažila druhou světovou válku, komunistický režim, sametovou revoluci, rozpad
Československa a vznik České republiky. Život Ludmily Sitařové, která letos
v březnu oslavila sté narozeniny, by vydal
na knihu o několika, mnohdy dramatických, kapitolách.
Paní Ludmila se narodila 11. března roku
1922 manželům Janovi a Marii Horníčkovým jako pátá z deseti dětí. Vyrůstala v Sudkově s pěti sestrami a čtyřmi bratry, z nichž
jeden tragicky zemřel v pouhých dvaceti
letech. Po škole pracovala jako zdravotní
sestra na porodnickém oddělení šumperské
nemocnice, které bylo po válce umístěno
v lázeňské budově Šárka ve Velkých Losinách. Právě tady se seznámila s mladým brněnským medikem Miloslavem Sitařem, jenž
tu byl na praxi. Vzali se v roce 1948 a o rok
do Hraběšic, kde jsme měli chalupu a syn si
později se z Losin přestěhovali do Šumperka,
tu postavil dům. I když se to tam v posleddo bytu v Balbínově ulici, později pak dostali
ních letech změnilo, je to pořád nádherný
byt v tehdejší ulici Zdeňka Nejedlého, dnes
kraj,“ pousmála se paní Ludmila.
Dr. E. Beneše.
Podotkla, že v Šumperku je spokojená.
V roce 1949 se již porodnické oddělení
„Žije se mi tu opravdu dobře a v poslední
nacházelo v nemocnici a manžel paní Luddobě mi největší radost udělalo, že se začal
mily tu později „primářoval“. „V roce 1968
sbírat gastroodpad,“ prozradila vitální
ho ale sesadili, takže začal jezdit do dětských
jubilantka, jež se těší pevnému zdraví. Trápí
poraden v okolních obcích. Mně dovolili,
ji pouze nedoslýchavost, při pravidelném
abych ho mohla doprovázet jako zdravotní
sledování zpráv v televizi jí tak pomáhají
sestra,“ zavzpomínala na nelehkou dobu
titulky. „Nikdy bych nepomyslela, že se ještě
Ludmila Sitařová, podle níž se možná
dočkám války. Je mi moc líto těch dětí, Evprávě doba po „osmašedesátém“ podepsala
ropa se musí ještě víc semknout a Ukrajině
na manželových problémech se srdcem.
pomáhat,“ zdůraznila paní
V roce 1982 prodělal
Ludmila. Ta se od negativinfarkt a o rok později
V Šumperku se mi žije
ních informací odreagovává
po operaci srdce v šedesáti opravdu dobře
četbou, ke které ji „přitáhl“
letech zemřel.
a v poslední době mi
manžel. Ráda má hlavV manželství se jim nanejvětší radost udělalo, ně severskou a zábavnou
rodily tři děti, dva synové
literaturu, mezi oblíbea dcera, která ale v dětském že se začal sbírat
né tak řadí všechny díly
věku zemřela na mozkogastroodpad.
vou obrnu. Ta postihla
L. Sitařová Stoletého staříka. „Bohužel
už nezvládnu číst dlouho.
i mladšího ze synů, jenž
I když používám lupu, začnou mě brzy pálit
vystudoval biochemii na lékařské fakultě,
oči a musím přestat,“ posteskla si seniorka,
a upoutala ho na invalidní vozík. Druhý
jež má dlouhověkost v genech. Maminka se
syn, rovněž lékař, žije od osmdesátých let
dožila devadesátky, stejně jako jeden z bratv zahraničí, nejprve v Libyi a poté na Maltě.
rů, nejstarší sestře chyběl do „stovky“ pouhý
„Podívala jsem se za ním několikrát do Libye
rok a poslední žijící bratr oslaví letos v srpnu
i na Maltu. Líbilo se mi tam, ale doma je
pětadevadesát let.
doma,“ přiznala oslavenkyně, která se dnes
„Bylo mi ctí, že jsem vás mohl pozdravit
těší z pěti vnoučat a tří pravnoučat.
a poblahopřát vám. Tady v Evaldově ulici
Posledních čtyřiatřicet let bydlí paní Ludjsem roky bydlel a určitě jsem vás otravoval,
mila v bytě v Evaldově ulici. „Když jsem ovkdyž jsem tu jako kluk běhal s hokejkou.
dověla, jezdila jsem pravidelně na delší dobu
Doufám, že ještě dlouho budete tak svěží
za sestrou a bratrem do Sudkova. A také

a ‚čupr‘ jako dnes,“ popřál paní Ludmile
k úctyhodnému jubileu šumperský starosta
Tomáš Spurný a předal jí květiny a dárkový
balíček. Od zástupkyně okresní správy sociálního zabezpečení pak dostala oslavenkyně
nový důchodový výměr.
-zk-

Slavnosti města budou první
červnový víkend
Od čtvrtku 2. do soboty 4. června se
po dvouleté nedobrovolné přestávce uskuteční tradiční městské slavnosti. Třídenní
program nabídne divadelní představení,
koncerty a den s historií a romantikou.
Divadelní čtvrtek 2. června má na programu představení Dášeňka čili život štěněte
v podání Divadla Šumperk v letním divadle u vily Doris. Pátek 3. června se ponese
ve znamení hudby, v Pavlínině dvoře
vystoupí Brixtn, Circus Ponorka a Pokáč.
Sobota 4. června bude patřit středověké
slavnosti, vzpomínce na založení města
před 750 lety a šumperskému
sněmu, který na den přesně
proběhl před 532 lety.
Slavnosti vyvrcholí
velkým historickým
průvodem městem
a ceromonií. Vstupné
bude zdarma
na všechny
programy.-red-
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Knihovna nabídne
přednášky
i Klub čtenářů
Příznivce literatury a historie v dubnu opět potěší
šumperská knihovna.
V pondělí 4. dubna
se po měsíci
sejde Klub
čtenářů. Jeho
členové budou
od 17 hodin
v klubovně
v suterénu knihovny diskutovat o společně
čteném románu Johna Steinbecka Toulavý
autobus. Hovořit budou i o knihách, jež
v poslední době četli, a o tom, co je v poslední době v četbě zaujalo. Vítáni jsou
noví zájemci, ti mohou psát na e-mail halmichova@knihovnaspk.cz nebo seligova@
knihovnaspk.cz. Členství je zdarma.
O den později, v úterý 5. dubna, se od
18 hodin uskuteční v malém sále knihovny
oblíbený literární seminář. Přednášející
Marie Brožová se během něj zaměří na zábřežskou výtvarnici a pedagožku Alenu
Crhonkovou, autorku knihy Příběhy cest,
a na šumperského rodáka, editora a překladatele Michala Švece a jeho antologii
finské lyriky Bílé přeludy na vlnách. Večera nazvaného Z Drozdovské Pily do Finska
aneb O síle lyriky se zúčastní Michal Švec
a promluví o své předkladatelské práci.
Tváře krajiny je název cyklu noeticko-cestopisných přednášek Ivoše Müllera,
jejž knihovna nabídla ještě před pandemií
koronaviru. Poslední setkání, nazvané
Tvář oduševnělá, se odehraje ve čtvrtek
7. dubna od 18 hodin ve velkém sále.
V dubnovém pokračování cyklu přednášek z moderních dějin si posluchači „odpočinou“, alespoň částečně, od politických
a válečných dějin. Přednášející Tomáš
Hlavsa totiž ve středu 20. dubna představí
od 18 hodin ve velkém sále knihovny historický vývoj největší mládežnické organizace u nás, českého skautingu, od počátků
na začátku 20. století až po současný stav.
Projde období rozkvětu skautského hnutí
za první republiky, trojnásobný zákaz
skautingu a následnou obnovu, příběhy
skautů během obou světových válek i v období komunistické diktatury. Připomene
významné skautské osobnosti, originální
vynálezy a zajímavé historické souvislosti
existence hnutí, které má v současné době
skoro sedmdesát tisíc aktivních členů.
-red-
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Pražské muzeum má ve sbírkách
modely Šumperanky
Letní plášť, podzimní kabát, vesta, kostým kabátek – vše ručně tkané s koženými doplňky.
Tři modelové komplety šumperské rodačky Ondřejky Všetíčkové před nedávnem převzalo
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a zařadilo je do národních sbírek.

S dcerou Ondřejky Všetíčkové Hanou se setkal na radnici starosta Tomáš Spurný. 
I tento významný akt byl důvodem přijetí
dcery Ondřejky Všetíčkové na radnici. „Je
nám velkou ctí vás přijmout na radnici a zavzpomínat na vaši maminku, která patřila
k výrazným osobnostem našeho města,“
uvedl při setkání s dcerou Hanou starosta
Tomáš Spurný.

