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Divadlo vstoupilo do jubilejní sezony Williamsovou Kočkou
Premiéra hry Kočka na rozpálené 

plechové střeše odstartovala v sobo-

tu 17. září novou sezonu v Divadle 

Šumperk. Mnozí možná ani netuší, že 

jde o jubilejní šedesátou. 5. září totiž 

uplynulo šest desítek let od chvíle, kdy 

nově založená šumperská divadelní 

scéna odehrála první představení.

„Žádné velké oslavy neplánujeme. 

Při příležitosti první letošní premiéry 

jsme společně s ředitelem divadla po-

křtili divadelní almanach, který moni-

toruje uplynulých šedesát let činnosti,“ 

řekl šumperský starosta Zdeněk Brož 

a dodal, že historie místní profesionál-

ní divadelní scény se začala psát nikoliv 

v Šumperku, ale ve Vrbně pod Pradě-

dem. Právě zde nově zřízený soubor 

5. září 1951 odehrál komedii Výnosné 

místo, šumperskému publiku se pak 

představil o několik dní později premi-

érou Jiráskovy Vojnarky.

„Historie divadla je historií boje 

o uměleckou kvalitu a jedinečnost, na-

lezneme v ní však i okamžiky, kdy bo-

jovalo o holý život, včetně tragického 

požáru v roce 1994. Ale dnes je důleži-

té, že divadlo v Šumperku je, že máme 

krásnou divadelní budovu a v ní vlastní 

činoherní soubor. My všichni, jak divá-

ci, tak lidé podílející se na divadelním 

provozu, bychom si jej měli užít, proto-

že takový soulad, taková síla tvořivosti 

a výsledné kvality se nemusejí opako-

vat. Proto si i v této sezoně klademe ne-

malé cíle,“ uvedl René Sviderski, ředitel 

šumperského Divadla, jež připravuje na 

letošní rok sedm premiér, z nichž dvě 

jsou pohádkové.

Kromě zmíněné Williamsovy „Koč-

ky“ nabídne místní ansámbl divákům 

polodokumentární hru o dvou léčite-

lích působících na Jesenicku nazva-

nou Priessnitz není Schrott a voda 

není víno!, jež bude mít premiéru 

v sobotu 29. října. V prosinci se pak 

Šumperk dočká Prodané nevěsty 

v režii Józefa Czerneckieho, v únoru 

se mohou divadelní příznivci těšit 

na Jirotkova Saturnina a v dubnu na 

Čechovova Racka v režii Hany Miko-

láškové.

„Šlo nám o vyvážený dramaturgic-

ký plán. V Šumperku žije třicet tisíc 

lidí a jen omezený počet jich chodí 

do divadla. Nemůžeme se zaměřit na 

jeden žánr, základním jmenovatelem 

je pestrý výběr titulů. Vždy by měly 

být zastoupeny modelové typy her. 

Snažíme se navíc zařazovat hry au-

torů, kteří se v repertoáru už dlouho 

neobjevili a vždy se také snažíme mít 

nějaké místní téma s námětem z re-

gionu,“ upřesnil dramaturg divadla 

Ondřej Elbl. Právě místní téma vé-

vodí v pořadí druhé letošní premié-

ře. Hra, jež bude poprvé uvedena 

v sobotu 29. října o půl osmé večer, 

se zaměřuje na dvě výrazné posta-

vy - Vincence Priessnitze a Johanna 

Schrotta, jimž se podařilo vybudovat 

významná lázeňská místa a ovlivnit 

život na Jesenicku nejen v 19. století, 

ale vlastně až dodnes. 

Zájemci si mohou vstupenky na 

představení koupit v pokladně di-

vadla od pondělí do pátku vždy od 

15 do 17 hodin nebo hodinu před 

začátkem představení.  -zk-

První premiérou letošní sezony bylo nejslavnější drama Tennesseeho Williamse Koč-

ka na rozpálené plechové střeše. V hlavních rolích se představili Vendula Nováková 

a Matěj Kašík, role mamá se zhostila Olga Kaštická.  Foto: J. Valchař
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Josef Pavlíček představuje Šumperk ve fotografi i
Fotograf Josef Pavlíček si letos splnil svůj sen. Plnit 

si sny v pětaosmdesáti je úžasné. O to víc, když z vý-

sledku má radost i někdo jiný. Těmi jsou v našem pří-

padě město a také ti, kteří si novou publikaci nazvanou 

Šumperk ve fotografi ích Josefa Pavlíčka koupí.

Josef Pavlíček zachycuje v publikaci pohled na 

Šumperk, na jeho jednotlivé části, ulice i význam-

né stavby, zajímavé šumperské vily, včetně jejich 

architektonických detailů, na více než dvou stech 

barevných snímcích. Ty doprovází fundovaný text 

Mileny Filipové, který seznamuje s historií jednot-

livých domů a památek s důrazem na jejich původ 

a architekturu. Nová kniha má více než sto šedesát 

stran a je opatřena v příloze německým a anglickým 

překladem. „Jsem ráda, že kniha vyšla v podobě, 

jakou si přál pan Pavlíček. Příprava trvala více než 

rok a vycházela hned z několika koncepcí. Přestože 

onen „porod“ byl opravdu těžký, nakonec zvítězila 

autorova představa a je to dobře,“ zdůraznila Milena 

Filipová.

„Už před deseti lety jsem měl koncepci i foto-

grafi e pro knihu připravené, ale šance vydat ji byla 

minimální. Mnoho záběrů jsem tak pro tuto pub-

likaci musel dělat znovu, protože místa a domy se 

změnily,“ řekl Jiří Pavlíček, podle něhož je typickým 

příkladem ulice 17. listopadu. On sám čerpal z vlast-

ního archivu, který vznikal už před padesáti lety, 

kdy začal spolupracovat s tehdejším Vlastivědným 

ústavem. Dalším mezníkem pak podle něj bylo se-

tkání se Stáňou Rybičkovou a Františkem Spurným. 

„Rozjeli jsme Proměny pro Kulturní život Šumper-

ka,“ vzpomněl Pavlíček. Výsledek spolupráce na sebe 

nedal dlouho čekat. V roce 1992 vyšla kniha Šum-

perské proměny, která obsahovala srovnávací sním-

ky šumperských ulic a budov, jež léta vycházely ve 

zmíněném kulturním měsíčníku.

Pětaosmdesátiletý Josef Pavlíček, který se narodil 

v Brně, žije v Šumperku od roku 1947. Řadu let pra-

coval jako rentgenový laborant a jeho koníčkem byla 

dokumentární i umělecká fotografi e. Některé z nich 

lze nalézt v závěru nové publikace s doprovodným 

textem Ctirada Medlíka z roku 1971.

„Pan Pavlíček dodal tolik kvalitních a zajímavých 

fotografi í, že příprava knihy a následné grafi cké zpra-

cování byla pro mě zajímavá a pěkná práce. Domní-

vám se, že i formát knihy zdůraznil krásu Šumperka,“ 

uvedl vydavatel Pavel Ševčík ze štítecké Veduty, kte-

rého mile překvapila reakce havlíčkobrodského tis-

kaře. „Když jsem jel pro hotové výtisky, říkali mi, že 

netušili, jak pěkné město Šumperk je. Doufám tedy, 

že i proto se bude kniha prodávat,“ dodal Ševčík. Za-

jímavá publikace je k dostání v šumperských knih-

kupectvích, v Regionálním a městském informačním 

centru v místním muzeu a také na stanovišti průvod-

ců v suterénu budovy radnice. -zk-

Ti, kteří přišli na křest nové knihy „Šumperk ve fotogra-

fi ích Josefa Pavlíčka“, si mohli nechat publikaci podepsat 

přímo od samotného autora.  Foto: -pk-

Letem šumperským zastupitelským světem

Nový územní plán města Šumper-

ka vydali na svém zářijovém zasedání 

šumperští zastupitelé. Dokument, který 

má digitální podobu a jenž podrobně 

řeší celé katastrální území města, tedy 

i Horní a Dolní Temenici, nahradil 

územní plán z roku 1998. Vlastnímu 

vydání předcházelo vypořádání námi-

tek a připomínek, které občané a fi rmy 

v souvislosti s návrhem nového plánu 

vznesli.

