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Město oslavilo historickou událost i přátelství s Nysou a Prievidzí

Do středověkého hávu se první červ-

nový víkend odělo město Šumperk. Tra-

diční Slavnosti města připomněly nejen 

nejvýznamnější událost v dějinách města, 

tzv. Šumperský sněm z června roku 1490, 

ale také patnáctileté přátelství s polskou 

Nysou a desetileté výročí partnerství se 

slovenskou Prievidzí.

Davy lidí zaplavily centrum Šumper-

ka a Sady 1. máje již během pátečního 

večera, kdy prošel městem průvod rytí-

řů, bubeníků, tanečníků i kejklířů. Do 

jeho čela se u radnice postavili místní 

„konšelé“ spolu s hosty z partnerských 

měst. V Sadech 1. máje se poté odehrál 

tradiční ceremoniál přijetí stavů, na který 

navázaly vystoupení hostů, rytířská klá-

ní a ohňová show. Vše pak „korunoval“ 

velkolepý ohňostroj, který město pojalo 

jako poctu partnerství s oběma městy. 

Zatímco v pátek 3. června se Šumpe-

rané vrátili do středověku, sobota nepa-

třila pouze historii, ale i současnosti 

a především budoucnosti. Představitelé 

Šumperka, Nysy a Prievidze totiž stvrdili 

svými podpisy dohody o další vzájemné 

spolupráci. „Za těch deset a patnáct let 

jsme ušli obrovský kus cesty. Spolupráce 

je mezi sportovci, umělci i obyvateli měs-

ta. Budoucnost našich dalších vztahů pak 

vidím především v dětech,“ řekl během 

slavnostního podepsání dohod v šum-

perském divadle starosta města Zdeněk 

Brož. „Pro obě strany by bylo dobré, aby 

se obnovila pracovní setkání zaměstnan-

ců samosprávy, aby se hledaly společné 

programy v rámci projektů mezinárodní 

spolupráce a aby se opět oživila spoluprá-

ce na úrovni základných škol,“ vyjádřila 

svoji představu o partnerství prievidzská 

primátorka Katarína Macháčková. Pod-

le Jolanty Barské, starostky polské Nysy, 

neexistovaly ve vzájemných kontaktech 

obou měst nikdy žádné bariéry a ome-

zení. Kromě spolupráce v oblasti kultury, 

školství a sportu si pravidelně vyměňují 

své zkušenosti zaměstnanci obou úřadů, 

probíhají Dny Nysy v Šumperku a Slav-

nosti města Šumperka v Nyse a obě města 

zrealizovala hned čtyři společné projekty 

podporované Evropskou unií. „Výsled-

kem naší spolupráce jsou přátelské vztahy 

Tradiční Slavnosti města připomněly začátkem června nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. Šumperský sněm z června 

roku 1490.  Foto: -pk-

a v Šumperku jsem našli přátele v mnoha 

oblastech,“ řekla Jolanta Barská.

Slavnostnímu podepsání smluv 

předcházelo zahájení výstavy fotogra-

fi í, jež přibližuje práce mladých prie-

vidzských fotografů z Centra volného 

času Spektrum, jehož fotoklub Junior 

vede již pětačtyřicet let Magdaléna 

Malichová. Její žáci, z nichž nejmlad-

ší chodí do čtvrté třídy základní školy 

a nejstarší letos maturují, získávají oce-

nění na mnoha soutěžích. „Zlomek“ 

z jejich tvorby je v divadle k vidění do 

konce června.

Čtrnáctý ročník historické show byl 

výjimečný nejen vpravdě ukázkovým 

počasím, ale také bohatým programem. 

Kromě rytířských klání, soutěží pro 

malé i velké a vystoupení místních klubů 

a skupin nabídly letošní Slavnosti měs-

ta i farmářské trhy. Novinkou pak byl 

sobotní večerní program, během něhož 

se představily polské taneční skupiny 

a oblíbená šumperská poprocková for-

mace o5&Radeček.  -zk-
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Přátelství Šumperka s Nysou a Prievidzou se budou dále rozvíjet. Toto rozhodnutí stvr-

dili potvrzením stávajících dohod představitelé všech tří měst - starostka Nysy Jolanta 

Barská (vlevo), šumperský starosta Zdeněk Brož a primátorka Prievidze Katarína Ma-

cháčková.  Foto: -on-

V šumperském divadle vystavují do konce 

června své práce mladí prievidzští fotogra-

fové. Výstava se koná u příležitosti desáté-

ho výročí spolupráce obou měst.  Foto: -zk-



 strana 2 Informace ze zastupitelstva

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 9. června 

2011:

* vzalo na vědomí časový a obsaho-

vý program schůzí Rady města v době 

od července do konce letošního roku 

a současně schválilo na stejné období 

časový a obsahový program svých zase-

dání. V následujících šesti měsících se 

tak radní sejdou osmkrát a zastupitelé 

čtyřikrát. Nejbližší řádné jednání Za-

stupitelstva je naplánováno na 21. čer-

vence.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 

plánu investiční výstavby ke konci 

letošního května. Bližší informace k le-

tošním investicím v některém z příš-

tích čísel.

* vzalo na vědomí zprávu o stavu ži-

votního prostředí v Šumperku v loň-

ském roce. Předložený materiál vychází 

z hodnot naměřených na monitorovací 

stanici, jež se nachází ve dvoře měst-

ské úřadovny v Jesenické ulici. Přehled 

ukazuje, že průměrné koncentrace oxi-

du siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu 

nepřekročily stanovené imisní limity 

ani při hodinovém průměru. Horší si-

tuace byla, stejně jako loni, v případě 

polétavých prachových částic PM
10

. 

„Povolený limit koncentrace polétavé-

ho prachu byl při čtyřiadvacetihodino-

vém průměru loni překročen celkem 

devětačtyřicetkrát, což je o čtrnáct více, 

než je povolený limit. Roční průměr 

ale je 33,6 pod imisním limitem,“ uve-

dl vedoucí odboru životního prostředí 

šumperské radnice Stanislav Ficnar, 

podle něhož byla loni průměrná roč-

ní teplota 8,1 °C, což je o dva stupně 

méně než v roce předchozím, a prů-

měrně spadlo 735 mm srážek. Kromě 

zmíněných veličin se na monitorovací 

stanici měřily také další hodnoty, jako 

jsou vlhkost, tlak, sluneční svit a také 

rychlost a směr větru. 

* vzalo na vědomí výsledky hospo-

daření systému nakládání s odpady 

v loňském roce a plán hospodaření na 

rok letošní. Bližší informace v někte-

rém z příštích čísel.

* schválilo rozpočtový výhled města 

Šumperka na léta 2012-2013. 

