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Informace o aktuálních do-
pravních uzavírkách v Šumper-
ku najdou zájemci na webových 
stránkách města www.sumperk.cz. 
V sekci Komunální služby a pod-
sekci Komunikace informuje 
místní radnice nejen o termínu, 
úseku a délce uzavírky, ale i o ob-
jízdné trase a důvodu uzavření 
dané komunikace. -red-

O uzavírkách informuje web
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Galerii Šumperska vládne erotika

Rozsáhlá bezpečnostní akce se odehrála 
první zářijový pátek v Šumperku. 
 Více na str. 2

www.kytkyrybky.cz

Terezínská 1
(nová žlutá budova
vedle bývalé sauny)

Ing. Eva Šimerdová
+420 739 596 964

Srdečně zveme na prodejní výstavu
Podzim u Zlaté rybky

21. září (9.00 - 18.00. hod)

Sté narozeniny oslavila předposlední 
srpnovou sobotu Růžena Houserková, 
jež bydlí v Tiché ulici.  Více na str. 3

Pořádný rozruch vzbudil v posledních 
týdnech zatím poslední videoklip šum-
perské hudební skupiny O5&Radeček. 
 Více na str. 3 a 8

Volné pokračování úspěšného cyklu Ars longa, vita brevis představuje v Galerii 
Šumperska nejen sexuální výjevy a symboly, ale také milostné náměty ve vý-
tvarném umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí.              Foto: -zk-

Vzduch nasycený erotikou a vůni 
podávaných afrodiziak provázel ver-
nisáž netradiční, námětem však velmi 
atraktivní výstavy, kterou místní mu-
zeum otevřelo minulý týden v Galerii 
Šumperska. Erotiku v muzejních sbír-
kách tu mohou návštěvníci obdivovat 
až do konce ledna příštího roku.

„Výstavy s podobnou tematikou pro-
běhly již v Praze a Brně. My jsme však 
erotiku pojali poněkud jinak. Snažili 
jsme se ukázat její vývoj od pravěku 
do současnosti a zároveň vyprávět ně-
kolik příběhů s erotickým podtextem, 
a to od antiky až po dvacáté století. 
A když si je budete číst, přijdete na to, 
že láska je stále stejná. Je věčná, krásná 
i krutá, prostě taková, jakou ji všichni 
známe i dnes,“ řekla v úvodu vernisá-
že ředitelka muzea Marie Gronychová 
a podotkla, že výstavou volně pokra-
čuje cyklus Ars longa, vita brevis. Její 
zajímavé pojetí přibližuje nejen sexuál-
ní výjevy a symboly, ale také milostné 
náměty v umění a vše, co s erotikou, 
láskou a touhou souvisí. 

Na výstavě má své zastoupení pra-

věké umění, antické předměty a také 
středověk s unikátním exponátem 
Šostýnské venuše z poloviny 14. stole-
tí. Další historická období představují 
milostné výjevy v malířství i plastice 
a nechybí samozřejmě ani součas-
nost. Tu prezentují díla regionálních 
umělců s lehce erotickou tematikou, 
například plastiky Ley Vivotové či 
Antonína Suchana, obrazy Lubomíra 
Bartoše, Věry Kovářové a Miloslavy 
Prokůpkové či umělecké akty fotogra-
fa Josefa Pavlíčka. -zk-

Inzerce 724 521 552
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Pars získal 
stamilionovou zakázku

Významnou zakázku získala nedáv-
no šumperská společnost Pars nova a.s. 
Pro České dráhy zmodernizuje sedma-
třicet motorových vozů řady 842, které 
se využívají zejména na hlavních ne-
elektrifi kovaných tratích. Moderniza-
ce, která bude probíhat v letech 2010 až 
2012 a jež přijde na šest set devadesát 
dva miliony, se zaměří především na 
zlepšení technických parametrů. 

Vozy řady 842, vyrobené v první 
polovině devadesátých let, dostanou 
nové motory, moderní interiér a nové 
sociální zařízení. Vybaveny budou mo-
derním audiovizuálním informačním 
systémem, který usnadní orientaci ces-
tujících.

Společnost Pars má s modernizací 
motorových vozů zkušenosti. V le-
tech 1997 až 2006 například zmoder-
nizovala pět desítek vozů vyráběných 
v 60. a 70.  letech pro mezistátní ex-
pres Vindobona Berlín - Praha - Vídeň 
a přestavěla již téměř stovku vozů, jež 
v současnosti jezdí po regionálních 
tratích jako tzv. Regionovy. Stávající 
zakázka od Českých drah pomůže této 
šumperské fi rmě udržet i v době hos-
podářských potíží zaměstnanost. -red-

Více než sto dvacet stromů vysadí během října a listopa-
du na městských pozemcích Podniky města Šumperka, které 
mají na starosti péči o veřejnou zeleň. Listnaté i jehličnaté 
stromy, několik keřů a také dvě túje převážně nahradí dřevi-
ny již odstraněné, s kácením letos na podzim se pak počítá 
ve třech lokalitách.

„Některé stromy se měly kácet již na jaře. Díky klimatic-
kým podmínkám a brzkému nástupu jara jsme to však ne-
stihli, takže jejich odstranění plánujeme v nadcházejících 
dvou měsících,“ říká technik Pavel Damiančík, který má ve 
společnosti Podniky města Šumperka na starosti údržbu ze-
leně, a jako příklad uvádí pět topolů v ulici Gen. Svobody. 
Místo nich se zde vysadí pět habrů, tři lípy srdčité a okrasná 
jabloň. Mladé okrasné jabloně se na podzim vysadí i v dal-
ších třech lokalitách. Patnáct jich vyroste jako náhradní vý-
sadba za topoly skácené v Sadech 1. máje v Horní Temenici 
směrem k poldru u Tiché ulice, třicet těchto okrasných stro-
mů se objeví v areálu na Benátkách místo loni vykácených 
topolů a dalších čtrnáct jabloní, které nahradí topoly odstra-
něné v areálu sběrných surovin, pak zkrášlí prostor za Brat-
rušovským koupalištěm při Šumavské ulici. 

Místo stromů vykácených při revitalizaci Temence le-
tos Podniky města vysadí v Dolní Temenici dvanáct olší 
a v ulicích Jugoslávské a Potoční jedenatřicet habrů. Dva 
odstraněné kaštany a bílou vrbu na Dvořákově náměstí 
nahradí čtyřikrát svitel latnatý a dva duby, místo bílé vrby, 
jež v polovině března „zmizela“ z Masarykova náměstí, pak 
vyrostou dva jasany - červenolistý a zlatý. V Šumavské ulici 
se jako náhrada za tři skácené stromy objeví šest jehličnanů 

a pět keřů, habr odstraněný v Nemocniční ulici nahradí dva 
stromkové ibišky vysazené za heliportem při Zábřežské uli-
ci, ořešák ze zahrady na Javoříčku nahradí dva stále zelené 
keře a okružní křižovatku, jež vyrůstá při ulicích Šumavské 
a Gen. Svobody, zkrášlí dvě túje.  

Kácet se bude letos na podzim v Jiráskových sadech 
a v ulici 8. května. V prvním případě půjde o jírovec maďal, 
jehož v parku nahradí dvě velkolisté lípy, ve druhém přípa-
dě se pak odstraní čtyři břízy. Místo nich se v ulici Lidické, 
v místech za budovanou autobusovou zastávkou mezi chod-
níkem a panelovým domem, vysadí osm dubů s pyramidální 
korunou. -zk-

Policisté se zaměřili na bezdomovce, 
hledané osoby a nezodpovědné řidiče

Dvě osoby mladší osmnácti let a tři řidiči pod vlivem 
alkoholu, jeden řidič se zjištěnou přítomností amfeta-
minu, dvaatřicet dopravních přestupků a čtyři zadržené 
nezletilé osoby, po nichž bylo vyhlášeno pátrání. To je vý-
sledek rozsáhlé bezpečnostní akce, jež se odehrála první 
zářijový pátek v Šumperku. Zorganizovala ji místní poli-
cie a zapojila do ní i hlídku městských strážníků.