„Na minulém zasedání proběhla 

k návrhu nového územního plánu bo-

hatá a přínosná diskuze, jejímž výsled-

kem byla shoda na svolání pracovní 

schůzky za účasti odborných pracov-

níků, na níž jsme problematické body 

prodiskutovali. Domnívám se, že všich-

ni zúčastnění odešli spokojeni,“ uvedl 

první ze schvalovaných dokumentů, 

jímž byl návrh rozhodnutí o námit-

kách a návrh řešení připomínek uplat-

něných k návrhu nového územního 

plánu, starosta Zdeněk Brož. „Územní 

plán by neměl být bolestivý a měl by re-

spektovat vlastnictví. Hodně lidí dnes 

ukládá do pozemků peníze jako inves-

tici,“ podotkl v diskuzi zastupitel Jiří 

Gonda. Na jeho slova reagoval starosta 

Zdeněk Brož slibem, že pokud vlastníci 

pozemků na území města budou něja-

kým způsobem poškozeni, bude s nimi 

místní radnice jednat a bude se snažit 

najít nejvhodnější řešení. Důležitou 

informaci přednesl v této souvislosti 

Jakub Kynčl z brněnské fi rmy Knesl-

Kynčl, jež byla vybrána pro zhotove-

ní nového územního plánu. „Novela 

stavebního zákona, jež se připravuje, 

počítá s tím, že pokud nebude plocha 

určená k výstavbě zastavěna do čtyř 

nebo osmi let, vrátí se do zemědělské-

ho půdního fondu,“ podotkl Kynčl. 

Po krátké diskuzi poté zastupitelé 

dvaadvaceti hlasy návrh rozhodnu-

tí o námitkách a řešení připomínek 

uplatněných k návrhu územního plánu 

schválili. Pro vydání vlastního nového 

územního plánu pak hlasovalo jeden-

advacet z dvaceti šesti přítomných za-

stupitelů, kteří současně zrušili dosud 

platný dokument z roku 1998 a pově-

řili odbor strategického rozvoje, územ-

ního plánování a investic průběžným 

vyhodnocováním nového plánu. „Ne-

stává se každým rokem, že by se schva-

loval tak důležitý dokument. Rád bych 

proto poděkoval za práci a úsilí nejen 

vám zastupitelům, ale také odboru RUI 

a dodavatelské fi rmě,“ zdůraznil sta-

rosta.

Nový územní plán nahradil doku-

ment schválený před třinácti lety, jenž 

prošel šesti změnami a který dlouhodo-

bě neodpovídal dnešním požadavkům 

na územně plánovací dokumentaci. 

„Stavební zákon z roku 2006 navíc na-

řídil obcím vypracovat v období mezi 

lety 2012 až 2015 nové územní plány,“ 

vysvětlil místostarosta Marek Zapletal 

a připomněl, že pořízení nového územ-

ního plánu schválilo zastupitelstvo již 

před čtyřmi lety. Na základě schválené-

ho zadání zpracovala brněnská fi rma 

Knesl-Kynčl, jež byla vybrána pro zho-

tovení nového plánu, koncept a poté 

návrh nového územního plánu, který 

letos v září vydalo zastupitelstvo. 

Zastupitelé vydali nový územní plán
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 22. září 2011 

mimo jiné

* vzalo na vědomí plnění plánu inves-

tiční výstavby k 31. srpnu 2011. V této 

souvislosti obdrželi zastupitelé i aktuální 

přehled projektů, jejichž realizaci umož-

nily dotace z evropských i státních fondů. 

* vzalo na vědomí výsledky hospo-

daření města Šumperka k 30. červnu 

letošního roku. „Pololetí zatím vychází 

podle našich představ, jsme ale samozřej-

mě připraveni na případné krizové řeše-

ní,“ podotkl předseda fi nančního výboru 

František Merta.

Zastupitelé současně vzali na vědomí 

výsledky hospodaření příspěvkových 

organizací města k 30. červnu 2011. 

* uložilo Radě města zařadit do roz-

počtu na rok 2012 sto padesát tisíc ko-

run jako bezúročnou účelovou půjčku 

města pro sdružení Jeseníky - Sdružení 

cestovního ruchu. Ta bude určena na 

spolufi nancování projektu „Podpora zvy-

šování návštěvnosti a rozvoje cestovního 

ruchu turistického regionu Jeseníky“. 

Město uvolní peníze pouze v případě, 

že zmíněné sdružení prokáže, že získalo 

dalších více než pět set šedesát devět ti-

síc korun. Půjčku přitom bude sdružení 

městu splácet po patnácti tisících v letech 

2013-2022. Na zajímavý projekt přispěl 

jesenickému sdružení Olomoucký kraj 

částkou 1,44 milionu korun, z evrop-

ských peněz pak na něj jde 12,23 milionu 

z Regionálního operačního programu 

Střední Morava.

* schválilo několik prodejů čás-

tí pozemkových parcel, které slouží 

buď k zajištění vjezdu k nemovitostem, 

k zahrádkářské činnosti, jako zahrady 

k domu a pozemky u či pod domem 

nebo jako scelení vlastnictví. 

* schválilo nevyhovět žádosti ná-

jemců domu na náměstí Míru 26 

o odprodej bytů do osobního vlastnic-

tví. Zmíněný dům není totiž zařazen na 

seznam objektů určených k prodeji.

* schválili informace o stavu školství 

ve městě ve školním roce 2010/2011. 

Bližší informace v některém z příštích 

čísel.

* Základní škola v Šumavské ulici 

uspěla se svým projektem u Evropské 

unie. Ta do Šumperka pošle na moder-

nizaci jazykových učeben a na vyba-

vení školy informační a komunikační 

technikou více než 2,1 milionu korun, 

místní radnice pak přidá jako zřizova-

tel ze své kasy na spolufi nancování ne-

celých tři sta třicet pět tisíc. Zastupitelé 

v této souvislosti schválili změnu svého 

usnesení z loňského července, jež sta-

novilo jinou výši účasti města. 

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Kámen na kameni nezůstal v areálu někdejší turis-

tické základny ve Švagrově. Šumperská radnice, která 

získala areál před třemi lety od Olomouckého kraje, 

zde totiž buduje středisko ekologické výchovy. Se za-

jímavým projektem přitom loni uspěla u Evropské 

unie, jež na jeho realizaci pošle necelých sedmačtyři-

cet milionů korun, což představuje devadesát procent 

uznatelných nákladů. První návštěvníky by mělo mo-

derní výukové a poradenské centrum s dostatečnou 

ubytovací kapacitou a veškerým zázemím přivítat 

v polovině roku 2013.

Nemovitosti a pozemky v areálu turistické základny 

ve Švagrově, která se dosud využívala k nejrůznějším 

soustředěním a rekreačním pobytům, získalo město 

na podzim roku 2008 výměnou za budovu v někdej-

ších kasárnách, jež slouží jako tělocvična „průmyslov-

ky“. O půl roku později pak zastupitelé schválili záměr 

vybudování střediska ekologické výchovy, na který se 

městu loni podařilo získat evropské peníze z ope-

račního programu Životní prostředí, jenž mimo jiné 

podporuje budování infrastruktury pro environmen-

tální vzdělávání, poradenství a osvětu. „Od okamžiku, 

kdy jsme převzali od Olomouckého kraje turistickou 

základnu ve Švagrově, jsme hledali cestu, jak tento 

areál co nejefektivněji zrekonstruovat a zachovat pro 

další generace. Velice nás potěšilo, že náš investiční 

záměr získal podporu z fondů Evropské unie a stát-

ního rozpočtu poté, co se umístil na prvním místě 

v konkurenci více než čtyřiceti podobných projektů 

z celé republiky,“ řekl šumperský místostarosta Petr 

Suchomel.