* schválilo přidělení fi nančních čás-

tek nad padesát tisíc korun určených na 

dotace z městského rozpočtu na činnost 

organizací působících v soutěžích vý-

konnostního sportu seniorů a juniorů 

pro rok 2011. Více v příštím čísle.

* schválilo změnu svého usnese-

ní z loňského července, jež se týkalo 

předfi nancování a spolufi nancování 

projektu nazvaného „Škola jazykům 

otevřená“. Na něj získala v loňském 

roce Základní škola v ulici 8. května 

peníze od Evropské unie. Ta do Šum-

perka pošle z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Střední 

Morava 2,070 milionu korun na vybu-

dování dvou nových jazykových uče-

U příležitosti výročí 20 let Policie ČR pořádá Územní odbor Šumperk 

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

v úterý 21. června od 8:30 do 16:00 hodin v objektu územního odboru 

v Havlíčkově ulici 8

„DEN POLICIE ČR ANEB INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V AKCI“

ve středu 22. června v době od 9:00 do 17:00 hodin na náměstí Svobody v Šumperku 

Program: 9:00-17:00 Statické ukázky techniky a výstroje Policie ČR a ostatních 

zúčastněných složek IZS, simulátor nárazu pojišťovny Generali a další * 9:30-10:00 

Slavnostní zahájení, uvítání hostů * 10:00-13:00 Dynamické ukázky (psovodi, ukázky 

donucovacích prostředků, Vojenská policie, zásahová jednotka Věznice Mírov) 

ben, na modernizaci dvou stávajících 

jazykových učeben a na moderní vy-

bavení dvou učeben informační a ko-

munikační technikou. Místní radnice 

pak přidá jako zřizovatel ze své kasy 

328 844 koruny. Současně poskytne 

škole bezúročnou překlenovací půjčku 

ve výši 2 107 034 Kč, aby mohla projekt 

fi nančně ukončit. Původně byly část-

ky představující podíl města a půjčku 

o něco vyšší, zastupitelé na svém červ-

novém zasedání schválili částky ak-

tuální. Po obdržení dotace vrátí škola 

peníze na účet města. 

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej pozemku 

o výměře 7932 m2, jež se nachází u ně-

kdejší čerpací stanice LPG směrem 

na Bratrušov, manželům Vrtkovým za 

pětaosmdesát tisíc korun. Noví ma-

jitelé zde chtějí vybudovat malý areál 

s dřevěnou stájí pro chov sportovních 

a rekreačních koní s prostorami pro 

výběh.

* ZM schválilo prodej neobsazené-

ho bytu číslo 2322/63 v domě v Kmo-

chově ulici 2, který je právně volný. 

Byt o výměře 60,35 m2 koupil zájemce 

z Vikýřovic za šest set sedmdesát tisíc 

korun. Druhý byt č. 1763/10 o výměře 

59,74 m2 se nachází v domě v Jesenické 

ulici 55. Jde přitom o byt s právem na 

bydlení, což znamená, že nájem skon-

čil, ale jeho původní uživatelé zde mo-

hou bydlet do doby, než jim vlastník 

zajistí bytovou náhradu. Zmíněný byt 

se prodal v dražbě za 331 217 korun.

* ZM schválilo prodej nebytových 

jednotek č. 1819/1 o výměře 29,16 m2, 

č. 1819/2 o výměře 28,07 m2, č. 1819/3 

o výměře 29,04 m2 a č. 1819/5 o výměře 

141,4 m2, jež se nacházejí v domě v Je-

senické ulici 61, jako celku šumperské 

fi rmě HD Elektro CZ, s.r.o. Ta za ně za-

platí 1,61 milionu korun.

Během pěti měsíců vybralo 

město na daních a poplatcích 

více než sto šest milionů

Zprávu o vývoji daňových a neda-

ňových příjmů od obyvatelstva vzali 

ve čtvrtek 9. června na vědomí šum-

perští zastupitelé. Ke konci letošního 

května vybrala místní radnice na da-

ních, správních a místních poplatcích 

104,245 milionu korun. To je ve srovná-

ní se stejným obdobím loňského roku 

o 2,131 milionu méně. Na správních po-

platcích vybrala radnice během prvních 

pěti měsíců letošního roku 3,454 milio-

nu (loni 3,260). Místní poplatky, jež za-

hrnují platby za komunální odpad, psy, 

užívání veřejného prostranství, výherní 

hrací automaty, ze vstupného, poplatky 

za vjezd motorových vozidel, část vý-

těžku z VHP a také poplatky za zkouš-

ky z odborné způsobilosti řidičů, se 

na konci letošního května zastavily na 

částce 6,762 milionu, což je v porovnání 

s loňskem o 0,135 milionu méně. Neda-

ňové příjmy pak dosáhly 2,220 milionu 

korun, loni přitom byla tato částka o tři 

sta sedmdesát devět tisíc vyšší. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Šumperská radnice chce v sezoně 2011/2012 opět pod-

pořit místní mužský hokej, který letos postoupil z druhé 

do první národní hokejové ligy. „Zelenou“ tomuto plánu 

dali na svém červnovém zasedání zastupitelé, kteří po 

diskuzi schválili společnosti Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 

veřejnou fi nanční podporu ve výši tři miliony korun.

„Předložený materiál je velmi strohý, stejně jako žá-

dost, která na mě působí až nezdvořile. Očekával bych, 

že pokud někdo žádá o tři miliony, přijde na zastupitel-

stvo a odprezentuje nám výhody první ligy pro město. 

Takovýto materiál pro mě není projednatelný a navrhuji 

ho stáhnout a přepracovaný pak znovu předložit,“ řekl 

zastupitel Tomáš Potěšil. „Měli bychom zůstat v nad-

hledu. Hokejisté nechtějí navíc tři miliony, ale čtyři sta 

tisíc,“ reagoval starosta Zdeněk Brož, kterého vzápětí 

doplnila zastupitelka Alena Šmotková. „Já osobně žá-

dost nepovažuji za žádnou drzost. Současné vedení to-

tiž bez problémů předkládá městu každoročně celé své 

účetnictví ke kontrole. Ať se nám to líbí nebo ne, hokej 

je největším sportovním fenoménem v tomto městě,“ 

konstatovala Šmotková. Podle starosty Zdeňka Brože je 

fi nanční podpora hokeje ze strany města přiměřená, ne-

boť jde o aktivitu, která v sezoně přiláká na zimní stadion 

týdně patnáct set až dva a půl tisíce diváků. „Pokud ně-

kdo přijde se sportem, který bude mít podobnou odezvu, 

dostane se mu samozřejmě obdobné podpory,“ podotkl 

starosta a zdůraznil, že je velmi důležité držet vyváženost 

mezi podporou sportu, kultury a volného času. „Myslím, 

že to se nám zatím daří,“ dodal Brož. Zastupitelé poté 

předložený materiál schválili osmnácti hlasy z dvaceti.