„Zaměřili jsme se na kontrolu bezdomovců a ubyto-
ven, na dodržování dopravních předpisů a v neposlední 
řadě na podávání alkoholu mladistvým,“ uvedl mluvčí 
šumperské policie Miloslav Svatoň. V pátek vpodvečer se 
tak v ulicích Šumperka pohybovalo šestatřicet uniformo-
vaných mužů, policistům z místního obvodního oddělení 
přitom pomáhali nejen kolegové ze Zábřehu a Velkých 
Losin, ale také „dopraváci“ a kriminalisté a nechyběli ani 
dva strážníci Městské policie. Právě ti dorazili jako první 
na zelené prostranství nedaleko prodejny Lidl, kde velmi 

často pobývají lidé bez přístřeší. Bezdomovce posedáva-
jící na podezdívce plotu většinou dobře znali, takže kon-
trola dokladů proběhla poměrně hladce.

Po kontrole parkovišť u velkých marketů a lokalit, 
v nichž se často vyskytují lidé bez přístřeší, prověřili po-
licisté také ubytovny, v nichž by se mohly nacházet hle-
dané osoby. Nedaleko ubytovny na Třemešku zadrželi tři 
nezletilé dívky, které se skrývaly po útěku z výchovného 
ústavu, pro čtvrtou dívku, která „partu“ opustila, si pak 
dojeli domů. 

V policejním hledáčku se ocitly i vytipované restau-
race, bary a diskotéky, v nichž se zaměřili na podávání 
alkoholu mladistvým. „Provedli jsme patnáct dechových 
zkoušek, z nichž dvě byly pozitivní. Jeden z hochů nadý-
chal 0,07 a druhý 0,53 promile a oba shodně uvedli, že 
alkohol jim prodala obsluha Sport baru v Domě kultury. 
Navíc jsme u nich objevili placatku se slivovicí, kterou si 
doma tajně odlili na oslavu narozenin,“ popsal policejní 
mluvčí. 

Dopravní policisté, kteří hlídkovali na všech výjezdech 
ze Šumperka, zkontrolovali během páteční akce čtyři sta 
osm vozidel. Za dvaatřicet dopravních přestupků zin-
kasovali téměř patnáct tisíc korun. Dva řidiče, u nichž 
naměřili 0,07 a 0,12 promile alkoholu, čeká přestupkové 
řízení. Řidič, u kterého hladina alkoholu dosáhla hodno-
ty 1,69 promile, je pak stíhán pro trestný čin obecného 
ohrožení pod vlivem návykové látky. Jako přestupek za-
tím řeší policisté i případ řidiče, u něhož odhalil přístroj 
přítomnost amfetaminu v těle. „V současné době probí-
hají testy, které ukáží, do jaké míry ovlivnila droga cho-
vání řidiče. Po jejich vyhodnocení se rozhodne, zda bude 
případ šetřen jako přestupek nebo trestný čin,“ vysvětlil 
Svatoň a dodal, že v preventivních bezpečnostních akcích 
bude šumperská policie pokračovat. Z. Kvapilová

Vyhraj nad leností 
a nadváhou 

Nedostatečný pohyb a nadbytečný 
příjem potravy provázejí náš každoden-
ní život a jsou příčinou nadváhy a obe-
zity ve světě i u nás. Pro řešení tohoto 
problému ovšem nestačí pouze zmenšit 
porce jídla, ale je nezbytné přidat pravi-
delnou pohybovou aktivitu, pro udržení 
váhy pak je důležitá rovnováha mezi 
energetickým příjmem a výdejem.

K zlepšení návyků v oblasti stravová-
ní a pohybové aktivity vyhlásily Minis-
terstvo zdravotnictví a Státní zdravotní 
ústav 4. ročník kampaně „Přijmi a vy-
dej“ spojené se soutěží o ceny (horská 
kola, sportovní a turistické vybavení).

Kampaň odstartovala 15. srpna a po-
trvá do 15. listopadu. Do soutěže se 
přitom může přihlásit každý - dospělí 
i děti. Elektronická přihláška je k dis-
pozici na www.szu.cz a v tištěné podobě 
v prodejnách Hypernova a Albert a ve 
vybraných lékárnách. Dospělí podle ná-
vodu vypočítají svůj denní energetický 
příjem a výdej a výsledek zašlou jako 
součást přihlášky. Děti do 18 let příjem 
a výdej energie nepočítají a mohou se 
zúčastnit, pokud soutěží celá rodina.  
Do slosování o ceny budou zařazeny 
všechny úplně vyplněné přihlášky bez 
ohledu na výši hodnot energie. Vlast-
ním cílem není ovšem výhra ceny, ale 
zamyšlení se nad svým způsobem života 
ve smyslu sloganu soutěže „Vyhraj nad 
leností a nadváhou - vyhraješ zdraví“. 

R. Prokešová, Státní zdravotní ústav, 
 disl. pracoviště Olomouc

Nová zeleň nahradí odstraněné stromy 

Místo bílé vrby, jež v polovině března „zmizela“ z Masarykova 
náměstí, vyrostou na zelené ploše dva jasany.  Foto: -zk-

Během bezpečnostní akce se policisté zaměřili i na bezdo-
movce.  Foto: -zk-
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V novém zářivě žlutém „šatě“ přivítala po prázdninách 
příchozí Základní škola ve Sluneční ulici v Šumperku. Školní 
budova se zázemím prošla v posledním necelém roce ná-
kladnou rekonstrukcí, jež by měla výrazně snížit její ener-
getickou náročnost. Mnohamilionovou investici zrealizovala 
místní radnice díky evropské a státní dotaci.

„Základní škola ve Sluneční byla energeticky nejnáročněj-
ší budovou v majetku města. Hledali jsme proto možné fi -
nanční zdroje, neboť investici jsme si nemohli dovolit hradit 
pouze z městského rozpočtu,“ uvedl šumperský místostaros-
ta Petr Suchomel. Energetickou náročnost školní budovy tak 
pomohlo Šumperku snížit jedenadvacet a půl milionu korun 
z operačního programu Životní prostředí, které místní rad-
nice obdržela loni z Fondu soudržnosti a od Státního fondu 
životního prostředí. Ke zmíněné dotaci přidalo město ze své 
kasy dalších 9,3 milionu. Náročná investice by přitom měla 
přinést vedle značné roční úspory tepla a provozních nákla-
dů také výrazné snížení emisí kysličníku uhličitého. „Město 
se zavázalo, že ročně uspoří 2122 GJ tepelné energie. Tato 
hodnota vychází z energetického auditu. V případě emisí 
kysličníku uhličitého by mělo dojít k poklesu o 118,83 tuny 
ročně. V následujících pěti letech se tyto hodnoty budou sle-
dovat,“ vysvětlila Eva Mičkechová, jež má na místní radnici 
na starosti strukturální fondy.

Náročný projekt, který zrealizovala brněnská fi rma PSK 
Group s.r.o., jež zvítězila loni v srpnu ve výběrovém říze-
ní, zahrnoval nejen zateplení vlastního pavilonu s třídami, 
ale také spojovacího „krčku“ a pavilonu s kuchyní, jídelnou 

a tělocvičnou. V objektech se vyměnila okna a nutné bylo 
i kompletní zateplení střechy a obvodového pláště budovy. 
Stavba přitom probíhala od loňského října za plného škol-
ního provozu, tečkou pak bylo slavnostní přestřižení pásky 
v závěru letošního srpna.

