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Zeleň ve městě
Ve městě letos přibydou nové 

kvetoucí záhony, vysazeny budou 
desítky stromů a keřů.

Rozhovor 
Zájem o péči o děti 

předškolního věku z Ukrajiny 
je velký, říká Olga Hajduková.

Kultura
„Klášterky“ chystají 

velkolepý program v Šumperku 
i okolí, startují už koncem května.

První dubnový čtvrtek hostilo místní divadlo předávání Cen města Šumperka za rok 2021. 
V závěru slavnostního podvečera se všichni ocenění sešli na jevišti. Více na stranách 12 a 13. 
 Foto: M. Dvořáček
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CHYTRÉ TECHNOLOGIE ULEHČUJÍ LIDEM 
ŽIVOT, TOU NEJNOVĚJŠÍ JE „PLATOMAT“

Občanům, kteří si přijdou vyřídit záležitosti 
do městské úřadovny v Jesenické ulici, 
usnadní život elektronická poplatková 
pokladna, jejíž ovládání je jednoduché 
a intuitivní. Během pár minut tak mohou 
uhradit městu místní a správní poplatky.  

UMĚLCI DAROVALI SVÁ DÍLA, VÝTĚŽEK 
POMŮŽE LIDEM PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY

Benefiční výstava darovaných uměleckých děl, 
jejíž výtěžek pomůže uprchlíkům z Ukrajiny 
ubytovaným ve městě a okolí, vzbudila velký 
ohlas. Zarezervovány jsou už dvě třetiny 
vystavených prací, zbývajících pět desítek 
pozoruhodných uměleckých děl na své nové 
majitele čeká v muzejní Galerii mladých.

V „KULTURÁKU“ SE ODEHRAJE 
TALKSHOW HONZY DĚDKA

V polovině května zamíří v premiéře 
z televizních obrazovek do šumperského 
domu kultury oblíbená talkshow 7 pádů 
Honzy Dědka. Moderátor Honza Dědek bude 
zpovídat hereckou dvojici Veronika Žilková 
a Václav Kopta, která dostane podstatně více 
prostoru než v televizi.

ZVOLENÍ PŘEDSEDKYNÍ JE PRO MĚ 
ZAVAZUJÍCÍ, ŘÍKÁ ŘEDITELKA KNIHOVNY

Ředitelka šumperské Městské Knihovny  
T. G. Masaryka Kamila Šeligová byla v březnu 
zvolena předsedkyní výboru regionu pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
Současně se tak stala členkou celostátního 
výkonného výboru.

DIVADLO V KVĚTNU SLIBUJE POPULÁRNÍ 
HOSTY I OBLÍBENÉ KOMEDIE

V květnu přiveze do Šumperka Švandovo 
divadlo hru Hadry, kosti, kůže, inscenaci, 
jež reflektuje soužití Jana Wericha 
a Vladimíra Holana na pražské Kampě. 
Velikány české kultury ztvárnili M. Hanuš 
a L. Veselý, kteří se za své výkony objevili 
v nominacích na cenu Thálie.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Šumperské divadlo, původně Německý 
spolkový dům, navrhl architekt Georg 
Berger. Vedle velkého reprezentativního 
sálu pro divadelní představení a společenské 
události se v objektu od počátku počítalo 
s restaurací a kavárnou. To, jak se její 
interiér měnil v čase, přibližuje seriál 
Šumperské proměny.
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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 22. dubna 2022, distribuce 
do schránek 23. a 24. dubna 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 13. května 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý 
26. dubna na: info@tgtisk.cz. Aby vám mohl 
být zpravodaj dodatečně doručen, potřebujeme 
znát vaše jméno a adresu. Informace k distri-
buci lze také získat na tel. č. 465 322 270 v čase 
od 8.00 do 12.00 hodin

             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).

             KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Květnové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 27. 5. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 28. a 29. května 2022.  

             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

Su    perský
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kvetoucí záhon, trvalková výsadba bude pro-
vedena ve stejné ulici o kousek výše u křížku 
před klášterním kostelem. 

„K oživení dojde také na Hlavní třídě, kde 
budou podsadby stromů dosázeny trvalkami 
a letničkami. O letničky bude doplněn také 
rozkvetlý záhon před obchodní akademií. 
Chybět nebude ani mobilní zeleň s květina-
mi, osázeny letničkovou výsadbou budou 
i květináče na Točáku,“ 
doplnila Šárka Hofman-
nová. 

Na některých místech 
rovněž došlo k radikálním 
ořezům stromů. Z důvodu 
zachování podjezdných 
a podchodných výšek bylo 
nutno značně zredukovat 
koruny stromů v ulicích 
8. května, Prievidzské 
a Jiřího z Poděbrad. 

Pestrobarevnou květenu získají také dva 
parky. Ve Dvořákových sadech obepnou be-
tonovou pergolu popínavé okrasné rostliny. 
V předjaří byly provedeny zdravotní řezy 
vrb, jež jsou napadeny hnilobou a v jejichž 
kmenech jsou rozsáhlé dutiny. Bohužel 
dva stromy se již nepodařilo zachránit, 
na podzim tak půjdou k zemi. Nahrazeny 
však budou šesti mladými vrbami. „Pokud 
bude potřeba, objeví se u nově vysazených 
stromů zavlažovací vaky. Ty budou dodávat 

Po  založení vsypové loučky v  loňském roce 
bude letos v  části nad schodištěm vybudován 
nový urnový háj.                                  Foto: -zk-

Zpravodajství

ŠUMPERK LETOS JEŠTĚ O NĚCO VÍC ROZKVETE

stromům potřebnou závlahu,“ informovala 
Hofmannová.

Radikální ořezy se nevyhnuly ani sadům 
1. máje, které byly již loni zprůhledněny 
především z bezpečnostních důvodů. V le-
tošním roce zde bude následovat další krok, 
a to výsadba trvalek a letniček. 

Na hlavním hřbitově budou založeny další 
záhony s kvetoucími trvalkami a cibulovina-

mi. Na místech, kde zavíječ 
zimostrázový zlikvidoval 
živé ploty z buxusů, budou 
vysazeny odolnější brsleny. 
V blízkosti kolumbárních 
okének budou pro zastínění 
laviček vysazeny okrasné 
třešně a u hlavního parkoviš-
tě javory. Po založení vsypové 
loučky v loňském roce bude 
letos v části nad schodištěm 

vybudován nový urnový háj.
Město se každý rok snaží, aby bylo zase 

o kousek zelenější a rozkvetlejší. Bohužel 
toto úsilí bývá někdy zbytečně vynakládáno. 
Někteří lidé si pletou veřejnou zeleň s kvě-
tinářstvím a odnášejí si cibulky i sazenice. 
Zmizely například levandule před prodejnou 
COOP v Zábřežské ulici, macešky na hřbito-
vě nebo letničky a trvalky, jež byly vysázeny 
v květináčích v centru města. Z rozpočtu 
města tak budou muset být vynaloženy 
finance na jejich opětovnou výsadbu.  -ger-

Zeleni ve městě 
věnujeme mimořádnou 
pozornost, letos 
plánujeme vysadit pět 
desítek stromů, zhruba 
sto padesát keřů 
a stovky květin. 
 T. Spurný

Ve městě letos přibydou nové kvetoucí zá-
hony, vysazeny budou desítky stromů a keřů. 
Novou okrasnou zeleň dostanou sídliště, 
lokality s rodinnými domky, parky i hřbitov.

„Zeleni ve městě věnujeme mimořádnou 
pozornost, dokončili jsme inventarizaci 
dřevin, o stromy pečuje odborná arboristic-
ká firma, což je na kvalitě zeleně znát. Letos 
plánujeme na území města vysadit celkem 
pět desítek stromů, zhruba sto padesát keřů 
a stovky květin. I díky tomu je naše město 
zase o kousek krásnější,“ uvedl starosta 
Tomáš Spurný. 

Vylepšení se již dočkala křižovatka ulic 
Zábřežské a Alšovy, kde byly vysazeny 
čtyři akáty a rododendrony, obnoven zde 
bude živý plot. Okrasné keře přibydou také 
v lokalitě Pod Senovou a v ulici Kocourkově. 
Muchovníky, což jsou okrasné stromy s jed-
lými plody, budou vysázeny ve Zborovské 
ulici. Zelený pruh a okrasné keře „vyrostou“ 
v prostoru mezi novou zástavbou rodinných 
domků a silnicí v lokalitě U Hniličky v Hor-
ní Temenici.

Rozkvetou rovněž sídliště. Nevzhledná 
betonová zeď naproti parkovacímu domu 
v Temenici by měla brzy začít obrůstat popí-
navými okrasnými rostlinami. „Nejprve zde 
však proběhne vyčištění od náletů a plevele,“ 
podotkla Šárka Hofmannová z oddělení 
komunálních služeb města. Rozkvetlých 
záhonů s trvalkami a letničkami se dočkají 
obyvatelé sídliště v Evaldově ulici a pestřejší 
zeleň bude i v centru města. V Radniční ulici 
u pavilonu nahradí starý živý plot trvalkový 

Rozkvetlých záhonů s trvalkami a letničkami 
se dočká řada míst ve městě.  Foto: -ger-
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Vedení města ocenilo 
práci pedagožky

Vedení města poděkovalo za celoživotní 
pedagogické působení na základních ško-
lách v Šumperku učitelce Haně Krausové. 
Ocenilo především její výborný vztah 
k dětem s handicapem a rozvíjení tvůrčích 
činností nejen u dětí, ale i u dospělých. 
Nezanedbatelná je také dlouholetá práce 
Hany Krausové v šumperském Klubu 
českých turistů. -bv-

Horákovi opustili 
řady SPD

Zastupitelé Jaroslav Horák a Jaroslav 
Horák ml. opustili řady SPD i klub tohoto 
politického hnutí, na jehož kandidátní 
listině figurovali v komunálních volbách 
a v případě Jaroslava Horáka st. i v kraj-
ských volbách. Nadále však budou působit 
jako zastupitelé bez politické příslušnosti, 
a hájit tak zájmy svých voličů.  -ger-

Památku padlých uctí 
u bratrušovského památníku

Hrdinství šestnácti moravských vlastenců, 
členů místního odboje, kteří byli popra-
veni v samém závěru druhé světové války, 
si občané Šumperka i blízkého okolí připo-
menou již tradičně u památníku na bra-
trušovské střelnici při příležitosti svátku 
Dne vítězství. Vzpomínkový pietní akt 
u příležitosti 77. výročí osvobození naší 
vlasti, jejž pořádá město, proběhne v pátek 
6. května v 9.30 hodin. Pro zájemce bude 
připravena autobusová přeprava. Autobus 
bude přistaven v 9 hodin na parkovišti 
u hotelu Grand, další zastávka bude u re-
staurace Pod Kaštanem.  -ger-

on-line zápisů, město také potřebné informa-
ce zveřejňuje na elektronické obecní desce. 

„Řada nových technologií byla aplikována 
rovněž na autobusovém nádraží. Lidé zde 
mají k dispozici wi-fi připojení, nabíječky, 
sofistikovaný informační systém, terminál 
osvětlují chytré lampy reagující na pohyb, 

nainstalován zde byl také 
systém monitorující obsa-
zenost parkoviště a cyklo-
věže. Unikátním projektem 
je i síť wifi hotspotů, 
která umožňuje na území 
města bezplatné připojení 
k internetu,“ vyjmenoval 
Jakub Jirgl. 

Od loňského roku 
ulehčuje život motoristům 
aplikace v mobilu, jejímž 
prostřednictvím lze zaplatit 
parkovné. „Připravované 

novinky se také týkají parkování, ve městě 
budeme postupně osazovat parkovací místa 
monitorovacím zařízením. Díky tomu budou 
mít motoristé přehled o volných kapacitách. 
První chytré parkoviště nyní vzniká v Erbe-
nově ulici, další monitorovanou lokalitou 
bude budoucí parkovací dům mezi ulicemi 
Gagarinovou a Bratrušovskou a jeho okolí,“ 
doplnil místostarosta. -ger-

Občané najdou přístroj ve výklenku 
čekárny registru vozidel v přízemí úřadovny 
v Jesenické ulici. Jeho ovládání je jednodu-
ché a intuitivní.  Prvním krokem je načtení  
QR kódu, jenž je vytištěn například na slo-
žence za odpady, vratnou kartičku s potřeb-
ným kódem lidé získají také od úředníka, 
u kterého své záležitosti vyřizují.

Po načtení QR kódu v levé 
horní části „platomatu“ se 
na obrazovce přístroje objeví 
dotaz, zda se bude platba pro-
vádět v hotovosti, nebo kartou. 
Po zvolení možnosti občan 
buď přiloží kartu k terminálu, 
nebo vloží bankovky či mince 
do označeného otvoru. Není 
potřeba vkládat přesnou částku, 
přístroj peníze vrací. Závěreč-
ným krokem je pak vytištění 
stvrzenky o provedené platbě.

„Moderní technologie, jež nyní na měst-
ském úřadu zavádíme, by měly prioritně 
občanům ulehčovat život. V tomto případě 
nebudou muset lidé stát ve frontě, která se 
u klasické pokladní přepážky často tvoří,“ 
uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Připomněl, 
že občané již od roku 2019 mohou využívat 
k placení e-fakturu, rodiče mohou své děti 
přihlašovat do škol a školek prostřednictvím 

Starosta Tomáš Spurný poděkoval Haně 
Krausové za její práci, ocenění ji velmi doja-
lo.                                                        Foto: -bv-

Občanům, kteří si přijdou vyřídit své záležitosti do městské úřadovny v Jesenické ulici, 
usnadní život elektronická poplatková pokladna. Jednoduše tak mohou uhradit městu 
místní a správní poplatky, jako jsou například odpady, poplatek za psa, za ověření podpi-
su, za vyhotovení dokladů a za další služby.  

