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Komunální politika
Na zasedání zastupitelstva 

bylo zvoleno nové vedení města, 
starostou se stal Miroslav Adámek.

Rozhovor
Bývalé vedení města se ohlíží 

za svou prací v uplynulém čtyřletém
volebním období.

Veřejná sbírka 
Divadlo pořádá veřejnou 

sbírku pro Dominika, odehraje 
oblíbené představení Babička.

V následujících čtyřech letech povedou město starosta Miroslav Adámek, první místostarostka 
Eva Kostecká, druhý místostarosta Karel Hošek a uvolněná radní pro energetiku a Smart City 
Valerie Hrubá. Foto: Z. Kvapilová
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POŠKOZENÉ HRADBY ZRENOVUJE 
FIRMA DO KONCE ROKU

V polovině března se zřítila část kamenné 
zdi nad Langrovou ulicí, důvodem bylo 
dlouhodobé zatékání do hradeb. Město 
nechalo zeď zabezpečit a v současnosti se již 
místní firma pustila do její renovace. Oprava 
by měla skončit ještě letos. Postupnou 
opravu hradeb zahájilo město v roce 2020.

ŠUMPERSKÝ ZPRAVODAJ 
JE NEJLEPŠÍ V KRAJI

Šumperský zpravodaj, který od ledna vychází 
v nové grafické úpravě, uspěl v soutěži 
Radniční listy roku 2022. V Olomouckém kraji 
obsadil první místo. Soutěž pořádá společnost 
Kvalikom, jejímž cílem je kultivovat, zlepšovat 
a oceňovat způsob komunikace veřejných 
institucí s jejími klienty.

KONEC LISTOPADU SE NESE 
VE ZNAMENÍ HOROVÁNÍ

Na letošní Horování přijedou horolezkyně 
Klára Kolouchová, první Češka, jež 
zdolala všechny tři nejvyšší hory na Zemi, 
a zábřežský rodák a horolezec Josef Morávek. 
Chybět nebudou ani filmy z Expediční 
kamery, výstava či lezení na umělé stěně.

VPUSŤ POD VIADUKTEM JE OPRAVENÁ, 
JÍZDNÍ PRUH V LIDICKÉ SE UZAVŘEL

Minulý týden proběhla oprava havarijního 
stavu kanalizační vpusti pod viaduktem 
a komunikace se vzápětí pro motoristy 
opět otevřela. S omezením ale musejí řidiči 
počítat v Lidické ulici, kde je uzavřen pravý 
jízdní pruh komunikace mezi křižovatkami 
s ulicemi Jeremenkovou a 8. května. 

LUCIE PŘIVEZLA ZE STÁTŮ ČTVRTÉ 
MÍSTO Z FINÁLE OFFICE ARENA 2022

Šestnáctiletá Lucie Dorňáková, studentka 
druhého ročníku šumperské „průmyslovky“, 
zvítězila s návrhem školní studovny  
v republikovém kole soutěže Office Arena 
2022. Díky tomu reprezentovala Českou 
republiku v Americe, kde ve své kategorii 
skončila těsně pod stupni vítězů.

ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Přelom října a listopadu je časem 
vzpomínání na zemřelé. V poválečném 
období se v Šumperku vedla dlouholetá 
diskuze o výstavbě důstojné smuteční síně. 
Vyústila v projekt krematoria, zasazeného 
do terasovitého terénu u hřbitova. 
Vybudováno bylo podle projektu architekta 
Petra Braunera v akci Z v letech 1974–1978. 
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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. místostarost-
ka, Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta, Ing. Hele-
na Miterková, tajemnice, Bohuslav Vondruš-
ka, Dis., vedoucí oddělení kultury a vnějších 
vztahů, a Ing. Soňa Singerová, mediální 
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 
vydávání periodika Šumperský zpravodaj“ vy-
věšeným 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: KartoTISK s.r.o. Šumperk. K dispozici 
i v informacích Městského úřadu Šumperk 
a v IC na Hlavní třídě. Reklamační linka pro 
distribuci: 583 211 331 8.00–12.00 hod. nebo 
na zakazky@kartotisk.cz.

Toto číslo vychází 27. října 2022, distribuce 
do schránek probíhá 29. a 30. října 2022. Uzá-
věrka příštího čísla je v pátek 11. listopadu 2022.

             REKLAMAČNÍ LINKA

Máte trvalé bydliště v Šumperku a nepřišel vám 
poslední víkend v měsíci do schránky Šumper-
ský zpravodaj? Napište nejpozději do úterý  
1. listopadu na: zakazky@kartotisk.cz. Aby 
vám mohl být zpravodaj dodatečně doru-
čen, potřebujeme znát vaše jméno a adresu. 
Informace k distribuci lze také získat na tel. č. 
583 211 331 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).

             LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Listopadové číslo Šumperského zpravodaje 
vychází 25. 11. 2022, distribuce do schránek 
probíhá 26. a 27. listopadu 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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Zpravodajství

Koalici tvoří tři strany a hnutí – ANO 2011 
a nezávislí, ŠUMPERÁCI a ODS. Staros-
tou byl zvolen Miroslav Adámek (ANO), 
první místostarostkou se stala Eva Kostecká 
(ŠUMPERÁCI), křeslo druhého místostaros-
ty obsadil Karel Hošek (ŠUMPERÁCI). Nově 
má Šumperk uvolněnou radní pro energetiku 
a Smart City, této funkce se ujala Valerie 
Hrubá (ANO). Dalšími členy rady města jsou 
Martin Hoždora (ANO), Jana Rybová Kunča-
rová (ANO), Radan Volnohradský (ANO), 

Na radnici usedne nové vedení, které bylo zvoleno na ustavujícím zasedání šumperského 
zastupitelstva. To se uskutečnilo ve čtvrtek 20. října v domě kultury.

Radovan Auer (ŠUMPERÁCI) a Roman 
Macek (ODS). Za předsedu finančního výbo-
ru zvolili zastupitelé Romana Macka (ODS), 
kontrolní výbor povede Dušan Ščambura 
(Srdcem PRO ŠUMPERK – KDU-ČSL).

V nově zvoleném zastupitelstvu usedli 
zástupci sedmi stran a uskupení. Volby 
v Šumperku vyhrála kandidátka hnutí 
ANO 2011 a nezávislí, celkem získala deset 
mandátů ze sedmadvaceti křesel v zastupitel-
stvu. Po čtyřech místech mají NEZÁVISLÁ 
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Výsledky voleb v Šumperku 2018 Výsledky voleb v Šumperku 2022

Složení Zastupitelstva města Šumperka
ANO 2011 A NEZÁVISLÍ (VOLEBNÍ 
VÝSLEDEK: 30,72 %):   Miroslav 
Adámek, Valerie Hrubá, Radan 
Volnohradský, Jana Rybová Kunčarová, 
Josef Macek, Yvona Šimková, Martin 
Hoždora, Denisa Venosová, Martin 
Hladil, Kateřina Hrochová
NEZÁVISLÁ VOLBA (12,33 %):  
Zdeněk Brož, Martin Kuchtík,  
Filip Valenta, Eliška Suchomelová
SPD (11,72 %):  Jaroslava Valoušková, 
Martin Soural, František Radič, Ondřej 
Legierski 
ŠUMPERÁCI (STAN A TOP 09) (11,54 %):  
Eva Kostecká, Kamil Navrátil, Radovan 
Auer, Karel Hošek
SRDCEM PRO ŠUMPERK (10,35 %):   
Tomáš Spurný, Dušan Ščambura, 
Michael Kohajda
ODS (5,28 %):  Roman Macek
ROZUMNÍ (5,12 %):  Marta Novotná

VOLBA, SPD a ŠUMPERÁCI. Tři mandáty 
obsadila kandidátka Srdcem PRO ŠUM-
PERK, po jednom mandátu obdrželi ODS 
a ROZUMNÍ. Volební účast v Šumperku byla 
třicet osm procent. -ger-

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města minulý 
čtvrtek složili zvolení zastupitelé slib a stvrdili ho svým 
podpisem. Foto: -zk-

STAROSTOU ŠUMPERKA SE STAL MIROSLAV ADÁMEK
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1. Uplynulé volební období bylo hodně 
turbulentní, dva roky covidu a s ním 
spojené lockdowny, válka na Ukrajině 
a uprchlická krize, navyšování cen v oblasti 
energetiky. V jakém stavu podle vás předá-
váte město novému vedení?

2. Kdybyste mohl/a jmenovat tři věci, jež 
se vám podařily, které by to byly?

3. Kam míříte po odchodu z radnice? 
Budete i nadále pracovat pro město?

Tomáš Spurný, starosta

1. To, co považuji za nejdůležitější, je, že 
město disponuje rozpočtovým přebytkem 
čtyři sta milionů korun, což je pravděpodob-
ně historický balík finančních prostředků, 
který bude nové vedení přebírat. Jsou vy-
soutěžené všechny služby potřebné pro chod 
města, jako jsou například údržba zeleně 
a úklid komunikací, zimní údržba, svoz a lik- 
vidace odpadu. Všechny tyto klíčové služby 
máme dlouhodobě nasmlouvány. Podařilo se 
nám zvládnout pandemii i ukrajinskou krizi, 
podnikli jsme kroky, abychom se připravili 
na energetickou krizi. Na následující období 
máme vysoutěženou elektřinu. Co se týče 
úvěrové zátěže, je město ve velmi slušné 
kondici. Z toho vyplývá, že město předáváme 
ve velmi dobrém stavu.

2. V uplynulém volebním období se po-
dařilo dokončit a otevřít dvě obří investiční 
akce, kterými byly modernizace krytého 
bazénu a rekonstrukce autobusového nádra-
ží a okolí, v současné době rovněž finišuje 
přístavba zimního stadionu. 

Důležité kroky jsme podnikli v oblasti 
územního plánování, díky nim jsme se 
mohli pustit do přípravy nových lokalit pro 
bydlení. Před dokončením je i průmyslo-
vá zóna. Nezanedbatelný byl také rozjezd 

energetického managementu města a tvorba 
strategického plánu. 

Jsem rád, že jsem se mohl podílet se svými 
kolegy na přechodu vodárenské soustavy 
do rukou municipality. Velmi aktivní roli se-
hrálo město také při přípravě obchvatu Blu-
dova a rychlostního přivaděče. Byla to naše 
priorita, na které jsme se podíleli i finančně.

3. V následujícím volebním období budu 
určitě pracovat v zastupitelstvu města. 

Marta Novotná, místostarostka

1. Jakkoliv by mohly být zmíněné ne-
příznivé skutečnosti ve výsledku vnímány 
v negativním obraze, z jiného úhlu pohledu 
ukázaly schopnost bývalého vedení města 
semknout se a překonat překážky. Myslím, 
že zanecháváme město ve výborné finanční 
kondici a s připravenými projekty, které 
zajistí rozvoj města ve všech oblastech.

2. Cokoliv se podařilo, bylo vždy zásluhou 
týmové práce. Společně jsme se s kolegy 
podíleli na řízení strategických investic. 
V oblastech, které jsem měla tu čest řídit, po-
važuji za velký úspěch zachování kontinuity 
a zlepšení kvality kulturních akcí a sportov-
ních činností ve městě, a to i přes nepříz-
nivou situaci. K tomu patřila i technická 
podpora zařízení pro kulturu a sport, jako 
například rekonstrukce haly Věry Čáslavské, 
příprava studie Tyršova stadionu a nové 
tenisové haly. Obrovské zadostiučinění mi 
přináší posun v přípravě lokalit pro bydlení 
a průmysl, stejně tak jako koordinace stě-
žejních dopravních staveb, jako je například 
obchvat Bludova.

3. Pro město Šumperk budu vždy ráda 
pracovat. Je krásné být součástí živé brány 
Jeseníků. Protože mě práce pro město 

Rozhovor

  Foto: -pk-   Foto: -ger-

  Foto: -ger-

Zastupitelstvo si na svém ustavujícím zasedání 20. října zvolilo zcela nové vedení města. 
Tomu bývalému dal Šumperský zpravodaj prostor pro zhodnocení své práce za uplynulé 
volební období. Redakce požádala někdejší vedení o odpověď na tři následující otázky.

Město předáváme v dobré kondici, říká bývalé vedení
zcela uspokojuje, ráda bych v ní pokračo-
vala i nadále. Za svoji životní kariérní pouť 
jsem měla možnost vyzkoušet činnosti 
jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné 
správě. Baví mě každá práce, která posunuje 
věci k lepšímu. Nyní mám ambici pracovat 
pro morálně silného zaměstnavatele s jasně 
stanoveným cílem. 

Jakub Jirgl, místostarosta

1. Město předávám s čistým svědomím. 
Úřad dokázal, že umí efektivně fungovat 
i v bezprecedentních situacích. Tam, kde 
jsem osobně během čtyř let zaznamenal pro-
stor pro zlepšení a měl na to vliv, jsem vnesl 
inovativní přístupy či započal změny. Naši 
nástupci se tedy mají čím inspirovat a na co 
navazovat.