„Podobný plán má radnice se všemi šumperskými škola-
mi,“ podotkla Mičkechová. Současně prozradila, že město 
již podalo žádosti o dotace z operačního programu Život-
ní prostředí, jež řeší školní budovy nacházející se v ulicích 
Šumavské a Dr. E. Beneše. „V současnosti se předložené žá-
dosti hodnotí, moudřejší bychom měli být koncem letošního 
roku,“ dodala Mičkechová. -zk-

Rekonstrukce školy přinese úsporu na energiích

Ve sluníčkově žlutém „šatě“ přivítala po prázdninách příchozí 
Základní škola ve Sluneční ulici v Šumperku.  Foto: -pk-
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Zastupitelé 
se sejdou zítra

Zítra se sejdou ke svému prv-
nímu poprázdninovému jednání 
šumperští zastupitelé. Seznámí se 
s hospodařením města za první 
pololetí letošního roku a také se 
zprávami o hospodaření příspěv-
kových organizací a organizací za-
ložených městem v již zmíněném 
půlročním období, schválit by měli 
přijetí čtyřicetimilionového úvěru 
a rozpočtová opatření města. Se-
známí se rovněž s plněním inves-
tiční výstavby ke konci letošního 
srpna a chybět nebudou ani další 
fi nanční materiály a rovněž řada 
majetkoprávních záležitostí města. 
Jednání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná ve čtvrtek 17. září 
v 15 hodin v zasedací místnosti 
v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Šumperský zpravodaj 
a Kulturní život Šumperka naleznete 
rovněž na www.sumperk.cz v sekci 

Periodický tisk.

Další Šumperanka oslavila stovku
Hned dvěma srpnovými stoletými 

jubilantkami se může pochlubit město 
Šumperk. A není jistě bez zajímavosti, 
že paní Růžena Houserková se v roce 
1909 narodila v úplně stejný den jako 
Jarmila Králová, o níž jsme psali v mi-
nulém čísle Šumperského zpravodaje.

Růžena Houserková, jež úctyhod-
né kulatiny oslavila 22. srpna, pochází 
z Aloisova ze smíšené česko-německé 
rodiny. Byla předposlední z deseti dětí, 
které manželé Winklerovi vychovali. 
Jako mladá sloužila v Praze a po ná-
vratu na rodnou Moravu se ve čtyřia-
dvaceti letech provdala za o tři roky 
staršího Jaroslava Houserku, který po-
cházel Hrabenova. Zde také bydleli až 
do roku 1946, kdy se s dcerami, třinác-
tiletou Růženou a pětiletou Evou, pře-
stěhovali do rodinného domu v dnešní 
Tiché ulici v Temenici. 

Po několikaleté pauze vyplněné ma-
teřskými povinnostmi pracovala paní 
Růžena až do odchodu na penzi v Hed-
vě, v důchodu pak ještě deset let vypo-
máhala v temenickém zemědělském 
družstvu. „Maminka má velmi dobré 
srdce a byla hodně oblíbená. Má spole-
čenskou povahu a nikdy nezkazila žád-

nou legraci. V mládí dokonce hrávala 
divadlo,“ prozradila dcera Eva Navráti-
lová, která se o maminku stará.

V temenickém domku žije paní 
Růžena, která je čtyřnásobnou ba-
bičkou a čtyřnásobnou prababičkou, 
posledních osm let s rodinou svého 

vnuka a ještě nedávno byla velmi vi-
tální. „V červnu ale nešťastně upadla 
a zlomila si nohu, takže je stále v ne-
mocnici. S pomocí sestřiček se ale už 
snaží chodit. Moc se těšíme, až ji zase 
budeme mít doma,“ přiznala dcera 
Eva. -zk-

Růžena Houserková oslavila v srpnu kulatiny v podobě stých narozenin.  Foto: -zk-

Česká média velebí 
stínový klip

Pořádný rozruch vzbudil v posled-
ních týdnech zatím poslední videoklip 
šumperské hudební skupiny O5&Ra-
deček. České noviny se pozastavují nad 
originálním pojetí klipu i nad úspě-
chem, který vyvolal, neboť video patří 
k nejsledovanějším v TV i na internetu.

Zatímco hudební magazín Report píše 
o klipu k písni Máš mě na svědomí jako 
o originální stínohře s nečekanou vizua-
lizací, deník Blesk šel s chválou ještě dál 
a rovnou klip označil za geniální dílo 
světové úrovně. Za úspěchem hudeb-
ního videa přitom stojí mladí tvůrci ze 
Šumperka, fi lmový střihač Jakub Hlavsa 

a student FAMU Martin Polách. „Při rea-
lizaci natáčení jsme měli volnou ruku, 
Radečci nám do ničeho nemluvili a ta-
ková práce se pak dělá dobře. Klip jsme 
pojali jako bojkot současných líbivých 
prezentací kapel a naprosto jsme potlačili 
postavy členů kapely,“ uvedl kameraman 
Martin Polách.  Pokr. na str. 8

Pojetí videoklipu „Radečků“ je opravdu 
originální.  Foto: Z. Nováček
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Nová lůžka nabízejí 

větší komfort

Celkem čtrnáct nemocničních lůžek 
zakoupila nedávno šumperská nemoc-
nice pro oddělení anestézie, resuscitace 
a intenzivní péče. Lůžka jsou vybavena 
například antidekubitními matracemi, 
speciálními postranicemi či elektrickým 
polohováním. Investice přišla nemocnici 
na půldruhého milionu korun.

„Tři nová lůžka na oddělení ARIP jsou 
vysoce specializovaná především pro 
pacienty v kritickém stavu. Disponují 
výjimečným rozsahem nastavení poloh, 
umožňují laterální náklon až do třice-
ti stupňů na obě strany a rentgenování 
pacienta přímo na oddělení,“ říká hlavní 
sestra Markéta Stržínková. Dalších jede-
náct lůžek je pak určeno pro akutní hos-
pitalizace pacientů. Kromě bezpečného 
ovládání pacientem i ošetřujícím perso-
nálem jsou jejich velkou předností aktivní 
matrace vyrobené z kvalitních materiálů, 
jež významně ovlivňují prevenci vzniku 
proleženin a komfort pacienta.

Dalších jedenácti nových lůžek se pak 
brzy dočká i ošetřovatelský úsek interní-
ho oddělení. Kromě moderního desig-
nu, praktického konstrukčního řešení 
a odolnosti použitých materiálů budou 
nové postele vybaveny pasivními mat-
racemi nejvyššího typu a postranicemi, 
které zvyšují ochranu proti možnému 
pádu. -red-

Veteráni na atletickém 
mistrovství bodovali

Stotisícové fi nské město Lahti zaplnilo 
na přelomu července a srpna téměř pět 
tisíc atletů - veteránů z šestaosmdesáti 
zemí světa. Českou republiku zastupova-
la na tomto osmnáctém světovém atletic-
kém šampionátu veteránů šedesátičlenná 
výprava, jež nakonec obsadila v pořadí 
národů pětadvacátou příčku a domů 
odjížděla s šesti zlatými, devíti stříbrný-
mi a devíti bronzovými medailemi. Na 
skvělé reprezentaci se podíleli i členové 
atletického oddílu TJ Šumperk.

V kategorii W 60 startovala Šumpe-
ranka Jarmila Klimešová. Její oštěp do-

létl na hranici 33,21 metru a odměnou 
za tento skvělý výkon byla zlatá medaile. 
Ve vrhačském pětiboji pak skončila tato 
šumperská atletka se ziskem 3 802 body 
třetí a ve vrhu koulí obsadila výkonem 
10,11 metru páté místo. Barvy Šumperka 
hájil v Lahti rovněž Květoslav Vykydal, 
který se v kategorii M 70 probojoval do 
fi nále běhu na osmdesát metrů překá-
žek a časem 14,93 sec. obsadil šestou 
příčku. Ve skoku vysokém pak získal vý-
konem 124 cm místo sedmé. Účast obou 
atletů na světovém šampionátu, kteří ve 
Finsku předvedli skvělé výkony, podpo-
řilo několik místních sponzorů.  -zk-

Na očním oddělení 
mají novou lampu

Novou moderní operační lampu, která 
nahradila dvě jednoduché již dosluhující 
ambulantní lampy, uvedlo nedávno do 
provozu oční oddělení šumperské nemoc-
nice. Lampa za více než sto tisíc korun 
slouží na malém očním sálku především 
pro kosmetické operace v oblasti očí.

