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Investice
Město stojí za svým rozhodnutím, 

soutěž týkající se domu kultury 
vyhodnotilo podle pravidel.

Sport
Druhou zářijovou 

sobotu se už počtvrté poběží 
centrem města ŠumpeRUN.

Kultura 
Na září chystá muzeum 

mimo jiné výstavu k jubileu 
malíře Lubomíra Bartoše.

Druhý srpnový víkend patřil Šumperk folkloru, roztančily ho domácí i zahraniční soubory. 
 Foto: Z. Kvapilová
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VEDENÍ MĚSTA HLEDÁ CESTY, 
JAK USPOŘIT ENERGIE

Hledání úspor i alternativní zdroje energie, 
to je jeden z hlavních úkolů vedení města 
Šumperka. Město musí podle starosty 
Tomáše Spurného připravit plán, jak 
s energiemi úsporně hospodařit, využít 
chce i dotační výzvy. Prioritou je rovněž 
informovanost obyvatel.

KOSTELY, MUZEA I PROTIATOMOVÝ KRYT 
ZVOU NA NETRADIČNÍ PROHLÍDKY

Třetí zářijový víkend proběhnou v Šumperku 
Dny evropského dědictví. Návštěvníci 
budou moci vyrazit na netradiční bezplatné 
prohlídky památek, jež nebývají běžně 
přístupné, prohlédnout si místní kostely, 
divadlo či vystoupat na radniční věž. 
Program doplní Den řemesel na „Točáku“.

ŠUMPERK ČEKÁ 
SPECIÁLNÍ DVOJKONCERT

Dům kultury připravil pro příznivce 
netradičních kulturních zážitků na závěr 
září speciální dvojkoncert charizmatického 
zpěváka a skladatele Michala Hrůzy a dívčí 
kapely Vesna, která propojuje folklor s popem 
a jejíž vystoupení hýří energií. 

TEMENIČTÍ HASIČI BOJOVALI 
S OHNĚM V HŘENSKU

Hned dvakrát vyrazili dobrovolní hasiči 
z Temenice pomáhat do ohněm sužovaného 
Hřenska. Čekal je tu náročný zásah, kromě 
horka se potýkali se sníženou viditelností, 
stále novými ohnisky i nepřehledným 
kopcovitým terénem. Občas si připadali jako 
ve válečné linii. 

JINDRA ŠTREIT POKŘTÍ V ŠUMPERKU 
SVOJI NOVOU KNIHU

Svoji novou knihu fotografií pojmenoval 
Jindřich Štreit výstižně – Být doma. Obsahuje 
totiž snímky přibližující domácí paliativní 
péči, jež nafotil v regionu působnosti 
šumperské Charity. Slavnostní křest publikace 
proběhne v polovině září v klášterním kostele.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá oprava 
nevyužívaného pavilonu P v areálu šumperské 
nemocnice, který do roku 1997 sloužil 
potřebám chirurgického oddělení, poté 
přestala být budova využívána a postupně 
chátrala. Rekonstrukce tak vdechla nový 
život nejstaršímu objektu nemocnice, poprvé 
zprovozněnému roku 1896. 
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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 26. srpna 2022, distribuce 
do schránek 27. a 28. srpna 2022. Uzávěrka 
příštího čísla je v pátek 9. září 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý  
30. srpna 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).

             ZÁŘIJOVÉ ČÍSLO

Zářijové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 23. 9. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 24. a 25. září 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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Město stojí za svým rozhodnutím, 
soutěž vyhodnotilo podle pravidel

Studii zpracoval renomovaný architekt Petr Hájek.

Zkušenosti zadavatelů 
jiných soutěží nás 
utvrdily, že rozhodnutí 
vyřadit firmu DigiTry 
Art Technologies bylo 
správné.

J. Jirgl, místostarosta

V září půjde do školy 
více prvňáčků

V září půjdou poprvé do školy 274 prv-
ňáčci, což je o osmačtyřicet dětí více než 
v loňském školním roce. Šumperské školy 
otevřou patnáct prvních tříd, loni jich bylo 
dvanáct. Základní škola ve Sluneční ulici 
bude mít v nadcházejícím školním roce 
opět otevřenou přípravnou třídu, kterou 
bude navštěvovat patnáct žáků. Celkem 
do základních škol v Šumperku nastoupí 
2 570 dětí, průměrný počet dětí ve třídě je 
dvaadvacet.
Do mateřských škol bylo pro školní rok 
2022/2023 nově přijato 201 dětí. Celkem je 
ve školkách čtyřiatřicet tříd s průměrným 
počtem dvacet čtyři děti ve třídě. -ger-

Chystá se oprava 
kanalizace u viaduktu

Při každém větším dešti se podjezd pod 
železničním mostem nad křižovatkou 
ulic Štefánikovy a Jesenické zaplní vodou, 
kterou se pak prodírají auta.  Město chce 
tuto situaci změnit, proto hledá příčinu, 
proč dochází k zatopení prostoru pod 
viaduktem. Monitoring kanalizační sítě 
v bezprostředním okolí viaduktu objevil 
poškozenou kanalizační přípojku, chybějí-
cí skruže a zhroucené bednění. V současné 
době město připravuje všechny kroky, aby 
mohla být závada odstraněna ještě letos, 
včetně povolení úplné uzavírky dotčené 
komunikace.  -ger-

Podjezd pod železničním mostem se při ka-
ždém větším dešti zaplní vodou.    Foto: -pk-

Město vypsalo soutěž na zpracování pro-
jektové dokumentace letos v lednu na základě 
studie renomovaného pražského architekta 
Petra Hájka. Do soutěže, kterou pro město 
administrovala společnost LAWYA tender, se 
přihlásily dva subjekty: DigiTry Art Techno-
logies s nabídkovou cenou 9,5 milionu korun 
a ATELIER 38 s cenou 20,9 milionu korun. 

Hodnotící komise, složená z odborníků, 
radních i úředníků, se sešla 
dvakrát. Poprvé nerozhodla, 
ale prostřednictvím admini-
strátora soutěže si vyžádala 
doplnění údajů od obou 
firem. Administrátor zároveň 
požádal o stanovisko k na-
bídkové ceně Českou komoru 
architektů (ČKA) a Českou 
komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT). 

Obě instituce prostřednictvím e-mailu 
odpověděly, že nabídková cena DigiTry Art 
Technologies je mimořádně nízká. ČKAIT 
dokonce odhadla cenu za zhotovení projek-
tové dokumentace na 26,2 milionu korun. 
I z toho důvodu komise společnost DigiTry 
Art Technologies ze soutěže vyloučila a za ví-
těze označila ATELIER 38. Toto stanovisko 
komise potvrdila i městská rada.

DigiTry Art Technologies se proti tomuto 
stanovisku odvolala k Úřadu pro hospodář-
skou soutěž (ÚOHS). Město totiž nevyho-
vělo námitkám této společnosti a na svém 
verdiktu trvá.

„Zkušenosti zadavatelů jiných soutěží nás 

Město stojí za svým rozhodnutím, soutěž na zhotovitele projektové dokumentace na re-
konstrukci domu kultury vyhodnotilo podle pravidel. Nepravdivé informace zveřejněné 
v médiích, které zpochybňují verdikt výběrové komise a rady města a jež tvrdí, že město fal-
šovalo dokumenty, vedení striktně popírá. „Zároveň se město rozhodlo bránit, podalo trestní 
oznámení,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.

Farmářské trhy 
obsadí Hlavní třídu

Farmářské trhy, jež připravuje místní 
Okresní agrární komora ve spolupráci 
s městem, proběhnou již pošesté v pátek 
2. září. Stánky rozeseté na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hotelem Grand 
obsadí prodejci od osmé ranní do čtvrté 
odpolední.  -red-

utvrdily, že rozhodnutí vyřadit firmu DigiTry 
Art Technologies bylo správné. Zjistili jsme, 
že nejde o první případ, kdy tato společnost 
v soutěžích neuspěla, a to kvůli nesplnění 
požadavků technické kvalifikace. Firmě 
nepomohly ani stížnosti u Úřadu pro hos-
podářskou soutěž, kde tyto spory prohrála,“ 
uvedl místostarosta Jakub Jirgl, v jehož gesci 
je investiční výstavba. Podotkl, že všechny 

tyto kroky bohužel vedou 
k oddalování a prodražová-
ní plánované rekonstrukce 
domu kultury.

Stavba domu kultury od-
startovala v roce 1976 a tr-
vala čtyři roky. Od otevření 
tohoto kulturního stánku 
neproběhly žádné zásadní 
opravy či rekonstrukce. 

V současné době má nevyhovující tepelně 
technické vlastnosti, objekt také nevyhovuje 
aktuálním požárně bezpečnostním normám, 
rozvody topení jsou silně zkorodované 
a na hranici životnosti, stejně jako stávající 
hliníkové elektrorozvody.

„Přípravě rekonstrukce jsme se věnovali 
čtyři roky, zajistili kvalitní studii a podkla-
dy potřebné pro další kroky. Navíc vedení 
‚kulturáku‘ stojí stále větší úsilí objekt udržet 
v chodu. To jsou důvody, proč není vhodné 
rekonstrukci zbytečně oddalovat,“ uvedl 
Jakub Jirgl.

Vedení města je zároveň připraveno 
respektovat rozhodnutí ÚOHSu, který 
veřejnou soutěž a její výsledky kvalifikovaně 
a objektivně posoudí. -ger-
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Most v Potoční: 
hotovo bude v říjnu

Zastupitelé naposledy zasednou 15. září

Od června probíhá výstavba nového 
mostu v Potoční ulici ve čtvrti Temenice, 
hotovo bude v říjnu. Místní obyvatelé tak 
musejí volit cestu po objížďce, most bude 
až do října zcela uzavřen pro motoristy 
i pro pěší. 

„Zakázku na nový most, včetně pokládky 
povrchu komunikace, získala šumperská 
společnost SART – stavby a rekonstrukce, 
která v soutěži nabídla nejnižší cenu, zhruba 
devět a půl milionu korun včetně DPH,“ 
uvedl místostarosta Jakub Jirgl, v jehož gesci 
jsou investiční akce města. Vzápětí dodal, 
že v rámci stavby se provádí také přeložka 
kabelového vedení CETIN. -ger-

Poslední zasedání šumperského zastupitelstva v současném složení se uskuteční ve čtvrtek  
15. září. Jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městské úřadovny v Rooseveltově ulici.

Zpravodajství

Poslední zasedání zastupitelstva v současném složení proběhne ve čtvrtek 15. září.  Foto: -ger-

Výstavba nového mostu v Potoční ulici je v plném proudu. Foto: -ger-

Na programu budou například informa-
ce o hospodaření města za první pololetí 
letošního roku či o plnění plánu investiční 
výstavby k 31. srpnu, probírat se budou také 
podmínky a harmonogram udílení Cen měs-
ta Šumperka 2022. Chybět nebudou majetko-
právní a finanční záležitosti či interpelace. 

Docházka zastupitelů dle uskupení, 
za které pro končící volební období kandi-
dovali (od 2. 11. 2018 do 16. 6. 2022, celkem 
30 zasedání zastupitelstva). Údaje v závorce 
(procentuální účast – počet absencí).