2. Investice, které jsme s odborem reali-
zovali v řádu stovek milionů, byly například 
do dopravní infrastruktury (autobusové 
nádraží, parkovací plochy, smart technologie 
budoucnosti). Dále do projektové přípravy 
lokalit pro bydlení nebo rekonstrukce domu 
kultury, prosadili jsme revitalizaci lesoparku 
Cihelna. Investice do rekonstrukce školských 
zařízení patřily také k mým prioritám. Spolu 
s kolegy jsem na svět přivedl pilotní projekt 
Třídím gastro, díky němuž se Šumperk stal 
prvním městem v ČR, kde probíhá díky 
občanům úspěšně sběr gastroodpadu z do-
mácností. Důkazem toho jsou několikerá 
ocenění či prezentace na několika konferen-
cích. Za neméně důležité považuji, že jsem 
obstál při složitých jednáních a opakovaně 
dosahoval se svými kolegy konsenzu s čis-
tým štítem. To se v politice ne každému daří.

3. Nastupuji do Nemocnice Šumperk a. s. 
jako projektový manažer. Budu se věnovat 
rozvoji společnosti a samozřejmě spolupráci 
s městem, které je s nemocnicí úzce spjato. 
Pro město budu pracovat celý život, ať už 
moje role bude jakákoli. Minimálně občan 
budu vždy :-).
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Z hradební zdi se vyvalilo několik kubíků 
hlíny a kamení, zůstala v ní několikametrová 
díra. Událost se obešla bez zranění, na místě 
se naštěstí nikdo nenacházel. Dělníci zřícené 
místo provizorně zabezpe-
čili ocelovou sítí a dřevě-
ným pažením. Dle posudku 
statika havárii způsobilo 
dlouhodobé zatékání 
do hradeb. 

Opravu zajišťuje šumper-
ská firma BUDOVAT s.r.o., 
která se ujala i zabezpečení 
zdi po havárii. „Předpokládané náklady 
na opravu jsou 1,3 milionu korun bez DPH,“ 
uvedla Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení 
komunálních služeb.

Město zahájilo postupnou opravu hradeb 

Do konce roku by měla být hotova oprava části hradeb poblíž minigolfu nad Langrovou ulicí. 
Historická zeď se zřítila v polovině března ve večerních hodinách. 

Zpravodajství

Dochované hradby měří 
asi čtyři sta metrů. 
Jejich postupná oprava 
je rozdělena do zhruba 
deseti etap.

„Podařilo se nám sestavit žánrově pestré 
koncertní bloky, které budou od zahájení 
Vánočního Šumperka probíhat až do jeho 
konce vždy od pátku do neděle. V předpo-
sledním týdnu navíc budou na pódiu před 
radnicí vystupovat dětské soubory místních 
mateřských a základních škol,“ přiblížil 
strukturu letošního hudebního programu 

Na šumperském náměstí Míru se po dvouleté koronavirové pauze opět rozvoní punč a pro-
stranství před radnicí ožije hudbou. Akce nazvaná Vánoční Šumperk 2022, při jejíž organi-
zaci spojily své síly dům kultury a odbor školství, kultury a vnějších vztahů, bude zahájena 
v neděli 27. listopadu v 17 hodin a potrvá až do Štědrého dne.

Advent se ponese ve znamení Vánočního Šumperka

Hřbitovy jsou do pátku
4. listopadu otevřeny déle

Přelom října a listopadu se každoročně 
nese ve znamení „dušiček“, období, kdy 
uctíváme památku zesnulých a navštěvu-
jeme místa posledního odpočinku našich 
nejbližších. V této souvislosti jsou oba 
šumperské hřbitovy od středy 26. října 
do pátku 4. listopadu přístupné déle. Ote-
vřené jsou denně od sedmé ranní do osmé 
večerní. Ve zmíněných dnech navíc zajíždí 
na přilehlá parkoviště u hřbitova a krema-
toria častěji hlídka městské policie.  -kv-

Na radnici začala rekonstrukce 
sociálního zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení v his-
torické budově radnice na náměstí Míru 
odstartovala 10. října. Potrvá zhruba 
do konce února příštího roku.
Dělníci se pustili do opravy zastaralých 
rozvodů vody a kanalizace sociálních 
zařízení a kuchyněk pro zaměstnance. 
Běžných návštěvníků by se rekonstrukce 
neměla nijak dotknout. „Pro občany, kteří 
si přijdou vyřídit na radnici své záležitosti, 
nebude chod úřadu nijak omezen. Pro ně 
by mělo být po celou dobu rekonstrukce 
k dispozici veřejné WC v přízemí budovy 
na náměstí Míru,“ uvedl Pavel Hegedüs 
z technického úseku majetkoprávního 
odboru. 
Informoval, že rekonstrukce bude postu-
povat po etapách od suterénu až po  
poslední podlaží a potrvá do února. Před-
pokládané náklady byly dodavatelskou 
firmou vyčísleny na zhruba 5,1 milionu 
korun s DPH. -ger-

Řemeslníci opravují zastaralé rozvody vody 
a kanalizace sociálních zařízení a kuchyněk 
pro zaměstnance.  Foto: -zk-

Část hradební zdi nad Langrovou ulicí 
se zřítila v polovině března. Foto: -zk-

dramaturg domu kultury Ondřej Procházka. 
Kromě nabitého hudebního programu 

nabídne Vánoční Šumperk i bohatou škálu 
stánků s občerstvením v podobě teplých al-
koholických i nealkoholických nápojů nebo 
zabíjačkových produktů. Nově pak město 
pořídilo velký stánek pro nabídku dalších 
gastronomických specialit. -er-

v roce 2020. První etapa prací u Okružní 
ulice vyšla městskou pokladnu na 778 tisíc 
korun. V letošním roce mělo město začít 
druhou etapu. Vzhledem k situaci a havárii 

hradby u minigolfu do ní
byl zařazen právě
tento úsek. Město 

celkem počítá se zhruba 
deseti etapami.

Šumperské městské 
opevnění pochází z počát-
ku 16. století. Do součas-
nosti se přitom zachovaly 

tři úseky hradebních pásů. Jeden mezi uli-
cemi Langrovou a Na Hradbách, druhý při 
Okružní ulici pod Kostelním náměstím a tře-
tí za Slovanskou ulicí. Dochované opevnění 
měří zhruba čtyři sta metrů. -ger-

POŠKOZENÉ HRADBY ZRENOVUJE 
FIRMA DO KONCE ROKU
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Oprava kanalizační vpusti uzavřela minulý týden 
na půldruhého dne komunikaci pod podjezdem. Foto: -zk-

Zpravodajství

K hromadění vody po každém větším 
dešti pod šumperským viaduktem by už 
nemělo docházet. Oprava kanalizační 
vpusti uzavřela minulý týden na jeden 
a půl dne komunikaci pod podjezdem 
a s ní související křižovatku ulic Uni-
čovské a Dolnostudénské. Od začátku 
tohoto týdne se pak řidiči musejí připravit 
na menší komplikace při průjezdu Lidic-
kou ulicí.

Situace, kdy se při každém větším dešti 
podjezd pod železničním mostem u křižo-
vatky ulic M. R. Štefánika a Jesenické zaplnil 
vodou, by už měla být minulostí. Na vině 
byly poškozená kanalizační přípojka, chy-
bějící skruže a zhroucené bednění. Oprava 
havarijního stavu kanalizační vpusti, včetně 

Vpusť pod viaduktem 
je opravená, jízdní 
pruh v Lidické ulici
se uzavřel

Šumperané skvěle třídí, 
získali keramickou popelnici

V závěru září proběhlo vyhlášení výsled-
ků populárního klání pro obce a města 
Olomouckého kraje ve třídění odpadů, na-
zvané „O keramickou popelnici“. Šumperk 
získal ocenění za třetí místo. 
V kategorii obcí nad patnáct tisíc obyvatel 
byly na prvním místě Hranice, před Šum-
perk se ještě dostala Olomouc, čtvrtý byl 
Prostějov a pátý Přerov. Do soutěže, kterou 
každoročně pořádají Olomoucký kraj se 
společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno 
399 obcí a měst. Porota hodnotila množství 
vytříděných odpadů na jednoho obyvatele 
a počet tříděných komodit na území obcí 
a měst. V potaz byly brány mimo jiné i hus-
tota sběrné sítě a další doplňková kritéria.
 -ger-

Jedlé tuky a oleje je možné odevzdávat 
v obou sběrných dvorech v Anglické a v Příč-
né ulici a dále do sběrných nádob, jež jsou 
v ulicích Alšově, Čsl. armády 24, Fibichově 
13, Finské 14, Gen. Svobody 25, Javoříčko 9, 
J. Poděbrad 33, Nezvalově 47, Prievidzské 2 
a Temenické 21. Během září se objevily další 
nádoby v ulicích Čsl. armády 7 a 34, Pod 
Senovou 16/18 a 48a a v Zahradní 25. 

Jak správně třídit jedlé oleje a tuky? 
„Vychladlý použitý jedlý olej z domácností 
nalijte do vhodné PET lahve. Nepoužívejte 
skleněné lahve, které by se mohly rozbít. 
Plnou, dobře uzavřenou PET lahev vložte 
do sběrné nádoby. Do nádoby na třídění této 
komodity nepatří oleje technické, převodové, 
motorové a tlumičové a rovněž maziva a ka-
paliny,“ vysvětlila Adéla Maturová z odboru 
životního prostředí.

Ve městě byla také posílena síť sběrných 
nádob na gastroodpad, konkrétně o dva-
atřicet nových stanovišť. Na těch nejvíce 
vytížených byla přidána další nádoba na sběr 
gastroodpadu. „Celkem se tak nyní ve městě 
nachází již sto nádob na gastroodpad a plá-
nujeme další postupné rozšiřování sběrné 
sítě,“ uvedla Maturová.

Připomněla, že gastroodpad je odpad 
vznikající při přípravě pokrmů v domác-

nostech. Jde o potraviny tepelně upravené 
i neupravené, s prošlou lhůtou použitelnosti 
– ty mohou lidé ukládat do nádob i v pů-
vodním obalu s výjimkou skla. Do nádoby 
na gastroodpad patří rovněž zbytky ovoce 
a zeleniny, syrové i tepelně zpracované maso, 
rybí a drůbeží kosti, zbytky nedojedených 
jídel, pečivo, cukrovinky a mléčné výrobky. 
Ideální je vložit gastroodpad do sáčku či od-
padového pytle a zavázat ho tak, aby obsah 
neznečistil nádobu.

„Děkujeme všem, kteří třídí a snižují tak 
objem odpadu, jenž se odváží na skládku,“ 
doplnila Adéla Maturová. Připomněla, že 
sběrná místa pro gastroodpad najdou zá-
jemci na webu města www.sumperk.cz pod 
šedou ikonou odpady. -ger-

Nádoby na  jedlé tuky a  oleje a  gastroodpad 
jsou jasně označené.  Foto: -zk-

Bronzovou keramickou popelnici převzali ve-
doucí odboru životního prostředí Dana Kr-
ňávková a bývalý místostarosta Jakub Jirgl.  
 Foto: -ger-

Nové nádoby na jedlé tuky a oleje a gastroodpad přibyly v Šumperku. Použité jedlé tuky 
mohou občané odevzdávat na sedmnácti místech, nádob na gastroodpad je v ulicích města 
rozestavěna již rovná stovka.

Přibyly nádoby na gastroodpad a jedlé tuky

přípojky, proběhla minulý týden a komuni-
kace se vzápětí pro motoristy opět otevřela. 

Kvůli obnově povrchu části Lidické ulice 
je od pondělí 24. října uzavřen pravý jízdní 

pruh komunikace v úseku mezi křižovat-
kami s ulicemi Jeremenkovou a 8. května. 
Práce by měly být hotovy do neděle  
20. listopadu. -red-
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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 
selectsystem.cz

+ FREE WI-FI 
    HOTSPOTY

televize 170 Kč
242 Kč1000 Mbit/s

AKCE OPTICKÝ INTERNET

Platí na vysokorychlostní metropolitní optické síti firmy  
SELECT SYSTEM v Šumperku a pro tarify oMULTI a oSINGL.  
Akce platí do 31. 12. 2022. 
Více na uvedeném odkaze nebo webových stránkách.

zpravodaj_102022_188x128_2.indd   1zpravodaj_102022_188x128_2.indd   1 19.10.2022   19:1319.10.2022   19:13

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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KURZY ŠUMPERSKÉ PORODNICE PRO BUDOUCÍ MAMINKY JSOU V KURZU!
Cvičení, plavání nebo speciální přednášky, které 
mají maminky připravit na porod i rodičovství. 
Šumperská porodnice připravuje každoročně 
pro těhotné ženy sérii speciálních kurzů, o které 
je i letos na podzim velký zájem. Kurzy budou 
probíhat ještě po celý listopad a zúčastnit se jich 
mohou i nově nastávající maminky.  