Foto: -ger-

Šumperská rodačka Ondřejka Všetíčková
(*1929, +2009) vystudovala architekturu
a projektovala stavby. Její životní zálibou
však byla oděvní tvorba – šití, ruční tkaní,
pletení, háčkování, batika, lept, tisk a tvorba kožených doplňků a šperků.
-ger-

V dubnu se Šumperk rozsvítí modře
Kampaň s názvem „Rozsviťme se modře“ na podporu autismu proběhne v Šumperku pod
hlavičkou obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk. A co se na duben chystá?
V pátek 8. dubna se uskuteční tradiční
společné focení v modrém v 10 hodin na tzv.
Točáku. Kdokoliv se může zapojit na dálku
a svou fotografii poslat na messenger Dětského klíče či na e-mail novakova@detskyklic.cz
přímo ve Světový den porozumění autismu,
tedy v sobotu 2. dubna.
Součástí programu bude beseda s L. Šilhanovou na téma děti s autismem v MŠ v Třebízského ulici, která se uskuteční v úterý
19. dubna v 16.30 hodin. Na besedu je nutná
rezervace kvůli omezené kapacitě. V pátek
22. dubna si pak zájemci budou moci koupit
výrobky klientů Dětského klíče ve stánku
před Obchodním domem Jednota. „Velké
díky patří také všem zájemcům, jež nás
podpořili a zakoupili si vstupenky na charitativní divadelní představení Dejvického
divadla, které je již vyprodáno,“ uvedla Silvie
Nováková z Dětského klíče.
Letošní kampaň dále provází výstava
Mandala – cesta k sobě v Galerii mladých
šumperského muzea. Autorem kreseb je

klinický psycholog, psychoterapeut a amatérský výtvarník Zdenek Kubíček z Olomouce.
Výstavu si zájemci mohou prohlédnout do
30. dubna a mají rovněž možnost zapojit se
do dražby, jež probíhá po celou dobu výstavy
přímo v muzeu nebo na Facebooku DĚTSKÝ
KLÍČ Šumperk. „Výtěžek z dražby poputuje
na pořízení dataprojektoru, který budou využívat klienti ve své nové klubovně v budově
kina Oko. Vydražené obrázky udělají radost
a získaná částka pomůže zlepšit kvalitu péče,“
doplnila Silvie Nováková.-ger-
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„Doriska“ láká na Velikonoce ve Švagrově
Netradiční projekt chystá na Bílou sobotu místní Středisko volného času Doris. Pro rodiny
s dětmi připravilo ve Švagrově akci spojenou s velikonočními tradicemi.
„Kdo si bude chtít uplést pomlázku nebo
vyřezat píšťalku, zastaví se u stanoviště s vrbovým proutím. Kdo si bude chtít odvézt
velikonočního zajíčka, zamíří ke zdobení
vyfouknutých skořápek. A kdo rád kouzlí
dobroty z těsta, může se zapojit do pečení
jidášků,“ láká na akci, která bude probíhat
v sobotu 16. dubna od 10 do 17 hodin, ředitelka „Dorisky“ Petra Müllerová a dodává, že všichni navíc mohou vyrazit do okolí
Švagrova a hledat velikonoční poklad. Více
informací sdělí zájemcům Adam Trčka, tel. č.
731 501 319, e-mail: trcka@doris.cz.
O dva dny dříve, na Zelený čtvrtek, se výtvarný ateliér na Komíně promění v prázdninovou velikonoční výtvarnou dílnu pro děti.
Ty si zde budou moci v čase od 9 do 17 hodin
vyrobit nejrůznější dekorace. Na obě akce je

Ve středisku ve Švagrově „Doriska“ opět pořádá akci spojenou s velikonočními tradicemi.

Foto: SVČ Doris
třeba se předem přihlásit, více informací najdete na webu www.doris.cz. 
-red-

Na halovém mistrovství republiky, jež proběhlo nedávno v Ostravě, slavily obrovský úspěch
dvě šumperské atletky. Sedmnáctiletá Iva Gieselová získala mezi juniorkami dvě zlaté
a osmnáctiletá Eva Kubíčková se stala nejrychlejší ženou v Česku, když v ženské kategorii
zvítězila na šedesátimetrové trati.

Atletka Iva Gieselová se svým trenérem Janem
Kosteckým. 
Foto: -ger-

Odpad se bude vyvážet
i o Velikonocích
Svoz směsného odpadu i bioodpadu bude
během velikonočních svátků probíhat beze
změn. Odpadky bude svozová firma vyvážet
v pátek 15. dubna i v pondělí 18. dubna.-ger-

ŠumpeRUN registruje
první závodníky

Šumperské atletky sbírají medaile

Šumperská atletická naděje Iva Gieselová,
která v juniorské kategorii nenašla přemožitelku na tratích 1500 a 3000 metrů, studuje
na Gymnáziu v Šumperku. Ceny a medaile
sbírá od žákovských kategorií, mezi trofejemi má také Cenu města Šumperka. Město
reprezentuje v barvách atletického oddílu TJ
Šumperk.
„Vrcholem letošní sezony bude juniorské
mistrovství republiky, určitě se také poku-

Informace/Zpravodajství

sím překonat limit na mistrovství světa juniorů, jež bude hostit Kolumbie,“ prozradila
své plány atletka. Podle jejího trenéra Jana
Kosteckého má Iva na to, aby limit zaběhla.
Za reprezentaci města Ivě Gieselové a jejímu
trenérovi poděkovali starosta města Tomáš
Spurný a místostarosta Jakub Jirgl na malé
slavnosti na radnici.
Eva Kubíčková začínala v Šumperku se
sportovní gymnastikou, v roce 2015 obsadila
v žákovské kategorii na mistrovství České republiky druhé místo. V současné době studuje anglické gymnázium v Olomouci-Hejčíně
a závodí za klub AK Olomouc. Vedle hladkých sprintů se chce zlepšovat také v běhu
na stometrové trati s překážkami.
Na halovém republikovém mistrovství v atletice, které se konalo v Ostravě, doběhla na šedesátimetrové trati na prvním místě. Svým
vítězným časem 7.30 s překonala rekordní
zápis v juniorské kategorii, jejž od roku 1994
držela Hana Benešová o šest setin. Přesně
na setinu také splnila limit pro start na halovém mistrovství světa žen v Bělehradě.
Sprinterka se momentálně v běhu na
60 metrů dělí časem 7.30 s o páté místo v českých historických tabulkách s Jarmilou Kratochvílovou. Český ženský rekord je z roku
2018, jeho hodnota je 7.23 s, světový rekord
je 6.92 s.
-ger-

Na začátku letošního března byly spuštěny
registrace do hlavního závodu ŠumpeRUNu
jednotlivců a tříčlenných štafet. Populární
běh, který povede historickým centrem
města, odstartuje v sobotu 10. září. Propozice k závodu a odkaz na registrační stránky
najdou zájemci na www.sumperk.cz.
Na dospělé běžce čeká závod na deset kilometrů, pro dětské závodníky budou připraveny
kratší tratě – děti se však předem neregistrují,
své ratolesti přihlásíte až v den závodu.

V neděli 6. března k příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádali pořadatelé proběhnutí tratě šumperského závodu pro běžkyně.
Všechny účastnice dostaly od organizátorů
za absolvování alespoň jednoho kola drobnou pozornost. U jednoho okruhu nezůstalo a většina si zaběhla dvě a více 3,33 km
dlouhých kol. Pořadatelé rovněž připravují
tzv. plogging, neboli běh spojený se sběrem
odpadků ve veřejném prostoru. Aktuality
sledujte na webu a facebookových stránkách
závodu www.sumperun.cz.
-bv-

První dubnovou sobotu
se bude uklízet
Spolu s jarem se blíží celorepubliková akce
Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým
dnem je letos sobota 2. dubna, uklízet však
lidé mohou v termínu dle svých časových
možností. Více o akci najdete na www.uklidmecesko.cz, kde se mohou „úklidové čety“
zaregistrovat.
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech
koutů České republiky. Dobrovolníci čistí
od odpadků nebo černých skládek své okolí,
nebo vytipovanou lokalitu. „Pokud vyrazíte
na úklid v Šumperku a jeho okolí, vyfotografujte se, jak vám jde práce od ruky, a také
vysbíraný odpad. Všechny kvalitní snímky
zveřejníme na facebookových stránkách
města, z nich pak redakční rada vybere ty
nejzajímavější, které odměníme,“ vyzvalo
občany vedení města. Snímky můžete posílat
do konce dubna na e-mail zpravodaj@
sumperk.cz. 
-ger-
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Letošní investice

LETOŠNÍ ROZPOČET MĚSTA
VYČLENIL DVĚ STĚ PADESÁT MILION

Letos by se měla již projekčně připravovat
rekonstrukce domu kultury.

Letošní rozpočet města Šumperka je
výrazně proinvestiční. Na opravy školských
zařízení, revitalizace sídlišť, vylepšování
dopravní infrastruktury, přípravu nových
lokalit k bydlení je letos v rozpočtu vyčleněno zhruba dvě stě padesát milionů
korun. „Zda se podaří všechny tyto záměry
realizovat, bude záležet na tom, jestli se
firmy přihlásí do soutěží a za jaké ceny
se podaří tyto zakázky vysoutěžit,“ uvedl
místostarosta Jakub Jirgl.
Místostarosta upozornil, že situaci ve stavebnictví komplikují dlouhodobý nedostatek
pracovních sil a rostoucí ceny materiálu,
energií a pohonných hmot. „Máme bohužel
i zkušenosti s tím, že vysoutěžené firmy
nepodepsaly smlouvu. Museli jsme tedy
vyhlásit nové výběrové řízení, a stavba se tak
o několik měsíců opozdila a také prodražila,
protože ceny neustále rostou,“ vysvětlil Jakub Jirgl. S podobnými problémy se přitom
potýká nejen řada jiných měst, ale i firmy.
DO ŠKOLSTVÍ PUTUJE
VÍCE NEŽ STO MILIONŮ
Na školská zařízení rozpočet pamatuje
částkou více než sto milionů korun. Děti by
se měly dočkat kvalitnějšího osvětlení a z rekonstruovaných sociálních zařízení. Základní školy se zapojily do projektu Do odborných učeben bez bariér, letos město vyčlenilo
na vylepšení konektivity a odstranění bariér
více než pětatřicet milionů korun
Stavbaři se také pustí do rekonstruk-
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ce základní umělecké školy, kterou čeká
repasování oken, sanace vlhkosti a na závěr
dostane tento objekt novou fasádu. Celkově
by se mělo proinvestovat více než sedmnáct
milionů korun, rekonstrukce bude pokračovat i v roce příštím.
Město plánuje investovat do rekonstrukce
táborové základny v Hraběšicích 5,5 milionu
korun nebo vyčlenit peníze na projekt dopravního hřiště.
PŘIBYDOU
PARKOVACÍ MÍSTA
Město hodlá investovat desítky milionů
korun do zlepšení dopravní infrastruktury,
především do budování nových parkovacích
míst, jež v Šumperku citelně scházejí.
V letošním roce by měla odstartovat
výstavba parkovacího domu v Gagarinově
ulici, letos je v rozpočtu vyčleněno na tento projekt více než dvacet milionů korun.
Situace s parkováním by se měla brzy zlepšit
u úřadovny v Jesenické ulici, pracuje se také
na rozšíření parkovacích ploch v rekreačním
areálu na Benátkách.
V plánu jsou rekonstrukce ulic Nemocniční a Wolkerovy, letos do těchto lokalit poputuje téměř deset milionů korun. Bezmála
padesát milionů korun zamíří do budování
infrastruktury v průmyslové zóně.
Ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel
by měla přispět oprava mostu a propustku
v Temenici, jde o investici přesahující deset
milionů korun, další dva miliony korun

