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V polovině září se sejdou ke své-
mu prvnímu poprázdninovému 
jednání šumperští zastupitelé. Se-
známí se s hospodařením města za 
první pololetí letošního roku a také 
se zprávami o hospodaření příspěv-
kových organizací a organizací za-
ložených městem v již zmíněném 
půlročním období. Vezmou na vě-

domí plnění investiční výstavby ke 
konci letošního srpna a chybět ne-
budou ani další fi nanční materiály 
a rovněž řada majetkoprávních zále-
žitostí města. Jednání Zastupitelstva 
města Šumperka začíná ve čtvrtek 
17. září v 15 hodin v zasedací míst-
nosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé se sejdou v polovině září
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V Šumavské vyrůstají okružní křižovatky

Do někdejší krásy se mění v posledních 
týdnech morový sloup na náměstí Míru 
u radnice.  Více na str. 2

Úctyhodné sté narozeniny oslavila v so-
botu 22. srpna Jarmila Králová, jež bydlí 
v Pražské ulici.  Více na str. 3

Neotřelým způsobem oslavili patnáctileté 
přátelství mezi Šumperkem a Bad Hersfel-
dem němečtí cyklisté.  Více na str. 3 a 6

Na dvou místech Šumavské ulice vznikají okružní křižovatky. Jedna z nich se 
bude nacházet v křižovatce s ulicemi Gen. Svobody a Husitskou u restaurace Pod 
Kaštanem. Šumavská ulice je tak v této lokalitě neprůjezdná.  Foto: -zk-

Důležitý dopravní tah Šumperkem 
se v polovině srpna uzavřel. Na dvou 
místech Šumavské ulice totiž vyrůsta-
jí okružní křižovatky, z nichž první se 
bude nacházet u fi rmy Maregs v místě 
křížení s ulicí J. z Poděbrad, druhá pak 
v křižovatce s ulicemi Gen. Svobody 
a Husitskou u restaurace Pod Kašta-
nem. Zdejší řidiči se tak musejí smířit 
s tříměsíční objížďkou.

Výstavba kruhových objezdů je 
součástí náročné revitalizace ulice 
J. z Poděbrad a přilehlých lokalit, jež se 
v polovině srpna „přehoupla“ do čtvrté 
etapy. Ta uzavřela části ulice Šumav-
ské v úseku mezi křižovatkami s ul. 
J.  z Poděbrad a s ul. Gen. Svobody, a to 
včetně zmíněných křižovatek, uzavře-
ny jsou stále části ulice J. z Poděbrad 
od ulice Tatranské po Šumavskou a od 
Šumavské ulice po ulici Bratrušovskou 
a také ulice Kosmonautů  od křižovat-
ky s ulicí J. z Poděbrad po objekt Kos-
monautů 5. Ti, kteří se chtějí dostat do 
této části města, musejí jet po objížďce, 
jež je obousměrně vedena ulicemi Te-
menickou, Havlíčkovou, Žerotínovou, 
Dr. E. Beneše na Masarykovo náměstí 
a dále ulicí Jeremenkovou na Lidickou 

ulici a na ni navazující ulici Vítěznou.
Lidé samozřejmě mohou zvolit 

i další ulice, jež nejsou značeny jako 
ofi ciální objízdná trasa. Zejména oby-
vatelé Temenice, kteří se potřebují do-
stat směrem k Bratrušovské ulici, pak 
mohou vyzkoušet jízdu Zemědělskou 
ulicí přes areál školního statku, na niž 
se dostanou ze Šumavské ulice. 

 Pokračování na str. 2
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Do někdejší krásy se mění v posled-
ních týdnech morový sloup na náměstí 
Míru u radnice. Kompletní renovace 
a konzervace přijde na necelý milion, 
Šumperku přitom na opravu přispěje 
více než třetinou partnerské město Bad 
Hersfeld.

Rukama restaurátorů prošly plastiky 
z balustrády i samotný sloup již před 
čtrnácti lety. Tehdy se rozebrala část 
konstrukce sloupu a ve dvou etapách 
se zrestaurovaly plastiky světců. Letos 
město naplánovalo kompletní renovaci 
a konzervaci. Tu má „na triku“ restaurá-
tor Jakub Ďoubal, kterého vybrala míst-
ní radnice ze čtyř účastníků výběrového 
řízení. Součástí prací je i „pískování“ 
povrchu sloupu. Řidiči by tak neměli se 
svými vozy parkovat v těsné blízkosti 
této památky.

Oprava mariánského sloupu přijde 
na devět set devadesát jeden tisíc ko-
run, patnáct tisíc eur, jež představují asi 
375 tisíc korun, přitom daruje Šumperku 
letos v říjnu partnerské německé město 
Bad Hersfeld.

Morový sloup vznikl na počátku 

18. století po velké morové epidemii, kte-
rá zasáhla Šumperk v letech 1714 - 1715 
a jež si vyžádala sto pětaosmdesát obě-
tí. Po jejím odeznění se místní rozhodli 
postavit na náměstí u radnice mariánský 
sloup jako poděkování za konec strašné 
pohromy i jako ochranu před podobným 

neštěstím. Na podzim roku 1720 bylo 
toto dílo vrcholného baroka dokončeno, 
sochařské práce jsou přitom přisuzovány 
kladskému sochaři a řezbáři Michaelu 
Kosslerovi.

Šumperský mariánský sloup je vystavěn 
podobně jako mnoho jiných mariánských 
sloupů na Moravě. Jeho stupňovité pod-
noží začíná v rovině základny schodištěm 
zvedajícím se k masivnímu členitému 
pískovcovému kvádru s jeskyní (tzv. grot-
tou), v níž je umístěna socha ležící sv. Ro-
zálie Palermské. Kolem tohoto bloku byla 
zbudována balustráda, ozdobená v rozích 
sochami sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Fran-
tiška Xaverského a sv. Bruna, ochránci 
proti moru a jiným katastrofám. Na horní 
plošině masivního podnoží s grottou stojí 
v každém ze čtyř rohů další sochy, které 
by měly představovat sv. Josefa, sv. Petra, 
papeže Řehoře XII. a sv. Jana Nepomuc-
kého. Na nejhořejším podnoží, kde jsou 
vyobrazeny symboly „černé smrti“, je pak 
umístěn hladký sloup se zdobenou hlavi-
cí a vrcholovou sochou Panny Marie Ne-
poskvrněného početí a s dvěma anděly. 
 -red-

Morový sloup prochází renovací

Součástí opravy morového sloupu je 
i „pískování“ jeho povrchu. Řidiči by tak 
neměli se svými vozy parkovat v těsné 
blízkosti této památky.  Foto: -zk-

Petici za národní park Jeseníky lze podepsat i v Šumperku
Již dva a půl tisíce občanů podpo-

řilo svým podpisem petici za vznik 
Národního parku Jeseníky. Naprostá 
většina těchto hlasů byla získána pří-
mo v našich horách a zkušenosti z ně-
kolika velkých veřejných akcí ukazují, 
že veřejnost vnímá téma vyhlášení 
národního parku převážně pozitivně. 
Petiční výbor velice uvítá rovněž pod-
poru obyvatel města Šumperka. Petici 
mohou občané podepisovat v Regio-
nálním a městském informačním cent-
ru na Hlavní třídě č. 22, dále v Městské 
knihovně v ul. 17. listopadu nebo na 
rozhledně Háj. Informace o petici, jež 
zatím není časově omezena, jsou k dis-
pozici rovněž na www.actaea.cz.

Proč vlastně petice vznikla a proč je 
zapotřebí vyhlásit národní park? Jese-
níky jsou druhým nejvyšším pohořím 
v České republice. Místní přírodní 
hodnoty jsou výjimečné nejen v rám-
ci ČR, ale i v celoevropském srovnání. 
Jedná se zejména o mimořádně zacho-
valé a rozsáhlé horské lesy, unikátní 
jesenickou arkto-alpínskou tundru, 
rašeliniště apod. Nachází se zde mno-
ho vzácných druhů rostlin a živočichů, 
včetně takových, které se jinde v ČR 
a ani ve světě nevyskytují. Území ta-
kového významu by tedy mělo mít 
odpovídající a kvalitní formu ochrany 
a péče ze strany státu. 