„Staré ambulantní lampy již dosluho-
valy a navíc nebyly vhodné pro jemnou 
oční a kosmetickou operativu. Nové 
vybavení je tzv. bezzástinové, ze stropu 
zavěšené osvětlení s jedním hlavním 
a jedním satelitním svítidlem s relativ-
ně malým operačním polem, minimál-
ním tepelným vyzařováním a snadnou 
„manévrovatelností,“ popisuje výhody 
nového vybavení vedoucí oddělení zdra-
votnické techniky Šumperské nemocnice 
Petr Brož. Nová lampa slouží především 
ke kosmetickým zákrokům, jako jsou 
například korekce převislé kůže víček, 
malých útvarů nádorového charakteru, 
řešení problémů s névy, znaménky, cysta-
mi a podobně. 

Šumperská nemocnice v posledních le-
tech trvale investuje do nového přístrojo-
vého a zdravotnického vybavení. Jen loni 
to bylo přes dvacet milionů.             -tz, zk-

Děti sportovaly v muzeu 

Netradičně se mohly rozloučit 
s prázdninami děti, které zamířily po-
slední srpnovou sobotu do šumperského 
muzea. To pro ně uspořádalo na nádvo-

ří Pavlínina dvora akci nazvanou Dětský 
den, aneb sportem ku zdraví v zemích 
Evropské unie. Ti, kteří přišli, se roz-
loučili nejen s létem a prázdninami, ale 
mnozí si odnesli i cennou odměnu.

„Srpnovou akcí jsme navázali na 
loňský Dětský den v závěru prázdnin. 
Zatímco první ročník nesl název I pej-
skům končí prázdniny a byl zároveň 
derniérou Velké  psí výstavy, letos žije-
me  ve znamení sportu. Ve sportovním 
duchu se totiž nesla nejen Muzejní noc, 
ale i výstava Šumperk - město sportu, 
jež trvá do 20. září,“ vysvětlila tisková 
mluvčí šumperského muzea Miluše 
Berková a dodala, že spolupořadatelem 
Dětského dne bylo Městské evropské 
informační středisko. I z tohoto důvodu 
dostali prostor v Pavlínině dvoře také 
sporty a sportovci ze zemí Evropské 
unie.

Od návštěvy místního muzea ne-
odradilo poslední srpnovou sobotu 
malé sportovce ani deštivé počasí. Na 
zrekonstruované nádvoří zamířilo na 
tři sta padesát dětí, jež změřily své síly 
v „klukovském“ a „holčičím“ desetiboji 
různých věkových kategorií do pat-
nácti let. Zastoupení zde přitom měla 
sportovní a moderní gymnastika, ho-
kej, košíková, fotbal, házená, kuželky, 
lukostřelba, baseball a golf. Odměnou 
pro vítěze, který získal nejvíc bodů ze 
všech disciplín, byl kromě hlavní ceny 
především zlatý pohár. „Zájem veřej-
nosti nás mile překvapil. Příští rok tak 
chceme v tradici pokračovat,“ ujistila 
Berková. -zk-

Na Komíně se putovalo 
za zdravím

Zajímavá akce proběhla v pátek 
4.  září v areálu hřiště šumperského Ko-
munitního centra „Komín“. Nesla název 
Putování za zdravím a pro školáky i ve-
řejnost ji uspořádala Vila Doris ve spo-
lupráci se Státním zdravotním ústavem, 
dislokovaným pracovištěm Olomouc.

Přestože počasí účastníkům akce pří-
liš nepřálo, na hřiště ke Komínu přišlo 
více než dvě stě čtyřicet dětí a dospě-
lých. „Dopolední Putování bylo vyhra-
zeno především dětem z přihlášených 
základních škol, odpoledne si pak trasu 

se stanovišti prošli rodiče s menšími 
dětmi,“ vysvětluje Radka Prokešová 
z Centra zdraví a životních podmínek 
při Státním zdravotním ústavu. Děti 
i dospělí podle ní získali na jednotlivých 
stanovištích odpovědi na otázky z ob-
lasti zdravé výživy, duševního zdraví, 
prevence úrazů a první pomoci. Mohli 
se dozvědět, proč je škodlivé kouření ci-
garet a vodní dýmky a mnohé děti si pak 
vyzkoušely lanové aktivity. Pro dospělé 
byly navíc k dispozici informace o čin-
nosti organizací a poraden zabývajících 
se podporou zdravého životního stylu 
a rodiny, včetně jejich adresáře. 

„O tom, že se Putování líbilo, svědčila 
nejen převaha usměvavých „smajlíků“ 
při hodnocení akce v cíli, ale také to, že 
některé z dětí si prošly odpoledne trasu 
ještě jednou,“ říká s úsměvem Prokešo-
vá a podotýká, že akci fi nančně podpo-
řilo Město Šumperk. „Müsli tyčinky pro 
děti dodala fi rma Úsovsko. Jí i město 
patří naše poděkování,“ uzavírá organi-
zátorka akce.   -red-

Nová lůžka jsou vybavena například an-
tidekubitními matracemi, speciálními 
postranicemi či elektrickým polohováním. 
 Foto: archiv

Šumperská atletka Jarmila Klimešová star-
ší (uprostřed) dovezla ze světového šampio-
nátu zlato za hod oštěpem.  Foto: archiv

V závěru srpna se v šumperském muzeu 
loučily děti s prázdninami sportem. 
 Foto: archiv VM

Na Komíně se mohli děti i dospělí dozvě-
dět mnoho informací o zdravé výživě, 
duševním zdraví, prevenci úrazů i první 
pomoci.  Foto: -zk-

Muzeum shání 
snímky z roku 1989

„Naše slovo psalo, že nás bylo 
málo“ - toto heslo, které skan-
dovali studenti u Gottwaldovy 
sochy v polistopadových dnech 
roku 1989, upomíná na atmosfé-
ru převratových dnů v Šumperku. 
Díky zachovaným dokumentům 
šumperského Občanského fóra, 
uloženým v SOA Šumperk, a ma-
teriálům z dramatických dnů roku 
1989 v muzejních sbírkách může 
Vlastivědné muzeum připravit 
k dvacetiletému výročí výstavu 
připomínající listopad 1989 v re-
gionu. Překvapivě se dochovalo 
málo fotografi í z těchto událos-
tí, proto prosíme, pokud někdo 
může poskytnout snímky z listo-
padu a prosince 1989 pro připra-
vovaný projekt, uvítáme i další 
dokumenty. Výstava bude zaháje-
na 26. října.

 M. Berková, VM Šumperk
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Gymnasium, Gymnázium, Střední škola 
všeobecně vzdělávací, Gymnázium..., 

to jsem já, instituce sui generis ve městě na 
Krásném Vrchu! Je mi devadesát let! Nece-

lých sto let sinusoidní historie... 
generace a generace studentů a absolventů, 

desítky a desítky vyučujících různých oborů, 
desítky správních a technických 

zaměstnanců! Raduji se a slavím, radujme se 
a slavme pospolu!

Vážené absolventky, vážení absolventi, milé studentky a milí studenti 
současnosti, vážené a vážení - bývalé a bývalí i stávající - vyučující, 

nepostradatelné a nepostradatelní správní a techničtí zaměstnanci!!!... 
Všichni přátelé - příznivci šumperského gymnázia! 

V í t e j t e  v  říjnu 2009 !!!

Pátek 2. října a sobota 3. října 
Dny otevřených dveří, dny setkání, dny vzpomínek...

Program - společný oběma dnům:
*GYMNÁZIUM: 8:00-13:00 Ianua gymnasii reserata, dveře školy otevřeny... 

vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vyhnáni, přičemž srovnávání 
„tehdy a nyní“ (ne)bolí...

*DŮM KULTURY: 15:00-24:00 Gaudeamus igitur, radujme se tedy... slovem, 
občerstvením, hudbou, tancem, studentskými intermezzy, slovem...

