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Dotace
Město je letos štědré v sociální 

oblasti, nejvíce dostala přidáno 
společnost Pontis. 

Rozhovor
Pečujeme nejen o tělesnou 

schránku, ale i o duši člověka, říká 
ředitelka Charity.

Divadlo
 Únor se v Šumperku 
nese ve znamení hned dvou 
divadelních premiér.

11 143

Nový rok v Šumperku zahájila Charita novou tradicí.  
Ve spolupráci s Motýly ŠDS uspořádala 7. ledna 
Tříkrálový benefiční koncert v klášterním kostele,  
který se setkal s velkým ohlasem veřejnosti. Příchozí 
vhodili do kasičky celkem 12 247 korun.  Foto: P. Kvapil
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Šumperský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného cel-
ku, www.sumperk.cz. Vychází 12 čísel ročně. 
Zdarma. Náklad 14 500 výtisků. Evidenční 
číslo: MK ČR E 16685. Vydavatel: Město 
Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČO: 
303 461. Redakční rada: Mgr. Tomáš Spurný, 
starosta, Ing. Marta Novotná, 1. místosta-
rostka, Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, 
Ing. Helena Miterková, tajemnice, Bohuslav 
Vondruška, Dis., vedoucí oddělení kultury 
a vnějších vztahů, Ing. Soňa Singerová, medi-
ální koordinátorka a tisková mluvčí. Redakce: 
Ing. Soňa Singerová, tel.: 702 262 801, e-mail: 
sona.singerova@sumperk.cz, PhDr. Zuzana 
Kvapilová, tel.: 724 521 552, e-mail: zpravo-
daj@ftv-production.cz. Příjem příspěvků: 
na e-mailu: zpravodaj@sumperk.cz. Příjem 
a vydávání příspěvků se řídí „Statutem vydá-
vání periodika Šumperský zpravodaj“,  vyvě-
šeným na www.sumperk.cz. Příjem inzerce: 
PhDr. Zuzana Kvapilová, tel. č. 583 214 193, 
mobil 724 521 552, e-mail: zpravodaj@
ftv-production.cz. Grafické zpracování: FTV 
production, Jarmila Korčáková. Tisk a distri-
buce: TG TISK s.r.o. Lanškroun. K dispozici 
i na informacích Městského úřadu Šumperk 
a v IC na Hlavní třídě. Reklamační linka pro 
distribuci: 465 322 270 8.00 - 12.00 hod. nebo 
na info@tgtisk.cz.

Toto číslo vychází 28. ledna 2022, distribuce 
do schránek 29. a 30. ledna 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 11. února 2022.
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Tiráž a obsah

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel 
vám poslední víkend v měsíci do schránky 
Šumperský zpravodaj? Volejte na reklamační 
linku 465 322 270 v čase od 8.00 do 12.00 
hodin nebo piště kdykoliv na info@tgtisk.cz. 
Aby vám mohl být zpravodaj dodatečně doru-
čen, potřebujeme znát vaše jméno a adresu.

             ODBĚR AKTUALIT A ZPRAVODAJE

K odběru aktualit a elektronického zpravo-
daje se lze přihlásit na webových stránkách 
města www.sumperk.cz, a to prostřednictvím 
odkazu „AKTUALITY NA MAIL“ na úvodní 
stránce (pod aktualitami).

             ÚNOROVÉ ČÍSLO

Únorové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 25. 2. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 26. a 27. února 2022. 

             KDE JE ZPRAVODAJ K DISPOZICI

Šumperský zpravodaj je zdarma k dispozici 
na informacích všech úřadoven města (nám. 
Míru, ul. Jesenická a ul. Lautnerova), v infor-
mačním centru na Hlavní třídě, na centrál-
ním příjmu Nemocnice Šumperk.

Su    perský

Z OBSAHU

O LED NA ZIMNÍM STADIONU 
SE STARÁ NOVÁ ROLBA 

Od poloviny prosince upravuje ledovou 
plochu stadionu nová rolba, která má oproti 
té předchozí řadu předností. Pořídily ji 
Podniky města Šumperka s finanční 
podporou města a Olomouckého kraje.

MARCELA ILIADISOVÁ: KE SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGICE VEDLA TRNITÁ CESTA 

Ředitelka Speciálního pedagogického 
centra při Schole Viva Marcela Iliadisová je 
špičkou ve svém oboru. Ve své práci bude 
pokračovat i po odchodu do důchodu. 

KLUB GEMINI NABÍDNE 
ALEŠE PALÁNA A SAMOTÁŘE 

Aleš Palán, držitel Ceny Českého literárního 
fondu a Magnesia Litera, bude hostem klubu 
Gemini. Povypráví o setkání se šumavskými 
samotáři, jejich životním stylu, hodnotách 
i lásce k přírodě. 

SV. VINCENC JE ZPĚT 
V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 

Péčí restaurátorů procházejí od roku 2018 
vybrané obrazy z klášterního kostela. 
Jedním z nich je i obraz sv. Vincence, jenž 
od loňského listopadu opět zdobí jeden 
z bočních oltářů.

GASTROODPAD JE SUROVINA, 
ŠUMPERK MU DÁVÁ DRUHOU ŠANCI 

Šumperk se loni v květnu jako první město 
v  republice zapojil do společného pilotního 
projektu Třídím gastro. Speciální sběrné 
nádoby budou přibývat, konečné číslo by se 
mělo blížit ke dvěma stovkám.

ŠUMPERSKÉ 
PROMĚNY

Dům u křižovatky ulic Jesenické a Lidické 
byl v nedávné minulosti „popelkou“ 
v sousedství opravených budov. 
V uplynulých dvou letech prošla fasáda 
obnovou a dům nyní ulici zdobí.
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V Gagarinově ulici 
vyroste parkovací dům

Město bude letos investovat do zlepšení 
situace s parkováním. Ve svém rozpočtu 
vyhradilo peníze na výstavbu parkovacího 
domu v Gagarinově ulici. Samotný objekt 
přijde na zhruba dvacet milionů, další 
finance si vyžádají úpravy příjezdových 
komunikací. 
„Dvouúrovňové parkoviště v Gagarinově 
ulici bude mít zhruba sedmdesát míst. 
Využít lze terénní nerovnosti. Auta pak 
budou do patra najíždět z Gagarinovy 
ulice, do přízemí z Bratrušovské,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl. Pokud se podaří 
stavbu zrealizovat, půjde o druhý par-
kovací dům v Šumperku, ten první stojí 
od roku 2014 v Temenické ulici. Kapacitu 
má sto šestnáct vozidel a přišel na dva-
advacet milionů korun. -ger-

Na opravy ve školách jsou 
vyhrazeny desítky milionů

Rekonstrukce rozvodů, sanace vlhkosti, 
oprava hygienických zařízení nebo odstra-
ňování bariéry. Tyto a další akce by měly 
proběhnout v letošním roce v základních 
a mateřských školách. V rozpočtu jsou 
pro školská zařízení vyhrazeny desítky 
milionů korun. Mezi největšími investi-
cemi, s nimiž letošní městský rozpočet 
počítá, je projekt Do odborných učeben 
bez bariér, který se realizuje ve škole 
ve Vrchlického ulici, rekonstruovat se 
budou i další školská zařízení, na jejichž 
opravy město vyčlenilo zhruba sedmdesát 
milionů korun. Tyto realizace jsou však 
podmíněny situací na trhu a kapacitou 
stavebních firem. Vedení města doufá, že 
se podaří dotáhnout do konce maximum 
akcí. -ger-

Pontis Šumperk o.p.s. je největší nestátní 
neziskovou organizací ve městě Šumperk 
a poskytuje širokou paletu sociálních 

a doplňkových služeb. Za-
kladatelem organizace bylo 
v roce 1999 město Šumperk. 
V začátcích společnost provo-
zovala pouze pečovatelskou 
službu, azylový dům a kri-
zový byt a pracovalo v ní jen 
dvanáct zaměstnanců. Během 
pěti let se společnost rozšířila 
o další sociální služby, jimiž 

jsou odborné sociální poradenství, kontakt-
ní centrum, denní stacionář, odlehčovací 
služba, provoz taxi pro seniory či nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež. V současné 
době Pontis zaměstnává více než stovku 
pracovníků. -ger-

Jednou z největších investic je projekt Do od-
borných učeben bez bariér, který se realizuje 
na „Pětce“.                                        Foto: -pk-

Seniorky při zahradní terapii u Denního stacionáře Volba Pontisu Šumperk.  Foto: M. Dvořáček

Město je letos štědré v sociální oblasti
Město Šumperk letos dalo více peněz do sociální oblasti. Nejvíce dostala přidáno městská 
sociální společnost Pontis, vyšší příspěvek získají i místní Charita a Dětský klíč.

Město Šumperk rovněž přispívá na chod 
Centra sociálních služeb Pomněnka a Armády 
spásy. Letos do sociálních služeb putuje z roz-
počtu města téměř 10,7 mi- 
lionu korun, což je ve srovnání 
s rokem 2021 o téměř osm set 
tisíc korun víc. Město navíc 
zakoupí společnosti Pontis 
potřebné zvedací zařízení pro 
odlehčovací službu za  
1,1 milionu korun.

„Domnívám se, že v Šum-
perku jsou díky výše jmeno-
vaným organizacím sociální služby zcela 
nadstandardní. Letos jsme je mohli štědřeji 
podpořit i díky tomu, že neproběhly vánoční 
trhy. Ušetřené peníze jsme tak přemístili 
do sociálních služeb,“ vysvětlil vyšší příspě-
vek starosta města Tomáš Spurný.

Investice / Zpravodajství

Peníze ušetřené 
za zrušené vánoční 
trhy dáváme do  
sociálních služeb.

T. Spurný, 
starosta města
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Informace/Zpravodajství

Městský informační 
a orientační systém 
má nová pravidla

Městský informační a orientační systém 
(MIOS) se od ledna řídí novými pravidly. 
Hlavním důvodem je neregulovatelný 
nárůst počtu tabulí a s tím spojená nežá-
doucí zátěž sloupů veřejného osvětlení. 
„O změně systému rozhodla městská rada, 
která si od tohoto kroku slibuje snížení 
reklamního smogu ve městě,“ informoval 
starosta města Tomáš Spurný.
Město Šumperk mělo do konce loňského 
roku uzavřené smlouvy se dvěma sou-
kromými subjekty, jež umisťování MIOS 
zajišťovaly. Tento smluvní vztah byl ukon-
čen k 31. 12. 2021. Zájemci o umístění 
informační tabule, ti stávající, nebo noví, 
by se proto měli obrátit na město.
Noví zájemci mohou vyplnit žádost 
o uzavření smlouvy, elektronický formulář 
najdou na webových stránkách města, zde 
jsou zveřejněny i nové podmínky MIOS.
V současné době město vyhlásilo v ob-
lasti MIOS přechodné půlroční období 
do 30. 6. 2022. Pokud klient, využívající 
informační systém na sloupech veřejného 
osvětlení města, do té doby nepožádá 
město o novou smlouvu, bude jeho tabule 
odstraněna. Bližší informace lze získat 
na oddělení komunálních služeb města, 
tel.: 583 388 509, e-mail: bohdana.vitasko-
va@sumperk.cz. -ger-

Aplikace Šumperk v mobilu, kterou 
mohou lidé využívat již od roku 2013, má 
novou tvář, je přehlednější a komfortnější 
pro všechny uživatele, včetně osob s hendi-
kepem. Připomínky k aplikaci lze odesílat 
prostřednictvím webových stránek města 
přes požadavky občanů.

Na úvodní straně aplikace jsou kontakt 
na městský úřad a dlaždice, jejichž prostřed-
nictvím se uživatel dostane k problematice, 
která jej zajímá. Nescházejí zde aktuality, 
kalendář akcí, úřední deska, kontakty 
na jednotlivé odbory a úředníky, seznam 
místních firem či rezervační systém. Uži-
tečné informace tu najdou také návštěvníci 
města a turisté, aplikace je přehledně navede 
na památky a zajímavé cíle ve městě, jež 
je možné navštívit, na nabídku kulturní-

s finanční podporou města, které uvolnilo 
milion korun, a Olomouckého kraje, jenž 
přidal šest set sedmdesát tisíc korun. Celkem 
přišla rolba na tři a půl milionu korun 
s DPH.

Stroj na elektrický pohon byl navržen pro 
jednoduchou obsluhu, jeho pohon zajišťují 
čtyři elektromotory, součástí vybavení rolby 
je také laserový systém nivelace ledové plo-
chy. Ve srovnání se svou předchůdkyní má 
rolba širší záběr, delší výdrž baterií a objem-
nější nádrž na vodu. Výhodou jsou rovněž 
nižší hlučnost a automatické vypínání 
přívodu vody při doplňování nádrží, obsluha 
si pochvaluje i snadnější ovládání.  -ger-

Na zimním stadionu se před prosincovým zápasem šumperských Draků s kolínskými Kozly 
odehrála malá slavnost. Na led premiérově vyjel nový „fešák“ – stroj na úpravu ledové plochy 
Olympia Ice Bear Electric.

