Su perský 07
2022

3

Investice
Práce na přístavbě zimního
stadionu jsou v plném proudu, severní
tribuna se musela zbourat dříve.

12, 13

Kultura
Srpnový Šumperk
bude po dvouleté pauze opět hostit
mezinárodní folklorní festival.

18, 19

Rozhovor
Radost mi dělá
každý podařený koncert, říká
Helena Stojaníková.

Letní teploty lákají k vodě. V Šumperku mohou lidé zamířit na Bratrušovské koupaliště
nebo do AQUAcentra na Benátkách. Ti, kteří se koupat nechtějí, mohou relaxovat během projížďky
na šlapadle po zdejším rybníku. 
Foto: P. Kvapil

Šumperský zpravodaj

Tiráž a obsah

REKLAMAČNÍ LINKA
Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám
poslední víkend v měsíci do schránky Šumperský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý
2. srpna 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

Z OBSAHU

Pilotní projekt „Třídím gastro“, který
v Šumperku odstartoval loni v květnu, se
setkává se stále větším zájmem veřejnosti.
Svědčí o tom zvyšující se naplněnost nádob
i stále rostoucí množství této komodity, jež
se odváží k dalšímu využití do bioplynové
stanice v Rapotíně.

&5

Srpnové číslo Šumperského zpravodaje vychází 26. 8. 2022, distribuce do schránek probíhá
27. a 28. srpna 2022.

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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Z KAŠNY MIZÍ VODA,
MUSELA BÝT ZASTAVENA
V oblíbené kašně „U koně“ musel být
z bezpečnostních důvodů zastaven gejzír,
voda z ní totiž mizela neznámo kam. Dno
kašny zkontrolovali odborníci, důvod úniku
však nezjistili. Vodní prvek tak zřejmě
zůstane prázdný až do plánované celkové
revitalizace sadů 1. máje.

SRPNOVÉ ČÍSLO

ODBĚR AKTUALIT A ZPRAVODAJE

&4

PROJEKT TŘÍDÍM GASTRO: 90 TUN
ODPADU SKONČILO V „BIOPLYNCE“

&9

PRAMET INVESTUJE MILIARDU
DO ROZVOJE SVÉHO ZÁVODU
Výstavbu nové haly v šumperském areálu
oznámila nedávno firma Dormer Pramet.
Dokončení objektu, v němž najdou
uplatnění noví zaměstnanci, je plánováno
na rok 2024. Další investice pak míří
do strojového vybavení ve stávajících
halách.

& 11

PELOTON PLNÝ HVĚZDNÝCH
JMEN ODSTARTUJE V ŠUMPERKU
Největší a tradičně nejkvalitněji obsazený
cyklistický závod na českých silnicích Sazka
Tour zavítá po roce opět do Olomouckého
kraje, kde se pojedou čtyři etapy. Poslední
královská slavnostně startuje v Šumperku
na náměstí Míru v neděli 7. srpna v 11 hodin.

& 15

NA REVIVAL INVAZI DORAZÍ
„STOUNI“ A AC/DC
Dům kultury opět připravuje na závěr
léta oblíbený festival Revival Invaze.
Pozvání přijaly Rolling Stones Revival, jenž
slibuje autentické vystoupení plné zběsilé
choreografie a rebelských kostýmů,
a AC/DS revival, nejstarší český tribute slavné
australské party.

& 21

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY
Šumperské autobusové nádraží bylo
budováno v tzv. akci „Z“, stavět se začalo
v roce 1973 a do provozu bylo předáno
o dva roky později. Před čtyřmi lety již
muselo být z bezpečnostních důvodů
odstraněno zastřešení nástupišť, o rok
později pak odstartovala generální
rekonstrukce. Nový dopravní terminál
slouží cestujícím od loňského ledna.

Šumperský zpravodaj

Město přidělilo
další byty
Město pokračuje v přidělování bytů svým
občanům a v opravách bytového fondu,
zajišťuje také bydlení sociálně slabým
lidem či osobám s hendikepem.
„Městská rada na svém posledním zasedání přidělila celkem čtyři byty šumperským
občanům z pořadníku, a to v domech
v ulicích Lidické, Čsl. armády a Balbínově,
schválila rovněž uzavřít nájemní smlouvu
v domě zvláštního určení v Temenické
ulici a u dalších smluv jsme schválili prodloužení,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.
Další byty se v současné době rekonstruují. Jakmile budou připraveny k užívání,
budou dle platných pravidel přidělovány
šumperským občanům.
-ger-

Zahradní ulice dostala
nový povrch
Obyvatelé Zahradní ulice už opět mohou
před svými domy parkovat. Společnost
Kareta v polovině července dokončila práce na rekonstrukci povrchu komunikace
pokládkou nového koberce. Druhá etapa
by měla odstartovat v příštím roce. -ger-

Rekonstrukce v Zahradní ulici již skončila,
komunikace má nový asfaltový povrch.

Foto: -ger-

Farmářské trhy
obsadí Hlavní třídu
Již popáté budou mít Šumperané a lidé
z okolí možnost nakupovat potraviny
a další produkty přímo od výrobců.
V pátek 5. srpna obsadí prodejci stánky
rozeseté v prostoru na Hlavní třídě mezi
obchodním domem a hotelem Grand.
V rámci farmářských trhů, které připravuje
místní Okresní agrární komora ve spolupráci s městem, si budou moci příchozí
nakoupit od osmé ranní do čtvrté odpolední. 
-red-

Zpravodajství

STAVBAŘI MUSELI ZMĚNIT PLÁNY,
SEVERNÍ TRIBUNA ŠLA K ZEMI

Staveniště oddělují od hrací plochy
plachty. 
Foto: -gerPráce na přístavbě zimního stadionu jedou na plné obrátky, zatím vše běží podle plánu a vše
by se mělo stihnout během avizovaných osmnácti měsíců. Stavbaři však museli změnit harmonogram. K zemi se poroučela severní tribuna, jež se původně měla bourat až po skončení
hokejové sezony.
sektor hostů. „V této souvislosti nedo„Z technických důvodů jsme museli připoručuji organizované zájezdy fanoušků
stoupit k demolici tribuny již nyní. Bránila by
z důvodu omezené kapacity,“ sdělil Vladimír
totiž postupu dalších prací. Tento krok nám
Velčovský.
teď umožní i dříve zahájit přípravu pro monBěhem prvoligové sezony bude staveniště
táž nové tribuny,“ vysvětlil ředitel dodavatelodděleno
plachtami a ohraničeno zábranaské firmy Fortex Stavby Pavel Cygrýd.
mi.
Dobrou
zprávou je, že stavba nezabírá
Změny v harmonogramu stavby by neměžádná parkovací místa.
ly narušit přípravu prvoligových Draků ani
V současné době jsou pozůstatky severní
přípravu ledové plochy, která je plánována
tribuny odváženy na skládku, následovat
na červenec. Během letošní sezony se však
bude zazdění otvoru, který byl
sníží kapacita stadionu pro
nutný pro vjezd pracovních
fanoušky šumperského hokeje
Všechny zájemce
strojů. Poté přijde na řadu
zhruba o třetinu. „Kapacita
o permanentku
budování základů pro novou
stadionu je tři a půl tisíce námohu ujistit, že
přístavbu.
vštěvníků, severní tribuna jich
se na prvoligové
Přístavba zimního stadionu
pojmula asi tisícovku. Mohu
zápasy dostanou.
přijde na necelých třiapadevšak ujistit všechny zájemce
o permanentku, že se na prV. Velčovský, ředitel sát milionů korun bez DPH,
voligové zápasy dostanou,“
HC Draci hotova by měla být v září příštího roku. Stavbaři vybudují
uvedl šéf hokejových Draků
novou tribunu, pod ní vzniknou skladové
Vladimír Velčovský.
a technické prostory, prádelna a sušárna.
Doplnil rovněž, že kluby, jež budou
Na tribunu bude navazovat zděná přístavba.
v Šumperku hrát, byly písemně upozorněny,
Její střední část budou tvořit vstup s vrátnicí
že během nadcházející sezony bude zrušen
a chodba do zimního stadionu, umístěna zde
bude také ošetřovna.
Východní část přístavby bude sloužit
mládeži. V přízemí se budou nacházet šatny,
umývárny a toalety, v patře pak klubovna,
prostory pro trenéry, posilovna, učebna,
sklady a technická místnost.
V přízemí západní části, jež je určena pro
tým dospělých Draků, budou šatny, zázemí
kustoda, prostory pro trenéry, posilovna,
Severní tribuna musela být z technických důumývárna a toalety, v patře pak prostory pro
vodů zdemolována, nyní se její pozůstatky
vedení klubu, kuchyňka, sklad, klubovna,
odvážejí na skládku.
Foto: -gertoalety a wellness.
-ger-
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Zpravodajství

Projekt Třídím gastro: 90 tun odpadu skončilo v „bioplynce“
Pilotní projekt „Třídím gastro“ se setkává
se stále větším zájmem veřejnosti. Svědčí
o tom rostoucí naplněnost nádob i stále větší množství této komodity, které se odváží
k dalšímu využití do bioplynové stanice
v Rapotíně. „Děkuji občanům, že vzorně
třídí,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl, do jehož gesce patří odpadové hospodářství.
V červenci v Šumperku opět přibyly další
nádoby na třídění zbytků z kuchyně, v současné době je jich ve městě rozmístěno již
osm desítek. „Do dvou až tří let by měli mít
všichni občané nádoby na třídění v docházkové vzdálenosti. Počítáme, že v Šumperku
budou zhruba tři stovky hnědých popelnic,“
prozradil další plány města Jakub Jirgl.
Pilotní projekt „Třídím gastro“ odstartoval
loni v květnu. Do jeho přípravy se pustili
místostarosta Jakub Jirgl s odborem životního prostředí a vedením EFG Rapotín BPS
na podzim 2020.
Šumperk se stal prvním městem v Česku, které začalo celoplošně tuto komoditu
Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics (vpravo) a šumperský
třídit. V první fázi byly rozestavěny čtyři
místostarosta Jakub Jirgl v bioplynové stanici v Rapotíně.  Foto: -gerdesítky nádob, o které se lidé dobrovolně
hlásili. „Cesta dobrovolnosti se potvrdila jako
správný směr. Ve srovnání s ostatními městy,
ních bioplynových stanicích. Tento projekt
Gastroodpad tvoří podle průzkumů až
jež začala po vzoru Šumperka třídit gastro,
by zároveň mohl vést k tomu, že lidé najdou
třetinu obsahu černých popelnic na směsný
máme největší naplněnost nádob, což je
cestu k omezení plýtvání potravinami
odpad a zároveň patří k nejtěžším složkám.
zhruba čtyřicet kilograa zamyslí se, proč a jak vůbec vzniká odpad,“
Čím více se tuto komoditu
sdělil Jakub Jirgl.
podaří
z
popelnic
se
směsmů. Například v Olomou- Do dvou až tří let by měli
Podle vzoru města Šumperka v současné
ci je to deset kilogramů,“
ným komunálním odpamít všichni
době
již třídí třináct dalších měst či obcí
informoval místostarosta.
dem vytřídit, tím méně
občané nádoby
a
od
září
jich přibude dalších pět. Vedení
zaplatí
město
za
jeho
svoz
Za první rok od spušna
třídění
gastroodpadu
EFG
Rapotín
BPS potvrdilo, že na základě
a
ukládání
na
skládku.
tění projektu doputovalo
v docházkové vzdálenosti. Díky třídění se tak zmírní
publikování dobré praxe v Šumperku se jim
do rapotínské bioplynové
hlásí další města, která mají o třídění gastra
stanice asi devadesát tun

J. Jirgl dopad zvyšujících se cen
zájem.-gerza skládkování vyplývající
odpadu, který by jinak
z odpadového zákona.
skončil na skládce. Toto množství představuje
„Smyslem třídění gastra je především
asi tři sta padesát tisíc nesnědených jídel,
smysluplné využití této komodity, jež se
z nichž lze vyrobit takové množství BioCNG,
zpracovává jako obnovitelný zdroj v lokálkteré vystačí na ujetí téměř sta tisíc kilometrů.

Odpad vznikající při přípravě pokrmů
v domácnostech:
potraviny tepelně upravené i neupravené, s prošlou lhůtou použitelnosti
(lidé je mohou do nádob vhazovat
v původním obalu s výjimkou skla)
zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce
syrové i tepelně zpracované maso, rybí
a drůbeží kosti
zbytky nedojedených jídel
pečivo, cukrovinky
mléčné výrobky

Jak třídit gastroodpad?
Stačí uzavíratelná nádoba (miska nebo
kbelík), do ní igelitový sáček a můžete
plnit gastoodpadem.
Po naplnění sáček uzavřete (zavažte) a odneste do nejbližší popelnice
na gastroodpad. Použitím sáčku zabráníte zbytečnému znečistění vlastní
nádoby i popelnice.
Děkujeme všem, kteří se do třídění
gastroodpadu zapojili a zapojí.
Seznam sběrných míst je na webových
stránkách Šumperka v sekci potřebuji vyřídit – komunální odpad – gastroodpad.

