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Bad Hersfeld oslavil partnerství se Šumperkem

Věhlasný svátek sv. Lulluse, který je 
jedním z nejstarších v Německu, a také 
patnáctileté přátelství se Šumperkem si 
druhý říjnový víkend připomněli oby-
vatelé partnerského města Bad Hersfel-
du. A významné výročí oslavili oprav-
du velkolepě. 

Nejen letecké pohledy, fotografi e his-
torického centra, šumperských parků 
a okolí města, ale také snímky z červ-
nových oslav patnáctiletého přátelství 
s Bad Hersfeldem mohli obdivovat 
všichni, kteří v sobotu odpoledne za-

mířili do lázeňské Wandelhalle. „Obě 
města si jsou v mnohém podobná, 
proto bychom tuto výstavu místním 
rádi věnovali,“ řekl v úvodu slavnostní 
vernisáže šumperský starosta Zdeněk 
Brož. Podle badhersfeldského starosty 
Hartmuta H. Boehmera je tato výstava 
pro místní příležitostí poznat Šumperk, 
jenž je rodištěm mnoha přistěhovalých 
obyvatel tohoto hessenského města. 
Právě jim poskytla hersfeldská radni-
ce po válce azyl a již pětapadesát let 
podporuje setkání někdejších obyvatel 

Šumperka, kteří se k rodnému městu 
stále hlásí. 

O složitosti česko-německých vztahů, 
vyplývající z historického zatížení obou 
národů - počínaje nacismem až po po-
válečné vystěhování Němců, se hovoři-
lo i během večerního slavnostního se-
tkání, jehož tečkou bylo podepsání do-
hody o další vzájemné spolupráci. „Po 
revoluci se nás Willi Daschke a Willi 
Sesselmann, kteří byli odsunutí, začali 
ptát, zda chceme k tomuto tématu stá-
le mlčet. Díky podnětu vlasteneckých 

spolků a organizací jsme pak 26. srpna 
roku 1994 podepsali se Šumperkem 
dohodu o partnerství,“ připomněl 
hersfeldský starosta, podle něhož spleť 
pojetí dějin, emocí a nedorozumění 
obepíná cestu ke smíření jako hustá tr-
nová koruna. „Potřebujeme především 
trpělivost. Toto trnoví nelze přetrhnout 
najednou,“ zdůraznil Boehmer a dodal, 
že během patnáctiletého vztahu obou 
měst se mnohé změnilo. Díky četným 
setkáním se z partnerství vyvinulo přá-
telství. Pokračování na str. 3

Přijetí se dostalo šumperské delegaci v renesančním sálu radnice, v němž starosta Zde-
něk Brož převzal kromě jiného pamětní znak města Bad Hersfeldu. Slavnostnímu aktu 
přihlížely i zástupkyně dalšího partnerského města - francouzského L´Hay.les.Roses.               
 Foto: -zk-

Nejen letecké pohledy na Šumperk, fotografi e historického centra, místních parků 
a okolí města, ale také snímky z červnových oslav patnáctiletého přátelství s Bad 
Hersfeldem si mohli prohlédnout všichni, kteří navštívili lázeňskou Wandelhalle. 
 Foto: -zk-

Desátý ročník tzv. Lollslaufu se nesl ve znamení rekordního počtu účastníků a po-
prvé překonal čtyřtisícovou hranici. Na startu stanuli celkem 4023 závodníci. Mezi 
nimi byli i šumperští štafetoví běžci s číslem dvě na hrudi. V půlmaratonu v kategorii 
M35 si pak Marek Procházka doběhl pro zlatou medaili.  Foto: -zk-
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Pietní setkání a večerní koncert se odehrají poslední 
říjnové pondělí v Šumperku. Město si tak připomene 
jedenadevadesát let od vzniku samostatného českoslo-
venského státu.

Výročí vzniku Československa uctí v pondělí 
26. října Šumperané u pomníku prvního preziden-
ta T.G. Masaryka, jenž se nachází na stejnojmenném 
náměstí u Gymnázia. Vzpomínkový akt již tradičně 
pořádá místní radnice spolu se Svazem protifašistic-
kých bojovníků, Konfederací politických vězňů a Čes-
kou obcí sokolskou. Setkání začíná v 16.30 hodin.

Večer si pak především hudbymilovná veřejnost 
připomene výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu během slavnostního koncertu Moravské 
fi lharmonie Olomouc a vynikajícího violoncellisty 
Tomáše Jamníka, jenž bude poctou Antonínu Dvo-
řákovi. Pod taktovkou šéfdirigenta 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 významně podpořil Olomoucký 
kraj. Vstupenky si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru.

O den později, v úterý 27. října, bude v místním 
muzeu zahájena výstava nazvaná Jaký byl listopad 
1989. Díky zachovaným dokumentům šumperského 
Občanského fóra, dnes uloženým ve Státním okresním 
archivu v Šumperku, a materiálům z dramatických dnů 
roku 1989 v muzejních sbírkách představí výstava, kte-
rou pořádá ve spolupráci s muzeem Město Šumperk, 
listopad 1989 v našem regionu. Zajímavé dokumenty 
budou v Hollarově galerii k vidění až do 15. ledna. -zk-

Muzeum připomíná listopad 1989

Po zásahu ozbrojenců proti studentům v pátek 
17. listopadu 1989, který si vyžádal mnoho zraněných, 
vyzvali následující den posluchači Filmové fakulty 
AMU studenty ke stávce, přidali se divadelníci, spo-
lečně vyzvali obyvatele Československa ke generální 

Vznik republiky připomene pietní setkání a koncert

Generální stávka 27. listopadu 1989 u divadla.  
 Foto J. Pavlíček

Výstavba okružních křižovatek v Šumavské ulici fi nišuje
Těžká technika se již několik měsí-

ců pohybuje v ulici J. z Poděbrad. Ta 
spolu s přilehlými lokalitami prochá-
zí náročnou revitalizací, jež přijde na 
více než sto třicet pět milionů korun. 
Mimořádně složitá stavba, kterou má 
„na triku“ pardubická fi rma Miros, 
je rozdělena do několika etap, které 
na sebe plynule navazují a zaručují 
potřebnou dopravní obslužnost. Ta 
třetí, jež nejvíc zasáhla do dopravního 
„života“ města, se přitom blíží do cílo-
vé rovinky. 

„V současné době se dokončují obě 
okružní křižovatky - první v místě kří-
žení s ulicí J. z Poděbrad, druhá pak 
v křižovatce s ulicemi Gen. Svobody 
a Husitskou,“ vyjmenovává Vladi-
mír Vizina ze šumperské společnosti 
Irea, jež má na starosti stavební do-
zor. Výstavba rondelů přitom uzavře-
la části ulice Šumavské v úseku mezi 

křižovatkami s ul. J. z Poděbrad a s ul. 
Gen. Svobody, a to včetně zmíněných 
křižovatek, uzavřeny jsou stále části 
ulice J. z Poděbrad od ulice Tatranské 
po Šumavskou a od Šumavské ulice po 
ulici Bratrušovskou a také ulice Kos-
monautů  od křižovatky s ulicí J. z Po-
děbrad po objekt č.p. 1991. Ti, kteří se 
chtějí dostat do této části města, tak 
musejí jet po objížďce, která je obou-
směrně vedena ulicemi Temenickou, 
Havlíčkovou, Žerotínovou, Dr. E. Be-
neše na Masarykovo náměstí a dále 
ulicí Jeremenkovou na Lidickou ulici 
a na ni navazující ulici Vítěznou. Ve 
slepou proměnila rekonstrukce rovněž 
ulici Gen. Svobody, která je uzavřena 
u křižovatky s ulicí Husitskou. Do této 
lokality se lze dostat po ulicích Lang-
rově, J. z Poděbrad a Tatranské, které 
jsou již opravené a čeká je pouze polo-
žení fi nální asfaltové vrstvy. 

„Pěticentimetrová vrchní fi nální 
asfaltová vrstva se na celé rekonstruo-
vané komunikaci, včetně ulice Tatran-
ské a části ulice Langrovy, položí naráz 
během prvních dvou listopadových 
týdnů. Vše je samozřejmě závislé na 
povětrnostních podmínkách,“ podo-
týká Vizina a zdůrazňuje, že v době, 
kdy se bude pracovat na konečných 
vrstvách, bude celá oblast od ulice 
Langrovy až po ulici Vítěznou uza-
vřena. Na objížďku upozorní řidiče 
dopravní značky. V druhé polovině 
listopadu pak dostane vozovka vodo-
rovné dopravní značení. „Celá stavba 
by se pak měla dát do předčasného 
užívání,“ uvádí Vizina a dodává, že 
bližší informace se objeví v příštím 
čísle Šumperského zpravodaje.

Během poslední etapy, která bude 
probíhat od letošního prosince do květ-
na příštího roku, se dokončí případné 

nedodělané stavby ve vnitroblocích, 
rozmístí se mobiliář, vybaví sportoviš-
tě a dokončí sadové úpravy. V té době 
se proto nepočítá s uzavírkou, ale pou-
ze s možným dopravním omezením. 
Aktuální stav mohou všichni zájemci 
zjistit na městském webu http://www.
sumperk.cz/cs/komunalni-sluzby/
komunikace/uzavirky-komunikaci.
html.

Prvním listopadovým dnem od-
startuje i proměna dnešního náměstí 
Republiky, na jehož revitalizaci vyčle-
nilo město více než čtyři a půl mili-
onu korun. Řidiči tak musejí počítat 
s tím, že od 1. listopadu na zmíněném 
náměstí nezaparkují, využít však bu-
dou moci dokončované parkoviště 
v ulici Tatranské. V prosinci se pak 
plocha před domem zvaném „rohlík“ 
upraví tak, aby se dala využívat pro 
parkování. -zk-

Kupujete pozemek? 
Zjistěte, zda na něm lze stavět!

Plánujete koupi pozemkové parcely a stavbu rodin-
ného domu?  Pak byste si měli dát pozor na to, zda je 
daný pozemek podle platného Územního plánu sídel-
ního útvaru města Šumperka určen k výstavbě a zda 
je k němu zajištěno dopravní napojení a napojení na 
inženýrské sítě. V současné době totiž můžete i pro-
střednictvím realitních kanceláří zaplatit za pozemky ve 
městě nemalé částky, aniž byste byli informováni o sku-
tečném stavu. Můžete se tak coby kupující dostat do 
značných problémů, když zjistíte, že na daném pozemku 
nelze stavět nebo že ho nelze napojit na potřebné sítě. 

„Pokud je pozemek součástí nějaké lokality určené 
územním plánem k výstavbě, neznamená to, že ko-
munikační napojení a napojení na inženýrské sítě je 
bezproblémové a zajištěno automaticky,“ říká vedou-
cí majetkoprávního odboru šumperské radnice Hana 
Répalová. Danou lokalitu je podle ní zpravidla nutné 
řešit komplexně, aby navržené komunikace, na něž bu-
dou napojeny všechny pozemky, měly podle platných 
norem dostatečnou šířku z hlediska průjezdnosti. „Jde 
tedy i o pozemky vzdálenější, u kterých se předpokládá 
výstavba. Dále je potřeba, aby byla vypočtena potřebná 
dimenze rozvodů pro celou lokalitu a  je třeba určit tra-
su sítí, aby bylo opět možné napojit všechny pozemky 
v dané lokalitě,“ vysvětluje Répalová. Současně dodá-
vá, že mylná je také představa některých kupujících, že 
město má povinnost vybudovat na své náklady příjez-
dové komunikace a napojení na inženýrské sítě. „V této 
souvislosti by si měli zájemci o koupi pozemků k vý-
stavbě prověřit možnosti napojení a vyvarovat se koupě 
pozemků, které jim přinesou jen problémy,“ zdůrazňuje 
vedoucí odboru. 