bude stát projekt nového signalizačního
zařízení v Jesenické ulici, která je jednou
z nejdůležitějších tepen v Šumperku
PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE
DOMU KULTURY
Město podniká další kroky k vedoucí k rekonstrukci domu kultury. Na přípravu projektové dokumentace pamatuje v letošním
roce rozpočet pěti miliony korun. Na přístavbu hokejových šaten je město připraveno
uvolnit deset milionů korun. Pokračovat by
se mělo také v úpravách Haly Věry Čáslavské
na Tyršově stadionu.
ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ
Významnou položkou v letošním rozpočtu
je pokračování v revitalizaci sídlišť. Na tyto
akce půjde téměř třicet milionů korun.
Šest milionů korun je určených na revitalizaci lesoparku Cihelna, jejíž 1. etapa by
měla začít letos na podzim. Tak trochu zapomenutý kout ve městě by se měl proměnit
v rekreační zónu s prvky vzdělávání v oblasti
životního prostředí. Na revitalizaci rovněž
čekají sady 1. máje, na něž si město letos
vyčlenilo 1,4 milionu korun.
O krok dál se město i v letošním roce posune v oblasti nových možností pro bydlení.
Probíhá intenzivní příprava v lokalitách
Bratrušovská, Hedva nebo u hasičárny
v Temenici.-ger-

Šumperský zpravodaj

NŮ NA INVESTICE

250

milionů korun
na investice

Budovu základní umělecké školy čeká
repasování oken, sanace vlhkosti a na závěr dostane novou fasádu. Foto: -pk-

První etapa revitalizace lesoparku Cihelna by měla začít letos
na podzim. Foto: archiv

Významnou položkou v rozpočtu je pokračování v revitalizaci sídlišť, projekčně by se
měla připravovat lokalita při ulici Bratrušovské.

Na projekt Do odborných učeben bez bariér letos město vyčlenilo
více než pětatřicet milionů korun. Foto: -pk-

V letošním roce by měla odstartovat výstavba
parkovacího domu v Gagarinově ulici.
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Šumperský zpravodaj

Muzeum představuje
tvorbu Bohumila
Teplého, autora
oblíbené bronzové
plastiky Hříbě
Chodíte často kolem plastiky hříběte
v šumperských sadech 1. máje a lámete si
hlavu, kdo je jejím autorem? Je vám povědomá olomoucká pamětní deska Sigmunda Freuda na Horním náměstí či pomník
bojovníkům za svobodu a demokracii před
právnickou fakultou v Olomouci a rádi
byste se dozvěděli více o umělci, který stojí
za těmito realizacemi, a o jeho další tvorbě? Pak doporučujeme návštěvu šumperského muzea, kde je k vidění do 22. května
výstava BOHUMIL TEPLÝ / 1932–2020.

Výstava byla slavnostně
zahájena ve výstavní síni
muzea ve čtvrtek 3. března.

Foto: VM Šumperk

technologie. Ačkoliv pracoval nejraději
s kamenem, dokázal se ve svých sochařských
realizacích vyslovit i v kovu, dřevě, popřípadě uvedené materiály vzájemně kombinoval.
Svůj svébytný sochařský projev našel ve figurativním i abstraktním umění, nespokojil se
s jednotvárným stylem, ale stále hledal nové
způsoby vyjádření.
Z šesti stovek prací, které Bohumil Teplý
v průběhu své umělecké dráhy vyhotovil,
výstava připomíná jednak vybraná ikonická

vou, Lubomíra Bartoše, Zdeňku Rambouskovou či Romanu Krestýnovou, s prosbou
o darování výtvarného díla. Výtěžek z prodeTři nové výstavy chystají na duben
je poslouží pro přímou pomoc uprchlíkům
v šumperském muzeu. V pátek 1. dubna
z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Šumperku
bude v Rytířském sále otevřena vernisáží
a okolí, zejména na nákup školních potřeb
v 17 hodin výstava nazvaná Zachráněné
pro jejich děti, zaplacení obědů ve škole
poklady. K vidění budou zejména bronzoa podobně. Peníze tak prostřednictvím
vé a železné šperky, zbraně,
Charity pomohou konkrétním rodinám.
různé nástroje a součásti
Vernisáž výstavy, během níž vystoupí
oděvu, mince a nebudou
Martina Trchová, proběhne od
chybět ani pravěké bronzo16 hodin.
vé poklady, nalezené v našem
Ve sbírkovém fondu Vlastiregionu pomocí detektoru
vědného muzea v Šumperku
kovů. Návštěvníci se na výstavě
a jeho poboček se nachází
také dozvědí, co k hledání s detekbohatá kolekce starých tisků.
torem říkají současné zákony.
Na výstavě nazvané Poklady
Na nové ze staré knihovny, kterou
O den později, v sobotu
výstavě
představí
muzeum
2. dubna, bude pod záštitou místní
otevře vernisáž v pátek
Charity, knihovny TGM a muzea bohatou kolekci starých 8. dubna v 17 hodin, budou
tisků.  Foto: VM Šumperk
zahájena v Galerii mladých Benev Hollarově galerii k vidění
fiční prodejní výstava na pomoc Ukrajivybrané knihy, které jsou zajímavé například
ně. Organizace oslovily téměř pět desítek
svým původem nebo zachovalou původní
výtvarných umělců, mezi nimi například
vazbou. Zastoupeny budou tisky z různých
manžele Kovalovi, Jaromíra Švejdíka, Jiřího
oborů, knihy s geografickou, filozofickou či
Hauschku, Petra Válka, Věru Kovářovou,
náboženskou tematikou, ale také nejstarší
Aleše Kauera, Danu Vilišovou, Jindřicha
rukopisy a tisky nebo rozměrem největší
Štreita, Mílu Prokůpkovou, Martinu Trchoa nejmenší knihy.
-red-

V muzeu otevřou tři výstavy,
tu benefiční na pomoc Ukrajině

Instalace nabízí ucelený přehled celoživotní
tvorby Bohumila Teplého. Foto: VM Šumperk
Výstavu připravilo Vlastivědné muzeum
v Šumperku ve spolupráci s rodinou
Bohumila Teplého, Muzeem Komenského
v Přerově, Archivem Univerzity Palackého v Olomouci a Vlastivědným muzeem
v Olomouci s cílem představit v Šumperku
umělcovu tvůrčí cestu a ucelený průřez jeho
celoživotní tvorbou.
Tento sochař a medailér je v povědomí
veřejnosti zapsán především jako významná umělecká osobnost hanácké metropole,
nicméně vedle olomouckého ateliéru čerpal
energii a inspiraci i v podhůří Jeseníků, konkrétně ve Vernířovicích, kde vytvořil desítky
působivých prací. Vedle své volné tvorby se
věnoval také restaurování. V jeho dílně byly
renovovány například sochy z mariánského
sloupu u šumperské radnice či pomník
V. Priessnitze v Jeseníku. Nevyhýbal se
ani publikační činnosti v oblasti odborné
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díla, jednak cenné přípravné modely k jeho
exteriérovým realizacím. K vidění jsou sochařské práce z rané doby i z posledních let,
včetně medailérské práce.
Individuální návštěva výstavy je možná
v šumperském muzeu od úterý do neděle,
vždy od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost se uskuteční ve středu
13. dubna v 16 hodin a v úterý 17. května
v 16 hodin.	
L. Müllerová,

historička umění VM Šumperk

Šumperský zpravodaj

Petr Pavel bude besedovat v knihovně
Armádní generál ve výslužbě, bývalý
kám a besedám s občany. Před dvěma lety
náčelník Generálního štábu Arna jaře založil iniciativu Spolu silnější,
mády České republiky a předseda
nejprve ve formě sbírky, která pomáhá
vojenského výboru NATO Petr
lidem v první linii boje s epidemií
Pavel zavítá v dubnu do šumpera těm, na něž krize dopadá nejhůře.
ské knihovny. Besedovat s ním
Později dal spolu s experty dohromamohou zájemci v pondělí
dy doporučení pro lepší zvládání krizí
4. dubna od 18 hodin ve velkém
a nyní usiluje o důkladnou revizi krisále. Vstup je zdarma.
zového řízení naší země. Během besedy
Petr Pavel, jenž za své
s Petrem Pavlem, který se snaží
jít příkladem v aktivním
služby získal mnoho
občanství a dobrovolnictví,
českých i mezináse mohou lidé ptát i na sourodních vojenských
vyznamenání, se
Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel za- časnou složitou situaci
dnes věnuje přednáš- vítá v dubnu do knihovny.  Foto: archiv na Ukrajině.-red-