Petice reaguje na neuspokojivý stav 
ochrany přírody v Jeseníkách. Hlav-
ním cílem je zvýšení kvality ochrany 
přírody v horách a zachování uni-
kátního přírodního dědictví pro nás 

a pro budoucí generace. Přesně před 
čtyřiceti lety zde sice byla vyhlášena 
Chráněná krajinná oblast, ale ukázalo 
se, že tato forma ochrany není z vícero 
důvodů dostatečná. Je proto zapotře-
bí zlepšit praktickou ochranu přírody 
v Jeseníkách a dále alespoň v cen-
trální části Hrubého Jeseníku vyhlásit 
národní park. Ten by měl zahrnovat 
poslední zbytky divoké horské příro-
dy, tedy území bez sídel, mimo obce. 
Předpokládá se, že plocha národního 
parku bude zaujímat pouze 20-25% 
plochy dnešní CHKO Jeseníky. Ne-
došlo by tak k případnému omezení 
rozvoje obcí a existencí národního 
parku by nedošlo ani ke zrušení sou-
časných ofi ciálních turistických stezek 

v horách. Národní park by měl zároveň 
vést k upřednostnění ekologicky šetrné 
turistiky a k podpoře udržitelného roz-
voje regionu. 

Petice je určena Parlamentu ČR 
a Ministerstvu životního prostředí, 
které si již nechalo zpracovat odbor-
nou studii, jež vyhodnocuje možnosti 
vyhlášení národního parku v Jesení-
kách. V současnosti ministerstvo po-
suzuje varianty dalšího vývoje. V sou-
vislosti s peticí je jistě zajímavé to, že ji 
podepsala řada významných osobností 
kulturního života v České republice. 
Pod peticí jsou například tak zvučná 
jména jako Miroslav Donutil, Lubomír 
Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalin-
ková, Eva Pilarová, Ladislav Potměšil, 
Dan Bárta, Saša Rašilov a Stanislav 
Fišer. Přímo jedním z členů petičního 
výboru je světově uznávaný fotograf 
Jindřich Štreit ze Sovince a akci pod-
pořil i malíř a cestovatel Libor Vojkův-
ka ze Šternberka.  Ondřej Bačík ml., 
 zástupce petičního výboru

Petiční výbor petice na podporu 
vzniku Národního parku Jesení-
ky tvoří: J. Štreit, významný fotograf 
a vysokoškolský pedagog, Sovinec; 
Fr.  Winter, člen svazu ekologických 
zemědělců PRO-BIO, správce RC Je-
seníky, Hanušovice; K. Kočí, předsed-
kyně o. s ACTAEA - společnost pro 
přírodu a krajinu, Karlovice; O. Bačík 
ml., propagátor udržitelného rozvoje 
a jesenický rodák, Rýmařov; T. Hradil, 
předseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník.

Petice za národní park Jeseníky se pode-
pisuje mimo jiné i na hradě Sovinec.                                                                 
                                                   Foto: -ob-

Řekové naučí
 svému tanci

Jižních rytmů si budou moci po 
tři zářijové a dva říjnové večery užít 
všichni, kteří zavítají do šumperské-
ho H-clubu v Rooseveltově ulici. Pod-
zimní netradiční taneční kurzy pořádá 
již několik let místní Řecká obec, nově 
nabyté „dovednosti“ budou moci je-
jich absolventi uplatnit nejen při ná-
vštěvě Řecka, ale především na Řecké 
zábavě. Ta je naplánována na sobotu 
17. října.

Netradiční kurzy, které letos v Šum-
perku proběhnou již poosmé, odstar-
tují v pon- dělí 7. září 
v 18 ho- din v H-
c l u b u v Ro-
o s e - veltově 
u l i c i . Během 
p ě t i d v o u -
h o d i - n ov ýc h 
l e k c í , z nichž 
každá při- jde na třicet 
korun, proniknou jejich účastníci bez 
problémů do tajů řeckého tance. Vě-
ková hranice navíc není nijak omeze-
na a podmínkou není ani klasické „pá-
rování“, neboť jde o kolektivní tanec. 
Nově nabyté taneční umění poté mo-
hou absolventi kurzu zúročit na Řecké 
zábavě, jejímž dějištěm bude v sobotu 
17. října místní Dům kultury.  -zk-

Kurzy řeckého tance: pondělí 7. září, 
pondělí 14. září, pondělí 21. září, pon-
dělí 5. října, pondělí 12. října vždy od 
18 do 20 hod. Bližší informace p. Mou-
chová, tel.č. 737 611 091.

V Šumavské 
vyrůstají okružní 

křižovatky

Pokračování ze str. 1 
V této souvislosti je však třeba 

upozornit na nekvalitní povrch z pa-
nelů a nedostatečnou kapacitu.

Ve slepou proměnila rekonstrukce 
ulici Gen. Svobody, která je uzavře-
na u křižovatky s ulicí Husitskou. Do 
této lokality se lze dostat po ulicích 
Langrově, J. z Poděbrad a Tatranské, 
které jsou již opravené a čeká je pou-
ze položení finální asfaltové vrstvy. 
Vzhledem k tomu, že v těchto ulicích 
probíhají ještě stavební úpravy, je 
zde omezena rychlost na 30 km/h.

Stavební práce v Šumavské ulici 
by měly skončit 30. listopadu, lze 
ovšem předpokládat, že jednotlivé 
dokončené úseky se budou průběž-
né zařazovat do předčasného užívá-
ní v dřívějších termínech. Aktuální 
stav mohou všichni zájemci zjis-
tit na městském webu http://www.
sumperk.cz/cs/komunalni-sluzby/
komunikace/uzavirky-komunikaci.
html. -zk-
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Probíhá výměna 
„řidičáků“

„Velká výměna“ řidičských průkazů 
pokračuje i letos. Zpozornět by tak měli 
všichni, kteří vlastní řidičské průkazy 
vydané od 1. ledna 1994 do 31. pro-
since 2000. Vyměnit je musejí za nové 
průkazy evropského typu nejpozději 
do 31. prosince příštího roku.

Přestože se konec roku 2010 může 
zdát příliš daleko, lidé z odboru do-
pravy šumperské radnice vyzývají 
k výměně již nyní. „Vedou nás k tomu 
zkušenosti z předloňského roku, kdy 
skončila první etapa výměny. Ti, kte-
ří ji nechali na poslední chvíli, museli 
vystát dlouhé fronty a někteří výměnu 
v termínu ani nestihli. Vyřízení žádosti 
totiž trvá až dvacet dnů,“ říká vedou-
cí odboru dopravy šumperské radnice 
Radek Novotný a připomíná, že výmě-
na řidičských průkazů vydaných od 
1.  ledna 1994 do 31. prosince 2000 je 
ve většině případů bezplatná. Formulá-
ře žádostí jsou k dispozici na registru 
řidičů odboru dopravy v Jesenické uli-
ci a vzor tiskopisu je rovněž zveřejněn 
na www.sumperk.cz v oddílu Městský 
úřad Šumperk - Formuláře a tiskopisy.

 Žádosti přijímá odbor dopravy 
v kanceláři č. 122 v přízemí přístavby 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici 
čtyři dny v týdnu. V pondělí a středu je 
otevřeno od 8 do 12 hodin a od 12.45 do 
17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od 8 do 
12 hodin a od 12.45 do 15 hodin.  -zk-

Trojnásobná praprababička se dožila stovky
Úctyhodné kulatiny v podobě stých 

narozenin oslavila v sobotu 22. srpna 
Jarmila Králová, jež bydlí v Pražské 
ulici. Ač původem z Hané, k Šumperku 
má silné citové pouto. Bydlí zde totiž 
od roku 1945 a městu zůstali „věrní“ 
i dva její synové.

