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Proč jsou africká kultura a umění 
tak nádherně jednoduché a přitažlivé? 
To mohl zjistit každý z téměř čtyř set 
padesáti návštěvníků, kteří se poslední 
srpnový víkend ocitli v „Africe na Ko-
míně“ a viděli, slyšeli a vyzkoušeli si, jak 
Afričané žijí, tvoří, tančí, bubnují... Mul-
tikulturní festival Afrika na Komíně při-
tom uspořádala šumperská Vila Doris 
ve spolupráci s občanským sdružením 
Africký dům Praha  letos již podruhé.

Čtyřdenní program srpnové Afri-
ky postavili organizátoři zejména na 
praktických workshopech, mezi nimiž 
nechyběla africká keramika pro děti 
a také bubenické a taneční dílny, s ode-
zvou se setkala i pro nás Evropany za-
jímavá přednáška a dokumentární fi lm 
o běžném životě v Africe, netradiční 
módní přehlídka či vystoupení sene-
galských tanečníků ze skupiny Jant-bi. 
„Nejzajímavější praktickou dílnou byla 
bezesporu výroba bogolanu, tedy látky 
barvené hlínou a přírodninami, jež do-
vezla přímo z afrického Mali lektorka 
a duše celého festivalu Hanka Geroldo-
vá,“ říká Zuzana Vavrušová z Vily Do-

Poslední srpnový víkend se šumperský „Komín“ proměnil v černý kontinent.
Čtyřdenní program zahrnoval kromě praktických dílen i výstavu afrických 
látek a šperků. Foto: P. Kvapil

ris a dodává, že součástí festivalu byla 
rovněž prodejní výstava afrických látek, 
šperků a fotografi í z Afriky, kterou mo-
hou zájemci zhlédnout na Komíně až 
do konce září. Výtěžek z výstavy přitom 
poputuje do základní školy v Barouéli 
v Mali, která peníze použije na nákup 
školních pomůcek.  -red-
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Dnešní příloha: Stavební řád 1
V příloze tohoto čísla Šumperského 

Zpravodaje naleznete přehledné po-
stupy při rozhodování dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., kterými se  
řídí správní činnost stavebních úřadů 
v případě všech podání, učiněných po 
1. lednu roku 2007.

Zatímco v první části, která vyšla již 
30. května, jsme se zabývali postupy při 
územním řízení, v tomto čísle zaměří-

me pozornost na ohlášení a povolení 
staveb, terénních prací a zařízení.

V říjnu pak chystáme zveřejnění 
zbývajících dvou částí týkajících se 
STAVEBNÍHO ŘÁDU, a to:

- užívání staveb, odstranění staveb 
a zařízení,

- stavební dozor a zvláštní pravo-
moci. Luděk Felkl, vedoucí odboru

  výstavby MěÚ Šumperk

Širší komunikace, nový chodník a au-
tobusové zastávky, oboustranné cy-
klistické pruhy - to je výsledek první 
etapy náročné rekonstrukce Temenic-
ké ulice.  Více na straně 3

Dávno zapomenutou krásu barokní 
malby odhalují již pátý měsíc restau-
rátoři v kostele svatého Jana Křtitele 
v Šumperku.  Více na straně 2

Sedminásobná mistryně Evropy Jitka 
Štolfová vybojovala na mistrovství světa 
Masters ve vzpírání, které proběhlo v zá-
věru srpna v maďarském městě Kazinc-
bacika, zlatou medaili.  Více na straně 8

Komín hostil černý kontinent
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Komunikace ve východní části města oblékají nový kabát
Do rekonstrukce povrchů komuni-

kací v ulicích Reissově, Pod Vyhlídkou 
a Pod lesem se letos pustila šumper-
ská radnice. „Generálka“ komunikací 
a chodníků, které narušila loňská re-
konstrukce kanalizační a vodovod-
ní sítě v této lokalitě, přijde na 16,28 
milionu korun a skončit by měla v zá-
ří. Pouze část ulice Reissovy směrem 
k „Sanatorce“ se dočká nového „kabá-
tu“ až koncem listopadu, neboť po ní 
budou v nejbližších dvou měsících pro-
jíždět nákladní auta, odvážející zeminu 
z horní části areálu někdejších kasáren.

„Sallerova výstavba chce letos při-
pravit pozemek v horní části kasáren 
pro zamýšlenou výstavbu. V této sou-
vislosti zde musí odtěžit zeminu, aby se 
pozemek srovnal s okolním terénem. 

Nechceme, aby auta odvážela zeminu 
po nově vybudovaných komunikacích 
a aby zatížila dopravu na Lidické uli-
ci, takže jsme vybrali „nejmenší zlo“,“ 
říká tajemník šumperské radnice Petr 
Holub. Nákladní auta tak již od konce 
srpna odvážejí vytěžený materiál na 
rapotínskou skládku po neupravené 
části Reissovy ulice kolem „Sanatorky“ 
a dále po městské lesní cestě. „Odvoz 
zeminy by měl skončit do 15. listopadu, 
fi rma Strog pak tuto část komunikace 
opraví do konce měsíce,“ doplňuje ta-
jemníka vedoucí odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic 
Irena Bittnerová. Část Reissovy ulice od 
výjezdu ze staveniště směrem k ulici Ví-
tězné bude mít podle ní nový povrch do 
15. září, do té doby budou hotové také 

chodníky v celé ulici. Rekonstrukci po-
vrchů a chodníků v ulicích Pod Vyhlíd-
kou a Pod Lesem by pak měla 
fi rma Miros dokončit do 
30. září.  -zk-

Část ulice Reissovy směrem k „Sanatorce“ se dočká nového „kabátu“ až koncem lis-
topadu, neboť po ní projíždějí nákladní auta, odvážející zeminu z horní části areálu 
někdejších kasáren.                                          Foto: -zk-

Restaurátoři odhalují nádhernou barokní malbu
Dávno zapomenutou krásu barokní malby odhalují 

již pátý měsíc restaurátoři v kostele svatého Jana Křti-
tele v Šumperku. Právě výjevy ze života tohoto světce 
s největší pravděpodobností zdobily v osmnáctém stole-
tí strop presbyteria a také jeho stěny. Podle malířského 
rukopisu, popsaného mimo jiné i v literatuře, jde zřejmě 
o dílo vyhlášeného uničovského umělce Ignáce Oderlic-
kého, jenž vyzdobil řadu církevních památek na Moravě 
i v samotném Šumperku. Záchranu nádherných maleb, 
které v následných stoletích překrylo hned několik dal-
ších vrstev hlinky či vápna, přitom umožnila dotace od 
státu a Olomouckého kraje.

