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Temeničtí dobrovolní hasiči slavili své narozeniny

Během Mše svaté požehnal farář Vojtěch Kološ nový prapor, který kromě znaku te-
menických hasičů zdobí postavy sv. Floriána s andělem. Slavnostnímu aktu přihlíželi 
v sobotu 6. září v kostele sv. Jana Křtitele kromě hasičů také pozvaní hosté i řada 
věřících.                    Foto na této straně: -zk-

V odpoledním programu v Pavlínině 
dvoře hrály prim děti. Některé si vy-
zkoušely, jak se hasilo v dobách dávno 
minulých.

Ve výstavní síni muzea převzala řada 
členů sboru vyznamenání v podobě 
čestných uznání a medailí, mezi nimi 
i medaile za zásluhy.

„K vaší činnosti již nestačí pouze dob-
rovolnost a ochota, ale patří k ní i velký 
díl profesionality,“ řekl mimo jiné sta-
rosta partnerského města Bad Hersfeldu 
Hartmut H. Boehmer, jenž předal hasi-
čům malý dárek. 

Během slavnostní sobotní schůze ve vý-
stavní síni muzea se mimo jiné křtila 
publikace o historii i současnosti dobro-
volných hasičů. 

Řád sv. Floriána obdržel Robert Krobot 
ml. (vlevo) z rukou starosty Okresního 
sdružení hasičů ČMS Josefa Ošťádala. 
Toto výběrové vyznamenání se uděluje 
za mimořádné výsledky.

Poslanec Petr Krill předal hasičům dárek 
od ministra vnitra Ivana Langra - stuhu 
připomínající výročí založení sboru.

Zájemci se mohli projet městem histo-
rickou hasičskou „koňkou“, kterou do 
Šumperka přivezli hasiči z Droždína.

Inzerce:
724 521 552

Inzerce:
724 521 552
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Zbrusu nové fotbalové hřiště by 
mohlo příští rok vyrůst v areálu Tyršo-
va stadionu. Konkrétně na pozemcích, 
jež se nacházejí za oploceným fotbalo-
vým hřištěm s umělým povrchem a na 
něj navazujícím vrhačským sektorem. 
Dotaci na výstavbu nového sportoviště 
ve výši 3,3 milionu z rozpočtu města 
v roce 2009 schválili na svém zářijovém 
jednání šumperští zastupitelé. Klasické 
fotbalové hřiště chce přitom město vy-
budovat ve spolupráci s Tělovýchovnou 
jednotou Šumperk. Pokud se jednotě 
podaří získat státní dotaci, pustí se rad-
nice do jeho realizace. 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy vyhlásilo program na podporu 
rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny ve sportu pro rok 2009. Vzhle-
dem k tomu, že plánujeme postupné 

úpravy na Tyršově stadionu, dohodli 
jsme se s místní Tělovýchovnou jed-
notou, že požádá o dotaci na výstavbu 
fotbalového hřiště. Žádost již byla po-
dána,“ vysvětlil Luděk Šperlich, ředitel 
Podniků města Šumperka, jež se o spor-
tovní areál starají. Šumperk má podle 
něj šanci získat až sedmdesátiprocentní 
dotaci, zbývajících třicet procent nákla-
dů by pak pokrylo ze svého rozpočtu 
město. Celkem by měla přijít realizace 
nového sportoviště na jedenáct milionů. 
Zpracovaný projekt přitom počítá nejen 
s realizací vlastní oplocené travnaté plo-
chy se střídačkami a ochrannými sítěmi, 
ale také s přivedením vody, vybudová-
ním přípojky nízkého napětí a s instala-
cí zavlažovacího systému.

Výstavba nového fotbalového hřiště 
je součástí zpracované koncepce roz-

voje Tyršova stadionu. V jejím rámci se 
tak loni vybudovalo hřiště na malou ko-
panou s umělým povrchem v místech 
někdejších tenisových kurtů. Více než 
dvoumilionovou investici se místní Tě-
lovýchovné jednotě podařilo zrealizovat 
díky státní dotaci a čtyřsettisícovému 
příspěvku od města. Začátkem loňské-
ho roku pak fotbalisté poprvé vyzkou-
šeli kvalitu fotbalového hřiště s umělým 
povrchem třetí generace, jež vyrostlo 
díky dvanácti milionům uvolněným 
z městského rozpočtu v místech někdej-
šího hřiště škvárového. Největší investicí 
ovšem byla výstavba víceúčelového ob-
jektu s atletickým rozběhovým tunelem 
a zázemím pro sportovce, který nahradil 
bývalé tribuny. Moderní zařízení přišlo 
na třicet milionů, jedenáctimilionovou 
dotaci uvolnil ze své kasy stát.

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 11. září 2008 
mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku s částkami 315,173 mili-
onu na straně příjmů a 278,957 milionu 
na straně výdajů. Zastupitelé současně 
vzali na vědomí výsledky hospodaře-
ní příspěvkových organizací města   
k 30. červnu 2008.

* schválilo jedenáctá rozpočtová 
opatření, jež mimo jiné zohledňují je-
denáct milionů sto tisíc korun za prodej 
budovy někdejší okresní vojenské sprá-
vy a vypořádání se společností ŠMR za 
loňský rok ve výši 4,053 milionu. Tato 
částka přitom půjde na stavební úpravy 
v městské úřadovně v Jesenické ulici. 
Na straně výdajů se pak v rozpočtových 
opatřeních ještě objevují tři miliony 
a tři sta tisíc, jež jsou určené na výkup 
pozemků u Bratrušovského koupaliště 
a v areálu tzv. Kotle.

* schválilo uzavření dodatku ke 
smlouvě o poskytování dotace na čin-
nost společnosti Šumperské provozní 
areály s.r.o., jež provozuje plavecký 
areál na Benátkách. Úprava se týká na-
výšení dotace o devadesát tisíc korun, 
jež půjdou ve školním roce 2008/2009 
na dopravu dětí ze šumperským ma-
teřských a základních škol na výuku 
plavání v krytém bazénu. K tomuto 
kroku vedla místní radnici skutečnost, 
že počet „plavajících“ dětí se v posled-
ních letech stále snižuje, neboť rodiče 
nechtějí kromě výuky platit stále se 
zvyšující náklady na dopravu. 

* po delší diskuzi schválilo koncep-
ci prevence kriminality města na léta 
2009 - 2011 s tím, že pracovní skupi-
na, která ji zpracovala, bude doplněna 
o předsedu komise pro prevenci krimi-
nality a bezpečnost ve městě Martina 
Žaitlika. Zastupitelé se současně shodli 
na tom, že materiály podobného cha-
rakteru by měly ještě před schválením 
zastupitelstvem projít příslušnými ko-
misemi i Radou města. Bližší informa-
ce ke koncepci v některém z příštích 
čísel.

* zrušilo své usnesení z loňského 
října, jež se týkalo poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku občanskému sdružení 
Cannibals baseball Šumperk ve výši 
jednoho milionu korun na spolufi nan-
cování dostavby tribuny se sociálním 

zázemím na baseballovém hřišti v Te-
menici. „Kanibalům“ totiž Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy „nepři-
kleplo“ potřebnou dotaci. Tu se pokusí 
získat v nadcházejících měsících.

Zastupitelé proto schválili poskyt-
nutí milionového příspěvku v příštím 
roce, a to za stejných podmínek jako 
loni. Potřebnou částku tak město uvol-
ní ve chvíli, kdy šumperští baseballisté 
obdrží dotaci od ministerstva. Jde při-
tom již o druhou etapu výstavby, jež 
přijde na 4,915 milionu korun. V první 
etapě postavili baseballisté vlastní tri-
bunu, na kterou předloni přispěl dvě-
ma miliony stát a milionem a dvěma 
sty tisíci místní radnice. Příští rok pak 
chtějí sportovci dokončit sociální záze-
mí a přivést k tribuně inženýrské sítě. 
Celé dílo poté darují městu.