Vedení města: starosta Spurný Tomáš  
(97 % – 1 absence), 1. místostarostka Novot-
ná Marta (100 % – 0), 2. místostarosta Jirgl 
Jakub (87 % – 4)

ANO 2011: Hoždora Martin (90 % –  
3 absence), Janíček Martin (93 % – 2), Porteš 
František (87 % – 4), Rybová Kunčarová Jana 
(90 % – 3), Volnohradský Radan (83 % – 5)

ŠUMPERÁCI: Auer Radovan (83 % –  
5 absencí), Navrátil Kamil (93 % – 2), Polák 
Ondřej (77 % – 7), Rozehnal Vít (100 % – 0, 
pozn.: rezignoval k 2. 9. 2019) 

Město pořádá 
Veletrh sociálních služeb

Město Šumperk pořádá ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb ze Šum-
perka Veletrh sociálních služeb. Stánky 
jednotlivých poskytovatelů obsadí prostor 
před Českou spořitelnou v sadech 1. máje 
u sovy v úterý 13. září od 10 do 16 hodin. 
Vystavovatelé ze Šumperka a okolí 
představí své služby, které nabízejí všem 
věkovým kategoriím, od rodin s dětmi 
přes mládež až po seniory či osoby v krizi. 
Návštěvníci se mohou těšit nejen na prak-
tické ukázky z činnosti jednotlivých orga-
nizací, ale především budou moci získat 
rady pro řešení konkrétní tíživé sociální 
situace. Budou si moci otestovat chůzi s bí-
lou holí, jízdu na tandemovém kole, zjistit 
svoji krevní skupinu, nechat si změřit 
hladinu cukru v krvi a tlak či si vyzkoušet 
nácvik kardiopulmonální resuscitace. 
„Zájemci si pak mohou zakoupit drobné 
předměty vyrobené uživateli sociálních 
služeb, například plátěné tašky, sportovní 
vaky, trička, keramiku, náramky, proutě-
né zboží nebo výrobky z pedigu,“ sdělila 
koordinátorka komunitního plánování 
Slavěna Karkošková z odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Šumperk. Dodala, 
že u stánku Armády spásy bude probíhat 
sbírka spodního prádla, zejména pánské-
ho, bot (hlavně větších velikostí), tepláků 
a mikin.
Tradiční akce se koná v rámci procesu 
komunitního plánování sociálních služeb 
městem Šumper-
kem již od roku 
2005. -ger-

PRO-REGION: Berka Jiří (83 % – 5 absen- 
cí), Blažek Petr (100  % – 0, pozn.: rezignoval  
31. 1. 2019), Borek Miroslav (85 % – 4, 
pozn.: získal mandát zastupitele 31. 1. 2019), 
Dvořáková Kocourková Zdeňka (83 % – 1, 
pozn.: rezignace na mandát zastupitele  
k 25. 4. 2019), Suchý Bronislav (90 % – 3, 
pozn.: získal mandát zastupitele 25. 4. 2019), 
Vozda Jiří (87 % – 4)

NEZÁVISLÁ VOLBA: Brož Zdeněk  
(90 % – 3 absence), Kuchtík Martin (97 % – 1), 
 Vykydal Květoslav (100 % – 0)

PRO ŠUMPERK: Kohajda Michael  
(93 % – 2 absence), Ščambura Dušan (87 % – 4)

SPD: Horák Jaroslav st. (90 % – 3 absence), 
Horák Jaroslav ml. (93 % – 2)

ODS: Potěšil Tomáš (87 % – 4 absence), 
Macek Roman (93 % – 2)

KSČM: Hlavešová Alena (77 % – 7 absen-
cí), Jordová Ivana (97 % – 1)

ČSSD: Jonová Irena (63 % – 11 absencí, 
pozn.: 2. 9. 2019 rezignovala na post místo- 
starostky za uskupení Šumperáci, mandát 
zastupitelky zůstal)
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Město se v současné době intenzivně 
zabývá energetickým plánováním a zajiš-
těním udržitelné energetiky města. Téma 
energetiky i modro-zelené energie je velmi 
aktuální,  je součástí většiny strategických 
dokumentů státu, krajů, měst a tyto závazky 
jsou také zakomponovány do celé řady 
dotačních výzev, které se bude snažit využít 
i město Šumperk. „Aktuálně nás čekají revo-
luční změny v energetické 
politice. Je třeba rychle 
a efektivně reagovat, pro-
tože nečinnost znamená 
utrácet zbytečně stále více 
finančních zdrojů v ener- 
giích,“ uvedl Tomáš Spur-
ný. Podle něj by se mělo 
stát prioritou města hledá-
ní energeticky úsporných 
opatření.  

V závěru loňského roku čerpalo měs-
to Šumperk dotaci na zavádění systému 
hospodaření s energií a byl sestaven tým 
energetického managementu. Ten již provedl 
několik důležitých kroků. U vybraných ob-
jektů města byl zaveden samoodečet energií, 
v současné době se dokončuje aktualizace 
energetických auditů budov, připravuje se 

směrnice pro organizace města a všechny 
zaměstnance. 

V polovině letošního roku schválili zastu-
pitelé vstup do Paktu starostů a primátorů 
v oblasti klimatu a energetiky. Tímto krokem 
se město jako nový signatář zavázalo k na-
plňování cílů v oblasti klimatu a energetiky 
na svém území. 

Město rovněž v červnu podalo žádost o do-
taci z Národního pro-
gramu Životní prostředí 
na zpracování Akčního 
plánu pro udržitelnou 
energii a klima (tzv. 
SECAP), na organizaci 
klimatických dnů pro 
veřejnost a na vytvoření 
nového pracovního místa 
energetika. Ten by měl 

mimo jiné navrhovat úsporná řešení a dohlížet 
na jejich aplikování a dodržování. Prioritou 
města je rovněž informovanost obyvatel. 

V současné době město vlastní třiasedm-
desát budov, včetně škol, sportovišť, úřado-
ven, bytových domů a dalších staveb. Dle 
propočtů odborníků budou platby za energie 
mnohonásobně vyšší, což významně zasáhne 
i do rozpočtu města. -ger-

Hledání úspor i alternativní zdroje energie, to je jeden z hlavních úkolů vedení města Šum-
perka. „Všechny nás čeká nelehká doba, proto i město musí připravit plán, jak s energiemi 
úsporně hospodařit,“ uvedl starosta Tomáš Spurný. 

Zpravodajství / Personální inzerce 

Knihovna bude hostit 
Den pěstounství

Zvažujete, že se stanete pěstouny? Chcete 
zjistit, co tato problematika obnáší? Všechny 
informace na toto téma se můžete dozvědět 
na Dni pěstounství, jenž se uskuteční ve stře-
du 14. září v Městské knihovně TGM.
Program startuje v 15 hodin, návštěvníci se 
mohou těšit na vystoupení dětí ZUŠ Šum-
perk, na prezentaci knihy Maminek není 
nikdy dost od autorky Petry Suchánkové 
a na přednášku psycholožky Moniky Stej-
skalové na téma pěstounství, zajímavý bude 
i náhled na život v pěstounské rodině očima 
dítěte. Zájemci budou mít také možnost 
individuální konzultace s odborníky.
Vstup na akci, kterou pořádá Městský úřad 
v Šumperku, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí a prevence se sídlem v Lautne-
rově ulici, je zdarma. -ger-

O prázdninách se opravovaly 
školy a školky

Zhruba sedmdesát milionů korun putuje bě-
hem prázdninových měsíců do mateřských 
i základních škol. Opravují se především 
rozvody energií, sociální zázemí, datové roz-
vody, investuje se do zateplení i do projektu 
Do odborných učeben bez bariér.  -ger-

Opravy probíhaly například ve  Veselé školce 
v Temenické ulici.  Foto: -ger-

VEDENÍ MĚSTA HLEDÁ CESTY, 
JAK USPOŘIT ENERGIE

Je třeba rychle a efektivně 
reagovat, protože 
nečinnost znamená 
utrácet zbytečně stále 
více finančních zdrojů 
v energiích.

T. Spurný, starosta 

REFERENTA – TECHNIKA
oddělení správy majetku odboru majetkoprávního Městského 
úřadu Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. In-
formace k  pozici podá Milan Šubrt, vedoucí ma-
jetkoprávního odboru, tel. 583  388  518. Písemné 
přihlášky zasílejte nejpozději do  15. 9. 2022. Více 
na www.sumperk.cz v sekci VOLNÁ MÍSTA.

REFERENTA  
odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Informace k  pozici podá Pavla Snášelová, ve-
doucí oddělení daní a  vymáhání pohledávek, tel.  
583 388 407. Písemné přihlášky zasílejte nejpozději  
do 10. 10. 2022. Více na  www.sumperk.cz v sekci 
VOLNÁ MÍSTA.

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení  
výběrového řízení na obsazení pozice

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení  
výběrového řízení na obsazení pozice
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V Hřensku se museli hasiči vypořádat s náročnými 
podmínkami.  Foto: archiv

Zpravodajství

Zemřela dcera 
generála Krátkého

Do Šumperka přišla smutná zpráva, 
ve věku jedenadevadesáti let zemřela dcera 
generála Krátkého Blaženka Lenochová. 
Velmi ráda jezdila do Šumperka, účastnila 
se vzpomínkových akcí, které se týkaly 
i jejího otce, jehož jméno nese jedna ze 
šumperských ulic. V posledních letech, 
kdy už jí zdravotní stav nedovolil účast 
na pietních akcích, na ně vzpomínala 
a mluvila o nich. -ger-

S plameny vyrazili bojovat hned dvakrát 
spolu s kolonou záchranářů, kterou vypravil 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. 
Hasiči do Hřenska vyjeli v pátek 29. čer- 
vence v noci a v sobotu kolem sedmé ranní 
byli na místě. „Prakticky okamžitě nám byly 
přiděleny úseky, v nichž jsme operovali. Šlo 
o poměrně prudký svah, který jsme museli 
několikrát zdolávat i s technikou. Bylo horko, 
les byl na skále, jež byla ohněm značně 
rozehřívána, a my jsme se museli neustále 
vracet k novým ohniskům. 
Byli jsme černí od hlavy 
až k patě, pot z nás jen 
lil. Ve dne jsme hasili 
a v noci jsme se pak střídali 
v hlídkování,“ popsal zásah 
v Hřensku velitel temenic-
kých hasičů Pavel Koutný.

Potvrdil, že podobně 
náročný zásah žádný z ha-
sičů nezažil. „Bylo to jako 
někde ve válečné linii. Nad 
hlavami nám neustále létaly vrtulníky, sla-
ňovali jsme se do nepřístupného terénu, kde 
jsme bojovali s plameny. Logistika zásahu 
byla neuvěřitelná. Piloti vrtulníků dokázali 
přesně trefit vodou z bambivaku místo 
určení. Byli jsme propojeni s ostatními 
zasahujícími pomocí vysílaček, koordino-
vali jsme kácení nestabilních stromů, které 
nás ohrožovaly, a informovali se o nových 
ohniscích,“ uvedl Pavel Koutný. Logistika 

Horko, snížená viditelnost, stále nová ohniska, nepřehledný kopcovitý terén. S těmito 
i dalšími náročnými podmínkami se museli vypořádat dobrovolní hasiči z Temenice, kteří 
vyrazili na pomoc ohněm sužovanému Hřensku.

Temeničtí hasiči bojovali s ohněm v Hřensku

Bylo to jako někde 
ve válečné linii. Nad 

hlavami nám neustále 
létaly vrtulníky, slaňovali 
jsme se do nepřístupného 
terénu, kde jsme bojovali 

s plameny.  P. Koutný, 
 velitel jednotky

zásahu podle něj fungovala skvěle, od zá-
sobování vodou a pohonnými hmotami až 
po proviant a nápoje pro zasahující hasiče.

První den zásahu se dostali na ubytovnu 
až večer. „Byli jsme ubytováni v Mezné, což 
byla nejvíce postižená část Hřenska. Majitel 
penzionu nám vyprávěl, že ubytovaní turisté 
museli jeho penzion opustit doslova během 
pár vteřin, protože oheň postupoval obrov-
skou rychlostí. Po návštěvnících v penzionu 
zůstaly všechny věci, včetně mobilních tele-

fonů, na plotně nedoje-
dené jídlo. Musela to být 
hrůza,“ řekl šéf temenic-
kých hasičů. Potvrdil, 
že jeden z jeho mužů se 
lehce zranil, při zásahu si 
podvrtnul koleno. Po ne-
celých čtyřech dnech se 
temenická jednotka vrá-
tila zpět. V Hřensku v té 
době zasahovala zhruba 
tisícovka hasičů.

Následující víkend už byla vypravena další 
kolona, v níž opět nechyběli šumperští dob-
rovolníci. „Naši muži měli za úkol dopravit 
vodu do nepřístupných míst a pomáhat při 
dohašování skrytých ohnisek,“ informoval 
Pavel Koutný. 

U požáru v Hřensku zasahují jednotky 
hasičů od 24. července, působilo zde až tisíc 
hasičů, profesionálních i dobrovolných. 
Požár zasáhl asi 1060 hektarů plochy. -ger-

Blaženka Lenochová se v Šumperku účastni-
la pietních akcí.                               Foto: -ger-

Dušan Ščambura rozšířil svou 
sbírku medailí o tři zlaté.  
 Foto: archiv DŠ

Dušan Ščambura 
je trojnásobným mistrem

Handicapovaný atlet a šumperský radní 
v jedné osobě Dušan Ščambura je trojná-
sobným mistrem České republiky. Jako 
nejlepší domácí závodník zazářil v disku, 
kouli a oštěpu na nedávném atletickém 
mítinku Czech Open 2022 v Olomouci.
Atlet, který závodí v barvách AK Olo-
mouc, zcela ovládl mezinárodní mítink 
v hodu oštěpem, 
za výkon 23,60 metru 
bral celkové prven-
ství. Mezi českými 
reprezentanty nenašel 
přemožitele ani 
v disku, jeho 
zlatý hod 
měl hod-
notu 23,96 
metru. 
Zlato a ti-
tul Mistr 
ČR vyhrál 
i v kouli, 
kde poslal 
nářadí 
do vzdále-
nosti  
8,08 metru. 
 -ger-
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internet / televize / telefon

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

583 221 200
internet@spk.cz

25 let internetu pro Vás 
Valerie Hrubá

obchodní ředitelka
selectsystem.cz

optický internet

digitální televize
free wi-fi hotspoty

zpravodaj_082022_188x128_final.indd   1zpravodaj_082022_188x128_final.indd   1 17.08.2022   19:5817.08.2022   19:58

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

Gen. Svobody 98/15, Šumperk
733 644 669

elitereality@re-max.cz
www.remax-elitereality.cz
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ŠUMPERSKÁ PORODNICE JE SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU, 
DÍKY NĚMU BUDE SLEDOVAT ZDRAVÍ BUDOUCÍCH MAMINEK NA DÁLKU

Preeklampsie je jeden z nejzávažnějších 
stavů, který postihuje až deset procent všech 
těhotných žen. Projevuje se nezvladatelnými 
změnami krevního tlaku, jež mohou vést až 
k předčasnému porodu. Porodnické oddě-
lení šumperské nemocnice se nyní zapojilo 
do unikátního projektu, díky kterému budou 
její odborníci trvale sledovat těhotné ženy 
s vysokým krevním tlakem na dálku a riziko 
vzniku nebezpečného onemocnění vyhod-
nocovat s pomocí umělé inteligence. Projekt 
startuje 1. září a zapojit se do něj budou moci 
všechny těhotné ženy od 20. týdne těhotenství.