Po zimní přestávce se otevírá Pavilon
Ve čtvrtek 7. dubna se po zimní přestávce otevírá Pavilon, kabinet fotografie a malého umění
Eagle Gallery. Nachází se v Radniční ulici.
Letošní sezonu zahájí výstava, která se
bude věnovat historii a současnosti šumperského Pavilonu. Má název HISTORY a kurátoři Jitka Štáblová a Zdeněk Doubravský

připravili historický fotografický materiál,
doplněný texty. Výstava popisuje dějinný
vývoj této známé solitérní drobné stavby
v centru Šumperka.
-eg-

Kultura

Klasika Viva nabídne
talentovaného harfistu
Na dubnovém koncertu cyklu Klasika
Viva se představí talentovaný šestnáctiletý
harfista Martin Sadílek. Koncert je na programu v pondělí 25. dubna v klášterním
kostele od 19 hodin.
Martin Sadílek se začal věnovat hudbě
jako člen chlapeckého pěveckého sboru
Pueri gaudentes. V sedmi letech objevil
harfu, nástroj, který mu okamžitě učaroval. V současnosti ji studuje na Gymnáziu
a Hudební škole hl. m. Prahy. Mezi jeho
největší úspěchy patří ocenění na mezinárodní Harfové soutěži prof. Karla Patrase,
Grand Prix na Mezinárodní harfové soutěži Viktorie Poltarevy v Kyjevě a na Mezinárodní soutěži Suoni d’Arpa v italském
Saluzzu. Loni získal první cenu v soutěži
Glowing Harp v Charkově.
Vstupenky na koncert lze koupit v pokladně domu kultury a v infocentru na Hlavní
třídě, on-line jsou dostupné na www.
klasikaviva.cz. 
-kv-

Jeleni poprvé zavítají do Šumperka
V pátek 22. dubna zavítá do domu kultury poprvé folková skupina Jelen. Při své šumperské
premiéře odehraje vedle řady rádiových hitů, jakými jsou „Magdaléna“ nebo „Ještě jednu
noc“, také několik nových písní.
„Kapela Jelen s charismatickým frontmanem Jindrou Polákem si získává stále širší
základnu fanoušků, kterou oslovuje originální
hudební tvorbou už od roku 2012. Balancuje
na pomezí country, folku a bluegrassové muziky s okořeněním o vyloženě rockové prvky,“
uvedl dramaturg domu kultury Ondřej Pro-

cházka. Dodal, že uskupení, jež v minulosti
spolupracovalo například s dcerou Michala
Tučného, zpěvačkou Míšou Tučnou, nebo
s Janou Kirschner, se šumperskému publiku
představí poprvé v rámci turné nazvaného
Věci a sny. Koncert začíná o půl osmé večer
ve velkém sále domu kultury.-red-

Kapela Jelen s frontmanem Jindrou Polákem vystoupí
v domě kultury. 
Foto: R. Kudláček

Šestnáctiletý harfista Martin Sadílek patří
mezi velké talenty. 
Foto: archiv KV

Dying Passion pokřtí
novinku Skylor
Šumperské Dying Passion lze zcela bez
nadsázky považovat za jednu z největších
stálic tuzemské metalové scény. V sobotu 30. dubna pokřtí kapela v šumperské
knihovně svoji novou desku Skylor. Dějištěm bude od 19 hodin velký sál.
Na kontě mají Dying Passion stovky
odehraných koncertů a devět řadových
alb. Během let se kapela vykrystalizovala
do postrockové i melancholicko-rockmetalové „náladotvůrné“ podoby s dominantním zpěvem frontmanky Zuzany
Jelínkové. Na studiových albech podáno
s velmi vychytanou zvukovou precizností,
na koncertech potom zahráno s naprostou
suverenitou. Na své si poslední dubnovou
sobotu přijdou především všechny melancholické duše. 
-kš-
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SPOLEČENSKÝ SERVIS – Kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí. Změna programu vyhrazena!
Dlouhodobé výstavy
Do 22. 5. Bohumil Teplý / 19322020, výstavní síň, muzeum
Do 3. 4. Anna Boček Ronovská –
Neverending story, Hollarova galerie,
muzeum
Od 8. 4. do 26. 6. Poklady ze staré
knihovny, Hollarova galerie, muzeum
Od 1. 4. do 19. 6. Zachráněné poklady, Rytířský sál, muzeum
Do 31. 8. Středověk hrou, Muzejíčko, muzeum
Do 1. 5. Mandala – cesta k sobě,
výstava kreseb Zdenka Kubíčka, Galerie
mladých, muzeum
Od 2. 4. do 1. 5. Benefiční prodejní
výstava na pomoc Ukrajině, prodejní
výstava darovaných výtvarných prací,
Galerie mladých, muzeum
Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny severozápadní Moravy,
muzeum
Do 3. 4. Petra Malinová: „Rostlinám“,
malba přírodninami, Galerie J. Jílka
Od 6. 4. do 30. 4. Marie Molová
(*1948): „Znaky a znamení“, xeroláže,
Galerie J. Jílka
Do 24. 4. Eva Karásková: In natura,
výstava fotografií, divadlo
Do 30. 6. Výstava prací studentů
uměleckých tříd VOŠ a SPŠ Šumperk,
divadlo
Do 27. 4. Inka Šafránková: Potvora
mlsná & spol., výstava ilustrací a volně
související tvorby, půjčovna pro dospělé,
knihovna
Od 28. 4. do 22. 6. Pavel Ramert:
Přes čtyři horizonty, výstava obrazů
na pomezí fotografie a fotografiky, půjčovna pro dospělé, knihovna
Do 9. 5. Střídání období roku, výstava výtvarných prací žáků specializované
Střední školy Euroinstitut Němčice nad
Hanou, půjčovna pro děti a mládež,
knihovna
Od 7. 4. HISTORY – historie a současnost šumperského Pavilonu, Eagle
Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet fotografie a malého umění
Od 14. 4. Karel Musil, výstava grafiky, Eagle Gallery: Galerie Fabrika – Kabinet grafiky

Pátek 1. dubna
8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
14.30–18.30 Hliněnka pro rodiče
s dětmi, společné keramické tvoření pro
rodiče s dětmi, artedílna, Komín
15.00–19.00 Kurz voskové batiky,
výroba tašky, nutné přihlásit se, hobby
ateliér, vila Doris
15.45 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.00 Zachráněné poklady, vernisáž
výstavy, Rytířský sál, muzeum
18.00 Absolventský koncert žáků ze
tříd J. Macka, A. Mináře a P. Kocůrka,
kaple klášterního kostela
18.00 Známí neznámí, ČR, komedie,
12+
18.00–9.00 Noc s Andersenem,
tradiční nocování na Komíně pro školní
děti, nutné přihlásit se, výtvarný ateliér,
tančírna, Komín
20.00 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+,
Sobota 2. dubna
9.00–13.00, 13.00–17.00 Keramika
pro každého, otevřená keramická dílna
pro děti i dospělé – vlastní tvorba, keramika pro nejmenší, nutné přihlásit se,
artedílna, Komín
9.00–16.00 Mandala akrylovou
barvou, malování obrazů plných barev
a energie s Z. Krulovou, rezervace na zuzana.krulova@email.cz, G-klub, dům
kultury
10.00 Do knihovny za pohádkou:
Bába Bedla – čtení a origami houbová
dílna, setkání s autorkou knihy M. Pilátovou, velký sál, knihovna
15.25 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
16.00 Benefiční prodejní výstava
na pomoc Ukrajině, zahájení prodejní
výstavy darovaných výtvarných prací,
Galerie mladých, muzeum
17.45 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+, ČZ
20.00 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+
Neděle 3. dubna
10.00 Putování s Bábou Bedlou,
procházka s M. Trchovou a M. Pilátovou

směrem k Pekařovu, sraz před kostelem
ve Velkých Losinách
15.25 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
15.30–18.30 Relax na „Komíně“,
aktivní relax s D. Vláčelovou, V. Šubrtovou a A. Muratidisovou, nutné přihlásit
se, tančírna, Komín
15.30 Fotbal muži: FK Šumperk B – TJ
Tatran Písařov, hřiště, Tyršův stadion
17.45 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+, ČZ
20.00 Známí neznámí, ČR, komedie,
12+
Pondělí 4. dubna
17.00 Klub čtenářů: John Steinbeck
- Toulavý autobus, setkání a debata nad
knihou a dalšími díly autora, klubovna
v suterénu, knihovna
17.30 Nejhorší člověk na světe, NOR,
drama, komedie, 12+
18.00 Petr Pavel – armádní generál
ve výslužbě, beseda, velký sál, knihovna
20.00 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+,
Úterý 5. dubna
17.45 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+, ČZ
18.00 Literární seminář: Z Drozdovské Pily do Finska aneb O síle lyriky –
A. Crhonková a M. Švec, přednáší
M. Brožová, malý sál, knihovna
18.00 Absolventský koncert žáků ze
tříd I. Švédové, H. Štědroňové a I. Benové, kaple klášterního kostela
Středa 6. dubna
17.00 Hobit, fantasy příběh pro
celou rodinu (děti 8+), premiéra, VK,
divadlo
,
18.00 Via Lucis: Nejdelší závody světa…, host: Peggy Marvanová, extrémní
cyklistka a sportovkyně, rezervace
na e-mailu svecova.jarmila@email.cz, tel.
774 951 810, velký sál, knihovna
18.00 Marie Molová: „Znaky a znamení“, xeroláže, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka
18.00 Známí neznámí, ČR, komedie,
12+