Stejně jako v uplynulém roce musí i letos společnost 

Hokej Šumperk 2003 do konce června prokázat, že sehnala 

potřebné sponzory, a má tak zajištěné fi nancování. Pokud 

městu nepředloží uzavřené smlouvy se sponzory, jež po-

kryjí náklady hokejistů ve výši minimálně sedmi milionů 

korun, peníze od radnice nedostane. Současně se společ-

nost musí zavázat, že městu zpřístupní své účetnictví a na 

požádání mu kdykoliv umožní fi nanční kontrolu. Musí 

samozřejmě respektovat i další podmínky pro poskytová-

ní veřejné fi nanční podpory z městského rozpočtu.

Mužský hokej město podpoří i v příští sezoně

Šumperští hokejisté v uplynulé druholigové sezoně zabodovali 

a vrátili se do první ligy.  Foto -pk-
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Návrh územního plánu 
je rovněž na stránkách města

Šumperané se mohou vyjádřit k Návrhu nového 

územního plánu. Ten je až do 24. června vystaven 

k veřejnému nahlédnutí na odboru strategického roz-

voje, územního plánování a investic, jenž sídlí v úřa-

dovně v Jesenické ulici, a k vidění je také na stránkách 

města pod odkazem Úřední deska. Veřejné projed-

nání územního plánu proběhne v pondělí 27. června 

v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví městské 

úřadovny v Rooseveltově ulici.

Zajímavou možnost, jak se s plány týkajícími se 

rozvoje města seznámit, nabízí internetová mapová 

aplikace nazvaná „Šumperk: Návrh územního plánu“. 

Zájemci ji najdou na www.sumperk.cz v levé záložce 

Mapový portál. „Aplikace umožňuje přímo z domo-

va nebo z kanceláře rychle a pohodlně vyhledávat 

informace o navrhovaných opatřeních a omezeních, 

vyplývajících z územního plánu pro jednotlivé loka-

lity města,“ vysvětluje vedoucí oddělení informatiky 

šumperské radnice Pavel Kouřil. Pro zvolené území 

lze podle něj zobrazovat nejen tematické výkresy ná-

vrhu územního plánu, ale také leteckou nebo katast-

rální mapu, nad kterou mohou uživatelé vyhledávat 

parcely a zjišťovat jejich aktuální vlastníky.  

Ovládání aplikace je velmi jednoduché a je popsa-

né v nápovědě. Uživatelům navíc nabízí i interaktivní 

kontakt s odborem územního plánování městské-

ho úřadu. „V případě, že uživateli nepostačují údaje 

z webové aplikace a potřebuje jejich určité upřesnění 

nebo rozšíření, může zájmové místo označit a přímo 

z této aplikace poslat e-mail se žádostí o upřesnění 

informace. Odbor územního plánování pak obdrží 

e-mailový dotaz, včetně přesné lokalizace místa, kte-

ré uživatele zajímá,“ popisuje Kouřil a zdůrazňuje, že 

díky této nové internetové službě obyvatelé získají 

nejen snadnější přístup k informacím o plánovaném 

rozvoji města, ale mohou také snadněji komunikovat 

s úřadem. -red-

Schody spojily náměstí Republiky s historickým centrem 

V minulosti byly oblíbenou zkratkou pro ty, kteří se 

chtěli dostat z bývalého „Gottwalďáku“ do okolí ně-

kdejšího Moravolenu a dále. Nemuseli totiž absolvo-

vat stoupání Lužickosrbskou ulicí přes náměstí Míru, 

případně obráceně ulicí Bulharskou. Užívat se přesta-

ly vzhledem ke špatnému stavu v devadesátých letech. 

O dvě desetiletí později se dočkaly znovuvzkříšení. 

Po zbrusu nových schodech mohli Šumperané opět 

vystoupat poprvé v pátek 3. června.

„Schody byly vystavěny pravděpodobně v šedesá-

tých letech dvacátého století a před údržbou v zimě 

byly oblíbenou sáňkařskou dráhou dětí v době, kdy 

o jízdě na boulích ještě nikdo neměl ani potuchy,“ 

říká historik Zdeněk Doubravský. V devadesátých le-

tech minulého století podle něj již nevyhovovaly ani 

bezpečnosti chodců, ani svým estetickým vzhledem. 

I proto se přestaly využívat. 

„Blýskat na lepší časy“ se někdejší oblíbené zkrat-

ce začalo loni. O obnovení schodiště rozhodlo měs-

to v souvislosti s proměnou náměstí Republiky. Po 

dohodě se šumperskou fi rmou SAN-JV, která v této 

lokalitě realizuje na pozemcích, jež koupila od místní 

radnice, hned několik stavebních projektů, se záměr 

uskutečnil. Nové schody, s jejichž výstavbou se začalo 

letos v březnu a jež se otevřely v pátek 3. června, vy-

projektoval architekt Petr Doležal a jsou dílem zmí-

něné stavební fi rmy. Tu přišlo jejich vybudování na 

1,2  milionu korun, dalších dvě stě tisíc pak uvolnilo 

město na přeložky inženýrských sítí. 

„Letos se podařilo uzavřít první etapu našeho zá-

měru, jenž odstartoval v roce 2007 položením základ-

ního kamene k Paláci Schönberg. Ten jsme otevřeli 

o dva roky později. Loni jsme pak dokončili stavbu 

sousedního polyfunkčního domu a před několika 

málo dny jsme zkolaudovali třetí nárožní objekt při 

Lužickosrbské ulici,“ uvedl během slavnostního ote-

vření nových schodů Josef Vymazal, jednatel společ-

nosti SAN-JV. Vzápětí prozradil, že fi rma do zmí-

něných objektů dosud investovala sto jedenadvacet 

milionů. „Prožili jsme si i špatné období, které nás 

zbrzdilo, takže poslední stavba se o rok protáhla,“ 

podotkl Vymazal a dodal, že v nové nárožní budově 

při Lužickosrbské ulici se kromě tří nebytových pro-

stor v přízemí nachází také sedm bytů. Nyní má před 

sebou fi rma SAN-JV další plán - výstavbu komplexu 

tří čtyřpodlažních objektů s nebytovými prostorami 

a byty v místě parkoviště naproti hotelu Hansa. Na 

něj by měl navázat tzv. „parkovací“ dům se sto jede-

našedesáti odstavnými místy a výtahem, který bude 

sousedit s nárožním objektem, v němž dříve sídlila 

Základní umělecká škola. „Příprava stavby běží. Vše 

záleží na tom, kdy bude vydáno územní rozhodnutí,“ 

dodal Vymazal.                                                      -zk, zd-

Poznámka na závěr: K historii schodů spojujících 

náměstí Republiky s ulicí Na Hradbách naleznete více 

v příštím čísle.