Zájemci o koupi pozemku by tak měli ještě před 
jeho pořízením kontaktovat příslušné odbory Měst-
ského úřadu Šumperk, tedy obor strategického roz-
voje, územního plánování a investic - I. Kašparová, 
tel. 583 388 307, e-mail: ikasparova@musumperk.cz, 
odbor majetkoprávní - H. Répalová, tel. 583 388 518, 
e-mail: hrepalova@musumperk.cz a také správce ma-
jetku ve vlastnictví města, tedy Podniky města Šum-
perka - L. Šperlich, tel. 583 212 262, e-mail: sperlich@
pms-spk.cz. -red-

stávce a požadovali vyšetření zákroku na Národní tří-
dě. V neděli zástupci Charty, Československého helsin-
ského výboru, Kruhu nezávislé inteligence, Hnutí za 
občanskou svobodu, Obrody, Artfóra, Československé 
demokratické iniciativy, VONS, Nezávislého mírového 
sdružení, PEN klubu, nezávislých studentů, některých 
členů socialistické a lidové strany, některých býva-
lých i současných komunistů se v Činoherním klubu 
prohlásili za Občanské fórum. Od pondělí se stávka 
studentů a divadelníků rozšířila do dalších měst. Pro-
testy hloučků lidí přerostly v průběhu týdne v masové 
demonstrace za požadavky studentů, herců a Občan-
ského fóra. Tak začal listopad 1989 také v Šumperku.  
Jedním z jeho bezprostředních výsledků byly také svo-
bodné volby do zastupitelských orgánů v roce 1990.

Výstava „Jaký byl listopad 89“, připravovaná ve 
Vlastivědném muzeu k dvacetiletému výročí, přiblíží 
návštěvníkům období bezprostředně předcházející lis-
topadu roku 1989 a poté události následující v dalších 
měsících. Dokumenty, zvláště ikonografi cký materiál, 
přímo vybízejí pojmout výstavu jako střetnutí o poli-
tickou moc, které prostupovalo celou tehdejší společ-
ností a vedlo k nenásilnému vítězství demokratických 
sil. Výstava v Hollarově galerii bude otevřena v úterý  
27. října. Z. Doubravský
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Pokračování ze str. 1
Stejný názor vyjádřil i starosta 

Šumperka Zdeněk Brož. „Upřímně si 
myslím, že máme za sebou úspěšných 
patnáct let. Naše kontakty urychlily 
rozvoj Šumperka. Týká se to oblasti in-
vestiční i hmotné, ale i kultury, sociální 
oblasti a veřejného života. Netroufáme 
si ale ještě na takové projekty, jako jsou 
haly pro Amazon, ale například rekon-
strukce pěší zóny byla inspirována tou 
hersfeldskou a po prohlídce Jahn parku 
jsme připravili několikaletý program 
rekonstrukce sportovního stadionu. 
A také u nás bude brzy stát parkovací 
dům,“ vyjmenoval Brož, podle něhož 
musí Šumperk řešit i věci Bad Hersfeldu 
vzdálené, například revitalizaci panelo-
vých sídlišť. „Nesmírně si vážím všech, 
kdo s námi komunikují a zapojili se do 
spolupráce obou měst. Chápu ale také 
ty, kteří křivdu nedokázali překonat 
a zůstávají v ústraní. Chtěl bych využít 
právě této výjimečné příležitosti a vy-
zvat je k návštěvě Šumperka,“ zdůraznil 
šumperský starosta.

Cesta k rozvinuté demokracii v Evro-
pě vede podle představitelů obou měst 
spoluprací a vzájemným poznáním lidí 
různých národností, různých ras, růz-
ných fi lozofi ckých názorů i nábožen-
ských přesvědčení. Ale také vzájemným 
usmířením těch, kteří si v minulosti 
ublížili. „Čas je léčivým faktorem, hlav-
ním úkolem je překonat hranice v hla-

vách lidí,“ zdůraznil Boehmer. „Jsme 
rádi, že spolu- práce nespočívá 
jen ve vý- měně dele-
gací jednou za rok, 
ale že si své 
zkuše-

nosti vyměňují již stovky lidí. Patří mezi 
ně dobrovolní hasiči, městské podni-
ky, turisté, myslivci a také Domy dětí 
a mládeže, dětské pěvecké sbory, spolky 
cyklistů, na tradičním Sauer-Lollslaufu 
pak hájí barvy Šumperka naši běžci,“ 
reagoval Brož, podle něhož poučili Her-
sfeldští Šumperany i v dalších oborech 
- vodovodech a kanalizacích, fungova-
ní úřadu jako celku, sestavení rozpočtu 
a fi nancování a v poslední době i v ob-

lasti rozvojových plánů a pro-
jektů.

Lázeňské a festivalo-
vé město Bad Hersfeld, 
jež se druhý říjnový ví-

kend proměnilo v dějiště 
známého Lullusfestu, běhu 

Lollslauf, v obrovský zábav-
ní park a v místo setkání hned 

několika generací, navštívili kromě ofi ci-
ální delegace města také zástupci českého 
Svazu Němců, Společnosti česko-němec-
kého porozumění Šumperk - Jeseníky 

a místní orga-

nizace Klubu českých turistů. Nechyběli 
ani mladí běžci a studenti šumperského 
Gymnázia, kteří svým německým přá-
telům oplatili červnové pozvání. „Kro-
mě ofi ciálních naplánovaných akcí jsme 
zavítali do místního střediska volnoča-
sových aktivit, na rockový koncert a do 
Aquacentra,“ prozradil ředitel šumper-
ské Vily Doris Jaroslav Ondráček, jenž 
měl studentskou výpravu na starosti.
 Text a foto Z. Kvapilová

Bad Hersfeld oslavil partnerství se Šumperkem
15 let přátelství s Bad Hersfeldem

Patnáctileté přátelství Šumperka a německého Bad Hersfeldu se bude dále rozvíjet. 
Stvrdili to svými podpisy starostové Zdeněk Brož a Hartmut H. Boehmer. 

Nedělní slavnostní setkání v Stifsruine, 
kterému předcházel lampionový průvod 
a jež završil velkolepý ohňostroj, nepo-
kazil ani vytrvalý déšť.

Sál Hotelu Am Kurpark hostil v sobotu 
večer zástupce obou spřátelených měst.

Rezervy vidí představitelé obou měst 
zejména u mladých lidí a jejich orga-
nizací. „Velkou nadějí je, že se zde sešlo 
mnoho mladých lidí. Právě oni patří 
budoucnosti a Evropě,“ uvedl během 
slavnostního setkání v renesančním za-
sedacím sálu radnice starosta Hartmut 
Boehmer.

Firma Amazon bude jedním z důležitých 
zaměstnavatelů v severním Hessensku. 
V Bad Hersfeldu postavila na pozemcích 
o rozloze třiadvaceti hektarů rozsáh-
lé centrum, jež zaměstná více než dva 
a půl tisíce lidí.

Osmičlenná skupina temenických dobro-
volných hasičů zavítala na stanici svých 
hersfeldských kolegů. Prohlédla si zde nejen 
tréninkové centrum, včetně tzv. polygonu, 
ale také hasičkou techniku, v níž nechybí 
ani záchranný vůz s dýchací technikou.

Ověnčeni stříbrem se letos vrátili šum-
perští běžci z partnerského města Bad 
Hersfeldu. V desátém ročníku tzv. „Sauer-
Lollslauf “ si v závodě na desetikilometro-
vé trati štafet doběhli pro druhé místo. 
 Foto: K. Procházka

Velký ohlas sklidilo vystoupení Dechové-
ho orchestru zábřežské ZUŠ. Kromě děl 
slavných českých skladatelů nabídli jeho 
členové posluchačům rovněž známé me-
lodie z fi lmu a televize.

Do příprav na pondělní průvod měs-
tem se zapojil rovněž krenišovský rodák 
Gerhard Wanitschek, který žije od roku 
1950 v německém Hardheimu a pro 
něhož je Šumperk i po letech „srdeční“ 
záležitostí.

Přesně v poledne odstartoval v pondě-
lí 12. října v Bad Hersfeldu Lullusfest. 
Navzdory deštivému počasí přihlížely 
zapálení ohně i průvodu městem stovky 
lidí.

Šumperk se v pondělním průvodu měs-
tem neztratil. Nejprve vyslal k nebi na 
tři sta žlutých a modrých balonků, poté 
pak všichni členové delegace rozdávali 
v ulicích bonbony, perníčky a další drob-
né dárky. 
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Startuje nový způsob komunikace: 
datové schránky

1. července letošního roku na-
byl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizo-
vané konverzi dokumentů, v platném 
znění, který upravuje nový způsob 
komunikace mezi orgány veřejné 
moci (např. státními orgány, obcemi, 
Pozemkovým fondem, zdravotnický-
mi pojišťovnami, samosprávnými ko-
morami zřízenými zákonem, notáři, 
soudními exekutory) a veřejností, a to 
prostřednictvím datových schránek.

Zprovoznění datové schránky 
Města Šumperka se předpokládá 
v souladu s příslušnými ustanovení-
mi § 31 odst.1 zákona 300/2008 Sb., 
v platném znění, k 1. listopadu 2009. 
Povinná komunikace prostřednictvím 
datových stránek přitom je u:

- orgánů veřejné moci mezi sebou 
obousměrně,

- orgánů veřejné moci vůči práv-
nickým osobám a podnikajícím fy-
zickým osobám, které mají zřízenu 
datovou schránku ze zákona,

- orgánů veřejné moci vůči osobám, 
kterým byla datová schránka zřízena 
na základě jejich žádosti.

Nepovinná komunikace prostřed-
nictvím datových stránek je mezi 

právnickými a fyzickými osobami 
vůči orgánům veřejné moci.

Prostřednictvím datových schrá-
nek nebude možné Městu Šumperku 
zasílat všechny druhy dokumentů, ale 
pouze takové, u kterých to povaha 
dokumentu umožňuje. Totéž platí 
i pro zasílání dokumentů ze strany 
Města Šumperka. Datovou schrán-
kou se nedoručují rovněž dokumenty, 
které obsahují utajované informace 
nebo nemá-li adresát zpřístupněnou 
datovou schránku nebo při doručení 
na místě nebo určuje-li jiný právní 
předpis doručení jinak -  např. veřej-
nou vyhláškou.

Pro účely tohoto zákona zřizuje Mi-
nisterstvo vnitra ČR datové schránky 
bezplatně pro fyzické osoby, podni-
kající fyzické osoby, právnické osoby 
a orgány veřejné moci. Fyzické oso-
by si mohou datovou schránku zří-
dit bezplatně na pracovištích Czech 
Pointu Městského úřadu Šumperk, 
a to na informacích v úřadovnách na 
nám. Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Ke 
zřízení datové schránky je nutný plat-
ný občanský průkaz 

 Marie Dvořáčková, 
 vedoucí kanceláře tajemníka

Město prodává 
nebytový prostor

Město Šumperk nabízí k pro-
deji nebytový prostor č. 1646/1, 
jenž se nachází v suterénu domu 
na náměstí Republiky č.o. 1-5 
v místech bývalé kotelny.  Neby-
tový prostor o výměře 173,02 m2, 
který je přístupný schodištěm 
uvnitř domu, využívala v minu-
losti místní radnice jako sklad 
civilní obrany.

Spolu s uvedeným nebyto-
vým prostorem bude odprodán 
spoluvlastnický podíl o velikosti 
375/10000 na společných částech 
domu č.p. 1642, 1643, 1644, 1645 
a 1646 na stavební parcele č. 1912 
v k. ú. Šumperk a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 375/10000 na 
pozemku pod domem stavební 
parcela č. 1912 o výměře 1421 m2 
v k. ú. Šumperk, or. ozn. nám. Re-
publiky 1-5, Šumperk. Případní 
zájemci o bližší informace či pro-
hlídku nebytového prostoru se 
mohou obrátit na majetkoprávní 
odbor Městského úřadu Šumperk, 
M. Švestkovou, tel. 583 388 514, 
e-mail: martina.svestkova@mu-
sumperk.cz -red-

Kraj hledá 
podnikatele roku

Kandidáty na titul Podnikatel roku 
hledá Olomoucký kraj. Zaujmout 
by měli zajímavým podnikatelským 
příběhem, snahou o rozvoj regionu 
a schopností vybudovat dynamický 
podnik, který reprezentuje kraj. Tipy 
na osobnosti z řad malých a středních 
podnikatelů mohou lidé zasílat do kon-
ce října.