Vstupenky, kontakt, rezervace: vše na gymnaziálních webových stránkách 
www.gymspk.cz (aktualizováno průběžně) *podrobnější informace: 

Eva Pálková, palkovaeva@seznam.cz, tel.č. 583 313 518 (školní knihovna) 
*Koupě/rezervace vstupenek v ceně 150 Kč: ve všední dny u S. Dvořákové 
a P. Jelinkové, tel.č. 583 313 511 od 8:00 do 14:00 (kancelář školy); mailové 
objednávky na adrese rezervace.gym90@seznam.cz; telefonické informace

po 14. hodině u H. Záchové, tel.č. 737 815 083.

Občanská poradna 
poradí nejen s dluhy

Od léta loňského roku mohou obyvatelé Šumperka 
a okolí využít služby detašovaného pracoviště Občanské 
poradny. Ta působí při občanském sdružení SPOLEČNĚ 
- JEKHETANE, jež sídlí v Ostravě.

V občanské poradně pomáháme lidem v nepříznivé 
životní situaci. Jsme schopni pomoci uživatelům našich 
služeb řešit problémy v mnoha oblastech - sociální po-
moc, sociální dávky, pracovně právní vztahy a zaměstna-
nost, ochrana spotřebitele, bydlení, rodinné a partnerské 
vztahy a v oblasti fi nanční a rozpočtové problematiky 
(zejména v oblasti dluhů). Právě dluhovou problemati-
kou se poradna z velké části zabývá. V této souvislosti je 
zapojena do projektu „Finanční gramotností proti dlu-
hové pasti“, na kterém se podílí s Asociací občanských 
poraden s ČSOB, a.s., Poštovní spořitelnou, a.s. a spolu 
s dalšími členskými poradnami AOP. 

Nejsme fi nanční poradci a nesledujeme nejvýhodnější 
úroky, za které si lze půjčit. Dokážeme ale spočítat, zda 
bude mít uživatel služby na splácení, jak správně sestavit 
osobní/rodinný rozpočet a sdělíme veškerá rizika spojená 
se životem na dluh. Cílem dluhového poradenství není 
odrazování od úvěrů, ale zamezení stavu, kdy si člověk 
musí půjčit proto, aby mohl splatit dosavadní dluhy. Po-
kud se ovšem jednotlivec nebo rodina ocitnou v dluhové 
pasti, umíme navrhnout řešení takovéto situace pod pod-
mínkou, že dlužník má opravdový zájem se dluhů zbavit. 
Umíme pomoci také s návrhem na povolení oddlužení. 

Od června sídlí poradna na nové adrese Bulharská  1 
(rohový dům při Radniční ulici), v blízkosti náměs-
tí Míru. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 
583 211 833 nebo prostřednictvím elektronické pošty: 
poradna.sumperk@jekhetane.cz. Další informace nalez-
nete na www.jekhetane.cz. Služby poskytuje občanská 
poradna zdarma.  Veronika Bílá, 

 vedoucí občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE

Hasiči změřili síly ve víceboji
V „plné polní“ se předposlední srpnovou sobotu 

předvedli veřejnosti šumperští dobrovolní hasiči. 
Své síly změřili na nádvoří místního muzea s dalšími 
dobrovolníky i profesionály během závodu nazvané-
ho „Šumperská liga T.F.A. 2009“. 

Divákům, kterých se krátce po poledni sešlo na 
nádvoří muzea požehnaně, nabídl závod atrak-
tivní podívanou. „Zkratka T.F.A. skrývá anglické 
spojení Toughest Firefi ghter Alive, znamenající ve 
volném překladu Nejtvrdší hasič přežívá. V našich 
podmínkách je soutěž určena všem profesionálním 
i dobrovolným hasičům, kteří mají osvědčení pro 
práci s dýchacím přístrojem,“ uvedl velitel jednotky 
temenických hasičů Pavel Koutný. „Domluvili jsme 
se se sbory dobrovolných hasičů v Lošticích, Loučné 
nad Desnou a Třech Dvorech u Litovle na společné 
soutěži s tím, že u každého z organizátorů proběh-
ne vždy jeden závod. Náš je v pořadí již třetí,“ dodal 
Koutný.

Na trávníku Pavlínina dvora změřilo své síly 
a zručnost jedenatřicet dobrovolníků i profesionálů 
ve dvou kategoriích, jež dělila věková hranice čtyři-
ceti let. Hasiči oblečení do kompletního třívrstvého 
ochranného oděvu, s nasazenou přilbou a s dýcha-
cím přístrojem se spuštěnou automatikou se utkali 
ve víceboji tvořeném osmi disciplínami. Kromě roz-
tažení a poté smotání hadic s proudnicemi zdolávali 
dvoumetrovou dřevěnou bariéru a zápasili s šede-
sátikilovým kladivem. Poté vystoupali po žebříku 
na konstrukci do výše druhého patra, kam vzápětí 
lanem vytahovali barel vody. Následovalo podlézání 
překážky a přenášení fi guríny vážící pětasedmdesát 
kilogramů. To vše pak korunoval na závěr běh s dvě-
ma pětadvacetikilogramovými barely vody do cíle.

Nejlepší v kategorii do čtyřiceti let byl z pěta-

dvaceti účastníků Miloš Jelínek ze sboru Olomouc 
- Černovír, temenický Tomáš Jirout skončil s časem 
3:38:04 na třetím místě. Vyšší věkovou kategorii pak 
vyhrál Jaromír Barcuch ze šumperské profesionální 
stanice. „Celkově je Tomáš Jirout v průběžném po-
řadí první s padesáti body a má osmibodový náskok 
před druhým nejlepším Martinem Skácelem ze Tří 
Dvorů. Další náš dobrovolník, Roman Krupička, 
je se šestadvaceti body v průběžném pořadí pátý,“ 
pochlubil se očividně potěšený velitel temenické 
jednotky. Ten je s průběhem šumperského závodu 
spokojený. „Je jen škoda, že kolem třetí odpoledne 
začalo pršet, takže jsme nemohli rozjet doprovodný 
program a lidé odcházeli. Ti skalní ale samozřejmě 
zůstali a fandili až do konce,“ podotkl Koutný a při-
pomněl, že Šumperskou ligu uzavře poslední čtvr-
tý závod o tomto víkendu. Hostit ho bude v sobotu 
19. září od 13 hodin Loučná nad Desnou. -zk-

Hasiči se v Pavlínině dvoře utkali ve víceboji tvořeném 
osmi disciplínami.  Foto: -kp-

Cestička k úspěchu získala grant 
z evropského fondu

Město Šumperk opět zabodovalo 
u Evropské unie. Na projekt Cestička 
k úspěchu získalo v rámci Partner-
ství Comenius Regio grant v celkové 
výši pětadvacet tisíc eur. Peníze jsou 
přitom určeny na podporu a rozvoj 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
mateřských škol, kteří budou praco-
vat s mimořádně nadanými dětmi, na 
rozšíření a zkvalitnění výběru mimo-
řádně nadaných   dětí a v neposlední 
řadě na metodickou pomoc pedago-
gům i rodině.

„Návrh projektu Cestička k úspěchu 
předložilo město ve spolupráci s part-
nerskou Prievidzou. Dalšími partnery 
pak jsou naše mateřinka Veselá školka, 
místní pracoviště Pedagogicko-psy-
chologické poradny Olomouckého 
kraje, mateřská škola z partnerského 
města Prievidza a tamní Centrum pe-
dagogicko-psychologického poraden-
stva a prevencie,“ vypočítává jednot-
livé partnery vedoucí odboru škol-
ství, kultury a vnějších vztahů Hana 
Kolaříková, která je koordinátorkou 
projektu, jehož cílem je především 
obohacení nabídky vzdělávacích příle-
žitostí a posílení spolupráce mezi insti-
tucemi odpovědnými za školní vzdělá-

vání a školami v různých regionech Ev-
ropy. „Jde také o navázání vztahů mezi 
partnerskými institucemi, získávání 
profesních zkušeností v odborné peda-
gogické praxi při výchově a vzdělávání 
mimořádně nadaných dětí a vzájemné 
využití příkladů dobré praxe,“ upřes-
ňuje Kolaříková.