Obtížně vymahatelné dluhy 
město odprodalo 

Odprodej nevymahatelných pohledá-
vek za nájemné v obecních bytech za je-
denáct a půl tisíce korun schválili na svém 
zářijovém zasedání šumperští zastupitelé. 
Jde přitom o nevymahatelné pohledávky 
někdejších nájemníků, kteří byli soud-
ně vystěhováni z bytů, jež se nacházejí 
v obecních domech v ulicích Kmocho-

vě, Temenické a B. Němcové. Jejich výše 
dosáhla částky 864 tisíce, z nichž tři sta 
sedmdesát tisíc tvoří nominál, zbytek pak 
penále a soudní náklady. 

Společnost ŠMR, a.s., která o ně jako 
jediná projevila zájem, již koupila od 
města letos v dubnu téměř dvoumiliono-
vé pohledávky za šedesát tisíc korun. Pro-
dej schválili zastupitelé s tím, že kupující 
nebude vůči městu vznášet žádné nároky 
v případě, kdy některé z postoupených 
pohledávek budou nevymahatelné.

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* schválilo udělení generální - vše-
obecné plné moci advokátu Miro-
slavu Martinákovi k zastupování 
města v oblasti vymáhání pohledávek 
z pronajatých bytů a nebytových pro-
stor. Uzavření smlouvy na vymáhání 
zmíněných pohledávek schválili letos 
v červnu šumperští radní na základě 
výběrového řízení.

* schválilo výkup pozemků v lo-
kalitě u Bratrušovského koupaliště 
od soukromého vlastníka. Za parcely 
o celkové výměře jedenáct a půl tisíce 
metrů čtverečních zaplatí město rovné 
dva miliony. Získané pozemky zjedno-
duší přístup ke koupališti ze Šumavské 

ulice a v budoucnu vyřeší i napojení 
zamýšlené bytové výstavby při Šumav-
ské ulici.

* schválilo vydání příslibu prodeje 
pozemkové parcely o výměře 21 713 m2 
v části za Hrubínovou ulicí společnosti 
Real System Development a.s. Praha. Ta 
zaplatí za metr čtvereční pozemku dvě 
stě padesát korun a lokalitu u Skřiván-
čího dvora chce v souladu s územním 
plánem kompletně zasíťovat a připravit 
pro výstavbu. Na pozemcích, jež na-
vazují na stávající rodinnou zástavbu, 
by mohly vyrůst samostatné i řadové 
rodinné domy. Vzhledem k tomu, že 
technická infrastruktura je dimenzo-
vána i pro oblast Nad Vyhlídkou, vyzve 
budoucí kupující v rámci přípravy do-
kumentace k územnímu řízení stavby 
inženýrských sítí a komunikace vlast-
níky pozemků v této lokalitě k jednání, 
jakým způsobem se do řešení nákladů 
na její vybudování zapojí.

Zmíněnou lokalitu, v níž bude vý-
stavba řešena developerským způso-
bem, vytipovala šumperská radnice 
již loni, kdy tomuto záměru dali „zele-
nou“ zastupitelé. Podobně chce město 
řešit i zástavbu v sousedství tzv. Čes-
ké čtvrti za ulicí Blanickou a v Hor-
ní Temenici v prostoru za restaurací 
U Hniličků. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

Na stadionu se plánuje nové hřiště

Fotbalové hřiště chce místní radnice vybudovat na pozemcích za novou plochou s umělým povrchem.  Foto: L. Šperlich
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Temeničtí dobrovolní hasiči slavili své narozeniny
Skutečně velkolepě pojali oslavu svých 

sto pětatřicátých narozenin šumperští 
dobrovolní hasiči. Desetiletí, jež uplynula 
od založení sboru v Temenici, si připo-
mněli nejen zábavným programem pro 
veřejnost, který se odehrával v Pavlínině 
dvoře, ale také vydáním publikace o his-
torii a současnosti dobrovolných hasičů. 
Oslavenci i gratulanti se přitom sešli již 
úderem deváté ranní v kostele sv. Jana 
Křtitele, v němž proběhlo chvílemi až vel-
mi dojemné žehnání nového praporu. 

„V životě každý z nás stojí za nějakým 
praporem, který je vyjádřením společ-
ného cíle a mravních zásad. Dnes zde 
vzdáváme úctu praporu hasičů, kteří čas-
to vstupují nejen do velkého nebezpečí 
ohně, vody a větru, ale také do nebezpečí 
nových. Nechť je jim po boku anděl, který 
stojí na praporu vedle sv. Floriána, a po-
máhá jim hasit kromě skutečných požárů 
i ty mezilidské,“ řekl během slavnostní 
Mše svaté farář Vojtěch Kološ, který sou-
časně připomněl postavu patrona hasičů 
sv. Floriána, jenž byl v polovině 3. století 
svržen do řeky. O mimořádném posta-
vení dobrovolných hasičů ve společnosti 
hovořil vzápětí i šumperský starosta Zde-
něk Brož. „Mnohokrát jsem si položil 
otázku, proč je toto sdružení dobrovolní-
ků nejoblíbenější všude na světě. Můžeme 
se domnívat, že je tomu tak proto, že kro-
mě zásahů pomáhá zabezpečovat řadu 
kulturních i společenských akcí. Myslím 
ale, že klíč ke skutečně hluboké úctě k ha-
sičům leží jinde. Pokud je vše v pořádku, 
díváme se často na lidi jiného vyznání 
či barvy pleti ve špatném světle. V oka-
mžiku kritické situace je nám ale úplně 
jedno, kdo vynese z hořícího domu naše 
dítě,“ podotkl Brož, podle něhož spočívá 
největší síla tohoto společenství v tom, že 
vzniklo z historických potřeb lidí ochránit 
majetek, zdraví i životy. „Rád bych proto 
poděkoval všem, kteří tuto činnost v po-
sledních sto třiceti pěti letech vykonávali, 
ať už byli národnosti německé nebo čes-
ké,“ dodal starosta. 

Počátky temenického sboru dobrovol-
ných hasičů spadají do roku 1873. První 
zmínka se totiž váže k 6. lednu 1873, kdy 
byl sbor na valné hromadě v Hermesdor-
fu (Temenici) ustaven. Čítal nejprve dvaa-
padesát a později pětasedmdesát mužů, 
celkem jich pak do roku 1945 prošlo ško-
lou hasičského sboru čtyři sta dvacet. Obě 

světové války ovšem členskou základnu 
značně zdecimovaly. Po odsunu Němců 
pak tamní osadníci založili český sbor, 
který ve své činnosti navázal na německé 
předchůdce.

Po roce 1989, kdy temeničtí hasiči za-
ložili občanské sdružení, se začala psát 
novodobá historie sboru. Ten má dnes 
dvaatřicet aktivních a dalších čtr-
náct přispívajících členů a své 
nástupce si již třetím rokem 
vychovává v oddílu mla-
dých hasičů, do kterého 
dochází patnáct dětí. 
Poloprofesionální Jed-
notka SDH města, která 
od loňského roku zasahuje 
v prvním stupni již i v okol-
ních obcích, pak čítá sedmnáct 
mužů. „Tvoří ji členové našeho sbo-
ru, kteří tuto službu vykonávají dobrovol-
ně. Chci jim za to poděkovat, stejně jako 
městu za jeho podporu a také za pomoc 
všem spřáteleným organizacím, bez nichž 
by naše práce byla neúplná. Svoji službu 
chceme samozřejmě i nadále vykonávat 
co nejlépe a jsme kdykoliv připraveni na-
sadit svůj život při záchraně majetku a ži-
votů,“ řekl v úvodu slavnostní schůze ve 
výstavní síni šumperského Vlastivědného 
muzea v sobotu 6. září starosta temenic-
kého Sboru dobrovolných hasičů Franti-
šek Horák.