„Komise obchodu samozřejmě do-
poručí vybrané místní podnikatele. 
Uvítali bychom, kdyby se do ankety za-
pojili i obyvatelé města. Své tipy mohou 
posílat přímo na olomoucký Krajský 
úřad,“ říká tisková mluvčí šumperské 
radnice Andrea Jahnová. Nominace na 
Podnikatele roku 2009 Olomouckého 
kraje s krátkým zdůvodněním návrhu 
tak mohou lidé posílat do 30. října na 
e-mail o.jedlickova@kr-olomoucky.cz. 
Přihlášení podnikatelé automaticky 
postupují do celostátního kola.

Podmínkou pro účast v soutěži je, že 
nominovaný podnikatel musí vlastnit 
nejméně pětadvacetiprocentní podíl 
fi rmy, která působí na trhu déle než 
dva roky, a také jeho aktivní činnost ve 
vedení fi rmy. Podrobnější informace 
o podmínkách účasti jsou k dispozici 
na internetové adrese www.podnika-
telroku.cz -red-

Průmyslovka“ rozjela 
projekt digitální školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
v Šumperku je jednou z pěti vybraných technických 
středních škol z Olomouckého kraje zapojených do 
projektu Digitální škola: ICT ve výuce technických 
předmětů. Ofi ciálně ho představila koncem letošního 
září.

„Základním cílem projektu je zavádění nových 
podmínek využívání informačních, komunikačních 
a digitálních výukových zdrojů ve výuce technických 
oborů žáky a pedagogy,“ vysvětluje ředitel školy Petr 
Vepřek. Současně dodává, že v rámci projektu zřídila 
škola učebnu umožňující připojení k internetu, vy-
bavenou prezentační technikou pro všech dvaatřicet 
žáků třídy druhého ročníku oboru Elektrotechnika. 
Právě tito studenti obdrželi do užívání notebook a ab-
solvovali kurz ECDL a kurz psaní všemi deseti. Výuka 
s pomocí moderní techniky, digitálních pomůcek pro 
druhý ročník předmětů matematika, angličtina, fyzi-
ka a elektronika přitom odstartovala na šumperské 
„průmyslovce“ ve středu 23. září. -red-

Místní „průmyslovka“ se může pochlubit učebnou 
umožňující připojení k internetu, jež je vybavená pre-
zentační technikou.  Foto: archiv

Policie dopadla skupinu podvodníků a čtveřici zlodějů

Hned dvě skupiny pachatelů, z nichž jedna vylákala 
téměř půl milionu na důvěřivých lidech toužících po 
nové elektronice a druhá kradla především elektro-
nářadí a naft u, dopadli letos v září šumperští policis-
té. Zatímco v prvním případě se podvodníci skutečně 
obohatili, druhý je poněkud kuriózní. Mladíci si krá-
dežemi krátili volný čas o prázdninách a za svůj lup 
téměř nic nezískali. Členům obou part přitom může 
soud vyměřit šest měsíců až tři roky vězení.

Nabízeli elektroniku za poloviční ceny

Téměř půl milionu korun vybrala osmičlenná sku-
pina romských podvodníků od lidí, kteří plánovali 
nákup elektroniky. Pachatelé ve věku od dvaceti do 
čtyřiceti let jim slibovali, že ji seženou za poloviční 
cenu. Své oběti si vytipovali většinou před šumper-
skými specializovanými prodejnami, převážně pak 
před marketem Okay. Po vyinkasování peněz samo-
zřejmě zmizeli.

„Podvodníci nabízeli možnost koupě elektroni-
ky za výrazně nižší cenu s tím, že mají v prodejně 
množstevní slevu. Šlo o nejrůznější zboží od videí 
přes notebooky, videokamery, televize až po bílou 
techniku,“ uvedl šumperský kriminalista Jiří Polách, 
podle něhož byli pachatelé velmi výmluvní a na oslo-
vené působili značně přesvědčivě. Své role si různě 
měnili, někteří s poškozenými jednali, jiní vybírali 
peníze, předávali si tipy. „Ve smyslu trestního zákona 
se ale nejednalo o organizovanou skupinu, kdy hro-
zí vyšší trest. Pachatelé se ovšem mezi sebou znají 
a jsou v širším příbuzenském poměru. Většina jich 
pak má za sebou konfl ikt se zákonem zejména v ob-

lasti majetkové trestné činnosti a jeden z členů party 
je dokonce ve vazbě, která však s naším případem 
nesouvisí,“ doplnil Polácha jeho kolega Michal Hej-
krlík.

Partě podvodníků, kterým již policisté sdělili ob-
vinění z trestného činu podvodu a jimž hrozí trest 
odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, dosud 
naletělo osm mužů, z nichž někteří „investovali“ do 
plánované koupě i víc než sedmdesát tisíc korun. 
„Oslovil mě člověk, který mi slíbil sehnat plazmovou 
televizi za poloviční cenu. Absolvoval jsem asi čtyři 
schůzky, předal peníze a věřil, že neočekávané pro-
blémy s dodáním, o nichž mě informovali, se vyřeší. 
Pak jsem jim dal další peníze s tím, že dostanu ještě 
notebook,“ uvedl jeden z podvedených mužů, který 
si přál zůstat v anonymitě. „V presu začne mozek 
fungovat iracionálně. Investoval jsem peníze a snažil 
se je dostat zpět. Psychicky to bylo velmi náročné, 
protože to měli dobře promyšlené. Dlouho to vypa-
dalo jako výhodný obchod. Nakonec bylo jasné, že 
neuvidím peníze ani zboží,“ dodal okradený muž, 
jenž přišel o několik tisíc korun. 

Policisté zatím vědí o osmi podvedených lidech, 
jsou ale přesvědčeni, že jich je více. „Mnozí se prav-
děpodobně stydí, že naletěli. S oznámením by ale 
neměli váhat,“ podotkl Polách a dodal, že policisté 
na Šumpersku ročně vyšetřují kolem dvě stě padesáti 
případů z oblasti hospodářské kriminality. Polovinu 
přitom tvoří podvody, kterých kriminalisté objasní 
až sedmdesát procent. „Je zde velká pravděpodob-
nost odhalení. Rád bych v této souvislosti upozornil 
občany, aby nebyli důvěřiví a nikdy nepředávali ne-
známým „obchodníkům“ peníze,“ uzavřel Polách.

 Pokračování na str. 6
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Město nabízí k pronájmu obecní byt
Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům 

možnost pronájmu obecního bytu. Jedná se o obecní 
byt č. 1, jenž se nachází v 1. nadzemním podlaží v Za-
hradní ulici č.o. 33, č.p. 2722. Byt se sestává ze tří poko-
jů (20,90 m2, 12,21 m2, 12,17 m2), kuchyně (8,50 m2), 
předsíně (9,12 m2), koupelny (2,85 m2), WC (1,03 m2), 
sklepa (2,14 m2) a balkonu (2,87 m2). Podlahová plocha 
bytu, včetně příslušenství, je 71,79 m2. Způsob vytápě-
ní - ústřední, dálkové; způsob ohřevu vody - ústřední, 
centrální. Měsíční nájemné činí 3256 Kč + nájemné 
za zařizovací předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
1900 Kč (každá další osoba asi 600 Kč). Prohlídka bytu 
se pro zájemce uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu od 
15 do 15.15 hodin.

Žádosti o přidělení výše uvedeného bytu je možno 
podat na majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice), oddělení správy majetku, dve-

ře č. 410 v přízemí, a to písemně dle návodu nejpozději 
do středy 11. listopadu 2009 do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené ve „Směrnici Rady 
města Šumperka k přidělování obecních bytů“ (k dis-
pozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, majetkoprávní 
odbor - oddělení správy majetku). Informace ke „Směr-
nici..“ získá každý zájemce na úřední desce Městského 
úřadu Šumperk, na internetových stránkách města 
(www.sumperk.cz), na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) na informacích nebo na majetkopráv-
ním odboru v přízemí (oddělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou žada-
telům zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP po schválení 
v Radě města 7. prosince. Žadatel s nejvyšším počtem 
bodů bude po schválení Radou města písemně vyzván 
k uzavření nájemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Gymnázium oslavilo devadesátiny
Téměř rodinná atmosféra vládla v pátek 2. a v sobotu 

3. října v budově šumperského Gymnázia. Chodbami 
a místnostmi procházeli návštěvníci všech věkových 
kategorií, doprovázeni dnešními studenty. Mnozí z nich 
skrývali jen těžko dojetí, po letech totiž zavítali do míst, 
s nimiž mají spojeno množství vzpomínek. A důvod? 
Škola, kterou v minulosti absolvovali, letos oslavila ne-
uvěřitelné devadesátiny.

U příležitosti kulatého výročí uspořádali stávající 
kantoři a gymnazisté nejen Dny otevřených dveří, ale 
také důstojnou narozeninovou „párty“ v Domě kultury. 
Bohatou historii i současnost pak připomněli vydáním 
vzpomínkového kalendáře pro rok 2010 a Almanachu, 
obsahujícího dobové dokumenty, historické fotografi e, 
ilustrace a příspěvky někdejších i současných studentů.

Řada bývalých absolventů, jež zamířila do školní 
budovy, podlehla vzpomínkám nejen při vkročení do 
učeben, kam je doprovázeli dnešní studenti, ale také při 
prohlížení kronik. „Vzpomínek je opravdu hodně. Okna 
i dlažba jsou stejné, ale vybavení se nedá vůbec srovnat. 
Škola má úplně novou tělocvičnu, je to tu mnohem hez-
čí,“ svěřil se se svými dojmy Vladimír Klen, který na 
škole maturoval před devětačtyřiceti lety. Podobného 
názoru byla i skupinka bývalých spolužáků, maturantů 
z roku 1958, kteří na studentská léta vzpomínali v im-
provizovaném bufetu, zřízeném v jedné z učeben. „Jsem 
překvapená, jak je teď škola vybavená. My zažili kasá-
renskou strohost, dnes naopak působí velmi přátelsky,“ 
pochválila dnešní prostředí školy lékařka Marie Daum, 
která po sedmiletém působení v Sýrii žije již třicet let 

v Německu a do Šumperka přijela speciálně na oslavu 
a sraz s bývalými spolužáky. „Podívali jsme se i do naší 
tehdejší učebny ve druhém patře, zavzpomínali na drob-
ná školní alotria a byli jsme tak trochu melancholičtí. 
Spolužačky jsou ovšem neobyčejně svěží dámy, takže se 
zdá být nemožné, že jsme maturovali před jedenapade-
sáti lety,“ podotkl s úsměvem Jiří Spáčil, který se po ab-
solvování vysoké školy na Gymnázium v roce 1965 vrátil 
coby učitel. Jednou z kolegyň přitom byla i další členka 
skupinky, spolužačka Alena Fernichová. 

