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Na narozeninovou oslavu se slétly desítky Motýlů

Takovou oslavu narozenin Šumperk 
již dlouho nezažil. Třetí zářijovou so-
botu zaplnily klášterní kostel desítky 
gratulantů, aby popřály vše nejlepší 
svému Lojzíkovi. Zakladatel Šum-
perského dětského sboru Alois Motýl 
totiž slavil osmdesátiny.

„V Šumperku žije osmadvacet tisíc 
lidí, z nichž každý pomáhá skládat 
svým životem a prací mozaiku života 
města. Někdo přispívá střípky vět-
šími, někdo menšími, více či méně 
třpytivými. Jsou však mezi námi také 

lidé, kteří v historii města zanecháva-
jí nesmazatelnou stopu. Jsou to vždy 
lidé, kteří mají za sebou nejen nád-
herné pracovní výsledky, ale kromě 
toho působí na své okolí těmi nejlep-
šími lidskými hodnotami, a dělají tak 
lepšími lidi kolem sebe. Dovolte mi 
velké poděkování člověku, který již 
takovou stopu v Šumperku zanechal, 
stále ji prohlubuje a je dnes s námi,“ 
řekl v úvodu slavnostního koncertu 
Šumperského dětského sboru v kláš-
terním kostele starosta Zdeněk Brož, 

který současně tlumočil blahopřání 
radních a zastupitelů. Šumperk je 
podle něj především díky Lojzíčku 
Motýlovi krásnou hudbou zasažené 
město, které dnes zcela prokazatel-
ně sklízí ovoce zaseté před padesáti 
lety. 

Jméno Aloise Motýla zná v Šum-
perku snad každý. Není proto divu, 
že kromě současných členů sboru, 
který dnes vedou Helena Stojaníko-
vá a Aloisův syn Tomáš, přišli osla-
venci popřát i členové bývalí. Mnozí 

z nich při zpěvu Lojzíkových oblí-
bených písní neskrývali dojetí. Mezi 
gratulanty pak nechyběli ani sboro-
ví kolegové, do Šumperka například 
zavítal i jeho dlouholetý přítel Milan 
Uherek, sbormistr libereckého Seve-
ráčku a čestný občan Šumperka. Ten 
přirovnal přátelství s Lojzíkem ke 
skládačce puzzle. „Když to dáte do-
hromady, báječně to drží,“ podotkl 
s úsměvem.                Text a foto: -zk-

 Více o A. Motýlovi na str. 5 

výrobní závod Šumperk, Zábřežská 68, 
787 01 Šumperk,

tel., fax: 583 215 309, 583 224 801

EURO OKNA
DŘEVĚNÁ OKNA 

DVEŘE 
ZIMNÍ ZAHRADY

tel./fax: 583 224 801
            583 215 309

e-mail: sumperk@azeko.cz

www.azeko.cz

ZAMĚŘENÍ•VÝROBA•MONTÁŽ
DŘEVĚNÝCH OKEN, DVEŘÍ, ZIMNÍCH ZAHRAD

Místostarosta Petr Suchomel předal jménem města spolu s výtvarnicí Anežkou Ko-
valovou jubilantovi dárek - obraz od Jiřího Jílka, s jehož rodinou se Motýlovi úzce 
přátelili.

Více než stovka bývalých členů sboru připravila pro oslavence překvapení. Před 
Geschaderovým domem mu nejen zazpívali, ale ozdobili ho i pestrobarevnými 
motýlky.

Šumperské Motýly a liberecký Severáček pojí dlouholeté přátelství. Milan Uherek 
se svojí manželkou, kteří jsou s tímto sborem neodmyslitelně spjati, tak nemohli na 
narozeninovém koncertu chybět.

Inzerce:
724 521 552

Inzerce:
724 521 552
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Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

REFERENTA NA ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, 
KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních 
příslušníků  trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání 

jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání 
pedagogického směru 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost problematiky školství v oblasti výkonu státní správy 
a samosprávy * organizační schopnosti * komunikační dovednosti, samostatnost, fl exibilita * 
znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů * zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů * získaná zvláštní odborná způsobilost na úseku školství vítána * 
znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění * znalost zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů * občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost 

práce na PC a znalost českého jazyka * dobrý zdravotní stav * řidičské oprávnění skupiny „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 odborných 

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

Hlavní zaměření činnosti: vedení organizačně správní agendy základních škol ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností * konzultační a poradenská činnost v ucelené odborné 
oblasti základního školství * vyřizování přestupků na úseku školství v obvodu obce s rozšířenou 

působností * zajišťování správy rejstříku škol a školských zařízení v územním celku
Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády č. 130/2009 Sb., kterým 
se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 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 01.11. 2009 nebo 
dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 7.10. 2009. Informace k pozici podá Hana Kolaříková, 

vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 231.

O byty je stále zájem. Potvrdila to 
i dražba, jež první zářijové pondě-
lí proběhla v obřadní síni šumperské 
radnice. Město v ní nabídlo zájemcům 
z řad veřejnosti dva neobsazené byty 
v domech v Zahradní ulici. 

Byt v Zahradní ulici č. 11 nabídlo 
město v dražbě již podruhé - poprvé 
v červnu za něj byl dražitel ochoten 
dát rovný milion, od zamýšlené koupě 
ale nakonec ustoupil, stejně jako druhý 
zájemce v pořadí. Během zářijové draž-
by svedlo „boj“ o zmíněný byt sedm 
dražitelů. Vyvolávací cena se postupně 
vyšplhala z tří set padesáti čtyř na osm 

set šedesát tisíc, které za byt o rozloze 
dvaasedmdesát metrů čtverečních na-
bídla Marie Hegerová z Nemile. 

V případě druhého bytu, jenž se na-
chází v domě v Zahradní ulici 15 a je-
hož podlahová plocha je třicet metrů 
čtverečních, se vyvolávací cena ztroj-
násobila. Šestnáct účastníků dražby 
začínalo na necelých sto dvaapadesáti 
tisících, nejvytrvalejší dražitelka, kterou 
byla opět Marie Hegerová, byla ochotná 
za byt zaplatit čtyři sta sedmdesát tisíc. 
Prodej obou bytů bez nájemního vzta-
hu schválili na svém zářijovém jednání 
zastupitelé.

Dražba cenu bytů znásobila

Investiční úvěr ve výši čtyřiceti 
milionů pomůže šumperské radnici 
s fi nancováním letošních investičních 
akcí, na něž získala dotace z Evrop-
ské unie. Ty totiž dostává město po 
částech, vždy s několikaměsíčním 
časovým odstupem po úhradě faktur 
dodavatelům, úvěrové peníze přitom 
zčásti půjdou i na úhradu městského 
podílu. 

Již před letními prázdninami oslo-
vila šumperská radnice několik peněž-
ních ústavů, v červenci pak výběrové 
řízení zrušila z důvodu „narušení kon-
kurence prostředí“, na město totiž do-
razila pouze jediná nabídka. V novém 
poptávkovém řízení pak podaly nabíd-
ky dva peněžní ústavy. „Rozhodli jsme 
se přijmout nabídku Československé 
obchodní banky, která je velmi zajíma-

vá. Úroková sazba je totiž tvořena jed-
noměsíčním priborem a marží 0,89%. 
Hodnota jednoměsíčního priboru se 
přitom aktuálně pohybuje kolem 1,5%. 
Celková výše úrokové sazby tak činí 
necelých 2,4%,“ vysvětlil šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, 
že peníze bude možné čerpat podle 
potřeby a průběžně je dokrývat z dota-
cí. Současně připomněl, že úvěr město 
použije pouze na investiční akce, na 
něž získalo dotace od státu či Evropské 
unie, konkrétně na  překlenutí časové-
ho nesouladu mezi úhradami dodava-
telských faktur a poskytnutím dotace 
a také na zajištění povinného spolu-
fi nancování těchto projektů ze strany 
města. Zastupitelé tak čtyřicetimilio-
nový úvěr schválili s tím, že je splatný 
do 27. září 2012.

Město přijme investiční úvěr

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 17. září 2009 
mimo jiné

* vzalo na vědomí výsledky hospo-
daření města Šumperka k 30. červnu 
letošního roku. V této souvislosti po-
dotkl zastupitel a předseda Finančního 
výboru František Merta, že v porovnání 
s očekávaným krizovým scénářem vý-
voj ve sledovaném období nevybočo-
val z průměru let předchozích. Situaci 
je však podle něj nutné zhodnotit ještě 
v říjnu a případně přijmout potřebná 
opatření. Zastupitelé současně vzali na 
vědomí výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města k 30. červnu 
2009.

* schválilo prodej akcií společnosti 
Obchodní korzo, jež město vlastní, ma-
joritnímu držiteli akcií této společnosti, 
kterým je pražská fi rma For Leas a.s. 
1413 kusů akcií v nominální hodnotě 
čtrnáct milionů sto třicet tisíc korun, jež 
představují podíl na základním jmění 
společnosti ve výši 16,61%, prodá měs-
to pražské společnosti za dva miliony 
korun. „Jde o velmi korektní nabídku, 
navrhuji ji přijmout,“ uvedl šumperský 
starosta Zdeněk Brož. „Nastala doba, 
kdy držené akcie již neodpovídají pů-
vodnímu záměru a nabízí se otázka, co 
s podílem. Tento návrh se jeví vhodněj-
ší než akcie veřejně nabídnout na trhu,“ 
podotkl předseda Finančního výboru 
František Merta. Zastupitelé vzápětí 
prodej akcií schválili.

* schválilo plnění plánu investiční 
výstavby k 31. srpnu 2009.

* schválilo investiční akci nazvanou 
„Revitalizace nám. Republiky - par-
kovací stání“ v letech 2009-2010 v cel-
kových nákladech 4,6 milionu korun. 
V této souvislosti uložili zastupitelé 
Radě města zapracovat do letošního 
rozpočtu jeden milion korun a do roz-
počtu roku 2010 částku 3,2 milionu 
na tuto akci. Zbývajících čtyři sta tisíc 
je součástí rozpočtu na letošní rok a je 
určeno na zpracování projektu. Bližší 
informace na str. 3.