Z

Co je gastroodpad?

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z
Z
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Za první rok od spuštění projektu doputovalo
do rapotínské „bioplynky“ asi devadesát tun
odpadu, který by jinak skončil na skládce.

Foto: -pk-

Šumperský zpravodaj

Šumperk bude soutěžit
o komunální projekt roku
O další úspěch v soutěži Komunální projekt
roku 2022 se pokouší město Šumperk, které
již ocenění získalo v roce 2020 za rekonstrukci bazénu. V soutěži jsou oceňovány
projekty, jež významně zlepšily fungování
obcí a měst i život jejich obyvatel a které mohou být inspirací pro další místní samosprávy. Město se přihlásilo do dvou kategorií.
Projekt autobusového nádraží bude soutěžit
v kategorii Chytrá obec a pilotní projekt
Třídím gastro je přihlášen do Odpadového
hospodářství. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže se uskuteční 13. září v pražském
Obecním domě.
-ger-

Ze sadů 1. máje zmizí
nevyužívané úřední desky
Stacionární úřední deska, která je doposud
umístěná na Hlavní třídě naproti České
spořitelně, by měla být v průběhu letních
prázdnin odstraněna. Nástěnky by se měly
přestěhovat na Tyršův stadion, kde je budou
využívat sportovní oddíly. Město bude pro
informování občanů používat digitální
úřední desku umístěnou na náměstí Míru
u hlavního vchodu do radnice. Zachována také zůstává elektronická úřední deska
na webu města.
-ger-

Zpravodajství

Z KAŠNY MIZÍ VODA, MUSELA
BÝT ZASTAVENA

Kašna „U koně“ zůstane
pravděpodobně bez vody
až do plánované celkové
revitalizace sadů. Foto: -gerV oblíbené kašně „U koně“ musel být z bezpečnostních důvodů zastaven gejzír. Vodní prvek
zřejmě zůstane prázdný až do plánované celkové revitalizace sadů 1. máje.
„Firmě, která udržuje kašny ve městě, se
přes veškeré úsilí nepodařilo kašnu napustit. Voda mizela neznámo kam a na dně
vodního prvku zůstávalo jen pár centimetrů
vody. Proto jsme gejzír zastavili, aby dno
kašny mohli pracovníci komunálních služeb
s odborníky zkontrolovat. Důvod úniku však
nebyl zjištěn, nepodařilo se zjistit ani to, kam
voda mizí,“ popsal situaci starosta Tomáš
Spurný.
Podle odborných posudků si celková

revize kašny vyžádá zhruba jeden milion
korun. „Navíc by byl během prací narušen
ráz parku, musely by být odklizeny kameny zdobící vodní prvek a rozbito betonové
dno. Město s investicemi do sadů 1. máje
v letošním roce ve svém rozpočtu nepočítalo,
celková revitalizace parku je totiž v plánu až
po rekonstrukci domu kultury,“ informoval
starosta. I z těchto důvodů se město rozhodlo
kašnu neopravovat a do doby celkové revitalizace parku ji nenapouštět vodou.
-ger-

Květináče nejsou bezplatným zahradnictvím
Ve městě se nám rozmohl takový nešvar. Někteří občané si pletou květináče s mobilní zelení
s bezplatným květinářstvím a záhony s květinami s odpadkovými koši a psími záchodky. Komunální služby tak zbytečně utrácejí peníze za dosazování chybějících květin a úklid. Množí se
také škody způsobené ničením mobiliáře, jako jsou například lavičky a odpadkové koše.

Nástěnky plánuje město přemístit na Tyršův
stadion, kde je budou využívat sportovní oddíly.
Foto: -ger-

Na venkovní koupání „lákají“
dva plavecké areály
Bratrušovské koupaliště při Tylově ulici je
do konce července otevřeno denně od
9 do 20 hodin, od 1. srpna pak od 10 do 20 hodin. AQUAcentrum na Benátkách nabízí
koupání nejen v krytém, ale také ve venkovním bazénu s protiproudem, skluzavkou
a lehátky. Relaxovat lze i na travnaté slunící
ploše. Více na www.sumperksportuje.cz.-red-

„Firma, která se o zeleň stará a zalévá
ji, hlásí škody prakticky po každé údržbě
zeleně. Její pracovníci nás upozorňují, že
chybějí květiny, v záhonech jsou odhozené
PET lahve i psí výkaly,“ uvedl starosta Tomáš
Spurný.
Městská policie se také v polovině července zabývala případem vytrhaných rostlinek
z květináčů na Hlavní třídě. Vandalové
květiny poničili a rozházeli po zemi.
Podle oddělení komunálních služeb úklid
a obnova výsadby zeleně stojí město nemalé
peníze. I z toho důvodu se v současnosti
městská policie více zaměří na problematická místa a na zeleň bude dohlížet rovněž
prostřednictvím kamerového systému.
Vedení města zároveň vyzývá občany, aby

se nebáli na nekalé jednání nenechavců
upozornit městskou policii.
-ger-

Květináče s mobilní zelení si bohužel někteří
pletou s bezplatným květinářstvím. Foto: -ger-
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V průmyslové zóně
by mohla vyrůst
velkopila
Zastupitelé podpořili záměr rakouské
firmy, která chce v průmyslové zóně vybudovat pilu. Na svém červnovém zasedání
odsouhlasili těsnou většinou memorandum o spolupráci s ní.
Pila společnosti Holzindustrie Maresch
by měla vyrůst v nově vznikající průmyslové
zóně naproti centrálnímu hřbitovu. Výrobní
linka by byla schopna zpracovat kmeny
do průměru zhruba čtyřicet centimetrů.
Společnost by se tak zařadila mezi největší
obdobné podniky v Česku. Odhadovaná
výše investice přesahuje dvě miliardy korun.
Podmínkou pro výstavbu závodu je zřízení
železniční vlečky. Vyrobené dřevo by totiž
měly přepravovat prakticky výhradně vlaky.
„Průmyslová zóna je problematickým
územím zatíženým řadou inženýrských sítí
a dalších omezení. To limituje i zájem potencionálních uchazečů. Firma Maresch
již vybudovala ve Štětí pilu za tři a půl
miliardy korun, o podobnou investici má
zájem i v Šumperku. Tento záměr by přinesl
pracovní místa pro sto třicet až sto čtyřicet
zaměstnanců. Měli jsme možnost navštívit
pilu této společnosti v Retzu, setkali jsme se
s tamním starostou a nezazněl od něj jediný
negativní názor,“ uvedl šumperský starosta
Tomáš Spurný. Zároveň dodal, že záměr

Pozor, prodlužují
se lhůty na vydání pasů
V souvislosti s letní turistickou sezonou
registruje ministerstvo vnitra každoročně
zvýšený zájem občanů o vydání osobních
dokladů, a to především cestovních pasů se
strojově čitelnými údaji. Letos je tento zájem enormní, automaticky se tak prodlužují
lhůty pro převzetí vyhotovených osobních
dokladů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s obecními úřady vynakládá veškeré úsilí,
aby byly co nejkratší. Z důvodu velkého
množství žádostí o pasy jsou aktuální lhůty
třicet dnů. U občanských průkazů jsou
lhůty pro převzetí podstatně kratší.
Ministerstvo vnitra zároveň připomíná,
že na cestování v rámci Evropské unie
stačí občanský průkaz. Například do nejoblíbenější destinace českých turistů,
Chorvatska, ale i do Řecka, Bulharska,
Itálie a dalších unijních zemí tak pas není
potřeba. Občanský průkaz přitom mohou
mít i děti mladší patnácti let.
-ger-
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Lokalita nové
průmyslové
zóny
v Šumperku.
 Foto: MěÚ
bude samozřejmě podroben zkoumání vlivu
na životní prostředí.
Průmyslovou zónu nesoucí označení PZ 4
by město mohlo začít nabízet budoucím
investorům již v příštím roce. Jde o letošní
největší investici, na niž z městské pokladny
poputuje zhruba čtyřicet milionů korun.
Město investuje do vybudování příjezdové
komunikace a protipovodňových opatření, do

stavby cyklostezky, chodníku pro pěší a mostu
přes Bratrušovský potok. Vše ostatní již bude
ležet na bedrech budoucích investorů.
Průmyslová zóna PZ 4 má rozlohu zhruba
dvanáct hektarů a je situována v nezastavěné
části v prostoru mezi firmami SHM a Škoda
Pars. Své sídlo by zde mohlo mít tři až pět
firem. Počet se bude odvíjet od jejich prostorových požadavků.
-ger-

Nová čtvrť při Šumavské je o krok blíž k realizaci
Výstavbě nové obytné čtvrti mezi Šumavskou a Bratrušovskou ulicí otevřeli na svém posledním zasedání cestu šumperští zastupitelé. Schválili změnu územního plánu, která umožní
rozsáhlé prostranství postupně zastavět.
mavskou s Bratrušovskou. Rozvojová plocha
Obytná čtvrť vznikne na poli nad ulicí
mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou
Šumavskou, které není v majetku města.
má osmnáct hektarů. To velikostí odpovídá
Parcelu u firmy Agritec vlastní společnost
sídlišti Sever, na němž žije
Byty Šumavská, součástí
několik tisíc lidí,“ popsal
nové výstavby bude i super- Území bude postupně
rozvojovou lokalitu starosta
market Lidl, jenž odkoupil
zastavěno rodinnými
Tomáš Spurný.
pozemky přiléhající k pači
bytovými
domy
až
Výstavbu investoři nenelovým domům od souk
Bratrušovské
ulici.
oznámili jen na pozemkromých vlastníků. „Území

T. Spurný cích přiléhajících k ulici
bude postupně zastavěno
rodinnými či bytovými
Šumavské, ale i k ulici Bratdomy až k Bratrušovské ulici. Středem porušovské. Zde má vyrůst čtvrť s pracovním
názvem Šumperské vinohrady.
-gervede páteřní silnice, která propojí ulici Šu-

Novinky z dění na radnici, uzavírky, výluky,
informace od energetiků, pozvánky na akce
a další zajímavosti můžete sledovat také
na facebookové stránce města:

Šumperský zpravodaj

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

04.06.2021 6:37:59

internet / televize / telefon

Optický Internet

1000 Mbit, FTTH

Hl. třída, Šumperk

Digitální Televize

archiv, 4K, zpětné sledování

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

www.selectsystem.cz
zpravodaj_072022_188x128_2.indd 1

Pevná Linka

sekundová tarifikace

583 221 200
internet@spk.cz
20.07.2022 21:40
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Inzerce

Náš tým
technických služeb
se těší na
nové kolegy!

PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ

ELEKTRONIK
MECHANIK

opravář strojů a zařízení

Náborový příspěvek 30.000 Kč
a zajímavé firemní benefity.
Přidejte se k nám do TDK Šumperk!

583 360 169

NEMOCNICE

pracevtdk.cz

ŠUMPERK

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ
ODDĚLENÍ PROŠLO VELKOU PROMĚNOU
Na jednom z klíčových pracovišť Nemocnice
Šumperk došlo během covidové pandemie
ke kompletní výměně všech rozvodů elektřiny,
datových sítí a rozvodů medicinálních plynů.
Jak taková rozsáhlá rekonstrukce za plného
provozu vlastně probíhala a proč jí ocení také
pacienti, i když není na první pohled patrná,
vysvětluje v následujícím rozhovoru primář
anesteziologicko-resuscitačního oddělení
MUDr. Marián Olejník.
Pane primáři, co všechno se u vás během
letošního roku na oddělení událo?
Podařilo se nám kompletně vyměnit rozvody
medicinálních plynů: kyslík, vzduch, podtlak
a k tomu kompletní elektrické instalace, rozvody a datové kabely.
Proč jste se do tak zásadní rekonstrukce
vlastně pustili?
Zlom nastal s příchodem covidových pacientů, kdy kyslík jako nejčastěji používaný lék
tekl ve stovkách litrů za minutu, což původní
rozvody nestíhaly. Trubky byly příliš tenké,
a přitom čelily obrovskému průtoku kyslíku. Jejich výměna tak byla v podstatě nevyhnutelná.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení ale
přece nejde jen tak uzavřít, jak jste to všechno
zvládli?
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NEMOCNICE

ŠUMPERK

V čem je největší přínos celé rekonstrukce?
Jak jsem již zmiňoval v úvodu, kompletně
všechny rozvody, jako elektřina, vzduch, kyslík
a datové kabely, se udělaly nově a zcela jiným
způsobem než před tím, do samostatných
ramp. Díky tomu jsme splnili technické normy,
a hlavně i navýšili počty a kapacitu zásuvek
u každého pacienta. S rozvojem zdravotnické
techniky se používá čím dál víc přístrojů a na to
rozhodně nebyly původní rozvody dimenzovány. Mnohdy jsme bojovali s nedostatkem místa.
Díky novým rozvodům a rampám se tento
problém významně zlepšil. Tím, že jsme nainstalovali nové rampy, tak máme na každého
pacienta čtyři datové zásuvky. Proto si můžeme
zasíťovat nejen samotný monitoring pacienta,
ale i přístroje a mít je na takzvaném centrálním
ovládacím pultu. Do budoucna plánujeme
investovat i do infuzní techniky, která bude mít
svůj centrální monitor, to vše máme již nyní
předpřipravené.