„V souvislosti s výmalbou lodi kostela v loňském roce 
provedl akademický malíř Jan Severa restaurátorský prů-
zkum v presbytáři. Ten ukázal, že se v barokní vrstvě na-
chází malba, o níž jsou zmínky v historii a popisu farní-
ho kostela,“ říká restaurátor Michal Šelemba, který spolu 
s vedoucí týmu Martinou Bednářovou nástropní malbu 
zachraňuje. Pomocí kladívka a skalpele trpělivě odstra-
ňují pět vrstev následných přemaleb a postupně zjišťují 
stav barokní malby. „Je patrné, že ještě před zamalová-
ním, nejspíše již v devatenáctém století, došlo k různým 
poškozením barevné vrstvy. Důvodem byla především 
vlhkost, kterou způsobilo jednak zatékání z rubové stra-
ny klenby, a jednak nadměrná koncentrace vzdušných 
par, které se při větším počtu lidí shromážděných na bo-
hoslužbě, kondenzovaly na povrchu malby,“ vysvětluje 
Šelemba. Přesto je podle něj dochovaná nástropní mal-
ba, jež je založena na studených tónech a jejich kontrastu 

s teplými odstíny, v dobrém stavu. Proč ji tedy v devate-
náctém století přemalovali?

„Barokní umění v té době již vyšlo stylově z módy. 
V roce 1845 navíc prošel kostel velkou úpravou, hlavní 
barokní oltář tehdy nahradil klasicistní a kostel se celý 
nově vymaloval. Naštěstí naši předkové byli úsporní a ni-
jak nezasahovali do klenby, což by malbu zničilo,“ připo-
míná šumperský historik Drahomír Polách. Ten je spolu 
s restaurátory přesvědčen, že autorem výjimečných ma-
leb odkrytých v presbyteriu je uničovský umělec Ignác 
Oderlický, který v samotném Šumperku vymaloval hned 
několik objektů, ať již kapli sv. Jana Nepomuckého v kláš-
terním kostele Zvěstování Panny Marie či interiér kostela 
sv. Barbory. „Přestože jsme zatím neobjevili žádnou sig-
naturu, z barevnosti drapérií, ze způsobu zpracování in-
karnátů fi gur a anatomických zkratek můžeme vyvodit, 
že autorem malby byl velmi zdatný a schopný malíř. Je 
značně pravděpodobné, že se jedná o Ignáce Oderlické-
ho, který na Moravě vyzdobil svými díly řadu kostelů,“ 
soudí Šelemba. „Nález ve farním kostele mi ze šumper-
ských Oderlického maleb připadá zatím nejautentičtější. 
V případě kostela sv. Barbory se například až do nálezu 
signatury tradovalo, že jej vyzdobil Helwig. I proto jsem 
přesvědčen, že Oderlický musel mít nějakého pomocní-
ka. Takové množství práce by jen těžko zvládl sám,“ do-
plňuje Šelembu Polách.

Podle historických pramenů by měly klenbu kostela 
zdobit výjevy ze života svatého Jana Křtitele, jemuž je 
chrám zasvěcen. Odhalená malba v presbyteriu to do-

kazuje. V jeho závěru se rýsuje Apoteóza svatého Jana 
Křtitele a v dalším klenebním pásu zřejmě Janovo kázá-
ní na poušti. V kompozici Apoteózy je přitom zobrazen 
anděl nesoucí na zlatém podnose hlavu svatého Jana 
Křtitele, další andělé drží pouta, jiní pak nesou palmovou 
ratolest a věnec slávy, tedy atributy mučednictví a osla-
vy. Celá kompozice scény vrcholí hebrejským nápisem 
JHVH ve svatozáři znamenající Přítomnost Boha, který 
se zjevil Mojžíšovi na poušti a jehož jméno namalované 
v centrální partii klenby závěru presbyteria odkazuje na 
Přítomnost Syna Božího ve svatostánku. Na částečně 
odkrytém klenebním pásu se pak nalézá postava sedící-
ho evangelisty svatého Jana a nad jeho hlavou je v celé 
šíři pásu namalován bohatý barokní rokajový dekor, re-
staurátorům se podařilo identifi kovat i postavu svatého 
Lukáše. „Některé výjevy se dochovaly ve velmi dobrém 
stavu, jiné, například andělé nesoucí okovy, jsou naopak 
velmi poškozené. Naší snahou samozřejmě je maximálně 
nezasahovat do originálu a zachovat co nejvíce z původní 
malby,“ zdůrazňuje restaurátor.

První etapu restaurování nástropních maleb, které 
se „rozjelo“ díky státní dotaci z Programu regenerace 
městské památkové zóny a fi nančnímu příspěvku od 
Olomouckého kraje letos v květnu a skončí v prosin-
ci, odstartovala jejich konzervace. Po hrubém odkrytí 
jednotlivých vrstev, jež barokní malbu překrývaly, musí 
tým Martiny Bednářové nalezené malby dočistit, ustálit 
jejich barevnost a povrchově je zafi xovat. „Již dnes je vi-
dět, že v minulosti došlo ke statickým změnám. Dokazují 
to trhliny a dutiny, které nyní musíme hloubkově injek-
tovat a zpevnit,“ popisuje Šelemba a dodává, že kromě 
konzervační části se letos provede také podrobný mikro-
chemický průzkum. Restaurátoři tak odeberou vzorky 
ze základní barevné škály pigmentů vyskytujících se 
v malbě, provedou jejich identifi kaci a analýzu pojiva, 
zjistí přítomnost možného mikrobiologického napade-
ní či zanalyzují případné druhotné přemalby a zásahy. 

Loňský průzkum navíc ukázal, že barokní malba pře-
chází z klenby rovněž na stěny presbyteria, které pravdě-
podobně zdobila kromě fi gurálních výjevů i malovaná 
ilusivní architektura. „Otázkou je, do jaké míry se malby 
na stěnách dochovaly, neboť omítky ve spodních partiích 
trpí většinou nejvíc,“ podotýká restaurátor a dodává, že 
z odborného hlediska by bylo vhodné celý prostor pres-
byteria alespoň hrubě odkrýt a provést sondáž i v dalších 
částech kostela. Tuto myšlenku podle něj podporuje 
i šumperská římskokatolická farnost.  Zuzana Kvapilová

Restaurátor Michal Šelemba ukazuje historikovi Dra-
homíru Poláchovi nástropní malby v kostele sv. Jana 
Křtitele, které v polovině 18. století vytvořil uničovský 
malíř Ignác Oderlický.  Foto: -zk-

Pomocí kladívka restaurátor trpělivě odstraňuje vrstvy 
následných přemaleb a postupně zjišťuje stav barokní 
malby.  Foto: -zk-
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První etapa modernizace 
Temenické ulice skončila

Širší komunikace, nový chodník a autobusové za-
stávky, oboustranné cyklistické pruhy - to je výsledek 
první etapy náročné rekonstrukce Temenické uli-
ce, která navazuje na výstavbu splaškové kanalizace 
v této části města. Úsek od mostu „U Zeleného stro-
mu“ k „točce“ autobusů u hasičské zbrojnice přitom 
šumperská radnice modernizovala společnými silami 
s Olomouckým krajem, který zmíněnou komunikaci 
vlastní.