Jarmila Králová pamatuje rakouskou 
monarchii, první republiku, obě světo-
vé války i období socialismu. Narodi-
la se v roce 1909 na Svatém Kopečku 
u Olomouce v rodině soukromého 
řezníka a v Olomouci také absolvova-
la dvouletou rodinnou školu v klášteře 
Voršilek. Ve čtyřiadvaceti se provdala 
za o šest let staršího Matěje Krále, který 
pocházel z Českého Krumlova a jenž 
byl policejním důstojníkem, a v roce 
1933 přišli do Šumperka. Zde bydleli 
spolu s čerstvě narozenou dcerou Vlas-
tou v tzv. České čtvrti, o šest let později 
se ale vrátili zpět do Olomouce, aby zde 
strávili nelehké válečné období.

Jejich skutečným domovem se stal 
Šumperk v roce 1945, kdy se ve měs-
tě, konkrétně v Pražské ulici, usadi-
li defi nitivně. O tři roky později pak 
k tehdy patnáctileté Vlastě a devítile-
tému Václavovi přibyl nejmladší Jiří. 
Po několikaleté pauze vyplněné ma-
teřskými povinnostmi pracovala paní 
Jarmila, jejímž velkým koníčkem byly 
ruční práce a vaření, až do odchodu na 
penzi v kartonážnictví, které se nachá-

zelo v místech dnešní budovy bývalého 
Okresního úřadu v ulici M.R. Štefánika. 
Od roku 1981, kdy její manžel v osma-
sedmdesáti letech zemřel, žije v rodin-
né vilce spolu s oběma syny a snachami 
Janou a Alenou.

„Maminka má za sebou dvě mozkové 
příhody a letos na jaře prodělala těžký 
zápal plic. Nepohyblivá je poslední dva 
roky. Do té doby ale byla velmi čiper-

ná. Vždycky jsem si říkala, že její nohy 
bych chtěla mít. Denně byla schopná 
vyběhnout schody nahoru i sedmnáct-
krát,“ říká snacha Jana, která se o paní 
Jarmilu stará spolu s dalšími členy ro-
diny. Právě s nimi oslavila předposled-
ní srpnový víkend tato šestinásobná 
babička, třináctinásobná prababička 
a trojnásobná praprababička své sté 
narozeniny. -zk-

Jarmila Králová oslavila předposlední srpnovou sobotu sté narozeniny.  Foto: -zk-

Výročí partnerství oslavili osmisetkilometrovou jízdou na kole
V pravé poledne vyrazila v pondělí 3. srpna šes-

tice cyklistů z německého Bad Hersfeldu na více 
než osm set kilometrů dlouhou cestu. Šestý den pak 
„zaparkovala“ své silniční speciály před šumperskou 
radnicí. Členové hersfeldského cyklistického oddílu, 
jenž mimo jiné vychoval i německého republikové-
ho šampiona Roberta Müllera, tak velmi neotřelým 
způsobem oslavili patnáctileté přátelství, které si 
letos obě partnerská města připomínají. Posledních 

pětadvacet kilometrů závěrečné etapy přitom ně-
mecké sportovce doprovázela ze Štítů na horských 
kolech šumperská „uvítací delegace“ v čele se sta-
rostou Zdeňkem Brožem a místostarostou Petrem 
Suchomelem.

„Je to vůbec poprvé, kdy přijímám hosty v trenýr-
kách a musím přiznat, že se mi to líbí. Čekat jsem 
ale musel až na patnácté výročí partnerství Šum-
perka s Bad Hersfeldem. Právě to oslavili naši přá-
telé opravdu grandiózním způsobem, několik set 
kilometrů dlouhou cestou do podhůří Jeseníků,“ 
přivítal hersfeldské cyklisty s úsměvem starosta 
Zdeněk Brož, oblečený do cyklistického dresu. Vzá-
pětí připomněl, že nejde o první akci svého druhu. 
Před čtrnácti lety na přelomu května a června totiž 
obdobnou trasu, ovšem v opačném směru, absolvo-
vala skupinka nadšených Šumperanů, kterou vedl 
tehdejší místostarosta Igor Kroupa. Dva z někdejších 
účastníků „pelotonu“, Jan Polách a František Šmejkal, 
nechyběli na sobotním uvítání ve Štítech. Podobně 
jako Hersfelďan Dieter W. Herter, duchovní otec celé 
„cyklistické“ myšlenky.

„Jsem vlastně držitelem rekordu. Do Šumperka 
jsem dorazil jako první hersfeldský zastupitel sám 
na kole u příležitosti podepsání partnerské smlouvy 
v srpnu 1994, o rok později jsem pak již s novými 
přáteli absolvoval trasu opačným směrem,“ zavzpo-
mínal nejstarší člen hersfeldské skupiny cyklistů Die-
ter W. Herter a dodal, že od té doby má Šumperk za 
sebou velmi pozitivní vývoj. „Díky partnerství vznik-
lo mnoho přátelství, hlavně v osobní rovině a já jsem 

velmi rád, že se zde tato přátelství vysoce hodnotí,“ 
podotkl Herter.

Trasu do Šumperka si šestice hersfeldských cyklis-
tů naplánovala na počítači již v zimě. Během pěti etap 
urazili osm set třicet pět kilometrů a celkově překo-
nali devět tisíc výškových metrů. 

 Pokračování na str. 6

Neotřelým způsobem oslavila šestice cyklistů z Bad 
Hersfeldu patnáctileté přátelství tohoto německého 
města se Šumperkem. Více než osm set kilometrů dlou-
hou cestu zvládli sportovci během šesti dnů, o den poz-
ději si pak ještě „vyšlápli“ na Dlouhé Stráně. Na celé 
trase tak překonali celkem deset tisíc výškových metrů. 
 Foto: -zk-

Skupina šesti cyklistů, kterou tvořili Igor Kroupa se 
synem, Jiří Hájek, Tomáš Spurný, František Vyky-
dal a Dieter Herter, a dvou doprovodných vozidel 
řízených Janem Poláchem a Františkem Šmejkalem 
vyrazila do Bad Hersfeldu 27. května 1995, do cíle 
své cesty pak dojela 3. června, aby se zde zúčastnila 
jazzového festivalu, jenž zahájil tradiční hersfeldské 
kulturní slavnosti.  Foto: archiv
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Památky se zdarma otevřou příští sobotu
Dny evropského dědictví připadají každoročně na dru-

hou zářijovou sobotu. V jejich rámci se v celé republice 
i v Šumperku zpřístupní návštěvníkům památky zdarma. 
Otevřeny budou mezi 9 a 16 hodinou.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 
otevírají každoročně v měsíci září nejširší veřejnosti brá-
ny nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístup-
né. V Šumperku se tak zájemci mohou podívat do barok-
ního kostela sv. Barbory v Jiráskových sadech, známého 
malířskou výzdobou Ignáce Oderlitzkého. Z dílny to-
hoto uničovského malíře pocházejí i nádherné nedávno 
zrestaurované nástropní malby v raně barokním farním 
kostele sv. Jana Křtitele, jehož jádro pochází ze 13. století 
a který byl nově vybudován po požáru města v roce 1669. 

Druhou zářijovou sobotu se návštěvníkům otevře i pozd-
ně barokní měšťanský tzv. Geschaderův dům v Kladské 
ulici, v němž žila mimo jiné rodina Jindřicha Peschkeho, 
která patří k nejtragičtějším a nejstatečnějším obětem ča-
rodějnických procesů v 17. století. Odtud mohou zájemci 
zamířit do protějšího raně barokního kostela Zvěstování 
Panny Marie s gotickým jádrem, který se může pochlubit 
zrestaurovaným mobiliářem. Prohlédnout si zde současně 
mohou výstavu Arnošt Hrabal - Básník lesa. Přes dvacet 
grafických listů tohoto kněze a výtvarníka pochází ze sbír-
ky šumperského muzea, jež výstavu pořádá.