NEMOCNICE

ŠUMPERK

Všechno jsme zvládli za plného provozu.
Celou akci jsme měli zahájit loni začátkem
listopadu, ale vzhledem k další nastupující vlně
koronaviru jsme se dohodli, že vše posuneme. Při představě, že by nastala situace, kdy
na oddělení leželo dvanáct covidových pacientů
na ventilátorech, do toho další běžní pacienti,
to by skutečně nešlo technicky a organizačně
zvládnout. To jsme si nemohli dovolit riskovat.
Celou rekonstrukci jsme tedy zahájili trefně
14. února na Valentýna. Tou dobou byla křivka
pacientů s koronavirem v poklesu, a my tak
usoudili, že je covid na ústupu. Naše oddělení
funguje na třech jednotkách. Vždy jsme tedy
jednu jednotku uvolnili, aby mohla probíhat
rekonstrukce. Občas se tak stalo, že se potkávali
pacienti se stavební vrtačkou, takže to bylo takové veselé. (smích) Ne…to berte samozřejmě
hodně s nadsázkou.

Jen pro představu, kolik taková výměna
rozvodů kyslíku a datových kabelů vlastně
stojí?
Celá rekonstrukce stála asi čtyři miliony
korun. Tím, že je pavilon, v němž se naše
oddělení nachází, v majetku města Šumperka,
byla celá rekonstrukce koordinována s městem,
které ji zároveň zafinancovalo.

Šumperský zpravodaj

Knihovna změnila
o prázdninách půjčovní dobu
V červenci a v srpnu „jede“ šumperská
Knihovna TGM v upraveném prázdninovém režimu. Půjčovna pro dospělé je otevřena v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek
od 8 do 17 hodin, půjčovna pro mládež
pak ve stejných dnech od 8 do 16 hodin.
Ve čtvrtek a v sobotu jsou obě půjčovny
zavřené. Knihy si mohou zájemci půjčovat
i v Klubu seniorů na „Severce“ v Temenické ulici, a to každé pondělí od 12.30
do 15.30 hodin.
V druhé polovině srpna, konkrétně
od čtvrtku 18. do pátku 26. srpna, se
Knihovna TGM uzavře. Důvodem je
plánovaná obnova serveru. V pondělí
22. srpna tak bude zavřena i pobočka
v klubu seniorů. „Vzhledem k náročnosti
celé akce se může uzavření prodloužit.
Doporučujeme proto sledovat náš web
nebo Facebook,“ uvedla ředitelka knihovny Kamila Šeligová. Dodala, že vypůjčené
knihy mohou čtenáři v době uzavření
vracet do biblioboxů, umístěných před
Knihovnou TGM a před střediskem Sever
v Temenické ulici.-zk-

Zpravodajství

Město láká na turistické zajímavosti
Až do konce září probíhá v Šumperku letní turistická sezona. Návštěvníci města, ale i jeho
obyvatelé, mohou kromě expozice Čarodějnické procesy a vyhlídky z radniční věže navštívit
k volným prohlídkám také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie.
Páteční večery až do konce srpna zpestřují romantické rozhledy z věže při západu
slunce. V pondělí 8. a 22. srpna se navíc
budou moci lidé připojit ke komentovaným
prohlídkám města, nazvaným „Procházka
Malou Vídní“, podmínkou je objednání

předem na tel. č. 583 214 000 nebo na ic@
sumperk.cz. V informačním centru na Hlavní třídě si mohou zájemci rovněž koupit
novou publikaci o čarodějnických procesech
„Odsouzeni ke spáse“. Více na www.infosumperk.cz.-mp-

Pramet investuje miliardu do rozvoje závodu
Výstavbu nové haly o rozloze čtyři a půl tisíce čtverečních metrů v areálu šumperského
závodu oznámila nedávno firma Dormer Pramet. Dokončení haly, v níž najdou uplatnění
noví zaměstnanci, je plánováno na rok 2024. Další investice pak míří do strojového vybavení
ve stávajících halách, do budoucna navíc společnost plánuje vysokou míru automatizace a robotizace výroby. Během tří let tak chce firma investovat v Šumperku jednu miliardu korun.
Nová hala má být
dokončena v roce 2024. 
Vizualizace: Dormer Pramet s.r.o.

„Pětka" vyrazila
na cesty po Evropě
Základní škola Šumperk ve Vrchlického
ulici se v posledním čtvrtletí školního roku
vydala na cesty. V rámci projektu Erasmus vyrazili školáci do Itálie, Portugalska
a Řecka. V italském letovisku Vasto se děti
setkaly s partnery z Turecka, Portugalska
a Řecka, učily se programovat roboty,
zdokonalovaly se v angličtině, sportovaly
a poznávaly okolí. Další skupinu hostilo
v Portugalsku město Barreirra nedaleko
Lisabonu a závěr školního roku byl ve znamení Řecka. Nejdelší desetidenní pobyt
si děti opravdu užily – prosluněné pláže
i byzantskou kulturu. V projektu Erasmus
se škole podařilo vzít „na cesty“ na dvě
desítky žáků. 
-vrch-

Školáci z „Pětky“ se v evropských zemích
zdokonalovali v angličtině, sportovali a poznávali tamní města.
Foto: -vrch-

Dormer Pramet je globálním výrobcem
a dodavatelem nástrojů pro obrábění. Sortiment zahrnuje nástroje monolitní rotační
i nástroje destičkové pro soustružení, frézování, závitování i vrtání. Během posledních
dvou desetiletí přitom vzrostla výroba vyměnitelných břitových destiček čtyřnásobně.
„Růst výroby byl tažen především investicemi do moderního strojového vybavení. Daní
za úspěšnou expanzi v uplynulých dekádách
je nyní plně využitá kapacita výrobního závodu,“ sdělil Radek Hudos, vedoucí komunikace ve společnosti. Firma se proto rozhodla
investovat nemalé peníze, aby mohla výrobní
kapacitu zvýšit o více než polovinu.
Nová hala vyroste v místě objektu, který
byl dosud využíván jako sklad. Přípravné
práce se již rozeběhly, po demolici staré skladové haly přijde na řadu příprava staveniště
a inženýrských sítí. „Vzhledem k tomu, že
se areál závodu nachází uprostřed obytné

zástavby, jsou všechny práce plánovány tak,
aby měly co nejmenší dopad na bezprostřední okolí. Rovněž konstrukce haly počítá
s umístěním technologií způsobem, jenž
minimalizuje přenos hluku do sousedství závodu,“ ujistil Radek Hudos. Dodal, že vlastní
výstavba nové haly odstartuje příští rok
a dokončena má být v roce 2024. Pracovat by
zde mělo až sedm desítek lidí.
Ještě letos chce firma instalovat na všechny vhodné budovy v areálu fotovoltaickou
elektrárnu, solární panely pak budou umístěny i na střeše nové haly. „Plánované investice
zahrnují rovněž modernizaci a zvýšení
kapacity odpadového hospodářství a další
zlepšení třídění odpadu v souladu s cíli
společnosti v oblasti udržitelnosti,“ zdůraznil
vedoucí komunikace a dodal, že více informací o projektu nové haly bude společnost
průběžně publikovat na svém webu a také
na stránce www.pracujtepronejlepsi.cz. -kv-
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Zemřel scenárista
a režisér Petr Švéda
Ve středu 22. června zemřel Petr Švéda,
scenárista a režisér, který se narodil v roce
1944 ve Zlíně, odkud se spolu s rodiči
přestěhoval do Šumperka. Po maturitě
na zdejším gymnáziu vystudoval režii
a scenáristiku na pražské FAMU. Poté
působil ve Filmovém studiu Barrandov
jako asistent režie, jako pomocný či druhý
režisér a podílel se na vzniku snímků
Hra o jablko (1976), Město mé naděje
(1978), Poslední mejdan (1983) a dalších.
Pro televizi pracoval například na seriálu
Plechová kavalérie nebo na televizním
filmu Povídka malostranská (1981). Napsal také scénář ke komediálnímu snímku
Víta Olmera Stav ztroskotání (1983). Jeho
jedinou samostatnou režisérskou filmovou
realizací byla pohádka O statečném kováři
z roku 1983. Od počátku devadesátých let
se totiž věnoval především režii českého
dabingu, v této souvislosti byl nominován
na prestižní Cenu Františka Filipovského.
-kv-

Šumperský zpravodaj

Kanibalové zvou na akci Den s baseballem
Šumperský baseballový tým Cannibals zve děti, jejich rodiče i širokou veřejnost na sportovně zábavné odpoledne na baseballovém hřišti v Šumperku v Temenici. Den s baseballem,
který podpoří Nemocnice Šumperk, MAPO group a město Šumperk, se uskuteční v neděli
4. září od 13 hodin v areálu šumperských Cannibals.
„Baseball je jako jeden z mála sportů
vhodný pro každého, pro velké, malé, hubené i pro ty, kteří mají pár kilo navíc. Všichni
zde mají své místo, proto neváhejte a dojděte
se svými ratolestmi v neděli po obědě do Temenice na baseballové hřiště. Najdete ho
v ulici Pod Senovou, před střelnicí,“ zvou
na akci pořadatelé. Návštěvníci se mohou těšit na DJ Petra Kamlara, jenž bude svou hudbou provázet celou akcí, na soutěže o ceny,
sportovní disciplíny spojené s baseballem

(házení, odpalování míčů, běhání po metách), ale i na skákací hrad, fotokoutek,
hromadný strečink pod vedením odborníků
ze šumperské nemocnice a v neposlední řadě
i na občerstvení.
Komu se baseball zalíbí, může se zúčastnit
náboru do týmu Cannibals. Ten se koná
ve středu 7. září od 15 hodin na baseballovém hřišti. Přijímány budou děti od
5 do 14 let. Více informací lze získat na www.
cannibals.cz.-can-

Místostarosta J. Jirgl (horní řada uprostřed) podporuje tým Cannibals a zve zájemce na nábor. Foto: Cannibals

Kanoistky TJ Šumperk sbíraly medaile na olympiádě dětí a mládeže
Jedenáct zlatých, čtyři stříbrné a jedna bronzová – celkem šestnáct medailí získaly na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci dvě kanoistky z TJ Šumperk Markéta Štěpánková a Barbora Ondráčková. V dresu Olomouckého kraje absolvovaly shodně osm disciplín a z každé si
odvezly medaili.
Na bitvy pod pěti kruhy obě stále vzpomínají. „Byla tam skvělá atmosféra. Všechno
bylo přesně jako na klasické olympiádě.
Proběhl slavnostní nástup jednotlivých krajů, nechyběl olympijský oheň a byla vztyčena
vlajka,“ přiblížila sportovní událost čtrnáctiletá Markéta Štěpánková, která závodila
v kategorii starších žaček.
Její kolegyně z týmu, dvanáctiletá mladší
žákyně Barbora Ondráčková, si pochvalovala
organizaci dekorování vítězů. „Dekorovalo

se nadvakrát, hned po závodě jsme dostaly
plyšáky a pak ještě následovaly stupně vítězů
a předávání medailí,“ popsala Barbora, jež
přiznala, že závody i atmosféru kolem nich
hodně prožívala.
Díky nim byl olympijský tým Olomouckého kraje nejúspěšnější ve vodáckém sportu.
Společně s nimi se o to zasloužila ještě olomoucká závodnice Valentýna Kočířová, která
všech svých osm startů proměnila ve zlato.
Obě kanoistky soutěží za oddíl TJ Šumperk,

Markéta Štěpánková (vlevo) a Barbora Ondráčková (uprostřed) vybojovaly
celkem šestnáct medailí. 
Foto: archiv
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Úspěšné kanoistky s maminkami, trenérem
a vedením města. 
Foto: -gerjejich trenérem je Samuel Rouča. Olympijské
medaile nebyly prvními, jež se jim podařilo
získat. Ve své sbírce mají trofeje z mistrovství
republiky, z českého i evropského poháru.
Markéta už také sbírá zkušenosti mezi dospělými. V budoucnu by obě rády reprezentovaly
Česko na skutečné olympiádě, Markéta by se
chtěla věnovat trenérství.
Za reprezentaci Šumperka oběma úspěšným sportovkyním podělovalo vedení města, starosta Tomáš Spurný a místostarostka
Marta Novotná.
-ger-
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Zpravodajství

Peloton plný hvězdných jmen odstartuje v Šumperku
Největší a tradičně nejkvalitněji obsazený cyklistický závod na českých silnicích Sazka Tour
zavítá po roce opět do Šumperka. Čtrnáctý ročník etapového podniku první kategorie UCI
se pojede v pěti krajích od 4. do 7. srpna, na Olomoucku přitom čekají závodníky čtyři etapy.
Poslední královská slavnostně startuje v Šumperku na náměstí Míru v neděli 7. srpna
v 11 hodin, před tím se jednotlivé týmy představí veřejnosti. Letošní novinkou je vložený
čtyřicetikilometrový závod na Dlouhé stráně pro hobby sportovce, který se pojede v sobotu
6. srpna před hlavním pelotonem.
Letos bude na Sazka Tour startovat dvaadvacet nejlepších sedmičlenných světových
a českých profesionálních cyklistických
týmů. Cílem organizátorů je dostat na start
nejlepší české reprezentanty, včetně aktuální
tuzemské jedničky Jana Hirta, vítěze jedné
z etap letošního Giro d’Italia. Z World Tour
jsou například přihlášeny týmy Team BikeExchange – Jayco a BORA – hansgrohe.
V Olomouckém kraji „zdolají“ závodníci
trasu dlouhou 714 kilometrů s celkovým převýšením více než deset tisíc metrů, protkaná
je divácky atraktivními místy, na kterých
leží vrchařské a sprintérské prémie. První
etapa povede ve čtvrtek 4. srpna z Uničova
do Prostějova, druhá má o den později start
v Olomouci a cíl na Pustevnách, ve třetí části

pojedou cyklisté v sobotu 6. srpna z Moravské Třebové na Dlouhé stráně a nedělní finále
vede ze Šumperka do Šternberka.
Slavnostní start poslední královské etapy,
dlouhé téměř sto osmdesát kilometrů,
je naplánován na jedenáctou dopolední
na náměstí Míru, ostrý se pak uskuteční
v Jesenické ulici. Peloton poté projede
ulicemi Zábřežskou, J. z Poděbrad a Bratrušovskou směrem do Jeseníků. Během etapy,
jež povede přes Hanušovice, Červenohorské
sedlo, Vidly, Hvězdu, Bruntál a Slezskou
Hartu do Šternberka, nastoupají závodníci
2 720 výškových metrů. Ve městech je v den
závodu potřeba počítat s uzavírkami center
a s průběžnými uzavírkami na trati, kudy
cyklisté pojedou.