akce pro děti,
akce pro seniory,
divadelní představení,
filmy, promítání, koncerty, hudební pořady, přednášky, besedy, autorská čtení,
výstavy, vernisáže, tvoření, výtvarné aktivity,
plesy, taneční akce,
festivaly, slavnosti, sport, pohyb, aktivní vyžití, ostatní
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20.00 Artvečer – FK: Olga, FR, CHE,
UKR, drama, 12+
Čtvrtek 7. dubna
15.30 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.45 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+,
18.00 Tváře krajiny: Tvář oduševnělá, 4. díl cyklu noeticko-cestopisných
přednášek I. Müllera, velký sál, knihovna
18.00 Ceny města Šumperka 2021,
slavnostní večer s udílením ocenění, VK,
divadlo
19.00 HISTORY – historie a současnost šumperského Pavilonu, vernisáž
výstavy, Eagle Gallery: Galerie Pavilon –
Kabinet fotografie a malého umění
20.30 Dny evropského filmu: Zelenáč,
BEL, drama, 12+
Pátek 8. dubna
14.30–18.30 Hliněnka pro rodiče
s dětmi, společné keramické tvoření pro
rodiče s dětmi, artedílna, Komín
15.00–19.00 Dílna nejen pro
kluky a tatínky, výroba velikonočního
zajíčka ze dřeva, práce s drátem, maminky s dcerami vítány, hobby ateliér, vila
Doris
15.30–20.00 Jak si ušít džínovou
zahradní zástěru, nutné přihlásit se, šicí
dílna, Komín
15.30 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.00 Poklady ze staré knihovny,
vernisáž výstavy, Hollarova galerie, muzeum
17.00 Komorní podvečer žáků ze
třídy P. Minářové, koncertní sál, ZUŠ
17.45 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+,
20.30 Dny evropského filmu: Písně pro
lišku, LT, LV, EST, drama, 12+
Sobota 9. dubna
9.00–13.00, 13.00–17.00 Japonský

Divadlo Šumperk: Komenského 3,
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3, tel.
583 214 287, www.dksumperk.cz, pokladna DK:
tel. 583 551 600 a 775 652 742,
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3,
tel. 777 193 190 (recepce Penzionu G), www.
galerie-sumperk.cz
Městská knihovna T. G. Masaryka
Šumperk: ul. 28. října 1, tel. 583 214 588,
www.knihovnaspk.cz
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3,

den, dopolední a odpolední výtvarné
a taneční dílny, výtvarný ateliér, Komín
10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro
batolátka, VK, divadlo
13.00 Kuželky muži A: KK Šumperk
A – VOKD Poruba Ostrava, kuželna,
Tyršův stadion
15.00 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.00 Babička, česká klasika, VK,
divadlo
17.00 Festival U cimbálu, Hradecká
cimbálová muzika, Kalíšek z Holešova
a Cimbálka CML Šumperk, H-club
17.20 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+, ČZ
19.00 Šumperský ples, více na www.
sumperskyples.cz, velký sál, dům kultury
20.10 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+,
Neděle 10. dubna
10.00 Jak víla Modrovláska splnila
tři přání, CziDivadlo Praha, velký sál,
dům kultury
14.50 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
15.30 Fotbal muži: FK Šumperk A – TJ
Skaštice A, hřiště, Tyršův stadion
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+, ČZ
20.00 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+
Pondělí 11. dubna
18.00–20.00 Výuka řeckých tanců,
nutno přihlásit se, středisko Sever
18.00 Hudební podvečer, koncertní
sál, ZUŠ
19.00 Dominika na cestě Japonskem,
zábavná přednáška, kino Oko
Úterý 12. dubna
17.00 Pavla Horáková: Srdce Evropy,
autorské čtení, velký sál, knihovna
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,

tel. 583 212 000, www.kinosumperk.cz, ČZ =
české znění, v kalendáři akcí jsou pouze snímky,
u nichž byly datum, případně čas uvedení
v době uzávěrky tohoto čísla známy.
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel. 583 214 212–
214, Komín: Komenského 9, tel. 583 283 481,
www.doris.cz
Informační centrum Šumperk:
budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz

Kalendář akcí
12+,
18.00 Absolventský koncert žáků ze
tříd P. Juřičky, R. Sekyry a J. Kuzníkové, kaple klášterního kostela
20.00 Známí neznámí, ČR, komedie,
12+
Středa 13. dubna
15.00 Příšerákovi, DE, GB, komedie,
animovaný, rodinný, ČZ
,
16.00 Bohumil Teplý / 19322020, komentovaná prohlídka výstavy
s historičkou umění L. Müllerovou,
výstavní síň, muzeum
17.00 Kdo je tady ředitel?, severská
komedie, G, VK, divadlo
17.00–20.00 Sedánky pro mamky,
setkání zaměřené na Velikonoce a velikonoční výzdobu, nutné přihlásit se, více
na www.doris.cz, šicí dílna, Komín
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+, ČZ
20.00 Artvečer – FK: Balada o bílé
krávě, FR, IRN, drama
Čtvrtek 14. dubna
9.00–12.45, 13.15–17.00 Velikonoční prázdninová dílna, velikonoční
tvoření pro děti – výroba dekorací, malování kraslic…, výtvarný ateliér, Komín
9.00–16.00 Velikonoce v muzeu,
velikonoční tvoření – zdobení kraslic,
pletení pomlázek, pečení perníčků i tvoření méně tradičních dekorací, muzeum
10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro
batolátka, VK, divadlo
13.25 Zlouni, USA, komedie, animovaný, akční, ČZ
15.30 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.00 Už je tady zas!, tragikomedie,
D, VK, divadlo
17.45 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+, ČZ
19.00 Karel Musil, vernisáž výstavy
grafiky, Eagle Gallery: Galerie Fabrika –
Kabinet grafiky

Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22,
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie):
Kladská ul.
Eagle Gallery: Galerie Fabrika - Kabinet
grafiky, Nemocniční 8a, Galerie Pavilon - Kabinet fotografie a malého umění, Radniční 27, tel.
777 700 740, www.eaglegallery.cz
Fotbal: www.fksumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz

17

Kalendář akcí / Kultura
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+
Pátek 15. dubna
13.30 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
15.50 Zlouni, USA, komedie, animovaný, akční, ČZ
18.00 Známí neznámí, ČR, komedie,
12+
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+
Sobota 16. dubna
10.00–18.00 Velikonoce na Švagrově, akce s velikonočními tradicemi pro
rodiny s dětmi, SEV Švagrov
15.00 Zlouni, USA, komedie, animovaný, akční, ČZ
16.00 Fotbal muži: FK Šumperk B –
Sokol Malá Morava, hřiště, Tyršův stadion
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+, ČZ
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+

Šumperský zpravodaj

18.00 Koncert klavírních korepetic
a čtyřruční hry, klášterní kostel
19.30 Artvečer – FK: Drajv Maj Kár,
JAP, drama, 12+
Čtvrtek 21. dubna
15.50 Zlouni, USA, komedie, animovaný, akční, ČZ
18.00 Po čem muži touží 2, ČR, komedie,
12+
20.00 Seveřan, USA, drama, akční, dobr.,
15+

Úterý 19. dubna
17.00 Čik – Jízda tvýho života, hudební komedie, G, VK, Hrádek, divadlo
17.45 Morbius, USA, akční, horor, sci-fi,
12+,
20.00 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+

Pátek 22. dubna
9.00–17.00 Den Země, program
nejen pro školní kolektivy, ale i pro rodiče s dětmi, park za vilou Doris
15.40 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro
batolátka, VK, divadlo
17.00 Absolventský koncert žáků
ze třídy P. Minářové, kaple klášterního
kostela
18.00 Po čem muži touží 2, ČR, komedie,
12+
19.30 Jelen – Věci a sny tour 2022,
velký sál, dům kultury
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+
				
Sobota 23. dubna
9.00 Naší krajinou, pěší výlet
na rozhlednu Brusinka nad Bludovem
s hrami a poznáváním přírody pro děti
od 7 do 12 let, nutné přihlásit se
13.00 Mimi & Líza: Zahrada, SR, ČR,
animovaný
14.30 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
18.00 Po čem muži touží 2, ČR, komedie,
12+
19.00 Mindgame – Líbezné vyhlídky, komediální thriller, divadelní společnost StageArtCz Brno ve spolupráci
s Divadlem Bolka Polívky, B, VK, divadlo
19.00 Blues Aperitiv, sedm bluesových kapel vs. porota, velký sál, dům
kultury
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+

Středa 20. dubna
17.30 Známí neznámí, ČR, komedie, 12+
18.00 Klub Gemini: Doc. Tomáš Dohnal – Chvála pohybu, beseda, G-klub,
dům kultury
18.00 Seminář Moderní dějiny:
Příběh českého skautingu, přednáší
T. Hlavsa, velký sál, knihovna

Neděle 24. dubna
10.00 Šašulda a Sluníčko, Divadlo
Václav Zábřeh, velký sál, dům kultury
13.00 Mimi & Líza: Zahrada, SR, ČR,
animovaný
15.00–19.00 Relaxační malování:
Zeleň a kapky rosy, malování suchým pastelem nejen pro začátečníky