Nové schody slavnostně otevřeli v pátek 3. června jed-

natel fi rmy SAN-JV Josef Vymazal (vlevo), šumperský 

starosta Zdeněk Brož (uprostřed) a architekt Petr Dole-

žal (vpravo).  Foto: -zk-

Nalezené a odevzdané věci, o které 

neprojevil jejich původní majitel zá-

jem a jež se po šesti měsících, během 

nichž byly uloženy ve skladu města, 

staly majetkem šumperské radnice, 

budou nabídnuty ve veřejné dobro-

volné dražbě. Ta se bude ve čtvrtek 

30. června odehrávat v zasedací míst-

nosti v sídle společnosti Moravolen 

Holding v Krátké ulici 2. 

„Již v předchozích letech jsme se 

přesvědčili, že o tento druh prodeje je 

mezi lidmi poměrně velký zájem. Le-

tos tak v dražbách pokračujeme,“ říká 

tajemník Městského úřadu Petr Holub. 

Vzápětí prozrazuje, že v nadcházející 

aukci nabídne dražebník na tři desítky 

předmětů. „Na seznamu je osm pán-

ských, devět dámských a jedno horské 

kolo, některá z nich jsou v poměrně 

slušném stavu,“ láká na dražbu tajem-

ník. Dražit se bude i pět mobilních 

telefonů, dva kočárky, příruční taška, 

kožich, nové triko, ale také například 

dvoukolová kára s dřevěnou podsa-

dou či sběratelská sada novinových 

výstřižků a medailí vztahující se k vo-

lejbalu. Vyvolávací ceny se přitom po-

hybují od patnácti korun po rovné tři 

stovky. Seznam dražených věcí, včetně 

jejich ocenění a minimálních příhozů 

v dražbě, najdou zájemci na úředních 

deskách města a také na www.sum-

perk.cz. Informace o dalších okolnos-

tech dražby pak poskytne J. Huf na 

telefonním čísle 721 840 961.

Všechny dražené předměty si lze 

prohlédnout v úterý 28. června od 

10 do 11 hodin a ve středu 29. června 

od 16 do 17 hodin v garáži číslo 3, jež 

se nachází na parkovišti za budovou 

městské úřadovny v Jesenické ulici. 

Vlastní dražba pak proběhne ve čtvr-

tek 30. června. 

„Zájemci o dražbu se mohou za-

registrovat v devět hodin ráno v za-

sedací místnosti v sídle dražebníka 

v domě v Krátké ulici 2, kam se do-

stanou vchodem z parkoviště při uli-

ci M.R. Štefánika,“ vysvětluje Holub 

a dodává, že vlastní dražba odstartuje 

úderem desáté hodiny dopolední. Vy-

draženou věc zaplatí její nový majitel 

po skončení dražby v hotovosti do 

pokladny dražebníka a ve stejný den 

si ji bude moci od 16 do 17 hodin vy-

zvednout v prostorách garáže, v nichž 

proběhnou prohlídky. -zk-

Nalezené věci nabídne město v dražbě
Jedinečnou večerní atmosféru dodává 

od předminulého týdne šumperskému 

morovému sloupu na náměstí Míru deko-

rativní nasvětlení speciálními refl ektory, 

osazenými do historické dlažby. Vychut-

nat si ji mohli „domácí“ i „přespolní“ 

poprvé v den zahájení letošních Slavností 

města.

Po dohodě s odborníky z pražské fi r-

my Artechnic-Schréder, která se specia-

lizuje především na veřejné, dekorativní 

a architektonické osvětlení významných 

památek a budov, zvolila místní radnice 

takové nasvícení mariánského sloupu, jež 

tuto památku nijak nepoškozuje a součas-

ně dává vyniknout její kráse. Instalace pěti 

moderních světlometů přitom přišla na tři 

sta třicet sedm tisíc korun, které šly z pro-

středků majetkoprávního odboru, jenž má 

na starosti správu městského majetku.

Morový sloup vznikl na počátku 

18. století po velké morové epidemii, která 

zasáhla Šumperk v letech 1714-1715 a jež 

si vyžádala sto pětaosmdesát obětí. Po je-

jím odeznění se místní rozhodli postavit 

na náměstí u radnice mariánský sloup 

jako poděkování za konec strašné pohro-

my i jako ochranu před podobným nešt-

ěstím. Na podzim roku 1720 bylo toto dílo 

vrcholného baroka dokončeno, sochařské 

práce jsou přitom přisuzovány kladskému 

sochaři a řezbáři Michaelu Kosslerovi. 

V uplynulých letech prošel morový sloup 

dvakrát renovací a konzervací - cílem té 

poslední, jež probíhala loni a předloni, 

bylo přizpůsobit míru retuše stáří památ-

ky a vlivu prostředí. Nasvícení je svým 

způsobem tečkou za restaurátorskými 

úpravami. -zk-

Nasvícení dodává sloupu novou atmosféru

Jedinečnou večerní atmosféru dodává 

mariánskému sloupu dekorativní na-

světlení speciálními refl ektory. Foto: -pk-
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Gastronomický festival probíhá po celé léto
Jeseníky připravují na léto parádní 

zážitky, které budou chutnat. Gastro-

nomický festival Chuť Jeseníků na-

bídne ve čtyřiadvaceti restauracích po 

nejkrásnějších horách Česka tradiční 

jídla Jeseníků. Na vidličku napíchnete 

Pradědovu husu s jablky, Rýmařovskou 

roštěnou nebo Hovězí maso s rejvíz-

ským křenem. Jeseníky budou mlaskat 

nad vynikajícím jídlem až do konce 

září.

„Do festivalu se zapojilo více než 

dvacet restaurací a hospůdek v Olo-

mouckém i Moravskoslezském kraji. 

Návštěvníci je poznají podle samolep-

ky umístěné u vchodu nebo si jejich 

seznam mohou najít na webových 

stránkách festivalu www.chutjeseni-

ku.cz. Každá ze zapojených restaurací 

bude nabízet nejméně jedno kompletní 

menu složené z polévky, hlavního jídla 

a dezertu, a to od poloviny června až 

do 30. září,“ upřesňuje Tereza Schrei-

berová ze sdružení Jeseníky přes hrani-

ci, jež akci organizuje.

Chuť Jeseníků je první akcí v histo-

rii, která ofi ciálně spojila města a obce 

obou krajů Jeseníků - Moravskoslezské-

ho i Olomouckého. Osobní záštitu nad 

festivalem převzalo sedmnáct starostek 

a starostů, jejich města či obce se záro-

veň staly ofi ciálními partnery festivalu. 