K preeklampsii dochází, jestliže má těhotná 
žena v krvi prokoagulační látky, jež podpo-
rují srážlivost krve, a dítě má naopak v krvi 
látky protikoagulační, tedy protisrážlivé. Tím 
dochází k poruše kardiovaskulární adaptability, 
která způsobuje poškození vnitřní výstelky cév, 
zúžení cév, únik bílkovin do moči, což následně 
vede ke zvýšení krevního tlaku ženy, vzniku 
otoků a poruše placenty. 

„Nemoc je zákeřná v tom, že se může 
rozvinout během několika hodin i u do té 
doby úplně zdravé ženy s bezproblémovým 
těhotenstvím, ta se pak může snadno ocitnout 
v ohrožení života. Proto jsme se rozhodli 

zapojit do unikátního projektu PENELOPE, 
v rámci kterého budeme s využitím moderních 
technologií pro péči na dálku maminky ne- 
ustále ‚sledovat‘, a posilovat tak prevenci proti 
následnému rozvoji nebezpečného onemocně-
ní,“ vysvětluje vedoucí lékař porodnického 
oddělení Karel Huml. 

Projekt startuje 1. září a potrvá čtyři mě-
síce, během nichž budou odborníci na dálku 

průběžně sledovat hodnoty krevního tlaku, 
přítomnost bílkoviny v moči a další příznaky, 
které s preeklampsií souvisejí. Výsledky rizika 
vzniku zákeřné nemoci pak budou vyhodnoco-
vat s pomocí umělé inteligence. 

„Do projektu se mohou zapojit maminky 
od 20. týdne těhotenství. Během jejich účasti 
v projektu jim zapůjčíme přesné tlakoměry. 
Hodnoty naměřené v domácím prostředí pak 
budou těhotné ženy zaznamenávat s pomocí 
speciální aplikace, stejně tak i další naměřené 
výsledky, které souvisejí s možnými riziky vzniku 
preeklampsie. Zaznamenaná data pak budeme 
po celou dobu projektu průběžně vyhodnoco-
vat,“ vysvětluje vedoucí lékař Karel Huml s tím, 
že v první fázi se do projektu bude moci zapojit 
celkem dvacet budoucích maminek. 

Do projektu se mohou těhotné ženy přihlásit 
buď prostřednictvím svého ošetřujícího gyne-
kologa, nebo se mohou obrátit přímo na ve-
doucího lékaře šumperské porodnice na e-mail 
karel.huml@nemocnicesumperk.cz.

Projekt PENELOPE je financován z evrop-
ských fondů (program EU Horizont 2020 pro 
výzkum a inovace)  a  Nemocnice Šumperk se 
do něj zapojila společně s IT firmou Principal 
engineering s. r. o.

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

Nemocnice plánuje do projektu zapojit zatím 
dvacet těhotných žen. 
 Foto: archiv Nemocnice Šumperk

Šumavská 19, 
 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner

YAMAHA 
hudební škola Šumperk, Hlavní 19 a

přijímá děti i dospělé 
pro školní rok 2022/23 

zájemce o výuku hry na KEYBOARD, AKUSTICKOU
a ELEKTRICKOU KYTARU.

Přihlásit se můžete na www.yamahaskola.cz ,
poté obdržíte e-mail s konkrétními informacemi k výuce.

Najdete nás v prostorách 3. patra Obch. domu COOP Jednota na pěší zóně 
– vstup ze zadní strany z parkoviště přes vrátnici naproti pivnici Maják.

NOVĚ OTEVŘENÁ 
ORDINACE 

DENTÁLNÍ HYGIENY 
PŘIJÍMÁ PACIENTY

Na vaši návštěvu se těší 
Kristýna Urubová, DiS., 
dentální hygienistka.

Kontakt: Jesenická 49, Šumperk, 

tel. 602 050 466

Svatební agentura
,,Sen V bílém‘‘
Zajistíme pro Vás
Přípravu svatby

Koordinaci svatby...
Mob.: + 420 720 261 987

E-mail: agentura@svatba-
-senvЬilem.cz

www.svatba-senvЬilem.cz
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VÝTĚŽEK Z BENEFIČNÍ VÝSTAVY POSLOUŽIL DOBRÉ VĚCI

správná cesta,“ zdůraznila ředitelka knihov-
ny Kamila Šeligová. Překonání jazykové 
bariéry je podle Jany Holubářové důležité 
pro ty, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví 
a v sociálních službách. 

Vzdělávaly se také děti. Na adaptační 
kurzy s výukou češtiny, jež 
probíhaly v místní „Dorisce“, 
šlo třicet tisíc korun. Z výtěž-
ku se rovněž hradily školní 
obědy pro ukrajinské děti 
v celkové výši 10 275 ko- 
run. „Tento příspěvek se již 
čerpat nebude, neboť děti, 
které u nás zůstávají, už jsou 
řádně zapsány do škol,“ 

upřesnila ředitelka Charity. Do základních 
škol zřizovaných městem by přitom mělo 
v září nastoupit téměř sto ukrajinských dětí, 
do „mateřinek“ zhruba dvacítka.

Třemi tisíci se přispělo na tábor pro tři 
ukrajinské děti, šestadvacet tisíc pak dostala 
na úhradu pohřebného rodina, jež byla bez 
finančních prostředků. 

„Ze zbývajících třiceti tisíc korun budeme 
pravděpodobně přispívat už pouze na lek-
tory, protože výuka češtiny bude ve farním 

Velké poděkování 
patří umělcům, kteří 
svá díla darovali. Těší 
nás, že se pomohlo 
dobré věci.

J. Holubářová, 
ředitelka Charity

středisku dál probíhat. Případně nakoupíme 
nějaké poukázky na školní potřeby a vyba-
vení pro děti, jež v září nastoupí do škol,“ 
specifikovala další využití výtěžku Holubá-
řová. Dodala, že v poslední době Charita 
registruje velký odliv ukrajinských občanů, 
kteří odcházejí zpět do své země, a pouze 
minimum příchozích. „V červenci jsme měli 
například jen pět nových uprchlíků, jimž 
se poskytovala pomoc,“ uvedla ředitelka 
Charity. Podle dat ministerstva vnitra byli 
k 12. srpnu v okrese Šumperk evidováni 
2462 uprchlíci, v samotném Šumperku jich 
bylo 556.

„V případě, že bude čerpání zbylé částky 
zastaveno, jsem připravena navrhnout, aby 
se převedla na konto humanitární organi-
zace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině,“ 
podotkla Kamila Šeligová. Obě ředitelky se 
shodují, že velké poděkování patří uměl-
cům, kteří svá díla darovali. Velký kus práce 
s organizací sbírky podle nich odvedli 
zaměstnanci muzea, jež měli „na triku“ 
instalaci výstavy i prodej uměleckých děl. 
„Myslím, že jsme to ustáli se ctí. Těší nás, 
že se pomohlo dobré věci,“ uzavřela Jana 
Holubářová. -zk-

Benefiční výstava darovaných uměleckých děl proběhla v šumperském muzeu. 
 Foto: -zk-

Výtěžek z benefiční výstavy uměleckých 
děl, jež probíhala od 2. dubna do 1. května 
v šumperském muzeu, posloužil dobré 
věci – pomohl a stále ještě pomáhá uprch-
líkům z Ukrajiny ubytovaným ve městě 
a okolí. Z více než dvou set tisíc korun 
zůstalo na účtu Charity Šumperk pod spe-
ciálním variabilním symbolem k 11. srpnu 
sedmatřicet tisíc korun.

Při pořádání benefiční výstavy spojily své 
síly tři místní organizace – muzeum, měst-
ská knihovna a Charita. Díla bez nároku 
na honorář darovali umělci, kteří mají určité 
pouto k regionu Šumperska. „Na výstavě se 
sešlo sto padesát devět kreseb, maleb, grafik, 
soch a fotografií od čtyřiačtyřiceti autorů, 
a to v celkové hodnotě 245 550 korun,“ 
uvedla ředitelka muzea Marie Gronychová 
a dodala, že nové majitele si našla většina 
uměleckých děl. 

Díky ojedinělému projektu byla získá-
na částka 202 700 korun. Peníze uložené 
na účtu Charity Šumperk pod speciálním 
variabilním symbolem šly a stále ještě jdou 
na přímou pomoc uprchlíkům, především 
ženám a dětem, jež našli azyl v našem re- 
gionu. Velká část výtěžku už byla použita 
cíleně pro vytipované potřebné dospělé 
a děti, na účtu tak zůstaly k 11. srpnu cel-
kem 37 003 koruny. Uvolnění každé částky 
přitom předchází společné odsouhlasení 
všemi třemi organizacemi.

Nejvíc peněz, pětasedmdesát tisíc korun, 
se zatím vyčerpalo na nákup dárkových  
karet na oblečení a obuv. „Tyto poukázky 
hodně pomohly. Ze zpětné vazby od ob-
chodníků víme, že maminky při nákupu 
opravdu přemýšlely, jak 
je efektivně využít. Každý 
potřebný měl nárok na jednu 
kartu na oblečení v hodno-
tě pět set korun a na jednu 
na obuv ve výši tisíc korun,“ 
sdělila ředitelka Charity Jana 
Holubářová. Podotkla, že kaž- 
dá poukázka je pod konkrét-
ním číslem zapsaná v evidenci 
a zanesená do systému přímé pomoci, aby se 
zamezilo případnému zneužití.   

21 250 korun bylo uvolněno na zaplace-
ní lektorů, kteří za symbolickou odměnu 
vedou ve farním středisku kurzy češtiny 
pro dospělé. Prošlo jimi už několik desítek 
ukrajinských žen a několik mužů, jež se 
chtěli vzdělávat v českém jazyce, aby zde 
mohli zůstat a pracovat. „Snahou je, aby se 
uprchlíci začlenili do společnosti a nemuseli 
čerpat sociální dávky. Kurzy ukázaly, že je to 



10

Šumperský zpravodaj
Zpravodajství

Knihovna nabídne Klub čtenářů, 
literární seminář a burzu knih

Příznivce literatury v září opět potěší 
šumperská knihovna. V pondělí 5. září se 
po dvouměsíční pauze opět sejde Klub 
čtenářů. Jeho členové budou od 17 ho- 
din v klubovně v suterénu diskutovat 
o společně čteném románu Umberta Eca 
Jméno růže. Hovořit budou i o knihách, 
jež v poslední době četli, a o tom, co je 
v poslední době v četbě zaujalo. Vítáni 
jsou noví zájemci, ti mohou psát na e-mail 
halmichova@knihovnaspk.cz nebo seligo-
va@knihovnaspk.cz. Členství je zdarma.
O den později, v úterý 6. září, se od 18 ho- 
din uskuteční v malém sále knihovny ob-
líbený literární seminář. Přednášející Ma-
rie Brožová se během něj zaměří na poezii 
Robinsona Jefferse – epického samotáře 
z Jestřábí věže nad Pacifikem. 
Už dvakrát uspořádala letos knihovna burzu 
knih, jež se setkala s velkým ohlasem. Vy-
řazené knihy si budou moci zájemci koupit 
doslova „za hubičku“ i v září. Burza nabídne 
beletrii a naučnou literaturu pro dospělé 
a probíhat bude ve čtvrtek 8. září od  
14 do 17 hodin na dvorku knihovny, za ne-
příznivého počasí pak ve velkém sále.    -zk-

Filmový klub 
od září mění čas promítání

Filmový klub, jenž je součástí šumperské-
ho kina Oko, po mnoha letech mění čas 
promítání. Projekce budou probíhat stále 
každou středu, posouvá se však začátek 
promítání – z osmé večerní na dřívější 
dobu.
„Reagujeme tak na přání návštěvníků kina 
a filmového klubu, kteří se na nás obraceli 
s požadavkem, zda by se nemohly filmy 
promítat v dřívějším čase. Od září tak 
zachováme středeční projekce filmového 
klubu, ovšem začátek promítání posouvá-
me na podvečerní čas mezi pátou a šestou 
podvečerní podle délky konkrétního 
snímku,“ vysvětluje důvod změny vedoucí 
filmového klubu Kamila Šeligová. Ta věří, 
že lepší časová dostupnost zvýší i návštěv-
nost jednotlivých představení. Průkaz 
filmového klubu, díky němuž mají diváci 
slevu na vstupném, si mohou noví zájemci 
koupit za šedesát korun v pokladně kina. 
 -zk-

Od deváté hodiny ranní bude v suterénu 
budovy radnice připraven průvodce, který 
návštěvníky doprovodí na ochoz radniční 
věže. Zájemci budou moci nahlédnout 
do zákulisí Divadla Šumperk v doprovo-
du divadelní inspicientky, a to v 9, v 10.30 
a ve 14.30 hodin. 