Ti, kteří zatouží po pohledu na město z ptačí perspekti-
vy, mohou v sobotu 12. září zdarma vystoupat na věž rad-
nice, odkud je krásný výhled nejen na samotný Šumperk, 
ale i na okolí a díky dalekohledu rovněž na Praděd, Pe-
trovy kameny a další vrcholy Jeseníků. Své brány otevře 
zájemcům také Státní okresní archiv na konci ulice Bří 
Čapků, který u této příležitosti nabídne kromě zpřístup-
něných depozitářů i výstavu listin, jež prošly nedávno re-
staurátorskou dílnou opavského Zemského archivu. Vlas-
tivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlínině dvoře, pak 
bude návštěvníky lákat na prohlídku stálé expozice pro-

střednictvím automatického audioprůvodce GuidePORT 
a na zajímavé výstavy. Ve výstavní síni je do 20. září k vi-
dění výstava Šumperk - město sportu, o týden déle trvá 
výstava Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků - Akvarely 
Vojty Nováka a do konce měsíce patří Hollarova galerie 
výstavě Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky zá-
chranných výzkumů v roce 2000 v našem městě. V Den 
otevřených dveří památek bude navíc končit třídenní ve-
řejností velmi oblíbená výstava hub.

Na rozdíl od minulých let nebude letos možné navštívit 
bývalý žerotínský zámek, tzv. Zámeček, neboť v něm pro-
bíhá rekonstrukce. Všemi ostatními památkami budou 
zájemce provádět zkušení odborní průvodci. Další infor-
mace lze nalézt na stránkách www.shscms.cz. -zk-

Výstava hub 
proběhne v muzeu 

již podesáté
Od čtvrtku 10. do  soboty 12. září 

proběhne ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku již desátá, jubilejní výstava 
živých hub. Jako každý rok i letos bude 
během výstavy otevřena mykologická 
poradna vedená mykology B. Hlůzou 
ze Šternberka a Jiřím Lazebníčkem 
z Olomouce. Živé exponáty hub budou 
letos poprvé doplněny nádhernými 
kresbami hub, jejichž autorem je Jiří 
Polčák, přerovský mykolog.

Návštěvníci výstavy si opět mohou 
nechat své nálezy hub odborně určit 
a mohou se také na realizaci výstavy 
spolupodílet tím, že před otevřením 
výstavy poskytnou své nálezy k prezen-
taci. Uvítáme jakékoliv druhy hub, kte-
ré zájemci mohou během úterý a středy 
(8. a 9. září) odevzdávat v Regionálním 
a městském informačním centru nebo 
ve Výstavní síni Vlastivědného muzea 
v Šumperku. Těmto zájemcům o spolu-
práci na výstavě bude umožněn vstup 
zdarma a v případě jejich souhlasu bu-
dou uvedeni jako spoluautoři. Výsta-
va se koná v předsálí Rytířského sálu, 
vstupné je 10 Kč. 

Vzhledem k tomu, že budou vy-
staveny živé houby, je konání vý-
stavy časově omezeno na pouhé tři 
dny: ve čtvrtek a pátek od 9.00 do 
17.00, v sobotu od 9.00 do 12.00. Vy-
užijte proto tuto jedinečnou příleži-
tost, přijďte a pozvěte i své známé! 
 Magda Zmrhalová

Archiváři představí zrestaurované listiny 

V rámci Dnů evropského kulturního 
dědictví se i letos 12. září uskuteční Den 
otevřených dveří památek evropských 
měst. V Šumperku bude kromě věže 
radnice, Gescharderova domu, muzea 
a šumperských kostelů každoročně zpří-
stupněn také Státní okresní archiv v ulici 
Bří Čapků. 

Pro letošní rok bude kromě prohlídky 
badatelny a jinak nepřístupných depozitá-
řů připravena také výstava „Nově zrestau-
rované listiny okresního archivu“. 
Listiny, z nichž  nejstarší 
pochází z roku 1411, byly 
během let 2007-2009 
odborně zrestaurová-
ny v restaurátorských 
dílnách Zemského 
archivu v Opavě. 
Kromě mnohých ji-
ných listin mohou ná-
vštěvníci zhlédnout naši 
nejznámější a nejhezčí lis-
tinu - privilegium císaře Fer-
dinanda I. z 23. dubna 1562, kterým 
přijímá město Šumperk do královské ko-
mory, nebo nejstarší šumperskou listinu 
z 19.  května 1438, která mimo jiné potvr-
zuje, že ves Temenice vždy patřila a patří 
městu Šumperku.

Výstava je doplněna dokumentač-
ními fotografi emi, které mapují  práci 
restaurátorů při konzervování šum-
perských listin a pečetí, a fotografi emi 
zrestaurovaných pečetí. Návštěvník se 
tak seznámí i se základy sfragistiky 
(nauka o pečetích). Vzhledem k to-
mu, že listiny nesmějí být dlouhodobě 
vystaveny světlu a musí být uchovává-
ny při stálé vlhkosti a teplotě, budou 
jejich originály vystaveny pouze do 

16. října 2008, v následujících 
letech budou zájemcům 

o jejich studium před-
kládány pouze nafo-
cené na mikrofi lm. 

Všechny zájem-
ce o historii na-
šeho regionu na 
výstavu srdečně 

zveme, protože na 
dlouhou dobu je to 

jedna z mála možnos-
tí vidět originály šum-

perských listin na vlastí oči.
 M. Černá, SOA Šumperk

▲ Návštěvníci výstavy se v archivu se-
známí i se základy sfragistiky, tedy nau-
ky o pečetích.  Foto: archiv

Nástropní malby ve farním kostele sv. Jana Křtitele mají za 
sebou náročné restaurování, během něhož se ukázalo, že jde 
o dílo Ignáce Oderlitzkého. Výsledek si letos v červnu prohlédli 
i šumperští radní.  Foto: -zk-

O lásce a milování, aneb erotika 
v muzejních sbírkách

Vlastivědné muzeum v Šumperku 
chystá na září do Galerie Šumperska 
výstavu s netradičním námětem - Eroti-
ka v muzejních sbírkách. Jedná se volné 
pokračování cyklu Ars longa, 
vita brevis a na rozdíl od br-
něnského projektu 100 000 
let sexu chceme ukázat nejen 
sexuální výjevy a symboly, ale 
také milostné náměty v umě-
ní a vše, co s erotikou, láskou 
a touhou souvisí. Výstava bude 
zahájena vernisáží 10.  září 
a bude trvat do konce led-
na 2010.

Výstava představí v první 
části pravěké umění - pale-
olitické i neolitické venuše, 
ithyfalické plastiky, růz-
né symbolické závěsky či 
amulety, zajímavá bude 
kolekce antických předmětů, 
zejména erotické výjevy na keramice, kte-
rá se nazývá terra sigillata. Nosným téma-
tem středověku bude zobrazení Adama 
a Evy, zejména na středověkých kachlích. 
Unikátním exponátem bude i Šostýnská 
venuše z poloviny 14.  století, která před-
stavuje jedno z nejstarších zpodobnění 

nahého ženského těla v drobné plastice 
evropského středověku. Další historic-
ká období představí milostné výjevy 
v malířství i plastice. Chybět nebude 
ani historické prádlo. Současnost budou 

reprezentovat díla regionálních 
umělců s lehce erotickou te-
matikou, které slíbili zapůjčit 
např. Lea Vivotová, Antonín 
Suchan, Věra Kovářová, Mi-
loslava Prokůpková a další.

Protože díla s erotickým 
nábojem nejsou v depozi-
tářích šumperského muzea 
příliš početná, budou vy-
staveny i sbírky zapůjčené 
z jiných muzeí a institucí. Vý-

stava bude zahájena vernisáží 
10. září a bude trvat do konce 
ledna 2010. Pro skupiny o více 

než deseti lidech nabízí muzeum 
v Šumperku komentované prohlídky, 

které bude nutné objednat nejméně den 
předem. Marie Gronychová,

  ředitelka muzea

▲ Muzeum chystá výstavu s netradič-
ním námětem - Erotika v muzejních 
sbírkách.  Foto: archiv VM
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Gymnasium, Gymnázium, Střední škola 
všeobecně vzdělávací, Gymnázium..., 

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

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

desítky a desítky vyučujících různých oborů, 
desítky správních a technických zaměstnan-
ců! Raduji se a slavím, radujme se a slavme 

pospolu!