Moderní technologie 
by měly prioritně 
občanům ulehčovat 
život. Aktuálně 
připravujeme 
postupné osazování 
parkovacích míst 
monitorovacím 
zařízením. 
 J. Jirgl

Ovládání elektronické 
poplatkové pokladny je 
jednoduché a intuitivní. 
 Foto: -ger-

Chytré technologie ulehčují lidem život, 
nejnovější posilou je „platomat“
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Jakým způsobem zajišťujete péči o ukra-
jinské děti? 

O děti předškolního věku pečuje společ-
nost Pontis v rámci dětské skupiny ve staré 
budově knihovny v ulici 17. listopadu. Jde 
o děti uprchlíků, jež mají faktický pobyt 
v rámci území ORP Šumperk. V současné 
době je však kapacita téměř naplněna. 

Pro děti školního věku připravilo Stře-
disko volného času Doris čtrnáctidenní 
adaptační kurz, který nabízí řadu aktivit. 
Ty dětem umožní přijít na jiné myšlenky 
po událostech, jež je potkaly, a aklimatizovat 
se na nové prostředí. Součástí je i jazykový 
koutek, ve kterém se děti hravou formou 
učí základy českého jazyka. Vzhledem 
k omezené kapacitě je kurz určen pro děti 
s faktickým pobytem pouze v Šumperku. 
Po ukončení kurzu rodiče přihlašují své děti 
do šumperských základních škol tak, aby 
byla zajištěna plynulá návaznost z adaptační-
ho kurzu do školy. 

     
Jaký je zájem o dětské skupiny? Zvažu-

jete, že v případě naplněnosti skupiny pro 
předškolní děti otevřete další? 

Zájem o dětské skupiny, respektive o péči 
o děti předškolního věku, je velký. Kapacita 
dětské skupiny je již vzhledem k poptávce 
ze strany rodičů nedostačující. Bohužel ani 
šumperské mateřské školy nemají kapacity 
na to, aby mohly děti přijmout. Situaci navíc 
komplikuje i fakt, že děti mladší pěti let, 
na něž se nevztahuje povinné předškolní 
vzdělávání, mají povinnost předložit doklad 

Podnikatelé společně 
s městem pomáhají

V březnu se na radnici sešlo grémium 
podnikatelů. Vedení města informovalo zá-
stupce největších firem z regionu o novin-
kách, rozšířené možnosti vysokoškolského 
vzdělávání a zároveň je požádalo o pomoc 
se zvládnutím uprchlické krize.
Podnikatelé okamžitě nabídli finanční 
i materiální pomoc, díky níž se městu 
daří zabezpečovat zázemí pro ukrajinské 
uprchlíky, doplňovat potravinovou sbírku 
a zajišťovat vzdělávání. Podnikatelé také 
poskytli peněžité dary do Fondu hu-
manitární pomoci, který město založilo 
okamžitě po vpádu ruské armády na Ukra-
jinu. „Pomoc podnikatelů je obrovská, 
i díky nim se můžeme postarat o uprchlíky, 
jež dorazili do našeho regionu. Za to jim 
patří obrovský dík,“ uvedl starosta Tomáš 
Spurný. -ger-
 

Na Šumavské pekli dva týdny 
buchty pro Ukrajinu

Charitativní akce na pomoc ukrajinských 
běženců probíhala po dva týdny v základní 
škole v Šumavské ulici. Od pondělí  
21. března vznikalo každou přestávku 
na školní chodbě malé pekařství. Zboží 
pekly žákyně nebo jejich maminky, přispí-
vali také učitelé. 
S nápadem na prodej buchet přišly ško-
lačky z 9. B, které podpořila jejich učitelka 
Jolana Papoušková. Školákům přišla 
osobně poděkovat šumperská místostarost-
ka Marta Novotná, jež do sbírky přispěla 
jablečným štrůdlem i nákupem dobrot.
Výtěžek z charitativní pekárny poslouží 
konkrétním rodinám, které našly azyl 
v Šumperku. Celkem se vybralo zhruba 
šestnáct tisíc korun. -ger-

o očkování, v opačném případě nemohou 
být do mateřské školy přijaty. Vzhledem 
k situaci město v současné době hledá cesty, 
jak rozšířit nabídku péče o děti předškolního 
věku.

Kde se mohou děti do skupin a ke školní 
docházce hlásit?

Veškeré informace o možnostech péče 
a vzdělávání ukrajinských dětí se mohou 
rodiče dozvědět přímo u mne na odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů, lidé mou 
kancelář č. 606 najdou v historické budově 
radnice ve 2. poschodí, informace mohu 
podat také telefonicky na čísle 602 540 529 
nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného 
na olga.hajdukova@sumperk.cz. 

V jakém stavu jsou děti, které přicházejí 
do skupin, jste připraveni pomoci dětem 
s psychickými problémy? 

Čím později k nám děti přijíždějí, tím více 
traumatizujících zážitků si s sebou přinášejí. 
Navázali jsme spolupráci s Pedagogicko- 
psychologickou poradnou Šumperk, jejíž 
pracovníci do SVČ Doris docházejí a posky-
tují dětem psychologickou podporu. Velkou 
pomocí nám jsou i školní psychologové 
z místních škol. 

Kdo vám pomáhá s péčí o ukrajinské 
děti? Máte dostatek pedagogů? 

Na zajištění péče o ukrajinské děti se po-
dílí celá řada dobrovolníků a organizací. 

 Pokr. na str. 6

O ukrajinské děti předškolního věku pečuje společnost Pontis v rámci dětské skupiny ve staré budově 
knihovny v ulici 17. listopadu.  Foto: Pontis

Školákům poděkovala šumperská místosta-
rostka Marta Novotná, jež do sbírky přispěla 
jablečným štrůdlem i nákupem dobrot.         
                                                         Foto: -ger-

Do šumperských škol se zařadily 
desítky ukrajinských dětí
V Šumperku a okolí našly azyl stovky ukrajinských rodin. Město jim zajišťuje nejen materiál-
ní pomoc, ale i výuku a kurzy češtiny. O tom, jak vzdělávání Ukrajinců v Šumperku probíhá, 
informovala Olga Hajduková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů.



6

Šumperský zpravodaj

city pro ukrajinské děti, na něž se vztahuje 
povinná předškolní docházka.

 Budete přijímat ukrajinské děti do prv-
ních tříd? Mohou se zúčastnit klasického zá-
pisu, nebo pro ně vypíšete speciální termín?

Na základě metodického pokynu z mi-
nisterstva školství bude pro ukrajinské děti 

vypsán zvláštní zápis 
do prvních ročníků 
základních škol a k po-
vinnému předškolnímu 
vzdělávání. S řediteli 
šumperských škol jsme 
se dohodli na termí-
nu 2. června. V tento 
den mohou ukrajinští 
rodiče s dětmi přijít 
do školy, kterou si vybe-

rou, a zapsat své dítě. V případě, že ve škole 
nebude volná kapacita, bude rodičům dopo-
ručena jiná škola v Šumperku. 

Zvažujete také kurzy češtiny pro dospělé? 
Město eviduje velký zájem o kurzy českého 

jazyka pro dospělé. V této věci jsme navázali 
spolupráci s domem kultury, jenž poskytne 
zázemí, ovšem problémem jsou personál-
ní kapacity, tedy učitelé, kteří by se výuky 
českého jazyka dospělých ujali. Pokud by byl 
některý z učitelů ochoten se ujmout výuky 
češtiny pro ukrajinské uprchlíky, může se 
na mne obrátit. Děkuji za rozhovor.

 S. Singerová

  Pokr. ze str. 5
Velké poděkování patří zejména kolektivu 

ze Střediska volného času Doris a z Pontisu, 
pedagogicko-psychologické poradně, mateř-
ským, základním i středním školám, které 
poskytují personální i materiální pomoc. 
A rovněž místním firmám, jež finančně 
přispívají. Pedagogů na zajištění péče máme 
dostatek, pomáhají nám také 
učitelky, které sem uprch-
ly z Ukrajiny. Velký podíl 
na zajištění péče má rovněž 
ukrajinská dobrovolnice, 
jež v Šumperku několik let 
žije a umí česky i ukrajinsky. 
Dětem se velmi intenzivně 
věnuje a je pro nás velkým 
přínosem.

 
Kolik dětí hlásí ukrajinští rodiče 

do škol v Šumperku a okolí? Je pro ně dost 
místa?

Rodiče své děti hlásí do škol postupně tak, 
jak do města přicházejí. Všem doporučuje-
me, aby děti nejdříve absolvovaly adaptační 
kurz, ale samozřejmě to není podmínkou. 
Co se týče kapacit, ty jsou v obecné rovině 
v šumperských základních školách dostateč-
né. V současné době je do nich přihlášeno asi 
čtyřicet dětí, počty se ale každým dnem mění. 

Odlišná situace je ovšem v mateřských 
školách, které jsou v současné době plné. 
Zde hledáme s ředitelkami mateřských 
školek cestu, jakým způsobem navýšit kapa-

Rozhovor/Informace

Hana Polišenská pomáhá 
seniorům, obdržela 
za to Křesadlo

Jedenáct výjimečných osobností z Olo-
mouckého kraje převzalo 21. března 
v Arcibiskupském paláci v Olomouci 
prestižní cenu Křesadlo 2021 za obětavou 
pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, 
kteří působí v různých oblastech veřejné-
ho života, byli nominovaní občany nebo 
organizacemi z celého kraje.

Cenu z rukou olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera převzala také Hana Poli-
šenská, která učí na šumperském gymná-
ziu a jež poslední tři roky ve svém volném 
čase nezištně pomáhá v místním domově 
pro seniory jako dobrovolnice Maltézské 
pomoci v Šumperku. Více přineseme 
v příštím čísle. -kv-

Farmářské trhy obsadí 
Hlavní třídu

V pátek 6. května budou farmáři od osmé 
ranní do čtvrté odpolední nabízet své
zboží na Hlavní třídě. V nabídce budou 
přísady na zahrádku, jarní květiny, sýry 
a uzeniny od lokálních výrobců, med, 
pekařské a cukrářské výrobky, rukodělné 
a řemeslné výrobky a další zboží. -red-

Sběrný dvůr přijímá 
i nebezpečný odpad

Fyzické osoby, kterým vznikl nebezpečný 
odpad na území města Šumperka a jež 
nemají ve městě trvalý pobyt, jej mohou 
odevzdat v sobotu 14. května od 8 do  
12 hodin ve sběrném dvoře v Příčné ulici. 
Občané s trvalým pobytem v Šumperku 
mohou nebezpečný odpad odevzdávat do 
sběrných dvorů celoročně. -ger-

Hana Polišenská v březnu převzala ocenění 
za dobrovolnickou práci.  Foto: archiv

Příjem do sbírky od dobrovolných dárců bude 
ve  vnitrobloku městské úřadovny probíhat 
do konce dubna.  Foto: -ger-

Podle tajemnice Heleny Miterkové město 
svou roli během prvního měsíce ukrajinské 
krize splnilo, nyní se cílené pomoci ujímá 
organizace k tomu určená. „Charita má 
z podobných sbírek velké zkušenosti, má na-
stavené i kontrolní mechanizmy, díky nimž 
bude pomoc transparentnější a spravedli-
vější,“ sdělila Helena Miterková. Doplnila, 
že město bude na zajištění sbírky s Charitou 
intenzivně spolupracovat a dle potřeby 
uprchlíků ji materiálně doplňovat. K tomu 
slouží Fond humanitární pomoci Ukrajině, 
který pro tento účet zřídili v březnu zastupi-
telé města.

PŘÍJEM do sbírky od dobrovolných dárců 
bude za úřadovnou MěÚ v Jesenické ulici 
probíhat ještě do konce dubna vždy v pondě-
lí a ve středu od 15 do 17 hodin. 

VÝDEJ uprchlíkům již probíhá pouze 

Humanitární pomoci se ujímá Charita
Od poloviny března město Šumperk organizuje sbírku potravinové pomoci pro ukrajin-
ské uprchlíky. Po měsíci fungování městská sbírka ve vnitrobloku za úřadovnou v Jese-
nické ulici mění pravidla, výdeje potravin se ujímá Charita Šumperk, kterou bude město 
potravinami zásobovat.

v sídle Charity Šumperk, Jeremenkova 7, a to 
vždy v pondělky, středy a pátky v časech od  
8 do 12 hod. a od 13 do 15 hod.

Pro nabídky pomoci a dotazy slouží 
i nadále e-mailová adresa: pomoc.ukrajina@
sumperk.cz. -ger-

Děti prchající z Ukrajiny 
jsou v různém psychickém 
stavu. Čím později 
k nám přijíždějí, tím více 
traumatizujících zážitků  
si s sebou přinášejí. 
 O. Hajduková
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televize 170 Kč

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

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

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

242 Kč1000 Mbit/s

AKCE

25
let

FiberToTheHome
SELECT SYSTEM

zpravodaj_042022_188x128.indd   1zpravodaj_042022_188x128.indd   1 12.04.2022   16:5412.04.2022   16:54

Inzerce

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST 
oceníte a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po – So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 
hod.