Jeho křtu se ujalo vedení města v čele se 
starostou Tomášem Spurným a místostaros-
tou Jakubem Jirglem, mezi kmotry nechyběl 
ani náměstek olomouckého hejtmana Jan 
Šafařík. „Křtím tento stroj na Dračí rolbu 
a přeji jí, aby stále upravovala pouze vítězný 
led pro všechny dračí týmy,“ řekl při malém 
obřadu na ploše zimního stadionu starosta 
Tomáš Spurný. Druhý kmotr Pavel Šafařík 
poděkoval Drakům za vzornou práci s mlá-
deží a vyzdvihl skvělé výsledky Mladých 
draků.

Rolbu dodala společnost Mátl & Bula 
z Rajhradu u Brna, vyrobena byla v Němec-
ku. Pořídily ji Podniky města Šumperka 

Aplikace Šumperk v mobilu je nyní 
přehlednější a komfortnější

O LED NA ZIMNÍM STADIONU SE STARÁ NOVÁ ROLBA

Nová rolba má oproti té předchozí řadu předností. Starý stroj 
ale do „šrotu“ ještě nepůjde.  Foto: P. Kvapil

ho a sportovního 
vyžití či na možnosti 
ubytování a seznam 
gastronomických zaří-
zení ve městě. 

„V rámci úpravy mo-
bilní aplikace byla přidá-
na nová funkce s názvem 
E-strážník, která umožní 
jednoduchým způsobem 
odeslat hlášení s fotografií 
na městskou policii,“ uvedl 
vedoucí oddělení informatiky 
Městského úřadu v Šumperku 
Pavel Kouřil. Doplnil, že odkaz 
na instalaci aplikace je dostupný 
na webových stránkách města. 
Aplikaci mohou využívat majitelé 

mobilních telefonů platforem iOS 
i Android.

„Aplikaci budeme stále vy-
lepšovat i na základě připomí-
nek uživatelů. Do budoucna 
bychom ji chtěli rozšířit 
například o možnost 
rezervace či zakoupení 
vstupenek do sportovních 
a kulturních zařízení 
v Šumperku. V plánu 
je rovněž propojení se 
systémem mobilních 
plateb za parkování 
MPLA, který byl 
zaveden na konci 

minulého roku,“ uvedl 
místostarosta Jakub Jirgl. -ger-
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Zpravodajství / Informace

Do konce roku 2021 přišlo na radnici dva-
atřicet nominací. V polovině ledna zasedla 
tzv. Akademie, jež podle aktuálních pravidel 
o udělování cen města provedla předvýběr 
pro hlasování zastupitelů. „Podobně jako 
v minulých letech i tentokrát 
se sešlo mnoho kvalitních 
nominací a nebylo vůbec 
jednoduché výběr provést. 
Nakonec ale došlo ke vše- 
obecné shodě a vybrali jsme 
třináct osobností a počinů,“ 
říká starosta Tomáš Spurný. 

Poslední slovo měli za-
stupitelé, kteří ze třináctky 
doporučených na konci ledna vybrali 
osobnosti, jež si cenu města reálně odnesou. 
Akademie přitom nominovala sbor Avonotaj 
s projektem Kameny zmizelých, spisovatele 

Město Šumperk v letošním roce opět udělí ocenění výjimečným osobnostem a významným 
počinům, které se ve městě udály nebo Šumperk proslavily. Poslední slovo měli v rozhodová-
ní ve čtvrtek 27. ledna zastupitelé.

Zastupitelé rozhodovali o držitelích cen města

Revitalizace lesoparku Cihelna by měla v letošním roce odstartovat první etapou. Její součás-
tí je obnova zeleně. V rozpočtu je na její realizaci vyčleněno více než šest milionů korun.

Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami, mnoho stromů má již svůj zenit za sebou. Dřeviny 
začínají padat a mohou být pro návštěvníky nebezpečné. Odborníci z Atelieru König, který 
připravil projekt, proto udělali inventarizaci dřevin a zhodnotili jejich kvalitu. Všechny kroky 
obnovy lesoparku byly projednány s ochránci přírody.

„Naší snahou je zachovat přirozený ráz této lokality. V konečné fázi by měl vzniknout lesopark 
s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Cihelnu má zájem využívat 
například volnočasové centrum Doris, které se ekologické výchově věnuje, případně školy. Sloužit 
bude také místním obyvatelům k odpočinku a relaxaci,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Letos 
by měly proběhnout kácení a obnova zeleně či budování mlatového a povalového chodníku přes 
mokřady, v dalších letech by přišly na řadu osazení mobiliáře a tvorba naučné stezky. -ger-

LESOPARK CIHELNU ČEKÁ PRVNÍ ETAPA REVITALIZACE

Univerzita třetího věku 
zahájí letní semestr 

Již dvanáct let působí v Šumperku Uni-
verzita třetího věku, jejíž studium probíhá 
v Akademii Jana Amose Komenského 
na náměstí Míru 4, která je konzultačním 
střediskem PEF ČZU. V současnosti se 
připravuje na zahájení letního semestru.
V jeho rámci mohou studenti navštěvovat 
přednášky vztahující se ke dvěma téma-
tům - Dějiny oděvní kultury a Pozoru-
hodný svět hub. Výuka bude zahájena 
v únoru a přednášky budou probíhat 
jednou za dva týdny vždy ve čtvrtek 
v dopoledních i odpoledních hodinách. 
Zájemci se mohou přihlásit osobně v kan-
celáři Akademie JAK v prvním poschodí 
nebo zasláním e-mailu na prusova@
ajak-sumperk.cz. Informace o studiu lze 
získat na www.ajak-sumperk.cz v sekci 
Univerzita třetího věku nebo na telefonu 
603 293 688.  -red-

Ivana Fílu, vědce Jaroslava Hrubého, herce 
Petra Komínka, pedagožku Hanu Krausovou, 
klavírní duo Eliška Krillová a Jan Paloncý, at-
letku Evu Kubíčkovou, ortopedický tým lékaře 
Jána Debreho z Nemocnice Šumperk, projekt 

mobilní specializované pa- 
liativní péče Charity Šumperk, 
členy Československé obce 
legionářské ze Šumperka a okolí 
v čele s Jiřím Skrbkem, stavební 
úpravy domu ve Slovanské ulici 
1 - návrhářka Ondřejka Všetíč-
ková (in memoriam) a právníka 
Ignáce Seidl-Hohenvelderna (in 
memoriam). Výsledky hlasová-

ní nebyly v době uzávěrky tohoto čísla známy, 
přineseme je příště. Slavnostní udílení cen 
města by mělo proběhnout 7. dubna v šum-
perském divadle. -ger-

Celkem město 
obdrželo 
32 nominací, 
zastupitelé vybírali 
ze 13 doporučených.
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adventním trhům s doprovodným progra-
mem u radnice Vánoční Šumperk. -bv-

Město se pustilo do příprav tradičních akcí
Přípravy na klíčové akce města pro letošní rok se začínají rozjíždět. „Všichni doufají v pomi-
nutí epidemiologických opatření a návrat oblíbených kulturních a sportovních akcí na šum-
perskou scénu,“ uvedla místostarostka Marta Novotná, do jejíž gesce kultura a sport spadají.

A co nás v roce 2022 čeká? Ve čtvrtek  
7. dubna budou v šumperském divadle 
předána prestižní ocenění Ceny města Šum-
perka výjimečným osobnostem a počinům. 
V pátek 6. května si připomeneme 77. výročí 
konce druhé světové války u památníku 
u bratrušovské střelnice. 

První červnový víkend bude patřit Slavnos-
tem města Šumperka, v třídenním programu 
nebudou chybět divadelní představení, kon-
certy a den s historií a romantikou, věnovaný 
významným milníkům v dějinách města, 
zakončený velkolepým průvodem městem. 
V červnu se rovněž uskuteční oblíbená degu-
stační přehlídka vín z oblasti partnerského 
města Mikulov. 

Letos nově v sobotu, konkrétně 10. září, 
se můžete těšit na čtvrtý ročník běžeckého 
závodu ŠumpeRUN. Vedle hlavního závodu 
nebudou chybět závody dětí a týmových 
štafet. O týden později, v sobotu 17. září, 
se otevřou památky v rámci Dnů evrop-
ského dědictví. Říjen bude patřit oslavám 
výročí vzniku Československa s koncertem 
Moravské filharmonie Olomouc a závěr roku 

Kalendář akcí pořádaných 
městem Šumperkem

7. dubna
Ceny města Šumperka 
za rok 2021

6. května
Den vítězství – uctění 
památky padlých v druhé 
světové válce

2.– 4. června
Slavnosti města 
Šumperka

17. června Mikulov baví Šumperk

10. září ŠumpeRUN

17. září Dny evropského dědictví

říjen

104. výročí vzniku 
samostatné ČSR, 
uctění památky padlých 
vojáků pěšího pluku 13 
a slavnostní koncert MFO 
(termín bude upřesněn)

27. října Den informačních center

od 27. listopadu
Vánoční Šumperk 
– adventní trhy u radnice

Informace/ Personální inzerce

Lyžaře vozí 
na hory Skibus

Turisté a lyžaři, kteří zamíří do Jeseníků, 
mohou využít na cestu do hor SKIbus. 
Spoje jezdí každý víkend, a to až do  
13. března. SKIbusy jsou součástí integro-
vaného dopravního systému Olomouckého 
kraje, jejich fungování zajistila společnost 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Spoje jezdí ze Šumperka do Jeseníku 
a zpět, mezi třinácti zastávkami nechybějí 
Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo 
či Bělá pod Pradědem. Jízda po celé trase 
trvá zhruba osmdesát minut. První spoj ze 
šumperského autobusového nádraží vyjíž-
dí v 8.05 hodin, poslední míří do Jeseníku 
v 16.05 hodin. V opačném směru je to 
v 7.45 hodin a v 15.55 hodin. 
„SKIbus slouží především všem milovní-
kům zimy, zimních sportů, a to hlavně bílé 
stopy. Ti se díky němu pohodlně dostanou 
do vrcholových partií Jeseníků, a mohou 
si tak užít nádherné výhledy z jesenické 
lyžařské magistrály,“ uvedla místostarost-
ka Marta Novotná. -ger-

SKIbus s oblibou využívají běžkaři, kteří se 
díky němu pohodlně dostanou do  vrcholo-
vých partií Jeseníků.  Foto: archiv

Slavnosti města se těší velké oblibě. Pořadatelé doufají, že po dvouleté nechtěné pauze letošní ročník 
proběhne.  Foto: -pk-

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
A STAVEBNÍCH PŘESTUPKŮ
odboru výstavby Městského úřadu Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. In-
formace k pozici podá Ivana Dirbáková, pověřená 
vedením odboru výstavby, tel. 583 388 315. Písem-
né přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 2. 2022. Více 
na www.sumperk.cz v sekci VOLNÁ MÍSTA.

REFERENTA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ A PREVENCE  
odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou za MD 
a RD. Informace k pozici podá Pavla Skálová, ve-
doucí odboru sociálních věcí, tel. 583 388 920. Pí-
semné přihlášky zasílejte nejpozději do 7. 2. 2022. 
Více na www.sumperk.cz v sekci VOLNÁ MÍSTA.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového 
řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, na obsazení pozice

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového 
řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, na pozici
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S makléřem
prodáte nemovitost

Nestřílejte cenu od boku. Poraďte se s našimi certifikovanými makléři a prodejte 

svoji nemovitost bez zbytečných průtahů a za nejlepší cenu na trhu.