Přehled kurzů, které porodnice 
Nemocnice Šumperk pořádá v listopadu

PLAVÁNÍ

1. listopadu, 15. listopadu a 29. listopadu 2022

Pro koho je plavání vhodné?
Pro všechny ženy po ukončení 20. týdne 
těhotenství, je-li těhotenství označeno jako 
fyziologické.
Kdy a kde plaveme?
Začínáme v 15 hodin v bazénu na rehabilitač-
ním oddělení Nemocnice Šumperk.
Co vás čeká?
Rozcvičení, nácvik dýchání, relaxace pod 
odborným dohledem porodních asistentek, 
teplota vody 34°C. Cvičíme ve skupině v maxi-
málním počtu 5 žen.
Co s sebou?
Plavky, osušku, mýdlo, obuv do sprchy, 
dostatek tekutin a potvrzený souhlas vašeho 
gynekologa.

CVIČENÍ

1. listopadu, 8. listopadu, 15. listopadu,  
22. listopadu a 29. listopadu 2022
Kdy a kde cvičíme?
Cvičení probíhá v 15 hodin pod vedením po-
rodní asistentky v tělocvičně na rehabilitačním 
oddělení Nemocnice Šumperk.
Co vás čeká?
Těhotenská gymnastika, gravidjóga, cvičení 
na míči, relaxace, dechová cvičení, včetně 
cvičení svalstva pánevního dna.
Co s sebou?
Ručník, dostatek tekutin a potvrzený souhlas 
vašeho gynekologa.

PŘEDNÁŠKY

Na přednášky je nutné se registrovat na tel. č. 
583 332 302.
Přednášky probíhají od 15 hodin v kongreso-
vém sále Nemocnice Šumperk.
Vstup: 50 Kč za osobu
Účast tatínků vítána!
Více informací na tel. č. 583 332 302

Kdy a o čem přednášíme?
7. listopadu 2022
Užívání léků a potravních doplňků v těhoten-
ství, po porodu a při kojení
Tejpování žen v graviditě a po porodu
MUDr. Eliška Maradová, lékařka gynekologic-
ko-porodnického oddělení
Bc. Tereza Smyčková, porodní asistentka po-
rodnického oddělení

21. listopadu 2022
Nejčastější onemocnění dítěte v prvním roce 
života, první pomoc při úrazech dětí
MUDr. Petr Smrčka a MUDr. Martin Stercz, 
lékaři dětského oddělení

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

NEMOCNICE
ŠUMPERK

My víme, kde si v létě přivydělat!
Pokud je Ti 18+ neváhej, přidej se k nám

a vyráběj s námi důležité součástky! 

ROZŠIŘUJEME
NAŠE TÝMY

BRIGÁDA V TDK

pracevtdk.cz

s využitím předchozí praxe  
v agendě občanskoprávní, dědické  

a smluvní, včetně úschov.

Tel. č.: 583 212 499, 
e-mail: kancelar@augustynova.cz

JUDr. JARMILA AUGUSTÝNOVÁ, 
Slovanská 2808/3, Šumperk

JAKO ADVOKÁT 
POSKYTUJE 

PRÁVNÍ SLUŽBY 

Šumavská 19, 
 Šumperk

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

rozbrojm@seznam.cz

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ
partner

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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Nekrolog, Zpravodajství

ve stejném roce, kdy po téměř třiceti letech 
končí svou činnost také Společnost česko-
-německého porozumění, které byl velkým 
podporovatelem a spoluzakladatelem a jež 
zorganizovala stovky výměnných pobytů 
mládeže i dospělých obou měst.

Za Společnost česko-německého 
porozumění Z. Brož a V. Vitásková

Nominaci na Cenu města 
Šumperka 2022 lze 
podat prostřednictvím 
elektronického formuláře, 
zveřejněného na www.
sumperk.cz v aktualitách, 
nebo v „papírové“ formě  
v městských úřadovnách  
a v infocentru na Hlavní třídě 
do 31. prosince.

Jejich dům v Kathusu byl otevřen pro 
každého návštěvníka ze Šumperka, a časem 
se mu proto začalo říkat „Hotel Šumperk“. 
Hosty v domě Sesselmannových byli 
starostové, radní, úředníci, učitelé, turisté, 
hasiči, cyklisté, zpěváci, hudebníci a další 
lidé ze Šumperka všech věkových kategorií. 
Prostě kdokoliv přijel ze Šumperka, byl 
váženým a vzácným hostem. K odpolední či 
ranní kávě v jeho domě pak nikdy nezapo-
mněl pustit CD s nahrávkou Šumperského 
dětského sboru. Nechal hosty hádat a pak se 
smíchem sdělil, že to jsou přece „Schmetter-
linge aus Šumperk“, které měl moc rád. 

„To musí člověk dělat hlavně srdcem,“ 
říkal Willi vždy, když mluvil o spolupráci 
měst, a tuto svoji větu naplňoval vrchovatou 
měrou. Nebyl nikdy politikem, byl „oby-
čejným člověkem“, ale pro rozvoj česko-ně-
meckých vztahů udělal neskutečnou, ničím 
nezměřitelnou službu. Na prostou lidskou 
vstřícnost, obětavost a lásku nemáme stup-
nice. „Vilíček“, jak mu říkali jeho šumperští 
přátelé, odešel náhle a tiše 12. října ve věku 
nedožitých 95 let. Trochu symbolicky 

Willi a  Grete Sesselmannovi oslavili zlatou 
svatbu na radnici v Šumperku.  Foto: archiv

Nominovat lze všechny, kteří si zaslouží 
udělení ceny v různých odvětvích lidské 
činnosti – například v kultuře, sportu, 
sociální a humanitár-
ní oblasti, vzdělávání 
a dalších. Nominovat lze 
i zajímavou novostavbu 
nebo zdařilou stavební 
rekonstrukci v Šumperku. 
Ceny města však podobně 
jako v posledních roční-
cích nebudou udělovány 
v konkrétních kategoriích.

Do konce letošního 
roku bude oddělení 
kultury a vnějších vztahů 
přijímat nominace od ob-
čanů. Začátkem nového 
roku zasedne tzv. akademie složená ze 
zástupců politických stran a hnutí zastupitel-
stva města a provede výběr nejzajímavějších 
nominací. „Ty budou postoupeny k hla-
sování členům zastupitelstva, jež vyberou 

určitý počet kandidátů, kteří získají Cenu 
města Šumperka,“ říká Bohuslav Vondruška, 
vedoucí oddělení kultury, a dodává, že slav-

nostní večer s předává-
ním ocenění proběhne 
v dubnu v místním 
divadle.

Nominaci lze podat 
buď prostřednictvím 
elektronického formu-
láře, jenž je zveřejněn 
na webových stránkách 
města www.sumperk.cz 
v aktualitách, nebo 
v „papírové“ formě 
v městských úřadov-
nách a v informačním 
centru na Hlavní třídě 

až do 31. prosince. V listopadovém čísle 
Šumperského zpravodaje vyjde nominační 
lístek přílohou. Dotazy k Cenám města 
Šumperka lze zasílat na e-mailovou adresu 
cenymesta@sumperk.cz. -red-

Občané Šumperka mohou až do 31. prosince zasílat své nominace na udělení Ceny města 
Šumperka za rok 2022. O držitelích ocenění rozhodnou zastupitelé, ceny budou předány 
během slavnostního večera příští rok v dubnu.

Během téměř třiceti let spolupráce mezi městy Šumperkem a Bad Hersfeldem v německém 
Hessensku byste těžko hledali většího podporovatele spolupráce občanů obou měst. Willi  
Sesselmann a jeho manželka Grete do ní vložili srdce a doslova a do písmene se pro ni rozdali.

Město přijímá nominace na prestižní ocenění

Zemřel Willi Sesselmann, velký přítel Šumperka Šumperský zpravodaj 
je nejlepší v kraji

Šumperský zpravodaj, který od ledna vy-
chází v nové grafické úpravě, uspěl v soutěži 
Radniční listy roku 2022. V Olomouckém 
kraji obsadil první místo. Soutěž pořádá spo-
lečnost Kvalikom, jejímž cílem je kultivovat, 
zlepšovat a oceňovat způsob komunikace 
veřejných institucí s jejími klienty.
Porota se shodla na tom, že zpravodaj je vel-
mi kvalitním, vyváženým a dobře zpracova-
ným periodikem, kterým radnice prokazuje 
schopnost aktivně a moderně komunikovat 
s obyvateli. „Zpravodaj podává velmi kvalitní 
přehled o dění, nejen o činnosti radnice, ale 
i o záležitostech týkajících se místních spol-
ků, sportovních klubů, referuje o kultuře, 
společenských i politických tématech. Vše je 
navíc zpracováno velmi kvalitní novinářskou 
formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé 
a texty obsahují dostatek citací. Gramatika 
je na skvělé úrovni,“ zaznělo v hodnocení 
poroty.

Šumperský zpravodaj obsadil v  soutěži Rad-
niční listy roku 2022 první místo v Olomouc-
kém kraji.                                            Foto: -ger-

Šumperský zpravodaj podle hodnotitelů 
naplňuje požadavky nejen na praktičnost, 
ale i edukativní a zábavní funkci, čímž je pro 
čtenáře atraktivní. „Zpravodaj hodnotíme 
dlouhodobě jako jedno z nejkvalitnějších 
periodik, jež municipality v České republice 
vydávají. Je na něm vidět opravdu velký kus 
práce, dlouhé hodiny ladění a důkladná prá-
ce grafika i redakce,“ uvedla dále porota.
Ta také ocenila, že periodikum neobsahuje 
nadměrné množství prezentace politických 
představitelů obce, skvěle koncipovanou 
obálku s moderním designem a fotografiemi, 
které vždy zaujmou, a podrobně zpracovaný 
společenský přehled. Za první místo obdrže-
lo město plastiku, jež vznikla na 3D tiskárně 
české společnosti PrusaLab. -ger-
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Folklorní kroužek Paprsek 
nabízí dětem novou aktivitu

Nově vznikající folklorní kroužek Paprsek 
zve děti od 6 do 10 let ze Šumperka a okolí. 
Na členy a členky kroužku čekají písničky, 
říkanky a tanečky, které doprovázely děti 
po všechny generace. Nábor proběhne 
v pondělí 7. listopadu od 14 do 16 hodin 
ve společenském středisku Sever v Teme-
nické ulici č. 5. Bližší informace lze získat 
na tel. č. 737 815 083. -ger-

Knihovnice opět nabídnou 
přednášky i Klub čtenářů 

V klubovně v suterénu Knihov-
ny TGM se v pondělí  
7. listopadu po měsíci sejde 
Klub čtenářů. Jeho členové 
budou od 17 hodin disku-
tovat o společně čteném románu Karla 
Schulze Kámen a bolest a o knihách, jež 
v poslední době četli. Noví zájemci mohou 
psát na halmichova@knihovnaspk.cz nebo 
seligova@knihovnaspk.cz.
V úterý 8. listopadu se pak od 18 hodin 
uskuteční v malém sále knihovny literární 
seminář nazvaný Ženské postavy v ruské 
a francouzské literatuře druhé poloviny 
19. století. Přednášející Marie Brožová se 
během něj zaměří na ženy v díle Flauberta, 
Tolstého, Dostojevského a dalších.  
V rámci festivalu Blues Alive proběhnou 
ve velkém sále knihovny dva poslechové 
pořady. První, nazvaný Bílý chlapec ztra-
cený v blues, nabídne v pátek 18. listopadu 
od 11 hodin Jan Sobotka, druhý s názvem 
Pouštní blues pak o den později od  
16.30 hodin hudební publicista Jiří Mo- 
ravčík. -kv-

Začíná se svážet 
bioodpad

V těchto dnech startuje svoz biologického 
odpadu. V termínu od 27. do 30. října 
se bude svážet od křižovatky ulic Polní 
a Trnkovy, od Mánesovy 24, Balbínovy 22, 
Myslbekovy a Dobrovského 5. Ve dnech 
od 31. října do 3. listopadu z ulic Balbíno-
vy 1, Lautnerovy, Rooseveltovy, Horovy 6 
a 14, v termínu od 4. do 6. listopadu z ulic 
8. května 39, Krameriovy, Panorama, Wol-
kerovy 31, Vikýřovické u Armády spásy 
a Zborovské a ve dnech od 7. do 10. lis-
topadu pak z ulic Denisovy, U Sanatoria, 
Anglické u kotelny, od Tulinky u zahrádek 
a z Bohdíkovské u lomu. -red-

Svou pouť odstartovala studentka oboru 
informační technologie letos v únoru 
ve školním kole soutěže Office Arena 
2022, kterou pořádá společnost 
Microsoft. Po absolvování testů 
postoupila do krajského kola. 
„Dostali jsme zadání na téma 
30. výročí připojení České re-
publiky k internetu a měli 
jsme navrhnout projekt 
školní internetové 
studovny, vypracovat 
prezentaci v Power- 
Pointu, projekt popsat 
v MS Word a tabulku 
rozpočtu v MS Excel,“ 
uvedla sympatická 
Lucie. Doplnila, že 
pak už záleželo na  
každém soutěžícím, zda 
si k projektu něco sám 
přidá.