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

a nepostradatelní správní a techničtí zaměstnanci!!!... Všichni přátelé - přízniv-
ci šumperského gymnázia! 
V í t e j t e  v  říjnu 2009 !!!

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

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

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

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

Vstupenky, kontakt, rezervace: vše na gymnaziálních webových stránkách 
www.gymspk.cz (aktualizováno průběžně) *podrobnější informace: Eva Pál-
ková, palkovaeva@seznam.cz, tel.č. 583 313 518 (školní knihovna) *Koupě/

rezervace vstupenek v ceně 150 Kč: ve všední dny u S. Dvořákové a P. Jelinko-
vé, tel.č. 583 313 511 od 8:00 do 14:00 (kancelář školy); mailové objednávky 
na adrese rezervace.gym90@seznam.cz; telefonické informace po 14. hodině 

u H. Záchové, tel.č. 737 815 083.

Nábytek k popelnici? 
Raději ne, hrozí vysoké pokuty!

Až třicet tisíc korun. Tolik může ob-
čan zaplatit jako pokutu v případě, že 
odloží objemný odpad, jakým je na-
příklad nepotřebný nábytek, koberce, 
matrace, televizor, pytle s oděvy a po-
dobně, místo do sběrných dvorů ke 
kontejnerům na komunální odpad.

„S tímto nešvarem bojujeme už 
dlouho, ale zdá se, že z hrozby vysoké 
pokuty si někteří Šumperané příliš ne-
dělají,“ říká Vladimír Hošek z odboru 
životního prostředí šumperské radnice. 
Zmíněný nešvar je podle něj typický 
především pro sídlištní zástavbu. Prá-
vě zde se lidé zbavují starého nábytku 
či jiného objemného odpadu tak, že jej 
odloží u kontejnerů na komunální od-
pad. „Myslí si, že když mají doma nový 
nábytek, ten starý od popelnic někdo 
odveze. V tu chvíli je ani nenapadne, 

že jim hrozí nejen zaplacení nákladů 
za mimořádný odvoz, což představuje 
zhruba dva tisíce korun, ale také až tři-
cetitisícová sankce za porušování obec-
ně závazné vyhlášky města,“ varuje 
před podobným počínáním Hošek.

Odpověď na otázku „Kam s ním?“ 
je přitom jednoduchá. Starý nábytek 
a další objemnější odpad lze zdarma 
odvézt na některý z místních sběr-
ných dvorů. První z nich se nachází na 
křižovatce ulic Anglické a Šumavské, 
druhý pak funguje od letošního červ-
na v Příčné ulici 23. Odvoz si lze pří-
padně objednat u některého dopravce. 
„Nutná je ovšem přítomnost občana 
při uložení odpadu ve sběrném dvoře, 
protože musí předložit občanský prů-
kaz,“ upozorňuje Hošek. Současně při-
pomíná, že sběrné dvory jsou otevřeny 
celoročně šest dnů v týdnu, nový dvůr 
v Příčné ulici má navíc otevřeno i v ne-
děli dopoledne. -zk-

Otevírací doba sběrných dvorů:

Anglická ul. 
Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 
So 8:00-12:00

Příčná ul. 
Po-Pá 8:00-11:00 12:00-17:00 
So a Ne 8:00-12:00

Objemný odpad ke kontejnerům na ko-
munální odpad v žádném případě nepa-
tří.                                              Foto: -vh-

Rodí se kniha o sportovním dění ve městě

Šumperk bude patřit mezi města, 
která prostřednictvím publikace mapu-
jí historii i současnost svého sportovní-
ho dění. Ambiciózní projekt, který loni 
rozjela skupina místních sportovních 
odborníků a nadšenců, se pomalu blí-
ží k cílové rovince. Sedmisetstránková 
kniha by měla vyjít začátkem příštího 
roku.

Jen málo měst má tak bohatou spor-
tovní historii i současnost, málokde se 
narodilo či se svou činností prezentova-
lo tolik sportovních veličin jako v Šum-
perku. Jen abecední seznam sportovních 
odvětví, která zde fungovala či fungují, 
je téměř nekonečný. To vše naznačuje, 
že vydání publikace mapující minulou 
i současnou tvář šumperského sportu 
představuje pořádně tvrdý oříšek. Roz-
lousknout se ho snaží kolektiv autorů 
z řad sportovců a historiků, a nechybí 
ani zapálená knihovnice.

Duchovním „otcem“ zajímavé myš-
lenky je Libor Dvořáček, který má na 
svém kontě publikaci mapující dění 
v šumperském basketbalu. „Libor 
Dvořáček oslovil již před dvěma lety 
starostu Zdeňka Brože, kterému se ná-
pad vydání knihy velmi líbil. Současně 
doporučil obrátit se na republikového 
místopředsedu a okresního šéfa Čes-
kého svazu tělesné výchovy Vladimí-
ra Šimíčka, aby dodal seznam sportů 
a pomohl vytipovat lidi, kteří budou 
ochotni zpracovat jednotlivé kapitoly,“ 

připomněl chvíle, jež předcházely vzni-
ku publikace, historik Drahomír Po-
lách, podle něhož je Šumperk z hledis-
ka sportu českým unikátem. Dosud se 
totiž podařilo zmapovat na pět desítek 
nejrůznějších sportovních aktivit. Nej-
starší „vlaštovkou“ přitom je střelecký 
měšťanský spolek, jehož historie sahá 
do 17. století.

Kniha bude s největší pravděpodob-
ností rozdělená do tří kapitol. Ta první 
se bude věnovat německému sportu do 
roku 1945. „O perličky z tohoto období 
skutečně není nouze. Za zmínku stojí 
sportovní soutěž hasičů ve třicátých le-
tech, která byla velmi populární.

 Pokračování na str. 6

Wasserstrahlball je málo známá a patr-
ně již zapomenutá sportovní disciplína, 
kterou hrávali hasiči, a volně přeložený 
název znamená „hra míčem vodním 
střikem“. Snímek, který poskytl G. Wa-
nitschek, zachycuje vikýřovické hasiče, 
kteří bývali ve 30. letech soupeři šum-
perských a temenických hasičů. 

Radnice prodává dva městské byty

Hned dva městské byty, v nichž 
nebydlí žádný nájemník a jež se na-
cházejí v domech v Zahradní ulici, 
nabídne šumperská radnice začátkem 
září v dražbě. Jeden z bytů přitom již 
nedávno veřejným výběrovým říze-
ním „prošel“, v červnu ho zájemce 
vydražil za rovný milion. Zmíněnou 
částku však nakonec nezaplatil a od 
zamýšlené koupě odstoupila i druhá 
dražitelka v pořadí.

„Byli bychom rádi, aby se do draž-
by přihlásili jen opravdoví zájem-
ci o koupi bytu. To je také důvod, 
proč zastupitelé zvýšili kauci, kterou 
musí dražitelé složit a jež se první-
mu v pořadí při odstoupení od koupě 
nevrací, z původních pěti na dvacet 
tisíc korun. Tato částka je již natolik 
velká, aby zbytečně nedocházelo ke 
zmaření dražby,“ říká vedoucí ma-
jetkoprávního odboru šumperské 
radnice Hana Répalová. „Novinkou 
je také to, že druhému z pořadí se 
kauce vrátí až po úhradě kupní ceny 
„vítězným“ dražitelem. Dosud jsme 
tak činili ihned po skončení dražby,“ 
dodává Répalová.