OTEVŘENO 
PONDĚLÍ – PÁTEK 
od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU 
v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte  
na tel: 776 387 920

Mycí textilní tunel EXPRESS 
pro automobily do výšky 2 m
Expresní a přitom šetrné a kvalitní umytí bez 
poškrábání Vašeho automobilu, a to hlavně 
BEZ FRONTY A ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ!

Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu  a BEZKONKURENČNÍ RYCHLOST oceníte
a budete se k nám rádi vracet.

BEZ OBJEDNÁNÍ OTEVŘENO DENNĚ Po - So od 8 do 17.30 hod. Ne od 9 do 16 hod. OTEVŘENO 
PONDĚLÍ - PÁTEK 

od 8 do 16.30 hod

1. TUNELOVÁ AUTOMYČKA V ŠUMPERKU v Zábřežské ulici je pro Vás otevřena DENNĚ

PROFESIONÁLNÍ DEZINFEKCE INTERIÉRU VOZIDLA BIOOZONEM - účinně zneškodní viry i COVID-19

Vhodný termín na 
KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ 

INTERIÉRU vašeho 
vozidla prosím 

objednejte 
na tel: 776 387 920

Zde přijímáme také platby:www.automyckasumperk.czVyužijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

Zde přijímáme také platby:

www.automyckasumperk.cz
Využijte nabídky dárkových poukazů na naše služby.

Gen. Svobody 98/15
787 01 Šumperk

www.re-max.cz/elitereality

733 644 669
elitereality@re-max.cz
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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

www.dormerpramet.com

ZMĚNA, KTERÁ
SE VYPLATÍ

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

www.pracujtepronejlepsi.cz

HLEDÁME

34 500 Kč
seřizovače CNC strojů

měsíčně po zaučení

www.e-lekarnik.cz

Jsme srdcaři,  
pomáháme rozumem  
i srdcem.

A5_MAPO-lekarny_inzerce_Bonusovy-klub_03-2022_tisk.indd   1 12.04.2022   15:41:44

Proč si pořídit  
BONUSOVOU KARTU ? 
Nakupujete v našich lékárnách nebo na našem 
e-shopu? Staňte se členem nového  společného 
bonusového klubu e-shopu Lékárny Nemocnice 
Šumperk a MAPO lékáren, který Vám zajistí 
slevy na Vaše nákupy.

Čerpejte výhody, které Vám náš bonusový klub 
přináší. Okamžitou slevu u nás dostanete po 
registraci hned na první nákup.  Užívejte si dal-
ších speciálních slev a výhod připravených pou-
ze pro členy našeho klubu.

BENEFITY:
Sleva na každý nákup - pro získání slevy 
nemusíte sbírat body, dostanete ji hned 
po registraci.

Celková výše ceny  Vámi zakoupeného volně 
prodejného sortimentu se promítne do výše 
slevy, kterou od nás na nákup dostanete.

Speciální slevy a akce na e-shopu 
i v kamenných lékárnách pouze pro členy 
klubu.

Čím více nakupujete, tím větší slevu získáte.
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Hejtmanství ocenilo 
tři šumperské pedagogy

Titul Učitel roku Olomouckého kraje 2022 
má své majitele. Slavnostní předávání 
ocenění se uskutečnilo v pondělí 28. břez-
na, v den, jež je k poctě učitelů vyhlášen. 
Mezi oceněnými nechyběli ani šumperští 
pedagogové – Petr Doležal ze Střední školy 
řemesel a Kateřina Ondráčková ze Střední 
odborné školy Šumperk, cenu radního pro 
oblast školství obdržel
František Ha-
velka, ředitel 
základní 
umělecké 
školy. -ger-

Odborníci 
poradí ženám

Endometrióza je nejčastějším gynekolo-
gickým onemocnění žen v reprodukčním 
věku. Postihuje až deset procent žen, může 
způsobovat problémy s početím, v krajním 
případě i neplodnost. Jaké jsou projevy 
nemoci, jak lze předcházet komplikacím 
– na tyto a další dotazy budou odpovídat 
odborníci na setkání v Městské knihovně 
TGM v Šumperku.
„O této nemoci se stále málo mluví, což je 
špatně. I proto vznikl festival Endomarch, 
který probíhá po celém světě. U nás toto 
téma popularizuje organizace ENDO-
talks,“ říkají pořadatelé akce. Veřejnost se 
může setkat s oborníky v úterý 10. května 
od 10 hodin v Knihovně TGM. Patronem 
akce je šumperský místostarosta Jakub 
Jirgl, spoluorganizátorem je Knihovna 
TGM a podporovateli MAPO Group a.s., 
ENDOtalks a město Šumperk. -ger-

„Zvolení předsedkyní mě těší a současně 
zavazuje. Díky členství v celostátním výkon-
ném výboru budu moci určitým způsobem 
ovlivňovat knihovnictví a jeho směřování 
v celé republice. Ráda bych také na jeho 
jednání přinášela nové zajímavé podněty 
z našeho regionu,“ uvedla krátce po svém 
zvolení Kamila Šeligová, která chce navázat 
na své předchůdkyně a po-
kračovat v projektech, jež se 
osvědčily a jsou pro knihov-
nictví a rozvoj čtenářství 
prospěšné. „Protože pracuji 
v knihovně, která je pověřena 
výkonem regionálních funk-
cí, dokážu vnímat problémy 
i těch nejmenších knihoven, 
v nichž podmínky pro práci 
nejsou vždy ideální. Nepro-
fesionální knihovníci, kteří 
zde působí velmi často jen 
za symbolickou odměnu, jsou však většinou 
nadšenci s velkým srdcem. Myslím, že i oni 
musejí vnímat, že naše profesní organizace 
na ně myslí,“ zdůraznila ředitelka šumperské 
knihovny, z jejíhož podnětu vznikla nedávno 
příručka Jak řídit knihovnu. Ta by mohla 
pomoci především začínajícím ředitelům, 

Pod zkratkou SKIP se skrývá dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a infor-
mačních pracovníků, která sdružuje na osmnáct set členů v deseti regionech, z nichž jeden 
je společný pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Po dvaceti letech se letos v březnu stala 
předsedkyní jeho regionálního výboru zástupkyně z Olomouckého kraje. Na valné hromadě, 
která proběhla v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, byla pro příští tři roky zvolena předsedky-
ní jedenáctičlenného výboru ředitelka šumperské Městské Knihovny T. G. Masaryka Kamila 
Šeligová. Současně se tak stala členkou celostátního výkonného výboru.

Zvolení předsedkyní je pro mě zavazující, 
říká ředitelka šumperské knihovny

zejména pak těm, kteří přicházejí do funkce 
z jiných institucí nebo oborů. 

Ve funkci předsedkyně se chce Kamila 
Šeligová soustředit rovněž na další rozvíjení 
celostátních projektů zaměřených na čtenář-
skou, informační, mediální a digitální gra-
motnost, na podporu vzdělávání pracovníků 
knihoven a informačních institucí formou 

obsahově atraktivních vzdě-
lávacích programů a také 
na spolupráci knihoven 
s místními příspěvkovými 
organizacemi či spolky. 
„Nemyslím si, že by knihov-
ny měly nahrazovat činnost 
například středisek volného 
času, ale naopak by se 
s nimi měly spojovat, vzá-
jemně se doplňovat, nikoli 
si za každou cenu konkuro-
vat,“ podotkla Šeligová.

Veřejnost si může Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR spojit především 
s celostátními akcemi, jež pořádá. Mezi ty 
nejznámější patří Březen – měsíc čtenářů, 
Týden knihoven, Noc s Andersenem, Den 
pro dětskou knihu, S knížkou do života či 
Knížka prvňáčka.  -zk-

Kamila Šeligová byla zvole-
na předsedkyní regionálního 
výboru SKIPu.  Foto: archiv

Díky členství 
v celostátním 
výkonném výboru 
budu moci určitým 
způsobem ovlivňovat 
knihovnictví a jeho 
směřování v celé 
republice. 

K. Šeligová
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Umělci darovali svá 
díla, výtěžek pomůže 
lidem prchajícím 
z Ukrajiny

Všechny vystavené práce si návštěvníci mohou 
prohlédnout v Galerii mladých.  Foto: -zk-

spolu s ostatními organizátory velmi potěšilo, 
jak oslovení umělci zareagovali. „Okamžitě 
nám začali dávat svá díla bez nároku na ho-
norář, mnohdy jich nabízeli i více. Vzhledem 
k omezenému výstavnímu prostoru jsme 
je ale bohužel museli nakonec odmítnout. 
Za neuvěřitelnou podporu jim všem patří 
velké poděkování,“ zdůraznila Šeligová. 

Dobročinnou akci podpořily více než 
čtyři desítky výtvarníků, 
sochařů a fotografů. 
„Přispělo rovněž několik 
rodin spravujících po-
zůstalost umělců, kteří 
již mezi námi nejsou. 
Na výstavě se nako-
nec sešlo sto padesát 
devět kreseb, maleb, 
grafik, soch a fotografií 
od čtyřiačtyřiceti autorů, 
a to v celkové hodnotě 
245 550 korun,“ uvedla 
kurátorka výstavy Kris-
tina Lipenská. Již během 
zahajovacího večera si 
podle ní návštěvníci 
zarezervovali neuvěřitel-
ných sto osm děl. 

„Na své nové majitele, ochotné pomoci, 
v muzeu stále čeká pět desítek pozoruhod-
ných uměleckých děl. Všechny vystavené 
práce si návštěvníci mohou prohlédnout 
v Galerii mladých a jejich zakoupením 
pomoci až do neděle 1. května. Výstava je 
přístupná od úterý do neděle vždy od  
9 do 17 hodin,“ pozvala na výstavu Lipenská. 
Upřesnila, že díla si noví majitelé vyzvednou 
po skončení výstavy v prvním květnovém 

První dubnovou sobotu šumperské 
muzeum doslova „praskalo ve švech“. 
Zahajovala se tu benefiční výstava daro-
vaných uměleckých děl, jejíž výtěžek po-
může uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným 
ve městě a okolí. Ohlas veřejnosti předčil 
všechna očekávání, během vernisáže si 
návštěvníci zarezervovali dvě třetiny vysta-
vených prací. Ti, kterým zahájení výstavy 
uniklo, ale rádi by touto cestou pomohli, si 
mohou do začátku května vybrat v Galerii 
mladých ze zbývajících pěti desítek pozo-
ruhodných uměleckých děl.

Charitativní akce je společným dílem tří 
šumperských organizací – vlastivědného 
muzea, městské knihovny a místní Chari-
ty. „S myšlenkou přišla manželka našeho 
archeologa Jakuba Halamy, výtvarnice 
a fotografka Guna Halama-Leite, jež pochází 
z Lotyšska. Naše kunsthistoričky Kristina 
Lipenská a Lenka Müllerová se okamžitě 
chopily iniciativy a oslovily mě, ředitelku 
knihovny a ředitelku Charity. Spojily jsme 
své síly, obrátily se na umělce, kteří mají 
určité pouto k regionu Šumperska, a vý-
sledkem je tato výstava,“ přiblížila ředitelka 
muzea Marie Gronychová počátky výji-
mečného projektu. Zrealizovat se ho podle 
ředitelky knihovny Kamily Šeligové podařilo 
v rekordním čase, během pouhých tří týdnů. 

„Svědčí to o tom, že když lidé chtějí spolu-
pracovat, jde všechno, a může tak vzniknout 
krásná věc,“ podotkla ředitelka knihovny, již 

Zájem veřejnosti o benefiční výstavu byl značný, jen 
během vernisáže si návštěvníci zarezervovali dvě třetiny 
vystavených prací.  Foto: -zk-

týdnu. „V případě, že se některé práce nepro-
dají, chceme je vydražit. Po skončení výstavy 
bychom je zveřejnili na Facebooku knihovny 
a muzea,“ doplnila Kamila Šeligová.

Výtěžek z benefiční výstavy jde pod 
speciálním variabilním symbolem na účet 
Charity Šumperk a je určen na přímou 
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli 
azyl v našem regionu. K 1. dubnu jich 

přitom bylo v šumper-
ském okrese 1446, z nichž 
čtyřicet šest procent jsou 
děti a dvaačtyřicet procent 
jejich matky. V samotném 
Šumperku bylo před třemi 
týdny tři sta dvaasedm-
desát uprchlíků. „Je to 
poměrně hodně lidí, které 
jsme přijali mezi sebe. 
Jde převážně o maminky 
s dětmi, jež do našeho 
kraje ve většině případů 
přijely téměř bez ničeho. 
U nás na Charitě jim každý 
všední den vydáváme 
potravinovou a materiální 
pomoc,“ uvedla ředitelka 
šumperské Charity Jana 

Holubářová. Dodala, že výtěžek získaný 
z prodeje výtvarných děl použije Charita pro 
ty, kteří už zde jsou, nebo teprve přijedou. 
„Před uvolněním peněz všechny tři orga-
nizace společně odsouhlasí, na co peníze 
konkrétně využijí. Půjde opravdu o základ-
ní věci, které každý z nás běžně používá. 
Chci ujistit, že výtěžek poslouží dobré věci 
a nebude žádným způsobem promrhán nebo 
zneužit,“ zdůraznila ředitelka Charity.  -zk-

Vystavující autoři:
J. Barančík, L. Bartoš, A. Boček 
Ronovská, J. Byrtus, M. Cikryt, 
A. Crhonková, V. Fousová, R. Grauová, 
G. Halama Leite, J. Hauschka, 
K. Hošková, G. Hujber, T. Janíček, 
H. Janíčková, Jaromír 99, E. Karásková, 
A. Kauer, N. Kočí, O. Kotinský, 
J. Kotschová, M. Koval, Š. Koval, 
A. Kovalová, V. Kovářová, 
D. Koverdynská, R. Krestýnová, 
J. Krtička, J. Minář, M. Navrátil, 
I. Netopil, M. Ožibko, J. Pavlíček, 
Z. Rambousková, P. Ramert, 
A. Stejskalová, A. Suchan, 
M. Suchan, I. Šafránková, J. Štreit, 
B. Teplý, M. Trchová, P. Válek, 
M. Valenta, D. Vilišová
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Starosta přijal medailisty z mistrovství Evropy

Občané si mohou odebrat kompost

ARTýden letos „vtáhne“ i Dorisku 

Květoslav Vykydal vybojoval hned čtyři 
cenné kovy, stříbro získal v trojskoku a skoku 
vysokém, dvě bronzové medaile pak vydoloval 
ve vrhačském sektoru za hod kladivem a bře-
menem. Zuzana Pumprlová byla zlatá ve skoku 
vysokém a stříbrná ve skoku o tyči. Veterán-
ského mistrovství se poprvé účastnila Veronika 
Kučerová, která si přivezla bronz z běhu na  
400 metrů a čtvrté místo z poloviční trati.