Na trati u Šumperka roste nový most
Plným tempem pokračuje rekonstrukce a elektrizace trati z Olomouce do Šumperka v úsecích Uničov – Libina a Libina – Šumperk, jež začala loni. S dokončením obou staveb se počítá v závěru letošního roku, rychlost vlaků se díky domu zvýší až na sto kilometrů za hodinu.
Součástí rekonstrukce trati bylo i osazení konstrukce nového mostu u Šumperka,
který bude mít oproti svému předchůdci
dvojnásobnou délku. Původní nevyhovující

Součástí rekonstrukce trati bylo i osazení konstrukce nového mostu u Šumperka.

Foto: Správa železnic

most převáděl trať přes silnici ze Šumperka
na Hraběšice a Nový Malín. Průjezd pro automobily byl omezený jeho rozpětím a také
výškovým limitem. V rámci rekonstrukce
trati vybudovala zhotovitelská firma nové
železobetonové opěry a těžkým jeřábem
na ně postupně umístila dvě části ocelové
konstrukce s rozpětím 27 metrů.
Nový železniční most bude zároveň širší,
jeho štěrkové lože umožní tišší jízdu vlaků
i snazší údržbu. Silnice pod ním se díky většímu rozpětí napřímí a zahloubí, nová volná
výška podjezdu bude činit čtyři a půl metru.
Mezi Libinou a Šumperkem byly v celé
délce odstraněny koleje a z větší části také
odtěženo původní štěrkové lože. Pokračují
práce na mostech a propustcích. Stavbaři
odvodnili trať, vybudovali trativody a zajistili
svah poblíž Libiny. V Hrabišíně a Novém
Malíně postavili budovy pro technologie
a v Šumperku novou napájecí stanici, trať
už také lemují sloupy pro trakční vedení.
Probíhá výkop hlavní kabelové trasy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a pokládka kabelů. V následujícím období se budou
montovat také technologie zabezpečovacího
zařízení a trakčního vedení.
-ger-

Sazka Tour je největším a tradičně nejkvalitněji obsazeným cyklistickým závodem na českých
silnicích. 
Foto: J. Brychta
Letošní novinkou je vložený závod pro
hobby sportovce Sazka Tour Challenge, který se pojede v sobotu 6. srpna před hlavním
pelotonem a bude měřit čtyřicet kilometrů.
Odvážlivci by si měli vyzkoušet dvě drastická
stoupání z Koutů nad Desnou na Dlouhé stráně s celkovým převýšením zhruba
sedmnáct set metrů na dvaceti kilometrech.
V průběhu závodu budou Dlouhé stráně
uzavřené z obou stran. 
-zk-

Gentlemanskou firmou
roku 2022 se stala
společnost SHM
Zvláštní cenu Gentlemanská firma
roku 2022 v letošním 9. ročníku získala
šumperská společnost SHM. Zasloužila si
ji díky odpovědnému přístupu k podnikání ve vztahu ke svým zaměstnancům,
obchodním partnerům, regionu a udržitelnému rozvoji celé společnosti.
Společnost SHM, což znamená Super
Hard Materials, působí na trhu průmyslové přípravy PVD povlaků od roku 1993.
Firma neustále vyhledává nové a pokrokové technologie, k čemuž využívá vlastní
výzkumný tým a spolupráci s předními
univerzitami.
Prestižní cenu převzal na slavnostním
galavečeru CZECH TOP 100, který se
konal v závěru června ve Španělském
sále Pražského hradu, Petr Mrkos, ředitel
společnosti SHM. „Velmi nás těší, že
jsme získali toto prestižní ocenění. Je pro
nás velmi důležité vést veškerou výrobní a podnikatelskou činnost s ohledem
na životní prostředí a zároveň vytvářet co
nejpříjemnější podmínky pro zaměstnance. Bez spokojených zaměstnanců bychom
totiž dnes zdaleka nebyli tam, kde jsme,“
řekl Petr Mrkos.
-red-
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Mezinárodní folklorní festival

ŠUMPERK ROZTANČÍ V SRPNU
JIŽ POTŘICÁTÉ FOLKLORNÍ SOUBO
Srpnový Šumperk se po dvouleté nedobrovolné pauze opět promění v centrum exotiky a folklorního umění. Mezinárodní folklorní festival Šumperk přiveze na severní Moravu umělce ze světa a představí i tuzemské lidové tradice, tance a zpěvy. V programu
nebude chybět oblíbená „Roztančená ulice“.
Stejně jako v „předcovidových“ ročnících se bude hlavní program mezinárodního folklorního festivalu odehrávat v prostorách
Pavlínina dvora, vedlejší pak proběhne na malé scéně v sadech
1. máje „u sovy“ a „Roztančená ulice“ v pěší zóně města. „Návštěvníci festivalu se mohou těšit na špičkové soubory z Belgie, Bulharska, Mexika, Slovenska a Španělska,“ vyjmenovává zahraniční
hosty Libuše Březovská, ředitelka festivalu. Mezi českými folklorními soubory se představí Beskyd Zubří, Hořeňák z Lázní
Bělohrad, ostravská cimbálová muzika Iršava, Kelt Grass
Band ze Stránského, Kordulka a Cimbálová muzika
Matěje Kúrečky ze Starého Poddvorova, postřelmovská Markovice, přerovská Rabussa, domácí Senioři,
VHS – rock Přerov a Vonica 80 ze Zlína.
Festival otevře ve středu 10. srpna „cimbálovka“
Matěje Kúrečky při zahajovacím odpoledni, jež
se odehraje od páté odpolední na malé scéně
„u sovy“. „Následující čtvrteční odpoledne
zahájí o půl třetí Rabussa z Přerova, od dvou
hodin vystoupí zahraniční soubor a program završí
společné vystoupení šumperských Seniorů a postřelmovské Markovice,“ přibližuje druhý festivalový den Březovská.
Páteční program začne už v deset hodin dopoledne vystoupením
zahraničních souborů, na ně naváží děti z Kordulky ze Starého
Poddvorova a odpoledne „u sovy“ zakončí soubor z Bulharska.
Poté se již otevřou brány Pavlínina dvora. „Od páté hodiny zde
zahraje dlouholetý účastník festivalu Rabussa a o hodinu později

Web: www.festivalsumperk.cz
FB:

www.facebook.com/Mezinárodní-Folklorní-Festival
-CIOFF-IOV-Šumperk-230025973811939/

E-mail: mffsumperk@seznam.cz
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se na hlavní scéně postupně představí všechny zahraniční soubory
v rámci hlavního pořadu nazvaného ‚Vítejte u nás‘,“ doplňuje Březovská. Prozrazuje, že páteční večer završí světelná show postřelmovské skupiny Postrpoi.
V sobotu 13. srpna ráno přivítá zástupce všech účinkujících
souborů šumperský starosta na radnici. „Po slavnostním přijetí
začne zřejmě nejoblíbenější a nejatraktivnější část celého festivalu –
‚Roztančená ulice‘, kdy všechny domácí i zahraniční soubory
předvedou své umění přímo v ulicích městského centra,“
láká na akci Březovská a podotýká, že v sobotu odpoledne
vystoupí na malé scéně „u sovy“ české soubory. Od páté
odpolední proběhne v Pavlínině dvoře druhý hlavní koncert nazvaný „Až půjdeš do světa, zastav se!“, na kterém
vystoupí všechny zúčastněné soubory. Po jeho skončení
se mohou návštěvníci pod pódiem zapojit do „veselice“
a naučit se lidovým tancům.
Zajímavý program je nachystaný rovněž na neděli.
Od 10 hodin dopoledne vystoupí všechny participující
soubory. „Od třetí odpolední proběhnou koncerty VHS,
Kelt Grass Bandu a ‚cimbálovky‘ Iršava,“ přibližuje poslední
den festivalu jeho ředitelka.
Vstup na všechna vystoupení, jež se budou odehrávat na malé
scéně „u sovy“ v sadech 1. máje, je volný, stejně tak na „Roztančenou ulici“. Vstupné na páteční hlavní festivalový koncert přijde
dospělé na dvě stě korun, senioři a studenti zaplatí sto padesát
korun, v sobotu je pak vstupné na hlavní program o dvacet korun
levnější. Ti, kteří se v neděli vydají na vystoupení do Pavlínina
dvora, zaplatí jednotné vstupné sto padesát korun.
Další informace o festivalu najdou zájemci na internetových stránkách www.festivalsumperk.cz. Vyhledat
si ho mohou rovněž na Facebooku na stránce
„Mezinárodní Folklorní Festival CIOFF, IOV –
Šumperk“.-red-
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PROGRAM
STŘEDA 10. SRPNA
Malá scéna – u sovy
17.00 Posezení u cimbálu
ČTVRTEK 11. SRPNA
Malá scéna – u sovy
14.30 Rabussa Přerov
15.00 Vystoupení zahraničního souboru
16.00 Společné vystoupení souborů Markovice
Postřelmov a Senioři Šumperk
PÁTEK 12. SRPNA
Malá scéna – u sovy
10.00 Vystoupení zahraničního souboru
13.00 Kordulka Starý Poddvorov a soubor
z Bulharska
Velká scéna – Pavlínin dvůr
(vstupné 200/150 Kč)
17.30 Rabussa Přerov
18.00 1. hlavní koncert „Vítejte u nás“
22.00 Světelná show Postrpoi
SOBOTA 13. SRPNA
9.00 Přijetí zástupců souborů starostou
města Šumperka
10.30 Představení zúčastněných souborů
10.40 „Roztančená ulice“ na pěší zóně
Malá scéna – u sovy
14.00 Vystoupení tuzemských souborů
Velká scéna – Pavlínin dvůr
(vstupné 180/130 Kč)
16.00 Rabussa Přerov
17.00 2. hlavní koncert
„Až půjdeš do světa, zastav se“
21.00 Veselice – hrají a zpívají zúčastněné
soubory
NEDĚLE 14. SRPNA
Velká scéna – Pavlínin dvůr
(jednotné vstupné 150 Kč)
10.00 Vystoupení všech souborů
15.00 VHS – rock Přerov, Kelt Grass Band Stránské
a CM Iršava Ostrava
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Miroslav Koval
*26. 11. 1944
+15. 6. 2022
„Bydlíme uprostřed zahrad a luk s topolem
u potoka. V krajině zvlněné trávy a větrem
probouzených korun stromů. Nejde nám tu
ani tolik o umění, jako o přiblížení se obrazem a kresbou její úplnosti v touze po splynutí
s řádem světa v jeho odvěké, mizející podobě.“
Miroslav Koval z katalogu k výstavě Anežky Kovalové, Galerie Caesar, Olomouc,
květen 2009
Nebudu o Miroslavu Kovalovi psát v minulém čase. Zastávám názor, že výjimečný
umělec-tvůrce zanechává v prostoru, jejž
obývá, nejen své dílo, ale i neméně důležitou
energii, energii, která může žít dál a nadále
obohacovat konkrétní místo nebo člověka.
Jeho těžiště může být v Sobotíně, v Šumperku, v Olomouci i v Praze. Když jsem zhruba
před pěti lety vystupoval na střeše šumperského divadla, v rámci Dnů evropského
dědictví, předvedli jsme spolu s kapelou
Iglau Ungenau performanci na jeden zápisek
Jiřího Jílka. Rozpovídal jsem se v této souvislosti o stejnojmenné galerii, jíž je Miroslav
kurátorem téměř třicet let. Spontánně jsem
tehdy křiknul: „Šumperáci, je vaší povinností tuto galerii pravidelně navštěvovat,
svou návštěvou ji podpoříte, je to vzácný
a výjimečný prostor!“ Asi bych dnes nebyl
tak hlasitý a ultimativní, i když si to pořád
myslím.
Po mém odchodu ze Šumperka navštěvuji
galerii virtuálně. Zážitky pochopitelně už
nejsou tak silné, ale je tam neustále vidět
ta neuvěřitelná Mirkova energie, pečlivost,
promyšlenost do posledního nejen detailu,
ale i slova. Je to obdivuhodná práce, která
tady zůstává. Je zároveň těžištěm silného
pouta mezi významnými výtvarníky z České
republiky i ze světa, poutem mezi výtvarníky
z regionu, a samozřejmě poutem rodinným,
vždyť je to místo stálé expozice Jiřího Jílka,
otce Miroslavovy ženy Anežky Kovalové.
Bylo by pro celý region ostudné, kdyby Galerie Jiřího Jílka nepokračovala dál.
Nemohu mluvit o Mirkově výtvarné práci.
Na zmapování jeho tvorby jsou jiní, vzdělanější. Já jsem spíše lidsky zaujatý. Pamatuji
si, jak postupně jsem do jeho výtvarného
přemýšlení vstupoval, jak jsem poslouchal
jeho úvodní slova při vernisážích. Dodnes
si nechávám posílat listy z galerie, vždy si
vyhradím čas a bedlivě si je prostuduji. Je to
škola, která mi dala neuvěřitelné množství
podnětů nejen výtvarných, ale i literárních.
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Jeho způsob psaní je svým způsobem poezie,
jež skrze výtvarné umění mluví k podstatnému. Pokud něco nenávratně odešlo, tak
to jsou Miroslavovy texty. Jeho psaná slova,
jsou výjimečná v ponoru, v přirovnáních
a fundovanosti, která není školometská.
Ve slovních spojeních je tak originální, že
jeho rukopis zůstává rozpoznatelný hned
po prvním přečtení. Jeho jazyk ale vždy
směřuje k podstatě sdělení, nikdy se neutápí
v abstraktní rovině ani bezúčelné košatosti,
a především vždy slouží návštěvníkovi galerie, a rovněž i konkrétnímu výtvarníkovi.
Do jeho kreseb jsem vstupoval pomalu.
Jeho strohost mě chvíli mátla. Až když jsem
jednou zahlédl fotografii z Mirkova ateliéru,
kde byly kresby pohromadě na jedné ploše
a z mnohem větší perspektivy… Zůstal jsem
v údivu nad krásou jeho strohých, tušových
struktur. Nasměrovalo mě to k mnohem
větší prostotě, čistotě, dovedl jsem v jakékoli
struktuře vidět řád, jenž mi dával nejen
smysl, ale i estetické potěšení. Také jsem se
začal více zajímat o grafické techniky a ze
Šumperka došel až ke starým japonským
a čínským kresbám, a odtud byl jen krůček
k poezii. A tato dvojdomost mi už zůstala.
Když jsem přišel do galerie dřív, stál Mirek
jako vždy před vchodem se svojí cigaretou
v ruce a ukazoval mi kus zakřivené větévky.
Pod vousy mluvil něco tichého. Jediné, co
jsem postřehl jistě, bylo slovo dokonalost…
Jaká dokonalost? Dumal jsem v sobě i mimo
sebe a z galerie odcházel s „novými úkoly“.