* zabývalo se problematikou provo-

zování zimního stadionu. V této sou-
vislosti schválilo nový systém, jehož ga-
rantem bude od 1. ledna příštího roku 
společnost Šumperské provozní areály, 
kterou plně ovládají Podniky města 
Šumperka, jež dosud zimní stadion 
pro město spravovaly. Zastupitelé sou-
časně schválili poskytnutí fi nančního 
příspěvku z městského rozpočtu ve výši 
3,75 milionu společnosti Šumperské 
provozní areály na úhradu provozních 
nákladů a dalších 360 tisíc společnosti 
Hokej Šumperk 2003 a 1,516 milionu 
korun občanskému sdružení Hokejový 
klub Mladí Draci Šumperk na úhradu 
nákladů spojených s pronájmem ledové 
plochy. Radě města uložili zastupitelé 
dopracovat problematiku příslušných 
smluv o poskytování fi nančních pří-
spěvků, zapracovat zmíněné částky do 
rozpočtu příštího roku a vyřešit ukon-
čení stávajícího systému provozování 
zimního stadionu prostřednictvím 
dnešního nájemce. 

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej pozemku pod 
terasou a chodníkem na Bratrušov-
ském koupališti společnosti Podniky 
města Šumperka, která areál spravuje 
a jež letos zrekonstruovala celý objekt 
zázemí koupaliště a také přilehlou te-
rasu. 

* Další byty, které dnes vlastní měs-
to, budou mít ještě letos nové majitele. 
Místní radnice se totiž začátkem le-
tošního roku rozhodla prodat vybrané 
byty a nebytové prostory stávajícím 
nájemníkům. V září schvalovali zastu-
pitelé prodeje již počtvrté, tentokrát 
šlo o dvanáct bytů v Zahradní ulici 11, 
13, 15 a 17 a prodej dvou bytů v ulici 
B. Němcové 6.

Kromě bytů prodává město také vy-
brané nebytové prostory. V této sou-
vislosti zrušili zastupitelé své usnesení 
z letošního dubna, jež se týkalo prodeje 
nebytových prostor v domě v Temenic-
ké ulici 89. Dodatečně se totiž zjistilo, že 

nejde o dva nebytové prostory, ale o tři. 
Zastupitelé tak schválili jejich prodej 
všem třem nájemcům. Současně schvá-
lili prodej prostor v Temenické ulici 91 
České poště, jež zde má svoji pobočku.

* ZM schválilo prodej části pozem-
ku u archivu v ulici Bří Čapků Pavlu 
Dvouletému, který zde zřizuje pohřeb-
ní službu. Pozemek chce využít pro po-
třeby fi rmy, zejména pak pro parkování 

návštěvníků pohřební služby. Za metr 
čtvereční zaplatí kupující pět set korun.

* ZM schválilo prodej částí pozem-
ků o celkové výměře 158 m2 při Slo-
vanské ulici manželům Valentovým 
za cenu 31 300 Kč. Jedná se o pozemek 
pod zpevněnou plochou sloužící jako 
parkoviště k polyfunkčnímu domu 
a pozemek pod opěrnou zdí.

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Vznik republiky:
 pietní setkání a koncert

Pietní setkání, vernisáž výstavy a večerní koncert se 
odehrají poslední říjnové pondělí v Šumperku. Město 
si tak připomene jedenadevadesát let od vzniku sa-
mostatného československého státu.

Výročí vzniku Československa uctí v pondělí 
26. října Šumperané v 16.30 hodin u pomníku prv-
ního prezidenta T.G. Masaryka na stejnojmenném 
náměstí u Gymnázia. Vzpomínkový akt již tradičně 
pořádá místní radnice spolu se Svazem protifašis-
tických bojovníků, Konfederací politických vězňů 
a Českou obcí sokolskou. 

O půl hodiny později zahájí v místním muzeu ver-
nisáží výstavu nazvanou Jaký byl listopad 1989. Díky 
zachovaným dokumentům šumperského Občanské-
ho fóra a materiálům z dramatických dnů roku 1989 
představí výstava, kterou pořádá ve spolupráci s mu-
zeem město Šumperk, listopad 1989 v našem regio-
nu. 

Večer si pak hudbymilovná veřejnost připomene 
výročí vzniku samostatného státu během koncertu 
Moravské fi lharmonie Olomouc a vynikajícího vio-
loncellisty Tomáše Jamníka, jenž bude poctou An-
tonínu Dvořákovi. Pod taktovkou Petra Vronského 
nabídne v 19.30 hodin ve velkém sále Domu kultu-
ry jeden z nejstarších symfonických ansámblů u nás 
Symfonii č. 9 e moll „Novosvětská“. Koncert pořádají 
v rámci cyklu Klasika Viva, kterou zaštiťuje Agentura 
J+D Romana Janků, Město Šumperk a místní Dům 
kultury, fi nančně ho podpořil Olomoucký kraj. Vstu-
penky si mohou zájemci koupit v pokladně Domu 
kultury Šumperk a v Regionálním a městském infor-
mačním centru. -zk-

Přízemí radnice obsadili stavaři
Důstojného prostředí se během 

několika měsíců dočkají všichni, 
kteří zamíří do podatelny či poklad-
ny v historické budově radnice na 
náměstí Míru. Celé přízemí totiž 
prochází proměnou, jejímž výsled-
kem bude jednotná „tvář“ vstupního 
prostoru. V souvislosti s rekonstruk-
cí, která odstartovala včera a jež si 
vyžádá 1,8 milionu korun, se některé 
kanceláře přestěhovaly do provizor-
ních náhradních prostor.

„Podatelnu a pokladnu najdou 
občané v kanceláři číslo 402, jež se 
nachází hned za informacemi v levé 
části přízemí. Svoji kancelář musely 
opustit i dvě pracovnice fi nančního 
odboru, které mají na starosti po-
platky za odpady. Přestěhovaly se do 
zasedací místnosti ve druhém patře, 
dveře číslo 605,“ říká vedoucí kan-
celáře tajemníka Marie Dvořáčková 
a dodává, že telefonní čísla zůstávají 
po přesměrování stejná. „Vzhledem 
k provizornímu stavu doporučuje-
me lidem, aby více využívali platbu 
prostřednictvím platební karty. Ho-
tově pak mohou platit i v pokladně 
v naší druhé úřadovně v Jesenické 
ulici, kde budou mít větší komfort,“ 
doporučuje Dvořáčková.

Díky přestavbě pravé části příze-

mí radnice dostane pokladna stej-
nou podobu jako informace v levém 
křídle, podatelna se pak přestěhuje 
do prostor, v nichž dosud sídlila 
právě pokladna. Upravená místnost 
přitom bude mít spolu se sousední-
mi kancelářemi nové protipožární 
dveře se skleněnou výplní, stejné 
jako mají kanceláře oddělení správy 
majetku, jež na rekonstruované pro-
story navazují.

Jakmile stavaři dokončí práce 

v této části přízemí, přesunou se do 
levého křídla, kde vymění všechny 
vstupní dveře kanceláří fi nančního 
a plánovacího odboru. V budoucnu 
by pak měl středový prostor pod 
schodištěm doplnit výtvarný prvek. 
„Celé přízemí se opticky sjednotí 
a ještě více prosvětlí,“ podotýká ve-
doucí kanceláře tajemníka. První 
etapa rekonstrukce, kterou má „na 
triku“ místní fi rma SAN-JV, podle 
ní potrvá pět až šest týdnů. -zk-

Tato část přízemí radnice se během šesti týdnů promění k nepoznání. Díky 
přestavbě dostane například pokladna stejnou podobu jako informace v levém 
křídle.  Foto: -zk-

Nemá váš pes čip? 
Riskujete pokutu

Již zítra by v Šumperku měli mít všichni psi starší tří 
měsíců, pokud nejsou tetováni, svůj čip. Jejich držite-
lům to nařizuje vyhláška, jež začala platit přesně před 
rokem, tedy 1. října 2008. Lidem, kteří své zvíře dosud 
neočipovali, hrozí pokuta.

„V evidenci poplatku ze psů jsme minulý týden měli 
1891 psů, z nichž třináct set třicet šest má čip nebo 
tetování. Bez trvalého označení tedy zůstává pět set 
padesát pět psů,“ uvedla Hana Šrotová z fi nančního 
odboru šumperského Městského úřadu. Současně při-
pomněla, že každý držitel, jehož pes je v evidenci měs-
ta, již loni obdržel poštou od fi nančního a plánovacího 
odboru Potvrzení o řádném přihlášení psa k místnímu 
poplatku ze psů, na jehož základě veterinář označí psa 
mikročipem a zařídí vše potřebné. Označení zvířete 
čipem totiž platí lidem město. Loni přitom vydalo na 
tuto službu tři sta sedmnáct tisíc korun, letos zatím ne-
celých dvě stě třicet osm tisíc.

Na fi nanční a plánovací odbor místní radnice se pak 
musí vydat ten, jehož pes není dosud nahlášen a sa-
mozřejmě ten, kdo si psa nově pořídí. Na městě mu 
jeho čtyřnohého „přítele“ zaevidují a držitele přihlásí 
k místnímu poplatku ze psů. Teprve poté obdrží cho-
vatel psa potvrzení, na jehož základě veterinář provede 
čipování na náklady města. V Šumperku přitom pro-
vádějí označování psů mikročipem na základě roz-
hodnutí Rady města všichni čtyři místní veterinární 
lékaři. „Držitel je povinen přihlásit psa na fi nančním 
a plánovacím odboru do patnácti dnů od chvíle, kdy 
si ho pořídil. Trvalé označení mikročipem se pak týká 
psů starších tří měsíců. Ti, kteří tak neučiní, riskují po-
kutu,“ zdůraznila Šrotová a dodala, že ohlásit je třeba 
i ukončení chovu psa, a to do patnácti dnů od jeho 
prodeje, darování, utracení či uhynutí.  -zk-

Náměstí Republiky čeká zásadní změna
Zásadní proměna čeká v nejbližších měsících 

nejen ulici J. z Poděbrad, ale i přilehlé náměstí Re-
publiky. Záměru jeho revitalizace dali šumperští 
zastupitelé „zelenou“ letos v lednu, o osm měsíců 
později pak schválili částku 4,6 milionu korun, jež 
představuje náklady na celou investici. Do vlastní 
realizace se přitom chce město pustit v nadcháze-
jících týdnech s tím, že rekonstrukci dokončí příští 
rok.