Neděle 17. dubna
15.00 Zlouni, USA, komedie, animovaný, akční, ČZ
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+,
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+
Pondělí 18. dubna
14.50 Ježek Sonic 2, USA, JAP, akční,
komedie, rodinný, ČZ
17.10 Fantastická zvířata: Brumbálova
tajemství, USA, dobr., fantasy, rodinný,
12+, ČZ
20.00 Vyšehrad: Fylm, ČR, komedie,
sportovní, 15+
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s D. Činčarovou, rezervace na tel. č.
730 127 885, klubovna II, dům kultury
16.00 Fotbal muži: FK Šumperk A –
SFK ELKO Holešov A, hřiště, Tyršův
stadion
Pondělí 25. dubna
19.00 Klasika Viva: Martin Sadílek
(harfa), pořádá Agentura JD ve spolupráci s DK, klášterní kostel
Úterý 26. dubna
17.00 Čik – Jízda tvýho života, hudební komedie, G, VK, Hrádek, divadlo
18.00 Michael Žantovský: Václav
Havel tady a teď, beseda, velký sál,
knihovna
Středa 27. dubna
19.00 Osudy dobrého vojáka Švejka,
komedie, Horácké divadlo Jihlava, A,
VK, divadlo
20.00 Artvečer – FK: Ztracené iluze, FR,
BEL, drama, hist., 12+
Čtvrtek 28. dubna
17.00 Pavel Ramert: Přes čtyři horizonty, vernisáž výstavy šumperského
patriota, obrazy na pomezí fotografie
a fotografiky, půjčovna pro dospělé
a malý sál, knihovna
17.00 Okno do dvora, komediální
thriller, C, VK, divadlo
18.00 Absolventský koncert žáků ze
třídy J. Hlocha, kaple klášterního kostela
Pátek 29. dubna
14.00–18.00 Umělecké inspirace
aneb zkoušíme tvořit jako výtvarní
umělci, „otevřená“ výtvarná dílna inspirovaná tvorbou španělského malíře
a sochaře Pabla Picassa a jeho portréty,
tvorba velkoformátového obrazu do dětského pokoje, nutné přihlásit se, výtvarný ateliér, Komín
14.30–18.30 Přijďte si vyrobit organizér – na cokoliv, nutné přihlásit se,
šicí dílna, Komín
Sobota 30. dubna
9.00–13.00, 13.00–17.00 Výtvarné
Balábile – čarodějné, dopolední a odpolední čarodějné vyrábění v ateliéru,
výtvarný ateliér, artedílna, Komín
14.00 Fotbal muži: FK Šumperk B – TJ
Libina, hřiště, Tyršův stadion
17.00 Králova řeč, historické drama,
VK, divadlo
19.00 Dying Passion – křest desky
Skylor, koncert spojený s křtem desky,
velký sál, knihovna
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Bába Bedla láká děti
na pohádku a putování
Dubnové setkání z cyklu Do knihovny
za pohádkou bude tak trochu netradiční.
Spisovatelka Markéta Pilátová chystá na sobotu 2. dubna od 10 hodin ve velkém sále
čtení z knihy Bába Bedla pro mladší i starší
děti, spojené s origami houbovou dílnou.
A možná přijde i ilustrátorka a zpěvačka
Martina Trchová s kytarou.
Na čtení naváže v neděli 3. dubna turistická horská vycházka. Během Putování s Bábou Bedlou po loukách a kopcích směrem
k Pekařovu čeká na děti a jejich doprovod
čtení z knihy a výtvarná dílna Martiny
Trchové. Sraz je v 10 hodin před kostelem
ve Velkých Losinách.
-kv-

VIA LUCIS SE S PEGGY MARVANOVOU VYDÁ
ZA NEJDELŠÍMI ZÁVODY SVĚTA

Peggy Marvanová je extrémní cyklistka a sportovkyně. Foto: archiv PM
Nejdelší závody světa… je název pořadu, jejž chystá v rámci cyklu Via Lucis místní „Doriska“.
Hostem bude Peggy Marvanová, extrémní cyklistka a sportovkyně. Beseda, doplněná premiérou dokumentu z nejdelšího závodu horských kol na světě, proběhne ve středu 6. dubna od
18 hodin ve velkém sále knihovny.
Během přednášky o extrémních výzvách
zavede Peggy Marvanová posluchače na legendární americký závod The Great Divide
Race, čítající 4 500 km přes celé Spojené
státy. Peggy byla nejmladší účastnicí, jež
závod dokončila, rok na to jej vyhrála. Zastaví se i ve Finsku za polárním kruhem. Tisíc

Karel Musil se představí
v Eagle Gallery
Ve čtvrtek 14. dubna bude v 19 hodin
v Eagle Gallery v Šumperku vernisáží otevřena nová autorská retrospektivní výstava
pražského výtvarníka Karla Musila. Grafická
tvorba tohoto čtyřicetiletého umělce bude
doplněna kresbami. Výběr z díla, který
představí kurátor výstavy Lukáš Koval,
přiblíží autorovy práce z raného období až
po současnost.-eg-

Kultura

kilometrů dlouhá laponská výzva dlouhé
roky neměla pokořitele, Peggy byla první
a dodnes ji dokončili pouze tři lidé. A nakonec se příchozí mohou těšit na dokument
z nejdelšího závodu horských kol na planetě.
Uvidí, jaké to je ujet „na jeden zátah“
8 100 kilometrů. 
-red-

Klub Gemini pozval Tomáše Dohnala
Ve středu 20. dubna bude šumperský G-klub hostit od šesté podvečerní další díl cyklu klub
Gemini. Hostem bude tentokrát docent Tomáš Dohnal. Během setkání se dozvíte věci, které
vám možná vaši rodiče, učitelé ani trenéři neřekli.
V jakém věku začíná naše tělo stárnout
a jak může pohybová aktivita stárnutí oddálit? Jakou roli hraje pohyb v dětském věku,
jakou v dospělosti a jakou ve věku seniorském? Je správné se do pohybu nutit? Opravdu je prospěšné hlídat si denně počet kroků?
Může šestileté dítě uběhnout maraton? Jaká
je naše pohybová gramotnost a zdatnost?
Pro koho je vhodnější kolo, plavání, koloběžka či chůze s holemi?

„Na tyto, ale i celou řadu dalších otázek
budeme hledat ve středu 20. dubna odpověď
s renomovaným pedagogem, rekreologem,
odborníkem na tradiční i netradiční pohybové aktivity docentem Tomášem Dohnalem,“ říká ředitelka domu kultury Hana
Písková. Zdůrazňuje, že kapacita sálu je
omezena, pořadatelé tak doporučují zajistit
si vstupenky co nejdříve v předprodeji nebo
na www.dksumperk.cz
-red-

Pavel Ramert vystaví v knihovně své fotografie
Přes čtyři horizonty je název výstavy fotografií šumperského patriota Pavla Ramerta, jež
bude k vidění v Knihovně TGM od čtvrtku 28. dubna. Zahájena bude vernisáží v 17 hodin
v půjčovně pro dospělé a v malém sále.

K. Musil, Krysař

Pavel Ramert, jenž se narodil v Zábřehu
na Moravě, byl do maturity formován Šumperkem. Nyní žije v Šestajovicích u Prahy,
kde mu město a blízké okolí poskytuje
většinu námětů k fotografování. Amatér
a autodidakt, který prošel dvěma kurzy u
Roberta Vana, miluje klasickou černobílou

fotografii a podání obrazu vycházejícího
z analogových technik. Předmětem výstavy
jsou fotografie z druhého směru tvorby, kdy
pomocí pohybu aparátu při expozici a výraznými manipulacemi v postprodukci hledá
nové souvislosti v zachycené skutečnosti
a někdy její vyznění zásadně mění.-kš-
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Michael Žantovský přijede
do knihovny koncem dubna
Beseda s Michaelem Žantovským, nazvaná
Václav Havel tady a teď, jež byla plánovaná
na březen, se uskuteční v náhradním dubnovém termínu. Ředitel Knihovny Václava
Havla, muž několika profesí – překladatel,
novinář, spisovatel, tiskový mluvčí, poradce
prezidenta, diplomat, přijede do Knihovny
TGM v úterý 26. dubna. Ve velkém sále pohovoří od 18 hodin na rozmanitá témata.
-red-

Do Jílkovy galerie
se vrací Marie Molová
Malby přírodninami Petry Malinové
vystřídají v dubnu v Galerii Jiřího Jílka
xeroláže Marie Molové. Výstava nazvaná
„Znaky a znamení“ bude zahájena ve středu 6. dubna vernisáží v 18 hodin a potrvá
do 30. dubna.
Marie Molová (*1948) se do galerie
vrací po pětadvaceti letech, stálá ve své
proměnlivosti. Všechno je pro ni konečným cílem i zdrojem novotvarů. Vychází
z bezprostředně viděného, aby se následným dělením, přesouváním, otáčením
a propojováním částí svých dřívějších
kreseb, frotáží kopírovaných na tenké
průsvitné papíry a jejich nahodilým opakováním a vrstvením od původního stavu
vzdalovala. Jeho „komolením“ dostává se
na samou hranu rozpoznatelnosti. Mění
ho do podoby obrazu světa ve stavu zrodu.
Rozpuštěním věcných tvarů v nezřetelnosti, blízké matoucímu snu, míří k jiné,
spíš jen vytušené srozumitelnosti, známé
z dětského kaleidoskopu. Své kresbomalby
sestavuje tak, aby se z nich samovolně
vynořily skryté, významově rozvolněné
polohy výpovědi a vytváří z nich abecedu
vlastní řeči tajemných znamení a znaků.
Používá k tomu techniku xero(ko)láže.