Až teprve později jsem snad pochopil, že
není v lidských silách přemoci přírodu. Že
ji vlastně nemá smysl přemáhat. Že jediné,
co má smysl, je žít s ní a jejími procesy
v souladu. Platí to jak v životě, tak v umění.
Protože co může být krásnějšího než divoce
a přirozeně rostlý strom. Jeho konstrukce má
pevný řád, aby dovedl ustát i prudkou bouři
(na jedné noze), má dokonale sladěné barvy,
tvar větví i žilkoví listů, vše přesně strukturované ke konkrétnímu účelu. Onehdy k podzimu jsem našel bezlistý stonek s dokonale
vyváženými větévkami rostoucími po stranách. Bílou barvou jsem doprostřed kmínku
vepsal „je smutné, že každý list už tolikrát
spadl“. Myslel jsem při tomto tvůrčím procesu na Miroslava a jeho větvičku, zde jsme se
protnuli asi nejtěsněji.
Je to možná už rok, kdy jsme se naposledy
viděli v jejich sobotínském domě, malebně
usazeném v zahradě se stromy a potokem,
obklopeni pastvinami. Mirek seděl u kamen,
kouřil a pootevřenými dvířky vydechoval
kouř přímo do komína, aby v kuchyni nebyly
cítit cigarety. Bylo to úsměvné. Vzpomněl
jsem si na ikonickou fotografii Bohuslava
Reynka, jak sedí skrčený u kamen, poslouchá a přemýšlí, tvoří, škrábe brambory
nebo hladí kočku. Obraz úplně jiné doby,
fotografie minulosti, která se protíná s dobou
současnou. Miroslav ve mně zanechal obraz
jakési podstaty, nadčasovosti, ale i strachu,
že toto všechno se už nemusí opakovat.

A. Kauer
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NA REVIVAL INVAZI DORAZÍ „STOUNI“
A AC/DC

AC/DS revival je nejstarší český
tribute celosvětově slavné
australské party. 
Foto: archiv
Dům kultury Šumperk opět připravuje na závěr léta oblíbený festival Revival Invaze, který se
každoročně těší velké návštěvnosti. V pátek 19. srpna rozezní areál Pavlínina dvora již počtrnácté tvrdé kytarové riffy revivalových kapel legendárních AC/DC a The Rolling Stones.
„Tento letní revivalový mejdan pod širým
nebem má v Šumperku dlouholetou tradici.
Věříme, že se i letos přijdou návštěvníci
stylově rozloučit s letní sezonou a užít si
jedinečnou atmosféru festivalu,“ říká produkční domu kultury Michaela Horáková.
Prozrazuje, že v úvodu vyzve k tanci a zpěvu
valašská kapela Rockoví Lišáci. Barva hlasu
jejího frontmana Pavla Zdráhala je věrně
podobná rockerovi Jiřímu Schelingerovi.

Na Invazi zavítá Rolling Stones Revival.

Foto: archiv

Během vystoupení zazní nejen jeho skladby,
ale i celá mozaika českých hitů od Katapultu
přes Turbo, Václava Neckáře, Karla Gotta,
Kamila Střihavku až po Arakain.
Pozvání letos brněnský přijaly i další dvě
špičkové kapely. Tou první je Rolling Stones
Revival, jenž slibuje autentické vystoupení
plné zběsilé choreografie a rebelských kostýmů, přesně jak jsme u „Stounů“ a Micka
Jaggera už přesně šedesát let zvyklí. „Večer
zakončí AC/DS revival. Je to nejstarší český
tribute celosvětově slavné australské party,
který peckami Highway to Hell, Rock N
Roll Train nebo Back In Black nepochybně
přivede rockové fanoušky do extáze,“ soudí
Horáková.
Vstupenky na Revival Invazi lze koupit
on-line na SMS ticket a v předprodeji stojí
dvě stě padesát korun, v den konání se cena
vstupného zvýší o padesátikorunu. Hudební
program v Pavlínině dvoře začíná o sedmé
podvečerní. Více informací najdete na www.
dksumperk.cz.-red-

Pátky zpestří večerní rozhledy z radniční věže
Oblíbené večerní rozhledy v srpnu pokračují. Zájemci tak mohou každý pátek mezi devatenáctou a dvaadvacátou hodinou vystoupat na ochoz radniční věže. Nabídne se jim nejen jedinečný
pohled na Šumperk z ptačí perspektivy, ale i výhled do impozantní krajiny podhůří Jeseníků.
Během večerních rozhledů je v suterénu radnice, přístupném bočním vchodem
od morového sloupu, přítomná služba, u níž
lze zakoupit vstupenky. Ochoz radniční věže

se nachází ve výšce dvacet devět metrů nad
okolním terénem, část výstupu na věž tvoří
cesta výtahem, v té druhé čeká na návštěvníky jedenasedmdesát schodů. 
-red-

Kultura

Reynkovy fotomontáže
vystřídají v Pavilonu snímky
Jindřicha Štreita
Od poloviny července vystavuje v Pavilonu - Kabinetu fotografie a malého umění
v Radniční ulici své fotografické montáže Daniel Reynek, syn grafika, básníka
a překladatele Bohuslava Reynka. V jeho
fotografiích hraje hlavní roli především
příroda, důraz klade na prolínání tvarů,
barev a v neposlední řadě na světelnost
objektů. Výstava nazvaná Šťastný svět
potrvá do 15. srpna.
O tři dny později, ve čtvrtek 18. srpna,
bude v Pavilonu otevřena výstava Jindřicha Štreita. Představí na ní výběr fotografií ze své nové knihy nazvané Být doma.
Publikace obsahuje snímky přibližující
domácí specializovanou paliativní péči,
jež Jindřich Štreit nafotil v regionu působnosti šumperské Charity v letech 2020
a 2022. Slavnostní křest knihy proběhne
v pátek 16. září v 18 hodin v klášterním
kostele.-red-

Současná výstava představuje v Pavilonu fotografické montáže Daniela Reynka.

TapTýda se rozloučí
s prázdninami
V úterý 30. srpna rozezpívá dvorek
Knihovny TGM TapTýda, která „uzrála“
v Loučné nad Desnou v roce 2010 jako
plod činnosti školního sboru Loučňáček,
jehož absolventi měli nezřízenou chuť
pokračovat ve své pěvecké a hudební činnosti. Dnes už v jejich řadách stojí i mnozí
další „zpěvumilové“. Koncert pojatý jako
rozloučení s prázdninami začíná o páté
odpolední. Pokud nebude přát počasí,
odehraje se ve velkém sále knihovny.
Vstupné je dobrovolné.
-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 14. 9. Lidová architektura,
výstavní síň, muzeum
Do 11. 9. Putování za motýly,
výstava ze zoologických sbírek muzea,
Hollarova galerie, muzeum
Do 4. 9. Zaniklá sídla Moravy
a Slezska, Rytířský sál, muzeum
Do 2. 10. Středověk hrou,
Muzejíčko, muzeum
Do 25. 9. Jan Barančík: Jeseníky
z nebe, autorská výstava fotografií,
Galerie mladých, muzeum
Stálá expozice VM Šumperk:
Příroda a dějiny severozápadní
Moravy, muzeum
Od 3. 8. do 28. 8. Marta Morice
(*1971): „Dovnitř“, Galerie J. Jílka
Do 31. 8. Prázdninová a absolventská
výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Šumperk, 1. patro jižního křídla,
dům kultury
Do 31. 8. Martin Chvíla: Ležito
Nazemi, výstava digitálních koláží
z odpadů a odpadků, doplněná
fotografiemi, půjčovna pro dospělé,
knihovna
Do 15. 8. Daniel Reynek: Šťastný
svět, fotografické montáže, Eagle
Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet
fotografie a malého umění
Od 18. 8. do 19. 9. Jindřich Štreit
– Být doma, výstava výběru fotografií
z nové knihy, Eagle Gallery: Galerie
Pavilon – Kabinet fotografie a malého
umění
Do 8. 9. Josef Mžyk, výstava grafiky
a kreseb, Eagle Gallery: Galerie Fabrika
– Kabinet grafiky
Pondělí 1. srpna
15.15 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
17.30 Thor: Láska jako hrom 3D,
USA, akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
20.00 Elvis, USA, AUS, životopisný,
drama, hudební, 12+,
Úterý 2. srpna
9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně pro děti a mládež – Za Karkulkou
do pohádky kolem světa a pak zpátky:

Červená Karkulka v Africe, hry, soutěže, aktivity pro děti v doprovodu rodičů a prarodičů, půjčovna pro mládež,
knihovna
15.15 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
17.30 Thor: Láska jako hrom, USA,
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
20.00 Top Gun: Maverick, USA, akční,
drama, 12+
Středa 3. srpna
10.00 Zlouni, USA, animovaný, akční,
komedie, ČZ
14.50 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
17.05 Thor: Láska jako hrom, USA,
akční, dobrodružný, fantasy, 12+, ČZ
18.00 Marta Morice (*1971): „Dovnitř“,
vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka
19.30 Artvečer – FK: Apocalypsa: Final
Cut, USA, 1979, drama, válečný
Čtvrtek 4. srpna
15.50 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
16.00 Komentovaná prohlídka
výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska,
Rytířský sál, muzeum
18.05 Střídavka, ČR, komedie, 12+
20.00 Arthur: Prokletí, FR, horor, 12+
Pátek 5. srpna
8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
15.50 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
18.05 Střídavka, ČR, komedie, 12+
19.00–22.00 Večerní rozhledy
z radniční věže, boční vchod v suterénu
radnice, nám. Míru
20.00 Bullet Train, USA, akční, 12+,
Sobota 6. srpna
15.50 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
18.05 Střídavka, ČR, komedie, 12+
20.00 Bullet Train, USA, akční, 12+,