Devadesátiletou historii školy i současný bohatý 
a mnohostranný život Gymnázia připomněl během 
narozeninové oslavy v místním Domě kultury ředitel 
Vladimír Vlček. Škola se podle něj může pochlubit de-
víti tisíci absolventy, z nichž mnozí byli a jsou úspěšnými 
vědci, lékaři, pedagogy, podnikateli či vysokými státními 
úředníky, mnoho dalších se pak výrazně prosadilo na 
poli uměleckém či sportovním. „Všichni ale mají jedno 
společné - maturitu na našem Gymnáziu, která byla a je 
základním odrazovým můstkem,“ řekl Vlček. Současně 
dodal, že dnes navštěvuje čtyřleté a osmileté Gymnázium 
téměř sedm set studentek a studentů, které vzdělává na 
šest desítek aprobovaných pedagogů. „Se studentským 
životem jsou spojeny nejen nádherné vzpomínky, ale 
také humorné historky. V tuto chvíli bych si přál, pokud 
se budete zaobírat vzpomínkami, abyste vytáhli jen ty 
nejkrásnější. Tato škola si je opravdu zaslouží,“ obrátil 
se k přítomným v sále Vladimír Vlček a vyzval všechny 
k přípitku na oslavu minulosti, současnosti i budoucnos-
ti šumperského Gymnázia. -zk-

Na narozeninové oslavě v  Domě kultury se sešli nejen 
současní kantoři a studenti, ale především absolventi 
Gymnázia a někdejší členové profesorského sboru.   
          Foto: -zk-

Zastupitelé se sejdou zítra
První podzimní zasedání Zastupitelstva měs-

ta Šumperka je naplánováno na čtvrtek 22. října. 
Jeho členové se budou zabývat plánem zimní údrž-
by komunikací ve městě, jmenují nové přísedící 
šumperského soudu a schválit by měli podmínky 
při udělování Cen města za rok 2009, jednotli-
vé kategorie a časový harmonogram vztahující se 
k tomuto prestižnímu ocenění. Chybět nebude ani 
řada fi nančních a majetkoprávních záležitostí. Říj-
nové zasedání šumperského zastupitelského sboru 
odstartuje již zítra v 15 hodin v zasedací místnosti 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

 Kraj ocenil temenické hasiče

Pamětní medaile a ocenění předal v úterý 29. září 
olomoucký hejtman Martin Tesařík všem, kteří se 
podíleli na odstraňování následků letošních červ-
nových povodní. Mezi oceněnými byla i skupina 
temenických dobrovolných hasičů, která pomáhala 
v Bernarticích a Bukové.

Šestice temenických hasičů vyrazila do postiže-
né oblasti v neděli 28. června. V zaplavené Bukové 
a v Bernarticích vyčistili na dvě desítky tamních stud-
ní. O tři měsíce později pak převzal velitel temenické 
jednotky Pavel Koutný jako poděkování za pomoc 
pamětní list. Mezi vyznamenanými byli starostové, 
hasiči, policisté a vojáci. Pamětní medaili převza-
li i otec a syn Boleslava Staňka, šéfa dobrovolných 
hasičů ve Vlčicích, kterého při záchranných pracích 
smetla povodňová vlna. -zk-

Dráčata nabírají chlapce 
do přípravky

Nábor chlapců do týmu hokejové přípravky pořádá 
hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Nábor se týká 
dětí narozených v letech 2000-2004, klub však neod-
mítne ani starší či mladší chlapce.

Nábor hokejistů probíhá každou sobotu a nedě-
li ráno na trénincích přípravky. Část ledové plochy 
bude patřit Školičce bruslení pod vedením trenérů, 
část pak tréninku hokejové přípravky. Hokejovou 
výstroj lze dle možností  zapůjčit zdarma. Informace 
o náboru či o týmu přípravky poskytne M. Hornich, 
tel.č. 608 884 769, podrobnosti lze získat i na www.
hkmdsumperk.cz, kde jsou zveřejněny i přesné časy 
tréninků přípravky. Na první tréninky stačí s sebou  
vzít pouze teplé oblečení a zimní rukavice. Přijďte se 
naučit bruslit, hrát lední hokej, poznávat nové kama-
rády i soupeře z velkých i menších klubů. -mh-

Mladí baptisté se sejdou 
v Šumperku

Konferenci mládeže Bratrské jednoty baptistů bu-
dou od středy 28. října do neděle 1. listopadu hostit 
Šumperk a Vikýřovice. Odbor mládeže BJB připravil 
ve spolupráci s místními sbory pro její účastníky bo-
hatý program.

V rámci Konference mládeže Bratrské jednoty 
baptistů proběhnou semináře, workshopy, sportov-
ní aktivity, připraven je také Filmový klub, projekt 
pro město, vystoupení Alfa Gospel Praises či di-
vadla Střep. Bližší informace naleznou zájemci na 
www. mladej. net/konference. -red-

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

Gymnázium otevřelo začátkem října své dveře veřej-
nosti. Velký zájem byl o staré kroniky, nechyběla ani ta 
první s úvodním zápisem z roku 1919.         Foto: -zk-
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Pokračování ze str. 4

Kradli z dlouhé chvíle

Jedenadvacet vloupání v Šumperku a okolí má na svém 
kontě čtveřice mladíků ze Šumperska. Krádežemi elek-
trického nářadí, naft y z odstavených aut a strojů, zámko-
vé dlažby, vyřazených spotřebičů či balíků polystyrenu na 
zateplení domu si krátili zejména „nudné“ chvíle o prázd-
ninách. V září šumperští policisté zloděje, kterým je od se-
dmnácti do dvaceti let, dopadli. Mladým pachatelům hrozí 
za adrenalinovou „zábavu“ šest měsíců až tři roky vězení.

„Zpočátku jsme si mysleli, že jde o různé pachatele, pro-
tože záběr jejich trestné činnosti byl velmi široký. Kromě 
vloupání do několika objektů se předmětem jejich zájmu 
stal například nápojový automat na benzínce v Olšanech, 
balíky zateplovacího polystyrenu, které ukradli ze střechy 
domu v Bohutíně, odvezli například i šest metrů zámkové 
dlažby a více než v deseti případech odčerpali z odstave-
ných nákladních aut a zemědělských strojů naft u,“ popsal 
počínání mladíků šumperský kriminalista Petr Kolář. 
Hned čtyřikrát podle něj někteří členové party „navštívili“ 
dílny šumperské Střední odborné školy a Středního od-
borného učiliště v Rapotíně, kde napáchali největší škodu. 
Sebrali zde elektrické a ruční nářadí a cement asi za čty-
ři sta čtyřicet tisíc korun. Jeden z pachatelů se přitom na 
zmíněné škole vyučil.

Mladíci nepohrdli ani vysloužilými spotřebiči. Něko-
likrát se totiž vloupali do areálu zábřežské fi rmy, jež skla-
duje vyřazené domácí spotřebiče. Své „výlety“ označovali 
jako „nákupy v Tescu.“ Během jednoho z nich navíc se-
brali všechna čtyři kola z terénního automobilu zaparko-
vaného v areálu. 

Paradoxní na celém případu je, že přestože čtveřice na-

kradla věci za půl milionu, z lupu téměř nic nezískala. „Jed-
nalo se nezkušené pachatele, takže nevěděli, co s kradený-
mi věcmi dělat. Většinu se pokusili prodat přes kamarády, 
od kterých ale peníze nakonec nedostali. Hodně pod cenou 
pak prodávali naft u,“ uvedl kriminalista a dodal, že policii 
se podařilo zajistit přibližně čtvrtinu odcizených věcí a po-
kračuje v pátrání po dalších. 

Mladíky, z nichž jeden je mladistvý, obvinili policisté 
z trestných činů vloupání a poškozování cizí věci. Za sé-
rii krádeží tak mohou jít až na tři roky do vězení. „Všich-
ni se k trestné činnosti přiznali a jako důvod uvedli, že se 
o prázdninách především nudili a krádeže považovali za 
adrenalinovou zábavu,“ podotkl Kolář. Pro rodiče bylo 
podle něj zatčení synů šokem, pocházejí totiž z bezproblé-
mového prostředí a dosud nebyli nikdy trestáni.  -zk-

Policie dopadla skupinu podvodníků a čtveřici zlodějů

Kulturní okénko
Fotografové se vyznávají ze své 
lásky k Jeseníkům

Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky letos slaví 
čtyřicet let od jejího vyhlášení. K tomuto výročí uspo-
řádala celoroční cyklus akcí, z nichž jednou z nejvý-
znamnějších je putovní fotografi cká výstava nazvaná 
„Vyznání Jeseníkům“. K vidění je až do 29. listopadu 
v Rytířském sále šumperského muzea. 

Správa CHKO Jeseníky oslovila jedenáct fotografů, 
kterým Jeseníky přirostly k srdci a staly se pro ně ce-
loživotní uměleckou inspirací i láskou. Každý z nich 
má na Jeseníky, jejich přírodu a krajinu jedinečný 
osobní pohled, a díky tomu se podařilo zkomponovat 
pestrou výstavu s různým obsahem fotografi í. V Ry-
tířském sále tak mohou návštěvníci obdivovat krás-
né záběry živé přírody Petra Šaje a Tomáše Pospíšila, 
úžasná panoramata Petra Sikuly a Ladislava Laži, le-
tecké snímky Jana Vondry, vertikální černobílá pano-
ramata Otty Haucka, jedinečné okamžiky v přírodě 
Jeseníků zachycené fotoaparáty Miroslava Grigy, Lea 
Bureše, Libora Malého a již téměř historické snímky 
Herberta Th iela a jeho kolegy Jiřího Jandy. -red-

Divadlo chystá Baladu pro banditu

Velký příběh o svobodě, lásce a zradě vypráví dnes 
již klasický český muzikál Balada pro banditu. Přináší 
příběh Nikoly Šuhaje, který se proslavil na Podkar-
patské Rusi jako obávaný zbojník a nakonec byl kru-
tě zrazen a popraven. Šumperské divadlo připravilo 
jeho premiéru na poslední říjnovou sobotu.

Osudy Nikoly Šuhaje se staly legendou přede-
vším díky knize Ivana Olbrachta vydané v roce 1933. 
O dvaačtyřicet let později je zdramatizovali Milan 
Uhde a skladatel Miloš Štědroň pro divadlo Husa na 
provázku. V roce 1979 pak převedl režisér Vladimír 
Sís Baladu pro banditu na fi lmové plátno. Režie šum-
perského provedení, jež bude mít premiéru v sobotu 
31. října v 19.30 hodin, se ujal Ondřej Elbel. -red-

Vila Doris láká 
na víkendové Dýňobraní

Tradiční podzimní slavnost nazvanou „Dýňobra-
ní“ připravuje na pátek 23. a sobotu 24. října již po-
páté šumperská Vila Doris. V duchu starých podzim-
ních tradic budou mít děti i dospělí možnost vybrat si 
v centru na „Komíně“ v Komenského ulici z pestrého 
programu s dýňovou tematikou.

Páteční dýňový škapulíř je doplněn večerním  pu-
továním s vyrobenými lampiony za „dýňovým tajem-
stvím“. V sobotu si pak mohou návštěvníci vyzkoušet 
například výrobu mýdla, ušít si textilní přívěšek či  
dýňovou panenku nebo vyrobit podzimní dekoraci. 
Těšit se mohou i na oblíbené tvořivé dlabání a vyře-
závání dýňových strašidel. Výběr bude díky místním 
zahrádkářským nadšencům z téměř stovky dýní.

 V „Dýňové čajovně“ čeká návštěvníky ochutnávka 
tradičního dýňového punče, zajímavé dýňové speci-
ality a netradiční recepty. Výstava v prostorách Ko-
mína seznámí návštěvníky s přírodními hudebními 
nástroji z celého světa a současně se dozvědí spous-
tu zajímavostí týkající se druhů a pěstování a využití 
dýní a tykví. Pro zájemce bude připraven  „Dýňový 
geocaching“, tedy putování s vlastní GPS navigací 
k dýňovému pokladu. Bližší informace podá Z. Va-
vrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavrusova@
doris.cz. -red-

Městská policie se zaměří na cyklisty
Posvítit si na nezodpovědné cyklisty chce v nejbližších 

týdnech šumperská Městská policie. Během pravidel-
ných kontrol se strážníci zaměří zejména na vybavení 
jízdních kol.