Do „generálky“ části Temenické ulice v úseku 
od mostu „U Zeleného stromu“ k „točce“ autobusů 
u hasičské zbrojnice se fi rma Strabag, jež zvítězila ve 
výběrovém řízení na dodavatele stavby, pustila letos 
v dubnu. Poslední srpnový víkend dostala komunika-
ce nový asfaltový koberec a v závěru minulého týdne 
se zde objevilo svislé a vodorovné dopravní značení. 
Součástí opravené, osm metrů široké komunikace jsou 
přitom dva metrové pruhy pro cyklisty a také středo-
vý ostrůvek u přechodu pro chodce. Silnici lemuje 
jednostranný chodník a u hasičské zbrojnice vyrost-
ly dva vydlážděné ostrůvky autobusových zastávek. 

Zastupitelé se sejdou 
příští čtvrtek

Poprvé po dvouměsíčních letních prázdninách se 
sejdou v polovině září ke svému jednání šumper-
ští zastupitelé. Seznámí se s hospodařením města 
za první pololetí letošního roku a také se zprávami 
o hospodaření příspěvkových organizací a organi-
zací založených městem v již zmíněném půlročním 
období. Projednat a schválit by měli hned čtyři 
obecně závazné vyhlášky a také desátá rozpočtová 
opatření města. Chybět nebudou ani další fi nanční 
materiály a rovněž řada majetkoprávních záleži-
tostí města. Jednání Zastupitelstva města Šumper-
ka začíná ve čtvrtek 13. září v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřadovny na Roose-
veltově ulici. -red-

V polovině září rozezní 
město varhany

V polovině září se po roce v Šumperku opět ro-
zezní varhany v rámci Mezinárodních dnů varhanní 
hudby. Ty pořádá Římskokatolická farnost sv. Jana 
Křtitele a místní Dům kultury za fi nanční podpory 
Olomouckého kraje a Města Šumperka a jejich dějiš-
těm bude tentokrát výhradně kostel sv. Jana Křtitele.

V pořadí již páté Mezinárodní dny varhanní hud-
by zahájí v neděli 16. září vynikající varhaník a skla-
datel Martin Kubíček, o týden později se v kostele 
sv. Jana Křtitele představí varhaník a vedoucí kůru 
v chrámu Nanebevstoupení Páně v Donauwörthu 
Manuel Kundinger a během posledního festivalové-
ho večera v neděli 30. září se může hudbymilovná 
veřejnost těšit na profesora Vysoké hudební školy 
v rakouském Grazu Günthera Rosta. Vstupenka na 
jednotlivé koncerty, kterou si mohou zájemci koupit 
v pokladně Domu kultury nebo přímo na místě před 
koncertem, přijde na šedesát korun, permanentka 
na všechny tři koncerty pak stojí 150 Kč. Podrobný 
program najdete na sedmé straně Zpravodaje. -zk-

Na opravené komunikaci vyrostl mimo jiné také stře-
dový ostrůvek u přechodu pro chodce.        Foto: -zk-

Součástí modernizované komunikace je také nová 
dešťová kanalizace, která zajistí její kvalitní odvod-
nění s vyústěním do potoka Temence. Rekonstrukce 
vyvolala rovněž nákladné přeložky inženýrských sítí. 
O náklady se přitom podělilo město s Olomouckým 
krajem, který komunikaci vlastní. Šumperská radnice 
tak uvolnila ze své kasy 7,2 milionu korun, sedm mili-
onů pak poslal na opravu kraj.

V náročné rekonstrukci chce město příští rok po-
kračovat. „V nejbližší době budeme jednat s krajem, 
zda příští rok uvolní potřebné fi nance na realizaci 
druhé etapy,“ uvedl šumperský místostarosta Petr 
Suchomel. Kromě celkové opravy tělesa komunikace 
v úseku od hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicemi 
Hrabenovskou a Bohdíkovskou počítá druhá etapa 
stejně jako letos s vybudováním chodníku, dešťové 
kanalizace a přeložkami inženýrských sítí, na dvou 
místech rekonstruovaného úseku se navíc musí zrea-
lizovat i přeložení potoka Temence.  -zk-

U hasičské zbrojnice se vybudovaly nové vydlážděné 
ostrůvky autobusových zastávek.        Foto: -zk-

Rekonstrukce kanalizační a vodo-
vodní sítě v ulici Jiřího z Poděbrad 
fi nišuje. Přestože již oprava hlavního 
kanalizačního řadu skončila, úsekem 
od ulice Tatranské po křižovatku s ulicí 
Šumavskou nebudou moci řidiči pro-
jíždět  ještě nejméně měsíc. Společnost 
Vodohospodářská zařízení zde totiž po-
kračuje v rekonstrukci vodovodu, jež by 
měla být hotova v polovině září. Nároč-
né opravy v této části města přitom in-
vestor rozdělil do několika částí. Kromě 
rekonstrukce v ulici J. z Poděbrad bylo 
nutné vybudovat i dešťové zdrže a nové 
kanalizační větve hned do několika ulic, 
součástí projektu byla rovněž sanace 
kanalizace v úseku křižovatky ulic Šu-
mavské a J. z Poděbrad po ulici Bratru-
šovskou, a to nedestruktivní metodou.

Poslední etapa rozsáhlé rekonstruk-
ce jednotné kanalizační sítě ve východ-
ní části Šumperka, kterou v rámci pro-
jektu „Zlepšení kvality vod Horního 
Pomoraví I.“ realizuje místní společ-
nost Vodohospodářská zařízení díky 
dotaci z evropských i státních fondů, 
se mimo jiné dotkla právě ulic v sa-

motném centru města. Opravy nejpr-
ve v březnu uzavřely ulice Šumavskou 
a Kosmonautů, od května pak řidiči 
nemohli projíždět ulicí Jiřího z Podě-
brad a o měsíc později rozryla těžká 
technika povrchy ulic Tylovy a Gagari-
novy. Nová kanalizační síť již protnula 
všechny zmíněné ulice, na konci dešťo-
vé zdrže v Šumavské ulici se vybudo-
vala tzv. odlehčovací komora, jež bude 
při velkém průtoku odvádět část vody 
do potoka, menší dešťové zdrže jsou 
ukryty pod povrchem ulice Kosmo-
nautů a za blokem panelových domů 
při ulici J. z Poděbrad. „Generálkou“ 
prošla rovněž kanalizace v horní části 
ulice J. z Poděbrad od křižovatky s uli-
cí Šumavskou po ulici Bratrušovskou. 
V tomto úseku se přitom zvolila nede-
struktivní metoda INSAC, jež spočívá 
ve vyvložkování původní kanalizace.