Počet výjezdů temenických hasičů 
podle starosty Okresního sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Josefa Ošťádala 
každoročně stoupá. Jen loni jednotka za-
sahovala u pětatřiceti mimořádných udá-
lostí, kdy se jednalo kromě požárů také 
například o technickou pomoc, případně 
likvidace škod po živelných událostech. 
„Jednotka dnes disponuje výbornou tech-
nikou. Kromě dvou automobilových cis-
ternových stříkaček vlastníme i dopravní 
vozidlo, požární tank, vyprošťovací zaří-
zení a dva motorové čluny. Ve vybavení 
nechybí samozřejmě vysílačky a dýchací 
přístroje,“ uvedl Ošťádal, který připo-
mněl největší zásahy a události uplynu-
lých tří desetiletí. Mezi nimi velký požár 
v někdejším Moravolenu v roce 1981 
a v Severomoravských dřevařských zá-
vodech o tři roky později, dosud největší 
povodeň v Šumperku v srpnu roku 1986 
či požár divadla před čtrnácti lety. „Nelze 
opomenout ani počátek spolupráce s ko-

legy v partnerském městě Bad Hersfeldu 
v roce 1994,“ podotkl Ošťádal.

Význam spolupráce s hersfeldskými 
hasiči vyzdvihl rovněž poslanec a někdej-
ší šumperský starosta Petr Krill. „Teme-
nickým se tak otevřely možnosti nejen 
pro výměnu technických zkušeností, ale 
také v oblasti spolupráce ve společném 

evropském domě,“ zdůraznil Krill 
a dodal, že činnost sdružení by 

nebyla možná bez dobrého 
technického zabezpečení 
a zejména bez velkého 
nadšení jeho členů. „S ce-
lou řadou temenických 
hasičů se osobně znám. 

Z našich setkání jsem vždy 
cítil jejich lásku a hrdost k to-

muto poslání. Jménem svým 
i ministra vnitra Ivana Langra jim 

chci poděkovat a popřát minimum ost-
rých výjezdů, zájem mladých a hlavně no-
vou hasičskou zbrojnici,“ dodal s úsmě-
vem Krill. Kromě něj přišli do výstavní 
síně popřát temenickým hasičům i další 
gratulanti, mezi nimi starosta Bad Hers-
feldu Hartmut H. Boehmer, ředitel Hasič-
ského záchranného sboru Olomouckého 
kraje Jiří Horáček, hersfeldští hasiči v čele 
s Th omasem Daubem a někdejšími veli-
teli Gerhardem Wetlauferem a Martinem 
Obstem a samozřejmě zástupci ostatních 
složek integrovaného záchranného systé-
mu. Mnozí z nich obdrželi v závěru slav-
nostního setkání ocenění za spolupráci, 
řada členů sboru pak převzala vyzname-
nání v podobě čestných uznání a medailí.

Své narozeniny oslavili temeničtí hasi-
či i s veřejností. V bohatém odpoledním 
programu, který se odehrával v režii mo-
derátorů rádia Rubi na nádvoří tzv. Pav-
línina dvora, hrály prim především děti. 
Ty zdolávaly překážky v rámci soutěže na-
zvané „Dětský fi reman“, v níž si vyzkou-
šely řadu hasičských dovedností, mohly 
se projet historickou hasičskou „koňkou“ 
z Droždína, prohlédnout si současnou 
techniku i historické unikáty. Právě ha-
sičská auta z Postřelmova a Chvalkovic 
budila značnou pozornost mezi dětmi 
i jejich dospělým doprovodem. Večerní 
program se pak nesl v duchu „Pomáda 
party“, v němž nechyběly hity ze slavných 
hudebních fi lmů a muzikálů a také živá 
vystoupení.   Autorka článku a fotografi í: 
 Z. Kvapilová

Během odpoledního programu zdoláva-
ly děti řadu překážek.

„Rozvíjení našeho partnerství pro mě 
bylo nesmírně příjemnou povinností. 
Seznámil jsem se s řadou lidí, naučil se 
jich vážit a rád jsem do Šumperka jezdil. 
Vyznamenání je pro mé nástupce pobíd-
kou, aby spolupráci dále rozvíjeli,“ řekl 
někdejší velitel hersfeldských hasičů Ger-
hard Wetlaufer, kterého jeho temeničtí 
kolegové ocenili medailí za mezinárodní 
spolupráci.

Dobrovolní hasiči zaplnili v sobotu ráno 
kostel sv. Jana Křtitele. Oslavy totiž za-
hájila Mše svatá spojená se žehnáním 
nového praporu.

V rámci soutěže nazvané „Dětský fi re-
man“ si děti vyzkoušely řadu hasičských 
dovedností.

Představitelé a zástupci Šumperka a Bad 
Hersfeldu obdrželi ocenění za podporu 
hasičských sborů ze strany obou měst.

Hasiči z Olomouce - Droždína v dobo-
vých uniformách předvedli, jak se hasilo 
na konci 19. století.

Značnou pozornost mezi dětmi i jejich do-
spělým doprovodem  budila historická ha-
sičská auta z Postřelmova a Chvalkovic.
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Kino prodává průkazy 
Filmového klubu

Prvním zářijovým dnem začalo 
šumperské kino Oko prodávat zájem-
cům o členství v místním Filmovém 
klubu nové průkazky. Ty stojí padesát 
korun a mají opět roční platnost, jež 
vyprší 31. srpna 2009. Zájemci je kou-
pí v pokladně kina.

„Držitelé průkazky mohou využí-
vat výhodnějšího vstupného na před-
stavení fi lmového klubu a kromě toho 
mají i slevu na ostatní artová před-
stavení uváděná v našem kině mimo 
rámec FK. Dále lze využívat slev na 
fi lmových akcích konaných v rámci 
celé republiky,“ uvedla ředitelka kina 
Oko Zdena Holubářová a dodala, že 
seznam těchto akcí je zveřejněn na 
www.acfk . cz -zk-

Vyšla knížka o historii temenických hasičů 
„Historie Sboru dobrovolných hasičů 

Šumperk - Temenice“ je název publi-
kace, kterou v tomto roce vydalo město 
Šumperk. Knížka vychází k 135. výročí 
založení SDH v Temenici a jejím auto-
rem je Josef Sobek ze Šumperka. Vydána 
byla v brožované podobě v počtu tisíc 
výtisků, jen několik svazků, určených 
k reprezentaci sboru, má pevnou vazbu. 
Publikace má dvaaosmdesát stran, gra-
fi ckou podobu zdařilé obálky navrhla 
Milada Sobková. 

Tvůrce publikace Josef Sobek je mezi 
dobrovolnými hasiči v šumperském 
okrese velmi populární a stal se autorem 
prací o historii SDH v řadě obcí - zmíním 
alespoň Chromeč, Stavenici a Bratrušov. 
Jeho patrně nejvýznamnějším dílem jsou 
„Příspěvky k dějinám hasičstva okresu 
Šumperk“, které vyšly v roce 1997.  