„V souvislosti s podzimem a zhoršenými povětrnost-
ními podmínkami budeme cyklisty kontrolovat častěji, 
a to zejména v ranních a večerních hodinách,“ říká ředi-
tel šumperské Městské policie Zdeněk Dočekal. Strážníci 
se tak zaměří především na řádné osvětlení při jízdě za 
snížené viditelnosti. „Stále se totiž na našich silnicích po-
hybuje mnoho nezodpovědných cyklistů, kteří jezdí bez 
jakéhokoliv osvětlení, což je velmi nebezpečné. Ohrožují 
tím nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích,“ varuje Dočekal. Součas-
ně připomíná, že děti a mladiství do osmnácti let musejí 
používat cyklistickou přilbu. „Její používání samozřejmě 
doporučujeme i všem ostatním bez rozdílu věku,“ dodá-
vá ředitel Městské policie. -zk-

Jízdní kola musejí být pro provoz na 
pozemních komunikacích vybavena:

- dvěma nezávislými brzdami,
- zadní odrazkou červené barvy (může být na-
hrazena odrazovými materiály na oděvu či obuvi 
cyklisty),

- přední odrazkou bílé barvy (může být nahraze-
na odrazovými materiály na oděvu či obuvi cyk-
listy),
- odrazkami oranžové barvy na obou stranách pe-
dálů (mohou  být nahrazeny odrazovými materiá-
ly na obuvi nebo v jejich blízkosti),
- odrazkami oranžové barvy na paprscích před-
ního nebo zadního kola (také tyto mohou být na-
hrazeny odrazovými materiály na bocích kola či 
plášťů nebo na oděvu cyklisty).
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být kolo 
vybaveno:
- světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-
li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může 
být nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným 
světlem (blikačka),
- zadní svítilnou červené barvy, která může být 
nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem čer-
vené barvy,
- zdrojem proudu. 
Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce Minis-
terstva dopravy a spojů o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provo-
zu na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., 
v příloze č. 13.

Jedenadvacet vloupání v Šumperku a okolí má na svém 
kontě čtveřice mladíků ze Šumperska. Zaměřovali se 
nejen na elektrické nářadí, jak ukazuje policejní mluv-
čí Miloslav Svatoň, ale záběr jejich trestné činnosti byl 
mnohem širší.          Foto: -zk-

Informace o aktuálních dopravních uzavírkách nejen v Šumperku najdou zájemci na webových stránkách města 
www.sumperk.cz. V sekci Komunální služby a podsekci Komunikace jsou zveřejněny kromě dopravních omeze-
ní v samotném městě a v celém správním obvodu Šumperka také aktuální celostátní uzavírky.  -red-
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Mezinárodní festival Blues Alive, největ-
ší středoevropská přehlídka bluesové hud-
by, již pomalu klepe na dveře. Letošnímu 
čtrnáctému ročníku bude Šumperk patřit 
za tři týdny, od čtvrtku 12. do soboty 14. 
listopadu. Návštěvníci se přitom mohou 
těšit na tři desítky účinkujících z České 
republiky, Evropy i zámoří. Pod hlavičkou 
Blues Alive se navíc bude koncertovat ne-
jen v Šumperku, ale také v Chorzówě a dal-
ších třinácti polských a dvou litevských 
městech, satelitní koncerty jsou pak naplá-
novány v Jeseníku, Mikulově a Olomouci. 

„Příprava letošního festivalu pro nás 
byla ve srovnání s předchozími lety z hle-
diska ekonomické situace obtížnější. Na-
konec jsme ale s dramaturgickou podobou 
spokojeni a doufáme, že spokojeni budou 
i diváci,“ říká Vladimír Rybička, ředitel 
šumperského Domu kultury, jenž Blues 
Alive pořádá. „V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat našim marketingovým part-
nerům, především pak Daňovému pora-
denství Tomáš Paclík, bez jehož pomoci 
bychom akci takového rozsahu nezvládli. 
Velmi si vážíme i podpory Ministerstva 
kultury, Olomouckého kraje a měst Šum-
perka a polského Chorzówa, stejně jako 
přízně Nadace českého hudebního fondu 
a Višegradského fondu,“ podotýká ředitel.

Čtrnáctý ročník, nad nímž převzali zá-
štitu hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík a šumperský starosta Zdeněk Brož, 
nabídne bluesovým fandům lákavé menu 
složené z několika chodů. Počínaje čtvrteč-
ním večerem věnovaným Koko Taylorové, 
na němž se sejdou téměř všechny české 
bluesové zpěvačky, přes páteční koncert 
zaměřený na moderně pojatý klasický go-
spel až po vystoupení hlavních amerických 
hvězd - kytaristy a zpěváka Lurrieho Bella, 
zpěvačky Diunny Greenleafové a kytaristů 
Gregga Wrighta a Zaca Harmona a také 
britského harmonikáře Paula Lamba.

„Celkově přijede přes třicet kapel, kte-
ré představují špičku českého, polského, 
britského a amerického blues,“ prozrazuje 
Rybička. Letošním programem se podle 
něj vine jako červená nit hudba z Chicaga, 
města, v němž blues vzniklo a které je Mek-
kou tradičního elektrického blues. „Do 
Chicaga se totiž stěhovali v době tzv. Velké 
migrace z delty řeky Mississippi původní 
Afroameričané. Jedinou šancí, jak se pro-
sadit v městském prostředí, bylo zelektrifi -
kovat původní akustické blues,“ vysvětluje 
dramaturg festivalu Ondřej Bezr a dodává, 
že Chicago se tak stalo kolébkou, z níž se ší-
řilo blues do světa a dalo pak základ rocko-
vé hudbě, jak ji znají lidé po celém světě. 

Z Chicaga proto přijíždějí dvě hlavní 
hvězdy festivalu. První je kytarista a zpěvák 
Lurrie Bell se svým Blues Bandem. „Lur-
rie Bell je jedním z nejlepších současných 
hráčů na kytaru, ikona bluesové hudby. 
Jeho otec byl navíc slavný harmonikář,“ 
prozrazuje Bezr. Blues Alive se stane rov-
něž jednou ze zastávek „spanilé jízdy“ 
hvězd pod souhrnnou hlavičkou Chicago 
Blues Festival Tour: na pozadí hry jednoho 

Blues Alive přenese posluchače do Chicaga, kolébky blues
„home bandu“, kapely Zaka Harmona, se 
představí tři frontmani - zpěvačka Diunna 
Greenleaf a kytaristé Gregg Wright a Zac 
Harmon. „Zajímavostí je, že se Gregg 
Wright v roce 1984 zúčastnil slavné Victo-
ry Tour Michaela Jacksona s rodinnou ka-
pelou Th e Jacksons,“ doplňuje dramaturga 
Rybička. Do Chicaga pak zavede diváky 
i hraný fi lm „Cadillac Records“, který ma-
puje historii tamějšího vydavatelství Chess 
Records, jež sehrálo zásadní roli v rozvoji 
blues. 

Od čtvrtka 12. do soboty 14. listopadu se 
bude pod hlavičkou Blues Alive koncertovat 
v Šumperku, neděle pak patří již tradičně 
partnerskému polskému městu Chorzów 
a blues zazní již tradičně i v mírovské věz-
nici. Součástí festivalu bude opět „výchov-
ný“ koncert pro středoškoláky a sobotní 
dopolední fi lmová projekce. K dalším zají-
mavým programovým bodům letošního 
ročníku patří například koncert Gospel 
Limited v kostele, tematické odpoledne 
„One Man Show“ se sólovými muzikanty, 

společný koncert 2Wings s Danem Šust-
rem a Blankou Šrůmovou s Janem Ponoc-
ným jako hostem, speciální vystoupení 
slovenské kapely Longital nebo koncerty 
vítězů soutěže Blues Aperitiv. „V době fes-
tivalu žije bluesovou hudbou doslova celý 
Šumperk,“ podotýká ředitel Domu kultury 
a připomíná, že na hlavní festivalový pro-
gram naváže řada tzv. satelitních koncertů. 
Ty budou hostit kromě českých a polských 
měst také dvě města litevská.

 Pokračování na str. 8
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Blues Alive přenese posluchače do Chicaga, kolébky blues
Pokračování ze str. 7

Podobně jako v minulosti i letos se fes-
tival Blues Alive těší velkému zájmu médií. 
O šumperském bluesování informují vý-
znamné celostátní deníky a bude se o něm 
hovořit také v pořadu Dobré ráno s ČT, kte-
rý televize odvysílá mezi 2. a 5. listopadem. 
V pondělí 9. listopadu bude Blues Alive 
od 11 hodin dopoledne hlavním tématem 
pořadu Větrník, který vysílá Český rozhlas 
Olomouc. Ve stejný den se pak bude o šum-
perském festivalu mluvit v profi lovém po-
řadu rádia Proglas. „Hlavní program letos 
Česká televize natáčet nebude, ale zazname-
ná ho, stejně jako ostatní šumperské koncer-
ty,  Český rozhlas Olomouc. V koprodukci 
s ním vydáme opět CD, které bude bonu-
sem ke vstupence příští rok, kdy oslavíme 
patnáctileté jubileum,“ uzavírá Rybička.

Festival odstartuje
Pocta Koko Taylor

Čtrnáctý ročník festivalu Blues Alive 
zahájí ve čtvrtek 12. listopadu večer nazva-
ný „Pocta Koko Taylor“.  Tato zpěvačka, 
přezdívaná „Královna chicagského blues“, 
zemřela letos v červnu ve věku osmdesá-
ti let. „Až do nástupu do nemocnice však 
Koko Taylorová pravidelně koncertovala. 
Naposledy to bylo 7. května při předávání 
nejprestižnějších žánrových ocenění Blu-
es Music Awards v Memphisu, kdy získala 
cenu pro nejlepší interpretku tradičního 
blues za minulý rok. Její vystoupení v Šum-
perku jsme domlouvali několik let, nikdy 
jsme se bohužel nestrefi li do správného 
termínu. Je mi proto velice líto, že už další 
možnost nebude. České publikum by si bý-
valo zasloužilo tuto hvězdu bluesového zpě-
vu vidět na pódiu,“ soudí Vladimír Rybička. 
Krátce poté podle něj iniciovala zpěvačka 
Petra Poláková - Uvírová a její skupina Mo-
thers Follow Chairs poctu zemřelé zpěvač-
ce, jejíž písně má v repertoáru, na festivalu 
Blues Alive. Počáteční nesmělý nápad se 
rozrostl do podoby celého jednoho kon-
certního večera, na kterém vystoupí čtyři 
z nejvýznamnějších českých bluesových 
zpěvaček současnosti, jež zazpívají i skladby 
z repertoáru této legendy. Každá z nich vliv 
Koko Taylorové na svůj hudební vývoj plně 
přiznává. Všechny se představí se svými stá-
lými koncertními kapelami, případně v čele 
jen pro tuto akci sestavených bandů. Od 
sedmé večerní se tak ve velkém sále Domu 
kultury představí Petra Poláková - Uvírová 
a Mothers Follow Chairs, Koko Taylor Tri-
bute Band feat. Hanka Říhová, Petra Börne-
rová Band a Miloš Železňák, Hanka Dun-
drová and Trouble Heroes. Celý večer pak 
vyvrcholí jam sessionem všech zpěvaček 
a některých zúčastněných hudebníků.