Komise architektury a výstavby se loni v prosinci 
zabývala hned třemi variantami řešení prostoru ně-
kdejšího „Gottwalďáku“, které předložil projektant 
Luděk Cekr, jehož dílem je i projekt revitalizace 
ulice J. z Poděbrad. Tentokrát si navíc přizval ke 
spolupráci i místního architekta Ivo Skoumala. Vy-
braný model, který letos v lednu schválili zastupite-
lé, dává prostor jak dopravě, tak chodcům i zeleni. 
„Koncepce pojetí prostoru u domu zvaném „rohlík“ 
byla limitována hned několika faktory. Kromě po-

měrně velké koncentrace pěších, kteří se pohybují 
po Langrově ulici směrem k „hokejce“, sídlišti či 
opačným směrem k poště a do centra, bylo nutné 
respektovat potřebu parkování a v neposlední řadě 
zakomponovat i propojení nově řešené autobusové 
zastávky při ulici J. z Poděbrad se schody ve svahu, 
které povedou na Polskou ulici,“ uvedl architekt Ivo 
Skoumal. Zvolená varianta podle něj upřednostňu-
je chodce. Část Langrovy ulice podél náměstí Re-
publiky směrem do centra města bude řešena jako 
obytná zóna s tím, že se na zmíněné komunikaci 
v místech přechodu od ulice Polské na vlastní ná-
městí vybuduje široký retardér. Ten zpomalí řidiče 
jedoucí směrem k poště.

Zachovaný zůstane dnešní třímetrový chodník 
podél domu na náměstí Republiky a nově zde vznik-
ne dva metry široký příčný středový chodník, jenž 
ve dvou místech doplní zpomalovací pruhy. Nový 
chodník olemuje, stejně jako už zmíněný stávající, 
vzrostlá zeleň, která vytvoří přirozenou bariéru mezi 
parkovištěm a obytným domem. Vlastní dlážděné 
parkoviště tak bude rozděleno na dvě části propoje-
né retardéry a vejde se na něj celkem jednapadesát 
vozidel, tři stání přitom budou vyhrazena pro zdra-
votně postižené osoby. Vjezd a výjezd z parkoviště 
bude pouze v jednom místě, a to v části naproti vjez-
du do podzemních garáží v novém Paláci Schönberg. 
Projekt počítá rovněž s vybudováním veřejného 
osvětlení, pořízením nového mobiliáře a se zeleným 
ostrůvkem uprostřed parkoviště. „Zde navrhujeme 
vzrostlý strom s velkou korunou. Vzhledem k ná-
zvu náměstí se přímo nabízí lípa. Nevylučujeme ale 
ani jeho nahrazení uměleckým prvkem,“ připustil 
Skoumal. -zk-

Náměstí Republiky, přezdívané zejména staršími jako 
„Gottwalďák“, čeká rekonstrukce. Ta odstartuje v nej-
bližších týdnech a novou podobu by měl mít tento pro-
stor na jaře.         Foto: -zk-



 strana 4Zpravodajství/Informace

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 
oblast Olomouc zve na 

„Dny otevřených dveří na 
stavbách“ - prohlídka Dětského  

domova se školou Šumperk 
- Vyhlídka

v sobotu 10. října 2009 
v době od 9 do 13 hodin

Ucelený komplex budov Domova 
zahrnuje školu s učebnami, školní 

jídelnou se společenským prostorem 
a kancelářemi, objekt bydlení dětí 
s posilovnou a šatnami, objekt pro 
„startovací“ bydlení a tělocvičnu. 

Stavba obdržela v soutěži 
Olomouckého kraje v kategorii 

Stavby občanské vybavenosti titul 
Stavba roku 2008 (1. místo).

Protože se jedná o výchovné školské 
zařízení s celoročním uzavřeným 
provozem, budou zájemci bráni 
na prohlídku po skupinách se 

začátkem prohlídky vždy v celou 
hodinu. Stavbou budou provázet 
autoři projektové dokumentace 

z fi rmy Stavoprojekt Šumperk, spol. 
s r.o. a pracovníci Dětského domova.

Obvodní policisté 
úřadují u „sousedů“

Nového prostředí se na přelomu 
roku dočkají policisté šumperského 
obvodního oddělení. V souvislosti 
s plánovanou rekonstrukcí v budově 
v Havlíčkově ulici 10 budou veškeré 
podněty řešit u svých „sousedů“ - v bu-
dově Územních odborů Policie České 
republiky v Havlíčkově ulici 8.

Rekonstrukce recepce a přilehlých 
prostor na obvodním policejním oddě-
lení odstartovala tento týden, budova 
proto bude z bezpečnostních důvodů 
pro veřejnost uzavřena. Opravy, které 
se realizují v rámci projektu Minister-
stva vnitra „P 1000“, potrvají přibližně 
tři měsíce. 

Veškerá oznámení, informace a po-
žadavky, spadající do kompetence ob-
vodního oddělení, tak budou policisté 
přijímat v sousední budově Územních 
odborů Policie ČR v Havlíčkově ulici 8. 
Zde také, po sdělení důvodu návštěvy 
na recepci, budou občané kontaktováni 
s příslušnými policisty. -red-

Radnice začne 
vysílat na rádiu PMR

Již šestým rokem probíhají každou 
první středu v měsíci dopoledne od 
8.30 do 9.30 hodin a večer od 20.30 do 
21.30 hodin na kanále 3 občanského 
rádia CB hodinové relace civilní ochra-
ny, jež organizuje místní radnice. První 
říjnovou středu přibude k tomuto vysí-
lání ještě večerní půlhodinová relace na 
kanále 3 občanského rádia PMR.

„Občanská radiostanice PMR se od 
CB mimo jiné liší jinou frekvencí, niž-
ší cenou a také tím, že ji lze zakoupit 
i v různých marketech,“ uvedl vedoucí 
bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
Na premiérové vysílání rádia PMR ve 
středu 7. října podle něj navážou pra-
videlné měsíční relace, a to vždy v době 
od 19.30 do 20 hodin. 

„Budeme rádi, když zájemci prv-
ní říjnovou středu poprvé vyzkoušejí 
spojení se šumperskou radnicí. Tento 
komunikační prostředek bude navíc 
používán i při situacích civilní ochra-
ny,“ dodal Skrbek. -zk-

Červený kříž 
se přestěhoval

Úřad Oblastního spolku Českého 
červeného kříže v Šumperku sídlí od 
1. října v nových prostorách. Z Jesenické 
ulice se přestěhoval do budovy Záchran-
né služby Olomouckého kraje v areálu 
místní nemocnice v Nerudově ulici 41. 
Kontakty zůstávají stejné: www.cckspk.
net, e-mail: sumperk@cervenykriz.eu, 
tel. č. 583 213 503, 739 017 376. Ošacovací 
středisko při OS ČČK Šumperk je ZRU-
ŠENO. D. Hejlová, 
 ředitelka OS ČČK Šumperk

Vážené absolventky, vážení 
absolventi, milé studentky a milí 

studenti současnosti, vážené 
a vážení - bývalé a bývalí i stávající 

- vyučující, nepostradatelné 
a nepostradatelní správní 

a techničtí zaměstnanci!!!... 
Všichni přátelé - příznivci 
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: 

na www.gymspk.cz (aktualizováno 
průběžně), podrobnější informace: 
Eva Pálková, palkovaeva@seznam.cz, 

telefon: 583 313 518.

Gymnázium slaví devadesátiny
Osudové devítky! Et gymnasium fatum suum habet... 

i gymnázium má svůj osud! Historie šumperského gymná-
zia je devadesátiletá a jeho založení je spjato s vytvořením 
samostatného státu v roce 1918!

Na Severní Moravě se po zábřežském gymnáziu jednalo 
o druhou střední školu tohoto typu. Duchovním otcem byl 
řídicí učitel Edvard Kubíček, první zápis byl proveden v září 
roku 1919 a příjemným překvapením bylo 77 českých stu-
dentů v prostředí s výraznou většinou německého obyvatel-
stva... Budovou ještě nebyl současný, moderní a mohutný 
komplex dvou budov a jedné tělocvičny, ale provizorní inte-
riéry významných šumperských objektů. Protože však insti-
tuce gymnázium stále více a velmi pozitivně zasahovala do 
společenského dění strategicky důležitého města, sílí hla-
sy volající po novostavbě... Od roku 1929 lze tedy hovořit 
o univerzálním reálném gymnáziu ve svébytném prostoru 
nové budovy...

Gymnaziální desetiletí jsou sinusoidní! Vzepětí, váleč-
ný sestup, poválečná euforie, normalizační SVVŠ - Střední 
škola všeobecně vzdělávací, pouze tříletá; posléze pak např. 
dělení na humanitní a přírodovědné větve či experiment 

s provozně-pracovním zapojením žáků této školy do výro-
by různého typu... Zlomový rok 1989 nabízí itinerář nových 
možností, jež v současnosti kulminují progresivními Rám-
covými  plány a v důsledku pak tzv. Novou státní maturi-
tou... 

A status quo?! To vše se týká pod vedením ředitele Vladi-
míra Vlčka téměř sedmi set studentek a studentů čtyřletého 
a osmiletého studia a více než šedesáti pedagogů stopro-
centně aprobovaných a důležitého technicky-personálního 
zázemí školy s vlastní tělocvičnou a jídelnou...

S troškou patřičné a potřebné nadsázky lze nabídnout 
instituci výchovně-vzdělávací, se studijním zaměřením 
všeobecným; čtyři roky se zde studují nepodmíněně, závaž-
nější případy mohou setrvat i osm let; vítáni jsou jedinci 
obého pohlaví s vrozeným zaujetím pro studium a přiro-
zenou touhou studovat i dále, tedy na univerzitách a všech 
typech vyšších a vysokých škol doma i za hranicemi; lze 
hovořit o symbióze studia a zábavy, věčného mládí stu-
dentstva a moudrosti zkušeností a věku kantorstva; nelze 
nevyjmenovat, co vše je nabídnuto k plnohodnotnému bytí 
na této škole: maximální dotace nepovinných a volitelných 
předmětů, zázemí pro velmi úspěšnou činnost sportovní, 
adaptační kurzy pro první ročníky v inspirativním prostře-
dí Jeseníků, lyžařské kursy v malebnosti Králického Sněž-
níku, cykloturistika, vodní sporty, profi lující poznávací 
kurzy a exkurze nejen v rámci republiky, výměnné pobyty 
v zahraničí, společenské vyžití v tanečních, na plesech, při 
besedách a různých znalostních soutěžích.... tato pavoučí 
síť utkaná v podobě pestrobarevné šachovnice králů, věží 
i pěšců je monitorována sítí počítačovou, jejíž struktura 
slouží výuce a nadstandardní komunikaci... a to vše i na 
www.gymspk.cz...