Úvod knížky doprovodili svým slo-
vem dva starostové - šumperský starosta 
Zdeněk Brož a František Horák, starosta 
temenických hasičů. Po kratičké infor-
maci o dějinách Temenice následuje 
tří a půlstránková historie německého 
období temenických hasičů od vzniku 
sboru do roku 1945, která je doplněna 
ještě v příloze seznamem všech velite-
lů, přehledem technického vybavení 
a vzpomínkou posledního velitele ně-
meckých hasičů, přičemž se mimo jiné 
dozvídáme, že sbor byl založen ofi ciálně 
již 6. ledna 1873, a patří tak k nejstarším 
hasičským organizacím na Šumpersku. 
Tato část byla převzata a přeložena z mě-
síčníku Mein Heimatbote, který vydávají 
sudetští vysídlenci v Německu.

Podstatnou část publikace tvoří pře-
hled o činnosti temenických hasičů po 

druhé světové válce, přičemž autor toto 
období rozdělil na část do roku 1989 
a éru po Sametové revoluci. Text je čle-
něn do řady kapitol, které odrážejí od-
borné poslání sboru - například preven-
tivní činnost a represivní činnost. Z nej-
novějšího období je zájemcům nabídnut 
přehled o základních úkolech sboru, 
údržbě techniky, zásazích při požárech 
a živelních pohromách a podobně. Zmí-
něni jsou zasloužilí členové a další oblasti 
velké škály působení sboru. Podstatnou 
část publikace tvoří již zmíněné přílohy, 
v nichž jsou mimo jiné přehledy před-
sedů, starostů a velitelů až po jmenný 

seznam současných členů SDH. Závěr 
tvoří desetistránkové německé resumé. 
Knížka je doplněna množstvím černobí-
lých i barevných fotografi í od roku 1948 
po současnost. Bohužel schází alespoň 
jediný snímek z německého období sbo-
ru - pokud vím, nebyl k dispozici.  

Publikace nepochybně potěší přede-
vším všechny členy temenického hasič-
ského sboru, jejich příbuzné a známé, 
protože se jich většina najde na sním-
cích. Jistě zaujme i čtenáře, kteří se zají-
mají o tuto tradičně obecně uznávanou 
a obdivovanou dobrovolnou činnost 
sloužící všem lidem. -ách-    

Publikaci, jež vyšla v tisícovém nákladu, pokřtili během slavnostní dopolední schůze ve 
výstavní síni muzea hersfeldský starosta Hartmut H. Boehmer, poslanec a někdejší šum-
perský starosta Petr Krill a starosta temenického sboru František Horák.          Foto: -zk-

Cyklus koncertů Klasika Viva vstupuje do druhé poloviny
Do své druhé poloviny vstupu-

je v září cyklus koncertů nazvaný 
Klasika Viva, který ve spolupráci se 
šumperským Domem kultury po-
řádá Agentura J+D Romana Janků. 
Zajímavý projekt se stal již nedílnou 
součástí místního hudebního života, 
a veřejnost se tak i v nadcházejících 
měsících může těšit na řadu zají-
mavých koncertů a bohaté zážitky. 
Redakce Šumperského zpravodaje 
v této souvislosti požádala Romana 
Janků o krátký rozhovor.
▶ Příští týden odstartuje druhá polovi-
na cyklu Klasika Viva. Na koho se mo-
hou milovníci klasické hudby těšit? 

Již zářijový koncert bude lahůdkový. 
V Šumperku vystoupí jeden z nejlep-
ších vokálních souborů v současnosti 
na světě, Ensemble Amarcord z Ně-
mecka. Myslím, že klášterní kostel se 
bude mít na co těšit.

V říjnu pak přivítáme mladou čes-
kou houslistku Moniku Vrabcovou 
a klavíristu Daniela Wiesnera a listo-
pad bude ve znamení symfonického 
koncertu. Vystoupí na něm Moravská 

fi lharmonie Olomouc a sólisté Morav-
ského divadla Olomouc. Na vánoční 
koncert „přiveze“ Rožmberská kapela 
evropské Vánoce a závěr cyklu bude 
v lednu patřit klavírnímu triu mladých 
pražských rozhlasových symfoniků, 
Triu 75. 
▶ Vraťme se k nadcházejícímu prvnímu 
koncertu. Můžete přiblížit Ensemble 
Amarcord?

Ensemble Amarcord je soubor pěti 
mužských vokalistů, který byl založen 
v roce 1992 absolventy světoznámého 
sboru od svatého Tomáše - zasvěcení 
znají spíše školu u sv. Tomáše, kde pů-
sobil Johann Sebastian Bach. Záhy po 
svém zrodu zaznamenal soubor první 
úspěchy na mezinárodních soutěžích 
- Tolosa ve Španělsku, Tampere ve 
Finsku, Linz v Rakousku, Pohlheim 
v Německu. V roce 2002 vyhrává ce-
loněmeckou hudební soutěž, získává 
stipendium a příležitosti koncertovat 
po celé Evropě. Soubor dodnes pro-
cestoval země pěti kontinentů a jeho 
diskografi e čítá deset titulů. My se 
v Šumperku můžeme těšit na to, že 

nám své umění předvede ve skladbách 
světových - od rané renesance až po 
současnost, ale také že nám představí 
současnou německou vokální hudbu. 
Koncert se bude konat netradičně ve 
středu, 24. září, ale tradičně v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie. 
▶ Již dvakrát jste ve spolupráci s Do-
mem kultury nabídli veřejnosti i jeden 
koncert v rámci podzimního festivalu 
Blues Alive. Chystáte něco podobného 
i letos? 

Pro letošní rok jsme nic podobného 
nepřipravili, nepodařilo se nám sladit 
termíny koncertů. Ale věřím, že by-
chom mohli v budoucnu na toto pro-
lnutí navázat.
▶ Velký zájem je tradičně o koncerty 
v čase předvánočním. Prozradíte pro-
gram letošního koncertování?

Letos jsme připravili koncert sice 
trochu netradiční, ale velice stylový. 
Pozvali jsme Rožmberskou kapelu, 
která se zabývá reprodukcemi historic-
kých skladeb na dobové nástroje obdo-
bí gotiky a renesance. A právě skladby 
vánoční jsou historicky nejčetnější. 

Bude připraven také blok historických 
lidových písní z celé Evropy. Již nástro-
je, které budou na koncertě znít, jsou 
samy o sobě historickými raritami. 
A to nehovořím o oděvech, jež s hud-
bou úzce korespondují. Určitě se tedy 
máme na co těšit a jistě si mnoho lidí 
nenechá ujít tento jedinečný hudební 
zážitek. 
▶ A čím zahájíte nový rok 2009? V ja-
kém duchu se ponese poslední koncert 
letošního cyklu Klasiky Viva?

Na koncertě vystoupí klavírní Trio 75 
mladých členů Symfonického orchest-
ru Českého rozhlasu v Praze. Určitě se 
můžeme těšit na skladby českých au-
torů, ale také na trio D. Šostakoviče. 

Závěrem bych rád touto cestou po-
děkoval všem našim příznivcům za 
podporu a popřál jim příjemný start 
do druhé poloviny Klasiky Viva. A aby 
ten start byl jednodušší, připravili jsme 
již tradičně abonentní karty jako před-
platné na celé pololetí. K dostání jsou 
v obvyklých předprodejích. 

 Děkuji za rozhovor,
  Zuzana Kvapilová

Cíl: zvládnutí základní sestavy 
24 prvků YANG.