Realitní služby,
jaké si přejete

T
E

ještě výhodněji

elitereality@re-max.cz

Elite Reality

www.re-max.cz/elitereality

Šumperk787 01
Gen. Svobody 98/15 733 644 669

FiberToTheHome

OPTICKÝ
INTERNET

internet / televize / telefon

Pevná Linka
bez paušálu

Digitální Televize
archiv, 4K, zpětné sledování

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

Vysokorychlostní internet na metropolitní optické
síti firmy SELECT SYSTEM v Šumperku

www.selectsystem.cz
583 221 200
internet@spk.cz

až 1000 Mbit/s
od 303,- Kč

zpravodaj_2022_188x128_tisk.indd   1zpravodaj_2022_188x128_tisk.indd   1 20.01.2022   22:0720.01.2022   22:07

Inzerce

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

WWW.SUBARU-SUMPERK.CZ
v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17, so – po dohode, tel. 608 937 508ˇKDE:

SKLADEM

25
MODELU

Elektrokola.indd   2Elektrokola.indd   2 04.06.2021   6:37:5904.06.2021   6:37:59

- osobní a dodávková vozidla všech značek
- STK a servisní prohlídky
- mechanické práce
- karosářské práce
- pneuservis, náhrad. díly
- odvoz zákazníka
- náhradní vozidlo

AUTOSERVIS
LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

KDE: v areálu autorizovaného servisu SUBARU v Šumperku, Pod Holubím  
vrchem 236, Rapotín, po – pá 8 – 17 hod., telefon: 583 219 296, 608 861 464

Autoservis.indd   2Autoservis.indd   2 04.06.2021   6:43:5804.06.2021   6:43:58
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Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p. o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

správce IT

Požadujeme
 Komunikativnost a příjemné vystupování
 Minimálně SŠ vzdělání technického směru

Náplň práce
 Správa a údržba regionálního automatizovaného knihovního systému (komunikace

s vývojáři)
 Technická podpora uživatelů knihovního systému (RDP, Teamviewer) 
 Tvorba grafiky, plakátů a propagačních materiálů knihovny
 Fotografování, úpravy fotografií a videa
 Správa a úprava webových stránek
 Instalace, nastavení a řešení problémů s HW i SW (PC, tiskárny, čtečky čárových 

kódů, RFID stanice, síťové prvky)
 Údržba serverů (Windows i Linux)
 Správa počítačových sítí
 Zálohování dat a údržba záloh (data knihovny i databáze AKS a webu) 
 Dle potřeby účast ve výpůjční službě

Oceníme
 Schopnost učit se novým věcem
 Zodpovědnost a schopnost samostatné práce
 Základní znalost SQL, PHP, CSS, JS a HTML
 Znalost produktů MS Office a LibreOffice

Nabízíme
 Hlavní pracovní poměr
 25 dní dovolené
 Základní plat dle platové tabulky č. 1
 Stravenky + poukázky Flexi Pass

Přihlášku do výběrového řízení spolu s životopisem zašlete do 7. února 2022
na e-mail seligova@knihovnaspk.cz.

Nástup možný dle domluvy.

Inzerce

Nemocnice Šumperk nabízí budoucím maminkám novou sérii kurzů a přednášek
Po pandemické odmlce nabídne Ne-

mocnice Šumperk budoucím maminkám 
i tatínkům novou sérii přednášek, které by 
je měly připravit na blížící se rodičovskou 
roli. Pro těhotné ženy pak připravila novou 
sérii kurzů plavání a cvičení, jež přispějí 
k zlepšení jejich fyzické kondice a zároveň 
budoucí maminky připraví na úspěšné 
zvládnutí porodu. 

První sérii kurzů odstartovala nemocnice 
tento týden, další budou následovat v únoru 
a potrvají až do začátku června. Přesný 
časový rozpis přednášek i jednotlivá témata 
najdou zájemci na webových stránkách 
nemocnice. Během kurzu se budoucí rodiče 
dozví, jaké jsou dnes například nejnovější 
trendy v porodnictví, jak správně ošetřovat 
novorozence, kdy dítě nechat očkovat nebo 
jak se správně stravovat během těhotenství 
a po porodu.

Nemocnice musela kvůli zhoršené pan-
demické situaci konání přednášek i cvičení 
částečně omezit. Od poloviny ledna si už ale 
budoucí maminky mohou přijít do Nemoc-
nice Šumperk opět zacvičit pod vedením 

porodní asistentky. Lekce budou probíhat 
každé úterý vždy od patnácti hodin na re-
habilitačním oddělení. „Cvičení se zaměřuje 
na gravid-jógu, těhotenskou gymnastiku, 
cvičení na míči, ale také na relaxaci, dechová 
cvičení a cvičení pánevního dna. Některé 
ženy mohou mít po porodu problémy se 
samovolným únikem moči, čemuž tyto ak-
tivity také pomáhají předcházet,“ vysvětluje 

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

Veškeré termíny konání akcí najdou budoucí maminky 
na www.nemocnicesumperk.cz.

vedoucí porodní asistentka Nemocnice 
Šumperk Anna Holinková.

Nemocnice díky svému bazénu mamin-
kám nabízí rovněž speciální plavání a cvičení 
ve vodě. Kurzy jsou pro těhotné ženy jednou 
z nejvhodnějších aktivit a zároveň příjemnou 
relaxací. „Naše zrekonstruované rehabili-
tační oddělení nabízí příjemné prostředí 
s bazénovou teplotou 34°C,“ dodává Anna 
Holinková s tím, že první plavání nabídla 
nemocnice budoucím maminkám 25. ledna, 
další lekce pak proběhnou v polovině února 
a na začátku března. 

Podrobný rozpis všech lekcí a přednášek 
najdou zájemkyně na webových stránkách 
nemocnice nebo na sociálních sítích. Lekce 
plavání mohou budoucí maminky v Nemoc-
nici Šumperk absolvovat po předchozím 
přihlášení na telefonním čísle 583 332 302 
a po předložení potvrzení obvodního gyne-
kologa o tom, že se maminka může těchto 
kurzů účastnit. Podmínkou účasti ve všech 
kurzech je také podstoupení antigenního 
samotestu k průkaznosti negativity na  
COVID -19.
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Knihovna nabídne 
semináře i Klub čtenářů

Několik akcí připravila na únor pro 
příznivce literatury a historie šumperská 
knihovna. Na úterý 1. února je napláno-
vaný od 18 hodin v malém sále knihovny 
další oblíbený literární seminář. Předná-
šející Marie Brožová se během něj zaměří 
na Ajtmatovovo Popraviště jako svérázné-
ho zástupce magického realizmu. 
Klub čtenářů, který působí při Knihovně 
TGM, se sejde v pondělí 7. února v 17 ho- 
din v klubovně v suterénu knihovny. Jeho 
členové budou diskutovat o společně 
čteném románu Johna Irvinga Hotel New 
Hampshire. Hovořit budou i o knihách, 
jež v poslední době četli, a o tom, co je 
v poslední době v četbě zaujalo. Vítáni 
jsou noví zájemci, ti mohou psát na e-mail 
halmichova@knihovnaspk.cz nebo seligo-
va@knihovnaspk.cz. Členství je zdarma.
V únorovém pokračování cyklu předná-
šek z moderních dějin seznámí přednáše-
jící Tomáš Hlavsa zájemce z řad veřejnosti 
s historií evropské integrace. Stručně 
a jasně popíše vývoj myšlenky na užší 
spolupráci evropských zemí, postupné 
vytváření evropského projektu a jednot-
livých organizací, rozšiřování evropských 
společenství a nakonec vznik EU jako 
výsledek dlouhého integračního procesu. 
To vše na pozadí mezinárodně-politických 
souvislostí. Přítomní tak budou mít příle-
žitost poskládat si střípky svých „evrop-
ských“ znalostí do přehledného systému. 
Seminář se odehraje ve středu 16. února 
od 18 hodin ve velkém sále knihovny. -red-

Psi musejí být na vodítku 
i v parku U Pekárny

Zastupitelé schválili novelu vyhlášky, která 
stanoví pravidla pro pohyb psů na území 
města Šumperka. Nová vyhláška upravuje 
území, na němž bude platit povinnost vést 
psa na vodítku. Území s touto povinností 
se rozroste například o park U Pekárny.
 -ger-

V roce 2018 obnovila akademická malířka 
Romana Balcarová z Opavy obrazy Triumf 
sv. Barbory a Stětí sv. Barbory, sv. Magda-
lény kajícnice a Kristus a Maří Magdaléna, 
Vyučování Panny Marie, Sv. Mikuláš  
a Sv. Vincenc. „Na restaurování dále čekaly 
rámy vybraných obrazů, jež byly na oltářní 
architekturu v klášterním kostele provizorně 
umístěny bez rámů,“ vysvětlil Bohuslav Von-
druška, vedoucí oddělení kultury a vnějších 
vztahů.

Rámy k obrazům Triumf sv. Barbory  
a Sv. Vincence, které patří k nejzdobenějším, 
byly na jaře převezeny do ostravského ateliéru 

Návštěvníci klášterního kostela si mohli v posledních letech všimnout, že jeho mobiliář není 
kompletní. Vybraná výtvarná díla totiž postupně procházejí péčí restaurátorů.

Sv. Vincenc je zpět v klášterním kostele

restaurátora Jaroslava Jakubka. Ten musel 
rám očistit, zrevidovat křídový podklad, 
konstrukčně jej zpevnit, vytmelit a připev-
nit odlomené části řezby, následně obnovil 
zlacení. Obraz sv. Vincence byl s rámem 
zkompletován a od konce listopadu opět 
zdobí boční oltář. 

Restaurování včetně rámu se dočkal také 
obraz Triumf sv. Barbory. Letos pak poputu-
je k restaurátorovi rám obrazu sv. Magdalény 
kajícnice. Na restaurování mobiliáře klášter-
ního kostela je přitom v rozpočtu vyhrazeno 
sto padesát tisíc korun, nový nátěr by pak 
měla dostat i okna. -bv, ger-

Obraz sv. Vincence zdobí v klášterním kostele 
jeden z bočních oltářů.  Foto: B. Vondruška

 Ilustrační foto: archiv
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V  knize Hořím vede autorka rozhovory 
s lidmi, jež pečují o staré a umírající v do-
movech seniorů, hospicech a  nemocni-
cích.  Foto: archiv

Paliativní péči přiblíží 
beseda i autorské čtení

Měsíc únor se ponese v Knihovně TGM 
mimo jiné ve znamení paliativní péče. 
Veřejnosti ji přiblíží dvě setkání, která 
knihovnice pořádají ve spolupráci 
s místní Charitou.
V úterý 15. února bude ve velkém sále 
člen paliativního týmu olomoucké Fa-
kultní nemocnice Slávek Vurst provázet 
od 17 hodin podvečerem, v jehož úvodu 
bude promítnut celovečerní dokument 
Jednotka intenzivního života režisér-
ky Adély Komrzý, která ho během tří 
let natáčela na oddělení paliativní péče 
v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. 
Průkopníci české nemocniční paliativní 
péče, lékaři Ondřej a Kateřina, v něm 
otevírají témata, která z našich životů 
v podstatě zmizela. V prostředí robo-
tické medicíny a „zbožštělých“ bílých 
plášťů, orientujících se na nemoc jako 
takovou, se do středu jejich pozornosti 
vrací člověk. V intimních rozhovorech 
lékaři se svými pacienty hledají odpově-
di na otázku, na niž se v nemocnicích, 
kde život končí pro téměř sedmdesát 
procent české společnosti, bohužel zapo-
míná – „Jak žít dobrý život s nemocí?“. 
Po promítání bude následovat beseda 
s jedním z hlavních protagonistů filmu, 
lékařem Ondřejem Kopeckým, a se členy 
místního multidisciplinárního paliativ-
ního týmu hospicové péče Charity.
O dva dny později, ve čtvrtek 17. února, 
se na stejném místě odehraje od 17 ho- 
din autorské čtení Simony Bagárové 
z knihy Hořím, která sestává z rozhovo-
rů s lidmi, jež pečují o staré a umírající 
v domovech seniorů, hospicech a ne-
mocnicích a kteří vnímají svou profesi 
jako dar a lidskost a empatii jako její 
podstatu. S autorkou knihy budou moci 
poté posluchači debatovat o pečovatelích, 
seniorech, stárnutí a odcházení. -kv-

pedagoga, které na jejich práci připravovala. 
Dodnes za ní přicházejí bývalí žáci a jejich 
rodiče, jež jí děkují za pomoc.

„Dalo by se říci, že cesta ke speciální 
pedagogice byla hodně trnitá. Stálo za ní 
mnoho žádostí adresovaných na minister-
stvo školství. Nedokážu ani spočítat, kolik 
proběhlo osobních setkání s lidmi na mini-
sterstvu, kterým bylo potřeba vysvětlovat, 

proč by si některé děti 
zasloužily individuální péči 
a větší pozornost učite-
lů,“ vzpomíná ředitelka 
speciálního pedagogického 
centra.

Marcela Iliadisová obdr-
žela v roce 2019 od Mini-
sterstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR ocenění 
za dlouhodobou vynikající 
pedagogickou činnost. Mi-
nistr školství jí poděkoval 

i za to, že v Šumperku vybudovala renomo-
vanou instituci, jež poskytuje vzdělávací, 
diagnostickou, reedukační a logopedickou 
péči, a jako akreditovaná instituce systému 
dalšího vzdělávání pedagogů připravila 
do praxe již sedm set šedesát asistentů pe-
dagoga. Za její dlouholetou vynikající práci 
jí děkuje celá organizace Schola Viva o.p.s. 
v Šumperku. -ger-

„Hlavně dítěti neublížit“ – o naplnění tohoto kréda se celý svůj profesní život snaží Marcela 
Iliadisová, ředitelka Speciálního pedagogického centra při Schole Viva v Šumperku. Patří 
k průkopníkům speciální pedagogiky v širokém regionu a je špičkou ve svém oboru. Od le-
tošního roku se rozhodla odejít do důchodu, ve své práci však bude pokračovat, jen s menší 
intenzitou.