Do přestavby a úpravy někdejší turistické základ-

ny se před necelými čtyřmi měsíci pustila šumperská 

společnost SAN-JV, jež vyšla vítězně ze soutěže na 

dodavatele stavby. „Celkem se přihlásilo devět staveb-

ních fi rem, z nichž pět bylo vyloučeno kvůli nesplně-

ní podmínek zadání. Ze zbývajících čtyř byla vybrána 

fi rma SAN-JV, která nabídla nejnižší cenu - necelých 

44,5 milionu korun,“ upřesnil Suchomel a dodal, že 

začátkem září schválili radní navýšení zmíněné část-

ky o 1,1 milionu, neboť se ukázalo, že staré objekty 

měly velmi nekvalitní podsklepení. „Projekt počítal 

s využitím původních základů, což se ukázalo nereál-

né, takže musíme vybudovat nové. Peníze půjdou 

z rezervy, v níž je vyčleněno 1,8 milionu,“ vysvětlil 

místostarosta. Na demoliční práce poté navázala be-

tonáž základových konstrukcí výukového a ubytova-

cího centra.

V nových budovách se budou kromě zasedacího 

sálu, výukových místností a pokojů, jež nabídnou 

ubytování zhruba pěti desítkám osob, nacházet pro-

vozní a skladové prostory, moderní kuchyně, jídelna 

a sociální zázemí. Součástí areálu o rozloze asi deset 

a půl tisíce metrů čtverečních bude i víceúčelová plo-

cha, úprav se dočkají zpevněné plochy, vybuduje se 

osvětlení, dešťová kanalizace a celý areál se připojí 

na novou čističku odpadních vod. „Zajímavostí bude 

zbudování malé vodní nádrže a její napojení na stáva-

jící mokřad pro výukové účely,“ doplnila místostaros-

tu vedoucí oddělení strategického rozvoje šumperské 

radnice Eva Mičkechová.  Pokračování na straně 5

Město buduje středisko ekologické výchovy na Švagrově

Výročí vzniku samostatného česko-

slovenského státu si šumperská hudby-

milovná veřejnost připomene během 

slavnostního koncertu Moravské fi lhar-

monie Olomouc. Pod taktovkou šéf-

dirigenta Petra Vronského nabídne ve 

středu 26. října v 19.30 hodin ve velkém 

sále Domu kultury jeden z nejstarších 

symfonických ansámblů u nás Smetano-

vu Mou vlast. Koncert pořádají v rám-

ci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje 

Agentura J+D Romana Janků, Město 

Šumperk a místní Dům kultury, fi nančně 

ho podpořil Olomoucký kraj. Vstupen-

ky si mohou zájemci koupit v pokladně 

Domu kultury Šumperk a v Regionál-

ním a městském informačním centru. 

Před koncertem bude pokřtěna kniha 

Víta Lucuka Přežili svou dobu.

„Moravská fi lharmonie byla založena 

v roce 1945 a patří k předním a nejstar-

ším symfonickým orchestrům v České 

republice,“ uvedl Roman Janků z pořada-

telské Agentury J+D a dodal, že soubor 

patří k autentickým interpretům klasiků 

české národní hudební kultury. „Dokla-

dem bude i Má vlast Bedřicha Smetany, 

kterou Moravská fi lharmonie nabídne 

šumperským posluchačům,“ zdůraznil 

Janků.

Slavnostnímu koncertu bude před-

cházet křest knihy nazvané Přežili svou 

dobu. Její autor Vít Lucuk v ní popisuje 

příběhy jedenačtyřiceti osobností z de-

vatenácti obcí ze šumperského regionu, 

přímo ze Šumperka jich přitom pochází 

třináct. Nejmladší má sedmdesát čtyři 

let, nejstarší pak devadesát sedm. -zk-

Moravská fi lharmonie Olomouc se představí v Šumperku ve středu 26. října.  Foto: archiv

V současné době je již hotova betonáž základových 

konstrukcí výukového a ubytovacího centra.  Foto: -pk-

Budoucí podoba výukového centra.  Archiv SAN-JV

Výročí vzniku republiky připomenou 
Má vlast a křest knihy Přežili svou dobu
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Analogové televizní vysílání 

skončí v Šumperku 31. října

31. října skončí zemské analogové te-

levizní vysílání z jesenického Pradědu. 

V Šumperku tak nebude možné přijímat 

od listopadu „přes anténu“ žádný tele-

vizní program. Informace, jak si poradit 

s přechodem na digitální televizní vysí-

lání, mohou zájemci najít na webu www.

digitalne.tv a zřízena je také bezplatná te-

lefonní linka 800 906 030. Ta je v provozu 

v pracovní dny od 8 do 19 hodin. -red-

Střední odborná škola 

má bezbariérový přístup

Svoboda je jednou ze základních lid-

ských priorit. Svoboda projevu, svoboda 

myšlení, svoboda pohybu… A přece mezi 

námi žijí lidé, jejichž svoboda je omezena. 

V důsledku úrazu či nemoci ztratili mož-

nost volného pohybu. Bezbariérový pří-

stup však řeší jejich problém. Umožňuje 

tělesně postiženým osobám navštěvovat 

místa, která  by jim za běžných okolností 

byla  nedostupná, a tak se začlenit do běž-

ného života.

Jsme školou s více obory vzdělávání, 

nabízíme studium široké  veřejnosti 

a snažíme se neustále rozšiřovat a zlep-

šovat své  služby. Rozhodli jsme se vy-

budovat bezbariérový přístup do  hlavní 

budovy školy, a tak umožnit žákům se 

speciálními potřebami plně se začlenit. 

Jako nejschůdnější bezbariérový 

přístup se nám jevila šikmá schodišťo-

vá plošina u vchodu do hlavní budovy 

školy, neboť vchod ústí přímo do pod-

laží, v němž se nachází největší počet 

učeben, sociální zařízení i tělocvična. 

Žáci využívající  ortopedické vozíky či 

další kompenzační pomůcky se tak bu-

dou moci bez větších problémů pohy-

bovat ve školních prostorách.

Letos na jaře jsme využili výzvy Na-

dace ČEZ a požádali o příspěvek v rámci 

programu Oranžové  schody. V červnu 

jsme  obdrželi kladnou odpověď - pro-

jektová žádost byla schválena. Za pod-

pory našeho zřizovatele Olomouckého 

kraje byla vybrána  společnost VECOM 

zdvihací zařízení s.r.o., Praha, která  po-

skytuje nejlepší podmínky pro instalaci 

schodišťové  plošiny. Samostatné řešení 

bezbariérového přístupu spočívá v ex-

terní instalaci šikmé schodišťové plošiny 

o větší ložné ploše - pro použití vozíku, 

včetně sedačky - pro žáky využívající 

další kompenzační pomůcky, například 

berle. Pohybuje se v přímém směru po 

vodící kolejnici kotvené do  schodišťo-

vých stupňů.

Začátkem školního roku proběhla in-

stalace a zkušební provoz  byl zahájen 

během září, kdy nastoupil do prvního 

ročníku student s pohybovým znevý-

hodněním, využívající invalidní  vozík. 

 Stanislava Beštová, 

 ředitelka SOŠ Šumperk

Nebojte se nemocnice, vzkazuje 

dětem ta šumperská

Zmírnit obavy dětí z nemocničního 

prostředí se úspěšně snaží dětské od-

dělení šumperské nemocnice. Poté, co 

„špitál“ zavedl pro nejmenší pacienty 

herní terapii, přišel s další novinkou. 

Aby se děti nebály případné hospitaliza-

ce, připravil projekt nazvaný „V nemoc-

nici s úsměvem? U nás ano“. Jeho cílem 

je představit formou návštěvy služby 

a péči na dětském oddělení školkám, 

školám a rodičům s dětmi.