Gastronomický festival Chuť Jeseníků 

fi nančně podpořil Olomoucký kraj. 

„Bez podpory kraje bychom festival 

rozhodně nemohli uspořádat v tako-

vém rozsahu,“ děkuje za organizátory 

Schreiberová. Seznam restaurací, ukáz-

ky tradičních jídel včetně fotografi í 

a spoustu dalších podrobností nabízejí 

organizátoři na webových stránkách 

projektu www.chutjeseniku. cz. Festival 

má také vytvořenu stránku na Face-

booku. -kn-

Klášterní hudební slavnosti startují již v červnu
Letní měsíce patří v Šumperku 

neodmyslitelně klasické hudbě a fes-

tivalu Klášterní hudební slavnosti 

Šumperk. Již od počátku se koncerty 

těšily velkému zájmu, neboť drama-

turgie vždy nabízela zajímavé tituly 

a také zajímavé umělce. Nejinak tomu 

bude i letos, kdy jde o akci tak trochu 

jubilejní, neboť festival probíhá již 

popáté. Klášterní hudební slavnosti 

Šumperk jsou přitom naplánovány od 

26. června do 17. července. Během tří 

týdnů se tak příznivci klasické vážné 

hudby mohou těšit na čtyři koncer-

ty v Šumperku, koncert v Jeseníku, 

v Uničově a také na koncert v Loučné 

nad Desnou.

„Jsme velice rádi, že můžeme nabíd-

nout satelitní koncerty také v místech 

mimo Šumperk, a věříme, že rozšiřo-

vání nabídky festivalových koncertů 

bude pokračovat i v příštích letech. 

Naší snahou samozřejmě je maximál-

ně pestrá a zajímavá dramaturgie,“ 

říká organizátor festivalu Roman Jan-

ků a zdůrazňuje, že zahajovací koncert 

v neděli 26. června nabídne od 20 ho-

din v prostorách klášterního kostela 

Zvěstování Panny Marie v Šumperku 

mimořádný hudební zážitek.

„Antonín Dvořák je jeden z nej-

větších českých skladatelů vůbec. 

Oratorium Stabat Mater, které na za-

hajovacím koncertu zazní, patří mezi 

nejpůsobivější skladby tohoto druhu 

a je řazeno spolu se skladbami Bacho-

vými a Händelovými mezi vrcholná 

oratorní díla. Dvořák psal toto ora-

torium v době, kdy mu během roku 

zemřely tři děti. Skladba je plná citu, 

smutku, ale i pokory,“ podotýká Jan-

ků a upřesňuje, že provedení díla se 

ujme Moravská fi lharmonie Olomouc 

spolu s Akademickým sborem Žero-

tín. Taktovky se přitom chopí dirigent 

Pavel Koňárek. Kvarteto sólistů na-

bídne hvězdné mezinárodní obsazení: 

Eva Hornyáková - soprán (Slovensko, 

sólistka ND v Bratislavě), Jana Wal-

lingerová - alt (bývalá členka Motýlů 

Šumperk, sólistka ND v Brně), Ondrej 

Šaling - tenor (Slovensko, sólista ND 

v Bratislavě), David Szendiuch - bas 

(sólista MD Olomouc).

Druhým festivalovým koncertem 

přivítá festival v neděli 3. července od 

20 hodin v klášterním kostele Rožmber-

skou kapelu. Soubor se zabývá interpre-

tací gotické, renesanční a raně barokní 

evropské hudby na dobové nástroje 

a v dobových kostýmech. Na festival 

přiváží program „Elixír života“ - Hudba 

na evropských panovnických dvorech 

období renesance. Druhý den, v pondě-

lí 4. července, vystoupí soubor v rámci 

festivalu na koncertu v kulturním domě 

v Loučné nad Desnou od 20 hodin.  

„Následující koncerty nabídnou 

všem příznivcům světově renomované 

a uznávané české umělkyně,“ upřes-

ňuje Janků a dodává, že nejlepší česká 

houslistka současnosti Gabriela De-

meterová a jedna nejlepších světových 

harfi stek Jana Boušková přijíždějí na 

tři festivalové koncerty s programem, 

který nabídne skladby N. Paganiniho, 

H.I.F. Bibera, W.A. Mozarta, J. Mas-

seneta, J.K. Krumpholze a M. Rave-

la. Koncert je naplánován na neděli 

10. července od 20 hodin v klášter-

ním kostele.   

Závěr festivalu bude patřit hudbě 

Wolfganga Amadea Mozarta. Večer 

s názvem Mozart gala nabídne dva ti-

tuly z pera tohoto světového velikána, 

serenádu „Malá noční hudba“ a Kon-

certantní symfonii pro housle, violu 

a orchestr. „Pozvání na festival přijal 

světově proslulý Sukův komorní or-

chestr, jenž se zde představí historic-

ky poprvé. Jako sólisté Koncertantní 

symfonie vystoupí koncertní mistr 

SKO, houslista Martin Kos a violista 

Karel Untermüller,“ popisuje organi-

zátor festivalu a připomíná, že koncert 

je naplánován na neděli 17. července 

od 20 hodin v šumperském klášterním 

kostele. 

Vstupenky na koncerty Klášterních 

hudebních slavností lze zakoupit v Re-

gionálním a městském informačním 

centru v místním muzeu a v pokladně 

Domu kultury. Vstupenky nebudou na 

místa. Kompletní informace naleznete 

na  www. klasikaviva.cz/klasterni-hu-

debni-slavnosti-sumperk/. -zk-

Letošní Klášterní hudební slavnosti zahájí Moravská fi lharmonie Olomouc spolu 

s Akademickým sborem Žerotín.  Foto: archiv

Do města se opět 
sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumpera-

né a lidé z okolí možnost nakupovat 

potraviny a další produkty přímo od 

výrobců. Dvě desítky stánků rozese-

tých v prostoru na Hlavní třídě mezi 

obchodním domem a hotelem Grand 

obsadí prodejci v pátek 1. červen-

ce. Farmářské trhy, které připravuje 

Okresní Agrární komora ve spolupráci 

s městem, budou probíhat od desáté 

dopolední do šesté podvečerní.