Lucie se rozhodla, že 
kromě povinného zadání 
vytvoří 3D model učebny 
v programu SketchUP, webo-
vou stránku ve Wordpressu 
a databázi projektu v MS Ac-
ces. „V té době jsme se zrovna 
učili programovat a mě to 
hodně bavilo, tak jsem ještě 
vytvořila počítačovou hru. To vše jsem ode-
slala do krajského kola, kde jsem obsadila 
první místo a získala postup do celostátního 
finále,“ popsala Lucie první kola soutěže. 

České finále se odehrávalo v Praze 
v sídle společnosti Microsoft, kam se Lucie 
vypravila i se svým uči-
telem Romanem Fialou 
z „průmyslovky“, s nímž 
projekt konzultovala. Zde 
měla studentka osm minut 
na prezentaci projektu. 
„Ve druhé části jsme pak 
psali Microsoft Office 
Specialist testy, díky kterým jsme mohli zís-
kat certifikaci. Skóre z tohoto testu se navíc 
započítalo do soutěže. Podařilo se mi získat 
certifikát i potřebné body, díky nimž jsem 
národní kolo soutěže vyhrála,“ podotkla 
šumperská studentka.

Cena za první místo byla cesta do USA 

Příběh šestnáctileté Lucie Dorňákové, studentky druhého ročníku šumperské „průmyslovky“, 
začal školním kolem a návrhem školní studovny. S tímto projektem zvítězila v republikovém 
kole soutěže Office Arena 2022. Díky tomu reprezentovala Českou republiku v USA, kde ve své 
kategorii skončila těsně pod stupni vítězů.

Lucie přivezla ze Států čtvrté místo 
ze světového finále Office Areny 2022

na mistrovství světa Office Arena 2022, které 
se konalo v Anaheimu u Los Angeles.

Do zámoří Lucie, jež byla nejmladší 
účastnicí světového finále, odletěla v čer-
venci. Čekal ji náročný týden. Soutěž 
měla zcela odlišné zadání ve srovnání 
s národními koly. Mohla si vybrat pou-
ze jednu aplikaci z MS Office a zadání 
bylo pouze v anglickém jazyce. „Byli 

jsme ubytováni v Disneylandu, kde 
také probíhala čtyřdenní soutěž. 
Nejprve jsme absolvovali testy 
z teorie. Další zadání už bylo 
mnohem náročnější. Projevila 
se jazyková bariéra, pomáhat 

s překladem 
nám nemohl 
nikdo, ani in-
ternet, ke kte-
rému jsme se 
během soutěže 
nemohli připo-
jit,“ přiblížila

 soutěž Lucie, jež byla 
z průběhu soutěže velice zkla-
maná.  

Náladu jí zlepšila celodenní 
návštěva Disneylandu. Další den 
pak bylo vyhodnocení přenášené 
on-line. Pořadatelé informovali 
vždy jen o prvních třech v každé 

kategorii, takže Lucie se vlastně nedozvědě-
la, jak dopadla. Až o měsíc později jí byla 
doručena výsledková listina s pěti nejlepší-
mi v každé kategorii. Teprve tehdy zjistila, 
že skončila na čtvrtém místě z devadesáti 
účastníků. Nescházelo moc a dosáhla by 

na třetí místo, za které byla 
odměna v přepočtu třicet 
tisíc korun. 

„Cesta do Ameriky pro 
mne byla obrovská výzva. 
Musela jsem si všechno 
vyřídit sama, včetně víza, 
navíc jsem poprvé letěla. 

Do USA jsem cestovala s dalšími soutěžícími 
a s doprovodem z Microsoftu, ale zpátky 
jsem letěla úplně sama. Bylo to hodně nároč-
né,“ prozradila Šumperanka, jež je odhod-
laná se do soutěže opět přihlásit. „Příště už 
budu vědět, do čeho jdu, a budu se tak moci 
lépe připravit,“ uzavřela Lucie. -ger-

Lucie Dorňáková skončila 
ve  své kategorii těsně pod 
stupni vítězů, byla čtvrtá 
z  devadesáti účastníků.                                           
 Foto: -ger-

Cesta do Ameriky 
pro mne byla obrovská 
výzva, bylo to hodně 
náročné.

L. Dorňáková
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Postupem času se přidávaly další 
diagnózy. Ve dvou měsících si lékařka 
všimla záškubů v rukou, které způsobovala 
epilepsie. Dominik byl často hospitalizován 
v nemocnicích, protože byl velmi hubený, 
často zvracel a byl de-
hydratovaný. Po těžkém 
rozhodování se maminka 
Zuzana s lékaři dohodla 
na zavedení výživové 
sondy přímo do žaludku, 
což „Domčovi“ pomohlo 
a konečně začal přibí-
rat na váze. Problém se 
zvracením to bohužel 
nevyřešilo, a tak ještě 
podstoupil fundoplikaci 
žaludku, tedy zavedení 
svorky mezi žaludkem 
a jícnem. Výsledky ge-
netických testů nakonec 
ukázaly, že jde o mutaci 
genu GRIN1. Tato diagnóza způsobuje, že je 
chlapec na úrovni malého miminka a potýká 
se s hypotonií, epilepsií, těžkou mentální 
retardací, poruchou zraku, sluchu a s dalšími 
komplikacemi.

Řadu problémů se během let podařilo vy-
řešit, objevily se ale další. Začátek roku 2019 

„Zveme zpěváky a hudebníky do šumper-
ského vánočního sboru, který vzniká jednou 
ročně právě u příležitosti provedení Rybovy 
mše. Vzhledem k tříletému odstupu od po-
sledního provedení připravujeme celkem 
čtyři zkoušky,“ uvedl Roman 
Janků, jenž se ujal dirigentské 
taktovky vznikajícího tělesa. 
Upřesnil, že zkoušky se uskuteč-
ní v klášterním kostele v sobotu 
26. listopadu od 15 hodin, v ne-
děli 27. listopadu od 10 hodin, 
v sobotu 17. prosince od  
18 hodin a v neděli 18. prosince 
od 10 hodin. Před koncertem pak proběhne 
od 14.30 hodin generálka. 

Tradici vánočního provedení Rybovy 
mše v Šumperku založil v roce 2004 dětský 

byl pro maminku Zuzanu a Dominika jeden 
z nejnáročnějších. Syn dostal těžký zápal plic 
a skončil v umělém spánku. Problémy s dý-
cháním neustávaly, byl vyčerpaný, většinu 
času spal, protože kromě dýchání už mu ne-

zbývala energie na nic 
jiného. Návrh od lékařů 
udělat chlapečkovi 
tracheostomii připadal 
mamince ze začátku 
šílený, ale přistoupila 
na něj a zpětněd vidí, že 
to bylo správné rozhod-
nutí, které pomohlo. 

1. dubna 2022 oslavil 
Dominik sedmé naro-
zeniny. Většinu času 
je to usměvavý kluk. 
Aby mu neochabova-
ly svaly, musí cvičit. 
Jezdí do rehabilitačního 
centra, na hipoterapie 

a také mu velmi pomáhají lázeňské proce-
dury na Slovensku, díky nimž je jeho stav 
stabilizovaný. 

Chlapci a jeho mamince chce pomoci Di-
vadlo Šumperk, které připravuje mimořádné 
představení oblíbené inscenace Babička, 
jež odehraje v rámci veřejné sbírky pro 

Sbírka probíhá do 15. 11 2022  
a přispět můžete:
- zakoupením vstupenky  
na představení Babička  
4. 11. 2022
- zasláním bezhotovostního 
příspěvku na transparentní 
bankovní účet číslo 
311474211/0300
- hotovostním příspěvkem 
do pokladničky v pokladně 
divadla Šumperk 

Termíny zkoušek: 
26. 11. od 15 hod., 
27. 11. od 10 hod., 
17. 12. od 18 hod., 
18. 12. od 10 hod.

Šumperští nadšenci v čele s organizátorem oblíbených Klášterních hudebních slavností a cyklu 
koncertů Klasika Viva Romanem Janků se pustili do přípravy provedení slavné České mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby. Koncert odehrají na Boží hod vánoční, tedy v neděli 25. prosince, 
od 16.30 hodin v klášterním kostele.

Píše se rok 2015 a na svět přichází Dominik. Ihned po narození musí být resuscitován, ale 
zvládá to. Po dvou týdnech maminka s „Domčou“ odjíždí z porodnice s první diagnózou, 
tzv. hypotonie neboli svalová slabost. Tím to ale nekončí…

Divadlo pořádá veřejnou sbírku pro hendikepovaného Dominika

Organizátoři „Rybovky“ zvou nejen zpěváky

Dominik má vážné zdravotní problémy způso-
bené genovou mutací.  Foto: archiv rodiny

lékař a sbormistr Scholy od sv. Jana Křtitele 
Vít Rozehnal, který po pauze způsobené 
koronavirem předal dirigentskou taktovku 
Romanovi Janků. „Na tradici chceme navá-
zat, těším se na viděnou se všemi zpěváky 

i hudebníky,“ zdůraznil nový 
sbormistr.

Zpěváci a hudebníci se mohou 
hlásit e-mailem zaslaným na ry-
bovka21@seznam.cz. Pořadatelé 
uvítají informace o tom, do jaké-
ho hlasu se ve smíšeném sboru 
zařadí, případně na jaký nástroj 
hrají a zda potřebují notový 

materiál. Zájemci o provedení vánoční mše, 
kteří se již v loňském roce přihlásili, nemusejí 
přihlášku posílat, pořadatelé je mají v eviden-
ci. Stačí, když potvrdí svou účast. -ger-

Infocentrum po roce rozzáří 
Strom splněných přání 

Strom splněných přání se v informačním 
centru na Hlavní třídě rozzáří i letos. Hlav-
ním cílem dobročinného projektu je udělat 
radost dětem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a letos poprvé i dětem s poruchou 
autistického spektra ze Šumperka.
Zahájení akce spojené s vyvěšením přání 
dětí na stromeček proběhne v pondělí  
21. listopadu od 17.30 hodin. Od tohoto 
data si budou moci „ježíšci“ vybrat, které 
dětské přání vyplní. Do pondělí 12. prosince 
pak budou mít čas dárky koupit a zabalené 
ve vánočním papíru je přinést do infocent-
ra, odkud je pár dní před Štědrým dnem od-
veze vedení města zapojeným organizacím. 
„Jsme velmi rádi, že Strom splněných přání 
má v Šumperku tradici. Akce se uskuteční 
již posedmé a dosud bylo dárců dostatek. 
Děkujeme všem, že nám pomáhají dělat 
dětem radost,“ uvedla pracovnice infocentra 
Miroslava Kouřilová. -ger-

Dominika. Uskuteční se v pátek 4. listopadu 
v 17 hodin. 

Veškerý výtěžek ze vstupného bude 
věnován na potřeby spojené s léčbou a péčí 
o „Domču“. Během vyřizování povolení pro 
uskutečnění sbírky byl sice Dominik vylo-
sován a podpořen také v rámci jiné finanční 
sbírky, víme však, že vysoké náklady spojené 
s péčí o něj jsou celoživotní – budeme tedy 
rádi, když touto cestou částku navýšíme, 
a prodloužíme tak dobu, kdy se jeho mamin-
ka nebude muset trápit otázkou, jak péči 
o syna finančně zajistit. Zpříjemněte si tedy 
podzimní podvečer kulturou a podpořte 
dobrou věc. Děkujeme. Divadlo Šumperk 
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Šumperský zpravodaj
Kultura

Výstava přiblíží vývoj poskytování zdra-
votní péče v regionu od 19. století až téměř 
po současnost. Soustředí se především na tři 
větší tematické celky. Největší z nich bude 
věnován historii a stavebním proměnám 
nemocničních areálů (Šumperk, Zábřeh, Li-
bina, Červená Voda aj.), poliklinik a dalších 
vybraných zdravotnických zařízení, včetně 
vývoje záchranné služby. Další část umožní 
návštěvníkům nahlédnout do světa starých 
lékáren a třetí téma představuje lázeňská 
péče, která má v regionu dlouhodobou tra-
dici. Textové panely doprovodí nejen bohatý 
obrazový materiál, ale i zajímavé trojroz-
měrné exponáty. Komentovaná prohlídka 
výstavy je připravena na středu 23. listopadu 
od 16 hodin.