Její profesní život je poskládaný z oprav-
du pestré mozaiky zkušeností. Učit začala 
v osmnácti letech, zažila výuku, kdy měla 
více než čtyřicet dětí ve třídě, učila v „bo-
jových“ podmínkách vojenského újezdu 
Libavá, v malé vesnické i velké městské 
škole. Její cesta prakticky od počátku smě-
řovala ke speciální pedagogice. Už na „běž-
ných“ školách věnovala pozornost dětem, 
jež se od svých vrstevníků 
odlišovaly, a snažila se jejich 
potřebám uzpůsobovat vý-
uku, a to v době, kdy nikdo 
neznal pojmy, jako jsou 
dyslexie nebo ADHD.

V této oblasti se neustále 
vzdělávala, po čtyřicítce 
se pustila do studia tehdy 
nového oboru specifické 
poruchy učení. Během studií 
se setkala s prof. Zdeňkem 
Matějíčkem, který byl jejím 
velkým vzorem. Dodnes má na paměti jeho 
větu: „Hlavně nesmíte dítěti ublížit.“.

Své bohaté zkušenosti mohla zúročit 
po roce 1992, kdy byla založena Základní 
škola pro žáky se specifickými poruchami 
učení Schola Viva, při níž o dva roky později 
vzniklo speciální pedagogické centrum. Zde 
se setkala nejen se stovkami dětí a jejich 
rodiči, ale i se stovkami budoucích asistentů 

MARCELA ILIADISOVÁ: KE SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGICE VEDLA TRNITÁ CESTA

Marcela Iliadisová je špičkou ve svém oboru, v práci 
v centru při Schole Viva bude pokračovat i po odchodu 
do důchodu.  Foto: S. Singerová

Cesta ke speciální 
pedagogice byla hodně 
trnitá. Musela jsem na 
ministerstvu školství 
vysvětlovat, proč by si 
některé děti zasloužily 
individuální péči a větší 
pozornost učitelů.

M. Iliadisová
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Šumperský zpravodaj
Rozhovor

Pečujeme nejen 
o tělesnou schránku, 
ale i o duši člověka, 
říká ředitelka Charity
Péči o umírající zajišťuje místní Charita 
už řadu let. Od roku 2018 se možnosti 
pro důstojné doprovázení člověka na jeho 
poslední životní cestě ještě více otevřely. 
Pečující rodiny mohou využívat službu 
domácí mobilní specializované paliativní 
péče, jejímž cílem je uspokojit nejen fyzic-
ké, psychické, sociální a duchovní potřeby 
umírajícího, ale také poskytnout podporu 
jeho blízkým. Své o tom ví ředitelka šum-
perské Charity Jana Holubářová.

Co je posláním mobilní 
specializované paliativní péče?

Hlavním smyslem je poskytovat péči 
lidem, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v po-
kročilém nebo terminálním stadiu. Pacient 
přitom již má ukončenou léčbu, neboť je 
zřejmé, že jeho život spěje ke konci. Cílem 
tedy je, aby člověk mohl poslední týdny či 
dny života strávit v domácím prostředí, aby 
opouštěl tento svět důstojně, netrpěl nesnesi-
telnou bolestí a dalším tělesným či duševním 
strádáním a byl obklopen svými blízkými. 
Dnes jsou možnosti dochování člověka 
v domácím prostředí opravdu veliké a naše 
Charita pečující rodině maximálně pomůže.

Můžete čtenářům přiblížit, 
jak vlastně tato služba funguje?

Vše začíná tím, že nás osloví rodina, jež by 
chtěla doma pečovat a dochovat někoho blíz-
kého. Prvním krokem je rozhovor či setkání 
s vrchní paliativní sestrou, která vše kolem 
péče o umírajícího vysvětlí. Pokud je tato 
péče oboustranně možná, následuje návštěva 
lékaře – paliatra a vrchní sestry v rodině. Pak 
už do domácnosti zajíždí podle potřeby mul-
tidisciplinární tým mobilní paliativní péče, 
jenž zajišťuje komplexní a profesionální péči 
o umírající čtyřiadvacet hodin denně, sedm 
dní v týdnu. Pokud je tedy třeba, naše ses-
třičky vyrážejí za pacienty i v noci. Nutnou 
podmínkou tohoto typu péče je stálá přítom-
nost pečujícího člena rodiny, který s týmem 
spolupracuje. Na zmíněnou zdravotní péči 
může, pokud nemocný nebo jeho rodina 
projeví zájem, navázat další pomoc v podobě 
pečovatelské péče, sociálního poradenství, 
psychologické pomoci a podobně. 

Kdo v multidisciplinárním 
týmu působí?

Od roku 2018 zavedly pojišťovny novou 

odbornost 926 s názvem specializovaná 
paliativní péče. Ta vyžaduje přítomnost 
a spolupráci lékaře – paliatra, což je speciali-
sta na péči o umírající pacienty, a týmu, jejž 
tvoří vrchní paliativní sestra, zdravotní ses-
try pro specializovanou paliativu, psycholog 
nebo pastorační asistent, který naslouchá, 
citlivě vede rozhovory s umírajícím nebo 
pečující rodinou, a pomáhá tak zvládnout 
situaci. Paliatr přitom přijímá umírajícího 
do péče a pravidelně, většinou jednou týdně 
nebo dle potřeby, ho navštěvuje. Sestry pak 
k pacientovi vyjíždějí každý den, někdy i ně-
kolikrát. Spolupracujeme rovněž s praktický-
mi lékaři, s dalšími odborníky a s kněžími.

V této souvislosti musím podotknout, 
že tato práce je fyzicky i psychicky značně 
náročná. Mé velké poděkování proto patří 
zejména týmu lékařek a všem zdravotním 
sestrám, jež vykonávají výbornou a mimo-
řádnou službu. Jsem za ně všechny, kteří tuto 
službu obětavě a s láskou dělají, moc vděčná 
a zároveň hrdá. 

Je tato služba pro pečující 
rodinu finančně nákladná?

Je třeba zdůraznit, že tato péče je poskyto-
vána bezplatně a náklady s ní spojené jdou 
na vrub Charity. Zhruba čtyřicet až padesát 
procent pokryjí příspěvky od zdravotních 
pojišťoven, zbytek finančních prostředků si 
musí organizace zajistit sama. Je to pro nás 
velmi náročné, ale i při těchto těžkostech vi-
dím poskytování tohoto typu péče v domác-
nostech jako důležitou a pro mě zásadní věc, 
nepostradatelnou službu.

Smrtí pacienta ale péče Charity 
o truchlící rodinu a příbuzné nekončí, že?

Přesně tak. S pozůstalými jsme v kontaktu 

ještě několik týdnů či měsíců po odchodu 
jejich blízkého. Pečujeme totiž nejen o těles-
nou schránku, ale i o duši člověka. Zájemci 
mohou například navštěvovat poradnu 
pro pečující a pozůstalé, využívat nabídku 
duchovních rozhovorů, setkání s odborníky 
a podobně. Na podzim pak organizujeme mši 
za Charitu a zemřelé pacienty paliativní péče, 
jíž předchází setkání ve farním středisku. 
Toto společné vzpomínání je sice spojené se 
slzami, protože pozůstalí v sobě ztrátu pořád 
zpracovávají, ale náš tým jim je oporou.

Jak po čtyřech letech fungování mobilní 
specializovanou paliativní péči hodnotíte?

Je to nádherná služba. S tím, jak nám 
přibývají pacienti, už máme hodně zpět-
ných vazeb od pečujících rodin, které si tuto 
možnost maximálně chválí. Po fázi akutního 
smutku většinou přicházejí a říkají: „My jsme 
tak rádi, že jsme mohli dochovat naši mamin-
ku, tatínka doma.“ Je to sice o umírání, ale 
zároveň to je velmi nadějné. Rodinu to velmi 
posílí, protože jejich blízký odchází ve větším 
klidu, pokoji a smíření… a hlavně doma.

Kde mohou zájemci o tuto službu získat 
informace?

Informace sdělí zájemcům vrchní paliativ-
ní sestra Dagmar Remešová na telefonním 
čísle 777 674 703 nebo při osobním setkání 
přímo v sídle Charity, a to na pracovišti mo-
bilní specializované paliativní péče v Roose-
veltově ulici 16. Jde o novou budovu Charity 
sousedící s objektem v ulici Jeremenkově. 
Zveřejněny jsou i na webu www.sumperk.
charita.cz, kde lze najít podrobnosti také 
o všech službách a aktivitách, které nabízí-
me. Děkuji za rozhovor.

Z. Kvapilová

Zdravotní sestry z týmu mobilní paliativní péče jsou velkou oporou nejen pro umírající, ale i pro 
pečující členy rodiny.  Foto: J. Štreit
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Téma měsíce

GASTROODPAD JE SUROVINA, ŠUMPERK MU DÁVÁ DRUHOU ŠANCI
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, 

tedy gastroodpad, je surovina. Potvrzuje to 
vyhodnocení společného pilotního projektu 
Třídím gastro, do něhož se zapojil Šumperk 
jako první město v České republice. „Lidé, 
kteří se do třídění zapojili, by si zasloužili 
medaili, surovinu odevzdávají vzorně, 
přesně podle instrukcí. Moc jim za to děku-
jeme,“ zdůraznil místostarosta Jakub Jirgl. 
Zároveň uvedl, že nádob na gastroodpad 
bude ve městě postupně přibývat. 

Pilotní program Třídím gastro odstartoval 
v Šumperku loni v květnu. „Tvořit jsme jej 
začali společně s kolegy z odboru životní-
ho prostředí a s vedením společnosti EFG 
Rapotín BPS prakticky od podzimu 2020. 
Hlavním motivem bylo nevozit na skládku 
odpad, jenž může mít smysluplné využití,“ 
vysvětlil Jakub Jirgl, v jehož gesci je životní 
prostředí a odpadové hospodářství. 

Co lidé vyhodí, vrátí se formou zelené 
energie. Město v první fázi rozestavělo 
čtyři desítky nádob, které se postupně 
rozrostly na dvaapadesát. Od květ-
na do konce loňského roku z nich 
společnost EFG Rapotín BPS odvezla 
do bioplynové stanice téměř 51,5 tuny 
odpadu. To, co lidé vyhodí, vrátí se zpět 
do oběhu formou zelené energie. „Toto 
množství představuje zhruba sto osmdesát 
tisíc nesnědených jídel, z nichž lze vyrobit 
elektřinu pro více než dvacet domácností 
na celý rok nebo dobít více než 128 tisíc mo-
bilních telefonů či vznikne takové množství 
BioCNG, které vystačí na ujetí téměř pade-
sáti tisíc kilometrů,“ uvedl obchodní ředitel 
EFG Rapotín BPS Ondřej Černý.

Potenciál města Šumperka však bude 

pravděpodobně ještě vyšší. Dosud je průměr 
nasbíraného odpadu za jeden měsíc zhruba 

6,5 tuny. „Prakticky každý měsíc se 
toto množství navyšuje, navíc v le-
tošním roce budou ve městě přibý-
vat další sběrné nádoby. Konečné 
číslo by se mělo blížit ke dvěma 
stovkám kusů,“ informoval Jakub 

Jirgl o připravované optimalizaci 
sítě sběrných míst.

NÁDOBY SE MĚNÍ 
KAŽDÝ TÝDEN ZA ČISTÉ

Zdůraznil, že noví „třídiči gastra“ se 
nemusejí bát zápachu, nádoby jsou opatřené 
gumovým těsněním a jednoduchým zám-
kem, jenž brání vysypání obsahu. Nádoby 
navíc firma EFG Rapotín BPS odváží každé 
pondělí, stávající vždy vymění za čisté. Zá-

Nádoby na gastroodpad se zatím nacházejí na dvaapadesáti místech ve městě, letos přibudou další. 
 Foto: -ger-

O projektu Třídím gastro v Šumperku informoval v České televizi místostarosta Jakub Jirgl.

jemci o nádobu na třídění „gastra“ se mohou 
již nyní hlásit zasláním e-mailu na adresu 
gastro@sumperk.cz. Na tento kontakt také 
mohou směřovat své dotazy, připomínky 
a postřehy týkající se třídění gastroodpadu.

Lidé, kteří doma třídí gastroodpad, si 
rovněž mohou pořídit malé domácí nádoby. 
Koupit je lze v informačním centru na Hlavní 
třídě nebo na radnici, na přepážce, kde se vy-
bírají poplatky za odpad. Případně si mohou 
najít vhodnou nádobu z domácích zdrojů.