Každé ráno zde bude připravena hromada, 
z níž si mohou zájemci odebrat množství pro 
vlastní potřebu. Za přiměřené se považuje 
množství odpovídající naloženému vozíku 
za osobní automobil. 

Projekt otevřený akcím napříč žánry, 
úrovněmi i věkovými skupinami usiluje 
o navázání spolupráce a vzájemné podpo-
ry mezi uměleckými obory, organizacemi 
i jednotlivými pedagogy a tvůrci. Díky 
multižánrovým dílnám, workshopům, 
seminářům, festivalům, sympoziím a po-
dobně se mohou účastníci setkat s různými 
uměleckými obory. SVČ Doris připravila 
v rámci ARTýdne tři akce. V pondělí  
23. května se od 15 hodin uskuteční 
na „Komíně“ vernisáž výstavy prací dětí 
z výtvarných kroužků „Dorisky“, nazvaná 

Sportovci prozradili, že se již připravují 
na veteránské mistrovství světa, jež bude hos-
tit v červenci finské Tampere. Starosta Tomáš 
Spurný předal úspěšným sportovcům jako 
poděkování za skvělou reprezentaci města 
malé dárky. „Před vašimi výkony smekám. 
Hlavně vám přeji, ať vydrží zdraví a chuť 
do dalšího závodění,“ popřál atletickým 
veteránům Tomáš Spurný. -ger-

Zájemci by s sebou měli mít vlastní nádo-
by (např. pytle, kbelíky) a lopatu. Pokud ne-
bude všechen nachystaný kompost rozebrán 
už v pátek, bude možný odběr kompostu 
i o víkendu 7. a 8. května. -ger-

Výstava na schodech. Na ni naváže od  
16 hodin opět na „Komíně“ ARTdílna. „Vy-
zkoušet si budete moci rozmanité výtvarné 
techniky, kterými děti své obrazy tvořily. 
A budete-li chtít, můžete o své umělecké 
počiny naši výstavu obohatit,“ láká na akci 
ředitelka SVČ Doris Petra Müllerová.  

Třetí akce je naplánována na pátek  
27. května, kdy ve výtvarném ateliéru 
na „Komíně“ čekají na zájemce Výtvarné in-
spirace v duchu Pabla Picassa. „Z úsilí všech 
odvážných „Picasů“ vznikne velkoformátový 
obraz,“ prozrazuje Müllerová. -kv-

Veroniku Kučerovou, Květoslava Vykydala a Zuzanu 
Pumprlovou přijal starosta Tomáš Spurný. Foto: -ger-

Knihovna opět nabídne 
Klub čtenářů a přednášky 

Příznivci literatury 
a historie se v květnu opět 
mohou těšit na akce míst-
ní knihovny. V pondělí 
2. května se po měsíci 
sejde Klub čtenářů. Jeho 
členové budou od 17 hodin v klubovně 
v suterénu knihovny diskutovat o spo-
lečně čteném románu Joanne Harrisové 
Čokoláda a o knihách, jež v poslední době 
četli. O den později, v úterý 3. května, 
se od 18 hodin uskuteční v malém sále 
knihovny oblíbený literární seminář. 
Přednášející Filip Říhovský se během 
něj zaměří na současné irské spisovatele, 
autora komorních próz Donala Ryana 
a prozaika Josepha O’Connora. Tváře kra-
jiny je název cyklu noeticko-cestopisných 
přednášek Ivoše Müllera. Setkání, nazvané 
Tvář usměvavá, se odehraje ve čtvrtek 
5. května od 18 hodin ve velkém sále. 
Tématem květnového závěrečného dílu 
cyklu přednášek z moderních dějin bude 
rozpad Sovětského svazu a jeho důsledky. 
Přednášející Tomáš Hlavsa se ve středu 
11. května od 18 hodin ve velkém sále 
knihovny zaměří na zásadní změny, které 
přinesl zánik SSSR.  -red-

Žáci „ZUŠky“ se představí 
na tradičním happeningu

Šumperská základní umělecká škola se 
v pátek 27. května již počtvrté představí 
na celostátním happeningu základních 
uměleckých škol ZUŠ Open 2022. V kom-
binovaném odpoledním programu postup-
ně vystoupí žáci všech oborů školy. 
Od 14 hodin zahrají a zazpívají na pěší 
zóně komorní soubor fléten a žáci klavírní-
ho a pěveckého oddělení. S různými mini 
scénkami se představí také žáci literár-
ně-dramatického oboru. Na Hlavní třídě 
u informačního centra bude ve stejném 
čase prezentovat svou práci výtvarný obor. 
O půl hodiny později všichni zúčastnění 
v čele s dechovým orchestrem projdou pěší 
zónu města, průvod skončí v sadech  
1. máje u „sovy“. Zde v době od 15 do 
17.30 hodin proběhne hlavní program, 
na němž vystoupí školní soubory – smyč-
cový, dechový a kytarový orchestr a žáci 
tanečního oboru. Jako host programu se 
představí šumperská kapela Fleksible, jejíž 
všichni členové jsou bývalými absolventy 
školy. J. Macek, ZUŠ Šumperk

Medailisty z mistrovství Evropy v atletice veteránů přijal na radnici šumperský starosta 
Tomáš Spurný. Tříčlenná výprava přivezla z Bragy v Portugalsku celkem sedm medailí. Šum-
perk se tak stal nejúspěšnějším zúčastněným městem.

Od středy 4. do pátku 6. května si obyvatelé Šumperka mohou bezplatně odebrat kompost. 
Stačí jen přijet na parkoviště v ulici U Sanatoria. 

ARTýden, týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, proběhne od 23. do 29. května již 
podesáté v celé republice. Letos se k akci přidá i šumperská „Doriska“. 
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Ceny města Šumperka 2021

V DIVADLE SE PŘEDÁVALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ MĚSTA ZA UPLYNULÝ ROK
V uvolněné atmosféře se letos ode-

hrávalo slavnostní předávání Cen města 
Šumperka za rok 2021, jehož dějištěm bylo 
první dubnový čtvrtek po dvou letech opět 
místní divadlo. Slavnostním podvečerem, 
který zpestřily hudební vystoupení Diva-
delní kapely a tanec Folí de la Fúl, prová-
zela herečka Eliška Navrátilová, oceněné 
představila krátká videa.

Držitele prestižního ocenění letos zastupi-
telé vybírali z více než tří desítek nominací 
od občanů. Cenu města Šumperka získali 
mladý vědec Jaroslav Hrubý, člen místního 
divadelního souboru Petr Komínek, nadějní 
mladí hudebníci Eliška Krillová a Jan Palon-
cý, tým ortopedického oddělení Nemocnice 
Šumperk, a. s. pod vedením primáře Jána 
Debreho a Charita Šumperk za vybudování 
moderního zázemí pro mobilní hospicovou 
péči. Udělovaly se i tři Zvláštní ceny Zastu-
pitelstva města Šumperka za rok 2021. Ty si 
z divadla odnesli juniorská reprezentantka 
v atletice Eva Kubíčková, režisér, scenárista, 
spisovatel a fotograf Ivan Fíla a popularizátor 
civilní ochrany Jiří Skrbek spolu se členy Čes-
koslovenské obce legionářské ze Šumperka 
a okolí. -kv-, autor fotografií: M. Dvořáček

Vědec Jaroslav Hrubý vede na univerzitě v belgickém Hasseltu tým studentů, jejichž projekt kvan-
tového magnetometru na bázi diamantu, nazvaného OSCAR-QUBE, vybrala Evropská vesmírná 
agentura, aby na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS mapoval pomocí nové revoluční techno-
logie magnetické pole na nízké oběžné dráze Země. Využití však nalezne také v aplikacích na Zemi, 
třeba pro těžbu nerostných surovin, výzkumy v archeologii, (bio)medicíně a všude tam, kde je potře-
ba lokalizovat skryté závady nebo anomálie.

Klavírní interpreti Eliška Krillová a Jan Paloncý, žáci Jany Valentové ze 
Základní umělecké školy Šumperk, reprezentují město i Olomoucký kraj 
již od roku 2019, a  to především v  interpretačních soutěžích pro klavír-
ní dua. Na svém kontě mají řadu úspěchů, loni například získali 1. cenu 
na  Mezinárodní interpretační soutěži Vlastimila Lejska – Brno 2021 
a speciální cenu za provedení skladby Leoše Janáčka. V jejich věkové kate-
gorii se jedná o zcela výjimečné interpretační výkony. 

Šumperský rodák Petr Komínek zasvětil svůj život 
divadlu, nejprve coby amatér ve  zdejším ochot-
nickém divadle D-123, později pak jako stálý 
člen profesionálního souboru. V soupisu rolí, jimž 
na  jevišti vdechl život, najdeme například Meli-
chara Mahulena v představení Kat a Blázen, Toma 
v Gurneyově Sylvii, Varanaka z Hrubínovy Krásky 
a zvíře, Seppa Jörgena v Dykově Krysaři, výprav-
čího Hubičku v  Hrabalových Ostře sledovaných 
vlacích, Prospera v Shakespearově Bouři či excent-
rického doktora v Králově řeči. Zahrál si i v seriálu 
Četnické humoresky nebo v krátkometrážních his-
torických filmech šumperské společnosti Vistafilm. 

Sídlo Charity Šumperk v  Jeremenkově ulici se 
rozrostlo o  novou budovu v  sousedící ulici Ro- 
oseveltově. Ta začala loni v září sloužit především 
jako zázemí multidisciplinárního týmu mobilní 
hospicové péče, který v oblasti šumperského děka-
nátu zajišťuje vysoce profesionální péči o umíra-
jící v  jejich domácím prostředí. Součástí objektu 
je i nově zřízená ambulance paliativní medicíny. 
U zrodu unikátního projektu a výstavby stál Pavel 
Holubář (na  snímku s  ředitelkou Charity Janou 
Holubářovou), bez jehož iniciativy a  finančního 
daru by toto zařízení nevzniklo.
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V DIVADLE SE PŘEDÁVALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ MĚSTA ZA UPLYNULÝ ROK

Tým ortopedického oddělení šumperské nemocnice pod vedením pri-
máře Jána Debreho „rozjel“ loni v září ve spolupráci s dalšími kolegy 
zainteresovaných odborností a provozů unikátní projekt „Pacientská 
cesta“. Ten spočívá především v edukaci pacientů, snížení rizika ne-
bezpečí infekce a včasné mobilizaci krátce po operaci. Výjimečné je, 
že pacienti se postaví na vlastní nohy už několik hodin po operaci, vý-
razně se tak zkracuje doba hospitalizace a urychluje rekonvalescence 
a návrat do běžného života. 

Jiří Skrbek (na snímku vlevo) se několik desetiletí aktivně zabý-
val popularizací civilní ochrany obyvatelstva, zaměřenou na in-
formovanost a přípravu na pomoc při mimořádných událostech 
a krizových situacích. Pro tyto myšlenky získal řadu dobrovolní-
ků, s nimiž připravoval nejen akce pro školy, ale také pro veřejnost 
v areálu na Lužích. Od roku 2016 vyvíjí Jiří Skrbek četné aktivity 
ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Muzeem sil-
nic Vikýřovice, a to ve snaze připomínat obyvatelstvu Šumperska 
významné regionálních osobností vojenské historie. 

Režisér, scenárista, spisovatel 
a fotograf Ivan Fíla putoval více 
než rok po  Jeseníkách, včetně 
města Šumperka, naslouchal 
nevšedním příběhům z  dávné 
i  nedávné minulosti, zazna-
menával pohnuté lidské osu-
dy, dějinné tragédie a  křivdy, 
vítězství vůle a  nezlomnosti. 
Výsledkem je foto-esejistická 
kniha Jeseníky: Čas, ten pohyb-
livý obraz věčnosti, jež loni vy-
šla ve štíteckém nakladatelství 
Veduta. Ivan Fíla se do regionu 
a do Šumperka pravidelně vra-
cí, například jako host pořadů 
šumperské městské knihovny.