Loni započatá tradice výstav s hudební 
tematikou, jež doprovázejí“ festival Blues 
Alive, letos pokračuje. Představí se na ní 
polská výtvarnice Danuta Matysiková, která 
spolu s manželem Andrzejem provozuje 
hudební agenturu a vydává bluesový časopis 

Klub Gemini, který pořádá šumperský dům kultury, nabídne v listopadu exkluzivní setkání 
s profesorem Michalem V. Markem, ředitelem Centra výzkumu globální změny Akademie 
věd ČR. Přední český přírodovědec se bude věnovat tématu klimatické změny.

„Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“ je název regionálně zaměřené výstavy, jež bude k vi-
dění od čtvrtka 10. listopadu ve výstavní síni. Vernisáž je naplánována na pátou odpolední.

Muzejníci chystají dvě nové výstavy

Klub Gemini se zaměří na klimatickou změnu

Přední český přírodovědec Michal V. Marek pohovoří o klima-
tické změně.  Foto: archiv

Výstava „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“ 
přiblíží i někdejší vybavení a práci ve zdravot-
nických zařízeních.  Foto: archiv VM Šumperk

„Máme velkou radost, že se nám podařilo 
získat předního českého vědce – profesora 
Michala V. Marka. Podvečer s ním bude 
mít stejnojmenný název jako jeho poslední 
kniha, tedy Klimatická změna – příčiny, 
dopady a adaptace. V klubu Gemini 
se dlouhodobě věnujeme život-
nímu stylu, a tak si i tentokrát 
budeme klást otázky, jak se 
změnám klimatu jako jednotliv-
ci můžeme přizpůsobovat nebo 
jak se chovat, aby naše činnost 
přírodu co nejméně negativně 
ovlivňovala,“ říká 
jednatelka 
domu kultury 
Hana Písková.

Profesor 
Marek je 
průkopníkem 
moderních 
ekofyziologic-
kých metod 
používaných 
při výzkumech 
lesních ekosys-

témů. Jeho zásluhou se v 90. letech Česká 
republika zapojila do mezinárodních vý-
zkumných programů zabývajících se dopady 
globální změny klimatu. Stál u zrodu Ústavu 

výzkumu globální změny Akademie věd, 
který sídlí v Brně. Vědci se v něm 

zaměřují na změny v atmosféře 
a v klimatu, změny ekosystému 
i socio ekonomické změny. 
„Lidstvo nese zodpovědnost 
za tuto planetu a musí být hos-
podářem s dostatečnou úrovní 
předvídavosti,“ říká prof. Mi-

chal V. Marek.
Klub Gemini přivítá 
profesora Marka ve stře-

du 30. listopadu 
v 17 hodin 
v G-klubu. Jeho 
součástí bude 
i prezentace 
knih a autogra-
miáda ve spolu-
práci s místním 
knihkupectvím 
Kosmas. -red-

Měsíc plný divadla nejen 
díky Noci divadel

Divadelní sezona je v plném proudu a svědčí 
o tom nabitý program, který se chystá 
na měsíc listopad. V pátek 4. listopadu bude 
v rámci představení Babička od 17 hodin 
probíhat benefice na podporu nemocného 
Dominika, o níž si můžete více přečíst v sa-
mostatném článku na straně 11.
Velmi zajímavým hostujícím titulem bude 
bezesporu 39 stupňů Divadla Vejminek. 
Tento brněnský nezávislý soubor se představí 
v sobotu 12. listopadu od 19 hodin. Hlavním 
tahákem večera bude herec Michal Isteník. 
Režisérem inscenace je Mikoláš Tyc, jehož 
styl práce již mohli šumperští diváci poznat 
v oblíbené komedii Kdo je tady ředitel?.
Ochuzeni ovšem nezůstanou ani příznivci 
domácího souboru. Zvláště pak ti, kteří si 
návštěvu divadla rádi okoření speciálním 
zážitkem. V sobotu 19. listopadu proběhne 
Noc divadel, jež vypukne v 17 hodin. Diváci, 
kteří na akci dorazí, se mohou těšit na boha-
tý doprovodný program, jenž potěší jak děti, 
tak dospělé. Novinkou v obvyklém pojetí 
akce bude divadelní produkce domácího 
souboru, který během večera odehraje dvě
představení Čik: Jízda tvýho života. Půjde 
o zcela jedinečné uvedení této divoké hudeb-
ní komedie. Návštěvníci budou mít ne- 
opakovatelnou možnost tuto hru vidět jinak 
a zblízka. Tak, jako se už nikdy nepoštěstí! 
Nevěříte? Přijďte se podívat. Chybět nebude 
ani tradiční prohlídka divadla. 
Pozadu v listopadu nezůstanou ani ty nej-
menší děti. V předstihu, v sobotu  
26. listopadu, za nimi dorazí divadelní 
Mikuláš, jenž spojí síly se Špuntíkem, 
oblíbeným Méďou. Společně vystoupí hned 
dvakrát, od 16 a od 17.30 hodin. 
 Oficiální zpráva Divadla Šumperk

Během Noci divadel odehraje domácí soubor 
hned dvakrát představení Čik: Jízda tvýho ži-
vota.  Foto: P. Nesvadba

Twoj Blues, jenž je držitelem prestižní ceny 
Keeping the Blues Alive, udělované americ-
kou nadací The Blues Foundation. Výstava 
nazvaná „Obrazy z cest. Lidi a místa.“ na-
bídne soubor obrazů oslavujících americký 
Jih, jeho místa, obyvatele a hudbu: blues. 
Zahájena bude v Hollarově galerii ve čtvrtek 
17. listopadu v 16 hodin. -red-
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V muzeu se otevře
malá expozice Blues Alive

Současně se zahájením letošního ročníku 
Blues Alive bude v předsálí Rytířského sálu, 
v prostorách bývalého informačního cent-
ra, otevřena dlouhodobá výstava mapující 
historii i současnost tohoto světoznámého 
festivalu. Zahájena bude vernisáží ve čtvr-
tek 17. listopadu v 16 hodin.
Vedle fotografií umělců, kteří vystupovali 
na Blues Alive, budou k vidění i vzácné 
kytary s podpisy umělců a také různá oce-
nění, jichž festival získal za dobu své exi-
stence nespočet. Součástí expozice budou 
rovněž tiskové materiály a další předměty, 
které pořadatelé během let vydali. Mini- 
expozici doplní videoprojekce a do bu-
doucna se počítá s doplňováním jak 
fotografií, tak hudebních nástrojů. -red-

Divadlo Čučka přiveze 
Sametové nutrie

S interaktivním představením Sameto-
vé nutrie přijede do Šumperka Divadlo 
Čučka. Hostit ho bude velký sál Knihovny 
TGM ve středu 16. listopadu od 18 hodin.
Sametová revoluce pronikla až na far-
mu podnikavého Milana. Jeho nutrie ji 
nadšenecky přijmou za svou s nadějí, že už 
se nebudou nosit kožešiny, ale samet! To 
se tak úplně nestane a stejně jako lidé čelí 
náhle i nutrie rozhodnutí: kam dál? Příběh 
ukazující, že svoboda, soudržnost a láska 
nejsou jen prázdná hesla.
Představení vychází z knihy Marka Toma-
na Nutrie a Divadlo Čučka ho s úspěchem 
předvedlo mimo jiné na litoměřickém fes-
tivalu Pokořen, v pražském klubu Kaštan 
a na vícero oslavách 17. listopadu. Určeno 
je pro děti i dospělé. -kš-

Romana Kamlera, bývalého reprezen-
tanta v horolezectví a majitele firmy Tilak, 
jež je dnes ve světě outdooru pojmem, není 
třeba představovat. Na svém kontě má řadu 
výstupů v Alpách, na Pamíru, v Himálaji, 
na Aljašce, Špicberkách, Andách, Patagonii 
či v Grónsku. Právě o výpravách do Grónska 
bude během pořadu nazvaného „Grónsko 
čtyřikrát jinak“ řeč. Odehraje se ve čtvr-
tek 24. listopadu v 18 hodin v malém sále 
Knihovny TGM.

Stejné místo bude v úterý 29. listopadu 
hostit profesora Zdeňka Stuchlíka, držitele 
Nušlovy ceny České astronomické spo-

Dvě setkání chystají na listopad tvůrci cyklu Via Lucis, který pořádá místní „Doriska“. Prv-
ním hostem bude šumperský horolezec, dobrodruh, cestovatel a amatérský fotograf Roman 
Kamler, o pět dnů později pak přivítá „Luciska“ světoznámého teoretického fyzika, astrofyzi-
ka a fotografa Zdeňka Stuchlíka.

Via Lucis přivítá dvě výjimečné osobnosti

Sametové nutrie „obsadí“ velký sál knihovny 
v polovině listopadu.  Foto: archiv MK

Přírodopisný dokumentární film Jeseníky – království horské divočiny režiséra Mariána Poláka 
vypráví příběh fascinujícího koloběhu života jedinečné horské přírody Jeseníků. Od divočících řek 
a potoků přes rozsáhlé lesy, rozervané skály, houpavá rašeliniště až po nehostinné alpínské bezlesí. 
Tam všude potkáme unikátní rostliny a zvířata, přizpůsobené drsnému prostředí hor. Film vznikal 
více než čtyři roky za odborné spolupráce Správy CHKO Jeseníky a Erebia z.s. Kino Oko ho uvede 
za účasti tvůrců v pátek 11. listopadu od 18 hodin.  Foto: P. Šaj

„Domácím“ hostem Via Lucis bude Roman 
Kamler.  Foto: archiv VL

Profesor Zdeněk Stuchlík je i uznávaným foto-
grafem.  Foto: archiv VL

lečnosti za celoživotní dílo. Zatímco před 
čtyřiceti lety ho někteří kolegové považovali 
za exota, dnes patří ke světové špičce. Šéfuje 
opavskému Fyzikálnímu ústavu Slezské 
univerzity, který od základů vybudoval, 
a vede prestižní Centrum teoretické fyziky 
a astrofyziky. Soustřeďuje se na fyzikální 
procesy v okolí černých děr, neutronových 
hvězd i hypotetických spinarů či červích děr, 
popisovaných v rámci Einsteinovy obecné 
relativity. A je také uznávaným fotogra-
fem, jenž „maluje“ světlem a pohybuje se 
na hraně reality a magie. Pořad „Černé díry 
– monstra vesmíru“ začíná v 18 hodin. -zk-
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SPOLEČENSKÝ SERVIS – Kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šum-
perk www.icsumperk.cz v Kalendáři akcí ve městě a okolí. Změna programu vyhrazena!

 akce pro děti,  akce pro seniory,  divadelní představení,  filmy, promítání,  koncerty, hudební pořady,  přednášky, besedy, autorská čtení, 

 výstavy, vernisáže,  tvoření, výtvarné aktivity,  plesy, taneční akce,  festivaly, slavnosti,  sport, pohyb, aktivní vyžití,  ostatní

Dlouhodobé výstavy
  Od 10. 11. do 19. 2. Kam nechodí 

slunce, tam chodí lékař, regionálně 
zaměřená výstava přiblíží vývoj poskyto-
vání zdravotní péče od 19. století po sou-
časnost, výstavní síň, muzeum

  Do 13. 11. Panství Kolštejn v gotice 
a renesanci, Hollarova galerie, muzeum

  Od 17. 11. do 27. 11. Danuta Maty-
sik: Obrazy z cest. Lidi a místa., výstava 
polské výtvarnice – obrazy oslavující 
americký Jih v rámci festivalu Blues 
Alive, Hollarova galerie, muzeum

  Do 4. 12. Vladimír Renčín, Rytířský 
sál, muzeum

  Od 17. 11. Blues Alive, dlouhodobá 
výstava mapující historii i současnost 
světově významného festivalu, předsálí 
Rytířského sálu, muzeum

  Do 19. 3. Afrika v Muzejíčku, Mu-
zejíčko, muzeum

  Do 11. 12. Barevný svět Markéty 
Bajgarové, výstava kreseb, Galerie mla-
dých, muzeum

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

  Od 2. 11. do 27. 11. Václav Špale 
(*1950) – „V zahradě ztratit se“, výstava 
obrazů, Galerie J. Jílka 

  Do 2. 11. Michal Navrátil: Zatím 
nevím, výstava obrazů, půjčovna pro 
dospělé, knihovna

  Od 3. 11. do 4. 1. Ivan Prokop: Devět 
židovských cest, výstava fotografií, půj-
čovna pro dospělé, knihovna

  Do 22. 1. Už jsme plnoletí!, výstava 
k osmnáctinám uměleckých oborů VOŠ 
a SPŠ Šumperk, výstava je přístupná 
vždy hodinu před představením nebo 
na vyžádání, divadlo

  Do 12. 11. Já a můj živočich, výstava 
obrázků z výtvarné soutěže pro děti 
a mládež, informační centrum

  Do 19. 11. Jiří Slíva: Sranda vítězí, 
průřezová výstava grafiky, Eagle Gallery: 
Galerie Fabrika 