V Geschaderově domě si návštěvníci 
budou moci prohlédnout stálou expozici 
Čarodějnické procesy, průvodce je zavede 
také do jinak nepřístupných částí objektu. 
Otevřeno bude rovněž všech šest šumper-
ských kostelů, již tradičně klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie a barokní farní 
kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Barbory 
v Jiráskových sadech, evangelický kostel 
u obchodní akademie, starokatolický kostel 
u křižovatky ulic Gen. Krátkého a Husitské 
i pravoslavný chrám sv. Ducha postavený 
v byzantském slohu. 

Pro veřejnost bude zdarma otevřeno Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku či vikýřovické 
Muzeum silnic. Zajímavé nahlédnutí do mi-
nulosti nabídnou prohlídky dnes již nepo- 
užívaného protiatomového krytu v bývalém 
žerotínském zámku s komentářem někdejšího 
náčelníka civilní obrany okresu Šumperk Jiří-
ho Skrbka. Prohlídky budou začínat u vchodu 
do tělocvičny na nádvoří „zámečku“.

Zájemci se mohou v rámci akce zapojit 
do soutěže ve sbírání razítek. „Do letáku 

V sobotu 17. září se v Šumperku v rámci Dnů evropského dědictví otevřou památky. Ná-
vštěvníci budou moci vyrazit na netradiční bezplatné prohlídky památek, které nebývají 
běžně přístupné, prohlédnout si všechny šumperské kostely, divadlo či vystoupat na radniční 
věž. Program doplní Den řemesel na „Točáku“.

Dnů evropského dědictví bude možné získat 
razítko ve vybraných památkách. Po získání 
osmi z deseti možných otisků razítek půjde 
soutěžící do Informačního centra Šumperk 
a po předložení správně vyplněného letáku 
si přímo na místě vylosuje jednu ze zajíma-
vých cen. Letáky budou k dispozici v jed-
notlivých památkách nebo v informačním 
centru,“ říká koordinátor DED z oddělení 
kultury a vnějších vztahů šumperské radnice 
Antonín Linet.

Putování po památkách si lidé mohou 
zpestřit také s Geofunem. Tato geolokační 
hra provede malé i velké hráče po stopách 
budov spjatých s érou rozvoje textilního 
průmyslu. Stačí si zdarma stáhnout mobilní 
hru „Není známka jako známka“ a pomoci 
Emmě a Robertovi Sieglovým najít ztrace-
nou ochrannou známku. Za její úspěšné 
nalezení si šťastlivci budou moci v infocen- 
tru vyzvednout drobnou odměnu.

V rámci DED bude možné zdarma 
navštívit přednášku „Volyňští Češi – historie 
a současnost“. Ta proběhne ve velkém sále 
Městské knihovny T. G. Masaryka v úterý 
20. září od 17 hodin. 

Dny evropského dědictví budou v Šum-
perku pokračovat i v neděli, zdarma budou 
otevřeny expozice Čarodějnických procesů, 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
a výstup na radniční věž. -red-

V sobotu 17. září budou moci lidé vyrazit na netradiční 
bezplatné prohlídky památek.  Foto: MěÚ Šumperk

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

KOSTELY, MUZEA I PROTIATOMOVÝ KRYT 
ZVOU NA NETRADIČNÍ PROHLÍDKY
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Otevřena bude opět mykologická po-
radna, vedená T. Tejklovou, L. Zíbarovou 
a D. Dvořákem. Návštěvníci si budou moci 
nechat své houby odborně určit a mohou 
také poskytnout své nálezy k vystavení. „Aby 
byla zajištěna pestrá škála exponátů, prosíme 
širokou veřejnost o podporu výstavy, a to 

Motivací a cílem vzniku této knihy je pod-
pořit rozvoj domácí specializované paliativní 
péče. „Přes všechny studie o výhodnosti 
péče o umírající v domácím prostředí, přes 
všechna programová prohlášení odpověd-
ných státních a komunálních orgánů a zdra-
votních pojišťoven, přes všechny průzkumy 
o přání lidí umírat doma je podpora této 
služby, kterou provádějí téměř výhradně růz-
né neziskové organizace, nedostačující,“ říká 

sběrem hub k vystavení. Uvítáme jakékoliv 
čerstvé druhy hub. Lidé je mohou odevzdá-
vat v pokladně muzea během středy 7. září, 
nebo je mohou donést přímo na výstavu,“ 
říká ředitelka muzea Marie Gronychová. 
Vzápětí zdůrazňuje, že determinaci hub 
pomůže, budou-li houby neočištěné a ne-
okrájené, ideálně doplněné údajem o lokalitě 
a biotopu či okolo rostoucích dřevinách. 
„Prosíme také o uvedení jmen sběratelů, 
neboť vzácné či méně běžné druhy hub 
budou po skončení výstavy zaherbářovány,“ 
podotýká Gronychová. 

Samotná výstava proběhne v předsálí 
Rytířského sálu. Protože budou vystaveny 
živé houby, je její konání časově omezeno 
na pouhé tři dny. Ve čtvrtek a v pátek bude 
otevřena od 9 do 17 hodin, v sobotu od  
9 do 12 hodin. -red-

Žáci připravili projekt 
pro své mladší spolužáky

Co jsou Fair Trade produkty, jak je lze 
poznat a co je lokální potravina – toto a další 
zajímavosti se dozvěděli žáci 1. stupně ZŠ 
Šumavská od svých starších spolužáků. Žáci 
9. a 8. tříd připravili v uplynulém školním 
roce projekt zaměřený na podporu lokálních 
potravin a drobných pěstitelů. 
Výsledky bádání pak osmáci a deváťáci před-
stavili svým mladším spolužákům. „Deváťáci 
a osmáci se tohoto úkolu zhostili moc dobře. 
Svůj projekt mladším spolužákům ‚naserví-
rovali‘ srozumitelně, nechyběla ani ochut-
návka lokálních potravin. Podobné projekty 
mají určitě smysl,“ uvedla místostarostka 
Marta Novotná, která se projektové hodiny 
na základní škole v Šumavské ulici osobně 
zúčastnila. -ger-

Výstava hub je mezi veřejností velmi oblíbená, 
láká i malé návštěvníky.  Foto: -pk-

Svoji novou knihu fotografií pojmenoval Jindřich Štreit výstižně – Být doma. Obsahuje totiž 
snímky přibližující domácí specializovanou paliativní péči, jež nafotil v regionu působnosti 
šumperské Charity v letech 2020 až 2022. Slavnostní křest publikace, nesoucí podtitul „Být 
s rodinou v životě, v lásce i v umírání“, proběhne v pátek 16. září v 18 hodin v klášterním kostele.

Výstava živých hub v šumperském Vlastivědném muzeu letos proběhne od čtvrtku 8. do so-
boty 10. září. Třiadvacátý ročník oblíbené akce je věnován dlouholeté zaměstnankyni mu-
zea, botaničce a bryoložce Magdě Zmrhalové. Právě díky jejímu úsilí se v Šumperku od roku 
1999 mykologická výstava pořádá.

Muzeum chystá oblíbenou výstavu hub

Jindra Štreit pokřtí v Šumperku novou knihu

Osmáci a  deváťáci představili výsledky svého 
bádání mladším spolužákům.  Foto: -ger-

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
HLEDÁ PRACOVNÍKY

Městský úřad Šumperk oznamuje vy-
hlášení výběrového řízení dle zákona  
č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních 
samosprávných celků, na pozici

REFERENTA NA 
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ  
přestupkového oddělení odboru správ-
ního a vnitřních věcí Městského úřadu 
Šumperk
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu ne-
určitou. Informace k  pozici podá Petra 
Štefečková, vedoucí odboru správní-
ho a  vnitřních věcí, tel. 583  388  603, 
721 444 991. Písemné přihlášky zasílejte 
nejpozději do 7. října 2022. Více na www.
sumperk.cz v sekci VOLNÁ MÍSTA.
 

Jana Holubářová, ředitelka šumperské Chari-
ty. Právě tato organizace péči o umírající 
zajišťuje, poslední čtyři roky především pro-
střednictvím specializovaného týmu mobilní 
paliativní péče. A jeho práci Jindřich Štreit 
svými fotografiemi přibližuje. Výběr snímků 
z knihy Být doma si navíc mohou zájemci 
prohlédnout do 20. září v Pavilonu – Kabi-
netu fotografie a malého umění v Radniční 
ulici. -kv-
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DRUHOU ZÁŘIJOVOU SOBOTU SE UŽ POČTVRTÉ POBĚŽÍ 

Závodníci poběží třikrát 3,33 km dlouhý okruh, který stejně jako v minulých letech 
povede podél nejvýznamnějších šumperských památek, jako jsou radnice, klášterní kostel, 
Geschaderův dům, divadlo, Pavlínin dvůr a další. Divácky nejzajímavější budou bezespo-
ru části tratě na náměstí Míru, na Hlavní třídě a v sadech 1. máje, kde bude nejvíc příleži-
tostí fandit favoritům. „Věříme, že podobně jako v minulých letech diváci vytvoří skvělou 
atmosféru všem závodníkům,“ říkají jedním hlasem pořadatelé.

Do závodu se dosud přihlásilo více než sto padesát závodníků. Míst na startovní listině 
jednotlivců i štafet je zatím dostatek, přesto pořadatelé doporučují s registrací do závodu 
neotálet a přihlásit se co nejdříve. Počet míst je omezený a vyprodáno může být během 
okamžiku. Registrace probíhají pouze on-line na www.sumperun.cz. Startovné zahrnuje 
široké spektrum služeb a předmětů: startovní číslo s elektronickým měřením času, startov-
ní balíček s originálními ponožkami, vodu na trati a jídlo v cíli, pivo Holba, zdravotnickou 
asistenci, finišerskou medaili za dokončení závodu, SMS s výsledným časem a další.

Kdo si netroufá na celou „desítku“, může zkusit zaběhnout jen jedno kolo spolu 
s dalšími dvěma týmovými partnery. Součástí hlavního závodu jsou totiž týmové štafety. 
Tříčlenná mužská, ženská i smíšená družstva poběží v rámci hlavního závodu. Samo-
zřejmou součástí jsou závody dětí. Ty budou stejně jako dospělí rozděleny do různých 
věkových kategorií. Nejmenší poběží krátký závod na sto metrů, větší děti zaběhnou více 
než 1,5 kilometru a nejstarší trať dlouhou téměř 2,5 km. Přihlášky do závodů dětí budou 
probíhat pouze v den závodu, nikoliv předem.

Novinkou letošního ročníku je vypsání Prize Money pro vůbec nejlepší běžce. První 
tři muži a tři ženy v absolutním pořadí obdrží finanční odměnu. To může do Šumperka 
přilákat i zajímavé běžecké osobnosti. Tito absolutní vítězové ale již nebudou vyhlašo-
váni ve věkových kategoriích. Zůstávají také kategorie jako nejlepší běžec a běžkyně ze 
Šumperka a rovněž z partnerských měst – letos přislíbili účast závodníci z německého Bad 
Hersfeldu a z polské Nysy.

Prezentace budou stejně jako loni probíhat ve vestibulu radnice. Vyzvedávat si svá star-
tovní čísla bude možné pouze v den závodu, prezentace začínají v 9 hodin a končí vždy 
hodinu před startem závodu v dané kategorii. Startovní čísla budou obsahovat elektronic-
ký čip pro měření času. Nově najdou závodníci šatny, úschovnu zavazadel a také sprchy 
v tělocvičně školy v „zámečku“ – v Bulharské ulici v těsné blízkosti náměstí Míru.

V první polovině září doznívá léto, proto bude závod připraven i na případná vedra. 
Osvěžovací stanice bude opět jedna, ale protože je závod na tři kola, k dispozici bude 
během závodu třikrát. Asistenci poskytnou vedle městské a stání policie také dobrovolní 
hasiči z Temenice.