Otázku týkající se tajemství společného a osobního úspě-
chu si každý zodpoví sám, i v návaznosti na gymnaziální 
prehistorii, kdy slovo gymnos v řečtině znamenalo „nahý“ 
a pojmenovávalo fyzicky nahé antické sportovce... Až po 
staletích vycházejí z útrob tohoto typu školy, stále však slo-
vutného gymnázia, maturantky a maturanti do vzdělání 
oděni... E. Pálková

V sousedství budovy Gymnázia vyrostla zbrusu nová tělocvič-
na.      Foto: -zk-

Zasedání Zastupitelstva města 
Šumperka

ve čtvrtek 21. října v 15 hodin 
v zasedací místnosti úřadovny 

v Rooseveltově ulici
Program: Plán zimní údržby 

komunikací * Ceny města Šum-
perka 2009 * Finanční a majet-

koprávní záležitosti
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V úvodu našeho vyprávění o Aloi-
sovi Motýlovi uvádíme ukázku z jeho 
vlastního životopisu, psaného způso-
bem, který je pro něho tak charakteris-
tický:

Do Šumperka jsem přišel před šedesá-
ti léty v lednu 1949, když jsem předtím 
byl přijat do 5. ročníku kompozičního 
oddělení brněnské konzervatoře po ab-
solvování varhan tamtéž. Jako varha-
níci jsme měli povinnou kompozici a já 
byl mezi slepými jednookým králem. 
I zpychl jsem a šel za panem ředitelem 
Dr. Zd. Blažkem s několika svými vý-
plody v podpaždí. On byl hodný a asi 
si řekl, že trocha vzdělání budoucímu 
varhaníkovi uškodit nemůže. Když jsem 
však po prázdninách r. 48 vešel mezi ty 
komponující hochy - Gusta Křivinka, 
Vašek Lídl, Pepíček Berg, Luděk Podéšť 
atd. atd., tak mi bylo jasné, že jsem ně-
kde, kde nemám být. K jejich cti musím 
říci, že se ke mně chovali přátelsky a ne-
povýšeně. Ovšem slepým mezi vidoucími 
jsem být nedovedl a pátral po možnosti 
pracovní ve školství, protože nad varha-
níky se už stahovaly mraky. A tak jsem 
se octl v Šumperku jako učitel klavíru 
a hudební nauky na LŠU. Udělal jsem si 
státnici z klavíru a pak i ze řízení sbo-
ru, neb v Šumperku byl smíšený sbor 
- téměř bez mužů. Těm několika jsem 
doporučil, že by pro ně bylo lepší, kdyby 
posílili již také nepříliš početné Pěvec-
ké sdružení severomoravských učitelů  
v blízkém Zábřehu. A tak jsem někdy 
uprostřed padesátých let založil Pěvecké 
sdružení šumperských učitelek. A táhl to 
přes deset let. Stali jsme se brzy docela 
slovutnými, bývali jsme zváni na krajské 
festivaly, dokonce se nám dostalo cti zú-
častnit se festivalu „Janáčkovy Hukval-
dy“ a ostravští skladatelé nás obdařili 
díly, která jsme i provedli. Leč čas nelze 
zastavit, a tak to s neúprosně přibýva-
jícím věkem členek sboru  začalo jít od 
desíti k pěti. I dostal jsem nápad, který 
mi připadal velmi moudrý, neb logický: 
vychovat si nové mladé zpěvačky z vlast-
ního chovu.

S  prvními dětmi jsem začal asi v ro-
ce 1960. Přál tomu i fakt, že se žádalo 
po žácích klavíristech, aby zpívali ve 
sboru, když už nemohou společně hráti 
v orchestru jako houslisté a jim podobní. 
I byl jsem pověřen. Nahnali mi tam přes 
stovku dětí… roztálo to jako první sníh 
a za rok jsem prosadil, že účast bude 
dobrovolná. Asi třicítka z loňska se vrá-
tila a začalo to nebýt tak zoufalé, takže 
jsme veřejně, v září 1962, instituovali 
Šumperský dětský sbor s 53 dětmi na 
první zkoušce. Bohužel byla mezi nimi 
více než třetina tuhých nezpěváků. 

To, že děti přišly a sbor vznikl, byla 
jedna strana mince. Druhou byla sku-
tečnost, že s tímto druhem provozová-
ní hudby neměl nový sbormistr zatím 
žádné zkušenosti a jeho osobní pocti-
vost, lidská i muzikantská, se s tím vy-

rovnávala velmi obtížně. 
Byl jsem v tomto směru bez zkušenos-

tí, ale mým vzorem byl tehdy František 
Lýsek a z jeho publikací jsem se dozvě-
děl, že dítě bez hudebního sluchu neexis-
tuje - a pokud ano, že je zároveň také 
hluchoněmé. Já jsem mu uvěřil a vzal 
na vědomí. Dodnes. Protože jsem se také 
dodnes s hluchoněmým zpěváčkem ve 
sboru nesetkal. Je to tak, ale je to někdy 
hrozné, to mi věřte! A pak, dá se říci 
hned, přišly různé soutěže, a protože ne-
rad působím dojmem zbabělce, tak jsem 
do všeho šel. A všechny, včetně krajských 
kol, jsme v té době vyhrávali. Dřel jsem 
s těmi „hlucháčky“, co mi jen čas dovolil. 
A vyhledával repertoár k jejich možnos-
tem a hlavně, pokud to šlo, tak neznámý, 
aby na nás neprasklo, že nic neumíme, 
neb to by byl konec, protože bez úspěchu 
bych při té dřině děti ve sboru neudr-
žel. A jezdil jsem po dětskosborových 
koncertech, seminářích, festivalech, 
pracovních soustředěních sborů, a tak 
se důkladně ubezpečoval o své absolut-
ní neschopnosti, protože všichni všude 
všechno uměli - Mou hvězdu nastudova-
li za jednu zkoušku, zatímco já jsem tím 
samým týral své děti už třetí rok. Jako 
by mi to nestačilo, ještě jsem kolem toho 
- asi pětašedesátého roku potkal v Jihla-
vě Severáček. To byla málem má smrt. 
Něco takového jsem do té doby neviděl 
ani neslyšel. Byl jsem z toho tehdy velmi 
špatný a neoběsil se zřejmě jenom proto, 
že mne má hodná žena měla ráda a měli 
jsme tři malé děti.

Nadsázka, pro autora těch řádků tak 
charakteristická, dává tušit, jak obtížné 
jsou začátky i pro sbor, jehož kvalitu 
dnes považujeme jaksi od počátku za 
samozřejmou. Nicméně je třeba dopl-
nit, že vedle hudebních kvalit se Aloi-
sovi Motýlovi rychle podařilo najít 
takový způsob práce s dětmi, který je 
bavil a byl pro ně přitažlivý, takže dětí 
přes nároky na ně kladené neubývalo, 
naopak přibývalo a úměrně s tím rostla 
i kvalita sboru. Nováček ze Šumperka 
se po pouhých pěti letech zařadil v ná-
ročné celostátní soutěži v Havířově 
mezi první šestici oceněných sborů, 
a rázem tak získal renomé sboru výbě-
rového. Jeho sebevědomí tím ale nijak 
nadměrně nevzrostlo, o tom, jak se učil 
a hledal dál, mluví například jeho krás-
né vyznání, nazvané Já a Severáček - je 
to další vyprávění o krásném celoživot-
ním  vztahu k Severáčku a manželům 
Uherkovým.

Nad termínem „výběrový sbor“ se 
v Šumperku vždy jen shovívavě usmí-
vají - ve městě této velikosti se skutečně 
nedá očekávat, že se sejde početná sku-
pina dětí mimořádně disponovaných, 
které stačí pouze usměrnit a už se zpívá. 
Motýlova fi lozofi e se dá vyjádřit slovy 
„když chtějí zpívat a neumějí to, musí-
me je to naučit“. Kolik za touto větou je 
práce, často individuální s jednotlivými 

dětmi, si umí představit právě zase jen 
sbormistr. Ale dokladem, jak tuto práci 
a její výsledky vnímá v Šumperku ve-
řejnost, je okřídlená věta „Motýli snad 
naučej zpívat i hrábě!“ 

První velký úspěch sboru znamenal 
i velký nárůst aktivit - Šumperský dětský 
sbor začal být zván na festivaly, účinko-
val na významných koncertech, byl vy-
slán do zahraničí. Potřeba připravit děti 
na náročnější úkoly vyvolala v život pří-
pravné sbory - napřed jeden, nakonec 
čtyři. A to vše znamenalo čas, práci a za-
se práci, a tak sil jednoho člověka, který 
to vše realizoval, začalo pomalu ubý-
vat. A v této situaci zapracovala šťastná 
shoda okolností - syn, který absolvoval 
pedagogickou fakultu, se začal (jako 
učitel hudební výchovy) o práci svého 
otce hlouběji zajímat. Našel se osvícený 
ředitel Domu pionýrů a mládeže, který 
oba znal, a nabídl tento dům jako další 
záštitu sboru, což mu umožnilo vytvo-
řit místo druhého sbormistra - tak se 
Tomáš Motýl stal ofi ciálním a plně za-
městnaným pomocníkem svého otce. 
Jak tato spolupráce vzkvétala a s při-
bývajícími lety nakonec přerostla až 
ve výměnu rolí, to už zná většina našich 
čtenářů přímo z koncertního života, ve 
kterém sbor, který začal být označován 
a nakonec i ofi ciálně přijal název Motýli 
Šumperk, hrál a hraje velmi výraznou 
roli. Máme-li se ale vrátit k osobnosti 
Aloise Motýla, je třeba připomenout, že 
taková spolupráce dvou generací vůbec 
není snadná ani samozřejmá a svědčí 
o velké pedagogické schopnosti a lidské 
citlivosti otce právě tak jako o dobrém 
vychování a dalších výtečných vlastnos-
tech jeho syna.  

Není cílem tohoto článku vypočítávat 
úspěchy sboru. Bylo jich hodně - Haví-
řov, Jihlava, Olomoucké Svátky písní, 
několik 1. míst v ústředních kolech ko-
morních sborů v Pardubicích, zahraniční 

zájezdy a soutěže. Alois Motýl se vždy 
bránil (a brání) přeceňování těchto vidi-
telných úspěchů a odmítá je podrobněji 
vyjmenovávat - největším úspěchem jsou 
podle něho děti, které do sboru přišly 
jako typičtí nezpěváci a odcházejí do ži-
vota vybaveny přinejmenším schopnos-
tí dobře zpívat. Přičemž několik z nich 
tuto schopnost úspěšně povýšilo i na 
celoživotní povolání. A kolika dětem ve 
svém volném čase pomohl s přípravou 
ke zkouškám na konzervatoř a další ško-
ly hudebního zaměření, to snad dnes už 
neví ani on sám.