Osmnáctiletá rodačka ze Šum-
perka, sprinterka Eva Kubíčko-
vá, skvěle reprezentuje jméno 
města, i  když v  současnosti 
soutěží za atletický klub z Olo-
mouce. Poprvé v historii české-
ho sprintu se dostala do  finále 
mistrovství světa juniorek, kde 
obsadila 8. místo. Loni se na ev-
ropském šampionátu v Tallinnu 
její družstvo umístilo jako čtvr-
té ve štafetě 4x100 s vylepšeným 
národním rekordem, v  běhu 
na  100 metrů na  republiko-
vém šampionátu žen do  22 let 
pak zvítězila. Na mistrovstvích 
České republiky zatím celkově 
posbírala osmnáct medailí.

Sídlo Charity Šumperk v  Jeremenkově ulici se 
rozrostlo o  novou budovu v  sousedící ulici Ro- 
oseveltově. Ta začala loni v září sloužit především 
jako zázemí multidisciplinárního týmu mobilní 
hospicové péče, který v oblasti šumperského děka-
nátu zajišťuje vysoce profesionální péči o umíra-
jící v  jejich domácím prostředí. Součástí objektu 
je i nově zřízená ambulance paliativní medicíny. 
U zrodu unikátního projektu a výstavby stál Pavel 
Holubář (na  snímku s  ředitelkou Charity Janou 
Holubářovou), bez jehož iniciativy a  finančního 
daru by toto zařízení nevzniklo.

Držitelé Zvláštní ceny Zastupitelstva 
města Šumperka za rok 2021
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Kultura

„Klášterky“ chystají 
velkolepý program 
v Šumperku i okolí

ravské filharmonie Olomouc, sborů Český 
filharmonický sbor Brno a Motýli Šumperk 
a sólistů pod taktovkou dirigenta Marka 
Šedivého.

Program letošních „Klášterek“ nabízí 
kromě velkých koncertů klasické hudby 
také komorní recitály vynikajících interpre-
tů, multižánrové večery s tangem, jazzem, 
swingem či muzikálem. Podrobnosti, včetně 
pozoruhodných míst konání a vstupenek, 
najdete na www.klasterky.cz. -red-

Klášterní hudební slavnosti zahájí koncem 
května premiérové uvedení komické opery 
Vesnický trh.  Foto: D. Rozsnyo 

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý v inscenaci Hadry, kosti, kůže.  Foto: J. Jíra

Letošní 16. ročník festivalu Klášterní hu-
dební slavnosti nabídne od května do září 
jedenadvacet koncertů. Organizátoři věří, 
že z pestré nabídky si vybere každý.

Festival zahájí v pondělí 30. května premi-
érové uvedení komické opery Vesnický trh 
českého skladatele Jiřího Antonína Bendy 
v šumperském divadle. Opera obsahuje 
po hudební stránce všechny potřebné složky 
vysoce kvalitního díla, včetně „extrémních“ 
nároků pěveckých partů, a to jak z hlediska 
náročné virtuozity, tak i poeticko-afektového 
přístupu. Bendova hudba je v ní veselá, prů-
zračná s jasnou melodickou linkou, radostná 
a na poslech velmi osvěžující. Přípravy 
zcela nových kulis, kostýmů a hudebního 
nastudování rezidenčním souborem Musica 
Florea v čele s Markem Štrynclem jsou již 
v plném proudu. 

J. A. Bendovi bude věnován také velký 
koncert, u příležitosti 300 let od jeho naroze-
ní, v neděli 26. června v klášterním kostele. 
Jeho dílo představí první dáma českého 
cembala Edita Keglerová spolu s Komor-
ní filharmonií Pardubice. Známý Bendův 

melodram Ariadna na Naxu v režii Věry 
Šustíkové přednesou Ivana Jirešová, Apolena 
Veldová a Petr Stach.

Do Šumperka se „Klášterky“ vrátí ještě 
5. září s Koncertem z Berlína zahraniční-
ho hosta Neues Barockorchester Berlin 
a slavnostním večerem 30. září, který letošní 
festival uzavře. Zazní na něm světoznámá 
skladba Carla Orffa Carmina Burana v ne-
tradičním obsazení – dvou klavírů (Martin 
Kasík, Kristina Kasíková), bicí sekce Mo-

Těšit se mohou hned na tři představení 
hostujících souborů. Jako první se představí 
pražské Švandovo divadlo, které do Šum-
perka přiveze v sobotu 7. května Hadry, 
kosti, kůže, inscenaci, jež reflektuje soužití 

Divadlo v květnu slibuje populární hosty i návrat oblíbených komedií
Divadelní sezona 2021/22 se pomalu a jistě dostává do své poslední fáze. I tak ovšem na příz-
nivce Divadla Šumperk v květnu čeká řada zajímavých akcí.

Jana Wericha a Vladimíra Holana na praž-
ské Kampě. Velikány české kultury, kteří 
byli každý docela odlišný, ztvárnili Miroslav 
Hanuš a Luboš Veselý. Oba se za své výkony 
objevili v nominacích na cenu Thálie. 

V dalších rolích se představí bývalá opora 
souboru Divadla Šumperk Bohdana Pavlí-
ková nebo Denisa Barešová. 

V úterý 17. května pak budovu v Ko-
menského ulici ovládnou hosté z Brna. Šest 
tanečních hodin v šesti týdnech z Divadla 
Bolka Polívky je oblíbeným představením 
pro dva herce, jimiž jsou Chantal Poullain 
a Martin Kraus. V závěru měsíce pak 
v sobotu 28. května přijede divadelní spolek 
Frída Martina Trnavského, který v Šumper-
ku uvede komediální hru Rapper. 

Nebudou to ovšem pouze hostující 
soubory, jež se v květnu postaví na jeviště. 
Spoustu večerů si budou moct diváci užít 
také s domácím souborem. Po několika mě-
sících se na jeviště vrátí pikantní komedie 
o mužích a ženách Testosteron. V plánu 
jsou rovněž reprízy Kdo je tady ředitel?, 
současné komediální frašky z prostředí 
korporátu, nebo v dnešní době nanejvýš 
aktuální tragikomedie Strýček Váňa.

Všichni jsou srdečně zváni, vstupenky 
jsou k dostání na webu www.divadlosum-
perk.cz, v infocentru nebo v pokladně 
divadla. Oficiální zpráva Divadla Šumperk
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Kultura

Staré filmové melodie 
nabídne Jiří Bartoň

Recitál věnovaný starým filmovým melo-
diím nabídne v květnu v Knihovně TGM 
herec Jiří Bartoň. Odehraje se v úterý  
24. května od 17 hodin velký sál.
Jiří Bartoň povypráví o starých filmech  
50. až 70. let a během pořadu zazpívá pís-
ně z filmů Den pro mou lásku, Láska mezi 
kapkami deště, Limonádový Joe, Půlnoční 
kovboj, Ztracená tvář, Mučedníci lásky, 
Roztržka a mnohé další… 
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně prošel alternativními 
scénami i kamennými divadly, mimo jiné 
působil i v tom šumperském. V součas-
nosti se kromě divadla objevuje rovněž 
v televizních seriálech, zpívá šansony, učí 
studenty herectví, ale zabývá se i numero-
logickými rozbory. -red-

„Velmi nás těší, že renomovaný novinář 
a publicista Honza Dědek přijal naše po-
zvání. Nenechte si ujít příležitost setkat se 
s ním a jeho hvězdnými hosty tváří v tvář,“ 
zve na pořad produkční domu kultury 
Michaela Horáková. Podotýká, že hosté 
dostanou podstatně více prostoru, než jsou 
diváci z televizních obrazovek zvyklí. Těšit 
se tak mohou na ještě intenzivnější porci 
pohodové zábavy. Čeká je devade-
sát minut zajímavých rozhovo-
rů „o všem a pro všechny”, 
během nichž se nudit 
rozhodně nebudou.

Osobnost moderá-
tora je vždy klíčová. 
I zkušený profesio-
nál, jakým je právě 

Pavla Zajíčka, jehož báseň Zdivočelí koně si 
kapela propůjčila pro název celého projektu, 
až po méně známé, jako jsou Věra Jirousová 
nebo Šárka Smazalová. Koncert začíná o šes-
té podvečerní ve velkém sále knihovny. -red-

Herečka, zpěvačka a šansoniérka Monika Načeva zavítá ve čtvrtek 12. května do Knihovny 
TGM. Posluchačům nabídne hudební projekt nazvaný Zdivočelí koně.

V současnosti nejoblíbenější talkshow 7 pádů Honzy Dědka znají lidé z pravidelného vysílání 
v televizi Prima. V polovině května zamíří v premiéře z televizních obrazovek do šumper-
ského domu kultury, kam kromě moderátora Honzy Dědka zavítá herecká dvojice Veronika 
Žilková a Václav Kopta.

Nový hudební projekt Moniky Načeva 
zhudebňuje básně umělců z 60. až 80. let, 
kteří byli pronásledováni minulým režimem, 
počínaje Václavem Hrabětem přes Ivana 
Martina Jirouse, Vladimíru Čerepkovou či 

V „kulturáku“ se odehraje 
talkshow Honzy Dědka

Monika Načeva zavítá do knihovny

Herec Jiří Bartoň není v Šumperku nezná-
mý, před lety působil v  místním divadle. 
 Foto: archiv

Moderátor oblíbené televizní talkshow Honza Dě-
dek zavítá do domu kultury.  Foto: J. Plíhal

Monika Načeva 
přiveze hudební 
projekt Zdivočelí 
koně. Foto: archiv

Nádvoří šumperského 
muzea ožije středověkem

Středověký den chystají na poslední 
květnovou sobotu šumperští muzejníci. 
Zábavně-naučná akce rozšíří nejen obsah 
výstavy Středověk hrou, jež je do konce 
září k vidění v tzv. Muzejíčku, ale umožní 
i prezentovat další prvky a aktivity.
Nejen na rodiče s dětmi, kteří v sobotu  
28. května zamíří na nádvoří Pavlínina dvo-
ra, čekají kvizy, soutěže a tvořivé dílničky. 
Hlavní atrakcí pak nepochybně bude vy-
stoupení šermířské skupiny Páni z Bludova, 
prezentující rytířskou kulturu, a hudebního 
souboru Calata s repertoárem středověké 
hudby. Chybět nebudou ani praktické 
ukázky tradičních řemesel. Středověký den 
začíná ve 13 hodin. -red-

Honza Dědek, zažil několikrát za svou 
kariéru během rozhovorů horké chvilky. 
„Nejtěžší jsou hosté, kteří buď nemluví, 
nebo mlčí. Pokud se někteří hosté ujmou 

slova, promění talkshow v monolog, 
který diváky baví, nemám pro-
blém se sám stát jedním z nich. 
Ale pokud z donucení převažují 
moje promluvy, začínám se potit,“ 

přiznává novinář, jehož rozmluvy 
s hosty působí vždy bezpro-

středním a pohodovým 
dojmem. Přesvědčit se 
o tom mohou všichni, 
kteří přijdou v pátek 
13. května v 19 hodin 
do velkého sálu domu 
kultury. -red-
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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 22. 5. Bohumil Teplý / 1932-

2020, výstavní síň, muzeum
   Do 26. 6. Poklady ze staré knihov-

ny, Hollarova galerie, muzeum
   Do 19. 6. Zachráněné poklady, Ry-

tířský sál, muzeum
   Do 31. 8. Středověk hrou, Muzejíč-

ko, muzeum
  Do 1. 5. Benefiční prodejní výstava 

na pomoc Ukrajině, prodejní výstava 
darovaných výtvarných prací, Galerie 
mladých, muzeum

  Do 1. 5. Mandala – cesta k sobě, 
výstava kreseb Zdenka Kubíčka, Galerie 
mladých, muzeum

  Od 11. 5. do 26. 6. Výtvarné etudy 
aneb Úklid učebny a kabinetu, výstava 
žáků a studentů Gymnázia Šumperk, 
Galerie mladých, muzeum

  Stálá expozice VM Šumperk: Pří-
roda a dějiny severozápadní Moravy, 
muzeum

   Od 4. 5. do 29. 5. Milivoj Husák 
(*1950): „Tmou ke světlu“, kresbomal-
ba, Galerie J. Jílka

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

    Do 22. 6. Pavel Ramert: Přes čtyři 
horizonty, výstava obrazů na pomezí 
fotografie a fotografiky, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

    Do 9. 5. Střídání období roku, výsta-
va výtvarných prací žáků specializované 
Střední školy Euroinstitut Němčice nad 
Hanou, půjčovna pro děti a mládež, 
knihovna

    Od 12. 5. do 29. 6. Tanec ve zlom-
cích, výstava žáků výtvarného oboru 
ZUŠ, půjčovna pro děti a mládež, 
knihovna

  Od 30. 6. HISTORY - historie a sou-
časnost šumperského Pavilonu, Eagle 
Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet foto-
grafie a malého umění 

   Do 9. 6. Karel Musil, výstava grafiky, 
Eagle Gallery: Galerie Fabrika – Kabinet 
grafiky 

Neděle 1. května
    13.00–17.00 Máj k tanci čas, 

vystoupení tanečních složek nejen 
z „Dorisky“, sady 1. máje za vilou Doris

   15.00 Americký fotbal muži: Šumperk 
Dietos – Tábor Foxes, hřiště, Tyršův 
stadion

   18.00 Po čem muži touží 2, ČR, kome-
die, 12+

   20.00 Notre-Dame v plamenech, FR, 
drama

Pondělí 2. května
   18.00 Po čem muži touží 2, ČR, kome-

die, 12+
   20.00 Umění v kině: Napoleon – 

ve jménu umění, IT, dokumentární 

Úterý 3. května
  18.00 Promlčeno, ČR, krimi, thriller, 12+
    18.00 Literární seminář: Současní 

irští spisovatelé, přednáší F. Říhovský, 
malý sál, knihovna

  20.00 Po čem muži touží 2, ČR, komedie, 
12+

Středa 4. května
   13.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, 

ukázka odchytu, kroužkování a určová-
ní ptáků s pracovníkem správy CHKO 
Jeseníky P. Šajem, Třemešské rybníky 
za Šumperkem 