Dvě desítky stánků zůstanou na 

Hlavní třídě i po skončení trhů. Kro-

mě ovoce, zeleniny a květin se v nich 

budou prodávat i některé potraviny od 

prvovýrobců. Zájemci zde mohou na-

koupit v pracovních dnech od 6.30 do 

19 hodin a v sobotu od 6.30 do 12 ho-

din. -zk-

„ZUŠka“ zve 
na oslavy Evropského 

svátku hudby

Myšlenka slavit 21. červen jako 

Evropský svátek hudby vznikla v 80. 

letech ve Francii a postupně se rozšíři-

la i v dalších evropských zemích. Pod 

širým nebem a bez nároků na honorář 

vedle sebe v tento den muzicírují na uli-

cích  profesionální i amatérští muzikan-

ti, děti i dospělí i velké hudební celky, 

a demonstrují tak světu svou radost ze 

společné hry a také hudebnost národa.

Základní umělecká škola v Šumperku 

se k této akci připojí v pátek 24. června, 

kdy zve všechny své příznivce, rodiče 

i náhodně kolemjdoucí do Pavlínina 

dvora. Zde se posluchačům představí 

dechový a smyčcový orchestr a několi-

ka zajímavými vystoupeními také mladí 

tanečníci. Program začíná v 16 hodin. 

Všech devadesát dětí také obohatí svým 

programem Muzejní noc, která proběh-

ne v Okresním vlastivědném muzeu ten 

samý den.

Obě akce se konají za podpory měs-

ta Šumperka a ve spolupráci s Okres-

ním vlastivědným muzeem. V případě 

nepříznivého počasí proběhnou oba 

koncerty ve výstavní síni muzea.  

 L. Nezbedová

S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 

projekt města Šumperka

Máš volný čas a je ti 10-17 let? Můžeš 

přijít do tělocvičny nebo na hřiště 

ZŠ Vrchlického - každou středu 

od 15:30 do 17:30 hodin, každou 

sobotu od 14:30 do 16:30 hodin 

hrát fl orbal, fotbal, basketbal nebo 

baseball. Sportovní vybavení je 

k dispozici. 

Aktivity jsou pod vedením lektorů 

Lano o.s. a jsou zdarma, tel.  kontakty 

na vedoucí: 731 264 063, 776 171 397, 

734 696 647.
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Cyklistický závod uzavře 
některé šumperské ulice

Cyklisté z Čech i Slovenska se koncem června sjedou 

do Šumperka, aby se zde utkali v časovce jednotlivců 

Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice. Závod, který 

se pojede i ve vybraných ulicích města, bude probíhat ve 

čtvrtek 23. června od druhé hodiny odpolední. Skončit 

by měl do deváté večerní.

V souvislosti se závodem musejí především motoristé 

počítat s úplným nebo částečným uzavřením některých 

ulic. Cyklisté pojedou Hlavní třídou, náměstím Svobody, 

které bude celé uzavřeno, ulicemi 17. listopadu, 8. květ-

na, Čsl. armády, Šmeralovou, K.H. Máchy, Husitskou 

a ulicí Gen. Svobody. Odtud se vydají směrem na Brat-

rušov, Kopřivnou a zpět. Zmíněné ulice budou uzavřeny 

od 14 do 21 hodin s krátkým přerušením od 16.30 do 

17 hodin. Závod se přitom dotkne i městské autobusové 

dopravy. Linky č. 2 a č. 4 budou odkloněny na trasu ul. 

Gen. Svobody - ul. Vítězná - ul. Lidická a po dobu závodu 

nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Jiráskovy 

sady“, „Revoluční, obchodní dům“ a „K.H. Máchy 20“. 

Náměstí Svobody přitom bude v červnu uzavřeno 

pro dopravu hned dvakrát - nejen během cyklistického 

závodu, ale také o den dříve. Ve středu 22. června zde 

totiž bude probíhat od 9 do 17 hodin akce nazvaná Den 

Policie České republiky.

Informace o aktuálních dopravních uzavírkách 

v Šumperku lze nalézt na webových stránkách města 

www.sumperk.cz. V sekci Komunální služby a podsekci 

Komunikace informuje místní radnice nejen o termínu, 

úseku a délce uzavírky, ale také o objízdné trase a důvodu 

uzavření dané komunikace. -red-

Odložené ošacení lze darovat
Téměř každý z nás to někdy zažil. 

Některé kousky oblečení visící ve skří-

ni jsme neprovětrali již několik sezon, 

ale přijde nám škoda je vyhodit. Ne-

potřebné a odložené ošacení přitom 

může pomoci někomu jinému. Jednou 

z možností je věnovat oblečení charitě 

či podobné organizaci. V Šumperku ta-

kový krok uvítá Armáda spásy.

„Neorganizujeme konkrétní sbírky, 

lidé ale mohou věci, které již nepotře-

bují, kdykoliv přinést do azylového 

domu na Lužích,“ uvedl David Jersák 

z Centra sociálních služeb šumperské 

Armády spásy. Kromě oblečení a obuvi 

přijímá místní  Armáda spásy také po-

vlečení, prostěradla a ručníky. „Snažíme 

se vytvořit pro dárce co nejjednodušší 

podmínky, takže věci, například z po-

zůstalosti, nemusejí být ani vyprané či 

vyžehlené,“ podotkl Jersák a dodal, že 

v azylovém domě na Lužích je nepřetr-

žitá čtyřiadvacetihodinová služba všech 

sedm dnů v týdnu, takže dárci mohou 

přijít kdykoliv a nemusejí se předem 

ohlašovat. Jakékoliv otázky ovšem zod-

poví na telefonním čísle 583 224 634.

Nepotřebné ručníky a utěrky je mož-

né darovat rovněž kontaktnímu a pora-

denskému centru Krédo, jež spadá pod 

obecně prospěšnou společnost Pontis. 

Přinést je lze po domluvě na telefonním 

čísle 583 550 235 přímo do sídla Kréda 

v Polské ulici 1.

Pravidelně dvakrát ročně pořádá sběr 

ošacení, obuvi, ložního prádla, bytové-

ho textilu, hraček a dalších potřeb pro 

domácnost zábřežská Charita. „První 

sbírka proběhla na jaře a další plánuje-

me na podzim, kdy bude na vlakovém 

nádraží opět přistavený speciální ná-

kladní vagon. Veřejnost budeme o této 

akci včas informovat,“ zdůraznil ředitel 

Charity Zábřeh Jiří Karger. Šumperská 

Charita pak podle její ředitelky Marie 

Vychopeňové z organizačních a perso-

nálních důvodů sbírky tohoto charak-

teru nepořádá.