Děti po oddělení provází panenka 

Cecilka s učitelkami ze základní školy 

při lázních Bludov a také zdravotnický 

personál nemocnice. Jako první navští-

vili dětské oddělení žáci Mateřské školy 

z Nového Malína. „Návštěvu hodnotím 

velice kladně. Mnohé děti se šly podívat 

do nemocnice s obavami, ale odcházejí 

díky příjemnému personálu i prostředí 

bez nich. Až mám strach, aby raději ne-

chodily do nemocnice než do školky,“ 

řekla s úsměvem ředitelka mateřské 

školy Milena Vrbová a dodala, že vel-

kým zážitkem pro děti byla také pro-

hlídka nového sanitního vozu.

Radost z úspěšné návštěvy neskrýval 

ani personál nemocnice. „Jsme rádi, že 

se první návštěva takto povedla. Oci-

tnout se v nemocnici není rozhodně 

nic veselého a snad nejhůř snášejí po-

byt děti. Personál naší nemocnice se ale 

snaží, aby pobyt malých pacientů byl co 

nejpříjemnější,“ uvedla vrchní sestra 

dětského oddělení Marcela Straková. 

Vzápětí dodala, že návštěvy probíhají 

po předchozí telefonické domluvě s ve-

doucí sestrou Petrou Růžičkovou na 

telefonním čísle 724 161 052. -red-

Záchranáři procvičovali 

vzájemnou součinnost 

při vážné dopravní nehodě

Úderem deváté dopolední rozčísly 

ve středu 21. září vzduch na parkovišti 

u křižovatky ulic Žerotínovy a Jesenic-

ké sirény hasičských a policejních aut 

i sanitky. Pozornost kolemjedoucích 

přitahovala vážná dopravní nehoda. Šlo 

ovšem o simulovanou situaci v rámci 

taktického cvičení složek integrované-

ho záchranného systému, během níž si 

záchranáři procvičili vzájemnou sou-

činnost.

Dvě minuty po deváté hodině přijali 

na lince 112 hlášení o dopravní nehodě 

osobního vozu s cyklistou, který zůstal 

zaklíněný pod autem. Do něj vzápě-

tí narazil traktor převážející cisternu 

s dvěma tisíci litry motorové naft y. „Na-

hlášeno je těžké zranění cyklisty, střed-

ně těžké zranění řidiče osobního vozidla 

a lehce zraněná osoba v traktoru. Z cis-

terny navíc uniká naft a,“ přiblížila další 

podrobnosti simulované nehody mluvčí 

šumperské policie Marie Šafářová.

Krátce poté na místo přijíždějí šum-

perští profesionální hasiči, zdravotnic-

ká záchranná služba a policie. Zatímco 

hasiči vystříhávají a vyprošťují z auta 

„zraněné“ fi guranty, kterých se okamži-

tě ujímají záchranáři, policisté uzavírají 

okolí nehody. V té době již na místo do-

razila také temenická zásahová jednotka 

sboru dobrovolných hasičů a nechybí 

ani hlídka městských strážníků. Hasiči 

přitom zabezpečují cisternu, ze které 

„vytéká“ naft a - v 9:25 její únik zastavili 

a přečerpávají ji do samonosné nádrže. 

O půl jedenácté celá akce končí.

„Jde o klasické cvičení, které spo-

lečně s policií a záchrannou službou 

absolvujeme jednou ročně,“ uvedl ve-

doucí šumperského územního odboru 

Hasičského záchranného sboru  Olo-

mouckého kraje Martin Žaitlik. Hlav-

ním cílem zářijové akce přitom podle 

něj bylo prověřit dojezdové časy všech 

zasahujících složek integrovaného zá-

chranného systému a jejich součinnost 

a také procvičit postupy při dopravní 

nehodě tohoto typu. -zk-

Lístky na Blues Alive

 se již prodávají

Téměř  měsíc se již prodávají v po-

kladně místního Domu kultury vstu-

penky na koncerty velkých hvězd 

bluesové scény. Ty vystoupí na šest-

náctém ročníku festivalu Blues Alive, 

který v Šumperku proběhne od 17. do 

19. listopadu. Především „domácí“ vy-

znavači blues by si měli pospíšit, neboť 

vzhledem k on-line nakupování lístků 

na internetových stránkách festivalu se 

jejich zásoba povážlivě tenčí.

„Zájem o koupi vstupenek přes in-

ternet je značný, takže jsme s dostateč-

ným časovým předstihem dali 12. září 

lístky také do běžného předprodeje, aby 

místní příznivci blues měli možnost si 

je včas pořídit,“ říká ředitel festivalu 

Vladimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, 

že permanentka na pátek a sobotu, jejíž 

součástí je i CD s vybranými nahrávka-

mi z loňského ročníku, stojí stejně jako 

loni 790 Kč. Za 420 Kč nebo 570 Kč si 

lze koupit lístky na jednotlivé večery. 

Vstupné na čtvrteční samostatný kon-

cert Kennyho Waynea Shepherda pak je 

490 Kč. Předprodej probíhá v pokladně 

Domu kultury od pondělí do pátku od 

14 do 18 hodin, tel.č. 583 214 279.

Letošní Blues Alive je naplánován 

na 17.-19. listopadu a jeho hvězdami 

budou například mladý americký ky-

tarista Kenny Wayne Shepherd, britští 

Hokie Joint s excentrickým zpěvákem 

JoJo Burgessem, maďarský mistr hry na 

foukací harmoniku Mátyás Pribojszki, 

chicagský bluesový zpěvák Pat Smillie 

či dvaasedmdesátiletá legenda texaské-

ho blues, kytarista známý pod umělec-

kým jménem Guitar Shorty. Součástí 

příštího čísla bude příloha věnovaná 

festivalu Blues Alive. -red-

Aby se děti nebály případné hospitali-

zace, připravila nemocnice projekt na-

zvaný „V nemocnici s úsměvem? U nás 

ano.“  Foto: archiv

Během simulované události si záchraná-

ři procvičili vzájemnou součinnost.  

 Foto: -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

U vchodu do hlavní budovy SOŠ v Země-

dělské ulici vyrostla šikmá schodišťová 

plošina.  Foto: -SOŠ-

OPRAVA

V minulém čísle Zpravodaje bylo 

v popisce k fotografi ím na titulní 

straně uvedeno chybné jméno dívky, 

jež předala na ProKennex Cupu kytici 

prezidentu republiky Václavu Klauso-

vi. Nejednalo se o dceru tenisty Jiřího 

Hřebce Barboru, ale o Danielu Dvo-

řákovou ze Šumperka, jež se věnuje 

sportovnímu tanci. 
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Celkové náklady na přestavbu Švagrova 

se odhadují na dvaapadesát milionů korun, 

zvlášť přitom musely být vypsány soutěže 

na vnitřní vybavení a na zařízení kuchy-

ně. Nábytek a veškerou elektroniku tak do 

centra ekologické výchovy dodá za necelé-

ho tři a půl milionu korun fi rma Mios OC. 

Kuchyni pak vybaví ostravská Mava, jež 

ze sedmi fi rem nabídla nejnižší cenu - mi-

lion dvě stě devadesát tisíc korun. Vše by 

mělo být hotovo do 30. dubna roku 2013 

a v červnu by již měli do střediska ekologic-

ké výchovy zamířit první návštěvníci.

Moderně vybavený areál bude fungo-

vat jako vzdělávací a poradenské centrum 

v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. „Budou zde probíhat 

pobytové i denní ekologické programy 

celoživotního vzdělávání v oblasti ochra-

ny a tvorby životního prostředí pro ši-

rokou škálu cílových skupin,“ objasnila 

Mičkechová, podle níž by měli středisko 

ekologické výchovy využívat zejména žáci 

a studenti všech typů škol, pedagogičtí 

pracovníci, pracovníci ve veřejné správě

a samosprávě či neziskové organizace.  