   15.50 Oko senior: Tajemství staré 
bambitky, ČR, pohádka

  17.00 Strýček Váňa, klasické drama, 
G, VK, divadlo

   18.00 Milivoj Husák (*1950): „Tmou 
ke světlu“, vernisáž výstavy kresboma-
leb, Galerie J. Jílka

   18.00 Po čem muži touží 2, ČR, kome-
die, 12+

   20.00 Artvečer – FK: Gorbačov. Ráj, 
LVA, ČR, dokumentární

Čtvrtek 5. května
   13.00–18.00 Vítání ptačího zpěvu, 

ukázka odchytu, kroužkování a určová-
ní ptáků s pracovníkem správy CHKO 
Jeseníky P. Šajem, Třemešské rybníky 
za Šumperkem 

    16.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Zachráněné poklady, Rytířský 
sál, muzeum

     16.30 Komentovaná prohlídka 

výstavy Poklady ze staré knihovny, 
Hollarova galerie, muzeum

  17.00 Absolventský koncert žáků 
ZUŠ ze tříd Š. Čížkové a K. Eliášové, 
kaple klášterního kostela

   18.00 Láska hory přenáší, SR, ČR, ko-
medie, romantický

   18.00 Tváře krajiny: Tvář usměvavá, 
5. díl cyklu noeticko-cestopisných před-
nášek I. Müllera, velký sál, knihovna

   20.00 Doktor Strange v mnohovesmíru 
šílenství, USA, akční, fantasy, horor, 
12+, 

Pátek 6. května
  8.00 –16.00 Farmářské trhy, Hlavní 

třída
  9.30 Pietní vzpomínka u bratrušovské-

ho památníku, odjezd autobusu v 9 hod. 
z parkoviště u hotelu Grand se zastávkou 
u restaurace Pod Kaštanem, bratrušov-
ský památník

    10.00 Dášeňka čili život štěněte, 
pohádka, školy, VK, divadlo

   14.30–18.30 Hliněnka pro rodiče 
s dětmi, společné keramické tvoření pro 
rodiče s dětmi, artedílna, Komín

   14.30–18.30 Šijeme voskované pyt-
líky a ubrousky, nutné přihlásit se, šicí 
dílna, Komín

   15.00–19.00 Ruční papír, výroba 
papíru, dekorování a výroba deníku  
či alba, přihlášení předem, hobby ateliér, 
vila Doris

   17.30 Doktor Strange v mnohovesmíru 
šílenství 3D, USA, akční, fantasy, horor, 
12+, ČZ

  19.00 Testosteron, pikantní komedie, 
VK, divadlo

  20.00 Po čem muži touží 2, ČR, komedie, 12+

Sobota 7. května
   9.00–13.00, 13.00–17.00 Keramika 

pro každého, otevřená keramická dílna 
pro děti i dospělé – vlastní tvorba, práce 
na hrnčířském kruhu, keramika pro 
nejmenší, nutné přihlásit se, artedílna, 
Komín

  9.00 Kuželky: kvalifikace na mistrovství 
ČR neregistrovaných, kuželna, Tyršův 
stadion

   17.30 Doktor Strange v mnohovesmíru 

Kalendář akcí
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šílenství, USA, akční, fantasy, horor, 
12+, ČZ

   19.00 Hadry, kosti, kůže, Švandovo 
divadlo Praha, P, VK, divadlo

   20.00 Láska hory přenáší, SR, ČR, ko-
medie, romantický

Neděle 8. května
  16.30 Fotbal muži: FK Šumperk A – FK 

Kozlovice, hřiště, Tyršův stadion
   17.30 Doktor Strange v mnohovesmíru 

šílenství, USA, akční, fantasy, horor, 
12+, ČZ

   20.00 Láska hory přenáší, SR, ČR, ko-
medie, romantický

Pondělí 9. května
   18.00 Hudební podvečer, koncertní 

sál, ZUŠ 

Úterý 10. května
    10.00 Endometrióza, přednáška, 

velký sál, knihovna
   18.00 Koncert dechového oddělení 

ZUŠ, kaple klášterního kostela
  18.00 Povídání o Zero Waste se 

Šumperskou špajzkou, beseda o bez-
obalovém způsobu života, drobné ob-
čerstvení ze surovin bez obalu, sál, vila 
Doris

Středa 11. května
   9.00 Kuželky: Mistrovství ČR dvojic 

žen, kuželna, Tyršův stadion
    16.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, VK, divadlo

  16.00 Výtvarné etudy aneb Úklid 
učebny a kabinetu, vernisáž výstavy 
žáků a studentů Gymnázia Šumperk, 
Galerie mladých, muzeum

   17.00 Klub Gemini: Mgr. Jarmila 
Podhorná – Když bylinky léčí, hlavním 
tématem přednášky bude gemmotera-
pie – medicína pupenů, G-klub, dům 
kultury

    18.00 Seminář Moderní dějiny: 
Rozpad Sovětského svazu a jeho dů-
sledky, přednáší T. Hlavsa, velký sál, 
knihovna

  18.00 Večer s violoncelly, kaple kláš-
terního kostela

   20.00 Artvečer – FK: Amélie z Mont-
martru, FR, DE, 2001, komedie, drama 

Čtvrtek 12. května
   9.00 Kuželky: Mistrovství ČR dvojic 

žen, kuželna, Tyršův stadion
   10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, VK, divadlo

    16.00 Tanec ve zlomcích, vernisáž 
výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ, 
půjčovna pro děti a mládež, knihovna

  17.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, D, VK, divadlo

    18.00 Monika Načeva – Zdivočelí 
koně, koncert, velký sál, knihovna

   18.00 Pražský výběr – Symphony Bizar- 
re, ČR, dokumentární, hudební 

   18.00 Večer s dechovými nástroji, 
kaple klášterního kostela

   20.00 This much I know to be True, GB, 
dokument, hudební 

Pátek 13. května
   14.30–18.30 Umělecké inspira-

ce pro nejmenší výtvarníky s rodiči, 
„otevřená“ výtvarná dílna pro nejmenší 
výtvarníky s rodiči, vítány i školní děti, 
nutné přihlásit se, výtvarný ateliér, Ko-
mín

   14.30–18.30 Kurz šití a dekorování 
látkového batůžku na záda, nutné při-
hlásit se, šicí dílna, Komín

   15.00–19.00 Dílna nejen pro 
kluky a rodiče, výroba dřevěného ptáč-
ka, přihlášení předem, hobby ateliér, vila 
Doris

   18.00 Přehlídka tanečního oboru 
ZUŠ, divadlo

   19.00 7 pádů Honzy Dědka, hosté: 
Veronika Žilková a Václav Kopta, velký 
sál, dům kultury

  19.00 Expediční kamera, ČR, SR, NZL, 
dokumentární, dobrodružný 

Sobota 14. května
   9.00–17.00 Naší krajinou, pěší 

výlet s hrami a poznáváním přírody pro 

děti od 7 do 12 let, nutné přihlásit se, 
naučná stezka Petrovské Studánky

   9.00 Zlatá lyra, nesoutěžní přehlídka 
dětských pěveckých sborů Šumperska, 
klášterní kostel

   9.00–13.00, 13.00–17.00 Výtvarný 
dvorek, dopolední a odpolední výtvarná 
všehochuť na dvorku Komína, hřiště, 
dvorek, Komín

  15.00 Fotbal muži: FK Šumperk B – TJ 
Sokol Jedlí, hřiště, Tyršův stadion

   17.00 Hobit, fantasy příběh pro 
celou rodinu (děti 8+), VK, divadlo

   20.00 Pražský výběr – Symphony Bizar- 
re, ČR, dokumentární, hudební 

Neděle 15. května
    10.00 O drakovi, Divadlo z pytlíčku 
Praha, velký sál, dům kultury

Úterý 17. května
   10.00 Frankenstein, legendární ho-
ror, školy, VK, divadlo

    16.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Bohumil Teplý / 1932-2020, 
výstavní síň, muzeum

   19.00 Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech, Divadlo Bolka Polívky Brno, A, 
VK, divadlo

Středa 18. května
  16.00 Oko senior: Poslední závod, 

ČR, drama
   17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 

setkání zaměřené na plstění jehlou, brože 
a další módní doplňky, nutné přihlásit 
se, šicí dílna, Komín

   17.00 LiStOVáNí.cz: A jak se vám 
líbím teď? (Holly Bourneová), účinkují 
P. Bučková a D. Pfauserová, jeviště velké-
ho sálu, dům kultury

  17.00 Čik – Jízda tvýho života, hu-
dební komedie, VK, Hrádek, divadlo

   18.00 Pražský výběr – Symphony Bizar- 
re, ČR, dokumentární, hudební 

   18.00 Koncert klavírního oddělení 
ZUŠ, klášterní kostel

  20.00 Artvečer – FK: René – vězeň 
svobody, ČR, dokumentární, 12+

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: Galerie Fabrika – Kabinet 
grafiky, Nemocniční 8a, Galerie Pavilon – Kabi-
net fotografie a malého umění, Radniční 27, tel. 

Fotbal: www.fksumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Americký fotbal: www.dietos.cz
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Čtvrtek 19. května
   17.00 Kdo je tady ředitel?, severská 
komedie, dramaturgický úvod od 16.30 
hod., C, VK, divadlo

    18.00 Via Lucis: Velikonoční ostrov, 
místo plné záhad, host: Pavel Pavel, tech-
nik a experimentální archeolog, rezervace 
na e-mailu svecova.jarmila@email.cz, tel. 
774 951 810, velký sál, knihovna

   18.00 Koncert smyčcového oddělení 
ZUŠ, kaple klášterního kostela

Pátek 20. května
   14.30–18.30 Hliněnka pro rodiče 

s dětmi, společné keramické tvoření pro 
rodiče s dětmi, artedílna, Komín

   14.30–18.30 Výroba macramé lu-
cerny, výuka základních uzlů macramé 
a výroba lucerny, šicí dílna, Komín

   19.00 Okno do dvora, komediální 
thriller, VK, divadlo

    
Sobota 21. května

    10.00, 16.00 Méďa Špuntík, po-
hádka pro batolátka, VK, divadlo

Neděle 22. května
   15.00–18.00 Relaxační malování: 

Květinová mandala, malování květů 
s vlastnoručně vyrobenými šablonami 
s D. Činčarovou, rezervace na tel. č. 
730 127 885, klubovna II, dům kultury

   15.30–18.30 Relax na „Komíně“, 
aktivní relax s D. Vláčelovou, V. Šubrto-
vou a A. Muratidisovou, nutné přihlásit 
se, tančírna, Komín

  17.00 Fotbal muži: FK Šumperk A – 
HFK Olomouc, hřiště, Tyršův stadion

Pondělí 23. května
   15.00–16.00 Výstava na schodech, 

v rámci Týdne uměleckého vzdělávání 

a amatérské tvorby, více na www.arty-
den.cz, chodba 1. patro, Komín

   16.00–19.00 Artdílna, v rámci Týdne 
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, 
více na www.artyden.cz, výtv. ateliér, Komín

Úterý 24. května
    17.00 Jiří Bartoň – Staré filmové 

melodie, recitál, velký sál, knihovna

Středa 25. května
   10.00 Krkonošská pohádka, po-
hádka, školy, VK, divadlo

   17.20 Top Gun: Maverick, USA, akční, 
drama, 12+, 

   20.00 Artvečer – FK: Město na řece, 
LTU, ČR, LVA, drama

Čtvrtek 26. května
   10.00 Hobit, fantasy příběh pro ce-
lou rodinu (děti 8+), školy, VK, divadlo

    14.00–18.00 Kávový dýchánek, 
pořádají Knihovna TGM, Centrum 
sociálních služeb Pomněnka z. ú. a Svaz 
nevidomých a slabozrakých, kulturní 
program, soutěž O nejlepší bábovku, 
dvorek knihovny 

   17.45 Tři tygři ve filmu: Jackpot, ČR, 
komedie, akční 

Pátek 27. května
   14.00 ZUŠ Open 2022, sady 1. máje 

u „sovy“
   14.00–18.00 Umělecké inspira-

ce pro nejmenší výtvarníky s rodiči, 
v rámci Týdne uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby, více na www.arty-
den.cz, výtvarný ateliér, Komín

   14.30–18.30 Šijeme tužkovník, šití 
originálního tužkovníku na psací potře-
by pro děti i dospělé, nutné přihlásit se, 
šicí dílna, Komín

Sobota 28. května
  8.00–12.00 FIT DAY pro Dominička 

Kurka, lekce pilates s Míšou, lekce GYM 
Fitness Rapotín, cvičební lekce od Pedro 
Fit, pořádají GYM Fitness, SK –  
D. V. Šumperk a Klub Hrošík, výtěžek 
půjde na intenzivní rehabilitační pobyt 
v lázních pro malého Dominika, který 
má kromě několika komplikovaných 
diagnóz tracheostomii, velký sál, dům 
kultury

   10.00–18.00 Medový den, sportovní, 
herní, vědomostní a výrobní stanoviště 
s tematikou život včel, park za vilou 
Doris, sady 1. máje

   13.00 Středověký den, zábavně-
-naučná akce v souvislosti s výstavou 
Středověk hrou, Pavlínin dvůr

  16.00 Fotbal muži: FK Šumperk B – TJ 
Sokol Brníčko, hřiště, Tyršův stadion

   19.00 Rapper, Divadelní spolek Frída 
Brno, B, VK, divadlo

Neděle 29. května
   9.00–15.00 Úklid pod Chocholíkem, 

tradiční úklid za městem v rámci akce 
Ukliďme Česko, okolí Šumperka

    10.00 Červík Jiřík a světluška Li-
duška, Liduščino divadlo Roztoky, velký 
sál, dům kultury

Pondělí 30. května
  19.00 Klášterní hudební slavnosti: Jiří 

Antonín Benda: opera Vesnický trh, 
soubor Musica Florea v čele  
s M. Štrynclem, divadlo

Úterý 31. května
   18.00 Absolventský koncert žáků 

ZUŠ ze třídy D. Davidové, kaple kláš-
terního kostela

Kalendář akcí / Kultura

Xeroláže Marie Molové vystřídají 
v květnu v Galerii Jiřího Jílka kresbo-
malby Milivoje Husáka. Výstava nazvaná 
„Tmou ke světlu“ bude zahájena ve středu 
4. května vernisáží v 18 hodin.