Místo konání: Šumperk, 
tělocvična V. ZŠ - Vrchlického ulice

Termín konání: 
vždy ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin,

začátek 2.10. 2008 - konec 28.5. 2009
Trenér: Ing. Jaroslav Voráč, MBA, 

tel: 602 787 687
e-mail: jaroslav.vorac@seznam.cz, 

www.javorac.com
Cena: 1 270 Kč za celý kurz
Přihlášky: přijímá trenér,

nebo VILA DORIS Petr Konupčík 
tel.: 731 610 037

Informace o tai-či: www.wudang.cz
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Profesionální řidiči musejí 
žádat o vydání nového průkazu

Držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, C1, 
C1+E, D, D+E, D1, D1+E, kteří mají platné osvědče-
ní profesní způsobilosti řidiče vydané podle zákona                
č. 247/2000 Sb., tedy před 1.4. 2008, jsou podle zákona 
č. 374/2007 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, povinni po-
žádat o vydání nového průkazu profesní způsobilosti 
řidiče (PPZŘ). Stávající osvědčení profesní způsobilosti 
musí být platné v den podání žádosti. Žádost o vydání 
PPZŘ může řidič podat do 1. října 2008, pokud platnost 
osvědčení nekončí dříve. V případě podání žádosti po 
1.10.2008 již nebude možné PPZŘ vydat. 

K podání žádosti je nutné předložit platné osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče (profesní průkaz), 1 fotogra-
fi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz a řidičský 
průkaz. Za výměnu průkazu zaplatí žadatel správní po-
platek 200 Kč.

Doklad PPZŘ bude vydán do třiceti dnů od podání 
žádosti. Řidičům, kterým bude končit platnost Osvědče-
ní profesní způsobilosti řidiče, proto doporučujeme, aby 
počítali s dobou pro výrobu nového dokladu a žádost si 
podali v předstihu. Průkazy profesní způsobilosti vydá-
vá Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, Jesenická 31, 
kancelář č. 707 - I. Janků, J. Šrajerová. Radek Novotný, 
 vedoucí odboru dopravy MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu
obecní byty

Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 
možnost pronájmu dvou obecních bytů. První byt č. 1 
se nachází v Banskobystrické ulici č.o. 41, č.p. 12741, 
a to  v 1. nadzemním podlaží. Byt se sestává z 1 pokoje 
(20,16 m2), kuchyně (12,41 m2), předsíně (2,83 m2), kou-
pelny, WC a sklepa. Způsob vytápění - plynové topidlo, 
způsob ohřevu vody - elektrický bojler. Podlahová plo-
cha bytu, včetně příslušenství, je 41,70 m2. Měsíční ná-
jemné činí 1367 Kč + nájemné za zařizovací předměty 
asi 300 Kč a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 300 Kč (každá další osoba asi 
300 Kč).   

Druhý nabízený byt č. 6 se nachází v ulici B. Němco-
vé č.o. 6, č.p. 890, a to v  2. nadzemním podlaží. Byt se 
sestává z 1 pokoje (19,32 m2), kuchyně (4,70 m2), před-
síně (2,77 m2), koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápění 
- plynové topidlo, způsob ohřevu vody - elektrický bojler. 
Podlahová plocha bytu, včetně příslušenství, je 36,92 m2. 
Měsíční nájemné činí 1138 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 300 Kč a měsíční zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 300 Kč (každá další 
osoba asi 300 Kč).   

Na každý byt musí být žádost samostatně. Žádosti 
o přidělení výše uvedených bytů je možno podat na ma-
jetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova 
radnice) písemně volnou formou nejpozději do středy 
8. října  2008 do 17 hodin. K žádosti je nutné doložit 
náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady města Šumper-
ka k přidělování obecních bytů“ (k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní odbor - oddělení 
správy majetku). Informace ke „Směrnici..“ získá každý 
zájemce na úřední desce Městského úřadu Šumperk, na 
internetových stránkách města (www.sumperk.cz), na 
MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova radnice) na infor-
macích nebo na majetkoprávním odboru v přízemí (od-
dělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou žadatelům 
zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, na odboru MJP po schválení v Radě města 
3. listopadu. Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude po 
schválení Radou města písemně vyzván k uzavření ná-
jemní smlouvy. Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Opravy v úřadovnách přinesly větší komfort
Ještě více světla a nezvyklý prostor vítá od začátku 

září všechny, kteří zamíří do historické budovy šum-
perské radnice na náměstí Míru. „Na vině“ je stavební 
úprava, která odstartovala před prázdninami a jež po 
loňské přeměně světlíku v otevřené prostranství s mo-
derním výtahem a skleněnými prvky vnesla do interié-
ru radnice opět novou atmosféru.

Výraznou proměnu zaznamenají příchozí již při 
vstupu do přízemí. Zasvé totiž vzala někdejší „kukaň“, 
v níž sídlila informační kancelář. Informace se rozšíři-
ly a více „otevřely“ lidem. „Klienti požadující ověření 
podpisu, případně služby v rámci CzechPointu, jako je 
například výpis z rejstříku trestů či katastru nemovi-
tostí, zde již sedí přímo proti úředníkovi. Lidé čekající 
za skleněnými dveřmi pak mají k dispozici vestavěnou 
lavici,“ uvedl tajemník šumperského Městského úřadu 
Petr Holub. Přestavbou prošel rovněž původní byt do-
movníka, v něm vznikly tři kanceláře nového oddělení 
správy majetku majetkoprávního odboru. To „rozjede“ 
svoji činnost od letošního října. Stavební fi rma navíc 
probourala i oba výklenky u výtahu, takže přízemí se 
nejen výrazně prosvětlilo, ale je celé průchozí. A není 
jistě bez zajímavosti, že podlahu v této části pokrývá 
původní historická dlažba, jež prošla náročnou „očis-
tou“ a doplněním. Rekonstrukce, kterou měl „na triku“ 
zábřežský Ekozis, přišla asi na tři miliony.

Důstojnějšího prostředí se po prázdninách dočka-
li i návštěvníci úřadovny v Jesenické ulici. Zde se zá-
břežská fi rma Ekozis, která vyhrála výběrové řízení na 
dodavatele stavby, již v červnu pustila do rekonstrukce 
uvolněného bytu, jenž sousedil s prostorami Městské 
policie. Právě ta již dnes někdejší byt využívá. Část 
„svého“ původního prostoru uvolnili strážníci pro po-
datelnu a současně i pro rozšíření informační kanceláře, 
která zajišťuje ověřování podpisů a služby CzechPoint. 
Stavební práce se nevyhnuly ani někdejší podatelně 

a kancelářím, v nichž se vydávají občanské průkazy. 
„Kancelář někdejší podatelny nyní slouží agendě ob-
čanských průkazů. Musela se zde vyztužit podlaha tak, 
aby vyhovovala normám pro umístění nové rotační 
kartotéky,“ vysvětlil Holub a prozradil, že na opravy 
uvolnilo město ze svého rozpočtu dva miliony korun.

Letošní stavební úpravy v historické budově na ná-
městí Míru navázaly na náročnou rekonstrukci, která 
skončila loni v srpnu a jejímž cílem bylo zpřístupnění 
budovy radnice imobilním občanům. Během deseti 
měsíců se zde zastřešil světlík, v němž  vyrostla mo-
derní zdviž, zrekonstruoval se boční vchod radnice 
a vybudovalo se stanoviště průvodců a nové veřejné 
toalety v suterénu objektu, součástí prací bylo i uzem-
nění a odvodnění budovy, nové obložení soklu z pís-
kovce a žuly a osazení zábradlí. Celá investice přišla 
městskou kasu na čtrnáct milionů korun.