 Z. Kvapilová

Svérázná formace Mig 21 v čele se 

šoumenem Jiřím Macháčkem bude 

hlavním lákadlem festivalu Džem-

fest. Ten se uskuteční v pátek 21. října 

v Domě kultury Šumperk.

Program oblíbené akce schovává 

v rukávu ale i další esa. Na Džemfes-

tu zahrají například Prago Union, a to 

v nejširším obsazení. Návštěvníci uslyší 

i jednu z nejžádanějších festivalových 

kapel současnosti UDG a také domácí 

borce O5 a Radeček. Na akci se před-

staví rovněž vítěz vyhledávací soutěže 

Džemkap skupina Obzzor a mistr ČR 

ve slam poetry Jan Jílek. „Vedle skvě-

lých kapel čeká na návštěvníky stánek 

s absintovou limonádkou, čajovna nebo 

soutěže o míchané drinky. Já osobně se 

ale nejvíc těším na skvělou džemfes-

tovou atmosféru, kterou umí vytvořit 

pouze jedinečné šumperské publikum,“ 

soudí pořadatel Ondřej Polák. 

Festival Džemfest, který vznikl před 

jedenácti lety jako malý studentský 

happening, přinese vedle hlavního 

večera také pestrý doprovodný pro-

gram. Od 10. do 22. října se uskuteční 

satelitní pořady v knihovně, H-clubu, 

Čarovně a kině Oko. „V rámci do-

provodného programu se Džemfestu 

zúčastní i spisovatel Jaroslav Ru-

diš, který nejprve absolvuje besedu 

v knihovně a poté uvede v kině Oko 

premiéru animovaného fi lmu Alois 

Nebel, na kterém spolupracoval s Jar-

dou Švejdíkem z kapely Priessnitz,“ 

dodal pořadatel. 

Další lahůdkou fi lmové scény bude 

projekce prvního trojrozměrného 

koncertního záznamu na světě U2 3D. 

Fanoušci této irské kapely tak uvidí na 

vlastní oči její koncert trojrozměrně. 

„Film jsme chtěli na Džemfestu pro-

mítnout už předloni, ale až letos se 

nám povedlo získat práva, a to díky 

pomoci ředitelky kina Oko Zdeně 

Holubářové. Věříme, že projekce 

udělá radost všem fanouškům U2,“ 

podotkl Polák a připomněl, že ojedi-

nělé koncertní představení se odehra-

je v šumperském kině Oko ve dnech 

10.-11. října od 18 a od 20 hodin.

Vstupenky na pátek 21. října, 

kdy Džemfest vyvrcholí v šumper-

ském „kulturáku“ koncertem skupin 

Mig 21, Prago Union, O5 a Radeček, 

UDG a Obzzor, lze objednávat online 

na www.dzemfest.cz. -red-

Džemfest láká na české hvězdy, ale i na U2 Vila Doris rozjíždí 
africké bubnování

Kurzy afrického bubnování v Šum-

perku se opět otvírají. Již čtvrtým 

ro kem mají dospělí i děti možnost zú-

častnit se oblíbené zájmové aktivity, 

jež spojuje rytmus, pohyb a aktivní 

relaxaci. Kurzy afrického a relaxační-

ho bubnování budou letos probíhat 

každý čtvrtek v prostorné „herně“ ve 

Vile Doris.

Zájemci o bubnování nepotřebují 

žádné předchozí hudební zkušenosti, 

a přesto je čekají při každé lekci uvol-

ňující zážitky ze hry na pravé africké 

bubny „djembe“ i velké basové bubny 

„dunduny“. Ty jsou navíc účastníkům 

kurzů k dispozici, takže není nutné si 

vlastní nástroj pořizovat. „Jsem rád, že 

se potvrzuje moje heslo, že bubnovat 

dokáže opravdu každý. Rytmus máme 

všichni v těle - v rytmu srdce, chů-

ze, řeči,“ říká dlouholetý lektor Karel 

Cvrk. 

Kurzy dospělých začátečníků začí-

nají první říjnový čtvrtek od 16 ho-

din, bubeníci z řad dětí od deseti let se 

budou scházet již v 15 hodin. Zájemci 

mohou vyplnit přihlášku ve Vile Doris 

nebo na Komíně, případně elektronic-

ky na www.doris.cz. -red-

Město buduje 
středisko ekologické 
výchovy na Švagrově

V letošním roce si Šumperk připo-

míná sté výročí postavení nové budovy 

místní radnice. V minulých dvou čís-

lech jsme si připomněli její historii od 

počátků až do začátku století dvacáté-

ho. Dnešní závěrečný díl mapuje první 

století nové budovy.

První století 
nové šumperské radnice

Nová radnice byla za sto let své 

existence svědkem mnoha dramatic-

kých událostí. V jejím jednacím sále 

se představitelé města přihlásili v roce 

1918 k provincii Sudetenland. Zde po 

obsazení Šumperka československými 

jednotkami v prosinci uvedeného roku 

zasedal vládní komisariát a před rad-

niční budovou se konala demonstra-

ce české státnosti. Od prvních voleb 

v roce 1919 ovládali šumperskou rad-

nici němečtí nacionálové až do slav-

nostního předání symbolických klíčů 

města generálovi wehrmachtu v říjnu 

roku 1938. Slavnostní akt se konal opět 

před radnicí.

Po kapitulaci Šumperka 8. května 

1945 zasedal v radniční budově krát-

ce revoluční národní výbor a po něm 

místní správní komise. Opět před rad-

nicí se konalo slavnostní rozloučení se 

sovětskou posádkou v listopadu 1945. 

Od voleb v roce 1946 sídlilo na radni-

ci vedení místního národního výboru 

a později městského národního výboru 

v čele s jeho předsedou. S politickými 

změnami po listopadu 1989 souvisel 

návrat k tradiční městské správě vedené 

starostou, městskou radou a městským 

zastupitelstvem. A tak je tomu dodnes.

Změnami procházela i samotná rad-

niční budova. Vzpomeňme alespoň 

nejdůležitější z nich. Koncem čtyřicá-

tých let byl do radniční věže instalo-

ván nový hodinový stroj. Později byla 

modernizována plynofi kace objektu, 

zavedena odpovídající elektroinstalace 

a nové ústřední topení. Radniční stře-

cha byla koncem sedmdesátých let po-

kryta eternitovými šablonami. V roce 

1980 zachvátil podkroví radnice požár 

a po výměně zničených krovů musela 

být střecha opravována. Nejzávažnější 

opravy a inovace však přineslo posled-

ní dvacetiletí. Stárnoucí budova vyža-

dovala obnovení fasády věže, restauro-

vání slunečních hodin a opravy ochozu 

věže. Tyto práce probíhaly v roce 1996. 

Následujícího roku bylo restaurováno 

vstupní schodiště.

Zajímavostí je jistě výměna původ-

ních soch Rollanda a panovníků Rudol-

fa I. a Ferdinanda I. za jejich kopie. Stalo 

se tak v roce 1999 pro poškození původ-

ních plastik na hlavním průčelí radnice 

a na jednom z jejích nároží. Zásadní 

proměnou prošel centrální prostor rad-

nice v souvislosti s vybudováním bez-

bariérového přístupu do budovy. Vedle 

nezbytné rampy pro přístup imobilních 

byl do světlíku radnice citlivě vkom-

ponován výtah. Touto zásadní změnou 

doposud vyvrcholily rekonstrukční 

a restaurátorské práce na této významné 

budově města. Z. Doubravský

Šumperská radnice slaví sto let od svého otevření

Někdejší světlík budovy se zastřešil dva-

nácti skleněnými tabulemi v hliníkových 

profi lech a zateplil se.  Foto: Archeko

Ve světlíku vyrostl v roce 2007 prosklený 

výtah.  Foto: B. Vondruška

Interiér slavnostního sálu, dnes obřadní 

síně, v roce 1912.  Sbírky VM Šumperk
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Muzeum vyhlašuje soutěž

Vlastivědné muzeum vyhlašuje soutěž o nejzajíma-

vější snímky pro výstavu fotografi í nerostů a hornin. 