Průvodcem celého závodního dne bude moderátor Lukáš Kobza. V centru závodu 
na náměstí Míru závodníci i diváci najdou několik lákadel. Jeden z hlavních partnerů 
závodu, Nemocnice Šumperk, zde bude mít prezentační stanoviště s měřením krevních 
skupin, nutriční poradnou a s dalšími ukázkami činnosti, chybět nebude také občerstvení 
v podobě hanušovického piva Holba a další pochutiny, pro děti bude připraven skákací 
hrad. Novinkou je fotopoint Fotonaut, kde se od 13 do 16 hodin bude moci kdokoliv 
nechat vyfotit a rovnou si zdarma odnést vytištěnou fotografii na památku. 

Středisko volného času Doris Šumperk chystá na neděli 11. září v sadech 1. máje Spor-
tovní hry s Doriskou. Již na sobotní závodní den ale připravuje pozvánku s „ochutnávkou“ 
přímo v prostoru startu a cíle na náměstí u radnice.  -red-

Druhý víkend v září téměř již tradičně patří běhání. V sobotu 10. září se historické 
centrum města opět na čas promění v běžecké závodiště se startem a cílem před budo-
vou radnice na náměstí Míru. Závod se poběží na trati dlouhé 3,33 km a ke zdolání celé-
ho závodu budou potřeba tři kola. Součástí budou i závod týmových štafet a závody dětí.

Omezení provozu v souvislosti s pořádáním závodu
Zákaz stání dle přechodného dopravního značení:
nám. Míru pátek 9. 9. od 20 hod. do soboty 10. 9. do 20 hod. 
Kladská ul. sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Polská ul. (od křižovatky s Lužickosrbskou po kavárnu Pikola 
– z důvodu obousměrného provozu po dobu konání akce) 
sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Okružní ul. (kolmé státní v jižní části – vjezd od Havlíčkovy 
ul.) sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
ul. 17. listopadu (od nám. Svobody po vilu Doris) sobota  
10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Kozinova ul. a Terezínská ul. sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.

Sledujte novinky a aktuality k závodu na: WEB: www.sumperun.cz  I  FB: https://www.facebook.com/sumperun  I  FB událost: Čtvrtý ŠumpeRUN  I  IG: https://www.instagram.com/sumperun
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DRUHOU ZÁŘIJOVOU SOBOTU SE UŽ POČTVRTÉ POBĚŽÍ 

Hledáme dobrovolníky pro zajištění tratě
Závod nemusíš jen běžet, závod můžeš zažít 
z pohledu pořadatele. Připoj se k partě dobrovol-
níků a poskytni pomoc při zajištění tratě závodů 
dospělých i dětí. Každý dobrovolník dostane jídlo 
a pití a také startovní balíček jako závodníci (bez 
startovního čísla). Přihlášku najdeš na  
www.sumperun.cz v sekci Dobrovolníci.

Program
9.00 začátek prezentace na radnici
9.00–14.00 sportovní hry se SVČ Doris Šumperk 
13.00–16.00 fotobudka Fotonaut 
14.00 start závodů v dětských kategoriích
15.00 vyhlášení výsledků závodů v dětských 
kategoriích
15.45 seřazování ve startovním koridoru hlavního 
závodu a rozprava
16.00 start hlavního závodu a štafet
17.30 limit pro dokončení závodu
18.00 vyhlášení výsledků

Proběhnutí tratě s pořadateli
Sraz v neděli 4. září v 10 hod. na nám. Míru u rad-
nice. Účast zdarma.

Omezení provozu v souvislosti s pořádáním závodu
Zákaz stání dle přechodného dopravního značení:
nám. Míru pátek 9. 9. od 20 hod. do soboty 10. 9. do 20 hod. 
Kladská ul. sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Polská ul. (od křižovatky s Lužickosrbskou po kavárnu Pikola 
– z důvodu obousměrného provozu po dobu konání akce) 
sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Okružní ul. (kolmé státní v jižní části – vjezd od Havlíčkovy 
ul.) sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.
ul. 17. listopadu (od nám. Svobody po vilu Doris) sobota  
10. 9. od 6 do 17.30 hod.
Kozinova ul. a Terezínská ul. sobota 10. 9. od 6 do 17.30 hod.

Úplná uzavírka (zákaz vjezdu):
nám. Míru sobota 10. 9. od 6 do 20 hod.

Zákaz vjezdu po dobu konání závodu do-
spělých (16.00–17.30) a dětí (14.00–15.00) 
v dotčených ulicích:
na trase nám. Míru – Starobranská – 
Gen. Svobody – Hlavní třída – sady 1. máje 
– 17. listopadu – Hlavní třída – Terezínská 
– Kozinova – Gen. Svobody – Langrova – 
Ztracená – Okružní – park pod SZŠ – Radnič-
ní – Kladská – nám. Míru

13

osvěžovačka

START
CÍL

10. ZÁŘÍ 2022
Závody dětí 14.00-15.00, hlavní závod 16.00-17.30 hod.

Hlavní závod
Délka okruhu: 3,33 km
Počet kol: 3
Délka závodu: 10 km

Omezení parkování v závodní den

Zákaz vjezdu v průběhu závodůSledujte novinky a aktuality k závodu na: WEB: www.sumperun.cz  I  FB: https://www.facebook.com/sumperun  I  FB událost: Čtvrtý ŠumpeRUN  I  IG: https://www.instagram.com/sumperun
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PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM 

Být magor ještě není tak hrozný. Daleko 
horší je tomu svýmu magorství podlehnout 
a nechat se, a to je nejhorší, decimovat lidmi, 
co to vycítí. Každý máme svoje problémy 
a je fajn o nich mluvit, a ještě lepší je s nimi 
pracovat a úplně nejlepší je ty problémy 
přijmout a zválcovat všechny ty, kteří si myslí, 
že je proti vám můžou použít. Někdy je dobré 
být velký, alespoň na chvíli. Pojďte do toho 
s námi – protože proběhne Přelet nad kukač-
čím hnízdem!                    režisér Jiří Š. Hájek

BYLO NÁS PĚT 

Když se řekne: Bylo nás pět, půlka národa 
si vybaví knihu Karla Poláčka načtenou 
v rozhlase panem Filipovským, druhá půlka 
pak televizní seriál. Obě tahle ztvárnění jsou 
dnes již tak legendární, že je lze jen obtížně 
překonat. A tak jsme si řekli, že na to půjde-
me trochu jinak. Nebojte se, divák dostane 
své „známé firmy“, trochu z rozhlasu i tro-
chu z televize. Ale k tomu navrch dostane 
i něco z Karla Poláčka a z doby, kdy kniha 
vznikla. Nečekejte pouze naivní roztomilé 
zpracování Poláčkovy novely, neboť ačkoli 
o veselé situace nebude nouze, dáme vám 
také tušit, že za vším tím dováděním jsou 
události o dost závažnější. To už je tak, jedno 
bez druhého být nemůže. A i to nejrozver-
nější a nejkrásnější dětství musí bohužel 
jednou nevyhnutelně pominout, vše směřuje 
ke svému konečnému cíli. Ale do té doby my 
hoši, co spolu chodíme, zažíváme všelija-
ká dobrodružství. Tak jestli chcete, pojďte 
s námi. režisér Petr Smyczek

MRZÁK INISHMAANSKÝ 

Proč Mrzák Inishmaanský? Protože autor 
Martin McDonagh je mistr. Protože má smysl 
jít za svým snem. Protože stejně tak má 
smysl si pořád připomínat, kdo jsme a kam 
patříme. Protože má smysl nic si nenalhávat 
a doufat alespoň v kousek štěstí, i když žije-

Divadlo Šumperk se po roce vrací k předplatnému obsahujícímu pět titulů, jako tomu bylo v předcovidové době. Oslovili jsme tvůrce těchto 
inscenací, aby přiblížili, co je na těchto titulech láká a proč právě ony patří na hlavní scénu šumperského divadla.

Šumperské divadlo láká diváky na nové tituly

me na konci světa. Protože má smysl tu hru 
inscenovat. režisér Adam Doležal

ŠUMPERÁK (IS NOT DEAD)

Ten dům je součástí nás všech, i když 
v něm zrovna nebydlíme. Většinou známe 
někoho, kdo ano. Snad žádný jiný český 
architekt 20. století nedokázal to, co Josef 
Vaněk – jeho „šumperák“ se stal součástí 
identity češství. Architektura nabízí víc 
než jen místo k bydlení. Je to hmatatelné 
vyjádření našich životních potřeb a hodnot. 
Proč se nám chvíli líbí to a potom zase něco 
jiného? A proč se často nakonec vracíme 
ke dříve zavrženým vzorům? Architektura je 
jedním ze způsobů, jak zviditelnit a zhmot-
nit naše názory na svět, které se spolu s námi 
proměňují. Z toho všeho plyne, že když se 
autor jako já rozhodne napsat hru o „šum-
peráku“, znamená to psát o lidech, kteří 
v něm žijí. „Šumperák“, to jsme tak trochu 
my všichni. Výsledkem naší divadelní práce 
by měla být retrokomedie, v níž snad každý 
divák pozná kousek ze sebe, z osudů svých 
rodičů, sousedů nebo známých. 

Nejde o žádný divadelní experiment, ale 
vlastně o osvědčenou cestu, jak se podívat 
na naše životy s humorem, a přitom zachytit 
něco podstatného o tom, jak a proč žijeme. 
A pro divadlo Šumperk je určitě dobře, když 
do svého repertoáru získá titul, jaký by sotva 
mohla přivézt například zájezdová společ-
nost z Prahy… dramatik Tomáš Syrovátka

ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ

Muzikál je velice oblíbený žánr. A my 
v Šumperku vnímáme, že muzikál potřebu-
jeme, zvláště v době, kdy se nelze divit, že si 
diváci jdou do divadla hlavně odpočinout. 
Začalo složité hledání. Některé muzikály 
nejsou dobře napsané, jiné jsou v našich 
podmínkách těžce realizovatelné. Pomoh-
ly nám „Zhroucené ženy“, které je možné 
„udělat“, na muzikálové poměry, v komor-
ním obsazení, ale současně jde o inteligentní 
vtipný příběh, který má základ ve skvělém 
španělském filmu a jejž pro divadlo upravili 
tvůrci, stojící nad superhitem „Donaha“. 
Tento titul boří hned dvě klišé. Že v divadle 
není moc prostoru pro ženy a že muzikály 
jsou hloupé. Přijďte se přesvědčit. Jste srdeč-
ně zváni! dramaturg Michael Sodomka

Pokud vás tvůrci nalákali k návštěvě 
připravovaných titulů, nezbývá, než si 
koupit předplatné na sezonu 2022/23, 
které nese podtitul „Odlišnost není vada“. 
Cest je několik. Objednat si jej můžete 
buď e-mailem (obchod@divadlosumperk.
cz či produkce@divadlosumperk.cz) nebo 
telefonicky (na čísle 736 627 692, případně 
770 174 031). Další možný způsob je osobně 
přijít do obchodního oddělení Divadla Šum-
perk v Komenského ulici, do informačního 
centra nebo do divadelní vrátnice. Variantou 
je také bezplatné zaslání vyplněné písemné 
objednávky poštou. Objednávku je možné 
získat v brožuře předplatného.  

Abonentky do všech předplatitelských 
skupin je možné zakoupit kdykoli před 
prvním uvedením představení dané před-
platitelské skupiny. Součástí předplatného 
je rovněž titul hostujícího souboru. Více 
informací o skupinách najdete na webu 
www.divadlosumperk.cz nebo ve zmiňované 
brožuře.

 Oficiální tisková zpráva Divadla Šumperk
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Via Lucis „přiveze“ 
Lukáše Vondráčka 

Fenomenální klavírista Lukáš Vondráček, 
jenž jako první Čech v roce 2016 vyhrál 
prestižní klavírní soutěž královny Alžběty 
v Bruselu, vystoupí v pondělí 19. září 
v šumperském klášterním kostele. Klavírní 
recitál, který začíná v 18 hodin a na němž 
zazní skladby světových mistrů, proběhne 
v rámci cyklu setkávání Via Lucis, který 
pořádá místní „Doriska“. Vstupenky si lze 
rezervovat u J. Švecové, e-mail: svecova.
jarmila@email.cz, tel. č.: 774 951 810.  -kv-

„Zpěvák Michal Hrůza má v rukávu ne-
sčetně melancholických poprockových hitů 
a skupina Vesna je éterická pětice žen, která 
propojuje folklor s popem a jejíž vystou-
pení hýří energií. Parádní hudební večer 
a propojení hudebníků, které Šumperk ještě 
neviděl,“ zve na koncert dramaturg domu 
kultury Ondřej Procházka. „Michal Hrůza 
je pro nás skutečný hitmaker, má nesko-
nalý cit pro poetické české texty. Podílel se 
na hudbě k filmům Martin a Venuše, Lidice 
a Zakázané uvolnění, napsal i titulní skladbu 

Dům kultury připravil pro příznivce netradičních kulturních zážitků na závěr září speciální 
dvojkoncert charizmatického zpěváka a skladatele Michala Hrůzy a dívčí kapely Vesna.