Klášterní kostel rozezní gospely
Vůbec poprvé se v rámci Blues Alive 

seznámí v pátek 13. listopadu v klášterním 
kostele diváci s moderní podobou gospe-
lu. Jeho přímým předchůdcem je tradiční 

gospel, hudba, kterou bylo možno slyšet 
v mnoha amerických černošských kostelech 
od začátku minulého století. V 60. letech 
Edwin Hawkins svojí úpravou původně 
baptistického žalmu Oh Happy Day od-
startoval zcela nový vývoj. Gospel se časem 
stal žánrem ovlivňujícím i další hudební 
proudy, jako soul nebo hip hop, a sám byl 
jimi opět zpětně ovlivňován a obohaco-
ván. V repertoáru Gospel Limited, který 
je jedním z nejuznávanějších představi-
telů tohoto stylu na našem území, je řada 
moderních gospelů od světoznámých 
amerických i evropských autorů, jako jsou 
Kirk Franklin, Richard Smallwood, Edwin 
Hawkins, Donald Lawrence, Willie Small, 
Clarence Eggleton, Maria Nordenback 
a mnoho dalších. Sbor spolupracuje s kva-
litními jazzovými hudebníky, zvuk sboru 
významně spoluvytvářejí také sólistky Lucie 
Motošická, Kateřina Dlouhá, Libuše Vyší-
nová, Zuzana Raušová a Christina Chick.

Prostor dostanou 
vítězové Aperitivu

Úvod obou hlavních koncertů bude pa-
třit novým tvářím Blues Alive - vítězům 
červnové vyhledávací soutěže Blues Ape-
ritiv. Ze šestatřiceti přihlášených souborů 
letos nejvíc zaujala polská formace Hoodoo 
Band. „Sedmičlenný band nadchl porotu 
svou naprostou profesionalitou, zasahující 
nejen hudební projev, ale i pódiové po-
dání výborného rhythm´n´bluesového, 
soulového a funkového repertoáru. Výkon 
kapely na Aperitivu ji tak katapultoval pří-
mo na hlavní scénu festivalu,“ připomíná 
Vladimír Rybička a dodává, že další dva 
vítězné „aperitivové“ bandy se představí ve 
foyer Domu kultury. Kvarteto českých mu-
zikantů St. Johnny a Charlie Slavík, které se 
zaměřuje na různé hudební styly Ameri-
ky padesátých let, si zahraje v pátek večer, 
o den později pak bude foyer patřit rakous-
ké skupině Th e Roosevelt Houserockers.

Svého „koně“ si pak mohli do programu 
Blues Alive prosadit i diváci, kteří vybrali 
česko-americkou formaci Dan Hot Drums 
& Blues Band. V rámci třetího hlavního 
koncertu v polském Chorzówě se představí 
slovenská skupina Kŕdel´divých Adamov.

A ke slovu se dostanou i loňští vítězové 
Blues Aperitivu. V pátek večer si ve velkém 
sále zahrají maďarští Jack Cannon, kteří 
loni zabodovali u poroty i návštěvníků. „Za 

poslední rok od svého vítězství se na čes-
ké scéně zdárně etablovali a jejich letošní 
vystoupení na hlavním pódiu bude jistě 
lahůdkou pro bluesové fajnšmekry,“ soudí 
ředitel Domu kultury. V sobotu večer pak 
ve velkém sále vystoupí brněnská Kulturní 
úderka.

Páteční večer: 
domácí i zahraniční mix

Má-li letošní ročník Blues Alive černé-
ho koně, jmenuje se jednoznačně Abigail 
Ybarra. „Letos začátkem léta jsem se 
nachomýtl k polosoukromému koncertu 
několika kapel v Úněticích u Prahy a byl 
jsem naprosto šokován,“ vzpomíná dra-
maturg festivalu Ondřej Bezr. „Pod jakýmsi 
nevyslovitelným názvem tady vystoupila 
dvojice kytaristy a bubeníka, která roz-
poutala naprosté peklo. Bubeník Pavel 
Attel a kytarista a zpěvák Prokop Tomášek 
se prostě tak dlouho hledali, až se našli,“ 
dodává Bezr. 

Speciální set, určený jen šumperským 
posluchačům, si na páteční večer připravili 
2Wings Dana Šustra s Blankou Šrůmovou 
(bývalí členové Tiché dohody) a zvláštním 
hostem, kytaristou Honzou Ponocným 
(Circus Ponorka). V 90. letech byla Tichá 
dohoda jednou z nejpopulárnějších a na 
českou scénu nejvlivnějších kapel. Se zlo-
mem desetiletí se kapela hudebně i lidsky 
rozešla, zpěvačka Blanka Šrůmo-
vá se vydala na sólovou dráhu 
a mozek souboru, kytarista Dan 
Šustr, na hudbu zcela rezigno-
val. „Až v roce 2005 mě kámoši 
z reklamní agentury ukecali, ať 
udělám hudbu k reklamě na pivo, 
takovou půlminutovou kytarovku, 
a díky tomu jsem zase dostal 
strašnou chuť se k muzice 
vrátit,“ říká jeden z našich 
nejlepších kytaristů. Šustr 

dal dohromady kapelu 2Wings, ve které 
uvolnil stavidla přímočarému rock´n´rol-
lovému výrazu, který má k blues odedávna 
tak blízko.

Kromě obou zmíněných formací bude 
v pátek 13. listopadu reprezentovat domá-
cí scénu Marcel Flemr Blues Band. „Ky-
tarista, který patří k nejpřesvědčivějším 
hvězdám mladé české bluesové genera-
ce, začal sklízet vavříny s kapelou Buddy 
Wonders, kterou zachytilo síto Blues Ape-
ritivu už před sedmi lety. Kromě žánrově 
všežravé skupiny Grape stojí již dva roky 
v čele vlastního Blues Bandu. Jako zvláštní 
host si s nimi v Šumperku zahraje velmi 
respektovaná dechová sekce Bucinatores, 
složená z předních pražských jazzových 
muzikantů mladé generace,“ prozrazuje 
Rybička.

Vrcholem prvního hlavního večera pak 
bude nepochybně koncert harmonikáře 
Paula Lamba a Th e King Snakes. „Britská 
bluesová scéna není na našem festivalu pří-
liš často prezentována, proto jsme se letos 
rozhodli vše napravit a sáhnout co nejvýše. 
Podle odborných anket jde o nejlepší sou-
časnou britskou bluesovou kapelu. To, co 
byl dříve pro starší generaci například John 
Mayall a jeho Bluesbreakers, je pro součas-
nou právě Paul Lamb a Th e King Snakes,“ 
říká Bezr. Pověst kapely dokazují četné od-
borné a posluchačské výroční ankety. Se 

svou dnes už dvougenerační kapelou 
slaví Paul Lamb na Ostrovech 

úspěchy už od začátku 90. let. 
„Lambovy Th e King Snakes 
jsou jednou z těch kapel, kte-

ré nežijí od turné 
k turné, jsou to-

tiž na šňůře 
prakticky 

n e u -
stále. 

Vůbec poprvé se v rámci Blues Alive se-
známí posluchači s moderní podobou 
gospelu, a to v podání formace Gospel 
Limited.

Polská formace Hoodoo Band zaujala porotce letošního Blues Aperitivu natolik, že ji 
poslali přímo na hlavní scénu podzimního festivalu.

► Vrcholem prvního hlav-
ního večera bude nepo-
chybně koncert harmoni-
káře Paula Lamba a Th e 
King Snakes.
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A na jejich show je to po čertech znát,“ tvr-
dí dramaturg festivalu. 

Na fi lmovou projekci naváže 
tematické odpoledne

Do Chicaga zavede diváky v sobotu do-
poledne fi lm „Cadillac Records“. Režisérce 
Darnell Martinové se v tomto hraném celo-
večerním snímku podařilo takřka nemož-
né: velmi věrně a zajímavě vylíčit historii 
vůbec nejdůležitějšího hudebního vydava-
telství v dějinách bluesové hudby, chicag-
ských Chess Records. „Snímek v Česku 
není v běžné distribuci a návštěvníci Blues 
Alive tak mají skutečně výjimečnou příle-
žitost podívat se na něj na velkém plátně 
kina. Tato šance se už nejspíš nikdy a ni-
kde nebude opakovat,“ zdůrazňuje ředitel 
Domu kultury.

Tématem letošního sobotního odpo-
ledne jsou takzvané one-man-bandy. Tedy 
muzikanti, kteří zároveň obhospodařují 
několik nástrojů, a tak jsou vlastně schop-
ni dosáhnout výrazu celé kapely. „Účin-
kující na toto odpoledne byli vybráni tak, 
aby každý zastupoval zcela odlišný přístup 
k tomuto fenoménu,“ říká Vladimír Rybič-
ka. Bluesoví fanoušci se tak mohou těšit na 
Jiřího Mížu, muže devatera řemesel, zkuše-
ného muzikanta, jenž prošel řadou žánrů 
a kterého publikum Blues Alive velmi dobře 
zná. „Od dob, kdy hrál v Šumperku poprvé, 
rozšířil svůj instrumentář o resofonickou 
kytaru, foukací harmoniku a tzv. stomp 
box, což jej plně kvalifi kuje k zařazení do 
programu letošního tematického odpoled-
ne,“ podotýká pořadatel.

Druhým účin-
kujícím bude 
S t o k e r 
One Man 
B a n d . 
P o d 
t ímto 
n á -
zvem 

se skrývá postava basisty Václava Blabolila, 
jenž kytaru prohání zároveň přes kytarové 
i basové kombo, nohama rozehrává téměř 
kompletní bicí soupravu a ještě stihne dout 
do řádně vyšťavené harmoniky. Závěr tema-
tického odpoledne pak bude patřit projek-
tu Circus Ponorka, který vymyslel kytarista 
Honza Ponocný. Obklopen elektronickými 
krabičkami v reálném čase na sebe vrství 
živé samply a smyčky a vytváří si několik 
kytarových partů i vokálů zároveň až do 
výsledné podoby celé kapely. „Tímto způ-
sobem pracuje ve světě několik známých 
hudebníků, žádný z nich ale nepoužívá tuto 
techniku k prezentaci opravdových písni-
ček. V tom je s největší pravděpodobností 
Honza Ponocný světovým unikátem. Ten, 
kdo ještě neměl tu čest, bude patrně zcela 
okouzlen,“ soudí Rybička.

Sobota nabídne
 chicagské hvězdy

Hlavní koncert v sobotu večer nabídne 
velmi nabitý program: kromě rakouských 
Th e Roosevelt Hookers a české Kulturní 
úderky především slovenskou kapelu Lon-
gital, která připravila mimořádný program 
s písničkami ze svých začátků, tedy z doby, 
kdy ještě působila jako živé, téměř folkrock-
ově znějící kvarteto s repertoárem, který 
s bluesovými náladami, ale i hráčským 
výrazem velmi koresponduje. Na toto ne-
obvyklé vystoupení naváže další originální 
koncert. Ze Spojeného království totiž při-
jede Skot Dave Arcari, fenomenální hráč 
na resofonickou kytaru a velmi zajímavý 
bluesový písničkář s až „punkovým tahem 
na branku“. Právě Arcariho 
tipují pořadatelé jako jed-
noho z největších objevů 
letošního festivalu.

Už počtyřicáté se do 
Evropy vydává „spanilá jíz-
da“ hvězd pod souhrnnou 
hlavičkou Chicago Blues 
Festival Tour a festival Blu-
es Alive bude letos jednou 
z jejích zastávek. „Systém 
vystoupení je snadno představitelný - na 
pozadí hry jednoho „home bandu“, kterým 
je v tomto případě kapela Zaka Harmona, 
se představí hned několik frontmanů, v na-
šem případě tři,“ vysvětluje ředitel Domu 
kultury. Samotný Zac Harmon je přitom 
dlouholetým kytaristou, skladatelem a pro-
ducentem s mississippskými kořeny, který 
velkou část života prožil v Los Angeles, kde 
spolupracoval s dlouhou řadou tamních 
muzikantů a přičichl i k fi lmové hudbě. 
Druhým sólistou tohoto „bluesového cir-
kusu“ bude Gregg Wright, považovaný za 
jednoho z nejinovativnějších kytaristů ve 
svém žánru. Stejně jako Zac Harmon je 
ovšem i Wright univerzálním hráčem, kte-

rý se nikdy neuzavíral do ulity jediné-
ho stylu. Jako člen doprovodné kapely 
dokonce absolvoval turné se samotným 
Michaelem Jacksonem. Ozdobou toho-

to bloku pak bezesporu bude vystoupení 

Diunny Greenleaf, zpěvačky, kterou lze 
bez nadsázky nazvat „sběratelkou cen“ za 
poslední léta a jejíž jméno několikanásob-
ně fi guruje i na soupisce nejprestižnějších 
bluesových ocenění Blues Music Awards. 
„Je více než pravděpodobné, že vystoupení 
Diunny Greenleaf bude velmi důstojným 
pokračováním loňské „dívčí války“ na Blu-
es Alive, kterou svými skvělými vystoupe-
ními vyhlásily mužům Sue Foley, Wanda 
Johnson a další,“ soudí Rybička.