Šumperský dětský sbor ale zdaleka 
není jedinou aktivitou, ve které hraje 
jméno Aloise Motýla první a nejdůleži-
tější úlohu. Když se na konci osmdesátých 
let začaly proměňovat velice populární 
a krásné Svátky písní Olomouc v meziná-
rodní soutěž, převzali v Šumperku jejich 
původní ideu nesoutěžního sborového 
festivalu a vznikl neméně oblíbený a krás-
ný festival Krajina zpěvu Šumperk. Usku-
tečnil se celkem sedmkrát, vždy po dvou 
letech, první v roce 1989, a vysloužil si od 
návštěvníků - sbormistrů, kteří se sem 
houfně začali sjíždět, ocenění jako „nej-
lepší, nejpříjemnější a nejpohostinnější 
festival této země“. Samozřejmě hlavním 
lákadlem byla promyšlená dramaturgie 
jednotlivých koncertů festivalu. Speciali-
tou pak byl Smíšený sbor „Krajina zpěvu“, 
sestavený z přítomných sbormistrů, zpě-
váků Scholy od sv. Jana Křtitele v Šumper-
ku, bývalých členů Šumperského dětské-
ho sboru a dalších milovníků sborového 
zpívání, se kterými Milan Uherek během 
festivalu piloval vybrané skladby - úvodní 
sbor z Prodané nevěsty, jindy školní scé-
nu z Jakobína, smíšené sbory Janáčkovy 
nebo Bartókovy, každý ročník něco no-
vého a vždy současně každá zkouška pro 
vnímavého účastníka jako názorné po-
učení, jak pracovat se sborem. 

 Pokračování na str. 6

Sbormistr Alois Motýl (o něm a s ním namísto rozhovoru)

Alois Motýl zasvětil celý svůj život dětem a sborovému zpěvu. Na snímku se svými 
pravnučkami.  Foto: -pk-

Osobnost
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Pokračování ze str. 5
Koncepce jednotlivých ročníků Krajiny zpěvu byly 

rozmanité, ale jeden se zapsal do historie festivalu 
nesmazatelně: v roce 1999 byl celý festival připraven 
k sedmdesátinám Petra Ebena a na sedmi koncertech 
byly zde provedeny snad všechny skladby, které autor 
pro dětské a dívčí sbory napsal. Třídenní soustředění na 
tvorbu jediného autora dalo jedinečně vyniknout bo-
hatství invence a tvorby této výjimečné osobnosti české 
hudby a osobní přítomnost vlídného skladatele byla 
i pro děti silným zážitkem. K lítosti všech, návštěvníků 
i pořadatelů, festival po roce 2001 zanikl. Proč? Vysvět-
luje to Tomáš Motýl: nastalo dilema - buď sbor nebo 
festival, obojí se kvalitně nedalo stihnout. A tak zvítězil 
sbor. Ale ještě dnes Alois Motýl napsal „Krajina zpěvu 
- té je mi dost líto!“

Rozsah článku nám nedovolí víc než alespoň vyjme-
novat další aktivity neúnavného sbormistra:

Zlatá lyra - nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých 
sborů ze Šumperska a okolí. Začala v Postřelmově, ale 
brzy se přestěhovala do Šumperka a rychle získala charak-
ter všech Motýlových aktivit. Letos proběhl její 39. ročník 
za účasti 18 sborů, 6 z nich bylo z mateřských škol!

Preludium - každoroční cyklus koncertů, předsta-
vující mladé interprety a spojený i se snahou získat pro 
komorní hudbu stejně mladé posluchače. Probíhá ne-
přetržitě od poloviny sedmdesátých let a jako začínající 
umělci v něm vystoupilo mnoho dnes velmi slavných 
osobností. Patronát nad prvními deseti ročníky přijala 
známá rozhlasová redaktorka Anna Hostomská, která je 
osobně uváděla.

Asi dvacet let byl Alois Motýl předsedou Kruhu přátel 
hudby v Šumperku, dlouhá léta pracoval jako člen od-
borné rady pro dětský sborový zpěv, jako člen ústřed-
ních porot, lektor seminářů a tak dále.

S radostí můžeme na konci tohoto povídáni konstato-
vat, že 60 šumperských, aktivitami nabitých let nezůsta-
lo bez povšimnutí - Alois Motýl je mimo jiné nositelem 
Ceny Františka Lýska, Ceny Bedřicha Smetany, je čest-
ným občanem města Šumperka.

Za celoživotní dílo ve prospěch amatérského hu-
debního umění mládeže mu byla v roce 2009 udělena 
cena ministra kultury České republiky.

 Jaroslava Macková 
 (článek byl se souhlasem redakce 
 převzat z časopisu CANTUS 2/2009)

Sbormistr Alois Motýl 
(o něm a s ním namísto rozhovoru)

Kulturní okénko/Informace

Kulturní okénko

Knihovna pokračuje 
v Klubu podvečerního čtení

Další setkání Klubu podvečerního čtení Lepore-
lo chystá Městská knihovna Šumperk. Setkání dětí, 
rodičů nebo prarodičů s dětskou literaturou, věno-
vané pětadvacátým narozeninám knihovny Sever, 
proběhne ve čtvrtek 8. října v 17 hodin v prostorách 
knihovny v Temenické ulici 5. Součástí programu je 
slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Můj kama-
rád Ferda a Prázdninové nenudy.  -red-

Na zámku se představuje 
svět očima dětí

Půvabný zámek ve Velkých Losinách nabízí vý-
stavu výtvarných prací žáků Základní školy a střed-
ní školy Pomněnka o.p.s. v Šumperku. Svět očima 
dětí z Pomněnky mohou zájemci poznat z výrobků 
různých výtvarných technik - z obrazů, keramiky, 
batiky a dalších. Výstava je k vidění v měsících září 
a říjnu v prostorách kolem pokladny velkolosinské-
ho zámku.  -pm-

Stromy jako domy vyrostou 
ve výstavní síni muzea

Výstavu nazvanou Stromy jako domy připravilo na 
nadcházející měsíce šumperské muzeum ve spolu-
práci s Dětským muzeem Brno a místní Vilou Doris. 
Výstava představí stromy nejen jako rostlinné jedince 
či druhy, ale především jako domov pro četné dru-
hy dalších živých organismů. V rámci výstavy, která 
bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. října v 17 ho-
din, jsou připraveny rovněž komentované prohlídky 
a dílny.  -red-

Mezi knihy zavítají loutky
Městská knihovna Šumperk pořádá ve spolupráci 

s Klubem dětských knihoven SKIP Výstavu loutek 
Vítězslavy Klimtové, spisovatelky, grafi čky, ilustrátor-
ky, známé „strašidloložky“ a objevitelky pohádkové 
země plné strašidýlek, skřítků, víl a rusalek. Pod ná-
zvem Potulná pohádková země si ji mohou zájemci 
prohlédnout od 1. do 15. října.

Zítřejší zahájení výstavy ve 13.30 hodin bude spoje-
no s pořadem Vítězslavy Klimtové a Pavla Půty. V po-
řadu plném písniček a povídání prove-
de hlavní čarodějka Pohádkové 
země Vítězslava Klimtová děti 
za pomocí skřítků Buklín-
ků svým světem skřítků, víl 
a nejrůznějších 
s t r a š i d ý l e k . 
Samotná výstava 
pak bude pří-
stupná veřejnos-
ti v otevírací době 
půjčovny, tedy od 
pondělí do středy a v pá-
tek od 12 do 17 hod., v sobotu pak 
od 8 do 12 hodin. V dopoledních ho-
dinách od 8 do 11 hod. je vhodná p r o 
návštěvy škol. Z organizačních důvo- d ů 
prosí knihovnice o dohodnutí termínu návštěvy 
školy či školky předem.  -zd-

▲ Svět skřítků je Vítězslavě Klimtové velmi blízký.

Bubeníci předvedou 
rytmickou smršť

Slet bubeníků vstupuje již do 8. ročníku a opět se za-
stávkou v šumperském Domě kultury. Svým pojetím je 
tento projekt naprosto ojedinělý a unikátní a  získal si 
velké renomé v celém hudebním světě. Dech beroucí 
rytmická show v podání světových bubeníků a asijských 
vokalistek se v pátek 16. října odehraje v česko-japon-
ském duchu jako konfrontace dvou hudebních stylů. 
Pořad, který odstartuje 
úderem půl osmé ve-
černí ve velkém sále, se koná 
za fi nanční podpory Olomoucké-
ho kraje. Vstupenky stojí v předprodeji 
sto padesát korun, v den akce pak o pa-
desát korun více.

Letošní Slet Bube-
níků je zaměřen 
na setkání dvou 
h u d e b n í c h 
zemí - česká 
klasika versus 
japonská tradice. 
Jednoduše  řečeno, 
na jednom pódiu se setkají hráči 
na klasické západní bicí nástro-
je, používané v rockové i ethno 
hudbě, a rodilí japonští hudeb-
níci, znalí stylu hry na tradič- n í 
japonské bubny a perkuse. Celkem se 
tak rozezní až dvě tuny nástrojů - bicích 
souprav, činelů, mnoha etnických bubnů 
a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely 
a především tradiční japonský perkusní nástroj „taiko“. 
Vizuální složku podpoří  tanečnice butó „Sawaka“, se 
kterou Pavel Fajt, vůdčí umělecký duch projektu, s úspě-
chem vystupoval v roce 2008 v Japonsku a pozval ji na 
letošní Slet.  -op-

▲ V Šumperku vystoupí i Leonard Eto.  Foto: archiv

Džemfest vstupuje 
do desátého ročníku
Původně to byla malá studentská akce... Je proto 

neuvěřitelné, že v říjnu oslaví populární šumperský 
festival Džemfest už desátý ročník. Hudebně-fi lmová 
přehlídka pro mladé se letos rozšíří na mnohá místa 
ve městě a vyvrcholí v pátek 23. října, kdy se na pódiu 
Domu kultury představí plejáda vynikajících klubo-
vých kapel.