Šumperk čeká speciální dvojkoncert
Hostem cyklu Via Lucis je Lukáš Vondráček 
již řadu let.  Foto: archiv

V září vstupuje do kin historický velkofilm Petra Jákla, inspirovaný skutečným příběhem jednoho 
z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky 
svým činům legendou. Šumperské Oko jej uvede ve třech verzích. V premiérovém zvukovém formátu 
Dolby Atmos, v českém znění nepřístupný pro děti do 15 let a nevhodný do 12 let s českým dabingem. 
V hlavní roli se představí Ben Foster.  Foto: S. Honzík

Vystoupení skupiny Vesna je nabité energií. 
 Foto: archiv DK

Michal Hrůza je držitelem ocenění Akademie 
populární hudby Anděl 2014 jako Zpěvák 
roku.  Foto: archiv DK

k populárnímu seriálu Vyprávěj,“ doplnila 
produkční domu kultury Michaela Horáko-
vá. Upřesnila, že jedinečný dvojkoncert Mi-
chala Hrůzy se skupinou Vesna se odehraje 
ve čtvrtek 29. září od 19 hodin ve velkém 
sále domu kultury. -red-

V knihovně bude 
vystavovat Michal Navrátil 
i žáci Dany Vilišové

Výstava nazvaná Zatím nevím bude 
od čtvrtku 1. září k vidění v Knihovně 
TGM. Svoji tvorbu na ní představí Michal 
Navrátil. Vernisáž výstavy, kterou uvede 
malíř a básník Pavel Preisner, proběh-
ne od 17 hodin v půjčovně pro dospělé 
a v malém sále.
Jeho bratr fotil, tak v patnácti začal taky. 
Ale realita mu časem nestačila, zkoušel 
do fotek zasahovat, rýt do negativu, vytvá-
řet fotogramy, bělit a barevně upravovat. 
Tím se dostal k malbě – rovnou na plátno. 
Na vysoké škole měl Michal Navrátil skvělé 
učitele a jeho tvorba se pomalu vyvíjela 
k tomu, co bude vystaveno v šumper-
ské knihovně. Krajina a abstrakce, něco 
na pomezí, obrazy bez názvů… Jsou prostě 
takové, jaké jsou.
O pět dnů později, v úterý 6. září, zahájí 
vernisáž v 16 hodin výstavu výtvarných 
prací žáků Dany Vilišové. Výstava nesoucí 
název Od Dany žáci „obsadí“ půjčovnu pro 
děti a mládež. –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  14. 9. Lidová architektura, vý-

stavní síň, muzeum
  Od 22. 9. do 30. 10. Lubomír Bartoš: 

Výstava k 85. narozeninám umělce, vý-
stavní síň, muzeum

  Do 11. 9. Putování za motýly, výsta-
va ze zoologických sbírek muzea, Holla-
rova galerie, muzeum

  Od 14. 9. do 13. 11. Panství Kolštejn 
v  gotice a  renesanci, Hollarova galerie, 
muzeum

  Do 4. 9. Zaniklá sídla Moravy a Slez-
ska, Rytířský sál, muzeum

  Od 8. 9. do 10. 9. Houby, předsálí Ry-
tířského sálu, muzeum

  Do 2. 10. Středověk hrou, Muzejíčko, 
muzeum

  Do  25. 9. Jan Barančík: Jeseníky 
z  nebe, výstava fotografií, Galerie mla-
dých, muzeum

  Od  28. 9. do  11. 12. Barevný svět 
Markéty Bajgarové, výstava kreseb, Ga-
lerie mladých, muzeum

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

  Od 7. 9. do 2. 10. Vzpomínka na UB 12, 
sbírka uměleckých artefaktů členů skupi-
ny UB 12 zapůjčená J. Zeminou, Galerie 
J. Jílka

  Od 15. 9. do 31. 10. Eva Karásková – 
„In natura“, výstava fotografií, jižní kří-
dlo, dům kultury

  Od 1. 9. do 2. 11. Michal Navrátil: Za-
tím nevím, výstava obrazů, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

  Od 6. 9. do 5. 10. Od Dany žáci, vý-
stava výtvarných prací žáků D. Vilišové, 
půjčovna pro děti a mládež, knihovna

  Do 20. 9. Jindřich Štreit – Být doma, 
výstava výběru fotografií z  nové knihy, 
Eagle Gallery: Galerie Pavilon – Kabinet 
fotografie a malého umění 

  Do  8. 9. Josef Mžyk, výstava grafiky 
a kreseb, Eagle Gallery: Galerie Fabrika – 
Kabinet grafiky 

  Od 22. 9. do 16. 11. Jiří Slíva, Eagle 
Gallery: Galerie Fabrika (grafika), Gale-
rie Pavilon (blues)

Čtvrtek 1. září
  17.00 Michal Navrátil: Zatím nevím, 

vernisáž výstavy obrazů, půjčovna pro 
dospělé a malý sál, knihovna

 17.30 Minamata, USA, drama, 12+
 19.50 Střídavka, ČR, komedie, 12+

Pátek 2. září
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  17.25 Top Gun: Maverick, USA, akční, 

drama, 12+, 
  19.00 ŠPEK FEST: ART.blok, pre- 

zentace mladých talentů Olomouckého 
kraje, G-klub a Galerie J. Jílka, dům kultury

  20.00 Elvis, USA, AUS, životop., drama, 
hudební, 12+, 

Sobota 3. září
  15.45 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, anim., komedie, ČZ
  17.55 Střídavka, ČR, komedie, 12+
 19.55 After: Pouto, USA, drama, roman-

tický, 12+

Neděle 4. září
  15.00 Jožka Černý slaví 80, velký sál, 

dům kultury
  15.30 DC Liga supermazlíčků, USA, 

anim., rodinný, dobr., ČZ, 
 16.00 Fotbal muži A: FK Šumperk A – 

HFK Olomouc, hřiště Tyršův stadion
  17.40 After: Pouto, USA, drama, ro-

mant., 12+
  20.00 Minamata, USA, drama, 12+

Pondělí 5. září
  14.00–18.00 Den otevřených dveří, 

Komín
  17.30 After: Pouto, USA, drama, ro-

mant., 12+
 19.00 Klášterní hudební slavnosti: Kon-

cert z  Berlína, účinkuje Neues Barock- 
orchester Berlin, klášterní kostel

 19.50 Hodně štěstí, pane Veliký, GB, ko-
medie, drama, romant., 15+

Úterý 6. září
  16.00 Od Dany žáci, vernisáž výstavy 

výtvarných prací žáků D. Vilišové, půj-
čovna pro děti a mládež, knihovna

 17.25 Top Gun: Maverick, USA, akční, 
drama, 12+, ČZ

  18.00 Literární seminář: Robinson 
Jeffers – epický samotář z Jestřábí věže 

nad Pacifikem, přednáší M. Brožová, 
malý sál, knihovna

 20.00 Střídavka, ČR, komedie, 12+

Středa 7. září
  16.10 Oko senior: Plná, ČR, dokumen-

tární
  18.00 Vzpomínka na UB 12, vernisáž 

výstavy, Galerie J. Jílka
  18.00 Artvečer – FK: Nejkrásnější chla-

pec na světě, SWE, dokument, životop.
 20.00 Top Gun: Maverick, USA, akční, 

drama, 12+, 

Čtvrtek 8. září
  9.00–17.00 Houby, výstava živých 

hub, předsálí Rytířského sálu, muzeum
 14.00–16.00 Burza knih, určeno do-

spělým čtenářům, dvorek, při nepřízni-
vém počasí velký sál, knihovna

  19.00 Josef Mžyk – dernisáž výstavy 
grafiky, Eagle Gallery, Galerie Fabrika – 
Kabinet grafiky

  17.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+

  20.00 Jan Žižka, ČR, životop, hist., dra-
ma, 15+, české titulky, 

Pátek 9. září
  9.00–17.00 Houby, výstava živých 

hub, předsálí Rytířského sálu, muzeum
  17.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-

ma, 12+
  19.00 Klub Foyer: Jimmy Bozeman & 

The Lazy Pigs, foyer, dům kultury
  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-

ma, 15+, české titulky, 

Sobota 10. září
  9.00–12.00 Houby, výstava živých 

hub, předsálí Rytířského sálu, muzeum
  9.00–14.00 ŠumpeRUN: Spor-

tovní hry se SVČ Doris, nám. Míru
  10.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk 

B – KK Lipník nad Bečvou A, kuželna, 
Tyršův stadion

  14.00–18.00 ŠumpeRUN: Bě-
žecký závod ulicemi města, program 
na str. 12–13, nám. Míru, ulice města

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, anim., komedie, ČZ

Kalendář akcí
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  17.25 Jan Žižka, ČR, život., hist., drama, 12+
 19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psych. drama, P, VK, divadlo

  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+, české titulky, 

Neděle 11. září
   10.00–18.00 Sportovní hry 

s  Doriskou, sport. aktivity pro veřejnost, 
sport. vystoupení, sady 1. máje u Vily Doris

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, anim., komedie, ČZ

  16.00 Fotbal muži A: FK Šumperk A – 
Holešov, hřiště Tyršův stadion

 17.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+

 20.00 Elvis, USA, AUS, životop., drama, 
hudební, 12+, 

Pondělí 12. září
  17.30 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-

ma, 15+, české titulky, 
   18.00 Kurz řeckých tanců, třeba při-
hlásit se předem na  tel. č. 702  056  057, 
středisko Sever

  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 12+

Úterý 13. září
 10.00–16.00 Veletrh sociálních služeb, 

sady 1. máje „u sovy“
  10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro ba-
tolátka, VK, Hrádek, divadlo

  17.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 12+

 19.00 Dobytí Pradědu, komedie, Studio 
D 123, VK, Hrádek, divadlo

  20.00 PSH Nekonečný příběh + živý 
stream, ČR, dokument., drama, 12+

Středa 14. září
 15.00 Den pěstounství, knihovna
 16.00 Oko senior: Velká premiéra, ČR, 

komedie, 12+
  17.00 Panství Kolštejn v gotice a re-

nesanci, vernisáž výstavy, Hollarova gale-
rie, muzeum

  18.00 Artvečer – FK: Žert, drama, kome-
die, Československo, 1968

Čtvrtek 15. září
  Eva Karásková – „In natura“, otevření 

výstavy, jižní křídlo, dům kultury
   16.30–20.00 Malování s  aptákem, 

malování na textil s I. Slavíkovou – taška, 
triko, třeba přihlásit se předem, výtvarný 
ateliér, Komín

  17.30 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 12+

  20.00 Slovo, ČR, drama, 12+

Pátek 16. září
  16.00 Princezna rebelka, FR, animo-

vaný, ČZ 
   16.30–20.00 Malování s  aptákem, 

malování na textil s I. Slavíkovou – taška, 
triko, třeba přihlásit se předem, výtvarný 
ateliér, Komín

  17.50 Vstupenka do ráje, USA, romant., 
komedie, 12+

 18.00 Jindřich Štreit: Být doma, křest 
knihy, klášterní kostel

 19.00 Okno do dvora, komediální thril- 
ler, VK, vstupenky 1 + 1 zdarma, divadlo

  19.30 Horkýže Slíže, velký sál, dům 
kultury

  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+, české titulky, 

Sobota 17. září
  9.00–16.00 Dny evropského dědictví: 

vyhlídky z věže, budova radnice
 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: 

prohlídka expozice Čarodějnické proce-
sy v  Geschaderově domě, komentované 
prohlídky Geschaderova domu, volné 
prohlídky kostela Zvěstování Panny 
Marie, kostela sv. Jana Křtitele, kostela  
sv. Barbory, evangelického kostela, sta-
rokatolického kostela sv. Jana Evangelis-
ty a Chrámu sv. Ducha

 9.00–16.00 Dny evropského dědictví: 
komentované prohlídky bývalého že-
rotínského zámku a prohlídky protiato-
mového krytu, začátek prohlídky každou 
celou hodinu

  9.00, 10.30, 14.00 Dny evropského dě-
dictví: komentované prohlídky divadla 
a jeho zákulisí

 9.00–17.00 Dny evropského dědictví: 
prohlídka výstav Vlastivědného muzea 
Šumperk zdarma

  9.00–13.00 Dny evropského dědictví: 
Den řemesel, prezentace řemesel učňov-
ských a  studijních oborů Střední školy 
řemesel Šumperk, „Točák“

  9.00–16.00 Festival medu, pořádá Střed-
ní odborná škola Šumperk, areál SOŠ, 
Zemědělská 3