Je určena všem milovníkům „šutrologie“, amatérům 

i profesionálům. Mohou to být  fotografi e pohoří, 

masívů, sutí, ale i jednotlivých kusů nerostů a hornin. 

Chrlící sopky či drobné zkameněliny. Okolí Šumper-

ka, ale i nejvzdálenější ciziny. Na jaře příštího roku 

pak bude z vybraných fotografi í vytvořena výstava, 

podobně jako z fotografi í na výstavě věnované hmy-

zu. Fotografi e budou doplněny o  exponáty z depozi-

táře našeho muzea a výstava může být obohacena, po 

předchozí domluvě, i kousky z vašich sbírek. Fotogra-

fi e, prosím, zasílejte ve zmenšeném formátu  na e-mail 

milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz  Milan Dvořák 

 zoolog a geolog VM v Šumperku

Domeček pro panenky uvede 
divadlo naposledy

Soubor šumperského divadla bude na počátku 

listopadu hostovat v pražském Žižkovském divadle 

s inscenací Domeček pro panenky. Ve středu 19. října 

tak proběhne poslední šumperská repríza, na kterou 

srdečně zveme všechny, kteří ji v uplynulé sezoně ne-

měli možnost zhlédnout, a také ty, kteří by ji chtěli 

vidět znovu. Vstupné je osmdesát korun, pro držitele 

slevového kupónu ze zadní strany měsíčníku Kulturní 

život Šumperka pak platí cena 1+1 zdarma. -vz-

Řekové roztančí Dům kultury

Tradiční večer plný tance, zábavy, hudby a gast-

ronomických specialit u příležitosti řeckého státní-

ho svátku Ochi, jenž pořádá Řecká obec Šumperk, 

proběhne v sobotu 15. října v šumperském Domě 

kultury. Během Řecké zábavy se představí hudební 

skupina I Parea z Brna a domácí taneční soubor Kalli-

opi. Vstupenky si lze koupit u Kateřiny Vackové, tel.č. 

604 954 770, od 10. října pak také v pokladně Domu 

kultury. V předprodeji přijdou na 150 Kč, v den akce 

pak na dvě stě korun. -red-

Ibsenova Nora, která se někdy hraje pod názvem Do-

mov loutek nebo Domeček pro panenky, měla v diva-

dle premiéru letos v dubnu. Noru Helmerovou hraje 

Bohdan Pavlíková, jejího muže, Torvalda, který si se 

svou panenkou rád hraje a rád ji vychovává, Luboš 

Veselý.  Foto: -jv-

Avonotaj slaví desáté 
narozeniny

Pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem 

Avonotaj vznikl roku 2001 a věnuje se interpretaci 

židovské hudby v jazyce hebrejském, jidiš a ladino. 

Původně šlo o projekt na jeden ze šumperských ad-

ventních koncertů v roce 2001, všichni zúčastnění 

však našli v této hudbě zalíbení a pokračovali dál.

Následujících devět let se Avonotaj pravidelně 

účastnil šumperských adventních koncertů a účinko-

val například i na festivalu Pražské znění 2004 a na 

festivalu židovské kultury v Holešově v letech 2007 

a 2008. Koncerty se těšily a stále těší velké oblibě a pro 

velký zájem posluchačů se soubor v roce 2008 odhod-

lal vydat své první CD.

Většina úprav písní pochází z dílny Tomáše Novot-

ného, hudebníka a teologa, který působí na Ostravské 

univerzitě. Ten bude také hostem výročního koncer-

tu k desátým narozeninám. Uskuteční se v sobotu 

22. října v 18 hodin v klášterním kostele ve spolupráci 

s  místním muzeem a Avonotaj si na něj pozval něko-

lik hostů - kromě Tomáše Novotného také Vladimíra 

Mertu, Zdeňka Dočekala, Karla Cvrka a přichystáno 

je i jedno překvapení. Vstupné je dobrovolné. -mk-

Šumperští zpěváci vstoupili 
do jubilejní sezony

Tak už se to rozjíždí. Srpnový Zpravodaj přinesl 

povídání o půlstoletí Šumperského dětského sbo-

ru a v druhém zářijovém čísle jsme vás pozvali na 

koncert, během něhož se v pátek 30. září předsta-

vily kromě domácího také další tři výborné dětské 

sbory. A tažení napříč jubilejní sezonou v říjnu po-

kračuje.

Je tomu devět let, co po požáru povstalo šumper-

ské divadlo do nové krásy. Také sborové zpívání zde 

mělo své místo, a protože se takový večer ukázal 

jako dobrý nápad, pokračovali jsme pak ve stejném 

duchu a podobném čase každý rok. V pátek 21. října 

v 19 hodin se velký sál divadla rozezní našimi pís-

ničkami podesáté. Podesáté je zde koncert vyhledá-

vaný milovníky sborového zpěvu, kteří si v krásném 

prostředí dokážou vychutnat bezprostřední kontakt 

s interpretem, kteří chodí na své oblíbené písničky 

a současně se těší na novinky v repertoáru sboru. 

Je krásnou shodou okolností, že v jubilejní padesá-

té sezoně sboru uvedeme jubilejní desátý koncert 

Motýli v divadle. Dovolte, abychom také vás pozvali 

mezi naše stálé příznivce. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Knihovna pořádá v říjnu řadu akcí
Hned několik akcí pořádá v těchto dnech šumperská 

Městská knihovna. Dnes večer nabídne zajímavou be-

sedu o Libyi, zítra pak otevře své dveře široké veřejnosti. 

Tím však říjnová nabídka zdaleka nekončí - zajímavé 

pořady naplánovaly knihovnice i na 12. a 20. října.

„Noví čtenáři, kteří se do soboty 8. října přihlásí do 

knihovny v ulici 17. listopadu 6 nebo do knihovny Se-

ver v Temenické ulici 5, budou zařazeni do slosování 

o věcné ceny,“ říká ředitelka knihovny Zdena Daňková. 

Vzápětí dodává, že v těchto dnech nabízí knihovna Se-

ver v rámci své půjčovní doby dvě zajímavé akce - kro-

mě výstavy dětských prací Můj nejmilejší večerníček 

ze stejnojmenné soutěže to jsou literární soutěže a hry 

nazvané Bibliohrátky.

V dětské půjčovně v ulici 17. listopadu si mohou 

návštěvníci prohlédnout výstavu dětských prací a na 

dnešní večer (středa 5. října) připravily knihovnice 

povídání o cestě Tomáše Janíčka, šumperského léka-

ře, do nitra Libye nazvané Kosmické krajiny Libye 

s podtitulem Cesta trojího poznání. Přednáška, dopl-

něná o bohatou fotodokumentaci, začíná v 18.30 ho-

din a vstupné je čtyřicet korun. 

V rámci Dne otevřených dveří nabídnou zítra, tedy 

ve čtvrtek 6. října, knihovnice netradiční exkurzi po 

knihovně v ulici 17. listopadu. „Lidé i školáci se bu-

dou moci podívat nejen do prostor, v nichž se čtená-

ři běžně pohybují, ale také do „zákulisí“, bez kterého 

by se k nim knížky nedostaly. Prezentace se přitom 

zaměří na detaily, kterých si běžný čtenář při své ná-

vštěvě nepovšimne,“ vysvětluje ředitelka a upřesňuje, 

že komentované prohlídky budou probíhat od 9 do 

16 hodin vždy po půl hodině. 

Ti, kteří zamíří do knihovny v ulici 17. listopadu ve 

středu 12. října vpodvečer, si nepochybně nenechají ujít 

zajímavé autorské čtení. Z knihy Konec punku v Hel-

sinkách bude od 18 hodin číst její autor Jaroslav Rudiš. 