GASTROODPAD TVOŘÍ 
AŽ TŘETINU OBSAHU POPELNIC 
NA SMĚSNÝ ODPAD

Co bylo hlavním motivem vzniku pilot-
ního projektu v Šumperku? Gastroodpad 
tvoří až třetinu obsahu černých popelnic 
na směsný odpad. Smyslem třídění „gastra“ 
je tento odpad místo skládkování využít jako 
obnovitelný zdroj a energeticky jej zpracovat 
v lokálních bioplynových stanicích. „Tento 
projekt by zároveň mohl vést k tomu, že lidé 
najdou cestu k omezení plýtvání potravina-
mi a zamyslí se, proč obecně vzniká odpad,“ 
doplnil Jakub Jirgl. 

K projektu Třídím gastro se postupně 
v loňském roce připojily po vzoru Šumper-
ka také Rapotín, Velké Losiny, Nový Malín 
a v listopadu se přidala také Olomouc. Odpad 
se zpracovává v bioplynové stanici v Rapotíně. 

V roce 2022 se projekt bude rozšiřovat 
do dalších větších i menších měst a obcí 
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 
Rapotínská firma plánuje, že v letošním 
roce umístí dalších zhruba dva tisíce nádob 
na gastroodpad. -ger-
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GASTROODPAD JE SUROVINA, ŠUMPERK MU DÁVÁ DRUHOU ŠANCI CO JE TO GASTROODPAD?
Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravino-
vý odpad z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní v domácnostech. 
Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků 
pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin 
po datu spotřeby.

PROČ SEPAROVAT GASTROODPAD?
Odpad z kuchyně či prošlé potraviny tvoří více než třetinu odpadu z do-
mácností a zavedením jeho separace a následného využití klesne množství 
skládkovaného směsného komunálního odpadu.

CO PATŘÍ DO GASTROODPADU?
Do nádob na gastroodpad patří tepelně upravené i neupravené zbytky 
živočišného a rostlinného původu, prošlé potraviny i v původních obalech 
(papírových, plastových, kovových) kromě skla, syrové i tepelně zpraco-
vané maso, rybí a drůbeží kosti, mléčné výrobky, včetně tekutých (např. 
prošlé mléko v originálním obalu, ne však skleněném), zbytky ovoce (včet-
ně spadaného) a zeleniny, zbytky nedojedených jídel, pečivo, cukrovinky, 
sedliny z kávy a čaje (i v sáčku).

CO DO GASTROODPADU NEPATŘÍ?
Do gastroodpadu nepatří potraviny ve skleněných obalech, prázdné obaly 
(papír, plast, kov…), gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, 
drátěnky, jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory), vepřové a hově-
zí kosti, uhynulá zvířata, psí exkrementy, jedlé oleje a tuky, nebezpečný 
odpad.

JAK VKLÁDAT GASTROODPAD DO NÁDOBY?
Gastroodpad lze umístit do nádoby v originálním obalu (kromě skla) 
nebo v pevně zavázaném sáčku či pytli na odpad, a to tak, aby neunikl jeho 
obsah do nádoby.

KDY SE VYVÁŽEJÍ NÁDOBY?
V Šumperku jsou nádoby vyváženy zpravidla každé pondělí, pokud 
není tento den státním svátkem. Firma EFG Rapotín BPS nádobu naloží 
do auta na bioCNG a vymění ji za nádobu čistou.

KDE LZE ZÍSKAT INFORMACE O GASTROODPADU?
Zájemci o nádobu na třídění gastra se mohou hlásit zasláním e-mailu 
na adresu gastro@sumperk.cz, na tento kontakt také mohou směřovat své 
dotazy týkající se třídění gastroodpadu.

CO Z GASTROODPADU VZNIKÁ?
Z gastroodpadu vzniká ve společnosti EFG Rapotín BPS bioplyn s obsa-
hem metanu asi 60 až 65 procent. Část z něj pohání kogenerační jednotku 
vyrábějící elektřinu a teplo, další část bioplynu se vyčistí na BioCNG s ob-
sahem 99 procent metanu, jenž je rovnou vtlačen do plynové distribuční 
soustavy, kterou proudí ke koncovým odběratelům. Zbytky z fermentace 
pak poslouží jako ekologické hnojivo. Vše je produkováno s nulovou emis-
ní stopou. Jde o jedinou podobnou technologii v České republice.

GASTROODPAD NA SKLÁDKÁCH ŠKODÍ?
Poslední statistiky tvrdí, že průměrný Čech vyhodí asi 40 kg gastroodpadu 
ročně. Tyto vyhozené suroviny se zatím v drtivé většině stávají součástí 
směsného komunálního odpadu, jenž dále putuje na skládky. Při rozkladu 
gastroodpadu na skládkách dochází k tvorbě skleníkových plynů, které 
ohrožují životní prostředí.

Šumperský zpravodaj
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Únor se nese 
ve znamení 
divadelních premiér

říká k chystanému představení dramaturg 
inscenace Michael Sodomka, jenž je zároveň 
autorem písňových textů napsaných přímo 
pro toto představení.

Maik je mladý outsider, se kterým se 
ve škole nikdo nebaví. Vše se ovšem změní 
ve chvíli, kdy se do města přestěhuje etnický 
Rus Čik, jenž Maika vyhecuje, aby společně 
ukradli auto a vydali se na nejlepší prázd-
niny, které jen tak nikdo nezažije. Maika 
ztvární Adam Joura, Čika nejnovější akvizice 
souboru Ondřej Král. 

Spolu s těmito dvěma premiérami budou 
v Divadle Šumperk k vidění i další tituly. 
Například Frankenstein nebo Už je tady zas!, 
jež měly premiéru loni. Všichni příznivci 
divadla jsou srdečně zváni.

 Oficiální zpráva Divadla Šumperk

Fiktivního ředitele úspěšné 
společnosti hraje Jan Šťava. 
 Foto: P. Nesvadba

Představením Čik s podtitulem Jízda tvýho ži-
vota chce divadlo oslovit zejména mladé divá-
ky.  Foto: Divadlo Šumperk

V listopadu, v prosinci ani v lednu se 
v Divadle Šumperk neuskutečnila žádná 
premiéra. Program byl ovšem i tak na-
huštěný, neboť nastal čas odehrát dříve 
nazkoušená představení, která se nahro-
madila na repertoáru během dlouhodo-
bého zákazu divadelní produkce. S novým 
rokem, jenž snad bude nejen pro divadlo 
příznivější, ovšem přicházejí i nové tituly.

Sobota 5. února se ponese ve skandináv-
ském duchu. Šumperská divadelní prkna 
dobude celosvětově úspěšná komedie Kdo je 
tady ředitel?, kterou původně coby filmový 
scénář napsal dánský autor Lars Von Trier. 
Tento kontroverzní umělec je podepsán pod 
řadu oceňovaných snímků a patří mezi nej-
významnější filmaře přelomu tisíciletí. Jedná 
se o jedinou Trierovu žánrovou komedii. 
Autor si skrze ni chtěl dokázat, zda zvlád-
ne napsat komickou frašku plnou zvratů 
a gagů. O tom, že se mu to podařilo, budiž 
důkazem, že její divadelní adaptaci uvedla 
celá řada českých divadel, z nichž prvním 
se stalo Švandovo divadlo v Praze. Děj hry 
se odehrává v korporátní firmě, do kterého 
je shodou bláznivých okolností vsazen ne-
úspěšný herec, jenž musí před zaměstnanci 
sehrát úlohu skutečného ředitele. V titulní 
roli se představí Jan Šťava. Kromě něho se 
diváci mohou těšit na účast kompletního 
hereckého souboru šumperského divadla.

26. února, tedy přesně o tři týdny později, 
se pak z Dánska přesuneme blíže k našim 
státním hranicím, a sice do Německa. Diváky 
čeká představení Čik s podtitulem Jízda 
tvýho života. Jedná se o adaptaci románu pro 

mládež, který napsal německý autor a ilustrá-
tor Wolfgang Herrndorf. U našich západních 
sousedů se stal bestsellerem, jenž se dočkal 
řady úspěšných divadelních zpracování, 
jakož i zfilmování. Šumperského uvedení se 
režijně chopil Jiří Liška, který Čika uvede 
na malé scéně, takzvaném Hrádku. 

„Inscenaci jsme nasadili především proto, 
abychom oslovili mladé diváky, kteří už 
možná vyrostli z pohádek, ale z nějakého 
důvodu se ještě nemusejí cítit na návštěvu 
velkého sálu. Hrádek působí méně for-
málně. Příjemné by měly být také stopáž, 
rychlé tempo představení a přítomnost 
živé kapely, jež tuto divadelní roadmovie 
doprovází. Srdečně zváni jsou samozřejmě 
i starší diváci, které zveme na krásný příběh 
o touze po lásce a překonávání sebe sama,“ 
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Olga Kaštická přiblíží 
rozhlasová čtení

Zajímá vás, jak vzniká rozhlasové čtení? 
Pak si nenechte ujít besedu se šumperskou 
herečkou Olgou Kaštickou. Setkání, jež 
pořádá knihovna ve spolupráci se SONS 
Šumperk, se uskuteční v úterý 22. února 
od 17 hodin ve velkém sále knihovny.
Olga Kaštická povypráví o tom, jak v Čes-
kém rozhlase vznikají četby na pokračová-
ní. V současnosti totiž natáčí knihu Kamily 
Hladké Sestry, autorizované rozhovory se 
čtyřmi generacemi řeholních sester. -kš, zk-

Via Lucis přivítá 
Olgu Šilhovou

Tíha ženství třetího světa je název pořadu, 
jejž chystá v rámci cyklu Via Lucis místní 
„Doriska“. Hostem bude Olga Šilhová, 
původním povoláním novinářka, která se 
dnes věnuje zejména práci v cestovním 
ruchu a natáčení dokumentů. Beseda, 
doplněná projekcí, proběhne ve čtvrtek  
17. února od 18 hodin v sále vily Doris. 

„Jsme moc rádi, že konečně můžeme 
Kapitána Demo přivítat v našem městě. Vy-
stoupení se mělo uskutečnit už loni, ale kvůli 
koronaviru muselo být přesunuto. Věříme, 
že jeho koncert bude příjemným hudebním 
zpestřením hlavně pro mladší generaci, 
na kterou nechceme v dramaturgickém plá-
nu zapomínat,“ zdůraznil dramaturg domu 
kultury Ondřej Procházka.

V civilu úspěšný hudební producent se 
na pódiu mění v šíleného šoumena s dokona-
lým vystoupením jemu vlastním. Autor řady 
hitů, jenž vydal nedávno nové album Mistr 
světa všeho, vystoupí v Šumperku poprvé. -red-

Aleš Palán pohovoří o setkání s lidmi, jež 
žijí v Česku na horských samotách, v marin-
gotkách nebo v lesních chýších. Toto téma 
zaujalo čtenáře jeho knihy Raději zešílet 
v divočině, která se setkala na knižním 
trhu s velkým ohlasem. Kniha, již obohatil 
snímky fotograf Jan Šibík, i plánovaná be-
seda nabídnou ponor do tajuplných zákoutí 
krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé samoty 
a odloučenosti, do paralelního světa, který 
tomu našemu klade velmi znepokojující 
otázky.  -mh-

O setkání se šumavskými samotáři, jejich životním stylu, hodnotách i lásce k přírodě po-
vypráví držitel Ceny Českého literárního fondu a Magnesia Litera Aleš Palán. Bude hostem 
klubu Gemini v šumperském domě kultury.

Hudebník Jiří Burian, veřejnosti známý díky svému alter egu v podobě excentrického Kapi-
tána Demo, přijede se svou kapelou v pátek 25. února do šumperského domu kultury. Od půl 
osmé večerní slibuje velkolepou show s projekcí, bez níž se jeho vystoupení nemůže obejít.

„Po lékaři Janu Pirkovi přijal pozvání 
do klubového cyklu novinář, publicista a spi-
sovatel Aleš Palán. Půjde o besedu, během 
níž bychom se chtěli co nejvíce dozvědět 
o životním stylu lidí, kteří odešli úplně 
mimo systém. Beseda bude doplněna promí-
táním i autogramiádou knih ve spolupráci 
s místním knihkupectvím Kosmas,“ říká 
jednatelka Domu kultury Šumperk Hana 
Písková. Beseda Raději zešílet v divočině 
proběhne v G-klubu domu kultury ve středu 
16. února v 18 hodin.