Neobsazené byty má město v sou-
časné době dva, a to v domech v Za-

hradní ulici 11 a 15. Oba je chce 
prodat ve veřejném výběrovém 
řízení v pondělí 7. září. První byt 
v Zahradní 11 má výměru 72,33  m2 

a vyvolávací cena je stanovena na 
354 087 Kč, druhý v Zahradní 15 
pak je o více než polovinu menší 
(31,01  m2) a místní radnice ho na-
bízí za nejméně 151 809 Kč. „V ceně 
je zahrnutý nejen vlastní byt, ale 
také příslušné spoluvlastnické podí-
ly na společných částech domu a na 
pozemcích pod domy,“ vysvětluje 
vedoucí majetkoprávního odboru 
a dodává, že zmíněné byty si mo-
hou zájemci prohlédnout ve čtvrtek 
3.  září. Prohlídka bytu v Zahradní 
ulici 11 proběhne od 14.30 do 15.30 
hodin a v Zahradní ulici 15 od 15.30 
do 16.30 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 7.  září 
od 15.30 hodin čekárna obřadní síně 
v historické budově radnice na ná-
městí Míru 1. Každý účastník dražby 
musí složit dvacetitisícovou kauci, 
která se prvnímu z pořadí započte 
do kupní ceny a ostatním zájemcům, 
s výjimkou dražitele, který skončí na 
druhém místě, se vrátí.  -zk-
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Pokračování ze str. 3 
První etapa zavedla sportovce do pohoří Rhön jižně od 

Bad Hersfeldu, druhá do Hofu, třetí den překročili hra-
nice a dojeli do Karlových Varů, čtvrtý den do Slaného 
a pátý do Pardubic. „Tato etapa byla bezesporu nejdelší, 
ovšem nejobtížnější byla trasa horským terénem z Hofu 
do Karlových Varů,“ shodli se jednomyslně Hersfeldští, 
kteří doma pravidelně několikrát týdně trénují a o ví-
kendech vyrážejí na delší trasy. Původně přitom zvažo-
vali ještě severní náročnější variantu cesty. „Ta by však 

zahrnovala mnohem kratší úsek po České republice, což 
jsme nechtěli,“ podotkli cyklisté, kteří neskrývali mírnou 
nespokojenost s výkonem, jenž právě odvedli. Rozladila 
je zejména průměrná rychlost, která se pohybovala od 
jednadvaceti do šestadvaceti kilometrů v hodině. „To není 
z našeho pohledu příliš dobrý výsledek. Ovlivnila ho zřej-
mě i topografi e, často jsme museli zastavovat a číst v ma-
pě, v některých úsecích pak bylo kvůli stavebním pracím 
hodně uzavírek a provoz byl poměrně hustý,“ shodli se na 
možných příčinách sportovci a současně pochválili služ-

by v České republice i kvalitu nových cyklostezek. 
Pochvalnými slovy nešetřili ani na adresu svých šum-

perských „kolegů“. „Máme před nimi velký respekt a mys-
líme si, že skupina má velký potenciál se rozvíjet,“ zdů-
raznili členové hersfeldského pelotonu. „Určitě budeme 
přemýšlet, zda najdeme síly a lidi, abychom zopakovali 
akci z roku 1995. Museli bychom ovšem začít trénovat. 
Na druhou stranu zájemců o řízení doprovodných vozi-
del máme hodně,“ reagoval se smíchem starosta Zdeněk 
Brož. Z. Kvapilová

Výročí partnerství oslavili osmisetkilometrovou jízdou na kole

 Pokračování ze str. 5
Na kluzišti za „hasičárnou“ soupeři-

la družstva Šumperka a okolních obcí 
oděná pouze do plavek a přileb a snaži-
la se stříkačkou dopravit obrovský míč 
do sítě soupeřů. Díky krenišovskému 
rodáku Gerhardu Wanitschekovi máme 
i fotografi e,“ uvedl historik. Zajímavým 
sportovním odvětvím bylo podle něj 
v tehdejším Šumperku letectví. Prame-
ny hovoří o tom, že 28. září 1929 od-
startoval z Pecnů na vrcholu Jeseníků 
šumperský obchodník Fritz Schuster 
na svém větroni „Mähr. Schönberg“ 
a po deseti minutách přistál asi po dva-
nácti kilometrech letu u školy v Petro-
vě. Druhý den pak uletěl asi třiadvacet 
kilometrů a po patnácti minutách do-
sedl do řepného pole poblíž Nových 
Domků. Schuster později údajně dr-
žel několik československých rekordů 
v délce létání. Zajímavou postavou byl 
podle Polácha rovněž student místního 
Gymnázia Hans Nibel, pozdější šéfk on-
struktér fi rmy Mercedes, kterého Adolf 
Hitler pověřil výrobou závodního vozu 
Mercedes 125, jenž vyhrával tehdejší 
evropská mistrovství.

„Mnozí možná ani netuší, že Šumperk 
hrál první fotbalový zápas na Moravě 
a ve Slezsku, který dokládají prameny. 
Místní turnerský spolek totiž v červ-
nu roku 1890 sehrál utkání na župní 
slavnosti v Litovli a poté na moravsko-
slezské župní slavnosti v Brně. Zmínky 
o Spartě a Slavii se přitom objevují až 
o tři roky později,“ prozradil s hrdos-
tí Polách a dodal, že první opravdový 
fotbalový klub vznikl v roce 1910 a nesl 
název Germania Šumperk. Později z něj 
vznikl SK Šumperk, který v roce 1936 
usiloval o postup do celonárodní ligy.

V pořadí druhá kapitola knihy by 
měla mapovat historii českého sportu 
do roku 1938. „Materiálu se bohužel 
příliš nedochovalo, vycházíme hlavně 
z článků Viléma Nezbedy. Zajímavý byl 
z tohoto pohledu Sokol, který vznikl 
v roce 1921 a o sedmnáct let později 
byla jeho činnost násilně ukončena,“ 
podotkl historik.

Naopak na sport velmi bohaté je 
v Šumperku období po roce 1945. „Fe-
noménem je samozřejmě fotbal a ho-
kej, ale škála ostatních sportů je neu-

Rodí se kniha o sportovním dění ve městě

Máte staré fotografi e? Můžete poskytnout informace o sportu? 
Z článku Z. Kvapilové „Rodí se kniha o sportovním 

dění ve městě“ vyplývá, že zpracovatelům scházejí foto-
grafi e a informace zejména ze 40. až 60. let. Možná, že 
někteří z vás máte doma fotografi e sportovních zařízení, 
případně snímky se sportovní tematikou, na nichž jsou 
třeba vaši blízcí.

Scházejí nám například fotografi e fotbalového hřiš-
tě, které se nacházelo na Benátkách a před 2. světovou 
válkou u něj byla i cyklistická dráha (v roce 1950 ho 
získaly Jesenické pily na rozšíření závodu). První cy-
klistická dráha byla vybudována v Šumperku již v roce 
1898 za dnešní „hasičárnou“ - její fotografe by byla uni-
kátem. Další sportovní hřiště bylo za Kaufl andem, které 
si v roce 1932 vybudoval německý křesťanský turnerský 
spolek - později sloužilo jako tréninkové hřiště Dukly 
Šumperk. V roce 1936 si otevřel hřiště někde v prostoru 
dnešních Sadů B. Martinů (pod Kaufl andem) Německý 
sportovní spolek - hřiště patrně zaniklo těsně po roce 
1945. Schází nám také snímek nejstaršího šumperské-
ho hřiště (vzniklo již v roce 1863), které se nacházelo 
u potoka v dolní části Okružní ulice. Nemáme fotogra-
fi i temenického hřiště - poblíž restaurace U Zeleného 
stromu, uvítali bychom celkový pohled na stadion Na 
střelnici a také na Tyršovo cvičiště, které pozdější podo-
bu s dvěma nekrytými tribunami získalo až na počátku 
roku 1948, po válce bylo značně zdevastováno. 

Nemá někdo z vás foto kluziště, které se nacházelo za 
„hasičárnou“, případně snímek kluziště, které bylo vy-
budováno někdy na přelomu 40. a 50. let za stadionem 
Na střelnici? V meziválečném období bylo kluziště také 
na tenisovém dvorci u Tyršova cvičiště. Co skokanský 
můstek v prostoru Kotle? Malý můstek byl vybudován 
několika nadšenci v lesoparku na konci ulice Bří Čapků. 
Je možné, že by nikdy nikdo nevyfotografoval skokan-
ský můstek na Červenohorském sedle, který byl otevřen 

23.2. 1961 a mladý J. Raška na něm vytvořil rekord 
56,5 m a porazil mimo jiné Hubače? 