Neděle 7. srpna
11.00 SAZKA Tour 2022: královská
etapa Šumperk – Šternberk, slavnostní
start 4. etapy, náměstí Míru
14.20 Mimoni 2: Padouch přichází,
USA, animovaný, komedie, ČZ
16.15 Planeta Praha, ČR, dobrodružný,
dokument
17.00 Fotbal muži A: FK Šumperk A –
FK Kozlovice, hřiště Tyršův stadion
18.05 Střídavka, ČR, komedie, 12+
20.00 Arthur: Prokletí, FR, horor, 12+
Pondělí 8. srpna
15.00 Komentovaná prohlídka města
„Procházka Malou Vídní“, rezervace
na tel. 583 214 000, sraz v infocentru
16.00 DC Liga supermazlíčků, USA,
animovaný, rodinný, dobrodružný, ČZ,
18.10 Planeta Praha, ČR, dobrodružný,
dokument
20.00 Střídavka, ČR, komedie, 12+
Úterý 9. srpna
9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně
pro děti a mládež – Za Karkulkou
do pohádky kolem světa a pak zpátky:
Červená Karkulka v Antarktidě, hry,
soutěže, aktivity pro děti, půjčovna pro
mládež, knihovna
17.00 Martin Chvíla – Ležito
Nazemi, komentovaná prohlídka
výstavy, půjčovna pro dospělé, knihovna
Středa 10. srpna
10.00 Velký červený pes Clifford,
USA, animovaný, rodinný, komedie,
ČZ
17.00 Mezinárodní folklorní
festival: Posezení u cimbálu – CM
Matěje Kúrečky Starý Poddvorov, malá
scéna „u sovy“, sady 1. máje
20.00 Artvečer – FK: Ghost Dog – Cesta
samuraje, USA, FR, drama, krimi, 15+
Čtvrtek 11. srpna
14.30 MFF: Vystoupení souboru
Rabussa Přerov, malá scéna „u sovy“,

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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sady 1. máje
15.00 MFF: Vystoupení
zahraničního souboru, malá scéna
„u sovy“, sady 1. máje
16.00 MFF: Vystoupení souborů
Markovice Postřelmov a Senioři Šumperk,
malá scéna „u sovy“, sady 1. máje
Pátek 12. srpna
10.00 MFF: Vystoupení
zahraničního souboru, malá scéna
„u sovy“, sady 1. máje
13.00 MFF: Vystoupení souboru
Kordulka Starý Poddvorov a souboru
z Bulharska, malá scéna „u sovy“, sady
1. máje
17.30 MFF: Vystoupení souboru
Rabussa Přerov, velká scéna Pavlínin
dvůr, areál muzea
18.00 MFF: „Vítejte u nás“
– 1. hlavní koncert, vystoupení
zahraničních souborů, velká scéna
Pavlínin dvůr, areál muzea
19.00–22.00 Večerní rozhledy
z radniční věže, boční vchod v suterénu
radnice, nám. Míru
22.00 MFF: Světelná show Postrpoi,
velká scéna Pavlínin dvůr, areál muzea
				
Sobota 13. srpna
10.30 MFF: Představení
zúčastněných souborů, nám. Míru
u radnice
10.40 MFF: „Roztančená ulice“,
pěší zóna
14.00 MFF: Vystoupení českých
souborů, malá scéna „u sovy“, sady 1. máje
16.00 MFF: Vystoupení souboru
Rabussa Přerov, velká scéna Pavlínin
dvůr, areál muzea
17.00 MFF: „Až půjdeš do světa,
zastav se“ – 2. hlavní koncert,
vystoupení všech zúčastněných
souborů, velká scéna Pavlínin dvůr,
areál muzea
21.00 MFF: Veselice – výuka
lidových tanců, hrají, zpívají a učí
zúčastněné soubory, velká scéna
Pavlínin dvůr, areál muzea
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

Neděle 14. srpna
10.00 MFF: Vystoupení všech
souborů, velká scéna Pavlínin dvůr,
areál muzea
15.00 MFF: Vystoupení souborů
VHS – rock Přerov, Kelt Grass Band
Stránské a CM Iršava Ostrava, velká
scéna Pavlínin dvůr, areál muzea
17.00 Fotbal muži B: FK Šumperk B –
FK Úsov, hřiště Tyršův stadion

Kalendář akcí
sál domu kultury
19.00–22.00 Večerní rozhledy
z radniční věže, boční vchod v suterénu
radnice, nám. Míru
Neděle 21. srpna
15.00 Komentovaná prohlídka
výstavy Lidová architektura na
Šumpersku, výstavní síň, muzeum
17.00 Fotbal muži A: FK Šumperk A –
FK Šternberk, hřiště Tyršův stadion

Úterý 16. srpna
9.00–11.30 Prázdniny v půjčovně
pro děti a mládež – Za Karkulkou
do pohádky kolem světa a pak zpátky:
Červená Karkulka v Jižní Americe, hry,
soutěže, aktivity pro děti, půjčovna pro
mládež, knihovna
17.00 Koncert na dvorku: Nedělní
chvilka volna, dvorek knihovny
18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk
– HC Dukla Jihlava, přípravné utkání,
zimní stadion

Pondělí 22. srpna
15.00 Komentovaná prohlídka města
„Procházka Malou Vídní“, rezervace
na tel. 583 214 000, sraz v infocentru

Středa 17. srpna
10.00 Encanto, USA, animovaný,
dobrodružný, komedie, ČZ
20.00 Artvečer – FK: Sedmikrásky,
Československo, 1966, komedie,
experimentální, 12+

Čtvrtek 25. srpna
16.00 Komentovaná prohlídka
výstavy Lidová architektura na
Šumpersku, výstavní síň, muzeum

Čtvrtek 18. srpna
Jindřich Štreit – Být doma, otevření
výstavy výběru fotografií z nové knihy,
Eagle Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet
fotografie a malého umění
16.00 Komentovaná prohlídka
výstavy Lidová architektura
na Šumpersku, výstavní síň, muzeum
18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk
– JKH GKS Jastrzębie, přípravné utkání,
zimní stadion
Pátek 19. srpna
19.00 REVIVAL INVAZE 2022:
Rockoví Lišáci, Rolling Stones
Revival Brno, AC/DS revival,
Pavlínin dvůr, v případě deště velký
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3,
tel. 583 212 000, www.kinosumperk.cz, ČZ =
české znění, v kalendáři akcí jsou pouze snímky,
u nichž byly datum, případně čas uvedení
v době uzávěrky tohoto čísla známy.
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel. 583 214 212–
214, Komín: Komenského 9, tel. 583 283 481,
www.doris.cz
Informační centrum Šumperk:
budova divadla na Hlavní třídě 14, otevřeno
po–pá od 8 do 17 hod., so a ne od 9 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod., tel.: 583 214 000,
e-mail: ic@sumperk.cz, www.infosumperk.cz

Středa 24. srpna
10.00 Tajemství staré bambitky, ČR,
pohádka
20.00 Artvečer – FK: Řeka, AUS,
dokumentární
21.00 Kdo je tady ředitel?, severská
komedie, VK, letní divadlo, sady 1. máje

Pátek 26. srpna
19.00–22.00 Večerní rozhledy
z radniční věže, boční vchod v suterénu
radnice, nám. Míru
Neděle 28. srpna
16.30 Fotbal muži B: FK Šumperk B –
Sokol Jestřebí, hřiště Tyršův stadion
Úterý 30. srpna
17.00 Koncert na dvorku: TapTýda
– loučení s prázdninami, dvorek
knihovny, za nepříznivého počasí velký sál
Středa 31. srpna
10.00 Zakletá jeskyně, ČR, SR,
pohádka
20.00 Artvečer – FK: Tygři, SE, IT, DK,
drama, sportovní
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22,
tel.: 583 363 070, www.muzeum-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
Hokej: www.dracisumperk.cz,
www.hkmdsumperk.cz
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Radost mi dělá každý
podařený koncert, říká
Helena Stojaníková
Opravdu vydařenou „narozeninovou“ oslavu uspořádal v polovině června
Šumperský dětský sbor, od jehož vzniku
letos uplyne neuvěřitelných šedesát let.
Dvoudenní koncertování si patřičně
užili nejen současní zpěváci, ale i bývalí
členové a příznivci tohoto šumperského
„fenoménu“. O to víc, že šlo po dlouhé
covidové přestávce o první velkou akci bez
roušek, testování či jiných omezení. Jak se
podařilo sboru „přežít“ poslední dva roky
poznamenané koronavirovou pandemií,
v čem byla jiná právě uplynulá sezona a co
čeká sborové děti v té nadcházející? Nejen
o tom si redakce povídala se sbormistryní
Helenou Stojaníkovou.
Poslední dva roky byly pro pěvecké sbory dobou velmi složitou. Co bylo nejtěžší?
Těžké bylo prakticky celé období, neboť
jsme nevěděli, jak dlouho budou omezení
trvat, za jakých podmínek budeme moci
fungovat třeba za týden, za měsíc… Snažili
jsme se proto nové situaci přizpůsobit, informovat děti a rodiče tak, abychom je zbytečně
nemátli, takže po organizační stránce to
bylo hodně složité. Například předloni před
Vánocemi, kdy se školy na krátkou dobu
otevřely, sice mohly děti do sboru docházet,
ale nemohlo se zpívat. Jednu dobu bylo
možné zkoušet pouze v malých skupinách,
jindy se zase mohlo zpívat jen venku, takže
jsme chodili do Pavlínina dvora nebo jezdili
do Švagrova. Neustále jsme tedy hledali
cesty, jak to udělat, abychom splnili nařízená
opatření, chovali se zodpovědně a zároveň
udrželi chod sboru a zájem dětí o zpívání. To
bylo samozřejmě velmi náročné.
Podepsala se pandemie nějak na počtu
dětí, například tím, že se některé do sboru
nevrátily?
Myslím, že ne tak zásadně, jak si veřejnost
zřejmě myslí. Není to tak, že by covid způsobil, že děti zpívání nechaly. I před pandemií
se běžně stávalo, že se některé děti, zejména
ty z mladších oddělení, na konci školního
roku ze sboru odhlásily, protože si našly
jinou činnost, jež je víc bavila a naplňovala.
Je ale možné, že v poslední době odešly děti,
které takovou náhradní činnost neměly, ale
ztratily motivaci.
Jediný dopad covidu vidím u přípravného
oddělení Růžové děti, kam chodí prvňáčci.
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Letošní kulatiny sboru oslavili současní
zpěváci dvěma koncerty. Foto: M. Dvořáček
Do něj nám loni nastoupilo velmi málo
dětí. Důvodem ale bylo hlavně to, že jsme
nedělali zápis, protože nebylo jasné, za jakých
podmínek budeme fungovat. A zvát děti
do sboru s tím, že se musejí dvakrát týdně
testovat, a že nevíme, zda budou moci zpívat,
bylo neseriózní. Zde je tedy nižší počet dětí
znatelný a já doufám, že letos i toto oddělení
naplníme. Možnost zapsat své dítě do sboru mají rodiče až do 8. září, kdy začínáme
zpívat. Na našem webu lze vyplnit on-line
formulář, my se ozveme a domluvíme se
na osobním setkání, během něhož nám dítě
zazpívá jednu písničku. Samozřejmě stále
platí, že každé dítě, které chce ve sboru zpívat, rádi přijmeme.
Dnes máte za sebou první sezonu bez
výraznějších omezení, jak ji hodnotíte?
Nebyla to úplně běžná sezona a běžná
práce. Od listopadu až do konce března covid
stále probíhal, takže jsme se potýkali s absencemi kvůli karanténě, nemoci i jiným rodinným důvodům. Starší děti se před koncerty
musely testovat, což byla velká organizační
zátěž. To, že jsme mohli v listopadu udělat
první velký koncert Růžových dětí v domě
kultury, který jsme věnovali Tomáši Motýlovi
k jeho životnímu jubileu, a následně prosincový vánoční koncert, byl malý zázrak. Bylo
to velmi náročné, ale mohu říct, že podzi-

mem a zimou jsme propluli velmi statečně.
Jaro už bylo standardnější a děti si zazpívaly dosyta. Celkem mělo každé přípravné
oddělení šest vystoupení a s hlavním sborem
jsme měli třiadvacet koncertů a vystoupení.
Když si teď uvědomím, co všechno se muselo zvládnout a za jakých podmínek, myslím,
že celá sezona nakonec dopadla velmi dobře.
Červnový výroční víkend tak byl obrovskou
odměnou nejen pro obecenstvo, ale hlavně
pro nás.
Právě vystoupení a soutěže jsou pro děti
motivující. Návrat na koncertní pódium
po tak dlouhé pauze pro ně ale asi nebyl
úplně jednoduchý, že?
Koncerty jsou nejen motivující, ale jsou
i cílem a zároveň neodmyslitelnou součástí celého procesu učení, neboť způsob
koncentrace při vystoupení je úplně jiný než
při zkoušce. I při ní se samozřejmě snažíme
pracovat naplno, ale zpívat pro obecenstvo je
další zážitek. Právě ona zkušenost z koncertního jeviště dětem v posledních dvou letech
chyběla, a to nejen samotné zpívání, ale
i vše, co se odehrává kolem. Musejí se umět
přemístit, nastoupit, odejít z jeviště, musejí
fyzicky zvládnout zpívat dvacet minut a starší děti i déle. To nepřichází jen tak ze dne
na den, jde o několikaletý proces, během
něhož děti získávají zkušenosti. Pandemie ho
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přerušila a my jsme museli na období před
covidem navázat. Vyžádalo si to samozřejmě více přípravy, museli jsme se vracet
zpátky a mnohé připomínat, ale stálo to
za to a děti návrat zvládly skvěle.