Kapitán Demo rozhýbe šumperské publikum

Olga Šilhová bude hostem Via Lucis.  
 Foto: archiv

Excentrický Kapitán Demo vystoupí v  domě 
kultury.  Foto: T. Bednarz

KLUB GEMINI NABÍDNE ALEŠE PALÁNA 
A SAMOTÁŘE

Aleš Palán pohovoří o setkání se šumavskými samotáři. 
 Foto: archiv

Cestovat začala stejně jako většina 
ostatních, tedy ze zvědavosti a z lásky 
k poznávání. To jí ovšem nestačilo, a tak si 
novinářka, dokumentaristka a spisovatelka 
Olga Šilhová založila cestovní agenturu, 
jež připravuje exotické a fotografické 
zájezdy do Afriky, Indie či Antarktidy. 
V roce 2008 se společně s Lenkou Klicpe-
rovou vydala do Demokratické republiky 
Kongo, kde se věnovala otázce sexuálního 
násilí páchaného na ženách. Z cesty vznikl 
dokument Slzy Konga, oceněný na dvou 
filmových festivalech. Jako kameramanka 
a spoluautorka scénáře se podílela na re-
portážích z Čadu a na dokumentu Latim 
– Obřezané ze severní Keni. Poslední film 
Nezlomné získal cenu na mezinárodním 
filmovém festivalu Příběhy země. Je spolu-
autorkou knih Afrika v nás. -zk-
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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 Šum-
perk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí. Změna programu vyhrazena!

 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

Dlouhodobé výstavy
  Do  6. 2. Co šeptají andělé, výstava 

soch, obrazů, grafiky i  sbírkových před-
mětů z oblasti lidového umění a umělec-
kého řemesla, které spojuje motiv anděla, 
výstavní síň, muzeum

  Do 6. 2. Liška Bystrouška. Kresby Sta-
nislava Lolka, Hollarova galerie, muzeum

  Od  11. 2. do  3. 4. Anna Boček Ro-
novská – Neverending story, Hollarova 
galerie, muzeum

  Od  4. 2. do  27. 3. Zmizelý Hrubý 
Jeseník, výstava fotografií, Rytířský sál, 
muzeum

  Do 13. 2. Velká muzejní herna, Mu-
zejíčko, muzeum

  Od 18. 2. do 30. 6. Středověk hrou, 
Muzejíčko, muzeum

  Do 27. 2. Vytrženo z fotobloku, vý-
stava autorských fotografií Ivany Reme-
šové, Galerie mladých, muzeum

  Stálá expozice VM Šumperk: Příroda 
a dějiny severozápadní Moravy, muzeum

  Od  2. 2. do  27. 2. Marie Ladrová: 
„Nebe/Země“, akvarely, Galerie J. Jílka

  Do  30. 6. Výstava prací studentů 
uměleckých tříd VOŠ a  SPŠ Šumperk, 
divadlo

  Do 2. 3. Jiří Hauschka: Sovy nejsou 
tím, čím se zdají být, výstava obrazů, 
půjčovna pro dospělé, knihovna

  Do  7. 3. Vlado Rimbala: Dinosau-
ři, výstava ilustrací, půjčovna pro děti 
a mládež, knihovna

Úterý 1. února
 17.30 Zlato, AUS, thriller, 15+
  18.00 Literární seminář: Ajtmatovo-

vo Popraviště jako svérázný zástupce 
magického realismu, přednáší M. Bro-
žová, malý sál, knihovna

 19.30 Ulička přízraků, USA, drama, kri-
mi, thriller, 15+, 

Středa 2. února
   16.00 Komentovaná prohlídka 

výstavy Co šeptají andělé, prohlídka 
s  výkladem K. Lipenské a  M. Kudelové, 
výstavní síň, muzeum

  18.00 Marie Ladrová: „Nebe/Země“, 
akvarely, vernisáž výstavy, Galerie J. Jílka

  18.00 Srdce na dlani, ČR, komedie 

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk – 
AZ Heimstaden Havířov, zimní stadion

   19.30 The Man behind Freddie Mer-
cury Peter Freestone, vzpomínkový 
pořad osobního asistenta legendárního 
zpěváka, přesunuto z  ledna kvůli nemo-
ci, zakoupené vstupenky zůstávají v plat- 
nosti, velký sál, dům kultury

  20.00 Artvečer – FK: Salvator Dalí: 
Raná léta, ESP, dokumentární, 12+

Čtvrtek 3. února
  15.45 Moje krásná příšerka, RUS, 

anim., rodinný, ČZ
  17.00 Autorské čtení: Marek Toman 

– Zrádce, hrdina, spisovatel?, velký sál, 
knihovna

 17.50 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

 20.00 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 
dobrodružný, sci-fi, 12+,  

 
Pátek 4. února

  9.00 Zmizelý Hrubý Jeseník, otevření 
výstavy fotografií, Rytířský sál, muzeum

   9.00–12.45, 13.15–17.00 Prázdni-
nová výtvarná dílna, výtvarné tvoření 
pro děti, nutné přihlásit se, více na www.
doris.cz, výtvarný ateliér, Komín

   9.00–15.00 Naší krajinou, pěší 
výlet s  hrami a  šifrováním pro děti od   
7 do  13 let ke  kostelíčku u  Hrabenova, 
nutné přihlásit se, více na www.doris.cz 

  9.30–14.30 Kurz rozkvétající květiny, 
malování se suchým pastelem a šablona-
mi, akreditovaný kurz vede D. Činčarová, 
výtvarný ateliér, Komín

 10.00 Spider-Man: Bez domova, USA, 
akční, dobrodružný, ČZ

  15.45 Moje krásná příšerka, RUS, 
anim., rodinný, ČZ

 17.50 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

 20.00 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 
dobrodružný, sci-fi, 12+,  

Sobota 5. února
  9.00–17.00 Keramika pro každého, 

otevřená keramická dílna pro děti i  do-
spělé, nutné přihlásit se, více na  www.
doris.cz, artedílna, Komín

   9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šum-

perk B – HKK Olomouc, kuželna, Tyr-
šův stadion

   10.00 Do knihovny za pohádkou: 
Neskutečná dobrodružství Florenti-
na Flowerse, Divadlo Čučka, velký sál, 
knihovna

  13.00 Kuželky muži A: KK Šumperk A – 
TJ Odry, kuželna, Tyršův stadion

  15.10 Zpívej 2, USA, anim., rodinný, 
muzikál, komedie, ČZ

  16.00 Kuželky krajský přebor muži B: 
KK Šumperk B – Zábřeh C, kuželna,  
Tyršův stadion

 17.30 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 
dobrodružný, sci-fi, 12+,  

  19.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, P, VK, divadlo

  20.00 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

Neděle 6. února
  15.00 Velký červený pes Clifford, 

USA, anim., rodinný, komedie, ČZ
    15.00 Komentovaná prohlídka 

výstavy Co šeptají andělé, prohlídka 
s  výkladem K. Lipenské a  M. Kudelové, 
výstavní síň, muzeum
     15.00–18.00 Tancovačka s  prin-
ceznou Vločkou, tělocvična, Komín

 17.00 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

 19.10 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 
dobrodružný, sci-fi, 12+,  

Pondělí 7. února
  17.00 Klub čtenářů: John Irving – Ho-

tel New Hampshire, setkání a debata nad 
knihou, klubovna v suterénu, knihovna

 17.30 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 
dobrodružný, sci-fi, 12+,  

 20.00 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

Úterý 8. února
 17.50 Mimořádná událost, ČR, kome-

die, 12+
 20.00 Monnfall, USA, CAN, CHN, akční, 

dobrodružný, sci-fi, 12+,  

Středa 9. února
 17.50 Mimořádná událost, ČR, kome-

die, 12+

Kalendář akcí
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 20.00 Artvečer – FK: Ninjababy, NOR, 
komedie, drama, 15+

Čtvrtek 10. února
  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
  17.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, C, VK, divadlo

 17.30 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný,  

 20.00 Vem si mě, USA, komedie, roman-
tický, 12+

Pátek 11. února
  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
  17.00 Anna Boček Ronovská – Ne-

verending story, vernisáž výstavy, Holla-
rova galerie, muzeum

 17.40 Vem si mě, USA, komedie, roman-
tický, 12+

  20.00 Klub Foyer: Underground Co-
medy, vystoupí T. Plhoň, J. Cerman,  
N. Džokič, foyer, dům kultury

 20.00 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný,  

Sobota 12. února
   9.00–12.45, 13.15–17.00 Africký den, 

dopolední a odpolední výroba tradičních 
afrických hraček, oděvních doplňků, 
hudebních nástrojů i masek, bubnování, 
nutné přihlásit se, artedílna, Komín

  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

 17.30 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný, ČZ

 20.00 Vem si mě, USA, komedie, roman-
tický, 12+

Neděle 13. února
   10.00 Loupežnická pohádka aneb 
jak princezna k rozumu přišla, Divadlo 
Sympatie Ostrava, velký sál, dům kultury

  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

 17.30 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný, ČZ

 20.00 Smrt na Nilu, USA, krimi, drama, 
mysteriózní

Pondělí 14. února
  17.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
   18.00 Hudební podvečer, koncertní 

sál ZUŠ 
  18.00–20.00 Výuka řeckých tanců, 
nutno přihlásit se, středisko Sever

   19.00 KLASIKA VIVA: Lucie Sedlá-
ková Hůlová (housle) & Martin Sedlák 
(violoncello), výstavní síň, muzeum 

  20.15 Živě v  Oku: Romeo a  Julie, GB, 
balet, přímý přenos z Royal Opera House 
Londýn, romantický, drama

Úterý 15. února
   17.00 Jednotka intenzivního života, 

filmový dokument s  následnou besedou 
o paliativní péči, ve spolupráci s Charitou 
Šumperk, velký sál, knihovna

  17.40 Vem si mě, USA, komedie, roman-
tický, 12+

  19.40 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, předpremiéra, komedie, 12+

Středa 16. února
  15.50 Oko senior: Šťastný nový rok 2, 
SR, ČR, romantický, komedie

   17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 
tvoření se zimní tematikou, nutné přihlá-
sit se, šicí dílna, Komín

  17.50 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Ději-
ny Evropské unie v souvislostech, před-
náší T. Hlavsa, velký sál, knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– HC Benátky nad Jizerou, zimní stadion

  18.00 Klub Gemini: Aleš Palán - Ra-
ději zešílet v  divočině, beseda spojená 
s autogramiádou knih A. Palána, G-klub, 
dům kultury

   19.00 Už je tady zas!, tragikomedie, A, 
VK, divadlo

  20.00 Artvečer – FK: Utéct, DNK, FR, 
SWE, NOR, USA, SLO, EST, ESP, IT, FIN, 
dokumentární, animovaný, 15+

Čtvrtek 17. února
  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
  17.00 Simona Bagárová: Hořím, au-

torské čtení s  besedou o  pečovatelích, 
seniorech, stárnutí a  odcházení, ve  spo-
lupráci s  Charitou Šumperk, velký sál, 
knihovna

 17.40 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

   18.00 Koncert pěveckého oddělení 
ZUŠ, kaple klášterního kostela 

  18.00 VIA LUCIS: Tíha ženství tře-
tího světa, host: O. Šilhová, novinářka, 
dokumentaristka, spisovatelka, beseda 
doplněná projekcí, sál, vila Doris

   19.00 Michal Pavlíček a Trio – Naro-
zeninové turné, velký sál, dům kultury 

  20.00 Mimořádná událost, ČR, kome-
die, 12+

Pátek 18. února
  9.00 Středověk hrou, otevření výsta-

vy, Muzejíčko, muzeum
   9.00–12.00 Oblastní kolo přehlíd-

ky uměleckého přednesu recitátorů só-
listů Wolkerův Prostějov 2022, velký sál, 
knihovna

  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

 17.35 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný, ČZ

 20.00 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

Sobota 19. února
  13.30 Haftaňan a tři mušteriéři, ESP, 

animovaný, ČZ
  15.20 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
 16.00 Kuželky krajský přebor muži B: 

KK Šumperk B – Litovel B, kuželna,  
Tyršův stadion

 17.25 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

  19.00 Frankenstein, legendární horor, 
B, VK, divadlo

 20.20 PechaKucha Night, kino Oko

Kalendář akcí

 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 Šump-

erk:  ul. 28. října 1, tel. 583 214 588, www.
knihovnaspk.cz 

  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
 Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz

  ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sum-
perk.cz

Klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny Marie): 
Kladská ul.