   9.30 Kuželky 2. liga ženy B: KK Šum-
perk – TJ Sokol Husovice, kuželna,  
Tyršův stadion

 10.00–16.00 Dny evropského dědictví: 
prohlídka výstav a expozic Muzea silnic 
ve Vikýřovicích zdarma

 13.00 Kuželky muži 3. liga, sk. C: KK 
Šumperk – KK Zábřeh B, kuželna, Tyr-
šův stadion

  15.30 Cesta do  dvojzemí, SR, ČR, 
BEL, rodinný, anim., ČZ 

 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B 
– TJ Prostějov B, kuželna, Tyršův stadion

 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– PSG Berani Zlín, zimní stadion

  17.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+

 19.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psycholog. drama, B, VK, divadlo

  20.00 Vstupenka do ráje, USA, romant., 
komedie, 12+

Neděle 18. září
  9.00–15.00 Dny evropského dědictví: 

vyhlídky z věže, budova radnice
 9.00–15.00 Dny evropského dědictví: 

prohlídka expozice Čarodějnické pro-
cesy v  Geschaderově domě, volné pro-
hlídky kostela Zvěstování Panny Marie

  10.00 Princezna se zlatou hvězdou, 
Divadlo nejen pro děti Praha, velký sál, 
dům kultury

   13.00 Šumperský hafan 2022, Pavlí-
nin dvůr

 14.30 Fotbal muži B: FK Šumperk B – 
Mohelnice, hřiště Tyršův stadion

  15.30 Mimoni 2: Padouch přichází, 
USA, anim., komedie, ČZ

  17.25 Jan Žižka, ČR, život., hist., drama, 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

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. 
777 700 740, www.eaglegallery.cz 

Fotbal: www.fksumperk.cz
Hokej: www.dracisumperk.cz, 
       www.hkmdsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
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Kalendář akcí / Kultura

Dvě zajímavé přednášky chystají na druhou polovinu září šumperské knihovnice. První 
z nich přiblíží historii a současnost volyňských Čechů, druhá pak vývoj řecké a makedonské 
národnostní menšiny v českých zemích po roce 1948.

Na téma volyňští Češi – historie a sou-
časnost pohovoří v úterý 20. září historička 
a archivářka Dagmar Martinová, která je 
místopředsedkyní Sdružení Čechů z Volyně 
a jejich přátel a jež v posledních měsících 
koordinovala pomoc potomkům Čechů 
utíkajícím z Ukrajiny. Je autorkou několika 
knih, například dvojjazyčné česko-ukrajin-
ské Čítanky nejen pro volyňské Čechy nebo 

Knihovna pořádá v září dvě zajímavé přednášky

 20.00 Vstupenka do  ráje, USA, romant., 
komedie, 12+

Pondělí 19. září
 17.30 EOS: Raffael odhalen, GB, doku-

ment., 12+
  18.00 Lukáš Vondráček – klavírní 

recitál, rezervace vstupenek na: sveco-
va.jarmila@email.cz, tel. č.: 774 951 810, 
klášterní kostel

  19.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+, české titulky, 

Úterý 20. září
 17.00 Dny evropského dědictví: Vo-

lyňští Češi – historie a současnost, před-
náší D. Martinová, velký sál, knihovna

  17.30 Slovo, ČR, drama, 12+
 19.00 Dobytí Pradědu, komedie, Studio 
D 123, VK, Hrádek, divadlo

  19.40 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+

Středa 21. září
  15.15 Oko senior: Hádkovi, ČR, kome-

die, 12+
  17.00 Klub Gemini: prof. Anna Hoge-

nová – „Dnešek jako problém“, beseda, 
G-klub, dům kultury

  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 
návrat k  rukodělným pracím, svatovác-
lavské vyrábění, třeba přihlásit se pře-
dem, šicí dílna, Komín

 17.20 Artvečer – FK: Podezřelá, KOR, 
thriller, drama, 15+

  19.25 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+, české titulky, 

Čtvrtek 22. září
  17.00 Lubomír Bartoš: Výstava  

k 85. narozeninám umělce, vernisáž vý-
stavy, výstavní síň, muzeum

 17.00 Přelet nad kukaččím hnízdem,  
v  16.30 dramaturgický úvod, psycholog. 
drama, C, VK, divadlo

  17.30 Avatar – obnovená premié-
ra, USA, sci-fi, akční, dobrodružný, 

 18.00 Jindřich Štreit / Nosláva: Zasta-
vit čas, komponovaný pořad s  fotogra-
fem J. Štreitem a písničkářem Noslávou, 
velký sál, knihovna

   19.00 Jiří Slíva, vernisáž výstavy, Eagle 
Gallery: Galerie Fabrika – Kabinet grafiky

  20.30 Indián, ČR, SR, PL, komedie

Pátek 23. září
  17.00 Dernisáž výstavy Jan Baran-

čík: Jeseníky z  nebe, Galerie mladých, 
muzeum

  17.20 Avatar 3D – obnovená premiéra, 
USA, sci-fi, akční, dobr., ČZ

  20.30 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-
ma, 15+

Sobota 24. září
  9.00–17.00 Výtvarný dvorek, výtvar-

né dílny, hřiště, Komín
 10.00 Avatar 3D – obnovená premiéra, 

USA, sci-fi, akční, dobr., ČZ
  14.45 Mimoni 2: Padouch přichází, 

USA, anim., komedie, ČZ
  16.40 Avatar – obnovená premiéra, 

USA, sci-fi, akční, dobr., 
 17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 

– HC Dukla Jihlava, zimní stadion
 19.00 Frankenstein, legendární horor, 
VK, vstupenky 1 + 1 zdarma, divadlo

  19.50 Indián, ČR, SR, PL, komedie

Neděle 25. září
 15.30 Fotbal muži A: FK Šumperk A – 

Baťov, hřiště Tyršův stadion
 18.00 Indián, ČR, SR, PL, komedie

Pondělí 26. září
 13.30 Jak vniká rozhlasové čtení, be-

seda s   O. Kaštickou, Klub důchodců, 
Středisko Sever

  17.30 Indián, ČR, SR, PL, komedie

  19.30 Avatar 3D – obnovená premiéra, 
USA, sci-fi, akční, dobr., ČZ

Úterý 27. září
  15.00 Oko senior: Elvis, USA, AUS, živo-

top., drama, hudební, 12+, 
 17.00 Jedno srdce mezi dvěma ze-

měmi. Vývoj řecké a  makedonské ná-
rodnostní menšiny v  českých zemích 
po  roce 1948, přednáší D. Atanasiadis, 
velký sál, knihovna

  18.00 Indián, ČR, SR, PL, komedie
  19.00–22.00 Uličkami s  lampičkami, 

večerní putování městem pro rodiče s dětmi 
  20.00 Jan Žižka, ČR, životop., hist., dra-

ma, 15+, české titulky, 

Středa 28. září
  11.00 Barevný svět Markéty Bajga-

rové, otevření výstavy kreseb, Galerie 
mladých, muzeum

  17.30 Artvečer – FK: Jedna sekunda, 
CHN, thriller, drama, 15+

 18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– HC Stadion Litoměřice, zimní stadion

  19.40 Indián, ČR, SR, PL, komedie

Čtvrtek 29. září
  19.00 Vesna a Michal Hrůza, velký sál, 

dům kultury

Pátek 30. září
 17.00 Zabiják život, Pražský komorní ba-
let, VK, divadlo

  18.00 Den architektury: Histo-
rie hotelu Grand, vycházka s  historič-
kou umění K. Lipenskou, sraz u  hotelu 
Grand, rezervace míst na e-mailu: info@
mrkus.cz 

 19.00 Klášterní hudební slavnosti: 
Carl Orff – Carmina Burana, účinkují  
M. Kasík a  K. Kasíková, L. Silkenová,  
J. Mikušek, M. Bárta, Český filharmonic-
ký sbor Brno, Motýli Šumperk, bicí sekce 
Moravské filharmonie Olomouc, dirigent 
M. Šedivý, klášterní kostel

publikace Na pozvání cara. Přednáška se 
koná ve spolupráci s městem v rámci Dnů 
evropského dědictví, začíná v 17 hodin 
ve velkém sále knihovny a vstup je zdarma.

Jedno srdce mezi dvěma zeměmi je název 
přednášky, během níž historik a šumperský 
archivář Dimitris Atanasiadis přiblíží vývoj 
řecké a makedonské národnostní menšiny 
v českých zemích po roce 1948. S ukon-

čením občanské války v Řecku se po roce 
1949 zvedla mohutná migrační vlna, která 
do zemí východního bloku přivedla na sto 
tisíc uprchlíků. Pro více než dvanáct tisíc 
Řeků a Makedonců se Československo stalo 
na téměř čtyřicet let jejich novým domovem. 
Přednáška, jež je na programu v úterý  
27. září od 17 hodin ve velkém sále knihov-
ny, se bude věnovat politickému, kulturní-
mu, společenskému a demografickému  
vývoji řecko-makedonské menšiny na čes-
kém území od jejího vzniku až po součas-
nost. -red-
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Kultura

Hned tři nové výstavy budou od září k vidění v šumperském muzeu. Doplní je oblíbená 
třídenní výstava hub s mykologickou poradnou.

Dům kultury letos opět představí tvorbu mladých umělců a designerů. Přehlídka nadějných 
autorů se uskuteční v rámci čtvrtého ročníku večera ART. blok, který proběhne v pátek 2. září 
od 19 hodin v prostorách šumperského G-klubu.

ART. blok 2022: přehlídka designu a fotografie

Od 8. do 10. září zaplní předsálí Rytířské-
ho sálu živé houby. V rámci výstavy, věnova-
né botaničce a bryoložce Magdě Zmrhalové, 
proběhne i mykologická poradna, vedená 
T. Tejklovou, L. Zíbarovou a D. Dvořákem. 
Bližší informace lze najít na str. 11.

Podzim v Hollarově galerii bude patřit 
dějinám panství Kolštejn od nejstarší písem-
né zmínky v roce 1313 do převzetí dominia 
Lichtenštejny po bitvě na Bílé hoře. V centru 
pozornosti přitom budou sochařské práce 
sakrálního umění. Výstava nazvaná Panství 
Kolštejn v gotice a renesanci bude zahájena 
vernisáží ve středu 14. září v 17 hodin.

Už tradičně se v druhý zářijový večer 
představí v rámci ART.bloku mladí zástupci 
různých uměleckých žánrů. Šumperský region 
bude reprezentovat dvojice ve složení Bea 
Kotrášová a Martin Malík. Beata, jež nastupu-
je do ateliéru fotografie na pražské UMPRUM, 
bude prezentovat fúzi fotografie a krátkého 
filmu. Martin úspěšně reprezentuje region 
v národních soutěžích slam-poetry a celý 
program obohatí performativní složkou.

Zbytek večera ovládnou designéři ze 
Zlína. Tandem Petr Šlahař a David Derka 

společně založil studio „Prasopes“, které se 
zaměřuje na návrh a realizaci minimalistic-
kého nábytku. Do světa moderního obuvní-
ho designu zasvětí diváky Arnošt Mikulička, 
jenž díky svému portfoliu oslovil i největší 
internetový obchod s teniskami u nás 
a v současnosti se věnuje udržitelné módě. 
„Letošní ART.blok bude odlišný v tom, že 
v něm představíme i autory, kteří už dosáhli 
ve své branži nemalých úspěchů,“ uvedl 
dramaturg Ondřej Procházka, jenž večerem 
provází. -red-

Jílkova galerie představí 
tvůrčí skupinu UB 12

Malby Marty Morice vystřídají v září v Ga-
lerii Jiřího Jílka práce členů tvůrčí skupiny 
UB 12. Vytvořili ji v 60. letech minulého 
století nejmladší příslušníci Umělecké 
besedy, seskupení kolem staršího Václava 
Bartovského, kteří se chtěli osamostatnit 
a ze spolku odešli. Výstava nazvaná „Vzpo-
mínka na UB 12“, jež představí artefakty, 
které od členů UB 12 dostával Jaromír 
Zemina jako projev přátelství a vděčnosti 
za to, co pro ně dělal, bude zahájena ver-
nisáží ve středu 7. září v 18 hodin a potrvá 
do 2. října. Věnována bude in memoriam 
Miroslavu Kovalovi. -red-

MUZEUM CHYSTÁ NA ZÁŘÍ 
NOVÉ VÝSTAVY

Malíř Lubomír Bartoš oslaví 
životní jubileum výstavou 
v muzeu.

Šumperský malíř Lubomír Bartoš oslaví 
životní jubileum se svými příznivci již 
tradiční výstavou v muzeu, na níž představí 
především recentní práce z posledních pěti 
let, ohlédne se však i za svou starší tvorbou. 
Výstavu k 85. narozeninám umělce zahájí 
ve čtvrtek 22. září ve výstavní síni vernisáž 
v 17 hodin.