Jílkova galerie představí tvorbu Marty Morice

Prozradíte, který koncert vás v uplynulé sezoně nejvíc potěšil?
Potěšily mě všechny. Každé vystoupení
je totiž jiné, má odlišnou atmosféru. Radost mi tak dělá každý podařený koncert.
Po těch dvou letech si totiž možná víc
uvědomuji, že by se mohlo stát, že sbor
najednou nebude.

Výtvarnice, novinářka a publicistka Marta
Morice (*1971) pochází z Havlíčkobrodska, ale již od devadesátých let žije a tvoří

Takový černý scénář se naštěstí nenaplnil a Šumperský dětský sbor se dokonce
během „covidové“ pauzy rozrostl o nové
oddělení – komorní sbor. Byl to dlouhodobý záměr?
Vůbec ne. Přišlo mi jen líto, že starší
děti, které jsou ve sboru deset i dvanáct
let, si ty poslední dva roky nemohou užít.
Chtěla jsem pro ně něco udělat, byla jsem
ochotná si přidat trochu víc práce a rozšířit
zpívání na další oddělení, pokud o to
budou stát. Byl to spontánní nápad, který
se setkal s nečekanou odezvou, a my si to
v posledním roce opravdu užili, byť to byla
pro všechny velká časová zátěž. Chceme
ale pokračovat a máme už i nějaké plány
pro příští sezonu. Komorní sbor nám navíc
dává další možnosti v repertoáru, zkoušíme například i skladby pro smíšené hlasy.
Co vás tedy v nejbližších týdnech
a v novém školním roce čeká?
V srpnu samozřejmě tradiční soustředění ve Švagrově, kde mladší děti
z přípravných oddělení vystřídají po pěti
dnech děti z hlavního sboru. Na podzim
bychom chtěli právě s komorním sborem
vyjet do Lisabonu na soutěžní festival a už
teď se těšíme, že k nám příští rok na jaře
zavítá sbor Calicantus s Mariem Fontanou
ze švýcarského Locarna. Naše děti by se
pak měly do Locarna vypravit koncem
dubna. Je to vždy velmi srdečné a přátelské
setkání, na něž všichni dlouho vzpomínáme. Chybět samozřejmě nebudou klasické
koncerty všech oddělení – první koncert
Růžových dětí, vánoční koncert, adventní
koncertování a tříkrálový koncert, který
jsme ve spolupráci s místní Charitou pořádali poprvé letos v lednu. Myslím, že se
opravdu vydařil, takže už přemýšlím o programu na příští rok. Pokud na to budeme
mít síly a veřejnost bude o koncert stát,
budeme v nové tradici rádi pokračovat.
Přeji, ať vám všechny plány vyjdou,
a děkuji za rozhovor.
Z. Kvapilová

Skleněné krajiny, objekty a kresby Josefa Divína vystřídají v srpnu v Galerii Jiřího Jílka malby
Marty Morice, české malířky, žijící ve francouzské Bretani. Výstava nazvaná „Dovnitř“ bude
zahájena vernisáží ve středu 3. srpna v 18 hodin a potrvá do 28. srpna.

V Jílkově galerii vystaví svá díla Marta Morice.

ve Francii. Často se ve svých malbách zabývá
sociálně laděnými motivy, ale nejsilněji působí její otisky přírodnin na papír. Do malby
vnáší zcela osobitý vizuálně gestický přístup,
dynamiku a intelektuální podtext zároveň.
„Když pracuji s barvou, myslím na její
hloubku, na místo jinde, na prostor pro projekci našich vlastních myšlenek, na neurčité
formy. Pohybuji se vpřed v barvách, jako se
pohybuji vpřed v hlubokých lesích střední
Evropy, kde se člověk ztrácí a nachází sám
sebe. Čím více se nořím do barev, tím více
rozeznávám propast vodního světa. Akvarel
mě zajímá jako skvrna, jako náhoda chtěná
i nechtěná, nepředvídatelnost výsledku,
těžké cestě k lehkosti,“ říká Marta Morice.
-red-

Šumperské divadlo zahraje koncem srpna
během dvoudenní akce ve Valdštejnské zahradě
Bude tomu už téměř deset let, kdy Divadlo Šumperk zavítalo se svou produkcí do Prahy.
Dlouhé čekání se ovšem chýlí ke konci, činoherní soubor z Moravy navštíví hlavní město
hned se dvěma tituly. Stane se tak v kouzelných prostorách Valdštejnské zahrady. Pravidelně
se zde koná řada výstav, koncertů a samozřejmě také divadelní produkce. Ta šumperská se
uskuteční během posledního srpnového víkendu.
Pátek 26. srpna bude patřit komedii Kdo
je tady ředitel?. Populární adaptaci filmu
Larse Von Triera o zkrachovalém herci,
který je nastrčen na pozici šéfa korporátní
společnosti, v Šumperku zrežíroval absolvent
DAMU Mikoláš Tyc. V sobotu 27. srpna pak
přijde na řadu Frankenstein. Legendární
hororový román Mary W. Shelley se v Šumperku dočkal nové adaptace, jež děj posouvá
do současnosti, nebo možná blízké budoucnosti. Hrdinou je mladý geniální vědec
Viktor, který se kromě tvorby vynálezů věnuje rovněž popularizaci vědy na sociálních
sítích. Vlivnému youtuberovi se ale jeden
z jeho vynálezů vymkne. Tragikomedii nejen
o Monstru, ale též o mužském egu, režijně
zpracoval Michal Zetel, nový umělecký šéf
Horáckého divadla v Jihlavě.
„Naše divadlo se nachází geograficky
poměrně dost daleko od kulturních center.
Dvoudenní akce ve Valdštejnské zahradě je
pro nás šance prezentovat, jaká představení
u nás děláme. A to před diváky, kteří by si
k nám za normálních okolností těžko hledali
cestu. Jsme za tuto příležitost moc vděční,

Ve Valdštejnské zahradě odehraje šumperské
divadlo Frankensteina. 
Foto: P. Nesvadba
jmenovitě panu senátorovi Adámkovi, bez
něhož by se akci nepodařilo zorganizovat.
Srdečně zveme všechny diváky, jakož i vážené kolegy z divadelní branže,“ dodává k akci
Matěj Kašík, ředitel a umělecký šéf Divadla
Šumperk. Obě hry, které byly nasazeny
v divadelní sezoně 2021/22, budou k vidění
v otevřených prostorách zahradního sálu
od 20.30 hodin. Vstupenky jsou již nyní
k dispozici na síti goout.net.

Tisková zpráva Divadla Šumperk
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Martin Chvíla provede
zájemce svou výstavou
v knihovně
Do konce srpna je v půjčovně pro dospělé
k vidění výstava Martina Chvíly nazvaná
Ležito Nazemi. Představuje na ní své digitální koláže z odpadů a odpadků z okolí,
doplněné vyfocenými všemožnými strukturami. Výstavou provede autor zájemce
v úterý 9. srpna od 17 hodin. Vysvětlí, jak
jeho obrazy vznikají, a příchozí se mohou
těšit i na několik písniček, které zahraje
a zazpívá.-red-

Knižní tipy
pro čtenáře
Z nových knih,
pořízených do fondu
knihovny, doporučujeme román francouzské
spisovatelky Delphine
de Vigan Děti nade vše,
ve kterém upozorňuje
na problematiku dětských hvězd internetu.
V příběhu na pomezí thrilleru, dokumentu
a sci-fi představuje dvě odlišné hrdinky.
Mélanie svou touhu po slávě zhmotňuje
vytvořením Youtube kanálu svých dvou
malých dětí a stává se dokonalou matkou-influencerkou. Jejím protikladem je policistka Clara, znepokojená zneužíváním dětí
v digitálním prostoru. Jejich cesty se propojí,
když jednoho dne Mélaniina šestiletá dcera
beze stopy zmizí.
Další tipy čtenářům
beletrie: H. Murakami – První osoba
jednotného čísla, M. Bonnefoy – Dědictví,
P. Rautiainenová – Popel a sníh, J. Harrisová
– Jiná třída, M. Marcinów – Osiřelec,
B. Bennett – Matky, A. Blake – V jeho stínu,
S. Wilková – Až uvidíš moře, V. Dušková
– Třinácté okno, A. Moricová – Až půjdeš,
zavři za sebou
thriller, detektivka: K. Trpková – Vesnice,
T. Weaver – Stín ve dveřích, A. Hodgsonová – Ďábel v Marshalsea, A. Mayne – Černý
korál, F. Thilliez – Černá smrt, J. Carr –
Pravý věřící
naučná: L. Bartošová – Novinářky,
A. S. Magnason – O času a vodě, C. Steelová
– Sitopie
dětská: A. Mornštajnová – Kapka Ája,
A. Stelmaszyk – Srandičky kočičí partičky,
O. Stehlíková – Mojenka
Zpracovala M. Hlamichová,
Knihovna TGM
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Nedělní chvilka volna míří do knihovny
Dvorkem šumperské Knihovny TGM budou v úterý 16. srpna znít standardy, které v osmdesátých letech minulého století proslavila zpěvačka nevšedního hlasu Eva Olmerová. Představí
se zde nové místní uskupení, nazvané Nedělní chvilka volna.
Skupina vznikla v době koronavirové
pandemie z popudu zpěvačky Michaely
Vašíčkové. „Písně, jež Eva Olmerová zpívala,
nemůže interpretovat každý. Míša ale jejich
atmosféru umí procítit a prožít. Hudebníky,
kteří by její zpěv doprovodili, hledala poměrně dlouho. Jak se jí to podařilo, budou
moci posoudit všichni, kdo na koncert

přijdou,“ říká ředitelka knihovny Kamila
Šeligová. Vzápětí prozrazuje jména dalších
členů nové formace, v níž na kytaru hraje
Jiří Dvořák, na kontrabas Jindra Báťková
a na housle Ludmila Hrušková. Šansony,
skladby jazzové a latinskoamerické nabídne
Nedělní chvilka volna v areálu dvorku
knihovny od páté odpolední.
-zk-

„Úhelný kámen“ Hraběšic
Publikací o historii Hraběšic, kterou jsem napsal s Helenou Večeřovou, se jako červená nit
vine úzká souvislost této obce se Šumperkem. Šumperské panství bylo zeměpanským zbožím
a do šlechtické držby (Žerotínů) se dostalo až na počátku 16. století. Když Žerotínové šumperské dominium rozškubali vznikem samostatného bludovského a losinského panství, odkoupili
v roce 1569 od nich šumperští měšťané šumperský zámek se statkem, k němuž patřily i Hraběšice. Obec pak zůstala součástí Šumperka až do roku 1848. V letech 1976 až 1990 se Hraběšice
s Krásným staly pro Šumperk příměstskou rekreační oblastí.
Koupě šumperského zámku s Hraběšicemi
ti požádala majitelka mlýna čerta, aby jí
v roce 1569 je pokládána za první písemdo prvního kuropění obstaral nový mlýnský
nou zmínku o vesnici, nicméně lze doložit,
kámen. Když se ďábel s kamenem blížil
že Hraběšice existovaly již v roce 1455! Je
k mlýnu, mlynářka ze strachu před věčným
však zřejmé, že vznikly ještě mnohem dříve.
zatracením přinutila kohouta, aby zakokrhal.
Podle hypotézy Ladislava Hosáka byly spolu
Čert vztekle kámen poblíž mlýna zahodil
se Šumperkem založeny v letech 1269-1276
a zmizel.
Hrabišem ze Švábenic. Tato úvaha je nepřiV roce 1885 Franz Lukas nedaleko mlýna
jatelná. Na tomto místě pouze upozorním,
našel podivný kámen a informoval o tom
že Švábeničtí ze Švábenic měli v erbu čtyři
veřejnost ve vídeňském časopise Antropolorozletité střely, zatímco Šumperk má dodnes
gické společnosti. Jednalo se o rulu elipsovive znaku bílý jelení paroh. V tomto symbolu
tého tvaru o rozměrech 140 x 47 cm. Podle
se skrývají počátky města.
Lukase jde o kámen na drcení rudy.
Hraběšice slují německy Rabenseifen.
Na Schliemannově Tróji vidíme, že ono
Spojení slov Rabe (havran) a seifen (rýžováGoethovo „básnění a pravda“ může někdy
ní) dává tušit, že se v obci rýžovaly (seifen)
vyznít v pravdivé sloky. A tak je možné, že
drahé kovy. Potvrzení tohoto faktu hledám
by znovunalezený mlýnský kámen mohl
v úvodu publikace v německých ústních trabýt úhelným kamenem pro počátky nejen
dicích Hraběšic. Podle nich se v místě domu
Hraběšic, ale i Šumperka!
D. Polách
čp. 17 na dolním
konci vesnice nacházela „Putzerei“,
tzn. zařízení, které
můžeme ztotožnit
s mytím, lépe řečeno s rýžováním.
Součástí musel
být mlýn na drcení zlato(stříbro)
nosné rudy, která
se těžila na jižním
svahu masivu
Trousnice, kde se
nacházely šachty
(Berglöcher).
Barevná kresba Hraběšic s kostelem sv. Jakuba a Filipa z roku 1843.
Podle pověs-
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Šumperské proměny:
Autobusové nádraží
Šumperské autobusové nádraží bylo
podobně jako krematorium a bazén
na Benátkách budováno v tzv. akci
„Z“, tedy prostřednictvím brigádnických aktivit obyvatel. Stavět se
začalo v roce 1973, kdy bylo rozhodnuto o přesunu stanovišť autobusů
meziměstské dopravy z prostoru před
vlakovým nádražím a přilehlých ulic
na současné místo. Původní zastávky
měly nadále sloužit městské dopravě.
Od září téhož roku byla v Šumperku
poprvé zavedena okružní městská
linka. Nové nádraží, vybavené čtveřicí
krytých nástupišť s osvětlením, bylo
do provozu předáno 30. května
1975. Ve druhé etapě byla postavena
výpravní budova s čekárnou, pokladnou, informační kanceláří, úschovnou
zavazadel, zázemím pro personál,
sociálním zařízením a bufetem. V roce
2018, po čtyřech desetiletích fungování, muselo být zastřešení nástupišť
z bezpečnostních důvodů odstraněno.
Rekonstrukce nádraží započala v květnu 2019. V roce 2020 musely autobusy
zajíždět k provizorním stanovištím
ve Fialově a Jeremenkově ulici. Od
18. ledna 2021 cestujícím slouží nový
dopravní terminál, vybavený moderními technologiemi a usilující o ekologická řešení. Výpravní budova byla
přemístěna k Jesenické ulici a u vjezdu
do areálu byla instalována barokní
socha Merkura, která původně zdobila
kašnu v sousedství radnice.
K. Lipenská, Vlastivědné muzeum
Šumperk