  Do 19. 11. Jiří Slíva: Bluesology, vý-
stava grafiky s hudební tematikou v rám-
ci festivalu Blues Alive, Eagle Gallery: 
Galerie Pavilon

 Do 23. 11. Česko/slovenské okamžiky, 

panelová výstava ČTK, pěší zóna u divadla

Úterý 1. listopadu
  10.00 Babička, česká klasika, školy, 
VK, divadlo

  17.00 František Šmehlík: Šelma, 
uvítání knihy, velký sál, knihovna

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

  20.00 Vražda v Londýně, USA, kome-
die, mysteriózní 

Středa 2. listopadu
   10.00 Dášeňka čili život štěněte, 
pohádka, školy, VK, divadlo

  15.30 Kde zpívají raci, USA, drama, 
mysteriózní, 12+

   16.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Panství Kolštejn v gotice a re-
nesanci, Hollarova galerie, muzeum

  18.00 Můj otec, kníže, AUT, ČR, doku-
mentární, české titulky

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šum-
perk – SK Horácká Slavia Třebíč, zimní 
stadion

  18.00 Václav Špale (*1950) – „V za-
hradě ztratit se“, vernisáž výstavy obra-
zů, Galerie J. Jílka

  20.00 Spolu, ČR, drama

Čtvrtek 3. listopadu
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  15.15 Princ mamánek, ČR, pohádka
  17.00 Ivan Prokop: Devět židov-

ských cest, vernisáž výstavy fotogra-
fií, půjčovna pro dospělé a malý sál, 
knihovna

  17.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, C, VK, divadlo

  17.20 Black Adam, USA, sci-fi, akční 

  19.50 Hranice lásky, ČR, PL, drama

Pátek 4. listopadu
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

   14.00–18.00 Umělecké inspirace 
aneb Zkoušíme tvořit jako výtvarní 
umělci…, cyklus „otevřených“ výtvar-
ných dílen, seznámení s výtvarnými 
umělci a jejich tvorbou, nutné přihlásit 

se, výtvarný ateliér, Komín
  15.00 Šoumen krokodýl, USA, ani-

movaný, rodinný, ČZ
  17.00 Benefiční představení Babička 
– veřejná sbírka pro Dominika, česká 
klasika, VK, divadlo

  17.15 Princ Mamánek, ČR, pohádka
  19.20 Vražda v Londýně, USA, kome-

die, mysteriózní 

Sobota 5. listopadu
  9.30 Kuželky ženy 2. liga, sk. B: KK 

Šumperk – HKK Olomouc, kuželna, 
Tyršův stadion

  13.00 Kuželky muži 3. liga, sk. C: KK 
Šumperk – TJ Spartak Přerov B, kužel-
na, Tyršův stadion

  15.30 Princ Mamánek, ČR, pohádka
  16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B 

– Zábřeh C, kuželna, Tyršův stadion
  17.40 Vražda v Londýně, USA, kome-

die, mysteriózní 
  19.00 Dobytí Pradědu, komedie, 
Studio D123, VK, divadlo

  20.00 Black Adam, USA, sci-fi, akční 

Neděle 6. listopadu
   10.00 O chytré kmotře Lišce, Diva-
dlo Andromeda – Andrea Sousedíková 
a Dodo Slávik, velký sál, dům kultury

  10.00, 13.00 Volejbal KP ženy: TJ Šum-
perk – KRS Uničov, sportovní hala,  
3. ZŠ 8. května

  14.30 Fotbal muži B: FK Šumperk B 
– TJ Sokol Nový Malín, hřiště Tyršův 
stadion

   15.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Panství Kolštejn v gotice a re-
nesanci, Hollarova galerie, muzeum

  16.00 Websterovi ve filmu, ČR, SR, 
rodinný, animovaný

  17.30 Já hrobař, UKR, komedie, drama
  19.40 Hranice lásky, ČR, PL, drama

Pondělí 7. listopadu
  17.00 Klub čtenářů: Karel Schulz 

– Kámen a bolest, setkání nad knihou 
a debata nad dalšími tituly, klubovna 
v suterénu, knihovna

  17.30 Black Adam, USA, sci-fi, akční 

Kalendář akcí
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  20.00 Ďáblova kořist, USA, horor

Úterý 8. listopadu
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  17.30 Banger, ČR, drama, komedie
  18.00 Literární seminář: Ženské 

postavy v ruské a francouzské litera-
tuře druhé poloviny 19. století, ženy 
v díle Flauberta, Tolstého, Dostojevského 
a dalších, přednáší M. Brožová, malý sál, 
knihovna

Středa 9. listopadu
  15.00 Oko senior: Buko, ČR, dra-

ma, komedie
  17.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, G, VK, divadlo

  17.20 Artvečer – FK: V prach se navrá-
tíš, CHN, drama

  20.00 Wakanda nechť žije, před-
premiéra, USA, akční, dobrodr., ČZ 

Čtvrtek 10. listopadu
  15.10 Kvík, NL, animovaný, ČZ
 16.50 Black Panther: Wakanda nechť 

žije, USA, akční, dobrodr., ČZ 
  17.00 Kam nechodí slunce, tam 

chodí lékař, vernisáž regionální výstavy 
přibližující vývoj poskytování zdravotní 
péče od 19. století po současnost, výstav-
ní síň, muzeum

  17.00 Přelet nad kukaččím hnízdem, 
psychologické drama, od 16.30 hod. 
dramaturgický úvod, D, VK, divadlo

  19.30 MIG 21 – Podzim Tour 2022, 
velký sál, dům kultury

Pátek 11. listopadu
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

  15.00–20.00 Kurz šití textilního 
anděla, šití, návrh, dekorování textilní-
ho anděla, nutné přihlásit se, šicí dílna, 
Komín

  16.00 Kvík, NL, animovaný, ČZ
  18.00 Jeseníky – království horské di-

vočiny, premiéra za účasti tvůrců, ČR, 

dokumentární
 20.00 Basketbal středomoravská liga 

muži: TJ Šumperk – BK Prostějov, hala 
V. Čáslavské, Tyršův stadion

  20.15 Black Panther: Wakanda 
nechť žije, USA, akční, dobrodr., ČZ 

Sobota 12. listopadu
   10.00 Do knihovny za pohádkou: 
Brémští muzikanti aneb Po dobrém 
do Brém, Divadlo Navětvi, velký sál, 
knihovna

 10.00, 13.00 Volejbal KP muži: TJ Šum-
perk – TJ Hodolany, sportovní hala,  
3. ZŠ 8. května

  15.00 Kvík, NL, animovaný, ČZ
 16.40 Black Panther: Wakanda nechť 

žije, USA, akční, dobrodr., ČZ 
  19.00 39 stupňů, detektivní komedie, 
BuranTeatr Brno, B, VK, divadlo

Neděle 13. listopadu
  13.00 Florbal muži B, národní liga: 

Fbc Asper Šumperk B – FBC TJ Tatran 
Litovel, sportovní hala, gymnázium

  15.00 Kvík, NL, animovaný, ČZ
  17.00 Princezna zakletá v čase 2, 

předpremiéra s účastí tvůrců, ČR, po-
hádka, fantasy

  17.40 Florbal muži B, národní liga: Fbc 
Asper Šumperk B – FBC ZŠ Uničov 
Yellow, sportovní hala, gymnázium

  20.00 Svatý pavouk, DNK, DEU, krimi, 
drama

Pondělí 14. listopadu
  14.50 Black Panther: Wakanda nechť 

žije, USA, akční, dobrodr., ČZ 
  17.00 Křest kalendáře P. Taťouna 

„Mezi paletama 1970–2023“, pořádá 
Společnost přátel hradu Bouzova ve spo-
lupráci s Knihovnou TGM, součástí 
programu bude i přivítání knihy Eigen 
Žofie Hekelové, malý sál, knihovna

   18.00 Hudební podvečer, koncertní 
sál, ZUŠ

  18.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– LHK Jestřábi Prostějov, zimní sta-

dion
  18.00–19.30 Kurz řeckých tanců, sál, 
středisko Sever

  19.00 IMPRA: Řešení krize, herecká 
improvizace, VK, divadlo

  19.00 Klasika Viva: Musica Florea – 
Haydn a Češi v Evropě, klášterní kostel

Úterý 15. listopadu
  16.50 Black Panther: Wakanda nechť 

žije 3D, USA, akční, dobrodr., ČZ 
  20.00 Rimini, DEU, AUT, drama, 18+

Středa 16. listopadu
   10.00 Méďa Špuntík, pohádka pro 
batolátka, Hrádek, VK, divadlo

  17.00–20.00 Sedánky pro mamky, 
adventní tvoření, třeba přihlásit se pře-
dem, šicí dílna, Komín

  17.20 Artvečer – FK: Michael Kocáb 
– rocker versus politik, ČR, SR, doku-
mentární

  18.00 Divadlo Čučka: Sametové 
nutrie, interaktivní představení pro děti 
i dospělé, velký sál, knihovna

  19.00 Jiří Slíva: Sranda vítězí, derni-
sáž výstavy za přítomnosti autora, Eagle 
Gallery: Galerie Pavilon

Čtvrtek 17. listopadu
  16.00 Blues Alive, vernisáž dlou-

hodobé výstavy mapující historii i sou-
časnost světově významného festivalu, 
předsálí Rytířského sálu, muzeum

  16.00 Danuta Matysik: Obrazy 
z cest. Lidi a místa., vernisáž výstavy 
polské výtvarnice – obrazy oslavující 
americký Jih, v rámci festivalu Blues 
Alive, Hollarova galerie, muzeum

  18.00–24.00 BLUESALIVE XXVI, 
vyprodáno, dům kultury 

Pátek 18. listopadu
   10.00 Krkonošská pohádka, školy, 
VK, divadlo

   11.00 BLUESALIVE XXVI: Bílý 
chlapec ztracený v blues, poslechový 
pořad J. Sobotky, velký sál, knihovna

   16.00–19.10 BLUESALIVE XXVI: 

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 Šum- 

perk:  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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Justin Lavash, Martina Trchová, Phil 
Shoenfelt & David Babka (křest CD), 
klášterní kostel

   18.00–24.00 BLUESALIVE XXVI, 
vyprodáno, dům kultury 

  20.00 Elvis, AUS, životopisný, drama, 
hudební 

Sobota 19. listopadu
    9.00–17.00 Skandinávský den, 

výtvarné a pohybové aktivity s tematikou 
Skandinávie, výtvarný ateliér, Komín

  9.30 Kuželky ženy 2. liga, sk. B: KK 
Šumperk – KK Blansko, kuželna, Tyr-
šův stadion

  11.00 BLUESALIVE XXVI: Respect, 
USA, drama, hudební, životop. film 
o Arethě Franklin, kino Oko

  13.00 Kuželky muži 3. liga, sk. C: KK 
Šumperk – KK Jiskra Rýmařov, kužel-
na, Tyršův stadion

  16.00–19.10 BLUESALIVE XXVI: 
Pocta Janu Spálenému, vyprodáno, dům 
kultury

  16.00–19.10 BLUESALIVE XXV: 
Broken Harp, Vladimír Merta, Jan 
Řepka, Jarda Svoboda, klášterní kos-
tel

    16.30 BLUESALIVE XXVI:  
Pouštní blues, audiovizuální pořad 
hudebního publicisty J. Moravčíka, velký 
sál, knihovna

  17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– HC Slavia Praha, zimní stadion

  17.00 Noc divadel 2022, volný vstup, 
divadlo

  17.00 Noc divadel 2022 – Čik: Jízda 
tvýho života, VK – 70 Kč, divadlo

   18.00–24.00 BLUESALIVE XXVI, 
vyprodáno, dům kultury 

  20.00 Noc divadel 2022 – Čik: Jízda 
tvýho života, VK – 70 Kč, divadlo

Pondělí 21. listopadu
   17.30 Rozsvícení Stromu splněných 

přání, informační centrum

Úterý 22. listopadu
  10.00 Bylo nás pět, adaptace humori-
stického románu, školy, VK, divadlo

Středa 23. listopadu
   16.00 Komentovaná prohlídka 

výstavy Kam nechodí slunce, tam chodí 
lékař, výstavní síň, muzeum

Čtvrtek 24. listopadu
  18.00 Via Lucis: Grónsko čtyřikrát 

jinak, beseda, host: Roman Kamler, 
horolezec, dobrodruh, cestovatel, ama-
térský fotograf, rezervace na e-mailu 

svecova@email.cz, tel. 774 951 810, malý 
sál, knihovna

Pátek 25. listopadu
  10.00 Hobit, pohád., školy, VK, divadlo

   15.00–19.00 Dílna nejen pro děti 
a rodiče, výroba dřevěného malovaného 
stromečku, pro děti a dospělé, nutné 
přihlásit se, hobby ateliér, vila Doris