 „Během září budou ještě probíhat 
sanace stávajících šachet pod křižo-
vatkou ulic J. z Poděbrad a Šumavské. 
Práce se však silničního provozu nijak 
nedotknou,“ říká Vladimír Vizina ze 
šumperské společnosti Irea, jež má na 

starosti stavební dozor, a dodává, že 
září se ponese ve znamení terénních 
úprav a oprav jednotlivých komunika-
cí. „Povrchy ulic, které letos prošly re-
konstrukcí kanalizace, se nejpozději do 
konce října upraví tak, aby je bylo mož-
né v zimě udržovat ve sjízdném stavu. 
Asfaltový koberec se však položí zřejmě 
až příští rok, rozhodnutí o přesném 
termínu by mělo padnout ještě tento 
měsíc,“ podotýká Vizina. Výjimkou je 
podle něj pouze ulice J. z Poděbrad, kde 
se koncem září opraví poškozené části 
asfaltového povrchu po dokončení re-
konstrukce vodovodu. Motoristům by 
se tak měla tato dopravní tepna v centru 
města otevřít v první polovině října. Již 
příští rok ji ale čeká celková rekonstruk-
ce, jež se odhaduje asi na třicet milionů 
korun. Město proto letos uvolnilo z roz-
počtu 2,1 milionu korun na zpracování 
projektu zahrnujícího řešení křižova-
tek, cyklostezek a přilehlých parkovišť. 
Příští rok bude navíc v této ulici, a to 
v úseku od ulice Šumavské směrem 
k ulicím Vítězné a Reissově, pokračovat 
rekonstrukce vodovodu.  -zk-

Rekonstrukce kanalizace v ulici J. z Poděbrad fi nišuje

Po náročné rekonstrukci kanalizace se 
společnost Vodohospodářská zařízení 
pustila v ulici Jiřího z Poděbrad do opra-
vy vodovodu. Ta by měla být hotova 
v polovině září. Ulicí budou moci řidiči 
opět projíždět v říjnu.  Foto: -pk-
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Šumperská kanoistika slaví 
kulaté padesátiny

Letos je tomu přesně pět desítek let, kdy byl v Šum-
perku založen kanoistický oddíl. Populární sport, který 
Česku pravidelně získává olympijské medaile, začali 
šumperští sportovci poprvé provozovat v roce 1957. 
Oslavy půlstoletého výročí proběhnou v areálu šumper-
ské loděnice v sobotu 8. září. Na programu je tradiční 
Čochtan šou, opékané sele a chmelový mok. Na 14. ho-
dinu jsou srdečně zváni všichni bývalí i současní členové 
oddílu s rodinami. -ts-

Děti se vydají do ulic 
s lampičkami

Večerní putování městem pro rodiče s dětmi nazvané 
Uličkami s lampičkami připravil na pátek 14. září Dům 
dětí a mládeže - Vila Doris. Vychází se mezi půl osmou 
a půl devátou večerní od šumperské radnice na náměs-
tí Míru a vítány jsou samozřejmě nejrůznější lampióny 
nebo lampičky. Bližší informace podá Zuzana Vavrušo-
vá, tel. 583 285 624, 731 610 039. -red-

Vodní atrakce 
na koupališti zatím nebudou

Zamýšlené nové herní a vodní prvky pro děti Bratru-
šovské koupaliště nakonec nedostane. Šumperská radni-
ce na jejich pořízení totiž nezískala dotaci, o kterou letos 
na jaře požádala. Výběrové řízení na dodavatele tříprou-
dové skluzavky, stříkacího hada a dalších prvků ukázalo, 
že jejich koupě přijde na více než dva miliony korun. 
„Příští rok zkusíme o dotaci opět požádat. V rozpoč-
tu takovou sumu nemáme, přednostní je pro nás navíc 
vyřešení sociálního zázemí pro návštěvníky koupaliště,“ 
uvedl tajemník šumperské radnice Petr Holub. -zk-

Zářijová Via Lucis kráčí po 
nestejně napjatých lanech
 Komorní setkání se spisovatelkou, překladatelkou 

a mimořádnou osobností autorského dabingu Olgou 
Walló nabídne ve čtvrtek 20. září v rámci cyklu Via Lucis 
Dům dětí a mládeže - Vila Doris. Pořad nazvaný podle 
knihy Kráčel po nestejně napjatých lanech, která vyšla 
letos v květnu v nakladatelství Labyrint a jež je volným 
pokračováním třídílné rodinné ságy Věže Svatého Du-
cha, začíná o půl sedmé večer v sále Komunitního centra 
na Komenského ulici, mezi Šumperany známého jako 
tzv. Komín.

Olga Walló, absolventka fi lozofi e a psychologie na 
pražské Univerzitě Karlově, se takzvaně „potatila“. Stejně 
jako režisér K.M. Walló se živila tzv. autorským dabin-
gem a je podepsána pod zhruba tisícovkou fi lmů. Dnes 
devětapadesátiletá Olga překládá z pěti jazyků a před de-
víti lety debutovala sbírkou básní Dlouhá zima, po níž 
následovala třídílná rodinná sága Věže Svatého Ducha. 
Ze své vlastní zkušenosti s rakovinou se poté vyzpovída-
la v knize Sekundární zisky / Neutíkejte před rakovinou 
prsu. Právě tuto knihu spolu s letošní novinkou Kráčel 
po nestejně napjatých lanech si budou moci zájemci 
koupit před šumperskou besedou. Vstupenky za pa-
desát korun je možné si rezervovat u Petra Konupčíka,                            
tel.č. 583 214 212, e-mail: konupcik@doris.cz. -zk-

Letošní Den otevřených dveří památek, který se pod 
záštitou Rady Evropy koná od roku 1991 v rámci Dnů 
evropského dědictví, je naplánován na sobotu 8. září.  
Památky se otevřou v 9 hodin a uzavřou v 16 hodin, 
s výjimkou farního kostela sv. Jana Křtitele, kde se začne 
s prohlídkou až v 9.30 hodin, a Vlastivědného muzea 
v Šumperku, které se uzavře 
až v 17 hodin.

Již tuto sobotu se tak mů-
žete pokochat nádhernými 
nástropními malbami v kos-
telíku sv. Barbory v Jirás-
kových sadech a pohledem 
z radniční věže, která vám 
položí celý Šumperk na dlaň 
a vrcholy Jeseníků na stříbrný 
podnos. Bývalý žerotínský 
zámek (tzv. zámeček) vás 
ohromí svou velikostí a ze-
jména slavnou historií, v tzv. Geschaderově domě se 
mimo jiné dozvíte   bližší informace o chystané expozici 
čarodějnických procesů v jeho sklepení. Bývalý kláš-
terní kostel Zvěstování Panny Marie s restaurovaným 
mobiliářem stojí nepochybně i za opětnou návštěvu. Na 
kruchtě je navíc ke zhlédnutí výstava dřevěných soch 
Dagmar Koverdynské.

Překvapení čeká návštěvníky ve farním kostele              
sv. Jana Křtitele. Začaly se zde odkrývat a restaurovat 
nástropní malby, které v polovině 18. století vytvořil uni-
čovský malíř Ignác Oderlický. Obrazy ze života sv. Jana 
Křtitele, které byly donedávna pokládány za zničené, 
budou rozsahem a bohatou škálou motivů srovnatelné 
s malbami v kostele sv. Barbory. Naposledy je mohli lidé 

vidět před více než sto padesáti lety, a ačkoliv ještě ani 
8. září nebude známo, co vše se ukrývá pod pozdějšími 
nátěry, i to, co je vidět již dnes, je ohromující. Navíc pro 
zájemce jeden z restaurátorů Michal Šelemba připravil 
v 11 a ve 13 hodin prezentaci dosavadních výsledků re-
staurování pomocí dataprojektoru.