V roce 1948 byly se Sokolem sloučeny Dělnická tělo-
výchovná jednota, Orel, ZK Železničáři a ZK Diamant, 
o jejichž poválečné činnosti nemáme prakticky žádné 
zprávy. Kolem let 1951-1952 měly sportovní kluby, např. 
Jesenické pily, Československé stavební závody, textilní 
závody (jednoty Henap, Atlas), Krajská silniční správa, 
později Pracovní zálohy. V roce 1953 vznikly Dobrovol-
né sportovní organizace (DSO), což byly závodní tělo-
výchovné jednoty, jež dostaly různé názvy podle druhu 
výroby - např. Jiskra byl Moravolen, Spartak MEZ. Tak 
vznikly v Šumperku dále Tatran, Slovan, Dynamo, Rudá 
hvězda, Slavoj, Slovan. Přestože tyto jednoty existovaly 
jen krátce, rádi bychom o nich přinesli alespoň základ-
ní informace - např. jaké sporty pěstovaly, kdo v nich 
působil, kde měly svoji základnu a podobně - o mož-
né fotodokumentaci nemluvě. V roce 1962 vznikla TJ 
MEZ - údajů je zatím jen málo, stejně tak o TJ SZTŠ 
(zemědělská škola). Zpracovánu máme historii teme-
nického Svazarmu, scházejí nám však údaje o městské 
organizaci.

Zpracovatelé jsou si vědomi toho, že se jim vyčerpá-
vajícím způsobem zachytit historii šumperského sportu 
nemůže podařit. Máme však snahu, aby mezer v infor-
macích bylo co nejméně. Mimochodem, ragby se v Šum-
perku sice nikdy závodně nehrálo, nicméně víte, že se 
zde v letech 1973 a 1974 hrála mezistátní utkání a zápas 
se silným Rumunskem přenášela Čs. televize? Že by si 
nikdo z 1500 diváků tehdy nepořídil nějaký snímek? 

Pokud máte fotografi e, případně nějaké informa-
ce a hodláte nám je poskytnout, můžete kontaktovat 
L.  Dvořáčka, tel.č. 583 212 108,731 853 163, D. Polácha, 
tel.č. 733 211 644, polach.d@email.cz), případně mluvčí 
MěÚ Šumperk A. Jahnovou, tel.č. 583 388 606.  -polách-

věřitelně široká,“ zdůraznil Polách. Mi-
mořádnými úspěchy se podle něj mo-
hou pochlubit atleti a gymnasté. V této 
souvislosti možná málokdo ví, že před 
Olympijskými hrami v Tokiu v roce 
1964 trénovali v šumperské hale, jež 
patřila k nejmodernějším v republice, 
československé národní špičky. „Z po-
válečného období nám bohužel chybějí 
údaje o některých klubech, jež v pade-
sátých letech krátce existovaly v rámci 
Tělovýchovné jednoty. Jde například 
o Spartak a počátky Baníku, téměř mi-
nimum informací máme i o TJ Mez, 

Svazarmu města či oddílech Střední 
technické zemědělské školy. Chybí 
nám rovněž fotodokumentace ke sko-
kanskému můstku v Kotli,“ posteskl si 
historik. Autoři publikace by tak podle 
něj uvítali pomoc veřejnosti. „Pokud 
někdo může poskytnout informace či 
snímky k tomuto období, budeme mu 
velice vděční,“ dodal Polách.

Publikace Šumperk - město sportu 
by měla spatřit světlo světa začátkem 
příštího roku. V grafi cké úpravě místní 
fi rmy Janda Design ji město vydá v ná-
kladu tisíc kusů. Z. Kvapilová

Tento krásný můstek si postavili šum-
perští lyžaři v Koutech-Aníně v roce 
1928. Foto převzato z Mein Heimatbote 
1/2009.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Výstava trvá do 20.9.
Hollarova galerie Archeologické objevy v Šumperku 
 - Výsledky záchranných výzkumů v roce 2008 
 v našem městě Výstava trvá do 30.9. 
Rytířský sál a předsálí  Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 
 - Akvarely Vojty Nováka Výstava trvá do 27.9.
 HOUBY - 10. jubilejní výstava 
 Tradiční výstava hub bude probíhat od 10. do 12.9.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
a nádvoří Pavlínina dvora Výstava, která potrvá do 31.1. 2010, bude zahájena 10.9.
  v 18 hodin. 
Klášterní kostel Arnošt Hrabal - Básník lesa Výstava grafi ckých listů 
 ze sbírky šumperského muzea trvá do 30.9.
 Akce v klášterním kostele: 7.9. imatrikulace studentů 
 1. ročníku gymnázia v Šumperku, 19.9. v 16 hodin 
 - koncert Šumperského dětského sboru
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je pro veřejnost otevřen 
út-pá 12-16 hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 osob si 
mohou objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Na-
vrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 
hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena.

Dny evropského kulturního dědictví - sobota 12. září
na všech zařízeních VM Šumperk budou vstupy zdarma 

Muzeum Šumperk, 
Galerie Šumperska 9-16 hod., 

klášterní kostel 10-16 hod. 

KINO OKO
2.9. jen v 16.30 hodin  Vzhůru do oblak, USA, animovaná rodinná komedie, ČZ
  Hrajeme pro děti
2.9. jen v 18.15 hodin  Proroctví, USA, mysteriózní thriller
2.9. jen ve 20.30 hodin  Bruno, USA, komedie                                              
3.9. jen v 16.30 hodin  Doba ledová: Úsvit dinosaurů, USA, animovaná rodinná
  komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
3.9. jen v 18.30 hodin  Všude dobře, proč být doma, USA, romantická komedie
3.9. jen ve 20.15 hodin  Mlčení Lorny, Belgie, Francie   FK - Artvečer
4.-6.9. v 16.30 a v 18.30 hodin  Doba ledová: Úsvit dinosaurů, USA, animovaná rodinná
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
4.-6.9. jen ve 20.15 hodin  Všude dobře, proč být doma, USA, romantická komedie
7.-9.9. jen v 17.30 hodin  Doba ledová: Úsvit dinosaurů, USA, animovaná rodinná
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
7.-9.9. jen v 19.30 hodin  Coco Chanel, Francie, životopisný fi lm
12.9. jen v 16 hodin  Nebojsa, ČR  Hrajeme pro děti
10.-16.9. jen v 17.30 hodin  Jánošík, SR, ČR, Polsko, Maďarsko, dobrodružný, historický
10.-16.9. jen ve 20 hodin  Hanebný pancharti, USA, akční, válečný
17.-18.9. jen v 17.30 hodin  G.I. Joe, USA, akční
17.-18.9. jen ve 20 hodin  Muži v říji, ČR, komedie   
19.9. jen v 16 hodin  Impyho dobrodružství, Německo, ČZ 
 Hrajeme pro nejmenší
19.-20.9. jen v 17.30 hodin  G.I. Joe, USA, akční
19.-20.9. jen ve 20 hodin  Muži v říji, ČR, komedie  
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

DŮM KULTURY
13.9. od 15 hodin ve velkém sále DK  Slon Bimbo v Tramtárii Liduščino divadlo 
 Praha  Pohádka
16.9. od 19 hodin v G klubu  Reinkarnace a hlubinná terapie  Přednáška
19.9. od 12 hodin ve velkém sále DK  Šumperské Pomněnky: BG NOVA, 
 RAMPUS, A.M. ÚLET, MY, ALAMABA
 a další. 
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
12.9. v 15 hodin  Lakomá Barka  R+D, VK       
18.9. v 19.30 hodin  Hrádek v plamenech - Večer šansonů  VK   
19.9. v 19.30 hodin  Mastičkář   P, VK         
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Hana Rysová: „Řeč kamene“ (černobílá a barevná 
 fotografi e) Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.10., 
 proběhne 2.9. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Vlaky a vláčky na fotografi i 
 Výstava fotografi í Zdeňka Morávka potrvá do 13.9.
 Kresba, malba, plakátová tvorba Výstava studentů VOŠ
  a SPŠ Šumperk bude zahájena 17.9. v 16 hodin.
Vila Doris „NEviditelní“ Výstava fotografa a dobrovolníka 
 INEX-Sdružení dobrovolných aktivit Lukáše Houdka 
 potrvá na „Komíně“ do 28.11.
Divadlo Šumperk Mixtum Compositum (textilní obrazy) 
 Výstava, která potrvá do  30.10., bude zahájena 19.9. 