  17.00 Expediční kamera na stěně, 
doprovodný program Horování, výběr 
nejlepších filmů s himálajskou temati-
kou, prezentace oddílové činnosti práce 
s dětmi, pořádá horolezecký oddíl ASPV 
SOŠ Šumperk, více na www.stenaspk.cz, 
tělocvična SOŠ 

  19.30 Snow Film Fest, dokumentární 

Sobota 26. listopadu
  9.00–17.00 Předvánoční jarmark 

na Komíně, tradiční prodejní jarmark, 
Komín

  9.00–17.00 Adventní dílna na jar-
marku, výroba skládané hvězdy z ozdob-
ných papír, výtvarný ateliér, Komín

  9.00–12.00 Lezecké dopoledne pro děti 
a mládež, doprovodný program Horo-
vání, pořádá horolezecký oddíl ASPV 
SOŠ Šumperk, více na www.stenaspk.cz, 
lezecká stěna SOŠ 

  16.00 Horování, setkání horolezců, 
dobrodruhů, turistů a milovníků ex-
trémních sportů i přírody – K. Kolou-
chová, J. Pepíno Morávek, P. Barabáš,  
J. Hejtmánek, AG4, velký sál, dům kul-
tury

   16.00 S Méďou Špuntíkem za Mi-
kulášem, pohádka pro děti od 2 let, 
Hrádek, VK, divadlo

  17.00 Hokej muži: Draci Pars Šumperk 
– SC Marimex Kolín, zimní stadion

   17.30 S Méďou Špuntíkem za Mi-
kulášem, pohádka pro děti od 2 let, 
Hrádek, VK, divadlo

Neděle 27. listopadu
   10.00–22.00 Vánoční Šumperk 

2022, prodejní trhy u radnice, nám. 
Míru 

   10.00 O Budulínkovi, Divadlo Kap-
sa Andělská Hora, velký sál, dům kultury

   17.00 Slavnostní zahájení trhů 
Vánoční Šumperk 2022 a rozsvícení 
vánočního stromu, koncert kapely 
Haleluja band, nám. Míru 

 
Pondělí 28. listopadu

  9.00–17.00 Vánoční hvězda, prodej 
květin na podporu onkologického od-
dělení FN Olomouc, výtvarný ateliér, 
Komín

   10.00–21.00 Vánoční Šumperk 
2022, prodejní trhy u radnice, nám. 
Míru 

Úterý 29. listopadu
   10.00–21.00 Vánoční Šumperk 

2022, prodejní trhy u radnice, nám. 
Míru 

  18.00 Via Lucis: Černé díry – mon-
stra vesmíru, beseda, host: profesor 
Zdeněk Stuchlík, teoretický fyzik, astro- 
fyzik, fotograf, rezervace na e-mailu 
svecova@email.cz, tel. 774 951 810, malý 
sál, knihovna

  18.00 Večer s violoncelly, kaple kláš-
terního kostela 

 19.00 4 tenoři – Vánoční koncert, velký 
sál, dům kultury

Středa 30. listopadu
  17.00 Klub Gemini: prof. Michal  

V. Marek: Klimatická změna – příčiny, 
dopad a adaptace, beseda spojená s pro-
dejem knihy a autogramiádou, velký sál, 
dům kultury

  17.50 Artvečer – FK: Zkouška umění, 
ČR, dokumentární

Klasika Viva pozvala 
soubor Musica Florea

Návštěvníci listopadové části cyklu 
Klasika Viva se mohou těšit na jedineč-
né vystoupení souboru Musica Florea. 
V jeho podání se v pondělí 14. listopadu 
ponesou klášterním kostelem skladby 
Josepha Haydna, Josefa Myslivečka 
a Františka Vincence Kramáře. Koncert 
nazvaný Haydn a Češi v Evropě začíná 
o sedmé večerní.
Musica Florea je hudební soubor, který 
roku 1992 založil violoncellista a dirigent 
Marek Štryncl. Repertoár ansámblu sahá 
od hudby raného baroka přes vrchol-
ná díla této epochy až po klasicizmus. 
Od roku 2004, kdy Musica Florea pro-
vedla na dobové nástroje orchestrální díla 
A. Dvořáka, se součástí jejího repertoáru 
stala i hudba období romantizmu. -kv-

Musica Florea vystoupí v klášterním kos-
tele.  Foto: M. Světlík
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Devětadvacátý ročník oblíbeného festivalu Horování, jenž je tradičním setkáním horolezců, 
dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů, přenese v sobotu 26. listopadu návštěv-
níky na impozantní místa naší planety. Dějištěm bude od 16 hodin dům kultury.

Jedenáctý ročník festivalu Snow Film Fest přináší nadílku nejlepších světových a českých 
snímků se zimní outdoorovou tematikou. Diváci se mohou těšit na osm filmů plných adrena-
linu, dobrodružství a nezkrotné přírody.

Diváky potěší Snow Film Fest

Filmová přehlídka spojená s besedami 
každoročně nabízí to nejlepší z produkce 
filmařů, horolezců i fotografů, kteří žijí nebo 
se rádi vracejí do Jeseníků. Současně láká 
i zajímavé hosty z jiných krajů, kteří dokážou 
zachytit krásu míst z celého světa objektivem 
fotoaparátu, kamery, prostřednictvím svých 
aktivit a tvorby. 

„Velmi nás těší, že pozvání přijala horo-
lezkyně Klára Kolouchová, první Češka, jíž 
se podařilo zdolat všechny tři nejvyšší hory 
na Zemi – Mount Everest, K2 a Kančendžen-
gu. Na festival zavítá zábřežský rodák Josef 
Morávek, který je jedním z našich nejzná-
mějších horolezců, jež se vydávají na osmi-
tisícovky, a zároveň patří k nevelké skupině 
špičkových horských vůdců, kteří mohou 
doprovázet odvážlivce v horách celého světa. 
Promítne své zážitky z různých koutů světa 
pod názvem Rok horského vůdce,“ prozradila 

Ve filmu Pro vrchol až na konec světa se 
horolezec Mára Holeček vydává plachet-
nicí na Antarktidu, kde se svým parťákem 
Mirkem Dubem podniká prvovýstup 
na nepojmenovaný kopec. V Náruči severu 
si Jirka s Mili užívají severskou romantiku 
a na lyžích vyrážejí na švédský trail Kugsle-
den v délce 450 km. Jyrgalan je nejen název 

filmu, ale i bývalé důlní město v Kyrgyzstá-
nu. Tam se parta českých freeriderů vydává 
hledat prašan a kromě něj objeví i místo, 
kde se zastavil čas před třiceti lety. Nejen 
tyto snímky nabídne letošní Snow Film 
Fest. Do kina Oko zavítá v pátek  
25. listopadu, promítání začíná o půl osmé 
večer. -red-

V knihovně uvítají 
Šmehlíkovu Šelmu

V úterý 1. listopadu zavítá do Knihov-
ny TGM spisovatel František Šmehlík. 
Představí zde svoji novou knihu Šelma, 
detektivní román s prvky politického 
thrilleru. Zajímavostí je, že děj se odehrává 
na Šumpersku, k němuž má autor osobní 
vztah. Šelma je přitom prvním dílem volné 
trilogie. Setkání s Františkem Šmehlíkem 
a uvítání knihy se odehraje od páté odpo-
lední ve velkém sále. -kv-

V Jílkově galerii bude 
vystavovat Václav Špale

Předposlední letošní výstava v Galerii Jiří-
ho Jílka, nesoucí název „V zahradě ztratit 
se“, představí tvorbu Václava Špaleho. 
Ve středu 2. listopadu ji v 18 hodin zahájí 
vernisáž.
Václav Špale, absolvent pražské Akade-
mie výtvarných umění, žije a pracuje 
v Praze a v Klech – Záboří. Věnuje se 
malbě, kresbě, ilustraci, scénografii, tvorbě 
objektů a instalací, restauruje nástěnné 
malby a organizuje umělecké projekty. 
„Mám úctu a obdiv k divoké autentické 
krajině, ale slabost mám i pro tu rene-
sanční a barokní iluzívnost a divadelnost. 
V takových scenériích mohu instalovat 
příběhy a neobvyklá setkání, jejichž princi-
pem je hra a nadsázka. To je pozadí mých 
obrazů, které vznikly v posledním období, 
kdy jsme se všichni ocitli v situaci plné 
otazníků nad stavem tohoto světa, přírody, 
lidského společenství a hodnot, za kterými 
spěcháme, i těch, které ztrácíme,“ napsal  
v listu k výstavě Václav Špale.  -red-

KONEC LISTOPADU SE NESE 
VE ZNAMENÍ HOROVÁNÍ

V Alpách je vždycky dobře. 
Foto: archiv J. Morávka

produkční domu kultury Michaela Horáková.
Během večera bude promítnut i celosvě-

tově oceňovaný snímek Everest – najťažšia 
cesta od slovenského režiséra, scenáristy 
a cestovatele Pavola Barabáše. Výstava 
výjimečných fotografií, jež vznikají nejčas-
těji brzy ráno, nebo naopak při soumraku 
na těch nejkrásnějších místech v Jeseníkách, 
zkrášlí foyer domu kultury. Jejich autor Jiří 
Pitrýs Hejtmánek je člen Horské služby Jese-
níky a současně nadšený fotograf. Celkovou 
atmosféru festivalu podpoří hudebními 
vystoupeními místní kapela AG4.

Také letošní ročník Horování doprovodí 
v sobotu od deváté dopolední lezení na umě-
lé stěně pro děti a mládež ve Střední odbor-
né škole Šumperk. Tomu bude o den dříve 
od 17 hodin ve zdejší tělocvičně předcházet 
promítání nejlepších filmů z Expediční 
kamery s himálajskou tematikou. -red-

Zapomenutá družice, akryl na plátně, 2020

Na  Horování zavítá i  Klára 
Kolouchová, první Češka, kte-
rá zdolala nejvyšší hory světa. 
 Foto: archiv DK
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Půjčovnu „zaplní“ fotografie Ivana Prokopa

„Doriska“ pořádá předvánoční jarmark

Ti, kteří přijdou, si budou moci koupit 
drobné dárky pro své blízké pod stromeček 
nebo jen tak pro radost. Prodávat je budou 
regionální řemeslníci, šikovné „šicí“ mámy, 
výrobci vánočních ozdob, patchworkářky, 
cukráři a další prodejci drobných a zají-
mavých vánočních dárků. Ve výtvarném ate-
liéru budou navíc po celou dobu jarmarku 

Devět židovských cest je název výstavy, 
která bude od čtvrtka 3. listopadu k vidění 
v půjčovně pro dospělé v Knihovně TGM. 

Fotograf Ivan Prokop.  Foto: archiv MK

Po nedobrovolné dvouleté pauze pořádá SVČ Doris Šumperk ve vnitřních prostorách budovy 
v Komenského ulici 9 opět předvánoční jarmark na Komíně. Uskuteční se v sobotu 26. listo-
padu od 9 do 17 hodin.

Knihovna láká děti 
na pohádku 

Oblíbený cyklus Do knihovny za po-
hádkou na podzim opět „startuje“. V sobotu 
12. listopadu přiveze Divadlo Navětvi 
do Šumperka pohádkový příběh Brémští 
muzikanti aneb Po dobrém do Brém. Určený 
je dětem od tří let a všem, kteří rádi řeší věci 
po doBrém. Zhruba pětačtyřicetiminutové 
představení začíná v 10 hodin ve velkém 
sále. -kv-

Knižní tipy
pro čtenáře

Z nových knih 
pořízených 
do fondu 
knihovny do-
poručujeme his-
torický román 
severoirské spi-
sovatelky Mag-
gie O'Farrellové 
Hamnet 
inspirovaný ro-
dinným životem 
Williama Shakespeara. Příběh se soustředí 
na smrt jeho jediného syna Hamneta a její 
zásadní vliv na život jeho manželky Agnes, 
hlavní postavy románu, ale také na jeho 
tvorbu. Poetickým stylem vypráví o man-
želství poznamenaném ztrátou milovaného 
syna, na kterého historie téměř zapomněla, 
jehož jméno však přetrvává v jedné z nej-
slavnějších her literární historie.
Další tipy čtenářům
beletrie: I. Ciocan – A ráno přijdou Rusové, 
D. Diop – V noci je každá krev černá,  
S. Biler – Destrukce, K. Ishiguro – Klára 
a Slunce, A. Doer – Město v oblacích,  
J. Rossová – Sestry z vinice, J. Leigh – Babič-
ky na cestě za sluncem, I. Tajovská – A lam-
pa ještě hořela, J. Irovský – Psí život,  
V. Ardone – Nejsem jako džbán
thriller, detektivka: A.-H. Laestadius – Od-
cizení, R. Manzor – Na hraně, M. Rejfová – 
Jako veš v kožichu, A. Marsonsová – Vražed-
ná mysl, H. Nesser – Šachy pod sopkou
naučná: P. Smetanová – Celej svět je 
rodná hrouda, D. Jakš – Míň než kopnout 
si do psa, T. Brodská – Moje máma Jana 
Brejchová
dětská: A. Špinková – Anna a Anička,  
F. Sanna – Cesta, A. Folta – Gianlucova 
dobrodružství

Zpracovala M. Hlamichová, 
Knihovna TGM

probíhat výtvarné aktivity pro děti za úplatu 
a chybět nebude občerstvení s malým 
posezením. 