Otevřené dveře Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku na-
bízejí vedle stálé expozice hned 
několik výstav. V Rytířském 
sále se můžete seznámit s histo-
rií lovu, s ukázkami loveckých 
zbraní, trofejí a podobně. 400. 
výročí narození Václava Hol-
lara je příležitostí k prezentaci 
děl tohoto umělce a exulanta. 
Šumperské muzeum má jedi-
nečnou sbírku jeho grafi ckých 
listů! Mimořádně zajímavá je 

výstavka věnovaná archeologickým nálezům, které byly 
sesbírány a zdokumentovány na stavbě polyfunkčního 
domu u křižovatky ulic Langrovy a Lužickosrbské. Mezi 
předměty můžete spatřit například i slavný loštický po-
hár. 

Státní okresní archiv je sice poněkud z ruky, ale kdy se 
vám naskytne příležitost nahlédnout do jinak nepřístup-
ných depozitářů, v nichž se skrývají písemnosti a doklady 
nevyčíslitelných hodnot? Atraktivní bude i doprovodná 
výstava, jejímž prostřednictvím vás pracovnice archivu 
seznámí s pozoruhodnou historií šumperského muzej-
ního spolku. Vystavené exponáty za cestu na konec ulice 
Bří Čapků, kde se archiv nachází, nepochybně stojí.  

Vstup do všech objektů je vždy zdarma!!! D. Polách

Památky se otevřou již tuto sobotu

TJ Šumperk oddíl 1. ZŠ basketbal otevírá 
v měsíci září

přípravku dívek ročníků 1996 a 1997 
Pravidelné tréninky pod vedením Josefa Sitaře 

jsou každé úterý od 15.30 do 17 hodin a čtvrtek 
od 15 do 16.30 hodin v tělocvičně 

1. ZŠ (u soudu). 
Sportovní obuv a cvičební oděv s sebou.

Škola přijímá výtvarníky,
hudebníky a tanečníky

Již tradičně se měsíc září nese na Základní umělecké 
škole v Šumperku ve znamení zápisu nových žáků do 
oborů výtvarného, hudebního a tanečního, jež škola ve 
školním roce 2007/2008 opět otevírá. 

Hudební obor přijímá nové žáky v budově ZUŠ na 
Žerotínově ulici 11, a to denně od 15 do 18 hodin. Děti 
se zde mohou naučit hře na některý z klasických akus-
tických nástrojů - klavír, dechové a smyčcové nástroje, 
akordeon, kytara. Škola má dechový a smyčcový orchestr 
a její žáci se úspěšně umisťují v celostátních soutěžích, 
někteří pokračují ve studiu na konzervatoři. Bližší infor-
mace mohou zájemci získat na tel.č. 583 214 361.

Na výtvarný obor ZUŠ Šumperk se mohou přihlá-
sit žáci a studenti všech věkových kategorií, kteří si zde 
osvojí různé výtvarné techniky, budoucí zájemce o stu-
dium na středních či vysokých školách s výtvarným 
zaměřením pak škola připraví k talentovým zkouškám.  
Žáci získávají ocenění v celostátních i mezinárodních 
soutěžích, mnozí studují na výtvarných školách vyššího 
stupně. Zápis přitom probíhá v budově ZUŠ na Langrově 
ulici 34 (naproti restauraci Koruna, vchod branou do za-
hrady v sousedství lékárny U krále Jiřího) během celého 
září kromě pátku vždy od 14 do 18 hodin, ve středu pak 
pouze do 16 hodin. 

Ve stejné budově, a to denně od 14 do 17 hodin, přijí-
má děti od čtyř let do svých tříd rovněž taneční obor, je-
hož žákyně dosahují vynikajících výsledků v celostátních 
přehlídkách scénického tance a mnohé poté studují na 
konzervatořích. Bývalá žákyně Šárka Fáberová například 
získala za úspěšnou reprezentaci v cizině Cenu mladých 
města Šumperka.  Bližší informace k nabízeným oborům 
lze získat v odpoledních hodinách i na telefonním čísle 
583 213 678. -red-

Hudební škola Yamaha 
láká nové žáky

Po deseti letech svého působení v Šumperku již 
získal alternativní systém otevřeného skupinového 
vyučování, charakteristický pro celosvětové hudební 
školství Yamaha, množství příznivců (bližší infor-
mace na www.yamahaskola.cz). Také pro školní rok 
2007/08 je připravena pro děti i dospělé nabídka vy-
učování hry na keyboard (el. klávesy), zobcovou fl ét-
nu (soprán i alt), akustickou kytaru, elektrickou kyta-
ru, baskytaru i vyučování populárního zpěvu. Velmi 
oblíbené jsou již také předškolní hudební „přípravky“ 
První krůčky k hudbě (pro děti 2-4leté) a Rytmické 
krůčky (4-6leté).

Zápis pro nadcházející školní rok proběhne v pondě-
lí 10. září od 14 do 18 hodin v budově ZŠ Schola-viva na 
Erbenově ulici 16 (někdejší školka za bývalou samoob-
sluhou Severka - dnes bowlingem Blue Star - směrem 
k Temenici), kde Hudební škola Yamaha sídlí. Jiný ter-
mín je možné sjednat individuálně na tel. 776 571 229, 
popř. t.ospalek@seznam.cz. Uchazeči se při zápisu ne-
musejí obávat žádných talentových zkoušek, každý zá-
jemce dostane svou šanci. Tomáš Ospálek, ředitel 
 Hudební školy Yamaha Šumperk

„Poklady“ ze svých depozitářů představí i šumper-
ský Státní okresní archiv.

Severomoravská energetika a.s. upozorňuje,
že ve čtvrtek 20. září 

bude v ulici Na Kopečku 
v době od 13 do 18 hodin přerušena dodávka 

elektrické energie.

!!
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Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku připravilo na září již třetí výsta-
vu z cyklu Ars longa, vita brevis, 
mapující tentokrát církevní umění 
období klasicismu. Záměrně není 
v názvu výstavy jednoznačně stano-
ven umělecký sloh, neboť na začátku 
19. století se vedle klasicismu obje-
vují i další styly. Klasicismus, což je 
v širším slova smyslu speciálně ev-
ropský sloh z let 1770 - 1850, vychá-
zející z ideového odkazu osvícenství, 
netvoří uzavřenou epochu, protože 
jednak existoval téměř současně s ro-
mantismem, jednak jej nelze časově 
oddělit od následujícího historismu. 
Tento styl má ranou fázi, styl s klasi-
cizujícími prvky v rámci rokoka, styl 
akademický, osvícenský, romantis-

mus a empír, případně biedermeier.  
Nejtypičtější církevní tvorbou je 

pak v našem regionu lidové umě-
ní, které spojilo přežívající barokní 
prvky se všemi výše uvedenými vli-
vy ve svébytný umělecký projev. 