Šumperské proměny / Komiks

Po kom
se jmenuje

FOGLAROVA

Šumperské autobusové nádraží v roce 1975.

Foto: fotoarchiv VM Šumperk

Autobusový terminál v současnosti, pohled od Jesenické ulice. 
Foto: P. Kvapil

Jaroslav Foglar se narodil 6. července
1907 v Praze. Patřil k nejoblíbenějším
spisovatelům pro mládež. Pod přezdívkou Jestřáb vedl po většinu svého života skautský oddíl Pražská dvojka. Část
jeho literárního díla, zejména příběhy
Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky,
se staly klenotem české literatury.
První povídku publikoval v 16 letech.
O jedenáct let později už jeho „Přístav volá“ zvítězil v soutěži o nejlepší
knihu pro mládež. Roku 1937 vyšli
Hoši od Bobří řeky s ilustracemi
Zdeňka Buriana, o rok později pak
legendární seriál Rychlé šípy kreslený
Janem Fischerem.
V publikační činnosti pokračoval
i za války, účinkoval v Českém
rozhlase v pořadu Klub zvídavých
dětí. V letech 1948-1962 prakticky
nemohl publikovat, pracoval jako
vychovatel. Až začátkem 60. let začal
spolupracovat s časopisem ABC, pro
který vytvořil komiks na pokračování Kulišáci. Během roku 1968 začal
opět psát, mimo jiné vytvořil další díl
Rychlých šípů. V 70. letech spolupracoval s výtvarníkem Kájou Saudkem
na komiksových seriálech Modrá
rokle. Po roce 1989 nastalo mimořádné oživení zájmu o Foglarovo dílo
a opět začaly vycházet jeho knihy.
Jaroslav Foglar zemřel 23. ledna 1999
ve věku 91 let.
-red-

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Jan Zajíc (*3. července 1950 ve Vítkově, +25. února 1969 v Praze)
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Svatební agentura

R

,,Sen V bílém‘‘

Přijmeme VÝROBNÍHO
Zajistíme pro Vás
DĚLNÍKA pro montáže
Do Nového Roku s Novými Brýlemi
Fortex reality Jílová 1550/1 787 01 Šumperk www.fortexreality.cz email:reality@fortex-ags.cz
Přípravu svatby
Al oken
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA
Koordinaci svatby... Plat 22.000 Kč až 29.000 Kč

DIOPTRICKÉ
A SLUNEČNÍ BRÝLE
PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

NOV

INK

A

Šumperk, Žerotínova

NOV

INK

NOV

INK

A

NOV

INK

A

+ příplatky a benefity
Mob.: + 420 720 KANCELÁŘ
261 987
REALITNÍ
E-mail: agentura@svatba-senvЬilem.czREALITY Kontakt: 777 303 038
FORTEX
info@mija-t.cz I www.mija-t.cz
www.svatba-senvЬilem.cz
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

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

A

INK

A

Vikýřovice
•
•
•
•

Šumperk, Lidická

NOV

2 450 000 Kč

1 190 000 Kč

Šumperk, Prievidzská

860 000 Kč

2 790 000 Kč

Šumperk, Temenice

1.150 Kč/m2

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

INK

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

A

Rájec u Zábřehu

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

srdečně zve NOVINKA
všechny absolventy, bývalé zaměstnance a širokou
na1.150.000 Kč Maletín u Mohelnice
Balbínova, Šumperk
1.550.000 Kč
Bludovská, Šumperk
866.000 Kč veřejnost
Olšany
1.750.000 Kč
Šumperk, Polská
2 290 000 Kč Šumperk, Čsl.armády 2 350 000 Kč Šumperk, Revoluční
790 000 Kč Šumperk, Fibichova
925 000 Kč

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

• byt 2+1
• chalupa
• byt 2+kk
• byt 1+kk
• 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
domem
zahrada
380m
•
nová
kuch.
linka,
omítky,
podlahy
•
původní
stav,
nízké
náklady Volejte:
733733
734734
435435
435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte:
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435
Volejte: 733 734 435

NOV

INK

optice

A

OSLAVY 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
17. 9. 2022
od 9 do 17
hod.
KA PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ
KA
KA

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk
Dolní Studénky
Centrum Mohelnice
• rodinný dům 1 950 000 Kč
tel: 724
• byt479
5+1 s800
garáží

www.optomedic.cz, www.varilux.cz

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

Divize AUTO, autorizovaný prodejce
a servis vozidel VW a Škoda, přijme

PRACOVNÍK
RUČNÍHO MYTÍ
AUTOMOBILŮ
Náplň práce:
● ruční mytí exteriéru a interiérů osobních a
užitkových automobilů
● mytí servisovaných a nových vozů
● příprava nových vozů k předání zákazníkovi
● převoz vozidel v rámci areálu společnosti

Šumperk, Finská
Šumperk, osada
U Hedvy
395 000celopodsklepený
Kč Skalička u Zábřehu
000 Kč
• rodinný
dům 5+kk,
PLATBA 590
V HOTOVOSTI.
• rodinný dům 890 000 Kč
• 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
, vytápění plyn+krb. kamna
• CP 803m
kotel TP
CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• CP 936
m2, garáž,
KONTAKT
NA
• celková rekonstrukce
• okrasná zahrada,
obecníokrasná
voda zahrada • venkovní gril, voda, elektřina, 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

KONTAKT:

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

www.fortex.cz, kariera@fortex-ags.cz
Jsme
realitní
Jsme
realitní
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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.

Požadujeme:
● pečlivost, pracovitost, spolehlivost,
samostatnost
● dobrý zdravotní stav
● ŘP skupiny B

VOLEJTE ZDARMA

VIN

VIN

VIN

O
O
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1
O
V Nrámci
programu Nse
koná v areálu Nškoly
Festival
medu.
V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ
TĚŠÍME
SE
NA
VÁS!
NEZÁLEŽÍ.
2.100.000 Kč
Zborov
2.790.000 Kč
Šumperk
info v RK

800 900kancelář,
015kancelář,

Jsme realitní
kancelář,
Prodáme i Vaši
Prodáme i Vaši
nemovitost nemovitost
které
Jsme realitní můžete
Jsme realitní
kancelář,
kancelář,
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
můžete
které
můžete
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
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DR. E. BENEŠE 12, ŠUMPERK

SLEDUJTE NÁŠ WEB A BUĎTE
U nových nabídek JAKO PRVNÍ

Inzerce

YAMAHA
hudební škola Šumperk, Hlavní 19 a

přijímá děti i dospělé
pro školní rok 2022/23
- zájemce o výuku hry na KEYBOARD, AKUSTICKOU
a ELEKTRICKOU KYTARU.

Přihlásit se můžete na www.yamahaskola.cz ,
poté obdržíte e-mail s konkrétními informacemi k výuce.
Najdete nás v prostorách 3. patra Obch. domu COOP Jednota na pěší zóně
– vstup ze zadní strany z parkoviště přes vrátnici naproti pivnici Maják.

REALITKA, KTEROU CHCEŠ...

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

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

DS

... REALITKA, KTEROU CHCEŠ

OHŇOSTROJE
PYROTECHNIKA
tel.: 607 164 860
www.ohnostrojelusek.cz

VELKÝ VÝBĚR I ZAJÍMAVÉ CENY

POHYBOVÉ KURZY
PRO DOSPĚLÉ

BODYBUILDING
ÚT 18.15-19.15 / zahájení 4. 10. / 800 Kč/permanentka
CORE TRENING
PO a ČT 18.30-19.30 / zahájení 12. 9. / 800 Kč/permanentka
CVIČENÍ PRO SENIORKY 1, 2
ÚT 9.00-10.00 a 10.00-11.00 / zahájení 6. 9. / 400 Kč/10 lekcí
KALANETIKA
ČT 16.00-17.00 / zahájení 8. 9. / 600 Kč/permanentka
LADIES LATINO
- ZAČÁTEČNÍCI: PO 19.00-20.00 / zahájení 19. 9. / 1.200 Kč/12 lekcí
- POKROČILÍ: ST 19.00-20.00 / zahájení 14. 9. / 1.100 Kč/11 lekcí
MMA mix bojových sportů
PO 17.00-18.00 / zahájení 5. 9. / 1.500 Kč/15 lekcí
PILATES A STREČINK
ČT 17.00-18.00 / zahájení 8. 9. / 600 Kč/permanentka
RBSD - SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ
ÚT 19.00-20.00 / zahájení 6. 9. / 1.500 Kč/15 lekcí
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
- ZAČÁTEČNÍCI: NE 17.30-19.30 / zahájení 18. 9. / 3.200 Kč/pár
- POKROČILÍ: NE 20.00-22.00 / zahájení 18. 9. / 3.200 Kč/pár

POHYBOVÉ KURZY
PRO DĚTI

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4-7 let)/
ST 15.30-16.30 / zahájení 21. 9. / 1.250 Kč/25 lekcí
SEBEOBRANA (děti 7 -15 let)
ST 16.30-18.00 /zahájení 21. 9. / 1.750 Kč/25 lekcí
JUDO PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ST 18.00-19.30 / zahájení 21. 9. / 1.750 Kč/25 lekcí
JUDO PRO POKROČILÉ
ČT 16.30-18.00 / zahájení 22. 9. / 1.750 Kč/25 lekcí
PŘÍPRAVKA PRO SEBEOBRANU RBSD (děti 7-14 let)
PO 15.45-16.45 / zahájení 5. 9. / 1.500 Kč/15 lekcí

JAZYKOVÉ
KURZY

NABÍDKA KURZŮ DOMU KULTURY ŠUMPERK

ANGLIČTINA
- ZAČÁTEČNÍCI: ÚT 15.30-17.00 / od 4. 10. / 2.700 Kč/17 lekcí
- MÍRNĚ POKROČILÍ: ÚT 17.00-18.30 / od 4. 10. / 2.700 Kč/17 lekcí

PŘIHLÁŠKY a REZERVACE DO KURZŮ: Dům kultury Šumperk - 1. patro,
tel. 583 551 603, mob. 777 652 073, ONLINE na WWW.DKSUMPERK.CZ

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner

Šumavská 19,
Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE,
RÁMOVÁNÍ
OPRACOVÁNÍ
SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ, LODŽIÍ
OBRAZŮ
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PASPARTOVÁNÍ
PLASTY
- POLYKARBONÁTY,
PLEXISKLO
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRODEJ
GRAFIKY
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
Šumperk, Nemocniční 8a,
A PASPARTOVÁNÍ
777 700 740, info@eagletechnics.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace
• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek
• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727
kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Šumperk, Nemocniční 8a,
777 700 740, info@eagletechnics.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID. Buzz Pro: 20,6 - 21,7 kWh/100 km, 0 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

FORTEX - AGS, a.s.

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 511, www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.cz

24