„Festival jsme začali dělat úplně amatérsky v do-
bách středoškolských studií a nějak se to časem zvrtlo 
na tradici. Napřed se festival jmenoval Stoletý happe-
ning, pak Jamfest a posledních pět let se koná pod ná-
zvem Džemfest,“ vzpomíná jeden z pořadatelů Tomáš 
Atom. „Největším úspěchem je zájem lidí, kteří umějí 
vytvořit opravdu skvělou atmosféru, jež je mezi mu-
zikanty známá. Právě kvůli zdejšímu publiku kapely 
přijíždějí i za poloviční honoráře, jen aby si na Džem-
festu zahrály,“ uvedl pořadatel.

Hlavní hudební večer festivalu letos slibuje pes-
trý program napříč žánry. Nenabídne sice prvořadé 
hvězdy, ale spíše nová hudební jména, která se začí-
nají teprve prosazovat. Ať už to jsou dva písničkáři 
Xindl-X a Marek Ztracený či stále populárnější kapela 
Medvěd 009. Tahákem je také účast dechno formace 
Traband, která má za sebou dlouhou koncertní pau-
zu, či domácí borci O5&Radeček, kteří na Džemfestu 
pokřtí novou desku. V úvodu večera nebudou chybět 
ani vítězové tradiční soutěže Džemkap.

Doprovodný program letošního Džemfestu zavítá 
například do klubu Suterén, kde proběhne Warm Up 
Party, či do kina Oko, kde čeká na fanoušky kinema-
tografi e lahůdka v podobě kultovního snímku Trains-
potting (ve středu 21. října ve 20 hodin) s fenomenál-
ním hudebním podkladem. Džemfest se podívá po 
dva večery také do čajovny Čarovna, kde se uskuteční 
večer věnovaný orientální kultuře (24. října) a o tý-
den později (31. října) koncert známé reggae kapely 
Pawlač Zewls z Brna. Více informací o festivalu na 
www.dzemfest.o5.cz. -op-
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TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKY
 ROZLOŽITELNÉHO 

ODPADU

Základní vlastností bioodpadu je vy-
soká vlhkost, v uzavřených nádobách 
začne bioodpad okamžitě pracovat, tedy 
hnít. Důsledkem tohoto procesu je typic-
ký zápach linoucí se z kontejnerů. Už jen 
eliminace tohoto zápachu je velmi dobrý 
důvod, proč vytřídit biologický odpad ze 
směsného komunálního odpadu.

Bioodpad lze separovat naprosto ele-
gantně a čistě, bez všech vedlejších efektů, 
které naopak doprovázejí skladování ne-
tříděného odpadu. Občané města Šum-
perka mají možnost biologický odpad 
předat na sběrných dvorech (ulice Příčná, 
ulice Anglická), dále mohou využít se-
zonní rozmístění objemných kontejnerů 
pro bioodpad na předem stanovených 
stanovištích. Ve vybraných částech města 
již dnes funguje pravidelný svoz speciál-
ních domácích „popelnic“ určených pro 
bioodpad.

Základními formami separovaného 
sběru komunálního biologicky 
rozložitelného odpadu (BRKO) jsou: 
-  zajištění separovaného sběru BRKO 
 na kontrolovaných místech 
 (sběrné dvory), 
-  sezonní kampaně (umístění kontejnerů
 na určených místech dle předem
 vyhlášeného rozpisu), 
-  trvalé umístění kontejnerů nebo nádob
 na exponovaných místech (hřbitovy, 
 zahrádkářské kolonie), 
-  umístění sběrných nádob pro BRKO 
 trvale na úrovni skupiny domácností 
 (sběrná stanoviště), 
-  umístění sběrných nádob pro BRKO 
 trvale na úrovni jedné domácnosti. 

Vhodné BRKO k třídění: 
-  rostlinná hmota,
-  papírové ubrousky a sáčky, 
-  ovoce, zelenina, slupky, 
-  zbytky jídla rostlinného původu, 
- biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 
 a parků - tráva, větve, ……

Nežádoucí BRKO k třídění:  
-  sběrový papír - karton (papírové 
 krabice, karton, krabice od potravin 
 s potiskem, papírové pytle, noviny, 
 časopisy, reklamní letáky) - vhodnější 
 využít v rámci separovaného odpadu

 - papír,
-  textil, 
- vedlejší produkty živočišného původu  
 (zbytky jídel živočišného původu) ,
- režim veterinárního zákona. 

Nerozložitelné příměsi: 
-  plast (igelitové pytle a tašky, 
 mikrotenové sáčky, guma), 
-  kovy, 
-  minerální odpad (kameny, porcelán, 
 cihly, jiný stavební materiál), 
-  sklo. 

CO JE „BIOODPAD“
Podle zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb. se za odpad považuje každá movi-
tá věc, které se chceme zbavit, máme 
v úmyslu se jí zbavit nebo máme po-
vinnost se jí zbavit. V případě, že tento 
odpad lze pomocí anaerobního nebo 
aerobního rozkladu rozložit na stabilní 
organickou hmotu, mluvíme o bioodpa-
du. Způsob zpracování a využití závisí na 
typu bioodpadu. K rozkladu se používají 
mikroorganismy, bakterie, plísně, kva-
sinky a drobní živočichové. Obecně lze 
za biodopad považovat jakýkoliv odpad, 
který lze kompostovat, případně použít 
do bioplynové stanice. Biologicky rozloži-
telný odpad se označuje zkratkou „BRO“, 
zvláštní podskupinou BRO jsou biologic-
ky rozložitelné komunální odpady, které 
jsou označovány zkratkou „BRKO“.

Mezi BRKO dle katalogu odpadů patří: 
- biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
 a stravoven,
- jedlý olej a tuk,
- dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
- odpady ze zahrad a parků 
 (včetně hřbitovního odpadu),
- biologicky rozložitelný odpad,
- odpad z tržišť,
- uliční smetky,
- kal ze septiků a žump,
- odpad z čištění kanalizace.

Bioodpad je velmi cennou surovinou. 
V současné době dochází celosvětově 
k úbytku organické hmoty a ke ztrátě hu-
musu, který má pro kvalitu půdy zásadní 
význam. Zpracováním BRKO řízeným 
kompostováním dostaneme kvalitní 
kompost, který můžeme použít jako hno-
jivo na zemědělskou půdu, a nahradit tak 
chemická hnojiva, která jsou dnes běžně 

používaná. Každý zahrádkář přece ví, že 
nemůže očekávat kvalitní úrodu, pokud 
pořádně neprohnojí půdu - tedy nedá 
půdě potřebné živiny. Vyhozením biolo-
gického odpadu do kontejneru či popel-
nice ztrácíme nejen potřebnou organic-
kou hmotu, ale v okamžiku, kdy se tento 
odpad dostane na skládku, zahájí se na ní 
procesy shodné s procesy v bioplynových 
stanicích. Za nedostatečného přístupu 
vzduchu dochází k tvorbě nebezpečných 
skládkových plynů, převážně metanu. 
Tento proces se nastartuje již při vhoze-
ní BRKO do kontejneru. Zapáchá-li vám 
před domem kontejner na odpad, můžete 
si být jisti, že tam nějaký váš dobrý soused 
vyhodil biologicky rozložitelný odpad, 
který tam za nedostatečného přístupu 
vzduchu hnije, a vytváří tak nepříjemné 
pachy a produkuje nebezpečné bakterie.

Základem je oddělený sběr bioodpadů 
v domácnostech. Třídění odpadů „u zdro-
je” může zajistit kvalitní využití jednotli-
vých složek. V případě vytříděného bio-
odpadu nezáleží na tom, zda jej uložíme 
do kompostu nebo do sběrné nádoby na 
bioodpad. Podstatné je, že vytříděním se 
z odpadu stává surovina, která se dalším 
zpracováním zhodnotí. Vyvážením od-
padu do škarpy u silnice nebo na černou 
skládku o tuto surovinu přicházíme; na-
víc si kazíme vzhled a kvalitu okolí svého 
bydliště. Zdroj: www.biosance.cz ; 

 www.priroda.cz

KOMPOSTOVÁNÍ: 
CESTA UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE

Vyhozený bioodpad do směsného ko-
munálního odpadu se vyváží na skládky, 
kde přispívá k tvorbě skleníkových ply-
nů (především metan), toxických výluhů 
a samozřejmě způsobuje i značný zápach. 
Organická hmota, kterou vyhazujeme do 
kontejneru, na druhé straně chybí v půdě. 
Řešením je vytříděný bioodpad komposto-
vat a vytvořený humus vrátit zpět do půdy. 
Existuje mnoho přístupů, jak kompostovat 
- od řízených průmyslových kompostáren 
(kde končí vytříděný bioodpad ze svozu) 
až po domácí kompostování.

Kompostování má v našich podmín-
kách velkou tradici. Pro mnoho našich 
občanů je domácí kompostování běžnou 
činností na jejich zahradách a zahrád-
kách. Většinou se jim podaří vytvořit 
dobrý humus. Ne vždy je ale výsledek 
kompostování ideální, kompost zapáchá, 
vytékají z něj kyselé vody nebo se stane 
semeništěm choroboplodných zárodků. 
Jak tedy správně kompostovat?

Při kompostování se organický mate-
riál rozkládá tlením, což je aerobní pro-
ces - probíhá jedině za přístupu kyslíku. 
Jestliže kompost výrazně a nepříjemně 
zapáchá, nejspíše v něm probíhají nao-
pak anaerobní procesy (bez přítomnosti 
kyslíku - např. hnití nebo některý typ kva-
šení). Příčinou může být přílišná vlhkost 
(kompost „čvachtá“, mikroorganismy 
jsou „utopené“) nebo jen slehnutí materi-
álu. Kompost je tedy dobré založit tak, aby 
k němu mohl vzduch i voda, ale aby nad-
bytečná voda mohla také odtékat pryč. 
Proti slehnutí pomůže, když má kompost 
co nejpestřejší skladbu a když jej občas 
promícháme (přeházíme).

Kompost nesmí vyschnout, proto má 
být ve stínu, jinak ho musíme pravidelně 
kropit. Tmu obstará zakrytí jakýmkoliv 
prodyšným a vodopropustným materiá-
lem - starou rákosovou rohoží, netkanou 
zahradní textilií, trochou slámy nebo lis-
tí...