„Jaroslav Rudiš patří mezi největší hvězdy donedávna 

nejmladší spisovatelské generace, která se nicméně po-

malu blíží středním letům. Konec punku v Helsinkách 

se v mnohém vrací k autorově prvotině Nebe pod Ber-

línem. Potkávají se tu rázovité postavy, které mají spo-

lečný nadstandardní zájem o rockovou hudbu a vedou 

poněkud neuspořádaný život,“ popisuje Daňková a do-

dává, že autorské čtení je doprovodnou akcí XII. ročníku 

Džemfestu. „Ti, kteří předloží vstupenku na Džemfest, 

zaplatí vstupné na autorské čtení ve výši dvaceti korun, 

ostatní pak o dvacet korun více,“ podotýká ředitelka. 

Vzápětí připomíná, že Jaroslav Rudiš je autorem námětu 

a scénáře k fi lmu Alois Nebel. Premiéra tohoto snímku 

se o půldruhé hodiny později odehraje v kině Oko a Ja-

roslav Rudiš na ní samozřejmě nebude chybět.

Sto dvacáté výročí narození bludovského rodáka Bo-

huslava Indry připomene šumperská Městská knihovna 

během dopolední a odpolední besedy nazvané Povídá-

ní o pověstech s podtitulem Severomoravské pověsti 

a zkazky. Naplánovány jsou na čtvrtek 20. října v půj-

čovně v ulici 17. listopadu. Hosty obou besed budou 

ředitelka Státního okresního archivu Hana Jarmarová, 

jež představí něco málo z Indrovy bohaté pozůstalos-

ti, kterou archiv spravuje, Drahomír Polách pohovoří 

o pověstech Bohuslava Indry z pohledu historika a Pavel 

Ševčík ze štítecké Veduty přiblíží práci nakladatele, spo-

jenou se znovuobjevováním starých textů. Ukázky z In-

drovy sbírky lidové tvorby pak zazpívají nebo zahrají žáci 

místní Základní umělecké školy a Knižníci ze šumperské 

knihovny přečtou ukázky Indrových textů. První bese-

da je přitom na programu v 10 hodin dopoledne a zá-

jemci o účast by se měli z organizačních důvodů ohlásit 

na adrese knihovna@knihovnaspk.cz nebo na telefonu 

583 283 138. Odpolední setkání pak začíná v 16 hodin.

„Pověsti z kraje „od Bukové Hory k Pradědu“ při-

bližují život v minulosti a zároveň zaujmou vlídným 

humorem a krásnou češtinou,“ zdůrazňuje Daňková. 

Knihu Severomoravské pověsti a zkazky Bohuslava 

Indry vydal poprvé v roce 1932 šumperský nakladatel 

J.V. Mangl, po osmašedesáti letech spatřilo světlo světa 

obnovené vydání s ilustracemi Anežky Kovalové a v ja-

zykové úpravě Ctirada Medlíka, jež vyšlo v nakladatel-

ství Veduta Štíty a bylo v rekordním čase rozprodáno. 

„Letos tak vycházejí Severomoravské pověsti a zkazky 

v dalším vydání k výročí narození Bohuslava Indry. Na 

besedě bude možné si tuto knihu koupit i s autogramem 

ilustrátorky Anežky Kovalové,“ zdůrazňuje ředitelka 

knihovny. -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Člověk tvůrce: Hlína 

 Výstava z cyklu Člověk tvůrce trvá do 29.1. 2012.

Rytířský sál Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fotografi e  

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.11., 

 proběhne 6.10. v 17 hodin.

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska  Starý Šumperk - městská památková zóna 

 v Šumperku Výstava trvá do 15.1. 2012. 

Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

 Výstava trvá do 15.1. 2012. 

Akce v klášterním kostele: 9.10. v 19 hodin - koncert Oboroh, 22.10. v 18 hod. - 

koncert Avonotaj

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsum-

perk@muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-

pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je v říjnu 

uzavřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 

so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den vzniku samostatného československého státu 

pátek 28. října 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin 

* klášterní kostel 10-14 hodin 

Vstup zdarma

KINO OKO

Digitální 3D kino podle standardu DCI  

5.10. jen v 17.45 hodin  Bláznivá, zatracená láska, USA, komedie, 

 romantické drama 

5.10. jen ve 20 hodin  Drive, USA, thriller, akční fantasy

6.10. jen v 18 hodin  Nezvratný osud 5 3D, USA, horor   3D

6.10. jen ve 20 hodin  Rozkaz, Finsko, Německo, Řecko, historické drama 

 Artvečer - FK

8.-9.10. jen v 16 hodin  Na vlásku, USA, animovaná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti

7.-9.10. jen v 18 hodin  Nezvratný osud 5 3D, USA, horor   3D

7.-9.10. jen ve 20 hodin  Drive, USA, thriller, akční fantasy

10.-11.10. v 18 a ve 20 hodin  U2 3D, USA, hudební fi lm  DŽEMFEST 2011 3D

12.10. jen v 17 hodin  Noc žraloka 3D, USA, horor, thriller  3D

12.10. jen v 19.30 hodin  Alois Nebel, ČR  DŽEMFEST 2011

13.-19.10. v 18 a ve 20 hodin  Johnny English se vrací, Velká Británie, Francie, Japonsko, 

 komedie

20.-21.10. jen v 18 hodin  Johnny English se vrací, Velká Británie, Francie, Japonsko,

 komedie

20.-21.10. jen ve 20 hodin  Nákaza, USA, Spojené arabské emiráty, akční, sci-fi  thriller

22.10. jen v 15.30 hodin  Lví král 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D

22.10. jen v 17.30 hodin  Johnny English se vrací, Velká Británie, Francie, Japonsko, 

 komedie 

22.10. jen v 19.30 hodin  Giselle 3D, záznam baletu  3D

23.10. jen v 16 hodin  Lví král 3D, USA, rodinný fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 3D

23.10. jen v 18 hodin  Johnny English se vrací, Velká Británie, Francie, Japonsko, 

 komedie 

23.10. jen ve 20 hodin  Nákaza, USA, Spojené arabské emiráty, akční, sci-fi  thriller

24.-26.10. jen v 18 hodin  Rodina je základ státu, ČR, drama

24.-26.10. ve 20 hodin  Nákaza, USA, Spojené arabské emiráty, akční, sci-fi  thriller 

27.10. jen v 18 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, Německo, 

 akční, dobrodružný, ČZ  3D

27.10. jen ve 20 hodin  Lůno, Německo, Maďarsko, Francie  Artvečer - FK

29.-30.10. jen v 15.30 hodin  Ošetřovatel, USA, rodinná komedie, ČZ  Hrajeme pro děti

28.-30.10. v 17.30 a ve 20 hodin  Tři mušketýři 3D, Francie, USA, Velká Británie, Německo, 

 akční, dobrodružný, ČZ  3D

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách 

www. kinosumperk. cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 

3D = 3D projekce. Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DŮM KULTURY
9.10. od 18 hodin v klášterním kostele  Oboroh

13.10. od 19 hodin v G-klubu  Jiří Suchý slaví 80 let 

 Komponovaný pořad Richarda Pogody

15.10. od 15 hodin ve zkušebně DK  Sobotní odpoledne s jógou aneb

 přijďte si zacvičit s Mirkem Petrem

15.10. od 20 hodin ve velkém sále DK  Řecká zábava Účinkuje skupina I Parea

 z Brna a taneční soubor Kalliopi

16.10. od 10 hodin ve velkém sále DK  Červená Karkulka Pohádka, Divadlo

 ŠUS Praha

19. a 20.10. od 9 do 17 hodin v prostorách DK  Prezentační výstava Škola

19.10. od 19.30 hodin v Čajovně Čarovna  Mystika Tibetu 

 Diashow Miroslava Lukeše

21.10. od 17.30 hodin ve velkém sále DK  Džemfest Mig 21, O5 a Radeček, UDG, 

 Obzzor, Prago Union + Livě band, 

 Jan Jílek

23.10. od 10 hodin ve velkém sále DK  Michalův salát 

 Zábavný pořad pro děti s M. Nesvadbou

23.10. od 15 hodin ve velkém sále DK  Nedělní zumba 

 Cvičení se Šárkou Elsnerovou

26.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  KLASIKA VIVA: 