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

VILA DORIS
4.9. od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin  Putování za zdravím
na hřišti „K“  Prezentačně propagační akce pro 
 děti i rodiče
Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
18.9. v 19.30 hodin z náměstí Míru  Uličkami s lampičkami 
 Start mezi 19.30 a 20.00 hodin
 z náměstí Míru (od radnice), večerní
  putování městem pro rodiče s dětmi
Každý pátek od 18. září od 15 do 18 hodin  Volná herna
v MC na „K“  
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
3.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“
8.9.od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů  
17.9. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek 
 a Petr ze Zábřehu
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každou středu vždy  Mateřské centrum
od 14.30 do 16.30 hodin  
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.
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Armáda spásy pomáhá bezdomovcům i veřejnosti
Novojičínsku postiženému nedávno 

povodněmi podala pomocnou ruku 
kromě jiných i Armáda spásy v Šum-
perku. Ta poslala do oblasti ze své-
ho humanitárního skladu vysoušeče 
a elektrocentrály. Zmíněné technické 
prostředky si přitom mohou ze šum-
perského skladu půjčit i zájemci z řad 
veřejnosti. 

„O existenci humanitárního skladu 
v Šumperku se možná příliš neví. Tech-
nické prostředky, které se v něm nachá-
zejí, slouží nejen v případě krizových 
situací, jako byla ta na Novojičínsku, ale 
mohou je využívat i místní lidé,“ říká 
David Jersák, vedoucí šumperské orga-
nizační jednotky Armády spásy. Ta do-
dala po dohodě s jednotkou krizového 
štábu Armády spásy na zaplavený sever 
Moravy už první den patnáct vysouše-
čů a několik elektrocentrál. „V minu-
lých měsících jsme jednali o darování 
celkem padesáti vysoušečů s pražskou 
městskou částí Zbraslav s tím, že se tak 
zvýší naše stávající kapacita. Tato tech-
nika putovala na začátku července od 
dárce přímo do postižené oblasti s tím, 
že až splní svůj úkol na Novojičínsku, 
vrátí se do našeho skladu,“ podotýká 
Jersák a dodává, že místní Armáda spá-
sy byla připravená vyslat do zaplavených 
oblastí i tým dobrovolných pomocníků 
z řad zaměstnanců a uživatelů služeb. 
„To ale nakonec nebylo potřeba,“ dodá-
vá vedoucí šumperské jednotky.

Místní Armáda spásy, která v Šum-
perku působí již od roku 2000 a jež je 
napojena na Integrovaný záchranný 
systém, poskytuje především bezdo-
movcům základní sociální péči, tedy 

stravu, hygienu a nocleh. V areálu na 
Lužích najde v azylovém domě pří-
střeší ve formě celodenního pobytu 
šestadvacet mužů a pět žen z ulice, 
dvě desítky mužů a šestice žen pak 
může využít služeb noclehárny. „Azy-
lový dům je v současnosti využit asi 
z pětadevadesáti procent, v přípa-
dě noclehárny jde o nízkoprahovou 
službu, kterou přes léto využívá méně 
osob. Naopak v zimě se občas stane, 
že máme plno. Ani tehdy nenecháme 
nikoho z nocležníků venku, ale nabíd-
neme mu, že může strávit noc zdarma 
na židli,“ vysvětluje Jersák.

Součástí programu Armády spásy je 
také proces resocializace a  následného 
hledání práce pro klienty centra sociál-
ních služeb. V této souvislosti šumper-
ská pobočka připravila ve spolupráci 
s kolegy v moravskoslezském kraji pro-
jekt podporovaného zaměstnávání pro 
bezdomovce s podnázvem „Normální 
je pracovat“, který je fi nancován z pro-
středků Evropského sociálního fondu. 
Počínaje prvním zářijovým dnem za-
městnla na třináct měsíců celkem deset 
osob bez přístřeší, pět jako pomocnou 
sílu v kuchyni a další pětici pak na úklid 
ve městě a v areálu na Lužích. „Projekt 
není určen jen pro naše uživatele, ale 
pro širokou populaci, například z níz-
koprahových ubytoven či provizorních 
přístřeší,“ říká šumperský vedoucí. 
„Cílem je vrátit tyto lidi zpět do spo-
lečnosti. Po třinácti měsících budou 
mít čerstvý zápočtový list, takže budou 
mít daleko větší šanci získat zaměst-
nání. Navíc plánujeme, že po několika 
měsících v projektu již opustí naši uby-
tovnu a zkusí bydlení třeba v některé 
z komerčních ubytoven,“ zdůrazňuje 
Jersák. Armáda spásy však podle něj 
neslouží pouze bezdomovcům. Kro-
mě již zmíněného využívání humani-
tárního skladu nabízí zájemcům z řad 
veřejnosti například i možnost odběru 
obědů na rozvozových trasách. Bližší 
informace lze získat na telefonním čísle 
583 224 634. -zk-

Překládka vysoušečů, které darovala Ar-
mádě spásy pražská městská část Zbra-
slav.  Foto: archiv

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

 
VEDOUCÍHO ODBORU SPRÁVNÍHO 

A VNITŘNÍCH VĚCÍ 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 vysokoškolské vzdělání v magis-

terském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů v oblasti veřejné správy (zákon 
o obcích, správní řád apod.) * organizační a komunikační schopnosti * samostat-

nost, fl exibilita * zkušenosti s řízením kolektivu * občanská a morální bezúhonnost 
* perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * 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 ci-

zího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu 

§4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení vlády 

č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v plat-
ném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2010 nebo dle dohody. Písemné 
přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajem-
níka Petra Holuba nejpozději do 10.9. 2009.  Informace k pozici podá Petr Holub, 

tajemník úřadu, nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

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

REFERENTA ODDĚLENÍ PŘÍRODY, LESŮ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODBORU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 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 vysokoškolské vzdělání v oboru lesní hospo-

dářství (lesní inženýrství)
Požadavky pro podání přihlášky: komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita 

* organizační schopnosti a praxe v oboru lesní hospodářství (lesní inženýrství) * 
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění * znalost 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích, zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, případná ZOZ vítaná * občanská a morální bezúhonnost * perfektní znalost 
práce na PC a znalost českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičský průkaz sk. B
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * 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: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: výkon činnosti v státní správě lesů
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády 
č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-

městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném 
znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách 

a správě, v platném znění. Nástup od 1.12. 2009 nebo dle dohody. Písemné přihlášky 
zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra 

Holuba nejpozději do 30.9. 2009  Informace k pozici podá Stanislav Ficnar, vedoucí 
odboru životního prostředí, tel. 583 388 324.

Hrádek pro 
královnu aneb pocta 

Billie Holiday

Teens Jazzband Velké Losiny si do pro-
stor Hrádku Divadla Šumperk na sobotu 
12. září od 19:00 připraví pro všechny 
milovníky dixielandu netradiční koncert 
tradičního jazzu. V červenci totiž uběhlo 
právě padesát let od úmrtí Billie Holiday, 
jazzové dámy, která byla, je a jistě i nadále 
bude vzorem snad všech jazzových zpěva-
ček. Tato neopomenutelná interpretka se 
narodila roku 1915 a zemřela v pouhých 
čtyřiačtyřiceti letech po velice těžkém ži-
votě, z jehož bolestí se dokázala tak citlivě 
vyzpívat ve svých písních. Jak se těchto 
náročných skladeb zhostí Teens Jazzband 
Velké Losiny, si posluchači mohou při-
jít poslechnout nejen na běžné akce této 
kapely, ale právě i na zmíněný koncert, 
kterým připomene tuto velkou osobnost, 
jakou Billie Holiday bezesporu je. -ich-

Jazzová dáma Billie Holiday.  Foto: archiv
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