Letošní hody ve stylu pravověrného chi-
cagského blues vyvrcholí 
vystoupením celosvětově 
proslulého kytaristy a zpě-
váka Lurrieho Bella a jeho 
kapely His Chicago Blues 

Band. „Jeho jméno a nahrávky nemohly 
uniknout nikomu, kdo se o blues byť jen 
trochu zajímá. Už třeba proto, že je synem 
jednoho z největších hráčů na foukací har-
moniku, co jich kdy bluesová scéna měla, 
Careyho Bella,“ popisuje Ondřej Bezr. 
V sedmnácti letech spoluzaložil s dalšími 
dvěma syny slavných otců, harmonikářem 
Billym Branchem a basistou Freddiem Di-
xonem, kapelu s příznačným názvem Th e 
Sons Of Th e Blues. Paralelně byl Lurrie 
Bell čtyři roky členem doprovodné kapely 
samotné Koko Taylor, kde vychodil po-
myslnou bluesovou univerzitu na nejvyšší 
úrovni. Další léta doprovázel svého otce, se 
kterým průběžně spolupracoval až do jeho 
smrti v roce 2007. Divoký život na neko-
nečných koncertních šňůrách ovšem Bel-
lovi způsobil několikaleté vážné problémy 
s drogovou závislostí, ze které se „vyhrabal“ 
až v polovině 90. let. Od té doby se jeho 
kariéra v první bluesové lize odvíjí jako na 
drátkách. Do Šumperka přijíždí Lurrie Bell 
v čele svého stabilního Chicago Blues Ban-
du s Darylem Couttsem na klávesy, Mel-

vinem Smithem na baskytaru a Kennym 
Smithem na bicí.

Koncertování uzavřou 
jam sessions

Nedílnou součástí každého ročníku Blu-
es Alive jsou tradiční noční jam sessions. 
Jejich dějištěm budou v pátek a v sobotu 
po skončení hlavního večerního programu 
tři místa, a to foyer Domu kultury, pivnice 
Holba „u dřevařů“ a hudební klub Music 
Machine.

Na koupi vstupenky 
je nejvyšší čas

Všichni, kteří si nechtějí listopadové blu-
esování nechat ujít, by si měli včas opatřit 
vstupenky. „Na festival se sjíždějí fanoušci 
z celé republiky a také Evropy. Bohužel se 
pomalu stává tradicí, že právě oni si lístky 
objednají a na domácí pak nezbudou. Šum-
perané by proto neměli spoléhat na posled-
ní chvíli a vstupenky si koupit, jinak hrozí, 
že se do sálu nedostanou,“ připomíná ře-
ditel Domu kultury, podle něhož lze lístky 
rezervovat rovněž na adrese www.bluesali-
ve.cz. Čtvrteční večer nazvaný Pocta Koko 
Taylor přitom přijde na 150 Kč, vstupné 
na páteční koncert Gospel Limited v kláš-
terním kostele je 120 Kč a vstupenka na 
páteční hlavní koncert stojí 350 Kč. Ti, kdo 
zamíří na sobotní promítání fi lmu Cadillac 
Records v kině Oko, zaplatí 50 Kč. Vstupné 
na tematické odpoledne a třetí hlavní kon-
cert pak stojí 420 Kč. Zájemci si ale mohou 
koupit za 590 Kč zvýhodněnou permanent-
ku na páteční a sobotní hlavní koncerty 
a tematické odpoledne, k níž dostanou jako 
dárek „cédéčko“ z loňského ročníku. 
 Text zpracovala Z. Kvapilová, 
 foto: archiv DK

Závěrečná poznámka
Podrobné informace ke čtrnáctému roč-

níku Blues Alive naleznete na internetové 
adrese www.bluesalive@cz. Vstupenky 
na všechny festivalové koncerty si lze 
zakoupit v pokladně D o m u 
kultury, jež je ote- vřena 
ve všední dny od 14 
do 18 hodin, tel.č.  
583 214 279, případ-
ně rezervovat na čísle 
583 214 276, fax: 
583 214 287, 
e-mail: ko-
hajdova@
d k s u m -
perk.cz.

Jiřího Mížu publikum Blues Alive velmi 
dobře zná. Letos vystoupí v rámci sobot-
ního tematického odpoledne a koncerto-
vat bude i ve věznici na Mírově.

Dave Arcari působí, jako by právě sesedl 
ze svého harleye a plechovou kytarou, 
kterou třímá v rukou, hodlal vymlátit 
nejbližší telefonní budku. V Šumperku 
si budou moci posluchači jeho umění 
vychutnat během druhého festivalového 
večera. 

Hlavní hvězdou letošního ročníku Blues 
Alive bude nepochybně celosvětově pro-
slulý kytarista a zpěvák Lurrie Bell. Ve 
velkém sále vystoupí s kapelou His Chi-
cago Blues Band v sobotu 14. listopadu. 

◀ K permanentce dosta-
nou návštěvníci jako dá-
rek „cédéčko“ z loňského 
ročníku.

◄ Vystoupení Diunny Greenleaf bude 
bezesporu důstojným pokračováním 
loňské „dívčí války“ na Blues Alive.
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Listopad je v Šumperku již pátým rokem spojen s lite-
rárním a fi lmovým festivalem Město čte knihu. Zajímavá 
akce, která se zapsala do podvědomí veřejnosti, letos pro-
běhne od čtvrtka 5. do úterý 10. listopadu a její pořadate-
lé, místní radnice spolu s knihovnou, DDM Vilou Doris, 
kinem Oko, divadlem, muzeem a Domem kul-
tury, představí tentokrát výběr z povídek Oty 
Pavla zaměřených na sport. 

Neobvyklý projekt má své kořeny v part-
nerském městě Bad Hersfeldu, během pěti 
let si ovšem šumperská akce našla vlastní 
osobitou tvář. Nicméně společný oběma 
městům je její smysl - prostřednictvím jed-
noho konkrétního titulu připomenout velký 
význam četby pro každého z nás. 

Zatímco loni tak organizátoři učinili prostřednic-
tvím Bohumila Hrabala, letos se rozhodli věnovat pozor-
nost literárnímu odkazu Oty Pavla. Číst se bude kniha 
Proč mám rád sport, kterou při této příležitosti vydalo 
opět nakladatelství Veduta Štíty. „Orientací na sportovní 
prózy Oty Pavla volně navazujeme na letošní mapování 
historie i současnosti šumperského sportu, které odstar-
tovaly výstavy ve Státním okresním archivu a ve Vlasti-
vědném muzeu. Vyvrcholením by pak měla být publikace 
o historii sportu v našem městě, na které spolupracuje 
většina sportovních sdružení,“ říká ředitelka Městské 
knihovny Zdeňka Daňková. Jubilejní pátý ročník dává 
podle ní současně příležitost zapojit do festivalového čte-
ní co nejvíce děti. I z tohoto důvodu zvolili pořadatelé 
netradiční začátek. „Ve čtvrtek 5. listopadu dopoledne, 
tedy první den festivalu, odstartuje z knihoven v uli-
cích 17. listopadu a Temenické Čtenářská štafeta, která 
postupně navštíví šumperské školy. Místo štafetového 
kolíku ponese knihu, ze které budou číst nejen děti, ale 
i hosté,“ prozrazuje ředitelka knihovny.

Jak již bylo řečeno, číst se letos bude kniha Proč mám 
rád sport Oty Pavla, kterou ilustroval Jiří Slíva a kterou 
si budou moci zájemci koupit na podvečerních čteních. 
„Publikaci slavnostně pokřtíme během úvodního veče-
ra ve čtvrtek 5. listopadu v sále divadla a mezi kmotry 
uvítáme kromě výtvarníka Jiřího Slívy také prvního čte-
náře knihy Ivo Šmoldase,“ říká Daňková. Po úspěšném 
comebacku na loňském happeningu v Loučné pak zpes-
tří první večer hudební uskupení Dixieland Loučná po 
jedenatřiceti letech. Vstupenky si přitom mohou zájemci 
koupit za padesát korun v pokladně divadla.

Čtení knihy na pokračování bude mít letos opět cha-
rakter setkání, zastavení, zamyšlení nad obecnými lid-
skými hodnotami. Pavlovy texty se budou číst vždy od 
páté odpolední postupně v kulturních a společenských 
zařízeních města za účasti osobností kultury a společen-
ského života, šumperských studentů a také hudebníků, 
kteří čtené slovo doplní hudbou a zpěvem. Jednotlivá se-
tkání s knihou se tak odehrají v místním divadle, v kině 
Oko, zkušebně sboru Motýli na „Komíně“, v knihovně, 
klášterním kostele a v G-klubu. 

Na podvečerní čtení naváží opět fi lmová představení 
v kině Oko, které připravilo bohatou přehlídku fi lmů 
se sportovní tematikou. „Ve dvou na sebe navazujících 
hracích časech promítne kino každý den fi lmy z naší 
i světové fi lmografi e. Tato pestrá mozaika klasických 
sportovních snímků pro děti i dospělé a ojedinělých do-
kumentů zachycuje, stejně jako texty Oty Pavla, krásné 
i dramatické stránky nejrůznější sportovních disciplín,“ 
podotýká Daňková. Milovníci fi lmového plátna se tak 
mohou těšit jednak na klasiku, jako jsou české fi lmy Sy-
nové hor, Ivana v útoku či Metráček, jednak na vrcholné 
světové snímky ze současnosti, například fi lmy Pokojný 
bojovník (USA, Německo 2006), V zajetí rychlosti (USA, 
Nový Zéland 2005 - motocyklový sport), Extrémní svahy 

(USA 2005 - snowboarding) či Golfový sen (USA 2005 
- golf). V neděli odpoledne pak proběhne jako bonus 
přehlídka vítězných snímků z Mezinárodního festivalu 
sportovních fi lmů SPOTRFILM Liberec 2008.

Chybět letos nebude ani sobotní happening. Jeho 
dějištěm bude tenisová hala TJ Sokol Šumperk. 

Závěrečné čtení knihy Proč mám rád sport 
ukončí v úterý 10. listopadu Motýli. „Nic-
méně již následující podvečer přivítá-
me hosta, který tvorbu Oty Pavla velmi 
inspiroval. Jako ex-post Město čte knihu 
nabízíme všem zájemcům besedu s pro-

tagonistou jedné z knih Oty Pavla, olym-
pijským vítězem Jiřím Raškou,“ prozrazuje 

ředitelka knihovny.   
Pravidelnou součástí festivalu Město čte knihu se 

již staly výstavy. První z nich bude zahájena ve čtvr-
tek 5. listopadu o půl čtvrté odpoledne v muzeu, které 
nabídne grafi ky a kresby Jiřího Slívy. Druhá výstava, jež 

bude k vidění od pondělí 9. listopadu v Městské knihov-
ně, připomene předchozí čtyři ročníky akce Město čte 
knihu, a to prostřednictvím fotografi í Jana Valchaře, kte-
rý celý projekt od počátku pilně dokumentuje. 