 Moravská fi lharmonie Olomouc 

 - Má vlast

D 123 

Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
6.10. v 17 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  S2, VK, X  

7.10. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále Hrádek, host Michal „Goody“ Zpěvák, 

 hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK  

8.10. v 19.30 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  F, VK, X

12.10. v 19.30 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  A, VK, X  

13.10. v 17 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  S1, VK, X  

19.10. v 17 hodin  Domeček pro panenky (Nora) Poslední představení v Šumperku  

  VK, s kupónem KŽŠ 1+1 zdarma

21.10. v 19 hodin  Motýli v divadle Podzimní koncert  VK  

22.10. v 15 hodin  Rumcajs  R+D, VK  

29.10. v 19.30 hodin  Voda není víno a Priessnitz není Schrott!  P, VK

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Ze-

tochová. Další informace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 

začátkem představení. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Josef Černý, „Ohlédnutí“, malba, kresba a grafi ka 

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.10., proběhne 5.10. v 18 hodin.

Městská knihovna Výstava dětských prací  V půjčovně pro mládež

 Kanada a Aljaška ve fotografi ích 

 Výstava v půjčovně pro dospělé trvá do 26.10.

 Výstava dětských prací Můj nejmilejší večerníček 

 Výstava v knihovně Sever trvá do 8.10.

Divadlo Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Skřítek

  až na vrchol Králického Sněžníku - Historické pohlednice 

 ze sbírky šumperského sběratele Petra Možného 

 Výstava ve spolupráci s Klubem českých turistů

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

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-

naspk.cz. Ve středu 12.10. bude půjčovna pro dospělé otevřena do 17.30 hod., v sobotu 
29.10. bude zavřeno.   
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DDM U RADNICE
5.10. od 15.45 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Škola stolního tenisu  Od 6 do 7 let

5.10. od 17 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis  Od 8 let

5.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Ketlované šperky 

 S sebou kleště, korálky

6.10. od 15 hodin v dílně  Železniční modelaření od A do Z

6.10. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry

11.10. od 15 hodin v dílně  Modelaříte a potřebujete poradit?

12.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - Šité korálky 

 S sebou rokajl pravidelné velikosti

15.10. od 9 do 14 hodin v keramické dílně ve 2. patře  Keramika pro každého

15.10. od 9 do 14 hodin v ateliéru ve 3. patře   Šperkování 

 Výroba šperků z korálků, šité šperky

19.10. od 15.45 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Škola stolního tenisu  Od 6 do 7 let

19.10. od 17 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Stolní tenis  Od 8 let

19.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 

 - 3D korálky 

 Prostorové květiny a zvířátka, 

 s sebou rokajl pravidelné velikosti

20.10. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry

27.10. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici!

Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky

Každou středu od 17 hodin v MC na „K“ Laktační poradna

Každý čtvrtek  Předporodní kurz 10 lekcí pro nastávající 

 maminky, inf. E. Pšenčíková, 

 tel. 731 186 053

Každý pátek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna

5.10., 12.10. a 26.10. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna

6.10. od 17 hodin v Rytířském sále muzea  VIA LUCIS: 

 Setkání s fotografem Robertem Vano

12.10. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 

 Tvoření, vyrábění pro ženy

15.10. od 14 hodin na letišti u Šumperka  Drakiáda Hromadné pouštění draků, 

 výroba zvířátek z kaštanů a větrníků, 

 hravé atrakce pro děti, statická ukázka 

 klubových letadel. 

15.10. od 14 hodin v AT na „K“  Keramika pro veřejnost (volná tvorba)

16. října   Mistrovství Olomouckého kraje 

 v deskových hrách Smart games 

 - na ledové kře, Activity Junior Turbo 

 Ubongo Součástí bude PEXESIÁDA 2011, 

 inf. J. Ondráček, tel. 602 766 411

20.10. od 18 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: „Mým marodům“ 

 Setkání s MUDr. Janem Hnízdilem

22.10. od 10 do 12 hod.  Dýňobraní

a od 14 do 18 hod. na „K“  

Od 25.10. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro začátečníky

od 16 hodin v IT na „K“ 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 

 tel. 731 610 031

26.10. od 10 hodin v AT na „K“  Keramika pro rodiče a děti

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 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 + Mateřské centrum Ko-

mínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://

www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
7.10. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory Hrají Staří kamarádi

11.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

13.10.  od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Pepa Frnka

20.10. od 13.30 hodin v „KD“  Setkání Městského svazu DIA  Hraje Albatros

25.10. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

27.10.  od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox

Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum

a pátek vždy od 9 do 12 hodin  

Každé pondělí od 9.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 

 - začátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 

 - pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

Každou středu od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Cvičení s fl exi-bary

Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do půl 

roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061, „KS“ = Kavár-

nička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB

CENTRUM PRO RODINU

6.10. v 19.30 hodin v SL  Bluesberg Olomouc

13.10. v 19.30 hodin v SL  V-band Velké Losiny

13.10. v 19.30 hodin v HC  Sea + Air (Daniel Benjamin, DE)

15.10. v 19.30 hodin v HC  Na stojáka - Stand up comedy show

20.10. v 19.30 hodin v SL  Bluecanisters Olomouc

27.10. v 19.30 hodin v SL  Dixieland Velké Losiny

28.10. v 19.30 hodin v HC  Hentai Corporation, Rattle Bucket, 

 X-left  to Die, Sphere

29.10. v 19.30 hodin v HC  Laco Deczi

Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 

HC = H-club, SL = Suteren lounge, letní scéna za divadlem.

Každý čtvrtek od 10.00 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti

Každou středu od 16.30 hodin ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky

11.10. a 25.10. od 16 hodin v „U“  Logoterapie a existenciální analýza 

 P. Vaculková - poradenství, objednávky 

 na tel.č. 777 988 864.

15.10. ve „FS“  Hudebně dramatické dílna v návaznosti 

 na lidové a křesťanské svátky a tradice 

 Pro školní děti i jejich rodiče

25.10. od 9.30 do 18 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 

 M. Řezníčková, objednávky na tel.č. 731 402 395.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní středisko, 

Kostelní nám. 4, „U“ = učebna fi rmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

Večerní rozhledy z radniční věže 

v sobotu 22. října od 17 do 22 hodin

Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti, děti do 6 let zdarma

Výstupy na radniční věž budou začínat na stanovišti průvodců a vstup bude možný 

pouze v doprovodu průvodce, poslední výstup na věž se uskuteční 15 minut před 

koncem provozní doby.

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

VIA LUCIS: Setkání s fotografem Robertem Vano 

ve čtvrtek 6. října od 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného muzea

VIA LUCIS: „Mým marodům“

Setkání s MUDr. Janem Hnízdilem

ve čtvrtek 20. října od 18 hodin v sále Vily Doris

Jan Hnízdil, narozen 1958; studium medicíny na Karlově univerzitě ukončil v roce 1984. 

Asistent na katedře tělovýchovného lékařství Fakulty tělovýchovy a sportu UK, v letech 

1994-2004 vedoucí lékař rehabilitačního oddělení Fakultní polikliniky VFN v Praze 

a externí pedagog III. lékařské fakulty UK pro problematiku dopingu a sportovní zátěže. 

V současné době pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy. Autor 

knih Mým marodům, Bolesti zad: mýty a realita, Jak léčit nemoc šílené medicíny, v nichž 

píše o svých pacientech, kteří v obludném soukolí českého zdravotnictví málem přišli 

o zdraví.

Vstupenky na oba pořady v ceně po 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 