Další stavební úpravy proběhnou v historické 
budově již za necelé dva měsíce a uvítat by je měli 
zejména svatebčané. Obřadní síň se totiž dočká 
klimatizace, jejíž instalace přijde na šest set dvacet 
tisíc korun. „Z tohoto důvodu nebudou během lis-
topadu probíhat svatební obřady. Věříme, že to lidé 
pochopí, neboť se výrazně zvýší komfort svatebčanů 
a účastníků dalších akcí, konajících se zejména v let-
ních měsících,“ podotkl tajemník. Ten současně pro-
zradil, že příští rok by mohlo projít opravou hlavní 
schodiště i přilehlý vodní prvek a pokračovat by se 
mohlo v odizolování budovy. V dalších letech se pak 
zvažuje výměna oken, vybudování požárního scho-
diště a ochozů uvnitř budovy, které zde chtěl zrealizo       
vat již architekt Georg Berger v roce 1911. „Ve hře je 
rovněž případná úprava půdních prostor a v posled-
ní etapě by se měla historická budova radnice dočkat 
nové fasády,“ doplnil Holub. -zk-

Přízemí historické budovy radnice se po letošních úpra-
vách výrazně prosvětlilo. Po probourání obou výklenků 
u výtahu a nových kanceláří oddělení správy majetku 
je navíc celé průchozí.  Foto: -zk-

Kámen na kameni nezůstal v místech někdejší „ku-
kaně“, v níž sídlila informační kancelář. Informace se 
rozšířily a více „otevřely“ lidem.   Foto: -zk-

Informační kancelář v úřadovně v Jesenické ulici prošla 
náročnou rekonstrukcí a dnes je propojena s podatel-
nou, která se přestěhovala do prostor, jež uvolnili měst-
ští strážníci.         Foto: -zk-

V prostorách uvolněného bytu, jenž sousedil s Měst-
skou policií, dnes mají strážníci tři nové kanceláře se 
zázemím, sklad a archiv.
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Erbenova Kytice ožije 
na jevišti

Vrcholné dílo české romantické literatury ožije 
na prknech šumperského divadla. Erbenovy balady 
vydané v roce 1853 pod souhrnným názvem Kytice 
se v poslední době dostávají na jeviště čím dál čas-
těji. Přesto jde stále o „čítankovou“ literaturu, kterou 
mnozí vnímají jako nezáživnou nudu. Inscenace pod-
le dramatizace Venduly Borůvkové se bude snažit do-
kázat opak. V režii Ondřeje Elbela se v sobotu 27. září 
poprvé ve večerním představení objeví také nová část 
hereckého souboru. 

Inscenace provede diváky celým ročním cyklem, 
příběh začíná a končí o Velikonocích. Během celého 
roku se vystřídají balady Poklad, Vodník, Polednice, 
Svatební košile, Štědrý den a Dceřina kletba. 

Karel Jaromír Erben na Kytici pracoval přes dvacet 
let, inspiroval se lidovými pověstmi a písněmi, pro-
mýšlel její stavbu, rytmus i jednotlivé verše. Roman-
tismus a také tradice jiných slovanských národů jsou 
v této sbírce velmi patrné. 

Inscenace bude mít i výraznou hudební stránku. 
Autorem originální hudby je oceňovaný hudební 
skladatel Petr Hromádka. O. Elbel

Vila Doris zve na besedu 
U Fidela na dvorku

Povídání s promítáním fotografi í z exotické 
země, nezávislá sólo cesta na kole, spaní pod širá-
kem, 28 dní (12.2.-11.3.2008), ujeto kolem dvou 
tisíc kilometrů autobusem - nejen o tom bude be-
seda s Pavlem Paloncým, která proběhne v pátek 
26. září v 19 hodin v sále Vily Doris. Mimo jiné se 
dozvíte, jak žijí běžní Kubánci, jak se cestuje v této 
zemi, jak se zde projevilo odstoupení Fidela Castra. 
Řeč bude i o národních parcích, billboardech a všu-
dypřítomném Che Guevarovi, koloniální architek-
tuře, potápění a turismu na Kubě. Bližší informace 
podá Vratislav Šula, tel.č. 583 214 214, 731 186 059, 
sula@doris.cz. -red-

Dagmar Zemánková vystavuje 
v divadle Krajiny svého srdce

Výstavní sezonu v divadle zahájí letos výtvarnice 
Dagmar Zemánková u příležitosti premiéry Kytice, 
tedy v sobotu 27. září.

Dagmar Zemánková se narodila v Libině v umě-
lecky založené rodině. Její tvorba, jež vychází z tra-
dic realismu krajinomalby, je srozumitelná, vystihuje 
krajinné celky, střídání dne a noci, náladu ročních 
období. Romanticky laděné olejomalby nás zasvěcují 
do opomíjených detailů krajiny a jejích tajemných zá-
koutí. Malířka se řadí k vyspělým krajinářům, její díla 
jsou zastoupena v soukromých sbírkách mnoha zemí 
světa. Výstava potrvá do 30. října.  -vz-

Nábor chlapců do týmu hokejové přípravky pořádá 
Hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Nábor se týká 
chlapců narozených v letech 2000 - 2003, stačí přijít 
na jeden z tréninků Dráčat - zájemci nemusejí umět 
vůbec bruslit. Nábory probíhají na ledové ploše zim-
ního stadionu na trénincích přípravky Dráčat, a to 
každou sobotu a neděli. Informace o náboru či o tý-
mu přípravky poskytne vedoucí Dráčat Jan Kastner, 
tel.č. 724 536 098. -red-

Mladí draci nabírají chlapce do přípravky

Výstava v muzeu mapuje působení 
československých vojáků v Šumperku

9. října 1968 opustil poslední československý voják 
šumperská kasárna. Skončila tak historie českosloven-
ské posádky v Šumperku, která se začala psát v roce 
1918. K této události pořádá Vlastivědné muzeum 
v Šumperku ve spolupráci s Městem Šumperkem vý-
stavu s názvem V československých uniformách, která 
je součástí vzpomínkové akce pořádané Městem Šum-
perkem ke 40. výročí odchodu československé posád-
ky z města.

Výstava mapuje působení československých vojáků 
v Šumperku od konce první světové války a její stěžej-
ní závěrečná část je věnována dramatickým událostem 
po srpnu 1968. Tehdy v polovině září došlo na jednání 
ministrů obrany Československé socialistické repub-
liky a Sovětského svazu k uzavření dohody o „přezi-
mování“ části sovětských jednotek na území Česko-
slovenska. Již před tímto setkáním začal generální 
štáb plánovat, podle předběžných požadavků velení 
okupačních vojsk, uvolnění některých kasáren. Mezi 
postiženými útvary byl také šumperský tankový pluk.

V informační zprávě generálního štábu prezi-
dentovi Československé socialistické republiky 
z října 1968 se praví: „Zatímco zpracování rozkazu 
ministra národní obrany o dislokačních a organi-
začních změnách se v normálních podmínkách při-
pravuje minimálně 1 - 2 roky a realizuje asi během                  
4 měsíců, v tomto případě obě tyto činnosti musí být 
splněny asi za 1 měsíc, přičemž rozsah dislokačních 
opatření v minulých letech nesnese srovnání s rozsa-
hem stávajících změn.“ V takovýchto podmínkách 
proběhl přesun šumperského tankového pluku do 
nevyhovujících prostor kasáren v Kežmaroku.

Rozkaz ministra národní obrany uvolnit šum-
perská kasárna sovětským vojskům přivezli do 
Šumperka velitel Západního vojenského okru-
hu gen. Valo a náčelník politické správy okru-
hu gen. Novisedlák. Ve večerních hodinách byly 
svolány manželky vojáků z povolání, kterým bylo 
oznámeno, že jejich manželé útvar pouze přemístí 
do Kežmaroku a do jara příštího roku se vrátí na 
Moravu do nejbližších posádek. Rozhořčené ženy 
rozhodly o cestě k ministrovi s žádostí, aby rozkaz 
byl zrušen. Na ministerstvu, ani na generálním štá-
bu se zvolená delegace žen nesetkala s porozumě-
ním. Vyslankyně žen se rozhodly navštívit prvního 
tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka, který však ne-
byl přítomen.