Dostatečná „startovní“ teplota je 20-
25 ° C, při samotném tlení však stoupá až 
na 50-70 °C. Tato tzv. horká fáze by správ-
ně měla trvat alespoň 3-4 týdny, což zaručí 
likvidaci většiny choroboplodných zárod-
ků a semen plevelů. Pro dosažení správné 
teploty většinou není rozhodující teplota 
okolního vzduchu, ale množství materiá-
lu - měli bychom kompostovat minimálně 
1m3 organické hmoty najednou. Řada lidí 
tuto podmínku nedodrží - na kompost se 
prostě jen postupně přihazují malé dávky 
odpadu například z kuchyně. Neznamená 
to, že nemůže vzniknout celkem kvalitní 
hnojivo, většinou však neproběhne fáze 
tzv. hygienizace - tedy právě ona horká 
fáze, která zlikviduje nežádoucí semena 
a mikroorganismy.

Nejjednodušší variantou kompostu 
je obyčejná hromada, umístěná obvykle 
v zastrčeném koutě zahrady. Odhlédne-
me-li od estetického působení, nelze proti 
tomuto způsobu kompostování mnoho 
namítat, zvláště když zpracujeme vždy 
větší množství materiálu najednou. 
 Pokračování na str. 8

Biologicky rozložitelný 
odpad  můžete odložit do 
deseti velkoobjemových 
kontejnerů umístěných 
každý víkend na území 
města.  Bližší informace 
naleznete na 
www.sumperk.cz 
v sekci komunální služby.
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Pokračování ze str. 7
Velkou výhodou je, že ke kompostu 

bývá snadný přístup a v případě potřeby se 
dá snadno promíchat.

Ještě lepší je uzavření kompostu do 
ohrádky, která musí dobře propouštět 
vzduch i vlhkost a dá se snadno rozebrat. 
Nepřijdeme tak o možnost snadno s ma-
teriálem manipulovat, kompost je však 
kompaktnější (snadnější nastartování 
procesu tlení) a na okrajích tak snadno 
nevysychá.

Snadným, ale ne vždy nejlepším řešením 
je zakoupit komerčně vyráběný (většinou 

plastový) kompostér s víkem. Jeho hlavní 
výhodou je, že v něm snáze dosáhneme 
hygienizace materiálu, a to i při menším 
objemu, než je zmíněný 1 krychlový metr. 
Naopak mnohem hůře se zde udržuje do-
statečný přístup kyslíku a správná vlhkost.

Když na obyčejný kompost vysypeme 
větší množství vodnatého materiálu, na-
příklad nahnilých jablek, snadno si s nimi 
poradí (můžeme je s dalším komposto-
vaným materiálem i smíchat). Ve vysoké 
a úzké nádobě (plastový kompostér) však 
mohou hnijící jablka vytvořit zvodnatělou 
neprodyšnou vrstvu, která změní podmín-
ky kompostování z aerobních na anaerob-
ní, což se projeví mimo jiné nepříjemným 
zápachem. Jediným řešením je veškerou 
hmotu z kompostéru vysypat, jablka do ní 

zamíchat a nádobu opět naplnit - a to už 
poněkud postrádá eleganci. Dalším čas-
tým problémem je naopak nedostatečná 
vlhkost - kompostér tedy musíme pravi-
delně kontrolovat a případně vlhčit.

Kompostér lze tedy doporučit hlavně 
do malých zahrádek, které by klasický 
kompost prakticky „neuživily“.

 Zdroj: Eva Rázgová, Iris, o.p.s. 
 - společnost pro osvětu a vzdělávání, 

 článek VRAŤME PŘÍRODĚ, 
 CO JI PATŘÍ

Během cesty napříč Ruskem a jeho při-
lehlými jižními republikami objevil Leoš 
Šimánek oblasti, které unikly ničivému 
působení člověka za předchozího režimu 
a uchovaly se ve své neporušené podobě. 
Daleko od měst se setkal s lidmi žijícími 
tradičním způsobem života. Se svou man-
želkou a kamarádem, který dobře znal 
celou zemi před i za Uralem, procestoval 
obrovité Rusko a poznal tamější život na 
vlastní kůži. Náročná expedice se mohla 
realizovat díky důkladné přípravě a vyba-
vení. Se speciálně upravenou nákladní Ta-
trou zdolala posádka i ty nejobtížnější te-
rény. Účastníci podnikali dlouhé výpravy 
na koních, vzrušující raft ing, vysokohor-
ské výstupy, včetně lyžařských túr, i plavbu 
na plachetnici. Dostali se do nejvzdáleněj-
ších koutů této nesmírně rozlehlé země. 
Šťastnou náhodou získali povolení vkročit 
do pohraničních pásem, kam před „pe-
restrojkou“ nikdo nesměl.

O své zážitky se podělí se všemi, kteří 
přijdou v pondělí 5. října v 19 hodin do 
velkého sálu Domu kultury. Ten bude 

dějištěm velkoplošné panoramatické live-
diashow s podtitulem Od Karpat až k Baj-
kalu - hledání přirozeného způsobu života 
a nedotčené přírody se šesti projektory. Tu 
doplňuje vydání stejnojmenné fotografi c-
ké knihy RUSKO: Země plná překvapení, 
kterou vydal autor již jako svoji šestnáctou 
publikaci v nakladatelství Action-Press.

Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 
v Chocni ve východních Čechách. Víc 
než polovinu svého života strávil ces-
továním a na expedicích nebo žil v Ně-
mecku a Kanadě. Nyní bydlí opět ve své 
vlasti na severovýchodě Čech. Původním 
povoláním stavební inženýr se od roku 
1975 věnuje cestopisné literatuře jako au-
tor i fotograf. Je známý v mnoha zemích 
svými fotoreportážemi a cestopisnými 
publikacemi s bohatým obrazovým do-
provodem. Vstupenky si mohou zájemci 
koupit v předprodeji Domu kultury, tel.č. 
583 214 279 nebo v prodejně fi rmy Tilak 
v Krátké ulici 1, tel.č. 583 222 152. Více 
informací a termíny diashow - turné na 
www.leossimanek.cz. -red-

Leoš Šimánek zve do země plné překvapení Michael Jackson se objeví na plátně kina Oko

Naprosto ojedinělý zážitek nabídne 
příznivcům Michaela Jacksona na pře-
lomu října a listopadu šumperské kino 
Oko. Je totiž jedním z mála vybraných 
biografů na světě, který promítne hu-
dební dokument nazvaný Michael Jack-
son Th is is It.

Stodvacetiminutový intimní portrét 
Michaela Jacksona je vzácným pohle-
dem do zákulisí příprav, tvorby a zkou-
šek na jeho vyprodanou koncertní sérii, 
která měla letos v létě odstartovat v lon-
dýnské O2 aréně. Jde o syrové, působi-
vé a velice silné záběry, které zachycují 
celou řadu písní pro jeho vystoupení  
a jeho spolupráci s lidmi, kteří mu po-
máhali se vznikem unikátního projektu 
THIS IS IT. Tento „největší koncert, 
jenž se nikdy neuskutečnil“, se po celém 
světě promítá pouze v několika vybra-
ných kinech.

„Jsem velice pyšná na to, že šumper-
ské Oko se v tomto výběru ocitlo. Jde 
o možnost, která se už nikdy nebude 
opakovat. Tato exkluzivní světová pre-
miéra bude probíhat pouze po dobu 
dvou týdnů,“ říká ředitelka šumperské-
ho kina Oko Zdena Holubářová. Místní 

biograf uvede neobvyklý hudební do-
kument režiséra Kennyho Ortegy od 
čtvrtku 29. října do středy 4. listopadu, 
a to v 17.30 a ve 20 hodin. „Předprodej 
vstupenek v ceně devadesáti korun jsme 
zahájili již tuto neděli. Očekáváme velký 
zájem, takže lidé by s koupí lístku nemě-
li otálet,“ upozorňuje Holubářová. -zk-

Bioodpad/Informace

Příčná, Tel.: 724 804 869

Otevírací doba:
  Po - Pá 8-11, 12-17
 So, Ne 8-12

Leoš Šimánek procestoval obrovité Rusko a poznal tamější život na vlastní kůži. Foto: -lš-

Nábor nových baseballových nadějí!
Kdy: pátek 2. října v 16.00 hodin

Kde: Baseballový areál v Temenici
Věk uchazečů: 6-14 let

Zájemci o baseball se mohou hlásit i mimo 
tento náborový termín, a to v průběhu 

celého října každé úterý či čtvrtek od 17 
hodin na baseballovém hřišti v Temenici. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Vernisáž výstavy připravené 
 ve spolupráci s Dětským muzeem Brno a Vilou 
 Doris Šumperk proběhne 15.10. v 17 hodin. 
 Výstava potrvá do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 15.1. 2010, proběhne 26.10. v 17 hodin. 
Rytířský sál a předsálí  Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin 
 Výstava Územního sdružení ČSZ Šumperk-Jeseník 
 proběhne 2.-3.10.
 Vyznání Jeseníkům Výstava ke 40. výročí založení 
 Chráněné krajinné oblasti Jeseníků bude zahájena 9.10. 
 v 17 hodin a potrvá do 29.11.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách
a nádvoří Pavlínina dvora Výstava trvá do 31.1. 2010. 
Klášterní kostel Akce v klášterním kostele: 3.10. v 17 hodin - koncert 
Šumperského dětského sboru, 5.10., 12.10., 19.10. vždy od 9 do 12 hodin - výchovný 
koncert pro školy (K. Kocúrek)
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. V měsíci říjnu je klášterní kostel pro veřej-
nost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve svátek. Otevírací 
doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 
hodin. 