Barevný svět Markéty Bajgarové je 
název výstavy, která bude k vidění v Gale-
rii mladých od středy 28. září. Amatérská 
výtvarnice tu vystaví své stylizované kresby, 
ve kterých velkou roli hrají barvy a přírodní 
motivy. -red-

Šumperský hafan opět 
míří do Pavlínina dvora

Čtrnáctý ročník Šumperského hafana 
proběhne v neděli 18. září od 13 hodin 
na nádvoří Pavlínina dvora. V rámci akce 
se tradičně uskuteční několik progra-
mů, především to budou soutěž o titul 
Šumperský hafan 2022 a rovněž šestý 
ročník dětské obdoby hlavní soutěže. 
V tzv. juniorhandlingu, tedy psí výstavě 
pro děti, se v roli handlera představí dítě 
do deseti let. Chybět nebudou ani oblíbená 
soutěž v kostýmech a také překážková 
dráha. Součástí 
odpoledne 
bude opět 
prezenta-
ce útulků 
a nezis-
kových 
organizací 
zabývajících 
se záchranou 
psů.  -red-

Jedním ze členů skupiny UB 12 byl i Vladi-
mír Janoušek.
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„Klášterky“ nabídnou v Šumperku dva koncerty

V klubu Foyer vystoupí Jimmy Bozeman, 
hostem klubu Gemini bude Anna Hogenová

Koncert z Berlína přiveze 5. září dvanácti- 
členný orchestr Neues Barockorchester 
Berlin a představí skladby na pomezí baroka 
a klasicizmu autorů, kteří byli současníky 
skladatele Jiřího Antonína Bendy, jehož 
třísté výročí narození letošní „Klášterky“ 
připomínají. „Vzhledem k ekonomické 
situaci, která mnohým lidem nedopřává 
dostatek prostředků na kulturní zážitky, jsme 

Písničkář Jimmy Bozeman je příkladem 
generace nezávislých amerických hudebníků 
70. let. Hlavní síla jeho příběhů tkví v osob-
ním prožitku a poznání. Na cestě za hud-
bou procestoval spoustu míst z Louisiany 
do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde se 
usadil. Nyní zavítá i do foyer šumperského 
„kulturáku“. Doprovodí ho muzikanti s leti-
tou hudební praxí – houslista Pepa Malina, 
kytarista Jakub Racek, kontrabasistka Svatka 
Hlávková Štěpánková a bubeník Tomáš 
Vokurka.

Pozvání do zářijového klubu Gemini 
přijala Anna Hogenová, známá filozofka 
a fenomenoložka, kterou lidé znají díky 
rozhovorům pro Český rozhlas, DVTV 
nebo pořadu Trochu inak s Adelou. Její 
přednáška, jež se uskuteční ve středu 21. září 
v 17 hodin v G-klubu domu kultury, nese 
název „Dnešek jako problém“ a je určena 
všem, kteří přemýšlejí o kvalitě svého života 
a nebojí se klást si důležité otázky. Spojena 

se rozhodli snížit vstupné na tento večer 
o sto korun. Věříme, že tím uděláme radost 
fanouškům „Klášterek“ a klasické hudby 
vůbec,“ říká ředitel festivalu Roman Janků.

Velkým večerem letošního festivalu 
bude v pátek 30. září netradiční uvedení 
světoznámé skladby Carla Orffa Carmi-
na Burana. Slavnostního koncertu se pod 
taktovkou dirigenta Marka Šedivého ujmou 
klavíristé Martin Kasík a Kristina Kasíková, 
sólisté Martin Bárta, Lucie Silkenová a Jan 
Mikušek, bicí sekce Moravské filharmonie 
Olomouc a samozřejmě nesmějí chybět sbo-
ry Motýli Šumperk a Český filharmonický 
sbor Brno. „Na toto představení se nesmírně 
těším. Originální obsazení se dvěma klavíry 
se vidí zřídka a my mu v Šumperku dáme 
prostor. Bude to opět silný zážitek,“ slibuje 
ředitel festivalu.  Připomíná, že informace 
ke všem koncertům jsou zveřejněny na webu 
www.klasterky.cz, kde si lze i on-line koupit 
vstupenky. -kv-

Neues Barockorchester Berlin vystoupí v kláš-
terním kostele.  Foto: KHS

Do  foyer šumperského „kulturáku“ zavítá 
Jimmy Bozeman s kapelou the Lazy Pigs. 
 Foto: archiv DK

V pátek 9. září vystoupí v Šumperku v rámci projektu klub Foyer, který letos na jaře předsta-
vil dům kultury, americký muzikant Jimmy Bozeman se svou kapelou the Lazy Pigs. Klub 
Gemini pak ve středu 21. září přivítá profesorku Annu Hogenovou.

Dva koncerty letošního ročníku Klášterních hudebních slavností s podtitulem „Odvaha“ se 
v září uskuteční v šumperském klášterním kostele. Posluchači se mohou těšit na hosta z Berlí-
na a na netradiční uvedení světoznámé skladby Carla Orffa Carmina Burana.

Jindřich Štreit 
a písničkář Nosláva 
přijedou do knihovny

Komponovaný pořad nazvaný Zastavit čas 
nabídne ve čtvrtek 22. září Knihovna TGM. 
Vystoupí na něm fotograf Jindřich Štreit 
a olomoucký písničkář Nosláva. Dějištěm 
bude od 18 hodin velký sál. -red-

Knižní tipy 
pro čtenáře

Z nových knih 
pořízených 
do fondu 
knihovny 
doporučujeme 
román japon-
sko-anglické 
autorky Emily 
Itami Kaligrafie 
zlomu, příběh 
hledání identity 
mladé ženy 
v Japonsku. 
Žena v domácnosti Mizuki má dvě krásné 
děti, tvrdě pracujícího manžela a krásný byt 
v Tokiu. Na první pohled vede dokonalý 
život, přesto se cítí jako v kleci. Když potká 
úspěšného restauratéra Kijošiho, znovu 
s ním objevuje svobodu, přátelství, vlastní 
hlas, chutě, vůně a elektrizující tep svého 
milovaného města. Jenže s každým dalším 
dnem se jí víc otřásá půda pod nohama, a je 
jasné, že až přijde zemětřesení, nezůstane 
kámen na kameni.

Další tipy čtenářům
beletrie: D. Starnone – Střepy na via Gemi-
to, E. Medelová – Zázraky, S. Moreno-Gasr-
ciová – A noc byla jako samet, 
 E. Feldmanová – Živí a ztracení, E. Thomp- 
son – Ztraceny v Paříži, V. Perrinová – Tři, 
C. Rider – Polibek na Mykonu, A. Clayton, 
N. Bocci – Setkání v Římě, A. Kollerová 
Mašková – Přes práh
thriller, detektivka: J. Adler-Olsen – Chlo-
rid sodný, M. Connelly – Temné hodiny,  
T. Pettersson – Nečekaný vrah, S. Lapena –
Nepříliš šťastná rodina, M. Meller – Únikovka
naučná: J. Goodallová –Důvod k naději,   
M. Czernin – Josef II.
dětská: P. Štarková – Největší nemehlo pod 
sluncem, W. Holzwarth – Můj Jimmy,  
T. Parvela – Koumákův blog

Zpracovala M. Hlamichová, 
Knihovna TGM

bude s prodejem a autogramiádou knih díky 
spolupráci s Knihkupectvím Kosmas. -red-
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: Ignaz Seidl (*25. září 1851 v Šumperku, +4. května 1929 v Šumperku)

Brigádní generál František Krátký 
byl československý legionář, voják 
a odbojář, který byl ve svých 49 letech 
popraven nacisty. Narodil se 21. února 
1893 v Kožušanech na Olomoucku. 
Po studiích pracoval jako bankovní 
úředník. Během 1. světové války bojoval 
v 97. pěším pluku na ruské frontě, kde 
byl v červnu 1915 zajat. V březnu 1917 
se přihlásil do Československých legií, 
absolvoval sibiřskou anabázi, do Česko-
slovenska se vrátil v roce 1920 a stal se 
vojákem z povolání. Před mnichovský-
mi událostmi na podzim 1938 dosáhl 
hodnosti plukovníka a zastával post 
velitele Pěšího pluku 13 v Šumperku. 
Během okupace vstoupil do odbojové 
organizace Obrana národa. Za svou 
činnost byl 22. října 1941 zatčen gesta-
pem a v lednu 1942 odsouzen k trestu 
smrti. Následně byl převezen do kon-
centračního tábora Mauthausen, kde 
byl 7. května 1942 rozsudek vykonán.
František Krátký byl 26. dubna 1946 in 
memoriam jmenován čestným obča-
nem města Šumperka. 5. listopadu 1947 
byl in memoriam povýšen do hodnosti 
brigádního generála.
Jeho dcera Blaženka Lenochová 
pravidelně přijížděla do Šumperka, 
kde se účastnila vzpomínkových akcí 
na legionáře a padlé v 2. světové válce. 
Letos 20. července však zemřela. -red-

Po kom 
se jmenuje

GEN. KRÁTKÉHO

V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekon-
strukce nevyužívaného pavilonu P v areálu 
nemocnice. Do roku 1997 sloužil potřebám 
chirurgického oddělení, po jeho přemístě-
ní do jiného pavilonu přestala být budova 
využívána a chátrala. Velká investiční akce 
proměnila zašlou stavbu v oddělení ošetřova-
telské a následné péče, v poslední době je zde 
umístěno i očkovací centrum. Rekonstrukce 
tak vdechla nový život nejstaršímu objektu 
nemocnice, poprvé zprovozněném roku 
1896. V jednopatrovém hlavním pavilonu 
se nacházely  příjímací místnost, byt sekun-

dáře, lékárna, laboratoř, operační sál, pokoje 
pro pacienty, kuchyně a nezbytné sociální 
zařízení. Za budovou stály ještě další tři malé 
pavilony (infekční, interna a sesterský dům). 
Hlavní pavilon však záhy nedostačoval po-
třebám provozu, a proto byl ještě před první 
světovou válkou připraven projekt rozšíření 
stávající budovy o přístavby na obou bočních 
stranách i do dvora. Nemocniční areál ovšem 
procházel a s ohledem na potřeby zdravotnic-
tví prochází stavebními proměnami neustále.

M. Kollerová, 
Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperské proměny: 
Nejstarší budova nemocnice

Hlavní budova šumperské nemocnice na pohlednici z 20. let 20. století. V té době byly parcely na protější 
straně Nemocniční ulice ještě prázdné.  Foto: sbírky VM Šumperk

Současná podoba po rekonstrukci.  Foto: M. Kollerová
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FORTEX STAVBY, a.s. 
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

obsazuje pracovní pozici

kariera@fortex-ags.cz 

Hlavní náplň práce:
●	Komplexní organizace a řízení celé stavby
●	 Jednání se subdodavateli a přebírání odve-

dených prací
●	Řízení lidí a prováděných stavebních prací
●	 Jednání s investory, projektanty, příslušnými 

úřady
●	Vedení stavební dokumentace
●	Příprava podkladů pro fakturaci
●	Kontrola subdodávek a schvalování faktur

Požadavky na kandidáta:
●	Vzdělání VŠ nebo SŠ stavebního směru
●	Praxe s řízením staveb
●	Znalost stavebního zákona a základních 

předpisů ve stavebnictví

STAVBYVEDOUCÍ

800 900 015VOLEJTE ZDARMA

Další informace na www.fortex.cz

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

VÝPRODEJ 
SLUNEČNÍCH 
BRÝLÍ

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

SLEVA 
AŽ 40%

Bližší informace: David Hvižď, 
tel. č. 739 011 677, e-mail: hvizd@edusum.cz

Přijmeme 

KUCHAŘKU/KUCHAŘE
na směnný  provoz

VELKÝ VÝBĚR  I  ZAJÍMAVÉ CENY

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

4.900.000 Kč

NESTAČÍ   VÁM?

MÁME PRO VÁS VĚTŠÍ BYDLENÍ

Celou nabídku
nemovitostí 
naleznete na

FORTEXREALITY.CZ  

tel. 733 734 435 
reality@fortex-ags.cz
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. . .  R E A L I T K A ,  K T E R O U  C H C E Š

SLEDUJTE NÁŠ WEB A BUĎTE 
U nabídek JAKO PRVNÍ

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

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

REALITKA, KTEROU CHCEŠ...

DS
DR. E. BEN

EŠE 12, ŠUM
PERK
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MECHANIK
opravář strojů a zařízení

ELEKTRONIK

PROVOZNÍ 
ELEKTRIKÁŘ

Náš tým
technických služeb
se těší na
nové kolegy!

    583 360 169 pracevtdk.cz

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

• 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

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

POLYKARBONÁTOVÉ 
DESKY 

A PLEXISKLA 
VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

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