M. Koval

Trojúhelník mízející, xeroláž, karton,
100 x 70 cm

20

Šumperský zpravodaj

Pavla Horáková se začte do Srdce Evropy
Milostný dopis Vídni, Praze a Brnu, hledání rodinných i širších kořenů, úvahy nad českou
identitou a podstatou středoevropanství. To vše a mnoho jiného nabízí nový román Pavly
Horákové Srdce Evropy, který je dialogem dvou vyprávěcích hlasů vzdálených od sebe
dlouhá desetiletí. Právě do něj se autorka začte v úterý 12. dubna od 17 hodin ve velkém sále
knihovny.
Spisovatelka, literární překladatelka,
publicistka a rozhlasová redaktorka Pavla
Horáková autorsky debutovala dětskou detektivní trilogií o Hrobařících. Spolu s Jiřím
Kamenem sestavila dvě knižní kompozice
věnované českým účastníkům 1. světové vál-

ky, Přišel befel od císaře pána a Zum Befehl,
pane lajtnant. V roce 2018 vydala, společně
se Z. Dostálovou a A. Scheinostovou, novelu Johana a rovněž svůj první román pro
dospělé Teorie podivnosti, jenž získal v roce
2019 cenu Magnesia Litera za prózu.  -kš-

Dominika přiblíží v Oku cestu po Japonsku
Všichni se usmívají, pomáhají si a uctivě
se klanějí, na každém rohu je výběr zdravého levného jídla, domy se nezamykají,
všude je čisto, všechno je do detailu promyšlené a funguje. Zní to jako dokonalý
svět, ale je?
„O Japonsku přijede do Šumperka vyprávět mladá cestovatelka Dominika Gawliczková, která zemi projela sama na motorce. Během sedmi měsíců urazila
9 531 kilometrů a navštívila osm ostrovů.
Putovala z Tokia na venkov, od formalit
k přátelství a z klidu samoty do zájmu médií,“ přibližuje přednášku ředitel kina Oko
Kamil Navrátil. Zábavná přednáška o tom,
co všechno Dominiku na cestě potkalo
a jaká je doopravdy tato země pravidel a tradic, proběhne v pondělí 11. dubna od
19 hodin v kině Oko.
-red-

Mladá cestovatelka Dominika Gawliczková
projela Japonsko sama na motorce. Foto: archiv

Divadelní Hobit se vrátí na svůj začátek
Poslední premiéra 70. sezony bude v Divadle Šumperk patřit pohádce. Ve středu 6. dubna se
svého uvedení dočká Hobit, jevištní adaptace slavného románu britského spisovatele
J. R. R. Tolkiena, který zároveň napsal i trilogii Pána prstenů. Dílo Tolkiena, jenž dokázal, že
i fantasy může být vysokým literárním žánrem, je zároveň populární díky monumentálním
filmovým zpracováním režiséra Petera Jacksona.
Právě u diváka znalého těchto velkofilmů
může vyvstat otázka, jak takovou produkci
„vměstnat“ do omezených divadelních prostor s využitím nepoměrně nižšího rozpočtu? Pána prstenů bychom realizovali stěží.
Trilogie, která je v podstatě hrdinským
eposem, si bezesporu zasloužila tři velké
snímky. Hobit je ovšem ve své podstatě pohádka, jejíž roztažení do tří samostatných
filmů bylo spíše komerčním než uměleckým záměrem. Dobrodružný děj Hobita
lze koncentrovat do mnohem kratšího, o to
však nabitějšího tvaru, na kterém usilovně
pracuje tým mladé režisérky Hany Marvanové. Ta má k dispozici kompletní herecký

soubor šumperského divadla a také několik
pro tuto příležitost zhotovených loutek, doplňujících kouzelný kontinent Středozemě,
kde se děj odehrává.
Zajímavou skutečností pro šumperské divadelní pamětníky je fakt, že půjde o druhé
uvedení Hobita na zdejším jevišti. Roku
1986 jej zde nastudovalrežisér František
Čech. Jednalo se shodou okolností o vůbec
první realizaci tohoto legendárního příběhu v českém divadelním prostředí. Srdečně
zvány jsou však všechny děti od osmi let,
jakož i dospělí, jež na příběhu o hobitech,
elfech, trpaslících i lidech vyrostli, nebo se
k nim neustále vracejí.  Divadlo Šumperk

Šumperský zpravodaj

Šumperské proměny: Nájemní dům
Willibalda Lubicha ve Slovanské ulici č. 1
Třípodlažní nárožní dům
na půdorysu písmene U, zasazený
do svažitého terénu někdejšího
koliště pod šumperským zámkem, navrhl v roce 1893 Heinrich
Seif. Architekt stavbu pojal jako
městský palác s historizující fasádou, ze tří stran bohatě plasticky
zdobenou pilastry, bosáží, arkýři,
římsami a konzolami. Zajímavý
prvek představuje zkosené nároží
se zdvojenými vysokými pilastry,
orientované do Husova náměstí. Dům je přístupný z ulice
Slovanské (někdejší Meierhofgasse). Druhý vstup ze zahrad pod
zámkem je opatřen vročením
MDCCCXCIII doprovázeným
lví hlavou ze štuku. Motiv lva
i orlové nad sdruženými okny
jsou ohlasem císařského slohu
– empíru. Dům nechal postavit
šumperský podnikatel
s realitami a továrník Willibald
Lubich, který od roku 1906 vlastnil tkalcovnu lnu a hedvábí
v Temenici. Objekty textilky
můžete dodnes najít v Anglické
ul. č. 4 (tehdejší Hermanngasse).
V Hermanngasse měl Lubich
také dům, kde bydlel, a byty
v Meierhofgasse byly od počátku
určeny k pronájmu. V současnosti jsou v osobním vlastnictví. Při
nedávno dokončených opravách
byla původní okrová barva fasády změněna na elegantní odstín
světle šedé.

K. Lipenská,
Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperské proměny / Komiks

Po kom
se jmenuje

REISSOVA

Pohled na šumperský zámek s nájemním domem W. Lubicha
v popředí vpravo. Pohlednice z počátku 20. století. 

Foto: sbírky VM Šumperk

Pohled na šumperský zámek a někdejší Lubichův dům. Stav v roce
2022, čerstvě po dokončené rekonstrukci. 
Foto: Z. Kvapilová

Otakar Václav Reiss se narodil
24. září 1890 v Jindřichově Hradci.
Měl osm sourozenců, pět z nich
zemřelo na tuberkulózu. Vystudoval lékařskou fakultu a hned
po promoci byl odvelen na frontu
jako vojenský lékař.
Po roce 1918 působil v divizní vojenské nemocnici v Praze-Karlíně, o dva
roky později byl vyslán na praxi
do Masarykovy plicní léčebny v Jevíčku a v roce 1922 se stal ředitelem
léčebny dětské tuberkulózy v Šumperku. Zde se s vervou a úsilím pustil do práce a během krátké doby se
těšil velké oblibě. Děti nejen léčil, ale
i vychovával. Založil poradnu Masarykovy ligy proti tuberkulóze, kde se
věnoval prevenci. Jezdil po městech
a vesnicích, pořádal přednášky
a publikoval, zkušenosti získával
v zahraničí.
Po vyhlášení mobilizace v roce 1938
byl povolán do armády a po obsazení
Sudet byla léčebna zrušena. Děti
s tuberkulózou však léčil dál v Jevíčku. V lednu 1942 byl z politických
důvodů suspendován a předčasně poslán do penze. V roce 1944 byl zatčen
za to, že finančně podporoval protinacistická hnutí, a převezen do vězení
v Terezíně. Zde onemocněl na tyfus
a 2. května 1945 zemřel.
-red-

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Friedrich Tersch (*30. března 1836 v Šumperku, +14. prosince 1915 v Šumperku)
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Inzerce

Do Nového
Roku s Novými Brýlemi
Fortex reality
DIOPTRICKÉ
AKCI 1+1 ZDARMA
AVyužijte
SLUNEČNÍ
BRÝLE
PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

NOV

A
INK

NOV

Šumperk, Žerotínova

787 01 Šumperk
NOV

www.fortexreality.cz

A
INK

email:reality@fortex-ags.cz
NOV

INK

A

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

2 790 000 Kč

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2
• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská

INK

A

Šumperk, Lidická

1 190 000 Kč

• byt 3+1
• OV, 1. NP, 70m2
• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita
Volejte: 733 734 435

NOV

INK

Šumperk, Prievidzská

860 000 Kč

• byt 2+1
• DB, 4.p., 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě
• ihned volný,nízké náklady
Volejte: 733 734 435

A

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

1 230 000 Kč

• byt 2+1, celková nákladná rekonstrukce
• 1.p, 57m2,DB (anuita zaplacena),
balkon, možnost výměny za 3+1
s balkonem
Volejte: 733 734 435

1 340 000 Kč

• byt 2+1
• OV, 4. NP, 59m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, vestavné skříně
• kompletní rekonstrukce, ihned volný
Volejte: 733 734 435

NOV

Šumperk, Lidická

Jílová 1550/1

A
INK

Vikýřovice
•
•
•
•

2 450 000 Kč

Rájec u Zábřehu

2 790 000 Kč

Šumperk, Temenice

1.150 Kč/m2

rodinný dům 6+1
• rodinný dům
• stavební parcely
CP 898m2, garáž, podsklepeno
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2
• slunné pozemky pro výstavbu RD
2
• patrový dům, okrasná
zahrada
• výměry 704m2 a 1.204m
udržovaný, původníNOVINKY
stav
V
NABÍDCE
email:
reality@fortex-ags.cz
• kolaudace 2002, plyn. kotel
• IS na pozemku, plyn.www.fortexreality.cz
přípojka v dosahu
vytápění plyn+TP, ihned volný
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435

FORTEX REALITY

V
AKCI
Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky
1+1
MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE bez objednání*více info na