Přímo v Šumperku se příležitost da-

rovat nepotřebné ošacení a další věci 

naskytne již tuto sobotu, kdy zde ob-

čanské sdružení Diakonie Broumov 

pořádá sbírku. „Na šumperském ná-

draží bude v sobotu 18. června přista-

ven vagon, u kterého bude zaměstnanec 

naší Diakonie, jenž bude darované věci 

přebírat,“ uvedla dispečerka dopravy 

broumovské Diakonie Zuzana Kera-

ghelová. Lidé podle ní mohou přinést 

od deváté ranní do páté odpolední letní 

i zimní oblečení, a to jak dámské a pán-

ské, tak i dětské, lůžkoviny, prostěradla, 

ručníky, utěrky, záclony a větší kusy 

látek, dále nepoškozenou obuv, polštá-

ře, deky, péřové a vatované přikrývky 

a peří. „Uvítáme i potřeby pro domác-

nost, jako jsou například skleničky, bílé 

i černé nádobí a podobně. Vše by mělo 

být nepoškozené,“ podotkla Keraghelo-

vá a dodala, že nejvhodnější je zabalit 

věci do igelitových pytlů či krabic, aby 

se transportem nepoškodily. -zk-

Nepotřebná elektrozařízení patří do červeného kontejneru

Šest speciálních kontejnerů na drobná elektrozařízení 

mohou nově využívat obyvatelé Šumperka. Do moder-

ních červených nádob mohou odhazovat nepotřebné 

počítačové klávesnice či myši nebo staré audiopřehráva-

če, rádia či mobilní telefony. Nádoby jsou vybaveny také 

kapsou na vybité baterie a monočlánky.

„Staré mobilní telefony, nepotřebné elektronické 

hračky a další malé spotřebiče končí bohužel 

velmi často v běžných popelnicích na 

směsný odpad. Díky novým kon-

tejnerům bychom chtěli tento 

trend změnit,“ říká Vladimír 

Hošek z odboru ochrany ži-

votního prostředí šumperské 

radnice. Nádoby jsou podle 

jeho slov určeny výhradně na 

drobná elektrozařízení. „Vět-

ší předměty, jako například 

televizory nebo počítačové 

monitory, mohou občané na-

dále odevzdávat ve sběrných 

dvorech nebo u prodejců 

elektroniky, kde si kupují nový 

spotřebič,“ dodává Hošek.

Kontejnery najdou zá-

jemci na náměstí Republiky, 

v ulicích Gen. Svobody 54 

(u Finančního úřadu), Temenické 64 (křižo-

vatka s ulicí Sluneční), Temenické 7 (u Společenského 

střediska Sever), Čsl. armády 3 (u internátu Střední zdra-

votnické školy) a v Jeremenkově 19 (u prodejny potra-

vin). Zpočátku je bude fi rma vyvážet jednou měsíčně, 

případně dle potřeby. „Samozřejmě, že  přivítáme oka-

mžité informace o naplnění těchto nádob. Lidé mohou 

volat na telefonní číslo 583 388 226,“ doplňuje Hošek. 

Současně upozorňuje, že kontejnery mají rovněž speci-

ální vhoz určený na baterie. „Přestože společnost Asekol 

sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technolo-

gii se od začátku letošního roku rozhodla kon-

tejnery využít i k tomuto účelu. Vhoz na 

monočlánky použila již v několika 

městech a velmi se osvědčil,“ 

podotýká zaměstnanec odboru 

ochrany životního prostředí.

Využívat nového způsobu 

sběru drobných elektrozařízení 

mohli dosud v kraji pouze oby-

vatelé několika měst. Na zákla-

dě jejich zkušeností se budou 

kontejnery vyvážet jedenkrát 

měsíčně. „Jsme rádi, že můžeme 

obyvatelům nabídnout možnost 

třídění další komodity. Díky 

novým nádobám se tak poda-

ří zpracovat suroviny, které by 

jinak skončily bez užitku na 

skládce,“ uzavírá Hošek. -zk-

▲ Do červených nádob patří staré počítačo-

vé klávesnice, myši, audiopřehrávače, rádia či mobilní tele-

fony. Nádoby jsou vybaveny také kapsou na vybité baterie 

a monočlánky.

Nokturna vybízejí k zastavení s hudbou

Šumperská nokturna již potřetí na-

bízejí v nejdelších dnech roku možnost 

prožít podvečerní čas s hudbou pod 

širým nebem. Muzicírovat budou začí-

nající i zralí hudebníci, kteří mají blízký 

vztah k Šumperku. Během letních ve-

čerů budeme moci slyšet tóny houslí, 

violoncella, trubky a trombónu, ale 

i lidského hlasu. Usínající letní dny na 

Kostelním náměstí chtějí přinést zklid-

nění, odpočinek,  příjemné setkání. 

Zkuste svůj procházkový krok zamířit 

mezi nás…… 

Pondělní koncert bude patřit spolu-

žákům z brněnské Konzervatoře. Bára 

Handzušová je žákyní III. ročníku obo-

ru klavír. To jméno si určitě  zapama-

tujte, ještě o ní totiž hodně uslyšíme. 

Tohle děvče má totiž dar od Pána Boha. 

Petr Osička je žákem prvního ročníku 

oboru violoncello. „Náš Petr“ není 

šumperskému publiku neznámý, kon-

certuje s Motýly a Scholou od sv. Jana 

Křtitele, účinkoval na Preludiu. Jeho 

muzikálnost nezapře „motýlovské“ dě-

dictví. 

Ve středu se rozezní okolí kostela 

sv. Jana Křtitele žesťovými nástroji. 

Stanislav Bartošek v roce 2002 založil 

se svými syny soubor Th e Flash Brass, 

který se zaměřuje převážně na inter-

pretaci historicko-umělecké hudby. 

Toto trio představuje opravdu špičkové 

rodinné hudební uskupení.

Na pátečním koncertu se sejde ro-

dina Kocůrkova. Jejich Musica Gloria 

představí hudbu od gotiky až po sou-

časnost, ale navíc nás Karel Kocůrek 

seznámí se vším možným, na co lze 

vůbec hrát. A pokud najde společnou 

tóninu se Scholou od sv. Jana Křtitele, 

doprovodí ji při sborovém zpěvu. 

 Vít Rozehnal    

Šumperská nokturna - program

Pondělí 20. června od 20.30 hodin 

na Kostelním náměstí

Bára Handzušová - klavír, 

Petr Osička - violoncello

Středa 22. června od 20.30 hodin 

na Kostelním náměstí

The Flash Brass

Stanislav Bartošek st. - trubka, 

Stanislav Bartošek ml. - trubka, Tomáš 

Bartošek - trombon

Pátek 24. června od 20.30 hodin 

na Kostelním náměstí

Musica Gloria

Helena Kocůrková - housle, Irena 

Kocůrková - klavír, Karel Kocůrek - 

dechové nástroje, Petr Kocůrek 

- lesní roh

Schola od sv. Jana Křtitele

Sbormistryně - Alena Havlíčková

Vstup na všechny koncerty volný
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Teens Jazzband vzdá 
poctu Armstrongovi

Již desátý Hrádek pro krále proběh-

ne v pátek 24. června od 19.30 hodin 

v Divadle Šumperk. Organizátorem 

je Teens Jazzband Velké Losiny, který 

tímto způsobem připomíná významná 

výročí slavných jazzových osobnos-

tí. Desátá, tedy jubilejní pocta, bude 

věnovaná králi všech králů - Louis 

Armstrongovi.