 Eagle Gallery: Nemocniční 8a, 
Hokej: www.dracisumperk.cz, www.hkmdsumperk.cz 
Kuželky: www.kksumperk.cz
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Neděle 20. února
  15.00 Haftaňan a tři mušteriéři, ESP, 

animovaný, ČZ
  15.00–18.00 Relaxační malování: La-

butě & srdce, malování suchým pastelem 
nejen pro začátečníky s  D. Činčarovou, 
klubovna II, dům kultury

   16.00 Smejko a Tanculienka – Tan-
cuj, tancuj!, Divadlo Maska, velký sál, 
dům kultury

  16.50 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

  19.00 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

Pondělí 21. února
     9.00–12.45, 13.15–17.00 Dopo-

lední a odpolední jarniny na Komíně, 
výtvarné dílny inspirované tvorbou Leo-
narda da Vinciho, nutné přihlásit se, vý-
tvarný ateliér, Komín

     9.00–12.00 Florbalový turnaj, pro 
děti 3. – 5. třída, nutné přihlásit se, více 
na www.doris.cz, tělocvična, gymnázium

  15.10 Encanto, USA, animovaný, ro-
dinný, dobrodružný, komedie, ČZ

 17.30 Uncharted, USA, akční, dobro-
družný,  

  20.00 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

Úterý 22. února
      9.00–12.00 Turnaj badminton, 

pro děti 9 – 15 let, nutné přihlásit se, více 
na www.doris.cz, tělocvična, Komín

     9.00–12.45, 13.15–17.00 Dopo-
lední a  odpolední jarniny na  Komíně, 
jarní prázdniny v ateliéru, nutné přihlásit 
se, výtvarný ateliér, tančírna, Komín

  15.20 Zpívej 2, USA, animovaný,  

 rodinný, muzikál, komedie, ČZ
  17.00 Olga Kaštická: Jak vniká roz-

hlasové čtení, ve  spolupráci se SONS 
Šumperk, velký sál, knihovna

 17.35 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

 20.00 Uncharted, USA, akční, dobr., ČZ

Středa 23. února
      9.00–12.00 Hurá na  běžky!, pro 

děti 8 – 15 let, nutné přihlásit se, více 
na  www.doris.cz, tréninkový běžkařský 
okruh 

    9.00–12.45, 13.15–17.00 Dopoled-
ní a odpolední jarniny na Komíně, jarní 
prázdniny v  ateliéru, nutné přihlásit se, 
výtvarný ateliér, tančírna, Komín

  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

  17.35 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

  20.00 Artvečer – FK: Malířka a  zloděj, 
NOR, dokumentární, 15+

Čtvrtek 24. února
     8.00–15.30 Taneční workshop, 
různé taneční a  pohybové styly, nutné 
přihlásit se, více na www.doris.cz, tančír-
na, „trampoška“, Komín 

  15.30 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 
pohádka

     16.30–19.00 Staň se tajným agen-
tem, hra s  luštěním rébusů a  šifer, vila 
Doris, centrum města

  17.35 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

  20.00 Pes, USA, komedie, 12+

Pátek 25. února
     8.00–15.30 Taneční workshop, 

různé taneční a  pohybové styly, nutné 
přihlásit se, více na www.doris.cz, tančír-
na, „trampoška“, Komín 

  15.45 Haftaňan a tři mušteriéři, ESP, 
animovaný, ČZ

  17.35 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

   19.30 Kapitán Demo, velký sál, dům 
kultury 

  20.00 Pes, USA, komedie, 12+

Sobota 26. února
  15.50 Tajemství staré bambitky 2, ČR, 

pohádka
  16.00 Kuželky krajský přebor muži B: 

KK Šumperk B – Přemyslovice B, kužel-
na, Tyršův stadion

  17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– SK Trhači Kadaň, zimní stadion

  18.00 Pes, USA, komedie, 12+
  19.00 Čik – Jízda tvýho života, hu-
dební komedie, VK, divadlo

  20.00 V  létě ti řeknu, jak se mám, SR, 
ČR, komedie, 12+

Neděle 27. února
    15.30–18.30 Relax na  „Komíně“, 

více na www.doris.cz, Komín 
  16.00 Haftaňan a tři mušteriéři, ESP, 

animovaný, ČZ
  16.00 LiStOVáNí.cz: Když panda tančí 

(James Gould-Bourn), účinkují L. Hejlík 
a P. Oubram, velký sál, dům kultury 

  17.50 Pes, USA, komedie, 12+
  19.45 Belfast, GB, drama, 12+

Pondělí 28. února
  18.00 Pes, USA, komedie, 12+
  20.00 Mimořádná událost, ČR, kome-

die, 12+

Kalendář akcí / Kultura

Marie Ladrová maluje vlastními přírod-
ními barvami na ručním bavlněném papíře, 
někdy uvolněně a jindy s fotografickou 
přesností. Zabývá se i léčivým účinkem 
svých modelek, především tří dřevokazných 
hub: outkovky pestré, rezavce šikmého 
a lesklokorky lesklé. Společenství hub pro ni 
představuje samostatnou říši a své kres-
bo-malby vnímá jako jejich portréty. Jsou 
symbolem jinakosti nejen kvůli halucino-
genním účinkům. Ztělesňují i sílu země. 
V jejich podhoubí nachází shodu s lidským 
podvědomím a nepochybuje o jejich inte-
ligenci: „Houby jsou bytosti, jsou tu dávno 

Akvarely Marie Ladrové budou v únoru k vidění v Galerii Jiřího Jílka. Výstava nazvaná 
„Nebe/Země“ bude zahájena ve středu 2. února  vernisáží v 18 hodin a potrvá do 27. února.

V galerii vystaví své akvarely Marie Ladrová

Marie Ladrová s těreminem.  Foto: archiv ML

před tím, než jsme tu byli my, a mnohem víc 
než my rozumí světu!“ Suší a ukládá je jako 
léčiva a z některých louhuje barviva pro své 
akvarely. 

Vedle hub maluje vlastní tělové pocity 
a stavy, zaznamenává si sny a promítá je 
do krajiny. Obojím získává hlubší spojení se 
zemí a lépe rozumí tomu, co ji obklopuje. 
Důvěrná blízkost je pro ni zásadní.  Vyjadřu-
je se i hudbou podobného ladění a nejraději 
hrou na těremin, bezdotykový nástroj, rea-
gující na jemné pohyby rukou. Spolu s akva-
relem učí na něm hrát i jiné. Vše zbývající 
výstava dopoví… Jste zváni.              M. Koval   
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Kultura

Knihovna láká 
děti na pohádku

Další představení z cyklu Do knihovny 
za pohádkou je naplánováno na sobotu  
5. února, kdy do Šumperka přijede Divadlo 
Čučka. Děti se mohou těšit na Neskutečná 
dobrodružství Florentina Flowerse, určená 
pro chlapce a dívky od devíti let. Knihovnice 
ale zabaví i menší děti. Představení vychází 
ze stejnojmenné knihy Marka Tomana, 
vydané nakladatelstvím Baobab. Odehraje se 
od 10 hodin ve velkém sále knihovny. -kv-

Muzeum chystá 
tři nové výstavy

Tři nové výstavy chystají na únor šumperští 
muzejníci. Fotografická výstava Zmizelý 
Hrubý Jeseník přiblíží od pátku 4. února 
v Rytířském sále podobu krajiny jesenické-
ho pohoří, jak vypadala v časech rakous-
ko-uherské monarchie a první republiky. 
Průhled do dosavadního díla šumperské 
rodačky Anny Boček Ronovské, rozené 
Doruškové, pak nabídne milovníkům 
výtvarného umění výstava v Hollarově ga-
lerii nazvaná Neverending story. Vernisáž 
proběhne v pátek 11. února v 17 hodin. 
A v Muzejíčku budou moci od pátku  
18. února děti podniknout dobrodružnou 
výpravu do Středověku hravě. Čekají na ně 
zajímavé úkoly, skládačky, rébusy a hádan-
ky. -kv-

Lukáš Hejlík a Pavel Oubram zavítají 
v rámci celorepublikově oblíbeného cyklu 
scénických čtení LiStOVáNí v neděli  
27. února do šumperského domu kultury. 
Na jevišti velkého sálu se za zataženou 
oponou od čtvrté odpolední začtou společ-
ně s posluchači do knihy Když panda tančí, 
jejímž autorem je James Gould-Bourn.

Jedinečný projekt LiStOVáNí, který Lukáš 
Hejlík a Pavel Oubram vymysleli téměř před 
dvaceti lety, představuje zajímavé a aktuální 
knihy pečlivě vybraných autorů. Jde vždy 
přibližně o hodinové divadelní vystoupení, 
v němž je přenášen děj knihy, jazyk autora 
a atmosféra dané literatury na obecen-
stvo. Za šíření čtení má LiStOVáNí záštitu 
ministerstva školství a za mimořádný přínos 
v oblasti propagace čtenářství získalo cenu 
Nadace Český literární fond. -red-

„Během rockového večera zazní pestrý 
repertoár pocházející z Pavlíčkovy dílny, 
doplněný o novinky z aktuálního alba Pošli 
to tam. Narozeninové vystoupení bude 
lahůdkou pro hudební fajnšmekry,“ soudí 
produkční domu kultury Michaela Horáko-
vá. Dodává, že spolu s Michalem Pavlíčkem, 

Marek Toman se začte do svých knih o Klecanovi

Legendární rockový kytarista Michal Pavlíček, držitel ceny Anděl za celoživotní tvorbu, při-
jede do Šumperka. Ve čtvrtek 17. února vystoupí od sedmé večerní společně s triem v domě 
kultury v rámci svého narozeninového turné.

Zrádce, hrdina, spisovatel? je název autor-
ského čtení, jež se odehraje ve čtvrtek  
3. února od 17 hodin ve velkém sále 
knihovny. Do svých knih, inspirovaných 
osudem Jaroslava Klecana, se začte spiso-
vatel Marek Toman.
Dosud neznámé milostné dopisy interbriga-
disty a odbojáře Jaroslava Klecana byly před 
dvěma lety objeveny ve španělské Valencii. 
Svědčí o osudovém osobním příběhu, který 
se odehrál mezi pisatelem a jeho španělskou 
přítelkyní. Její rodina je uchovává dodnes 
jako vzpomínku na zásadní vztah své matky. 
Novinář Julius Fučík ovšem zpodobnil 
Klecana ve své Reportáži psané na oprátce 
velmi negativně, a na skoro půlstoletí jej 
ocejchoval jako zrádce protinacistického 
odboje. Spisovatel Marek Toman vypráví, 
s použitím svých knih Oko žraloka (2018, 
román) a Zrádce, hrdina, spisovatel? (2021, 
edice Klecanových dopisů, spoluautor 
historik David Majtenyi), že ten příběh se 
mohl odehrát jinak. Přitom líčí vzrušující 

Projekt LiStOVáNí se vrací ke kořenům

Michal Pavlíček přijede s jedinečným triem

Divadlo Čučka přiveze Neskutečná dobro-
družství Florentina Flowerse.  Foto: archiv

Na  výstavě Zmizelý Hrubý Jeseník budou 
k vidění i unikátní dobové snímky. 
 Foto: archiv VM Tvůrci LiStOVáNí Lukáš Hejlík a  Pavel 

Oubram.  Foto: archiv

pátrání po osudech jednoho zamlčovaného 
odbojáře. Marek Toman během čtení před-
staví nejen své knihy, ale i dosud neznámé 
obrazové a písemné dokumenty.  -kš-

který je výraznou osobností české i zahra-
niční hudební scény a jenž získal několik 
nominací na Grammy, se publiku představí 
trio, které tvoří bubeník Michal Daněk, 
baskytarista Martin Ivan a klávesista Michal 
Nejtek. Speciálním hostem bude zpěvačka 
Milly Honsová. -red-
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Knižní tipy / Kultura

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih, pořízených koncem roku 
2021 do fondu knihovny, doporučujeme 
v duchu magického realizmu napsaný 
román mexické autorky Sofie Segovie Šepot 
včel, odehrávající se na začátku 20. sto- 
letí, v době mexické revoluce i španělské 
chřipky. Malý chlapec, kterého objevili 
znetvořeného pod přikrývkou včel, je pro 
některé dítě políbené ďáblem. Velkostatkáři 
Moralesovi ho však přijmou do rodiny.  
Simonopio je obdařen vzácným darem: když 
zavře oči, spatří to, co se má teprve stát. 
Na každém kroku doprovázený tajemným 
rojem včel chrání svou rodinu před hrozba-
mi lidí i přírody a změní nejen osud rodiny 
Moralesových, ale i celého regionu.

Další tipy čtenářům

beletrie: P. Horáková – Srdce Evropy, 
D. Táborská – Černé jazyky, M. Kundera – 
Nevědění, A. Sabuchová – Šeptuchy, 
M. De Costa – Adresa naděje, L. Baldini-
ová – Maria Montessoriová, J. Fellowes – 
Belgravia, T. Savage – Síla psa
thriller, detektivka: K. Perry – Hora du-
chů, V. Sten – Ve jménu pravdy, P. Klabou-
chová – Prameny Vltavy, S. Fitzek – Dárek, 
L. Unger – Cizinky ve vlaku
naučná: P. Kosatík – Slovenské století, 
A. Sverdrup-Thygeson – Planeta hmyzu, 
S. Bagarová – Hořím
dětská: S. Davies – Hilda a časočerv, 
T. Rassat – Evžen a jeho bláznivý stromo-
dům, B. M. Smithová – Madlenka a jedno-
rožec. Zpracovala M. Halmichová

„Kulturák“ vrací klubovou scénu do Šumperka
Dům kultury Šumperk se v rámci dramaturgického plánu nazvaného „Naše malé světy“ rozhodl  
dát prostor i programům, jež mají ze své podstaty menší publikum. Po klubu Gemini, který se 
zaměřujet na životní styl, představil „kulturák“ klub Foyer. 