Podobně jako Petra Malinová s jílem 
pracuje Milivoj Husák (*1950) s dřevě-
ným popelem. Na rozdíl od ní, zahleděné 
dolů, v lásce k zemi a k rostlinám, u něho 
všechno směřuje vzhůru, tmou ke světlu. 
Od přírodního k duchovnímu, od smyslů 
k niternosti, k biblickým kořenům a k ce-
lostní filozofii alchymistů.

Umění je adorace, píše v jednom z textů 
sochař Jiří Jílek. Jistě je to i úcta k životu, 

Kresomalby Milivoje Husáka zaplní Jílkovu galerii

Bez názvu, akryl a popel na plátně, 38 x 38 cm

vůle udržet a malbou obnovovat prvotní 
úžas z něho. Je slovem vtěleným i tam, kde 
se halí tichem a vypovídá čirou formou. 
V tom smyslu je směřování mnoha autorů, 
kteří tu vystavovali, projevem duchovním 
a s malbou Milivoje Husáka se shoduje. On 
jenom takový směr i cíl své cesty zdůraz-
ňuje a opřený o pevnou víru výslovně se 
k němu hlásí. Figurální malbu rozpustil 
ve světle, přelil do formy. Mnohé napoví 
jeho obdiv k Bohuslavu Reynkovi nebo 
přátelství s brněnským básníkem Karlem 
Křepelkou. To podstatné ale v míře naší 
otevřenosti a vnímavosti vypoví výstava 
sama. Jste zváni… M. Koval



19

Šumperský zpravodaj
Kultura

Žáci „ZUŠky“ představí 
své práce v knihovně

V půjčovně pro mládež v Knihovně TGM 
bude od května k vidění nová výstava. Nese 
název Tanec ve zlomcích a své práce na ní 
představí žáci výtvarného oboru místní 
„ZUŠky“.

Radostný pohyb je v dnešní složité době 
nejlepší lék. Nejen futuristé, ale i žáci ZUŠ 
Šumperk si vyzkoušeli tento námět výtvarně 
zpracovat. Pohyb může mít hodně podob 
– sport, tanec nebo jen procházka. Žáci se 
snažili zachytit radost z pohybu v malbě, 
kresbě, grafice i v prastaré technice mozaiky. 
Na výstavě, jež bude zahájena ve čtvrtek  
12. května v 16 hodin, zjistíte, že pohyb 
může být nejenom radostný, ale i krásný. 
 -red-

LiStOVáNí se zaměří 
na aktuální ženská témata

Denisa Pfauserová a Petra Bučková 
zavítají v rámci oblíbeného cyklu scénic-
kých čtení LiStOVáNí ve středu 18. května 
od páté odpolední do domu kultury. Přímo 
na jevišti velkého sálu za zataženou oponou 
se společně s posluchači začtou do knížky 
„A jak se vám líbím teď?“, jejíž autorkou 
je spisovatelka pro mladé dospělé Holly 
Bourneová.

„Tento jedinečný projekt vznikl téměř 
před dvaceti lety. Od té doby se LiStOVáNí 
vrací opakovaně s novým titulem,“ uvedla 
produkční domu kultury Michaela Horá-
ková. Připomněla, že během hodinového 
divadelního vystoupení je přenášen děj 
knihy, jazyk autora a atmosféra dané litera-
tury na obecenstvo v netradičním prostředí. 
Projekt představuje zajímavé a aktuální 
knihy pečlivě vybraných autorů.  -red-

„Návštěvníci se mohou těšit na příjemně 
strávené odpoledne, během něhož proběhne 
velmi úspěšná soutěž „O nejlepší bábov-
ku“, osvědčené kavárny zde budou vařit 
kávu a prodávat další pochutiny. Chystáme 
samozřejmě i bohatý kulturní program,“ 
uvedla ředitelka knihovny Kamila Šeligo-
vá. Upřesnila, že na dvorek zavítají nejen 
oblíbené šumperské hudební formace, ale 
po vyhlášení vítězů „bábovkové soutěže“ 
vystoupí od půl páté odpolední loučenský 
Old Time Jazz Band. „Na dvorku knihovny 
rádi přivítáme maminky s dětmi, pro které 
zde budou nachystané různé zážitkové hry 
a trampolína,“ podotkla ředitelka a dodala, 
že během odpoledne si budou moci návštěv-
níci prohlédnout výstavku výrobků zrakově 
postižených osob a klientů Pomněnky.

Oblíbená akce se uskuteční ve čtvrtek 
26. května od 14 do 18 hodin na dvorku 
knihovny. Ti, kteří se chtějí zapojit do „bá-
bovkového klání“, mohou své výtvory předat 
do soutěže nejpozději do 15.30 hodin.  -kv-

Koncem května se dvorkem šumperské knihovny bude linout vůně kávy a čerstvě upečených 
bábovek. Sedmý ročník „Kávového dýchánku“ pořádá Knihovna TGM ve spolupráci se Zá-
kladní a střední školou Pomněnka a místní pobočkou Svazu nevidomých a slabozrakých.

Filmový festival Expediční kamera přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezi-
národní i domácí produkce. V kině Oko proběhne v pátek 13. května od 19 hodin.

„Dvanáctý ročník oslavíme po pauze 
expedicí k nejvyšším vodopádům světa, 
nahlédneme pod pokličku hendikepovaných 
bikerů, se zatajeným dechem budeme sledo-
vat vodáky na peřejích řeky Keve a Kwanza,“ 
říká pořadatel Rosťa Navrátil. Dodává, že 
ve filmu Marka Holečka Boys 1970 diváci 

Kávový dýchánek „rozvoní“ dvůr knihovny

Denisa Pfauserová a Petra Bučková přivezou 
LiStOVáNí.  Foto: archiv

V  rámci Kávového dýchánku opět proběhne 
velmi úspěšná soutěž „O  nejlepší bábovku“. 
 Foto: -zk-

zavzpomínají na poslední květnový den roku 
1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla znač-
ná část severní části šestitisícovky Huasca-
rán Norte a v podobě laviny ledu a kamení 
pohřbila v základním táboře všechny členy 
české Expedice Peru 1970. To vše se odehraje 
na festivalu Expediční kamera. -red-

KINO LÁKÁ 
NA EXPEDIČNÍ 

KAMERU 

Uveden bude 
i slovenský 
dokument 
Salto je kráľ. 
 Foto: archiv
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Knižní tipy / Kultura

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih pořízených do fondu knihov-
ny doporučujeme román norského autora 
Larse Myttinga Šestnáct stromů na Sommě 
o lásce kde dřevu a hledání vlastního já. 
Edvarda pronásleduje hromada rodinných 
tajemství: podivná smrt jeho rodičů, když 
byl ještě dítě, chybějící dědictví a nevysvět-
litelný spor mezi jeho dědečkem a prastrý-
cem, který sahá do období druhé světové 
války. Pátrání ho zavede z rodného Norska 
přes Shetlandy až po bojiště ve Francii 
a šestnáct prastarých ořešáků zbarvených 
jedovatým plynem v první světové válce.

Další tipy čtenářům
beletrie: D. Ní Ghríofa – Přízrak v hrdle,  
F. Melchorová – Období hurikánů, Š. Kučera 
– Největší lekce dona Quijota, J. Maršálek – 
Lenost, K. Kubíková – Hájovna,  
K. Hughesová – Poslední slib, C. Georgeo-
vá – Nejdražší Josephine, M. Leky – Co 
je odtud vidět, E. Hoem – Porodní bába 
od fjordu, E. Carey – Stalo se v New Yorku
thriller, detektivka: A. Sinicka – Služebná, 
J. Harperová – Ztracený v pustině, J. Čong 
– Sedm let temnoty, F. Goldammer – Tisíc 
ďáblů, J. Castillo – Ztracena v bílém šumu, 
Ch. Ould – Oheň na pláži
naučná: K. Kintera, P. Vizina – Nad očeká-
vání, S. Baluwová – Zrádná čísla,  
A. Mitrofanov – Mrazík s pendrekem v ruce, 
J. Žďárek – Ohroženi hmyzem
dětská: L. Magašvári – Strašidelnická, Š. Le-
denová – Paříž s vůní zločinu, H. Marčeková 
– Strašidýlka, T. Tolonen – Agnes a odemče-
ný sen Zpracovala M. Hlamichová, 
 Knihovna TGM

Do květnového klubu Gemini, který nově od začátku letošního roku pořádá dům kultury, 
přijala pozvání známá odbornice – gemmoterapeutka Jarmila Podhorná. Na programu je 
ve středu 11. května v 17 hodin v  G-klubu.

„Přednášku paní Podhorné jsme nazvali 
Když bylinky léčí. Řeč bude o bylinných 
prostředcích na podporu imunity a těch, jež 
pomáhají po prodělání virových onemoc-
nění. Jarmila Podhorná je další z osobností, 
které to, co učí a hlásají, také žijí. Určitě 
i mnozí Šumperané znají její příběh a vědí, 
že bylinky v Brodku u Konice sama pěstuje, 
má velké vědomosti a osobní zkušenosti 
s účinky bylinných tinktur,“ říká jednatelka 
domu kultury Hana Písková. Dodává, že 
Jarmila Podhorná bude v klubu Gemini 
odpovídat i na konkrétní otázky návštěv-
níků i radit, jak podpořit své tělo užíváním 

bylinek, tak, abychom byli v co nejlepší 
kondici.

„Jarmila Podhorná s sebou přiveze knihy 
i další materiály o tom, jak se sestavují bylin-
né kúry a o léčivé síle bylin i bylinné produk-
ty,“ podotýká Písková. Upřesňuje, že hlavním 
tématem bude gemmoterapie, zvaná též jako 
medicína pupenů. Jedná se o léčbu kapkami 
z výtažků pupenů keřů, stromů nebo bylin. 
Tato metoda využívá kořínky, mladé listy, ale 
často pupeny (latinsky gemmon), v nichž se 
ukládají silné látky, jako hormony, vitamíny 
či enzymy, účinné k léčbě oslabeného lidské-
ho organizmu. -red-

Via Lucis se vydá na Velikonoční ostrov
Tajemný příběh Velikonočního ostrova 

v Tichém oceánu stále dokáže zaujmout. 
Tamní legendární sochy moai v roce 
1986 rozhýbal technik a experimen-
tální archeolog ze Strakonic Pavel 
Pavel, který se zabýval zkoumáním 
možných způsobů transportu 
těžkých břemen při stavbě monu-
mentálních staveb dávnověku. 

Na ostrov se vydal 
na pozvání dobrodruha 
a mořeplavce Thora 
Heyerdahla, když si 
to předtím vyzkoušel 
doma na kopii sochy 
odlité z betonu. 
A i když je to dnes 
už šestatřicet let, 
Velikonoční ostrov 
pro něj rozhodně 

Pavel Pavel je jedním z  nemnoha Čechů, jejichž 
jméno obletělo svět. Mimo jiné „naučil chodit“ obří 
sochy moai na Velikonočním ostrově.  Foto: archiv

není uzavřené téma a s tamními obyva-
teli je stále v kontaktu. O své daleké cestě 

napsal knihu-deník Rapa Nui, která 
vyšla poprvé v roce 1988. Od té doby 
dále domyslel své hypotézy, zpřesnil 
je a navíc řešil další záhady, např. jak 
vznikla slavná pravěká svatyně Sto-

nehenge ve Velké Británii. Nejen 
o tom bude řeč během květ-

nového setkání v rámci 
cyklu Via Lucis, které 
pořádá místní „Doris-
ka“. Přednáška nazvaná 
„Velikonoční ostrov, 
místo plné záhad“ 
proběhne ve čtvrtek 
19. května od  

18 hodin ve vel-
kém sále knihovny.