„Akce Město čte knihu spojuje řadu partnerů, jejichž 
počet se každým rokem zvyšuje, což je samozřejmě 
dobrá zpráva. S účastí počítají základní i střední školy, 
studenti Obchodní akademie se již tradičně podílejí na 
přepisování textů ke knize, Gymnázium pak připravu-
je podvečerní čtení, vznikají galerie dětských kreseb ve 
školách… To vše by se nemohlo konat bez podpory řady 
fi rem,“ zdůrazňuje Daňková. Současně připomíná, že 
knihu Proč mám rád sport je možné číst i v klubech, vol-
nočasových zařízení či společenských organizacích, kteří 
budou mít o spolupráci zájem. „Věříme, že letošní nabíd-
ka veřejnost osloví a že se nám podaří získat posluchače 
a návštěvníky, které setkání nad knihou potěší,“ uzavírá 
Daňková a připomíná, že podrobný program festivalu je 
zveřejněn na adrese www.mestocteknihu.cz. -zk-

Město se začte do sportovních povídek Oty Pavla
Město čte knihu
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Stromy jako domy Výstava připravená ve spolupráci 
 s Dětským muzeem Brno a Vilou Doris Šumperk trvá 
 do 18.1. 2010. 
Hollarova galerie Jaký byl listopad 1989 
 Výstava bude otevřena 27.10 a potrvá do 15.1. 2010.
Rytířský sál a předsálí  Vyznání Jeseníkům Výstava ke 40. výročí založení 
 Chráněné krajinné oblasti Jeseníků trvá do 29.11.
 Jazzcafé Slíva Výstava grafi k Jiřího Slívy bude 
 prezentována 5.11. v 15.30 hodin u příležitosti akce
 Město čte knihu.
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. 
Akce v klášterním kostele:  26.10. 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 měsících říjnu a listopadu je klášterní 
kostel pro veřejnost otevřen pouze při kulturních akcích, slavnostních příležitostech a ve 
svátek, objednávky mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob na tel. č. 603 174 499.
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

Den vzniku samostatného československého státu - středa 28. října
na všech zařízeních VM Šumperk budou vstupy zdarma. Muzeum Šumperk, 

Galerie Šumperska 9-13 hod., klášterní kostel 10-12 hod.

KINO OKO
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 projekce
  s papírovými brýlemi
26.-27.10. jen v 18 hodin  Návrh, USA, romantická komedie
26.-27.10. jen ve 20 hodin  Rozervaná objetí, Španělsko, drama, thriller  
28.10. jen v 16.15 hodin Krtkova dobrodružství 4, ČR   Hrajeme pro nejmenší
28.10. jen v 18 hodin  Návrh, USA, romantická komedie
28.10. jen ve 20 hodin  Rozervaná objetí, Španělsko, drama, thriller  
29.10.-4.11. v 17.30  Michael Jackson Th is Is It, USA, hudební dokument
a ve 20 hodin  LIMITOVANÁ EXKLUZIVNÍ DVOUTÝDENNÍ
 SVĚTOVÁ PREMIÉRA!
5.11. jen v 17.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
5.11. jen v 19.15 hodin Hranice ovládání, Španělsko, USA  Artvečer - FK
6.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
6.11. jen v 18.30 hodin Metráček, ČR, dětský příběh  Město čte knihu
6.11. jen ve 20 hodin  Pokojný bojovník, USA, Německo, sportovní drama 
  Město čte knihu
7.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
7.11. jen v 18.45 hodin Ivana v útoku, ČR, dětská komedie  Město čte knihu
7.11. jen ve 20 hodin  V zajetí rychlosti, Nový Zéland, USA, dobrodružný, 
 romantický, drama  Město čte knihu
8.11. jen ve 14.30 hodin Vítězné dokumenty, SPORTFILM Liberec Město čte knihu
8.11. jen v 16.30 hodin  Zataženo, občas trakaře, USA, rodinná animovaná 
 komedie, ČZ  Hrajeme pro děti
8.11. jen v 18.30 hodin  Extrémní svahy, USA, dokument  Město čte knihu
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.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.kni-
hovnaspk.cz, 9.11. je knihovna v ul. 17. listopadu otevřena pouze do 16 hodin.

DIVADLO ŠUMPERK
23.10. v 19 hodin  Motýli v divadle  Podzimní koncert Motýli Šumperk 
31.10. v 19.30 hodin  Balada pro banditu    P, VK 
4.11. v 19.30 hodin  Balada pro banditu    A, VK, X
7.11. v 15 hodin  Obušku, z pytle ven  Pohádka  R + D, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

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

DŮM KULTURY
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
5.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Nerez - pocta Z.N.
6.11. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Flamenco večer s Carmen
7.11. od 10 do 13 hodin v sále  Flamenco workshop Interaktivní kurz
pohybové výchovy DK  pod vedením Jany Drdácké
8.11. od 10 hodin ve velkém sále DK  Tři pohádky na dobrý den 
 Divadlo Pohádka Praha Pohádka
8.11. od 15 hodin ve velkém sále DK  Eva a Vašek 
 Host: Damir a Vladko (Chorvatsko)
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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jiří Sozanský: Outsideři (grafi ka) Výstava trvá do 1.11.
 Oldřich Šembera: „Přírodou“ (fotomalba) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 29.11., proběhne 4.11. 
 v 18 hodin.
Jižní křídlo DK Street Art ve fotografi i 
 Výstava fotografi í žáků základních škol 
 na téma „Ulice a uličky Šumperka“ trvá do 10.11.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Kresba, malba, plakátová tvorba 
 Výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk trvá do 5.11.
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.
 Krajináři (Rambousková, Hladký, Kodrla) 
 Výstava bude zahájena 31.10.

BENEFIČNÍ KONCERT ALFA GOSPEL PRAISES

V sobotu 31. října v 19.30 hodin v Domě kultury Šumperk

Výtěžek bude použit na podporu činnosti občanského sdružení Lano, 
které v Šumperku a okolí pracuje s mládeží. 

Více informací na www.lano.cz. Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Vstupné dobrovolné
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DDM U RADNICE
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
26.10. od 16 hodin v učebně  PC, internet, učím se  Od 7 let
29.10. od 9 hodin   Putování za Potůčkovou vílou 
 Vycházka do okolí Šumperka. 
 Sraz u Autoškoly v Bludovské ul. 
 Informace R. Večeřová, 
 tel.č. 583 215 395, 777 216 332
2.11. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  Volný internet pro děti  Od 8 let
2.11. od 16 hodin v sále v 1. patře  Pohádkový pohybový pěvecký sbor 
 Od 5 let
3.11. od 16 hodin v sále v 1. patře  Aerobik a jumping Pro předškoláky
4.11. od 17 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Pojď si pinknout  Od 8 let, 
 přezůvky s sebou! 
5.11. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství
6.11. od 18.30- hodin v sále v 1. patře  Jumping pro dívky  Od 10 let
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 
583 215 395, www.mddm.adam.cz.

VILA DORIS
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“  
Od 4.11. každou středu  Keramický klub pro dospěláky
od 17.45 do 19.45 hodin v AD na „K“   
Každý čtvrtek od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
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
3.11. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz pro začátečníky 
 Inf. B. Vavruša, tel.č. 583 283 327,
 731 610 031.
3.11. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
6.11. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
6.11. od 14.30 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
7.11. od 14.30 do 18 hodin v MC na „K“  Škapulíř - Martinská slavnost 
 Pečení martinských rohlíčků, výroba
 martinské dekorace , svíčky ….
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 na oba kurzy do 
6.11., 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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
22.10. od 14 hodin  Setkání členů Městského svazu DIA Hrají Vašek a Petr
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.

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
21.10. od 18 hodin  Symptotermální metoda plánování rodičovství
  Přednáška
28.10. od 18 hodin  Radost být ženou, role ženy z duchovního pohledu
  Přednáška
4.11. od 19 hodin  Karma - zákon příčiny a následku 
 J. Pešta, Budhismus diamantové cesty
7.11. od 17 hodin  Japonsko  Přednáška 
 K. Kocůrka, ukázka hry na shakuhachi (zenová fl étna)

Každý čtvrtek od 17.30 hodin ve velkém sále FS  Kurz angličtiny pro začátečníky
 a věčné začátečníky(dospělé)
Každé pondělí od  16 hodin ve FS  Setkávání maminek a předškolních
 dětí Sedmikrásek 
29.10. od 16.30 hodin ve velkém sále FS  Břišní tance pro ženy 
 Jednou za tři týdny
31.10. ve 14 hodin ve velkém sále FS  Tvoření pro všechny 
 -  výrobky z kachlí - mozaika 
Nově Divadelní kroužek pro děti ZŠ (6-12 let) Zájemci se mohou hlásit na tel.č. 731 402 395. 
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, Kostel-
ní nám. 4.

CENTRUM PRO RODINU 

H-CLUB
Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3 
22.10. ve 20 hodin  Džemfest Rozjezdový večer festivalu s oblíbenou 
 japonskou specialitou Su-shi
24.10. v 19.30 hodin  Brodway hrají k tanci i poslechu
29.10. v 19.30 hodin  V Band Velké Losiny
H-club, Rosseveltova 17 
27.10. v 19.30 hodin  Country večer  Hrají Holátka
Bližší informace: www.h-club.cz.

Kulturní život/Informace

Po dvaceti dlouhých letech se Zahrád-
káři ze Šumperska a Jesenicka rozhodli 
začátkem října představit široké veřejnosti 
výsledky práce svých členů. V prostorách 
Vlastivědného muzea v Šumperku se při-
tom shromáždily více než tři stovky velmi 
kvalitních vzorků jablek, hrušní, švestek, 
vinné révy, ořechů, ale i rostlin velmi ne-
tradičních, jako jsou kiwi, citrony, japonské 
okurky, rakytník  řešetlákový.

Pěstitelé zeleniny přivezli do Šumperka 
rovněž více  než padesát cizokrajných vzor-
ků. Mnozí návštěvníci nevěřili vlastním 
očím, když si mohli prohlédnout velkou 
rostlinu vavřínu, pomerančovníku, kávov-
níku, granátové jablko, nebo známější aloe, 
papyrus, palmy, ibišky či vskutku unikátní 
kolekci kaktusů. Obdivovali i práci profe-
sionálních fl oristů  - členek ZO Sobotín. 
Množstvím kvalitních exponátů překvapily 
zejména základní organizace z Javorníku, 
Jeseníku, Krobot z Velkých Losin, Sobotí-
na, Bludova, Libiny, Dubicka, Mohelnice. 
Po oba dny navíc přední odborníci posky-
tovali informace a odpovídali na zajímavé 
a náročné odborné dotazy.  

Okresní výstava jednoznačně dokáza-
la, že zahrádkáři svoji celoživotní zálibu 
opravdu milují a provozují. Poděkování 
patří všem, kteří se o přípravu a průběh vý-
stavy zasloužili, stejně jako městu Šumper-
ku a místnímu Vlastivědnému muzeu.

Překvapením pro všechny byla velká ná-

vštěvnost - více než tisícovka návštěvníků, 
z níž bylo na čtyři sta dětí a školáků. Nema-
lou měrou přitom přispěli svými pracemi 
k mimořádně kladnému ohlasu výstavy 
i žáci ze školy ve Sluneční ulici. Vystavené 
ovoce a zeleninu se pak většina zúčastně-
ných rozhodla věnovat dětem  ze školy 
v Hanácké ulici.

Zápisy v návštěvní knize, ale i slovní 
vyjádření přítomných jednoznačně doka-
zují, jak velké překvapení výstava vyvolala.  
Všichni byli téměř šokováni tím, co vše za-
hrádkáři pěstují,  ale i mimořádně širokou 
oblastí jejich odborných zájmů.  Letošní 
zkušenost tak vybízí k tomu, že veřejnost 
již na příští okresní výstavu nebude muset 
čekat dalších dvacet let.  A. Marek, 
 předseda ÚS ČZS v Šumperku 

 Redakčně upraveno a zkráceno

Zahrádkáři vystavovali po dvaceti letech

Zahrádkářskou výstavu si v šumper-
ském muzeu prohlédl i starosta Zdeněk 
Brož.  Foto: archiv
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