Koncem září 1968 začaly jednotky opouštět šum-
perská kasárna. Sliby generálů se ukázaly lichými. 
Důstojníci daleko od rodin neměli v Kežmaroku 
strávit jen jednu zimu, ale měli zde sloužit trvale.

Historie československé posádky v Šumperku se 
uzavřela.

Výstava, připomínající jednu z neodmyslitelných 
kapitol dějin Šumperka, bude otevřena vernisáží 
25. září a potrvá do 2. listopadu 2008. 
 Zdeněk Doubravský

Celý měsíc bude v šumperském divadle vystavovat 
své práce výtvarnice Dagmar Zemánková.

Nakládání tanků na vagóny na šumperském nádraží. 
 Fotoarchiv VM
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
 a Mohelnicku Výstava potrvá do 17.11.
Hollarova galerie V československých uniformách 
 Československá posádka v Šumperku mezi léty 1918 a 1968 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.11., proběhne 25.9. 
 v 18 hodin. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Výběr z díla Jana Urbana Vernisáž výstavy, která potrvá
 do 4.1.2009, se uskuteční v pátek 19.9. v 16 hodin. 
Galerie mladých Výstava hub Výstava proběhne v době od 18. do 20.9.
 za odborného poradenství významných mykologů. 
Klášterní kostel Všichni svatí za nás proste Výstava potrvá do 30.9.

Den vzniku českého státu
V neděli 28. září je muzeum otevřeno od 13.15 do 17 hod. 

Klášterní kostel od 14 do 17 hod. 
Vstup zdarma.    

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út, čt a pá 10-12 hod., 
14-17 hod., st a ne 14-17 hod., so 10-12 hod. Otevírací doba Galerie: út-pá 9-12 hodin, 
12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
17.9. v 18 a ve 20 hodin  Tobruk, ČR, válečný  Premiéra
18.-21.9. jen v 17 hodin  VALL-I, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
V sobotu 20. a v neděli 21.9. v 17 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně 
tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na 
toto představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
18.-21.9. jen ve 19 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU,historický, dobrodružný, ČZ
22.-24.9. jen ve 17.45 hodin  Rudý baron, Německo, VB, válečný
22.-24.9. jen ve 20 hodin  Funny Games, USA, Francie, thriller
25.9. jen v 18 hodin  Star Wars: Klonové války, USA, sci-fi 
25.9. jen ve 20 hodin  Zabriskie Point, USA  Artvečer - FK
26.-28.9. jen v 18 hodin  Star Wars: Klonové války, USA, sci-fi 
26.-28.9. ve 20 hodin  Sirotčinec, Mexiko, Španělsko, horor
29.9.-1.10. jen v 17 hodin  Máj, ČR, fi lmová báseň
29.9.-1.10. jen ve 18.30 hodin  Star Wars: Klonové války, USA, sci-fi 
29.9.-1.10. jen ve 20.15 hodin  Sirotčinec, Mexiko, Španělsko, horor
2.-5.10. jen v 16.30 hodin  Vesmírní opičáci, USA, komedie, dobrodružný, ČZ 
 Hrajeme pro děti
V sobotu 4. a v neděli 5.10. v 16.30 hodin vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné 
pro nejméně tříčlennou rodinu s dětmi do 15 let je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar 
na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
2.-5.10. v 18 a ve 20 hodin  Děti noci, ČR
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, ČZ = české znění

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
26.9. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
18.9. od 19.30 hodin v G-klubu  Refl exní terapie pro každého 
 Přednáška 
21.9. od 19.30 hodin v klášterním kostele  VI. Mezinárodní dny varhanní hudby
 Tomáš Flégr a Antonín Kozderka
24.9. od 19.30 hodin v G-klubu  Už jsme doma 
 Host: Two Men Whose Love´s Music
24.9. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
Zvěstování P. Marie Ensemble Amarcord (Německo)
25.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Pavlína Jíšová a přátelé
26.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK Donští kozáci
 (BOLSCHOI DON KOSAKEN)
28.9. od 15 hodin ve velkém sále DK  Dechová hudba Rozmarýnka
28.9. od 19.30 hodin ve farním kostele  VI. Mezinárodní dny varhanní hudby
sv. Jana Křtitele Denny Wilke (Německo)
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
20.9. v 15 hodin  Otesánek   R+D, VK 
26.9. v 18 hodin  Vinou jeřabin - třetí setkání šumperských 
 básníků v divadle před Hrádkem 
27.9. v 19.30 hodin  Kytice   P, VK 
1.10. v 19.30 hodin  Kytice   A, VK, X
2.10. od 9 hodin  ČČK - předávání plaket dr. Jánského
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21 nebo 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Svatopluk Klimeš: 
 Propalované a kouřové kresby
 Výstava potrvá do 29.9.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kamil Navrátil 
 - Památné stromy Kroměřížska 
 Výstava fotografi í potrvá do 24.9.
Galerie na schodech ve Vile Doris Kresby Jana Žmolíka - druhá výstava 
 výtvarných prací studenta SOŠ Šumperk

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

šumPERSKÝ ŠACHový turnaj
pro závodní i neregistrované hráče

v sobotu 4. a v neděli 5. října v hotelu Sport, Šumperk

 7 kol, 2x1 hodina se zápisem
Přihlášky do 30. září na voracjirka@centrum.cz
Prezentace 4.10. v 9 hodin; startovné 100 Kč, mládež 30 Kč
Turnaj 4.10.: 9-19 hodin, 5.10.: 9-16 hodin

Pořadatelé: T.J. Sokol Šumperk, OŠS ČSTV Šumperk a MěÚ Šumperk

VI. Mezinárodní dny varhanní hudby Šumperk 2008
Pořádá Římskokatolická farnost Šumperk ve spolupráci s Domem kultury 

Šumperk s fi nanční podporou Města Šumperka a Olomouckého kraje.

Neděle 21. září od 19.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování P. Marie
Tomáš Flégr a Antonín Kozderka (trubka)

Program - Giambattista Martini: Toccata in Re pro trubku a varhany, 
V.F. Bellini: Suonata per organo, Pablo Bruna: Tiento de mano derecha, 

Josef Klička: Legenda h-moll a další. Vstupné 60 Kč

Neděle 28. září od 19.30 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele
Denny Wilke (Německo)

Program - Henry Purcell: Trumpet Tune, J.S. Bach: Chorální předehra 
BWV 722, César Franck: Choral III a-moll, Louis Vierne: Impromptu a další. 