Součástí projektu budou pracovní 
výměnné návštěvy, tvorba propagač-
ních a odborných materiálů pro širší 
pedagogickou veřejnost, ukázky práce 
s nadanými dětmi, metodické mate-
riály a kromě jiného i uspořádání me-
zinárodní konference k problematice 
mimořádně nadaných dětí v Šumper-
ku. „Přínosem pro zúčastněné institu-
ce bude poznání vzdělávacího systému 
a kultury hostitelské země a získávání 
praktických zkušeností a profesních 
dovedností s výukou a mentalitou 
skupiny mimořádně nadaných dětí. 
Předpokládáme i navázání osobních 
kontaktů s kolegy ze zahraničí a za-
pojení hostitelských institucí do další 
širší mezinárodní spolupráce, poznání 
vzdělávacích systémů v Evropě a v ne-
poslední řadě i prohloubení jazykových 
dovedností,“ plánuje koordinátorka 
projektu. -aj, zk-
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Divadlo láká na Mastičkáře

Šumperské divadlo čeká tuto sobotu první večerní pre-
miéra nové sezony. Od  půl osmé večer bude divadelní sál 
patřit Mastičkáři neboli Mistru Severinovi a jeho pomoc-
níkům. 

Veršovaná komická vložka se původně hrála v přestáv-
kách pašijových her a sloužila jako jakési odlehčení v příbě-
hu putování tří Marií k Ježíšovu hrobu. Pro svou nevázanost 
a obhroublost byl však Mastičkář později z půdy chrámů 
vykázán na náměstí a díky tomu je považován za první po-
kus o divadlo v českém jazyce. V Šumperku přinese nový 
pohled na středověkou lidovou zábavu režisérka Hana Mi-
kolášková. Chytlavé songy, jadrný jazyk a nevázaná legrace 
budou zřejmě lákadlem především pro mladší generaci. 
Bavit ale se jistě budou i „zkušenější“ diváci.

Součástí slavnostního premiérového večera bude zaháje-
ní výstavy výtvarného sdružení Mixtum Compositum. Své 
práce tu představí Alice Estefáni, Dana Marková, Jarmila 
Petrová, Ilda Pitrová a Dagmar Sochorová, které sdružuje 
malba, práce s textilem, divadelní tvorba, skleněná plastika 
a vitráže. -red-

Podzimní část Klasiky Viva 
zahájí Trio Siraels

První koncert podzimní části cyklu Klasika Viva, který 
v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, naplá-
novali organizátoři na středu 23. září. V tento den bude 
klášterní kostel patřit Triu Siraels. 

Tři umělecké osobnosti, klavíristka Lada Bartošová, so-
pranistka Pavlína Senić a violistka Jitka Hosprová, se sešly 
ke vzájemné spolupráci v netradičním komorním triu. 
Rozhodly se společnou interpretací přibližovat klasickou 
hudbu širokému okruhu posluchačů. Netradiční 
kombinace zpěv - klavír - viola 
odbourává mezníky zastara-
lých konvencí a svým svěžím 
pojetím vytváří příjemnou 
atmosféru při vystoupeních, 
která se vyznačují vysokou 
uměleckou kvalitou a profe-
sionálním přístupem. Vstu-
penky na šumperský koncert 
si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury 
Šumperk a v Regionálním 
a městském informačním 
centru.  -red-

Bitva o Džemkap vrcholí

Čtyřčlenná fi nálová sestava hudebních skupin se už brzy 
utká o vítězství v soutěži Džemkap. Cílem soutěže je zvidi-
telnit nové nadějné kapely. Ty, které v soutěži uspějí, získají 
prostor v hlavním programu známého festivalu Džemfest 
a další koncertní nabídky.

Letošní sedmý ročník vyhledávací soutěže opět vzbudil 
zájem mladých hudebníků. Pořadatelům přišlo jednadvacet 
nahrávek s přihláškou. Porota vybrala čtyři nejzajímavější 
kapely, které se na živo představí na fi nálovém koncertu 
Džemkapu v pátek 25. září v Domě kultury Šumperk.

Džemkap bude mít dva vítěze a oba si zvolí diváci. Ka-
pely s největším počtem hlasů vyhrají a dostanou možnost 
hrát na Džemfestu po boku hvězd. V minulých ročnících 
bylo navíc zvykem, že vítězové Džemkapu zahráli na živo 
v přímém přenosu České televize v pořadu Dobré ráno 
s ČT. -op-

Komorní Trio Siraels. 
 Foto: archiv

Město nabízí k ročnímu pronájmu byt
Město Šumperk oznamuje občanům možnost pro-

nájmu bytu, který je v majetku šumperské společnosti 
ŠMR a.s. a k němuž má Město dispoziční právo. Byt 
č. 303 se nachází ve 3. nadzemním podlaží v Žižkově 
ulici 1. Jedná se o byt 2+1 o výměře asi 57 m2, včetně 
sklepa. Měsíční nájemné činí asi 3300 Kč + měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu na jednu 
osobu činí asi 400 Kč (Nejsou zahrnuty zálohy na 
elektrickou energii v bytě, el. vytápění a ohřev vody. 
Ty platí nájemce přímo dodavateli služeb.). Byt je vol-
ný od 1.11. 2009. Doba nájmu: určitá - 1 rok, nájemné 
a zálohy na služby spojené s užívám bytu jsou hra-
zené předem na celou dobu trvání nájmu. Nájemné 
a zálohy na služby spojené s užíváním bytu na dobu 
nájmu - 1 rok činí asi 44.400 Kč.

Žádosti o přidělení výše uvedeného bytu je možno 

podat na majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), oddělení správy majetku, 
dveře č. 410 v přízemí, a to písemně volnou formou 
nejpozději do středy 30. září 2009 do 17 hodin. 
K žádosti je nutné doložit náležitosti uvedené ve 
„Směrnici Rady města Šumperka k přidělování obec-
ních bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1, majetkoprávní odbor - oddělení správy majetku). 
Informace ke „Směrnici..“ získá každý zájemce na 
úřední desce Městského úřadu Šumperk, na interne-
tových stránkách města (www.sumperk.cz), na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) na infor-
macích nebo na majetkoprávním odboru v přízemí 
(oddělení správy majetku). Výsledky vyhodnocení 
žádostí budou známy 12. října 2009. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

ZUŠ zapisuje mladé umělce
Základní umělecká škola v Šumperku vyhlásila již 

tradičně zápis do hudebního, tanečního a výtvarné-
ho oboru, jež ve školním roce 2009/2010 opět ote-
vírá. Zápis probíhá po celé září. Během něj vyplní 
rodiče nebo žáci přihlášku ke studiu, v níž je nutné 
uvést rodné číslo dítěte, a získají další informace. 

Hudební obor místní „Zušky“ nabízí výuku na 
akordeon, bicí a dechové nástroje, housle, klavír, 
keyboard, kytaru a zpěv. Žáci se přitom úspěšně 
umisťují v celostátních soutěžích a někteří dále 
pokračují ve studiu na konzervatoři. Děti ve věku 
6-7 let, případně i starší, pokud to kapacita školy 
dovolí, se mohou hlásit v hlavní budově ZUŠ v Že-
rotínově ulici 11, a to denně v době od 15 do 18 ho-
din. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 
583 214 361.

Taneční obor, jehož žáci dosahují vynikajících 
výsledků v celostátních přehlídkách scénického 

tance a získávají předpoklady ke studiu na konzer-
vatoři v Praze a Brně, přijímá zájemkyně i zájem-
ce od čtyř do deseti let v budově ZUŠ v Langrově 
ulici 34 (budova bývalých jeslí naproti restauraci 
Koruna, vchod do zahrady vedle lékárny U krále 
Jiřího) denně od 14 do 17 hodin. Ve stejném ob-
jektu pak probíhá denně od 14 do 17 hodin i zá-
pis do výtvarného oboru. Přihlásit se mohou děti 
všech věkových kategorií starší šesti let i studenti 
středních škol. Osvojí si zde různé výtvarné tech-
niky, budoucí zájemce o studium na středních či 
vysokých školách s výtvarným pak škola připraví 
k talentovým zkouškám. Žáci a studenti se pravi-
delně představují na výstavách a získávají ocenění 
v celostátních i mezinárodních soutěžích. Bližší 
informace k oběma zmíněným oborům lze získat 
v odpoledních hodinách i na telefonu 583 213 678.
 -red-

Studenti chystají „sedánkové“ klání
Sedánek je název recesistického závodu určeného 

zejména studentům šumperských středních škol. 
Po loňské odmlce proběhne letos šestý ročník a vý-
jimečný bude tím, že se do netradičního klání bu-
dou moci zapojit i zájemci z řad veřejnos-
ti. Šanci dostanou ve středu 23.  září 
odpoledne na Hlavní třídě.