Výstava, která se otevře ve 
čtvrtek 13. září vernisáží 
v 18 hodin, je tematicky 
i instalačně rozděle-
na do tří částí. První 
představuje ofi ciál-
ní církevní umění 
s tím, že pozornost 
bude věnována autor-
sky určeným dílům. 
Vedle soch a obrazů 
budou prezentová-
na luxusní církevní 

roucha, monstrance, svícny a další náčiní. V druhé 
části je instalován interiér sakristie s dobovým ná-
bytkem a vybavením a poslední oddíl je věnován 
lidovému umění. Celou instalaci doplňuje prezen-

tace architektury a nemovitých památek z našeho 
okresu, nechybí ani oblíbené listovací soubory 

s informacemi o umělcích, světcích a lido-
vých zvycích. Exponáty jsou opět zapůjčeny 

z jednotlivých farností a doplněny sbírka-
mi Vlastivědného muzea v Šumperku.

Autorky výstavy, Marie Gronycho-
vá, Milena Filipová a Mária Kude-
lová, srdečně zvou všechny milov-

níky historie a umění, aby v době od        
13. září do 12. prosince zavítali do Výstavní 

síně Vlastivědného muzea v Šumper-
ka a prohlédli si závěrečnou výstavu 
z cyklu Ars longa, vita brevis. 

 Marie Gronychová

Výstavní síň již potřetí obsadí církevní umění 

Prodávající má právo reklama-
ci odmítnout v případě, že kupující 
před převzetím věci o rozporu s kupní 
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní 
smlouvou sám způsobil (tedy napří-
klad výrobek poškodil sám, anebo jeho 
poškození zavinil například skladová-
ním v nesprávném prostředí). Pokud 
se prodávající chce své odpovědnosti 
zprostit, musí uvedené skutečnosti sám 
prokázat. 

Prodávající za rozpor s kupní smlou-
vou či vadu neodpovídá tehdy, jestli-
že tak výslovně stanoví zákon. Podle 
ustanovení § 627 odst. 3 ObčZ  přitom 
platí, že prodávající se s kupujícím ani 
nemůže předem (tj. před uplatněním re-
klamace) dohodnout na tom, že odpo-
vědnost za vady prodávajícího se jakkoli 
omezuje oproti zákonem stanovenému 
rozsahu. Citované ustanovení zobecňuje 
a zdůrazňuje též ustanovení § 56 odst. 3 
písm. B) ObčZ, které výslovně zakazuje 
ve spotřebitelských smlouvách sjednávat 
vyloučení či omezení práv spotřebitele 
při uplatnění odpovědnosti za vady či 
odpovědnosti za škodu.

Ujednání, které by proto bylo dohod-
nuto v rozporu s citovanými ustanovení-
mi občanského zákoníku (bez ohledu na 
to, zda by mělo formu smlouvy, všeobec-
ných obchodních podmínek, reklamač-
ního řádu, prohlášení v záručním listu či 
jakoukoli jinou), by bylo neplatné.

Prodávající neodpovídá za vady (či 
jiné případy rozporu s kupní smlou-
vou), o kterých kupující před převzetím 
věci věděl, anebo si je sám způsobil dle 
ustanovení § 616 odst. 3 ObčZ. Tuto 
skutečnost je však povinen prokázat 
prodávající. Další velice podstatnou vý-
jimkou z odpovědnosti za vady je vylou-
čení záruky na případy opotřebení věci 
způsobené běžným užíváním, jak stano-
ví          § 619 odst. 2 ObčZ.

Příklad: Není možné reklamovat po 

ročním užívání obuv proto, že má ošla-
panou podrážku, nebo tričko, které má 
po třiceti vypráních zašlé barvy. Samo-
zřejmě též není možné reklamovat vý-
robek proto, že byl spotřebován (svíčka 
dohořela, sprej se vypotřeboval, potravi-
ny byly zkonzumovány).

S tím souvisí též otázka životnosti vý-
robku, která je ve skutečnosti jen koneč-
ným stádiem opotřebení věci běžným 
užíváním, tedy spotřebováním věci. 
Často bývá životnost mylně zaměňová-
na se záruční dobou. Jestliže však pro 
určitý výrobek (například spotřebního 
zboží) platí ze zákona dvouletá záruční 
doba, neznamená to, že životnost výrob-
ku při jeho užívání je alespoň dva roky.

Je zřejmé, že některé výrobky nemo-
hou takovou dobu užívání vydržet, na-
víc velmi často životnost závisí na inten-
zitě užívání. Obuv nošená každodenně 
vydrží bezesporu méně než obuv, kterou 
spotřebitel obuje třikrát ročně.

Je třeba vycházet z toho, že vadou 
výrobku se rozumí případ, kdy výrobek 
nevydrží ani po dobu jeho životnosti 
stanovenou technickými normami, pří-
padně po dobu životnosti pro výrobky 
takového druhu obvyklé, eventuálně 
pro výrobek deklarované (nevybočuje-li  
z rámce obvyklosti či z doby stanovené 
technickou normou).

Příklad: Jestliže u prodávané žárovky 
je deklarovaná doba životnosti nejmé-
ně 2000 hodin provozu (a tuto dobu lze 
zřejmě považovat za obvyklou životnost 
žárovky), není ji možné reklamovat pro-
to, že po této době svitu praskla, přestože 
záruční doba ještě neuplynula.

Z obecních  právních principů lze zřej-
mě dovodit, že prodávající je oprávněn 
kupujícímu účtovat své náklady vynalo-
žené na přezkoumání reklamace, která 
se ukáže být neoprávněnou. Prodávají-
cí totiž ve prospěch kupujícího vykoná 
práci, ke které není povinen - povinen 

Praktický rádce pro spotřebitele: Neoprávněná reklamace
je vyřídit pouze reklamaci oprávněnou. 
Neoprávněná reklamace totiž není ve 
skutečnosti reklamací, a kupující proto 
musí nést náklady, které musely třetí 
osoby vynaložit na základě jeho proti-
právního požadavku, tedy neoprávněné 
reklamace.

Pokud je reklamace skutečně neopráv-
něná, má tedy prodávající zřejmě právo 

si účtovat skutečně vynaložené a řádně 
doložené náklady na vyřízení neopráv-
něné reklamace, avšak nikoli jakýsi pau-
šální poplatek. Prodávající rovněž ne-
může účtovat spotřebiteli jakési sankční 
plnění, jehož primárním  účelem je spo-
třebitele od uplatnění reklamace předem 
odradit. Libuše Harbichová, oddělení 
 vnějších vztahů MěÚ Šumperk 

oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pozice

referenta oddělení vnějších vztahů odboru školství, 
kultury a vnějších vztahů 

Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 

(u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost 
k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené min. středoškolské 

vzdělání - zaměření „služby cestovního ruchu“ je vítáno
Požadavky pro podání přihlášky: certifi kát průvodce cestovního ruchu 

vítán * kultura mluveného i psaného projevu * kultivované vystupování, fl exibilita 
a schopnost aktivní komunikace s lidmi * znalost německého nebo anglického 

jazyka * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na PC, včetně znalosti 
práce a využití internetu * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.musumperk.cz)jméno, příjmení * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 

telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: motivační dopis k přihlášce * životopis, včetně údajů 
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů 
- originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém 

vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: organizační zajišťování a koordinace 

návštěvnického provozu, včetně vlastní průvodcovské činnosti * zajišťování 
všech způsobů a forem propagace města * příprava a organizace informačních, 

popularizačních a kulturních akcí

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 0,75 v 8. platové třídě 
dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací, v platném znění. Nástup od 1. ledna 2008.

Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do úterý 11. září 2007. 
Informace k pozici podá Hana Kolaříková, tel. 583 388 238.

Symbolem a logem poslední vý-
stavy z cyklu Ars longa, vita bre-
vis je socha sv. Anny z kostela 
v Jedlí.  Foto: J. Mašek

Jezulátko, vosk, textilie, 1. po-
lovina 19. století, Velké Losiny 
 Foto: J. Mašek

Městský úřad Šumperk
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, 
 Zábřežsku a Mohelnicku Výstava z cyklu „Ars longa, vita brevis“ 
 bude zahájena 13.9. v 18 hodin a potrvá do 12.12.
Hollarova galerie Václav Hollar (1607 - 1677) Výstava grafi k, která potrvá 
 do 10.11., bude zahájena 6.9.
Rytířský sál Lov a zbraně Výstava potrvá do 30. září.
 Minulost odkrytá bagrem Výstavka o předběžných výsledcích
 záchranného archeologického výzkumu při stavbě 
 polyfunkčního domu na nám. Republiky potrvá do 30.9. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Galerie Šumperska Současné výtvarné umění Šumperska Výstava potrvá do 9.9.
 Lubomír Bartoš  -  Malíř svého kraje Výstava, která potrvá do   
 2.12., bude zahájena 20.9. v 18 hodin. 
Galerie mladých  Milena Fojtů - Svět kolem nás  Fotografi cká výstava potrvá do 9.9.
 Houby v muzeu Tradiční výstava hub proběhne od 13. 
 do 15. září.
Klášterní kostel Dagmar Koverdynská - Dřevěné sochy 
 Autorská výstava potrvá do 30. září. 

Dny evropského kulturního dědictví
sobota 8. září otevřeno od 9 do 17 hodin (muzeum i kostel)

Bližší informace: na tel.č. 583 214 070, www.muzeum-sumperk.cz. Muzeum je ote-
vřeno: út - pá 9 - 12 hod., 12.30 -17 hod., so 9 - 13 hod., ne 13.15 - 17 hod.,  Klášterní 
kostel 10 - 12 hod., otevírací doba Galerie: út - pá: 9 - 12, 12.30 - 17 hodin, so: 9 - 13 

hod. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

FILMY
Kino Oko
5.9. jen v 17.30 hodin  Transformers, USA
5.9. jen ve 20.15 hodin  Zápisky o skandálu, VB  Artvečer
6.-7.9. jen v 18 hodin  Simpsonovi ve fi lmu, USA
6.-7.9. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
8.-9.9. v 16.15 a v 18 hodin  Simpsonovi ve fi lmu, USA
8.-9.9. jen ve 20 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
10.-12.9. jen v 18 hodin  Roming, ČR, Rumunsko, SR
10.-12.9. jen ve 20 hodin  Irina Palm, Bel., Luc., VB, Fr.  Ozvěny MFF 
 Karlovy Vary 2007
13.-14.9. jen v 17.15 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
V neděli 16.9. v 15 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro nejméně tříčlennou rodinu 
je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 
Šumperk
13.-14.9. jen ve 20 hodin  Mr. Brooks, USA
15.-16.9. jen v 15 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
15.-16.9. v 17.30 hodin  Edith Piaf, Francie, VB, ČR
15.-16.9. jen ve 20 hodin  Mr. Brooks, USA
17.-18.9. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
17.-18.9. jen ve 20 hodin  Hezké sny, VB, USA  Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
19.9. jen v 17.30 hodin  Harry Potter a Fénixův řád, USA
19.9. jen ve 20 hodin  Miss Potter, VB, USA  Ozvěny MFF Karlovy Vary 2007
20.-26.9. jen v 16 hodin  Ratatouille, USA  Hrajeme pro děti
20.-26.9. v 18 a ve 20 hodin  Medvídek, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách www.
kinosumperk.cz

Art kino
5.9. v 19 hodin v D 123  Vlajky našich otců, USA 2006
6.9. v 19 hodin v D 123  Dopisy z Iwo Jimy, USA 2006
13.9. v 19 hodin v D 123  Parfém: Příběh vraha, Fr., Špan., Něm. 2006
20.9. v 19 hodin v D 123  Warholka, USA 2006
Bližší informace: www.dksumperk.cz, www.rej.cz. Legitimace člena FK stojí 40 Kč a lze ji 
zakoupit v předprodeji nebo před každým představením.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
6.9. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hraje Albatros
11.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů  
20.9. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod. 
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 15 do 17 hod.  
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

KNIHOVNA

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
ve 21 hodin v D 123
5.-6.9 vždy od 18 hodin ve velkém sále DK  Týden s aerobicem
5.-6.9.  Ukázky kurzů Domu kultury:
5.9. od 16 hodin v sále pohybové výchovy DK  Sportovní přípravka 
 + sebeobrana + judo
5.9. od 16 hodin ve zkušebně DK  Cvičení na velkých míčích 
 a s overbally s využitím techniky
 Pilates 
6.9. od 16 hodin ve zkušebně DK  Jógalates
6.9. od 16 hodin  
v sále pohybové výchovy DK  Kalanetika, Pilates
15.9. v 19 hodin ve velkém sále DK  Vražedné dědictví aneb Bastardi
16.9. od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Mezinárodní dny varhanní hudby:  
 Martin Jakubíček (CZ)
23.9. v 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek
23.9. od 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele  Mezinárodní dny varhanní hudby:  
 Manuel Kundinger (D)
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 583  
www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

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, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
13.9. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
14.9. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
21.9. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: nové tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss. 

Program Mezinárodních dnů varhanní hudby

Neděle 16. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Martin Jakubíček

Program: L. Milan - Fantasia, H. Purcell - A New Scoth Tune, J.S. Bach 
- Chorální předehra „Člověče, oplakávej svůj velký hřích“, Vietoris Kodex 
- Suita, L. van Beethoven - Adagio pro fl étnové hodiny, F. Kočvara - Bitva 

o Prahu, J. Rheinberger - Meditace a preludium, M.P. Musorgsky - Kartinky

Neděle 23. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Manuel Kundinger

Program: G. Böhm - Preludium in C „Vater unser im Himmelreich“ 
(Otče náš), J.S. Bach - Preludium a Fuge v G BWV 542, L. Boëllmann - Suite 

gothique pour Grand Orgue op. 25, Louis Vierne - Andantino, Th éodore 
Dubois - Toccata

Neděle 30. září v 19.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Günther Rost

Program: P. Eben - Sladké okovy lásky a Naivní slib zlatého času z cyklu 
Labyrint Světa a Ráj Srdce, J. S. Bach - Koncert a-Moll podle Antonia 

Vivaldiho, BWV 1065, M. Dupré - Preludium a fuga op. 7/III, g-M oll, 
W. A. Mozart - Andante F-Dur, KV 616, J. S. Bach - Toccata, 

Adagio a Fuge C-Dur, BWV 564



Kulturní život/Informace  strana 8

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Aleš Kauer / „City?“ (nové kresby, leporela, objekty)  
 Výstava, která potrvá do 30.9., bude zahájena 
 5.9. v 18 hodin.
Městská knihovna Zapomenutá řemesla ze severní Moravy očima dětí
 Výstava kreseb a archivních materiálů potrvá do 
 30. září.
Knihovna Sever Kočičí svět Výstava dětských prací potrvá do 30.9.
Kavárnička pro seniory M. Macek - Obrazy Výstava potrvá do konce září.
Státní okresní archiv „Představujeme Vám z našich archivních fondů... 
 Muzejní spolek v Šumperku“ Výstava bude k vidění
 od 8. září 2007 do 16. ledna 2008. 