 -kv-

DO KLUBU GEMINI 
ZAVÍTÁ VYHLÁŠENÁ 
BYLINKÁŘKA 
JARMILA PODHORNÁ
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Šumperské proměny / Komiks

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Ferdinand Johann Schneider (*3. března 1811 v Šumperku, +16. října 1885 v Šumperku)

Kalendář ukazuje 10. března 1918, 
legionáře čekal rozhodující den. 
V severozápadní části dnešní Ukra-
jiny museli odrazit mnohonásobnou 
přesilu německé císařské armády 
podporované místními jednotkami. 
Několikadenní krvavé boje vstoupily 
do historie jako bitva u Bachmače.
Městečko Bachmač, ležící asi 
170 kilometrů severovýchodně 
od Kyjeva, bylo důležitou železniční 
křižovatkou. A právě tudy mělo 
z Ukrajiny ustupovat přes čtyřicet 
tisíc vojáků československé armády, 
jimž hrozilo, že je sevře obklíčení. 
Železniční trať Kyjev-Bachmač-
-Kursk se tak stala životně důležitou 
cestou z hrozícího sevření.
První výstřely bitvy u Bachmače 
padly 8. března. Rozhodujícím se 
však stal 10. březen. Čechoslová-
kům se během krvavé bitvy, která 
byla prvním velkým vystoupením 
československé armády jako zcela 
autonomního celku s vlastním ve-
lením, podařilo nepřítele zatlačit 
a donutit jej k dočasnému příměří. 
I přes následné přestřelky se podaři-
lo nakonec stáhnout i zbývající  
legionářské oddíly, u Bachmače 
přitom padlo 86 Čechoslováků. 
Poslední vlak opouští Bachmač  
13. března. V té době nikdo z legio-
nářů netušil, že se jim vagony stanou 
obydlím na další dva roky.  -red-

Po kom 
se jmenuje

BACHMAČSKÁ
Šumperské divadlo, původně 

Německý spolkový dům, navrhl 
architekt Georg Berger. Slavnost-
ní otevření proběhlo 26. prosince 
1902. Stavba měla na první 
pohled demonstrovat německého 
ducha města. Budova s nárožní-
mi věžemi připomíná pevnost 
a architekt zvolil prvky hlásící 
se k pestré směsi historických 
stylů zrcadlících slavná období 
dějin německého stavitelství. 
Vedle velkého reprezentativního 
sálu pro divadelní představe-
ní a společenské události se 
v objektu od počátku počítalo 
s restaurací a kavárnou. První 
zdejší hostinský Josef Krall tu 
čepoval plzeňské, šumperské, 
hanušovické a třemešské pivo. 
Hostům servíroval i vyhlášená 
vína z Rakouska. Podnik dále na-
bízel zvláštní salónek pro dámy 
a biliárovou hernu. Do kavárny 
se původně vstupovalo dveřmi 
nalevo od vchodu do divadla 
z ul. Komenského. Při moderni-
zaci interiéru dle návrhu Adolfa 
Paara byl v roce 1928 tento vstup 
nahrazen oknem a nový vchod 
do pohostinské části byl přesunut 
na dnešní místo. Nejnovější 
úpravy podle návrhu šumperské 
designérky Pavly Andrlové se 
prostory divadelní restaurace 
Opera dočkaly v době covido-
vého útlumu na jaře minulého 
roku.  

 K. Lipenská, 
Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperské proměny: Divadelní 
restaurace Opera v novém kabátě

Původní interiér kavárny v Německém spolkovém domě. 
 Foto: sbírka T. Petruně

Kavárna po radikální úpravě architekta Adolfa Paara z roku 1928. 
 Foto: sbírky VM Šumperk

Restaurace Opera v současnosti.  Foto: P. Kvapil
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Inzerce 

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

Hledáme vhodného kandidáta na pozici 

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

Požadujeme:
● ÚSO vzdělání technického směru  (výhodou

elektro vzdělání a vyhláška č. 50/78 Sb.)
● práce na PC – Outlook, MS Office

Hlavní náplň práce:
●  zajišťování činností spojených s provozem 

a správou budov a majetku.
● zajišťování činností a úkolů spojených 

s likvidací odpadů a nebezpečných látek, 
BOZP a PO.

● zajišťuje a odpovídá za úkoly společnosti 
na úseku v oblasti ekologie.

● komunikuje s orgány státní správy na 
úseku ekologie, BOZP a PO.

SPRÁVCE BUDOV, 
EKOLOG

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

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

DIOPTRICKÉ DIOPTRICKÉ 
A SLUNEČNÍ BRÝLEA SLUNEČNÍ BRÝLE

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

*více info na 
optice

V 
AKCI 
1+1

včetně multifokálních

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ 
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

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

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE, 
OPRACOVÁNÍ SKEL A ZRCADEL
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ, LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH ZAHRAD
PLASTY - POLYKARBONÁTY, 
PLEXISKLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ 
A PASPARTOVÁNÍ

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

PŘIJĎTE SI PRO 

SVOU SAZENICI

A ZKRÁŠLETE 

OKNO SOBĚ I 

SVÉMU OKOLÍ

PŘIJĎTE SI PRO 
SVOU SAZENICI 
A ZKRÁŠLETE 
OKNO SOBĚ 
I SVÉMU OKOLÍ!
Kdy:  od 19. do 21. 5. vždy od 10 do 17 hod.
Kde:  Lidická 51 (naproti marketu Billa)
Kolik:  900 kusů sazenic rozdáme zdarma
Komu: Každému, kdo přijde, 
 dáme 3 sazenice
Pořádá Církev víry Šumperk 
ve spolupráci s AGRITEC Šumperk

  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 � nancování koupě nemovitosti
  ZDARMA navrhneme řešení při prodeji nemovitostí, na nichž vázne hypoteční úvěr nebo jiná půjčka
  ZDARMA poskytneme kompletní inzertní servis na našich webových stránkách a nejvyhledávanějších 

 inzertních serverech
  Zajistíme kompletní právní servis související s převodem nemovitostí, včetně úschovy � nančních prostředků, až 
po vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, připravíme předání nemovitosti novému vlastníkovi, včetně 
předávacího protokolu
ZDARMA zprostředkujeme odborné � nanční 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)
  Poradíme s výkupy nemovitostí, s oddlužením, s exekucemi

Snažíme se poskytovat klientům maximální objem služeb potřebných pro bezpečný a pohodlný obchod.

Naší hlavní prioritou je MAXIMÁLNÍ KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB a schopnost naslouchat individuálním 
potřebám každého klienta! VŽDY SE BUDEME SNAŽIT, ABYSTE OD NÁS ODCHÁZELI SPOKOJENI.
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FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
w w w.fortexreality.cz

FORTEX REALITY

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• rodinný dům  
• samostaně stojící patrový RD 4+1
• CP 936 m2, garáž, kotel TP
• celopodskl., plyn. přípojka u domu

Volejte: 733 734 435

Dolní Studénky           2.100.000 Kč      

• byt 2+kk 
• OV, 55m2, 1. patro, vl. topení
• kompletní zdařilá rekonstrukce
• velmi nízké náklady na bydlení 

Volejte: 733 734 435

Balbínova, Šumperk   1.550.000 Kč

• rodinný dům 5+kk, celopodsklepený        
• vkusně a účelně zařízený
• CP 803m2, vytápění plyn+krb. kamna
• dvojgaráž, okrasná zahrada

Volejte: 733 734 435

Šumperk        info v RK

•  byt 1+kk
•  OV, 2. patro, 27 m2

•  zasklená lodžie, zděné jádro
•  velmi nízké náklady na bydlení

Volejte: 733 734 435

Bludovská, Šumperk             866.000 Kč
• byt 2+1
• DB, 56m2, 3.NP, zasklená lodžie
• neprůchozí pokoje, šatna
• ihned volný, sklep

Volejte: 733 734 435

Olšany                          1.150.000 Kč

Volejte: 733 734 435

• chalupa
• k rekreaci i k trvalému bydlení 
• CP 1.299 m2, 3+1 s garáží
• rekonstrukce, okrasná zahrada

Maletín u Mohelnice    1.750.000 Kč

• rodinný dům
• samostatně stojící RD 3+kk, garáž
• CP 319 m2, kompletní rekonstrukce
• vytápění kachl. kamna a elektrokotel

Volejte: 733 734 435

Zborov                 2.790.000 Kč

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• byt 6+kk s terasou
• OV, 2.p, 172m2+terasa 32m2

• neprůchozí pokoje, 2x koupelna, 3xWC
• rekonstrukce, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Žerotínova     2 790 000 Kč   

• byt 4+1 se zahradou
• OV,1. NP, 103m2, balkon, 3 sklepy
• celková rekonstrukce, plyn. kotel
• za domem zahrada 380m2

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Čsl.armády      2 350 000 Kč
• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady, centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 290 000 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

Šumperk, Lidická     1 230 000 Kč

• byt 3+1 s lodžií
•  4.NP,  73m2, lodžie
- plast. okna, nová kuch. linka, omítky
- DB s možností převodu do OV

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Finská  890 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská      1 340 000 Kč  

• byt 2+kk 
• 1.NP, 38m2, lodžie
• DB s možností převodu do OV
• nová kuch. linka, omítky, podlahy

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Revoluční      790 000 Kč

•  rodinný dům 6+1  
•  CP 898m2, garáž,  podsklepeno
•  udržovaný, původní stav
•  vytápění  plyn+TP, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Vikýřovice    2 450 000 Kč     

• dřevěná chatka s pergolou,
• CP 807m2, dětský koutek
• okrasná zahrada, obecní voda

Volejte: 733 734 435

Šumperk, osada U Hedvy     395 000 Kč 
• patrová chatka se zastřešenou 
  terasou
• venkovní gril, voda, elektřina, WC
• CP 320m2, vybavení v ceně

Volejte: 733 734 435

Skalička u Zábřehu    590 000 Kč 

• byt 3+1  
• OV, 1. NP, 70m2

• rekonstrukce vč.zděného jádra
• nízké náklady, klidná lokalita

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Lidická    1 190 000 Kč  

• byt 3+1    
• OV, 3. p., 69m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, plast. okna
• původní stav, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Fibichova    925 000 Kč 

• rodinný dům
• samost.stojící 4+kk, CP 906m2

• patrový dům, okrasná zahrada
• kolaudace 2002, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Rájec u Zábřehu     2 790 000 Kč

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

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská     860 000 Kč   

• byt 5+1 s garáží  
• OV, 1.p, 160m2, zahrada, garáž
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. kotel, úložná komora

Volejte: 733 734 435

Centrum Mohelnice    1 950 000 Kč   

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704m2 a 1.204m2

• IS na pozemku, plyn. přípojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jsme realitní 
kancelář, 

které můžete 
důvěřovat.

Jsme realitní 

které můžete 

Jsme realitní 

které můžete 

Prodáme i Vaši 
nemovitost

Radomíra Kupcová 
vedoucí kanceláře www.fortexreality.cz

Renáta Venclová 
makléřka

Rodinné 
domy

Byty PozemkyRekreační 
objekty

Komerční 
objekty

Volejte: 733 734 435

NOVINKY V NABÍDCE     email: reality@fortex-ags.cz      www.fortexreality.cz 

PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ 
POPTÁVÁME BYT 2+1, 3+1 

V ŠUMPERKU.
NA STAVU ANI LOKALITĚ 

NEZÁLEŽÍ. 
PLATBA V HOTOVOSTI.

KONTAKT NA MAKLÉŘE: 
733 734 435      
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. . .  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

NEMOVITOSTI neprodáváte každý den
svěřte je do dobrých rukou

D
R. E. BEN

EŠE 12, ŠU
M

PERK
• JABLKA OD PĚSTITELE Z VELEBOŘE
• ŠIROKÝ SORTIMENT HOBBY OSIV ZELENINY A KVĚTIN,

TRAVNÍ SMĚSI, MEDONOSNÁ A NEKTARODÁRNÁ SMĚS
• SUBSTRÁTY, RAŠELINY, MULČOVACÍ KŮRY, HNOJIVA
• PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
• SADBOVAČE, MINIPAŘENIŠTĚ, TRUHLÍKY...
• KRMIVA PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
• ALGINIT – PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ EKOLOGICKÉ HNOJIVO

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Pomocný rostlinný přípravek
s fungicidním účinkem

• GLIOREX

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

• sadbové brambory
• balkonové květiny
• jarní přísada –
květák, kedlubna,
salát, rajčata,
papriky...

• sazenice drobného
ovoce a ovocných
stromů – maliník,
borůvka, angrešt,
rybíz, jabloň,
hrušeň, rakytník...

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

facebook.com/agritec

PO–PÁ
8–17

SO
8–12

Šumavská 19, 
 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner
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Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě 

Nová generace Volkswagenu se dívá do budoucnosti a nezapomíná při tom na přednosti svých předchůdců. Zachovává si svou prostornost a snadno vyjímatelnými 
sedadly posouvá variabilitu interiéru na zcela novou úroveň. Nový Multivan tak bez problému zvládne tu největší rodinu i se všemi kufry. A díky výkonnému plug-in 
hybridnímu pohonu se systémovým výkonem až 160 kW je připraven na velké cestování i na šetrné jízdy městem. Zkrátka, nový Multivan je připraven vyrazit 
do budoucnosti. A co vy?

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan eHybrid: 1,5 l / 100 km 
a 14,5 kWh / 100 km; 34–35 g CO2 na 1 km.

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

Věci, které umíme

Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Už čtyři roky chráníme majetky státních 
i soukromých subjektů v Šumperku pomocí 

pultu centrální ochrany (PCO) a zásaho-
vého vozidla. Využíváme nejmodernější 

technologii pro takovouto ostrahu.
 ZAJIŠŤUJEME kompletní provoz vaší EZS, 

servis, revize, 24 hod. telefon. pomoc 
zákazníkovi, bez poplatků za přenosovou 

cestu, výjezd zásahového vozidla,
 střežení objektu pomocí PCO.

To vše pouze za JEDEN MĚSÍČNÍ POPLATEK.

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA 
ŠUMPERK

www.lifraalarm.com
Kontakt: 608 552 466 