„Vlastního závodu se účastní 
přihlášené osmičlenné týmy, 
které se vpřed pohybují spe-
cifickou metodou tzv. se-
dánkování. Laicky řečeno, 
celý team sedí na zemi, jeho 
poslední člen vybíhá vpřed, 
sedá si, vzápětí vybíhá nový 
zadní článek, dosedá vpředu 
a to celé se opakuje. Proti sobě 
bojují vždy dva týmy,“ vysvětluje 
hlavní organizátor akce, šumperský 
gymnazista Tomáš Kohout, a prozrazu-
je, že odměnou pro účastníky bude množství 
symbolických ocenění. Ten nejlepší tým pak získá 
hlavní cenu - putovní trofej, kterou je židle s pod-
pisy všech dřívějších vítězů. Chybět nebude ani do-
provodný program.

„Přestože je Sedánek určen primárně pro stu-
denty středních škol, v letošním ročníku se bude 
moci zúčastnit i veřejnost,“ zdůrazňuje Kohout. 
Závod, který pořádají studenti místních středních 

škol, proběhne ve středu 23. září s tím, 
že prezentace odstartuje v 16 hodin 

u obchodního domu Jednota. Po 
slavnostním zahájení kolem páté 

odpolední pak vypukne vlastní 
„sedánkové“ klání. „Délka zá-
vodu závisí na počtu účastní-
ků, finálové boje a vyhlášení 
výsledků je však plánováno 
asi na sedmou podvečerní,“ 
říká hlavní organizátor a při-

pomíná, že účastníci závo-
du zaplatí symbolických deset 

korun. „Hlavním cílem akce je 
budování přátelských vztahů mezi 

studenty různých středních škol v Šum-
perku, neméně důležité je pak nabídnutí alter-

nativy konzumní zábavy,“ dodává na závěr Kohout. 
Bližší informace k neobvyklé akci lze získat na ad-
rese sedanek09.webnode.cz, případně na telefonu 
605 050 157. -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Výstava trvá do 20.9.
Hollarova galerie Archeologické objevy v Šumperku -
 Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008 v našem 
 městě Výstava trvá do 30.9. 
Rytířský sál a předsálí  Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 
 - Akvarely Vojty Nováka Výstava trvá do 27.9.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
a nádvoří Pavlínina dvora Výstava trvá do 31.1. 2010. 
Klášterní kostel Arnošt Hrabal - básník lesa Výstava grafi ckých listů 
 ze sbírky šumperského muzea trvá do 30.9.
Akce v klášterním kostele: 19.9. v 16 hodin - koncert Šumperského dětského sboru, 
25.9. v 9 hodin  - imatrikulace studentů VŠB Ostrava 
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je pro veřejnost otevřen 
út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 osob si 
mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Na-
vrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 
hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

Den české státnosti - pondělí 28. září
na všech zařízeních VM Šumperk budou vstupy zdarma

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hod., 
klášterní kostel 9-12 hod. a 13-16 hod.

KINO OKO
16.9. jen v 17.30 hodin  Jánošík, SR, ČR, Polsko, Maďarsko, dobrodružný, historický
16.9. jen ve 20 hodin  Hanebný pancharti, USA, akční, válečný
17.-18.9. jen v 17.30 hodin  G.I. Joe, USA, akční
17.-18.9. jen ve 20 hodin  Muži v říji, ČR, komedie   
Ve čtvrtek 17.9. ve 20 hodin bude hostem v kině Oko populární český herec Igor Bareš.
19.9. jen v 16 hodin  Impyho dobrodružství, Německo, ČZ 
 Hrajeme pro nejmenší
19.-20.9. jen v 17.30 hodin  G.I. Joe, USA, akční
19.-20.9. jen ve 20 hodin  Muži v říji, ČR, komedie
21.-22.9. jen v 17.30 hodin  Piráti na vlnách, Velká Británie, hudební komedie
21.-22.9. jen ve 20 hodin  Zack a Miri točí porno, USA, romantická komedie
23.9. jen v 18 hodin  Zack a Miri točí porno, USA, romantická komedie
23.9. jen ve 20 hodin Piráti na vlnách, Velká Británie, hudební komedie
24.9. jen v 18 hodin  Operace Dunaj, ČR, Polsko, komedie
24.9. jen ve 20 hodin  Jak se vaří dějiny, Slovensko, ČR, Rakousko Artvečer - FK
25.-27.9. jen v 17 hodin  Harry Potter a princ dvojí krve, USA, dobrodružná fantasy, ČZ 
 Hrajeme pro děti
25.-27.9. jen ve 20 hodin  Operace Dunaj, ČR, Polsko, komedie 
28.-29.9. jen v 17 hodin  Harry Potter a princ dvojí krve, USA, dobrodružná fantasy, ČZ 
 Hrajeme pro děti
28.-29.9. jen ve 20 hodin  Hodinu nevíš, ČR, SR, drama
30.9. jen v 17 hodin  Harry Potter a princ dvojí krve, USA, dobrodružná fantasy, ČZ 
 Hrajeme pro děti
30.9. jen ve 20 hodin  Architekt odpadu, Velká Británie   Artvečer - FK
1.-4.10. jen v 16.30 hodin  G Force, USA, akční, dobrodružný, fantasy 
 Hrajeme pro děti
1.-4.10. jen v 18.15 hodin  Pokoj v duši, Slovensko, drama
1.-4.10. jen ve 20 hodin  Únos vlaku 1 2 3, USA, Velká Británie, krimi, thriller, drama
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  
www.knihovnaspk.cz. 

DŮM KULTURY
16.9. od 19 hodin v G klubu  Reinkarnace a hlubinná terapie  Přednáška
19.9. od 12 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky: BG NOVA, 
 RAMPUS, A.M. ÚLET, MY, ALAMABA a další.
23.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Marie Rottrová & skupina Flamingo
25.9. od 19.30 hodin ve foyer DK  DŽEMKAP 2009 Genius Mess Poets
 (Šumperk), Blackerfeed (Šumperk), 
 Alice Number´s (Pohořelice), 
 Th e Idiots (Šumperk). 
26.9. od 9 do 13 hodin ve velké sále DK  Power jóga s Vaškem Krejčíkem
1.10. od 19.30 hodin v G klubu  Elisabeth Lohninger Quartet (USA) 
 Host: Simple Pleasures (Šumperk). 
4.10. od 15 hodin ve velkém sále DK Baví vás Kuk a Cuk  Hudební divadlo pro děti Brno

D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - 
tel. č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
18.9. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Večer šansonů  VK   
19.9. v 19.30 hodin  Mastičkář   P, VK 
23.9. v 19.30 hodin  Mastičkář   A, X, VK
24.9. v 17 hodin  Mastičkář   S, X, VK
26.9. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě    VK 
3.10. v 19.30 hodin  Mastičkář   F, VK 
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Hana Rysová: „Řeč kamene“ 
 (černobílá a barevná fotografi e) Výstava trvá do 4.10.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kresba, malba, plakátová tvorba 
 Výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk bude zahájena 17.9. v 16 hodin.
Vila Doris „NEviditelní“ Výstava fotografa a dobrovolníka 
 INEX-Sdružení dobrovolných aktivit Lukáše Houdka trvá 
 na „Komíně“ do 28.11.
Divadlo Šumperk Mixtum Compositum (textilní obrazy) 
 Výstava, která potrvá do  30.10., bude zahájena 19.9. 