VILA DORIS
10.9. v 15 hodin v I-téčku na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky 
 pro začátečníky 1. lekce 10.9., 2. lekce
  13.9., 3. lekce 17.9., 4. lekce 20.9. 
  Cena 400 Kč za kurz
14.9. od 19.30 hodin na nám. Míru  Uličkami s lampičkami
21.9. od 14 hodin v MC Komínkov  Akce Řetěz ke světovému týdnu kojení
24.9. v 16 hodin v I-téčku na „Komíně“  Kurz výpočetní techniky 
 pro začátečníky 1. lekce 24.9., 2. lekce
  27.9., 3. lekce 1.10., 4. lekce 4.10. 
  Cena 400 Kč za kurz
24.-27.9.  Kroužky na nečisto 
 Nezávazné vyzkoušení rozvrhu a náplně
 kroužků, inf. V. Šula, 
 tel. 583 214 214, 731 186 059
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.
č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 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 Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481,      
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

DDM U RADNICE
22.9. ve 14 hodin na Bludovské střelnici  Střelecké odpoledne Pro děti 9 - 16 let 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz.

DIVADLO ŠUMPERK
8.9. v 15 hodin  Měsíční pohádka  R+D, VK
15.9. v 19.30 hodin  Amadeus  P, VK, X 
20.9. v 19.30 hodin  Amadeus  S, VK, X 
22.9. v 19.30 hodin  Poslední šance Divadlo Metro Praha  F, VK, X       
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

Státní okresní archiv Šumperk, Bří Čapků 35 srdečně zve na výstavu
„Představujeme Vám z našich archivních fondů... 

Muzejní spolek v Šumperku“
Výstava bude k vidění od 8. září 2007 do 16. ledna 2008, 

a to vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, po domluvě též v úterý a pátek.
Zhlédnout zde můžete nejen obrazovou dokumentaci, první katalogy muzejních sbírek, 

knihy návštěvníků muzea a písemnou dokumentaci německého Muzejního spolku, 
ale též ukázky prvotních sbírkových předmětů, včetně obrazů získaných při zakládání 

šumperského muzea.

Ověnčeni medailemi se vrátili z mis-
trovství světa Masters ve vzpírání, které 
proběhlo v závěru srpna v maďarském 
městě Kazincbacika, hned dva členové 
Tělovýchovné jednoty Šumperk - Jitka 
Štolfová a Miloslav Glíž. Sedminásob-
ná mistryně Evropy Jitka Štolfová zís-
kala do své sbírky další zlatou medai-
li, a je tak již dvojnásobnou světovou 
šampionkou. Cenný kov vybojovala 
v kategorii od čtyřiceti do čtyřiatřiceti 
let, a to ve váze do pětasedmdesáti kilo-
gramů. V nadhozu zvedla tato zábřež-
ská rodačka sedmdesát pět kilogramů, 

v trhu pak o osmnáct kilo méně.
Skvělé třetí místo ve své kategorii vy-

bojoval v Maďarsku i předseda komise 
Masters Českého svazu vzpírání a šéf 
místní Tělovýchovné jednoty Miloslav 
Glíž. Jednasedmdesátiletý mistr Evropy 
v kategorii veteránů do 77 kilogramů 
a držitel několika českých rekordů zvedl 
v nadhozu rovných osmdesát kilogramů 
a v trhu 63 kilo. Kov nejcennější mu při-
tom unikl doslova o pověstný vlásek. Při 
posledním pokusu totiž dostal nad hla-
vu o tři kilogramy více, rozhodčí však 
nepřesvědčilo technické provedení. -zk-

Šumperští vzpěrači přivezli medaile

Sedminásobná mistryně Evropy Jitka Štolfová vybojovala na mistrovství světa Mas-
ters ve vzpírání, které proběhlo v závěru srpna v maďarském městě Kazincbacika, 
zlatou medaili.

DDM a zařízení pro další vzdělávání PP Vila Doris vyhlašuje 
nábor dívek do sportovního kroužku volejbalu

Pro koho: dívky 10 - 11 let, které mají zájem o pravidelný trénink se snahou 
o výkonnostní růst. 

Zahájení: 1. října v tělocvičně na „Komíně“ (nutná vhodná obuv pro umělý 
povrch). Tréninky budou probíhat v pondělí od 17.30 do 19 hodin. 

Celoroční poplatek: 550 Kč 
Vedoucí: Lenka Šindlerová

Přihlášky se přijímají během měsíce září v DDM Vila Doris, ul. 17. listopadu 2. 
Informace: Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz

Jižními rytmy ožijí po tři zářijové 
a čtyři říjnové večery prostory šumper-
ského H-clubu na Rooseveltově ulici. 
Netradiční taneční kurzy po-
řádá v Šumperku místní 
Řecká obec, nově na-
byté „dovednosti“ 
budou moci jejich 
absolventi uplat-
nit již na Řecké 
zábavě. Ta je 
naplánována na 
sobotu 27. října.

N e t r a d i č n í 
kurzy, které letos 
v Šumperku pro-
běhnou již pošesté, 
odstartují v pondělí 10. 
září v 18 hodin v H-clubu na 
Rooseveltově ulici. Během sedmi deva-
desátiminutových lekcí, z nichž každá 
přijde na třicet korun, proniknou jejich 

účastníci bez problémů do tajů řeckého 
tance. Věková hranice navíc není nijak 
omezena, „taneční“ může absolvovat 

prakticky každý, od malého dítěte 
až po seniora. Podmínkou 

není ani klasické „páro-
vání“, neboť jde o ko-

lektivní tanec.
Nově nabyté ta-

neční umění mo-
hou absolventi 
kurzu zúročit již 
na sedmé Řecké 
zábavě. Ta letos 

připadá na sobotu 
27. října a návštěv-

níkům nabídne nejen 
výtečnou kuchyni a mož-

nost vyzkoušet si tradiční řec-
ké tance, ale především bezprostřední 
atmosféru, která byla charakteristická 
po všechny předcházející ročníky. -zk-

Řekové učí svému tanci

Kurzy řeckého tance: pondělí 10. září, pondělí 17. září, pondělí 24. září, pon-
dělí 1. října, pondělí 8. října, pondělí 15. října, pondělí 22. října vždy od 18 do 
19.30 hod. v H-clubu na Rooseveltově ulici. Bližší informace R. Akritidisová, tel.
č. 776 202 547.
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