KINO OKO
30.9. jen v 17 hodin  Harry Potter a princ dvojí krve, USA, dobrodružná 
 fantasy, ČZ  Hrajeme pro děti
30.9. jen ve 20 hodin  Architekt odpadu, Velká Británie   Artvečer - FK
1.10. jen v 18.15 hodin  Pokoj v duši, Slovensko, drama
1.10. jen ve 20 hodin  Únos vlaku 1 2 3, USA, Velká Británie, krimi, thriller,
 drama
2.-4.10. jen v 16.30 hodin  G-Force, USA, akční, dobrodružný, fantasy, ČZ
  Hrajeme pro děti
V sobotu 3.10. a v neděli 4.10. nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlennou ro-
dinu s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
2.-4.10. jen v 18.15 hodin  Pokoj v duši, Slovensko, drama
2.-4.10. jen ve 20 hodin  Únos vlaku 1 2 3, USA, Velká Británie, krimi, thriller,
 drama
5.-7.10. jen v 16.30 hodin  G-Force, USA, akční, dobrodružný, fantasy, ČZ
 Hrajeme pro děti
5.-7.10. jen v 18.15 hodin  Číslo 9, USA, dobrodružný, sci-fi 
5.-7.10. jen ve 20 hodin Zažít Woodstock, USA, hudební komedie
8.10. jen v 18 hodin  Zažít Woodstock, USA, hudební komedie
8.10. jen ve 20 hodin  Sud prachu, Fed. rep. Jugoslávie, Makedonie, Francie
  Artvečer - FK
9.10 jen v 17.45 hodin  Muži v říji, ČR, komedie
9.10. jen ve 20 hodin  Protektor, ČR, drama
10.10. jen v 16 hodin  Jen počkej! 2, SSSR, ČZ Hrajeme pro děti
10.-11.10. jen v 17.45 hodin  Muži v říji, ČR, komedie
10.-11.10. jen ve 20 hodin  Protektor, ČR, drama
12.-14.10. jen v 18 hodin  Protektor, ČR, drama
12.-14.10. jen ve 20 hodin  Coco Chanel, Francie, životopisný
15.10. jen v 18 hodin  Ulovit miliardáře, ČR, drzá komedie
15.10. jen ve 20 hodin  Miloš Forman: Co tě nezabije…, ČR  Artvečer - FK
16.-20.10. v 18 a ve 20 hodin  Ulovit miliardáře, ČR, drzá komedie
21.10. jen v 18 hodin  Ulovit miliardáře, ČR, drzá komedie
21.10. jen ve 20 hodin  Trainspotting, Velká Británie, drama,  DVD Džemfest 
22.10. jen v 18 hodin  Noc oživlých mrtvol, USA, hororová komedie, 
 3D projekce s papírovými brýlemi
22.10. jen v 19.30 hodin  Dům k pověšení, Jugoslávie  Artvečer - FK
23.-25.10. jen v 18 hodin  Náhradníci, USA, akční sci-fi  thriller
23.-25.10. jen ve 20 hodin  Noc oživlých mrtvol, USA, hororová komedie, 
 3D projekces papírovými brýlemi
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.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.knihov-
naspk.cz 

DŮM KULTURY
1.10. od 19.30 hodin v G-klubu  Elisabeth Lohninger Quartet (USA) 
 Host: Simple Pleasures (Šumperk)
4.10. od 15 hodin ve velkém sále DK  Baví Vás Kuk a Cuk 
 Hudební divadlo pro děti Brno 
 Pořad pro děti od 3 let
9.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Dámská jízda s the Rangers
10.10. od 8.30 hodin ve velkém sále DK  Flowin Tour Davida Hufa
14.10. od 19 hodin v G-klubu Reinkarnace a zdraví Přednáška J. Janečky 
16.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  MEZINÁRODNÍ SLET BUBENÍKŮ 2009:
 Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, 
 Sawaka, Tomáš Ondrušek, Leonard Eto, 
 Yumiko
18.10. od 15 hodin ve velkém sále DK  Šípková Růženka 
 Naše Divadlo Praha  Pohádka
23.10. od 18 hodin ve velkém sále DK  DŽEMFEST X.: Xindl-X, Medvěd 009,
 Traband, o5&Radeček, Marek Ztracený
 se skupinou a další
26.10. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Moravská fi lharmonie Olomouc

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
3.10. v 19.30 hodin  Mastičkář   F, VK, X
7.10. v 17 hodin  Mastičkář   G, VK, X
10.10. v 19.30 hodin  Mastičkář    B, VK, X  
15.10. v 17 hodin Mastičkář    S2, VK, X
17.10. v 19.30 hodin  Hvězdy na vrbě    Hrajeme naposledy! VK  
23.10. v 19 hodin Motýli v divadle Podzimní koncert Motýli Šumperk 
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)
  Výstava trvá do 4.10.
 Jiří Sozanský: Outsideři (grafi ka) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.11., proběhne 7.10. od 18 hodin.
Jižní křídlo DK Street Art ve fotografi i Výstava fotografi í žáků základních
 škol na téma „Ulice a uličky Šumperka“ bude zahájena 2.10. 
 v 17 hodin a potrvá do 10.11.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kresba, malba, plakátová tvorba 
 Výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk
 Potulná pohádková země Výstava loutek 
 Vítězslavy Klimtové bude v půjčovně pro děti zahájena 
 1.10. ve 13.30 hodin.
Vila Doris „NEviditelní“ Výstava fotografa a dobrovolníka INEX
 - Sdružení dobrovolných aktivit Lukáše Houdka trvá 
 na „Komíně“ do 28.11.
Divadlo Šumperk Mixtum Compositum (textilní obrazy) 
 Výstava trvá do 30.10.
Státní okresní archiv „Nově zrestaurované listiny okresního archivu“ Listiny, 
z nichž  nejstarší pochází z roku 1411, byly během let 2007-2009 odborně zrestaurová-
ny v Zemském archivu Opava. Výstava potrvá do 16.10.

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



 strana 10

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každé úterý od 18 hodin  Ženský kruh na dané téma
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
6.10. od 18 hodin  TIAN SHI - staročínská císařská medicína 
13.10. od 18 hodin  Aby záda nebolela  Beseda, nácvik cviků
14.10. od 18 hodin  Relaxační techniky 
 Průřez relaxačními technikami s jejich nácvikem
21.10. od 18 hodin  Symptotermální metoda plánování rodičovství  Přednáška
28.10. od 18 hodin  Radost být ženou, role ženy z duchovního pohledu  Přednáška
Bližší informace k akcím: Čajovna Čarovna - pod pódiem Vily Doris, www.carovna.com             
a  www.rodicem.cz.

VILA DORIS

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
1.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
9.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 (dříve v Kavárničce pro seniory)  Hrají Staří kamarádi
13.10. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů  
15.10. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Tři „K“
22.10. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA  Hrají Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý,  Mateřské centrum
čtvrtek 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 na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.

Každé úterý od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každé úterý od 18 do 20 hodin v IT na „K“ Šumperský geocaching 
 Informace na www.doris.cz/itecko.htm, 
 tel.č. 583 283 327, 731 610 031.
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
2.10. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
9.10. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
9.10. od 16 hodin v AD na „K“  Textilní artedílna 
 - savování, výroba šablon, 
 tečkovaná kresba 
 S sebou barevné bavlněné tričko apod. 
16.10. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
20.10. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Všichni máme křídla
  Host pořadu: Jan Kačer
23.10. od 16 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Dýňobraní 
 Výroba lampiček, v 18:00 
 lampionový průvod za dýňovým
  tajemstvím. 
24.10. od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 hod. na „K“  Dýňobraní

Připravujeme: Angličtina pro seniory a rodiče na „mateřské dovolené“ Kurz 
angličtiny pro třetí věk - dopolední hodiny, Kurz angličtiny pro rodiče na MD, kteří 
již zvládli základy AJ a další zájemce z řad veřejnosti - dopolední hodiny. Uzávěrka 
přihlášek do 9.10., inf. S. Marková, tel.č. 583 285 943, 737 384 948, markova@doris.cz.

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, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské 
centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz.

DDM U RADNICE
3.10. od 9 do 14 hodin v keramické dílně DDM  Keramika pro každého
ve 2. patře  
3.10. od 9 do 14 hodin v ateliéru DDM ve 3. patře  Šperkování 
 Výroba šperků z drátů a korálků 
5.10. od 16 do 17 hodin v učebně  PC, internet, učím se  Od 8 let
6.10. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
7.10. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout 
 Od 8 let, přezůvky s sebou! 
10.10. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz kresby - zátiší pod vedením 
 malířky Hany Kalivodové, nutná rezervace
10.10. od 10 do 14 hodin  Mladoňovský divočák 
 Orientační běh pro rodiče s dětmi 
 a fáborková trať. Přihlášky do 4.10. 
 - Z. Janů, tel.č. 777 655 223, www.ksu.cz. 
10.10. ve velkém sále DK  FLOWIN TOUR 09 
 s Davidem Hufem Přihlášky  a info: 
 V. Formánková,  tel.č. 604 614 104,
  583 214 076.
12.10.od 15.30 hodin v klubovně  Klub stolních her  Od 7 let
13.10. od 15 do 17 hodin ve fotokomoře ve 2. patře  Základy fotografování  Od 8 let
15.10. od 15 do 17 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
20.10. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
21.10. od 16 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout  
 Od 8 let, přezůvky s sebou! 
22.10. od 15.30 hodin v klubovně  Klub stolních her  Od 7 let
24.10. od 9 do 13 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby - míchání barev 
 pod vedením malířky Hany Kalivodové
 Nutná rezervace
24.10. od 13 do 18 hodin v sále v 1. patře  Mohendžorádo Seminář s B. Bröcklovou, 
 rituální cvičení jen pro ženy. 
25.10.od 15 hodin na Krásném Podzimní slavnost Podzimní setkání 
 na TZ Krásné
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK O.S. 
NABÍZÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE:

 
Divadelní kroužek pro děti 6-12 let

Kurz angličtiny pro začátečníky a věčné začátečníky (dospělé) 
úterý 16.45-17.45 hod.

Břišní tance pro ženy - čtvrtek 16.30-18 hod.
Setkávání maminek a předškolních dětí Sedmikrásek - pondělí 16-17 hod.

Podzimní kurz Manželské večery - každé úterý od 6.10. do 24.11. vždy 19-22 hod.
1x do měsíce - sobotní tvořivé odpoledne - pro zájemce bez rozdílu věku
Aktivity pro seniory, přednášková činnost, výukové programy pro školy, 

aktivity v souvislosti s lidovými a křesťanskými zvyky aj.
Další informace na www.cprsumperk.estranky.cz nebo na tel.č. 731 402 395; 

osobně v době úředních hodin ve farním středisku, Kostelní náměstí 4: 
pondělí a středa 9.30-11 hod.

Kultura

Městská knihovna Šumperk, 
ul. 17. listopadu zve na

Křest knih a čtení pověstí 
Gustava Mikusche: Studnice 
pověstí z moravských Sudet 

- Die Sagen in den mährischen 
Sudetengegenden

ve čtvrtek 10. října od 17 hodin
Čtou Aleš Winkler a Eva 

Moravcová, o hudební doprovod 
se postará Karel Kocůrek.
Obnovené vydání pověstí 
vychází po sto sedmnácti 

letech v české a německé verzi 
v nakladatelství Pavel Ševčík, 
Veduta Štíty. Německá verze 

knihy byla přeložena s podporou 
Společnosti česko - německého 
porozumění a Bad Hersfeldu 

Holgerem Hamecherem, česká 
verze vychází v překladu Jiřiny 
Skřivánkové. Sbírku ilustroval 

Václav Roháč.
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