Ve stejný den se bude ve výtvarném ate- 
liéru konat od 9 do 17 hodin vánoční dílna, 
v níž si mohou zájemci vyrobit skládanou 
hvězdu z ozdobných papírů. Vstupné je 
padesát korun. -red-

Ve čtvrtek 10. listopadu vystoupí od půl osmé večer ve velkém sále domu kultury kapela MIG 21, 
hrající ve složení Jiří Macháček, Pavel Hrdlička, Jan Hladík a Tomáš Polák. Formace, jež má dodnes 
jednu z věkově nejpestřejších fanouškovských základen, slibuje strhující show a velký hudební záži-
tek. Do Šumperka se společně s frontmanem Jiřím Macháčkem vrátí po více než deseti letech.

Snímky, jež vznikly jako obrazový dopro-
vod ke knize Jiřiny Chrastilové mapující 
prolínání židovské a křesťanské kultury 
na území naší republiky, zde představí 
fotograf Ivan Prokop, v Šumperku známý 
především v souvislosti s festivalem Blues 
Alive. 

Kniha vyšla v roce 2008 v nakladatelství 
Paseka. Provází čtenáře nejzajímavějšími 
židovskými památkami Čech, Moravy 
a Slezska. Fotografie, na nichž je mimo jiné 
i brněnská vila Tugendhat, lze vnímat zcela 
samostatně, proto byly zvětšeny pro výstavu. 
Její vernisáž se uskuteční od 17 hodin v půj-
čovně pro dospělé a v malém sále. -red-
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ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ŠUMPERKA: August Hager (*8. listopadu 1849 v Hainburgu v Dolním Rakousku, +24. října 1928 v Šumperku)

Ulice 28. října, vedoucí podél 
Knihovny TGM, se jmenuje podle 
jedné z nejvýznamnější událos-
ti v dějinách naší země. 28. října 
1918 zahájila v Ženevě delegace 
Národního výboru vedená Karlem 
Kramářem jednání s představitelem 
protirakouského zahraničního od-
boje Edvardem Benešem o podobě 
samostatného Československa. 
Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový 
stát bude republikou.

Následně se rozšířila zpráva o uzná-
ní podmínek míru Rakousko-Uhers-
kem. Ty obsahovaly i uznání autono-
mie národů Rakousko-Uherska, které 
si lid vyložil jako uznání nezávislosti. 
Večer 28. října vydal Národní výbor 
první zákon O zřízení samostatného 
státu československého. 

Vznikla tak tzv. „První republika“, 
což je označení pro Československo 
od roku 1918 až do Mnichovské do-
hody v roce 1938. Zahrnovala území 
Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní 
část Slezska), Slovenska a Podkarpat-
ské Rusi. 

Prezidentem se stal Tomáš Garri-
gue Masaryk, premiérem Karel Kra-
mář, ministrem financí byl jmenován 
Alois Rašín, ministrem zahraničí 
Edvard Beneš a ministrem vojenství 
Milan Rastislav Štefánik.  -red-

Po kom 
se jmenuje

28. ŘÍJNA
Přelom října a listopadu je tradičně 

časem vzpomínání na zemřelé, spoje-
ným s návštěvami hřbitovů. V Šum-
perku se v historii pohřbívalo u farní-
ho a klášterního kostela a v blízkosti 
Nové brány. Za Josefa II. bylo 
pohřbívání uvnitř měst zakázáno. Již 
počátkem 17. století bylo za hradbami 
založeno nové pohřebiště, u kterého 
byl v r. 1753 vystavěn kostel sv. Barbo-
ry. Když městská rada v r. 1886 zrušila 
i tento hřbitov, na jehož místě vznikl 
park, začalo se pohřbívat na dnešním 
hřbitově při Zábřežské ul., vybudova-
ném dle návrhu Carla Seidla v letech 
1885–1886, a také v Temenici.

V poválečném období se v Šumper-
ku vedla dlouholetá diskuze o výstav-
bě důstojné smuteční síně. Vyústila 
v projekt obřadní síně se žárovištěm, 
na kterém od r. 1972 pracoval archi-
tekt Petr Brauner. Jeho nejznámější 
realizací normalizační éry je bezpo-
chyby věžový bytový dům s vodoje-
mem v Olomouci – Nové Ulici. Objekt 
šumperského krematoria, reflektující 
impulzy soudobé západoevropské 
architektury, architekt zasadil do tera-
sovitého terénu navazujícího na areál 
stávajícího hřbitova. Stavba využívá 
kontrastu bíle omítaných ploch s celo-
skleněnými závěsovými stěnami. Byla 
budována v akci Z v letech 1974–1978. 
V následujícím roce bylo postaveno 
kolumbárium, upraveny rozptylové 
loučky, urnové háje a autobusová 
točna. Kristina Lipenská, 

 Vlastivědné muzeum Šumperk

Šumperské proměny: Krematorium 
v sousedství hlavního hřbitova

Rozestavěné krematorium v Zábřežské ul. v r. 1976. 
 Foto: A. Suchan, fotoarchiv VM Šumperk

Šumperské krematorium v současnosti. Foto: Z. Kvapilová
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FORTEX – AGS, a.s.
FORTEX STAVBY s.r.o.
se sídlem v Šumperku
Jílová 1550/1

STROJÍRENSKÝ 
DĚLNÍK
· pro výrobu a montáž ČOV
· montážní dělník KOVO

SVÁŘEČ CO2
ZEDNÍK
STAVEBNÍ 
ELEKTROMONTÉR
INSTALATÉR

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

KONTAKT: kariera@fortex-ags.cz

                 800 900 015                 800 900 015

Nabízíme: Motivační � nanční ohodnocení.
Zajímavé zaměstnanecké bene� ty.

HLEDÁME PROFESE:

HLEDÁME PROFESE: 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

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185 Více informací na www.optomedic.cz

OPTIKA
Gen. Svobody 19A, Šumperk

tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 583 280 185

MĚŘENÍ ZRAKU PŘÍMO V OPTICE

AKCE 1 + 1 NA BRÝLE 
POKRAČUJE !!!

AKCE1+1
*více info na optice
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Informace  o  studiu  podá  
studijní  oddělení:

583 320 117            
studijni@skolasumperk.cz

Gen. Krátkého 30, Šumperk
www.skolasumperk.cz

NAUČ  SE  ŘEMESLO
ZÍSKEJ NEZÁVISLOST

OBORY VZDĚLÁNÍ

Gen. Krátkého 30, Šumperk
www.skolasumperk.cz   
tel.: +420 583 320 117

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1.12.2022      9:00 – 17:00

3leté (závěrečná zkouška, výuční list)
* Elektromechanik pro zařízení a přístroje
* Mechanik opravář motorových vozidel  

(zaměření na kolejová vozidla)
* Elektrikář – silnoproud * Klempíř
* Strojní mechanik * Instalatér
* Obráběč kovů * Truhlář
* Operátor skladování * Prodavač
* Kadeřník * Zedník
* Tesař

4leté (maturitní zkouška)
* Mechanik strojů a zařízení
* Nábytkářská a dřevařská výroba
* Strojírenství – obsluha CNC strojů
* Obchodník * Stavebnictví

2leté (maturitní zkouška)
* Podnikání

1leté (závěrečná zkouška, výuční list)
* Mechanik plynových zařízení
* Elektrikář – silnoproud * Strojní mechanik
* Zedník * Tesař 

STÁLÁ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

SADBOVÝ
ČESNEK + GLIOREX

SULKA
Pomocné rostlinné přípravky
s fungicidním účinkem

• jablka, hrušky, ovocné mošty od pěstitele z Veleboře
• müsli tyčinky FIT z Klopiny
• konopné a pohankové výrobky
• sušená zelenina, sušený česnek
• semínka lnu, kmínu, máku
• široký sortiment zahradnických potřeb
• substráty, rašeliny, mulčovací kůry, hnojiva
• přípravky na ochranu rostlin
• krmiva pro hospodářská zvířata
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16 • 787 01 ŠUMPERK
www.agritec.cz• info@agritec.cz facebook.com/agritec

•konzumní brambory
na uskladnění à 25 kg

•konzumní brambory
k přímé spotřebě

•podzimní hnojení
•sazenice vřesu, chryzantém

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

• dušičková dekorace
a doplňky

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRODEJNY AGRITEC

Po–Pá 8-16

Připravujeme prodej českého kvalitního koření

KONTAKT:KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor se zaměřením na moderní technologie v zemědělství, zdarma řidičský průkaz 

sk. B a T, kurz motorová pila a křovinořez
CESTOVNÍ RUCH 
–  moderní obor, možnost zaměření na hotelový provoz, intenzivní výuka cizích jazyků, 

odborné kurzy, zahraniční praxe, certi�kát průvodce CR
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– zaměření na podnikovou ekologii, široké zázemí - školní arboretum, botanická zahrada, sad 

původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, možnost získání loveckého lístku

Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 11. 2021 od 13 do 17 h od.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na 

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor se zaměřením na moderní technologie v zemědělství, zdarma řidičský průkaz 

sk. B a T, kurz motorová pila a křovinořez
CESTOVNÍ RUCH 
–  moderní obor, možnost zaměření na hotelový provoz, intenzivní výuka cizích jazyků, 

odborné kurzy, zahraniční praxe, certi�kát průvodce CR
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– zaměření na podnikovou ekologii, široké zázemí - školní arboretum, botanická zahrada, sad 

původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, možnost získání loveckého lístku

Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. 11. 2022 od 13 do 17 h od.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na 

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

KONTAKT:KONTAKT:

Denní forma studia zakončená maturitní  zkouškou:
AGROPODNIKÁNÍ 
– tradiční obor se zaměřením na moderní technologie v zemědělství, zdarma řidičský průkaz 

sk. B a T, kurz motorová pila a křovinořez
CESTOVNÍ RUCH 
–  moderní obor, možnost zaměření na hotelový provoz, intenzivní výuka cizích jazyků, 

odborné kurzy, zahraniční praxe, certi�kát průvodce CR
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
– zaměření na podnikovou ekologii, široké zázemí - školní arboretum, botanická zahrada, sad 

původních ovocných odrůd, učebna v přírodě, možnost získání loveckého lístku

Dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou:
VEŘEJNOSPRÁVNÍ  ČINNOST 
– možnost  studia při zaměstnání, uplatnění ve státní správě a samosprávě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 11. 2021 od 13 do 17 h od.

Představíme vám jednotlivé obory a ukážeme školu. 

Možnost 
ubytování na 

domově mládeže 
s celodenním 
stravováním.

DR. E. BEN
EŠE 12, ŠUM

PERK  777 162 300

až se tě zima zeptá: 
„proč jsi to neprodal v létě“

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

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

REALITKA, KTEROU CHCEŠ...

DS

TRH S NEMOVITOSTMI se nezastavil

pojďme vaši nemovitost prodat
na podzim
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Šumperský zpravodaj
Inzerce

Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 40 000 Kč (dle modelu) a servis na 5 let / 60 000 km (co 
nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Nabízíme možnost dalšího zvýhodnění až 100 000 Kč pro 
podnikatele u modelů Passat Variant, Arteon a Arteon Shooting Brake. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové 
výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Golf: 0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 
14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km, 38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km, Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km, 
Passat Variant: 1,2−9,7 l / 100 km, 27−219 g/km, 14,9 kWh / 100 km a Touareg: 1,7−11,2 l / 100 km, 62−254 g/km, 24,4 kWh / 100 km. Všechny uvedené 
částky jsou vč. DPH. Více na volkswagen.cz.

Úvěr  
s bonusem

Zvýhodnění
až 40 000 Kč
a Servis na 5 let

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

přijďte načerpat vánoční atmosféru 
a inspiraci do Květinového klubu, 
zveme Vás na prodejní výstavu 
vánočních dekorací spojenou  
s malým občerstvením.

Pátek 11. 11. 2022 
8:00 – 19:00 hod.
Sobota 12. 11. 2022 
8:00 – 12:00 hod.

Těšíme se na Vás,  
team Květinového klubu

KVĚTINOVÝ KLUB „ŠUMPERK“
Husitská 1418/6, 787 01 Šumperk
Tel.: 774 44 66 16
sumperk@kvetinovyklub.cz WWW.KVETINOVYKLUB.CZ

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

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

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ, 

LODŽIÍ  
A ZIMNÍCH 

ZAHRAD
Šumperk, Nemocniční 8a, 

777 700 740, info@eagletechnics.cz