NOV

Balbínova, Šumperk
1.550.000 Kč
Bludovská, Šumperk
866.000 Kč
Olšany
Šumperk, Polská
2 290 000 Kč Šumperk, Čsl.armády
2 350 000 Kč Šumperk, Revoluční
• byt 2+1
• byt 2+kk
• byt 1+kk

multifokálních
pro OSTRÉ
Váš ZRAKVIDĚNÍ
vševčetně
na jednom
místě
NA
VŠECHNY
OPTIKA VZDÁLENOSTI
AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková
Gen. Svobody 19A, Šumperk
tel: 773 670 680
tel: 774 959 531
www.optomedic.cz, www.varilux.cz

se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

Divize čistíren odpadních vod hledá
zájemce na pozici

REFERENT OBCHODU
Požadujeme:
● vzdělání SŠ
● základní orientace v technické
dokumentaci výhodou
● znalost základních aplikací práce
na PC - MS Office
● samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup
k práci
● řidičský průkaz sk. B

partner

1.150.000 Kč

Maletín u Mohelnice

1.750.000 Kč

790 000 Kč Šumperk, Fibichova
925 000 Kč
• chalupa
• cihlový byt
3+155m2, 1. patro, vl. topení • byt 4+1 se• zahradou
• byt 2+kk • DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie• byt 3+1 • k rekreaci i k trvalému bydlení
• OV,
OV,22. patro, 27 m2
2
2
, balkon,
3 sklepy
• OV, 93m2,• 2.p
neprůchozí pokoje, šatna • OV, 3. p., 69m• CP, lodžie
1.299 m2, 3+1 s garáží
• zasklená
lodžie,
zděné jádro • 1.NP, 38m ,•lodžie
kompletní zdařilá rekonstrukce • OV,1. NP, 103m
• celková nákladná
rekonstrukce
kotelna bydlení• DB s možností
převodu
OV
• neprůchozí pokoje,
plast. okna
• ihned
volný,dosklep
• rekonstrukce,
okrasná zahrada
• velmi nízképlyn.
náklady
• velmi nízké
náklady na bydlení • celková rekonstrukce,
2
• nízké náklady, centrum městaVolejte: 733 734• za
• nová
• původní
733733
734734
435435
435domem zahrada 380m Volejte: 733 734
435 kuch. linka, omítky, podlahy
Volejte: 733 734
435 stav, nízké náklady Volejte:
Volejte:
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435

NOV

INK

optice

A

NOV

INK

A

NOV

INK

A

NOV

INK

PRO KLIENTA S19,
HOTOVOSTÍ
A Šumavská
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1
Šumperk
V ŠUMPERKU.

KONTAKT
• celková rekonstrukce
• okrasná zahrada,
obecníokrasná
voda zahrada • venkovní gril, voda,
elektřina,NA
WCMAKLÉŘE:
- plast. okna,•nová
kuch. linka,
• dvojgaráž,
vytápění
kachl.omítky
kamna a elektrokotel
• celopodskl.,bytu
plyn. přípojka u domu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora
• CP435
320m2, vybavení v ceně
733 734 435
Volejte: 733 734- DB
435s možností převodu do OV Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435

FORTEX - AGS, a.s.
www.fortexreality.cz

Jílová
1550/1, 787 01 Šumperk
Naše realitní
kancelář
lidem
o bydlení.
Naše realitní
kancelář
plníplní
lidem
sny,sny
o bydlení.
Svou
sílu vidíme
v solidnosti,
zodpovědnostia apoctivosti
poctivosti ke
ke všem
Svou sílu
vidíme
v solidnosti,
zodpovědnosti
všemklientům.
klientům.
Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.
Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí za nejvýhodnější cenu
ZDARMA nemovitost prověříme po právní stránce všemi dostupnými prostředky
ZDARMA poskytneme kompletní poradenský servis v oblasti financování koupě nemovitosti Prodáme i Vaši
nemovitost
ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
Jsme realitní
ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších
kancelář,
inzertních serverech
které včetně
můžete
Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí,
úschovy finančních prostředků, až
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme důvěřovat.
předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné finanční poradenství, včetně vyřízení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
ZDARMA pro vás zajistíme ocenění veškerých nemovitostí (určení tržní ceny, ocenění pro dědické řízení a další)
Radomíra
Kupcová
Renáta Venclová
Poradíme
s výkupy
nemovitostí, s oddlužením,
s exekucemi
vedoucí kanceláře
makléřka
www.fortexreality.cz
Rekreační
objekty

Rodinné
domy

Byty

Komerční
objekty

Pozemky

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.

Hlavní náplň práce:
● aktivní získávání nových zákazníků a projektů
● kalkulace cenových nabídek zákazníkům
● udržování a rozvíjení vztahů se současnými
zákazníky

www.fortex.cz, kariera@fortex-ags.cz
Jsme
realitní
Jsme
realitní
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OPTIKA
Tel.:
583 216
538
NA STAVU
ANI LOKALITĚ
NEZÁLEŽÍ.
142 118
Hlavní třída 10, Šumperk
Dolní Studénky
2.100.000 Kč
Zborov
2.790.000 Kč
Šumperk
info v RK Mob.: 703
Centrum Mohelnice
Šumperk, osada
U Hedvy
395 000celopodsklepený
Kč Skalička u Zábřehu
000 Kč
• rodinný
dům 5+kk,
PLATBA 590
V HOTOVOSTI.
• rodinný dům 1 950 000 Kč Šumperk, Finská
• rodinný dům 890 000 Kč
tel: 724
• byt479
5+1 s•800
garáží
• byt 3+1 s lodžií
• dřevěná chatka
s pergolou,
• patrová chatka se zastřešenou
• vkusně
a účelně zařízený
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
samostaně
stojící patrový RD 4+1
2
2
• OV, 1.p, 160m
, zahrada,
garáž
• CP 807m2, dětský
koutek
• 4.NP, 73m2•, lodžie
terasou rozbrojm@seznam.cz
, vytápění plyn+krb. kamna
• CP 803m
kotel TP
CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• CP 936
m2, garáž,

FORTEX – AGS, a.s.

VOLEJTE ZDARMA

INK
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Jsme realitní
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Prodáme
Prodáme
i Vaši i Vaši důvěřovat.
které můžete
které můžete
důvěřovat.
důvěřovat.
nemovitost
nemovitost

realitní
JsmeJsme
realitní
kancelář,
kancelář,
můžete
kterékteré
můžete
důvěřovat.
důvěřovat.

Radomíra
Kupcová
Renáta
Venclová
Renáta
Venclová
Radomíra
KupcováRenáta Venclová
Radomíra
Kupcová
makléřka
makléřka
vedoucí kanceláře
vedoucí
kanceláře
vedoucí
kanceláře
makléřka
602 531 103 602 531 103
733 734 435 733 734 435

které
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které
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důvěřovat.
důvěřovat.
Jsme realitní
Jsme realitní

Prodáme i Vaši
Prodáme i Vaši
nemovitost nemovitost

Prodáme i Vaši
nemovitost

Rekreační
objekty

Rodinné
domy

Byty

Komerční
objekty

Pozemky

i Vaši
ProdámeProdáme
i Vaši
nemovitost
nemovitost

www.fortexreality.cz
www.fortexreality.cz

www.fortexreality.cz

Šumperský zpravodaj

Inzerce

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz • info@agritec.cz

www.dumsnu.com
Po–Pá

08.00–17.00

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

... MODERNÍ REalitka

• SADBOVÉ BRAMBORY
• JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE
• SUBSTRÁTY PRO VÝSEVY A PIKÝROVÁNÍ
• JARNÍ PŘÍSADA – KVĚTÁK, KEDLUBNA, SALÁT
• OSIVO – MEDONOSNÁ A NEKTARODÁRNÁ SMĚS
• CIBULE SAZEČKA, ŠIROKÝ SORTIMENT
SEMÍNEK, SADBOVAČE, MINIPAŘENIŠTĚ...
Pomocný rostlinný přípravek
• GLIOREX
s fungicidním účinkem

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC
• SUBSTRÁTY A HNOJIVA pro pěstování
pokojových a zahradních rostlin
• PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
• KRMIVA pro hospodářská zvířata
• ALGINIT – přírodní minerální ekologické hnojivo
facebook.com/agritec
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Je to o úhlu pohledu

Šumperský zpravodaj

Inzerce

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
ŠUMPERK

Mobilní servis zahradní techniky
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní
traktory, pily i další techniku

Už čtyři roky chráníme majetky státních
i soukromých subjektů v Šumperku pomocí
pultu centrální ochrany (PCO) a zásahového vozidla. Využíváme nejmodernější
technologii pro takovouto ostrahu.
ZAJIŠŤUJEME kompletní provoz vaší EZS,
servis, revize, 24 hod. telefon. pomoc
zákazníkovi, bez poplatků za přenosovou
cestu, výjezd zásahového vozidla,
střežení objektu pomocí PCO.
To vše pouze za JEDEN MĚSÍČNÍ POPLATEK.

www.lifraalarm.com
Kontakt: 608 552 466

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

• 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

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná při tom na přednosti svých předchůdců. Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými
sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň. Nový Multivan tak bez problému zvládne tu největší rodinu i se všemi kufry. A díky výkonnému plug-in
hybridnímu pohonu se systémovým výkonem až 160 kW je připraven na velké cestování i na šetrné jízdy městem. Zkrátka, nový Multivan je připraven vyrazit
do budoucnosti. A co vy?
Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan eHybrid: 1,5 l / 100 km
a 14,5 kWh / 100 km; 34–35 g CO2 na 1 km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

FORTEX - AGS, a.s.
Věci, které umíme
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Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 511
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