Vstupné 60 Kč
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DDM U RADNICE
17.9. od 16 hodin v herně „Kasárna“  Stolní tenis  Od 8 let
18.9. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství
20.9. od 14 hodin na střelnici  Střelecké odpoledne
pod bludovským kopcem Inf. Z. Formánek, 604 801 031
23.9. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinka pro chlapy 
 Od 15 let
24. 9. od 15.30 hodin v klubovně DDM  Hry, křížovky  Pro děti od 7 let
29.9. od 14 hodin v učebně DDM  Internet, učím se na PC  Od 7 let 
1.10. od 16 hodin v herně TTC v kasárnách  Stolní tenis pro děti  Od 8 let
1.10. od 17.30 hodin v ateliéru DDM  ZUŘ - jmenovky, drobné obrázky, 
 šperky 
 Technika pravého smaltu na plechu 
2.10. od 15 hodin v dílně DDM  Chcete stavět modelovou železnici? 
 Rady a nápady  
3.10. od 17 hodin v sálu DDM  Step pro začátečníky  Od  8 let
4.10. od 9 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
4.10. od 9 hodin v ateliéru DDM  ZUŘ - smalty
Speciální nabídka: Jumping pro děti - cvičení na malých trampolínách, 7-10 let, 
inf. V. Formánková, tel. 583 214 076
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky 
18.9. od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
19.9. start mezi 19.30 a 20 hodinou z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami 
 Večerní putování městem pro 
 rodiče s dětmi, s sebou lampióny 
 nebo lampičky
25.9. od 16 hodin v MC na „K“  Klub kojících maminek
26.9. v 19 hodin v sále Vily Doris  Kuba 2008 - U Fidela na dvorku
 Beseda
29.9. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
4.10. od 7 do 10 hodin start od Vily Doris  Pochod po šumperském 
 psaníčku - Memoriál Josefa 
 Janků 15. ročník 
 pěší trasy 10, 15, 25, 35 a 50 km, 
 na kole trasa 40 km; odměna: 
 pamětní list a příležitostné 
 razítko v cíli, volný vstup 
 na rozhlednu na Háji; 
 inf. J. Ondráček, tel.č. 583 214 214,
 602 766 411
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, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

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

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk nabízí dětem  
zajímavé využití volného času v nově otevíraných kroužcích
Tai-či pro začátečníky (od 15 let) * Lanové aktivity a překážky (od 12 let) * Horská kola 
(od 10 let) * Airsoft  (od 12 let) * Klub cvičících žen (od 18 let) * Klub cvičících seniorů 
(od 18 let) * Jóga pro děti (od 6 let) * Šikovné prstíky (od 10 let) * Ptačí klub (od 11 let) 
* Audio kouzla (od 10 let) * Žurnalisti (od 8 let) * Filmaři (od 8 let) * Dokumentaristi 
(od 8 let) * Bubnování (od 14 let) * Irská lidová hudba (od 7 let) * Zpíváníčko (od 4 let) * 
Rax (od 13 let ) * Relax English - Starter (od 18 let) * Relax English - Elementary (od 18 
let) * Relax English - Preintermadiate (od 18 let) * Relax English - Intermadiate (od 18 
let) * Cvičení pro nastávající maminky (od 18 let) * Klub kojících maminek (od 18 let) * 
Klub přátel magie (od 10 let) * Hrátky s historií (od 6 let) * Jezdecký kroužek (od 10 let)
Bližší informace lze najít na www.doris.cz v sekci kroužky pod odkazem 
„Vypsat kroužky otevírané v roce 2008/2009“.

Z redakční pošty
Zahrádkáři připravili pro děti
„Loučení s prázdninami“ 

„Loučení s prázdninami“ uspořáda-
ly ÚS Českého zahrádkářského svazu 
Šumperk - Jeseník společně s Asociací 
technických sportů a činností Temeni-
ce pro děti a mládež města Šumperka 
předposlední víkend v srpnu. Setkání 
se uskutečnilo na střelnici v Temenici 
a zúčastnilo se jej šedesát zájemců.

Přestože zrána počasí nevěstilo nic 
dobrého, kolem deváté hodiny se na-
štěstí umoudřilo. Rodiče s dětmi se 
začali scházet až kolem desáté hodiny. 
Přítomných děti bylo asi 25 za doprovo-
du svých rodičů nebo dědů a babiček. 

V rámci akce se soutěžilo v hodu šip-
kami, střelbě ze vzduchovek a házení 
míčku do košíku. Ještě před tím se děti  
mohly povozit na koních z temenické-
ho ranče „Viktoria“ a prohlédnout si 

fi akr. Soutěže byly perfektně za-
jištěny a organizovány a každé 
dítě dostalo zadarmo ob-
čerstvení, které zajišťovala 
Asociace technických 
sportů a činností. Ta také 
„zahrádkářům“ bezplat-
ně poskytla svůj areál. 

Ti nejúspěšnější na zá-
věr převzali ceny v jednotlivých sou-
těžích v podobě krásných upomínko-
vých předmětů věnovaných městem 
a předávaly se i perníkové medaile 
všem ostatním zúčastněným dětem. 

Přestože se jednalo o první ročník 
a účast nebyla v takovém počtu, který 
předpokládalo ÚS ČZS a ATSČ Teme-
nice, byl tento den pro děti poznáním 
a zážitkem a rodičům a prarodičům se 
tato akce velmi líbila. ÚS ČZS a ATSČ 
má proto do budoucna v úmyslu tuto 
akci pro děti pravidelně každý rok po-
řádat. 

 Jiří  Čmerda, 
 ÚS ČZS Šumperk - Jeseník 

Chcete si s námi zacvičit?
Asociace Sport pro všechny připravila pro rok 2008/2009 následující cvičení:

6. ZŠ, Šumavská ul. 
Ženy (bodybuilding), cvičitelka Alena Kroupová, každé pondělí 19.30-20.30 hod.

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

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše
Ženy, cvičitelka Dagmar Vágnerová, každé úterý 18.30-19.30 hod.

Muži mladší a dorostenci, cvičitel Jiří Strachoň, každé úterý 19.30-21 hod.
Muži mladší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každý čtvrtek 19.30-21 hod.

5. ZŠ, Vrchlického ul.
Muži starší, cvičitel Jaroslav Navrátil, každé pondělí 20-21.30 hod.

Bližší informace podají cvičitelé v tělocvičnách.  

V divadle se setkají místní básníci
Snad vinou jeřabin barví se podzim 

do ohnivých barev a září v podmani-
vém čase babího léta. V tomto mezido-
bí, kdy tma nás okrádá o světlo a světlo 
halí soumračné nebe, v lítosti téměř 
hmatatelné a útěše v nedohlednu se 

představí další tři básníci tří generací. 
Jejich verše doprovázejí v posledních 
třech číslech Kulturního života Šum-
perka na obálce manipulované fotogra-
fi e Aleše Kauera.

Nejmladší Jiří Brož, ročník 1983, se 
představí svými existenciálními, dra-
maticky vypjatými verši s refl exí sou-
časného života. Zdeněk Kašpar, ročník 
1964, nabídne přírodní lyriku v hravé 
formě haiku, jehož velkou devizou 
je vidět věci bez přebytečných orna-
mentů. Nejstarší Zdeněk Gába, ročník 
1939, jako tichý tazatel, skromný epik 
nabídne své lítosti a útěchy. Závěr ve-
čera opět obohatí krátkou glosou olo-
moucký bohemista František Všetička 
a psychoinfantilními písněmi se před-
staví kytarista a varhaník Jan Horní-
ček. Podvečer uvede - s šarmem sobě 
vlastním - Zdeněk Stejskal. Nenechte si 
proto ujít třetí setkání básníků, které se 
uskuteční v pátek 26. září v 18 hodin 
v Divadle Šumperk, v prostoru před 
Hrádkem. Jste srdečně zváni.

 A. Kauer

šumperka záøí 2008
spoleèenský mìsíèník mìsta šumperka  50. roèník

Jak je to krásné, když si léto v záøí
ještì cosi kutí potají.

Mám rád, když asfalt rozpouští se
a vyschlé strže èekají

(Lítost, Vetus via 1997)

kulturní život

Dnes nic krom dùležitých vìcí
nesmím už nechat náhodì:
Oèi jsou ještì pøíliš pøísné...
a listí pluje po vodì.

ZDENÌK GÁBA
Ještì
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