„Přijedou k nám tváře známé například 
z televizního pořadu Comedy Club – Tomáš 
Plhoň, Nikola Džokič a Jaroslav Cerman. 
Druhý večer v klubu Foyer se ponese ve zna-
mení slam poetry. Mezi čtyřmi slamery 
vystoupí i mistr republiky v této disciplíně 
z roku 2014 Anatol Svahilec,“ říká dra-
maturg domu kultury Ondřej Procházka. 
Upřesňuje, že klub Foyer nalezne své místo, 
jak název napovídá, ve foyer hlavní budovy 
domu kultury. To se na pár večerů v roce 
promění v prostor, kde najdou útočiště i dal-
ší produkce menších žánrů.

„Bylo nám líto, že foyer lidé většinou 
znají jako typický ‚průchoďák‘. Už v roce 
2020 jsme v něm dokázali uspořádat pří-
jemnou akci ke čtyřicátému výročí otevření 
domu kultury. Loni jsme se tak rozhodli 
obnovit tuto myšlenku a postupně zde zno-
vu začít budovat prostor pro klubové akce,“ 
přibližuje startující projekt Procházka. 
Vzápětí prozrazuje, že poprvé se klub Foyer 
otevře návštěvníkům v pátek 11. února 
ve 20 hodin s Underground Comedy. Slam 
poetry je pak na programu ve středu  
9. března. -red-

Eliška Mostecká získala Cenu Karla Čapka
Šumperanka Eliška Mostecká je jednou z vítězek čtyřicátého ročníku prestižní soutěže nazva-
né Cena Karla Čapka. Tu každoročně vyhlašuje Československý fandom.

Soutěž je každoročně vyhlašována v ně-
kolika kategoriích v žánrech sci-fi, fantasy 
nebo horor s fantastickými prvky, jež jsou 
napsané v českém nebo slovenském jazyce. 
Výsledky loňského anonymního literárního 
„klání“ byly oznámeny začátkem prosince, 
kvůli koronavirové pandemii opět virtuálně 
na kanálu YouTube v rámci Parconu – Fé-
nixconu v Brně. Ten byl přeložen na letošní 
jaro a jeho součástí bude i předání ocenění. 

V loňském jubilejním ročníku připadlo 
prvenství ve všech kategoriích ženám – 
spisovatelkám. Eliška Mostecká zvítězila 
s prací „Jako lidé…“ v kategorii krátká 
povídka, v níž bylo hodnoceno jedenačtyři-
cet povídek či novel od třiceti devíti autorů. 
Do soutěže se přitom tato mladá Šumpe-
ranka přihlásila poprvé. Kromě ceny Pulec 
tak obdržela i ocenění Skokan.

Eliška Mostecká začala psát příběhy už 
v první třídě. Nedostižným vzorem pro ni 
byl její otec, nedávno zesnulý spisovatel Ja-

Eliška Mostecká zvítězila s prací „Jako lidé…“ 
v kategorii krátká povídka. 
 Foto: archiv E. Mostecké

roslav Mostecký, jemuž se své texty dlouho 
styděla ukázat. Poprvé tak učinila v osm-
nácti, kdy zvítězila v literární soutěži Skrytá 
paměť Moravy. Nedlouho poté poslala 
první příspěvek do Ceny Karla Čapka. -kv-
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Jan Čičák se narodil 19. října 1900 
v Dolních Studénkách jako nejstarší 
syn v početné rodině železničního 
zřízence. Po absolvování vojenské 
prezenční služby přijal po vzoru 
svého otce práci u čs. státních drah. 
Jeho povolání jej také přivedlo 
do Šumperka, kde působil naposledy 
jako vrchní oficiál. 
Od mládí byl výborný a všestranně 
aktivní sportovec a nadšený sokol. Stál 
u počátků sokolské jednoty v Šumper-
ku, řadu let byl náčelníkem Severo-
moravské župy sokolské, obětavě 
pomáhal při stavbě šumperského Tyr-
šova stadionu a jako cvičitel vychoval 
stovky zdatných sportovců. Byl rovněž 
nadšeným turistou, miloval Jeseníky, 
které prochodil křížem krážem.
V říjnu 1938 po okupaci Šumperka 
byl Jan Čičák přeložen do Olomouce. 
Zde se stal členem sokolské ilegální 
skupiny Jindra a zapojil se do protifa-
šistického odboje. 23. listopadu 1942 
byl zatčen a odvezen do brněnských 
Kounicových kolejí, kde byl více než 
rok a půl vězněn, v květnu 1944 pak 
byl převezen do věznice ve Vratislavi, 
kde byl utýrán. Zamřel 18. srpna 1944. 
Po Janu Čičákovi byla v roce 1945 
přejmenovaná ulice, jež se nachází 
v České čtvrti. V této ulici Jan Čičák 
také před odchodem do Olomouce by-
dlel. Železničáři uctili památku svého 
kolegy mramorovou pamětní deskou, 
kterou umístili na peronu místního 
nádraží. Jan Čičák byl 14. prosince 
1945 jmenován čestným občanem 
města Šumperka in memoriam.  -red-

Po kom 
se jmenuje

Objekt patří k nejstarším budovám v této čás-
ti města. Jeho výstavba souvisí s dokončováním 
Moravské pohraniční dráhy spojující Olomouc 
přes Šternberk a Šumperk s Lichkovem. V roce 
1873, kdy byl šumperský úsek tratě zprovozněn, 
byl také dostavěn dům s popisným číslem 467. 
Jeho výstavbu prováděl známý šumperský archi-
tekt a stavitel Josef Bayer. Majitelem obytného 
domu se stala v r. 1875 společnost Moravské 
pohraniční dráhy, jež výstavbu železnice a pro-
voz na ní tehdy zajišťovala. Finanční problémy 
donutily společnost dům prodat někdy na po-
čátku 80. let Kleinům, kteří ho brzy přenechali 
Johannovi Höchsmannovi. Není známo, kdy 
nový majitel zřídil v přízemí hostinec, vyhledá-
vaný po práci muži z okolních textilek.

Höchsmannovi potomci někdy v letech 1911 
až 1912 dům prodali Josefu Sedlatschkovi. Po  
1. světové válce vlastnila dům s hostincem vdo-
va Marie Sedlatschková a byla jeho majitelkou 
ještě v r. 1940. Sama hostinec neprovozovala, ale 
přenechávala ho nájemcům. 

Někdy snad od padesátých let byla budova 

využívána jako sklad nábytku. První poschodí 
zřejmě dál sloužilo k bytovým účelům. Zásadní 
změny prodělal objekt v r. 1967, kdy bylo pří-
zemí adaptováno Jednotou Zábřeh na prodejnu 
potravin. Tehdy byla okna do dnešní Jesenické 
ulice zrušena a místo nich vznikly prostorné vý-
lohy a vstupní dveře do prodejny. Patro sloužilo 
k obývání.

Ačkoliv byla budova v asanačním pásmu 
a plánovalo se její zbourání kvůli rozšíření Jese-
nické ulice, vedení Jednoty Zábřeh přistoupilo 
k vybudování nové prodejny. Avšak na fasádě byly 
prováděny jen ty nejnutnější opravy. Demolice 
se nakonec neuskutečnila, a tak byla v r. 1987 
položena nová střešní krytina. Za pouhých deset 
let byla novým majitelem domu tato krytina 
nahrazena kvalitnější a opravy se dočkaly také ko-
míny. Přízemní prostory začala využívat prodejna 
instalatérských potřeb.

Dům Josefa Bayera z roku 1873, nyní s novou 
fasádou, slouží dodnes a zdobí prostor křižovat-
ky ulic Jesenické a Lidické. Z. Doubravský

V nedávné minulosti byl patrový dům č. p. 467, v jehož přízemí se nachází prodejna instalatérských 
potřeb, „popelkou“ v sousedství opravených budov. Z jeho někdejšího příjemného vzhledu se do-
chovaly nadokenní římsy v patře. Do domu se dříve vstupovalo z Jesenické ulice (někdejší Friedrich 
Ludwig Jahnstrasse), která směřovala od městských lázní k Benátkám. Tento vchod byl později 
zazděn, ale původní okna v přízemí zde zůstala. Dnes po někdejší „popelce“ už není ani stopy. S no-
vou fasádou dům esteticky navázal na své sousedy.

Šumperské proměny: Dům u křižovatky 
ulic Jesenické a Lidické

Viktor Dostal, narozen 4. února 1924 v Šumperku, zemřel 28. prosince 2016 ve Vídni

V 70. letech prošla fasáda domu jen nejnutnějšími opravami, nový „kabát“ dostal objekt ve dvou etapách 
předloni a loni.  Foto: archiv firmy Triker, P. Kvapil
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Do NOVÉHO ROKU 
s NOVÝMI BRÝLEMI

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Do Nového Roku s Novými Brýlemi 
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA 

Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

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

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Do Nového Roku s Novými Brýlemi 
Využijte AKCI 1+1 ZDARMA 

Brýle pro každou příležitost - Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE bez objednání 
pro Váš ZRAK vše na jednom místěna vybrané modely brýlových obrub

až 30% 
SLEVA

*více info 
na optice

NAUČ SE ŘEMESLO 
ZÍSKEJ NEZÁVISLOST 

INDIVIDUÁLNÍ  PROHLÍDKU  
ŠKOLY  A  ŠKOLNÍCH  DÍLEN 

Vytoč  583 320 117 a domluv si   

Přijď nasát atmosféru školy, která 
vychovává profíky ve svém oboru. 

Nabízíme 20 oborů.  
Vyber si ten, který tě bude bavit. 

www.skolasumperk.cz 

4.900.000 Kč

NESTAČÍ   VÁM?

MÁME PRO VÁS VĚTŠÍ BYDLENÍ

Celou nabídku
nemovitostí 
naleznete na

FORTEXREALITY.CZ  

tel. 733 734 435 
reality@fortex-ags.cz

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

HLEDÁME PROFESE:

Podrobnější informace k jednotlivým pozicím 
naleznete na stránkách www.fortex.cz

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz 

Nabízíme:  Motivační  finanční ohodnocení.
Zajímavé zaměstnanecké benefity.

AUTOLAKÝRNÍK
AUTOKLEMPÍŘ
OBSLUHA SVAŘOVACÍHO 
AUTOMATU
STAVEBNÍ 
ELEKTROMONTÉR
INSTALATÉR
ZEDNÍK

800 900 015
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PRODEJ
PRONÁJEM
TRŽNÍ ODHAD
FINANCOVÁNÍ
VÝKUP NEMOVITOSTI

. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK

KONTAKT:

Bojíš se přijímaček?

VYZKOUŠE J SI JE 
U NÁS NANEČISTO!

- z českého jazyka ve 14 hod.
- z matematiky v 15.30 hod.

Podmínky konání dle covidové situace. 
Sleduj www. edusum.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
11. 2. 2022 od 13 do 17 hod.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu.
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NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ PÉČI 
O VAŠE CHODIDLA U VÁS DOMA.

MOBILNÍ PEDIKÚRA
v Šumperku a okolí
přístrojová pedikúra (vhodná pro diabetiky)

i klasická mokrá pedikúra
• Ošetření otlaků, prasklin, kuřích ok
• Ošetření ztluštělých a mykotických nehtů
• Ošetření zarůstajících nehtů
• Ortonyxie (korekce nehtů pomocí nehtových špon)

PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK
Objednat se můžete na tel.: 603 506 642

www.pedikurasumperk.cz

Zuzana Genčurová – jsem členkou 
České podiatrické společnosti  z.s.

• 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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Stali jste se účastníky dopravní nehody nebo máte jen odřený lak? Neváhejte a navštivte náš autorizovaný servis Volkswagen! Máte tak zaručeno, 
že Váš vůz bude opraven proškoleným personálem striktně dle předpisů a technologie výrobce. Vaše vozidlo tak bude opět 100% bezpečné.

Váš servisní partner

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 78701 Šumperk, Tel. +420 583 301 515, asistentka.autosalon@fortex-ags.cz, www.fortexauto.cz

Zavolejte odborníkům a bude jako nový
Očekávejte vždy perfektní výsledek opravy poškození karoserie 