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. 
(A. Saint-Exupéry)

POMÁHÁME NEVIDOMÝM, POMŮŽETE I VY? 

Je to jednoduché, stačí poslat dárcovskou SMS  ve tvaru DMS BILEDNY na 
telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Tyfl oCentrum obdrží 27 Kč. Nyní 
můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku: Stačí 
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK BILEDNY na číslo 87 777 a každý měsíc vám 

bude automaticky odečtena částka 30 Kč.  Přispět lze i na účet sbírky 
u Raiff eisenbank a.s., číslo účtu 2057653028/5500. 

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
17.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
22.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
1.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 14.30 do 16.30 hodin  
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.
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DDM U RADNICE
3.10. od 9 do 14 hodin  Keramika pro každého
v keramické dílně DDM ve 2. patře  
3.10. od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM ve 3. patře Šperkování 
 Výroba šperků z drátů a korálků 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č.  583 214 076, 583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
18.9. v 19.30 hodin z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami 
 Start mezi 19.30 a 20.00 hodin z náměstí 
 Míru (od radnice), večerní putování
 městem pro rodiče s dětmi
20.září  Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm,
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
22.9. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Vždy úterý a čtvrtek. 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 583 283 327, 
 731 610 031
22.9. od 18 hodin v IT na „K“  Geocaching klub  Otevřený klub 
 pro zájemce o geocaching
29.9. od 18 hodin v IT na „K“ Geocaching klub  Otevřený klub 
 pro zájemce o geocaching
2.10. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba

Připravujeme: Angličtina pro seniory a rodiče na „mateřské dovolené“ 
Kurz angličtiny pro třetí věk - dopolední hodiny, Kurz angličtiny pro rodiče na 
MD, kteří již zvládli základy AJ a další zájemce z řad veřejnosti - dopolední hodiny. 
Uzávěrka přihlášek do 9.10., inf. S. Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, 
markova@doris.cz.

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
tel. č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
tel. č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@
doris.cz, http://www.doris.cz.

Kultura/Informace

Vycházejí Střepy Petra Marka Vosáhla
Petru M. Vosáhlovi 

byla Alešem Kauerem, 
výtvarníkem a iniciáto-
rem poetických večerů 
roku 2008, věnována 
obšírnější pozornost 
v loňském listopado-
vém čísle Kulturního 
života, kde byl Petr 
M. Vosáhlo předsta-
ven jako výsostný epik 
s Múzou lyrickou, je-
hož rozsáhlé skladby 
jsou v kontextu součas-
né české poezie ojedi-
nělým útvarem. Ukáz-
ka ze Střepů byla na-
bídnuta koncem roku 
v Městské knihovně, 
právě v rámci setkávání 
s básníky Šumperska…

Reflexivní poema 
Střepy vychází ve vý-
tvarném zpracování 
Aleše Kauera v nakla-
datelství Adolescent. 
Ku křtu knížky srdečně 
zve Galerie Mladých v šumperském muzeu, a to za přítomnosti autora textu 
i jeho přátel, v koloritu umění slova, zpěvu a hudby, v kontextu průvodního 
slova Zdeňka Stejskala, herce Horáckého divadla... 

K symbióze mládí a věku zralejšího, ke křtu slovem se nabízí pátek 25. září 
v 18 hodin! Poté i 7. října v Olomouci - v Muzeu moderního umění, kde se 
vedle Petra M. Vosáhla představí Aleš Kauer jako básník a interpret poezie 
Jiřího Jílka, umělce sui generis! Eva Pálková

Křest poemy Petra M. Vosáhla Střepy proběhne 25. září 
v muzeu.

Šumperské Pomněnky startují zítra
Festival Šumperské Pomněnky, na 

jehož organizaci se podílejí místní 
Dům kultury a Hudební škola Ya-
maha, startuje již zítra a stejně jako 
v uplynulých ročnících umožní mla-
dým začínajícím kapelám a hudebním 
talentům ukázat, co v nich je. Zatímco 
ve čtvrtek a v pátek bude znít bluegrass 
po místních hospůdkách a v H-clubu, 
sobotní hlavní program v Domě kul-
tury připomene vynikajícího banjis-
tu a člena skupiny BG Nova Milana 
Žourka, který i s rodinou zahynul při 
srážce se sovětským nákladním vo-
zem v srpnu před dvaceti lety.

„Šumperské Pomněnky, které jsou 
Milanu Žourkovi zasvěceny, získaly 
během let popularitu u všech věko-
vých kategorií. Nesoutěžní přehlídka 
začínajících i již hrajících a vystupu-
jících kapel a hudebních souborů tak 
doplňuje šumperskou hudební scénu 
o multižánrovost,“ uvedl pořadatel 
Miroslav Machala a prozradil, že le-

tošní ročník bude moderovat těžce 
tělesně postižený Lukáš. „Chtěli by-
chom tak navázat spolupráci i s další 
skupinou dětí, a to s tělesně postiže-
nými talenty, kteří se budou moci na 
festivalu prezentovat,“ vysvětlil orga-
nizátor.

Letošní novinkou je tzv. bluegras-
sový čtvrtek, během něhož od čtvrté 
odpolední vystoupí v místních hos-
půdkách čtyři mimošumperské blue-
grassové skupiny, jež představí tento 
hudební žánr. Pátek 18. září se ponese 
od 20.30 hodin v H-clubu ve folko-
vém duchu a sobotní hlavní vzpo-
mínkový program v Domě kultury 
dá od napoledne do večerních hodin 
prostor nejen mladým talentům, ale 
i ostříleným kapelám a chybět nebude 
ani legendární BG Nova. Od deváté 
večerní se pak šumperský H-club sta-
ne dějištěm country zábavy. Podrobný 
program na plakátech a www.sumper-
skepomnenky.cz. -zk-

Pokračování ze str. 3
„Pořád nechápeme, jak se klukům 

povedlo natočit klip s tak mizerným roz-
počtem, který jsme na to měli. To, že klip 
dokonce vzbudil pozornost veřejnosti, je 
pak hotový zázrak,“ podotkl zpěvák sku-
piny Tomino.

Nový videoklip neunikl pozornosti 
ani dramaturgům České televize, a proto 
si minulý čtvrtek pozvali O5&Radeček 
do pořadu Události v kultuře. V přímém 
přenosu z Kavčích hor, jenž odstarto-
val úderem osmé večerní na programu 
ČT 24, zahrála kapela „na živo“ písně 

z nové desky, která vyjde příští měsíc. 
Nové album skupiny O5&Radeček 

vyjde začátkem října a vedle dalších 
patnácti nových písní na ní posluchači 
najdou zmiňovaný hit Máš mě na svědo-
mí, který se v létě 2009 usadil na dvanáct 
týdnů v ofi ciálním žebříčku hranosti Ifpi 
Top 20 cz. Nové skladby přitom předsta-
vují O5&Radeček již od června na fes-
tivalech. „Přes léto jsme zjistili, že nové 
písničky na koncertech fungují. Hrají se 
dobře na živo, což je pro nás ohromně 
důležité,“ pochvaluje si zpěvák Tomino 
Polák. -op- 

Česká média velebí stínový klip

CHCETE SI S NÁMI ZACVIČIT?
Asociace Sport pro všechny připravila 
pro rok 2009/2010 následující cvičení:

6. ZŠ, Šumavská ul.
Ženy (bodybuilding), cvičitelka Alena Kroupová, každé pondělí 19:30-20:30 hod.

Ženy starší, cvičitelka Alena Hájková, každý čtvrtek 18:00-19:00 hod.

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová, každé úterý 18:30-19:30 hod.

Muži mladší a dorostenci, cvičitel Jiří Strachoň, každé úterý 19:30-21:00 hod.
Muži mladší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každý čtvrtek 19:30-21:00 hod.

5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každé pondělí 19:00-20:30 hod. 

Cvičení začíná v září, končí v červnu.  

Bližší informace podají cvičitelé v tělocvičnách.
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