Vzpomínaného famózního trumpe-

tistu jistě není třeba představovat slo-

vy, neboť ta nikdy nevystihnou vše, co 

Armstrong posluchačům předával pro-

střednictvím své hudby. Na připravova-

ném koncertu si tak návštěvníci budou 

moci poslechnout nejen repro nahrávky 

samotného Armstronga, ale především 

živé interpretace jeho skladeb v podání 

Teens Jazzbandu Velké Losiny a hosta 

Boba Zajíčka, jenž je držitelem „Zlaté 

plakety Louise Armstronga“ a jemuž 

se dostalo příležitosti si se samotným 

jazzovým králem také zahrát. -ich-

Dívky změřily své síly na olympiádě
Letní olympiádu dívek ze speciálních školských zařízení 

hostilo v závěru května město Šumperk. Z pověření Minis-

terstva školství, mládeže a tělovýchovy ji uspořádal místní 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola 

a střední škola, jež sídlí v areálu na Vyhlídce. 

Od úterý 24. do pátku 27. května změřilo v Šumperku své 

síly osmadevadesát dívek z celé republiky. Ve dvou kategori-

ích, žákovské a dorostenecké, absolvovaly hned několik disci-

plín - kromě lehké atletiky a plavání soutěžily také ve stolním 

tenise, volejbalu a nechyběl ani přespolní běh. Místní šesti-

členný žákovský tým se nenechal zahanbit a vybojoval zlato 

ve skoku do dálky a druhé místo ve štafetě na 4 x 60 metrů. 

V celkovém hodnocení přitom skončily šumperské dívky na 

osmé příčce ze šestnácti. Zlato putovalo z podhůří Jeseníků 

do Hamru na Jezeře u Stráže nad Ralskem, stříbro do Mě-

cholup u Klatov a bronz do Kostelce nad Orlicí. 

„Všechny týmy, včetně našich děvčat, byly ubytovány 

v rekreačním komplexu Losinka, jehož vedoucímu Janu 

Zemkovi patří náš dík. Stejně jako vedoucímu Aquacentra 

Milanu Jurčíčkovi a Květoslavu Vykydalovi, který výrazně 

přispěl ke zdárnému průběhu atletických soutěží na Tyršově 

stadionu,“ uvedl ředitel šumperského Výchovného ústavu 

Jiří Klaška. Vítězky jednotlivých disciplín podle něj obdr-

žely hodnotné ceny, na něž přispěly kromě jiných také olo-

moucký Krajský úřad a město Šumperk. „Všem účastníkům, 

dětem i dospělým, se v našem kraji velmi líbilo. Kladně hod-

notili jak ubytování, tak podmínky na sportovištích,“ dodal 

Klaška.   -zk-

Dívky ze speciálních školských zařízení z celé republiky sou-

těžily v Šumperku hned v několika sportovních disciplínách. 

Nechyběl ani skok do výšky.  Foto: -pk-

Fotografka mapuje česko-polské sousedství
Téma polsko-českého sousedství 

zvolila pro svoji výstavu v šumperské 

knihovně polská fotografk a Grazyna 

Wojtkówá z Nysy. Soubor ze společné 

hranice svědčí o jejím úsilí dokumento-

vat svými pracemi stav krajiny, ale také 

mysli, ovlivněné smyslovými i empiric-

kými podněty, které při svých cestách po-

tkává. Výstava nazvaná Tak blízko bude 

zahájena v Městské knihovně Šumperk 

ve čtvrtek 23. června v 18.00 hodin a bu-

de spojena s malou zahradní slavností, 

na které zahraje Old Time Jazzband 

Loučná nad Desnou.   -zd-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje 

informaci o zahájení zjišťovacího řízení 

(v rámci zákona o posuzování vlivu na 

životní prostředí) k záměru „Parkovací 

dům při ul. Finské, Šumperk - Temenice“. 

Do textové části oznámení je možné 

nahlížet na odboru ŽP MěÚ Šumperk, 

Jesenická 31, na odboru ŽP Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, Jeremen-

kova 40a, Olomouc a na interneto-

vých adresách www.kr-olomoucky.cz, 

www. mzp.cz (Informační systém EIA, 

kód záměru OLK568). M. Smyčková, 

odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

Turisté vydávají knihu o své historii, pokřtí ji na Paprsku
Knihu mapující historii své organi-

zace vydává v těchto dnech šumper-

ský Klub českých turistů. A pokřtít ji 

chce stylově - v jesenických horách. 

Slavnostní akt se odehraje v sobotu 

25. června v pravé poledne před chatou 

Paprsek v rámci druhého ročníku akce 

nazvané Pradědovy letokruhy.

Vše začalo před třemi lety, kdy šum-

perská radnice oslovila nejen Klub čes-

kých turistů, ale i další sportovní kluby 

a spolky, aby přispěli do připravované 

knihy o historii sportu ve městě. „Hned 

na úvodní schůzce bylo řečeno, že cí-

lem je nejen vydat zmíněnou knihu, 

ale současně vzbudit zájem o historii 

jednotlivých sportů a možná i přimět 

oddíly k dalšímu mapování své historie 

a k jejich případnému vydávání. V na-

šem případě to tak skutečně dopadlo. 

Vypravili jsme se do archivu, bádali, 

oslovovali pamětníky, sháněli fotky, 

staré diplomy, plány a další materiály,“ 

říká předsedkyně šumperského Klubu 

českých turistů Zdeňka Daňková. Bá-

dání podle ní ukázalo, že historie jejich 

organizace je opravdu pestrá a složitá. 

Úspěchem byl především nález pečli-

vě psaného zápisu z ustavující valné 

hromady KČST Šumperk z roku 1921, 

jenž je uložen v šumperském archivu. 

„Spoustu věcí jsme samozřejmě ne-

zjistili. Možná i proto, že jsme se o histo-

rii klubu dřív nijak mnoho nezajímali,“ 

podotýká předsedkyně Klubu českých 

turistů. Jeho členové ještě v roce 2009 

celý text uspořádali a odevzdali. A kdy 

vznikl nápad na vlastní knihu? O rok 

později při návštěvě Česko - Saského 

Švýcarska. „Tehdy přišla řeč i na měst-

skou knihu o sportu. A nás napadlo vy-

dat vlastní historii, a připomenout tak 

členům Klubu českých turistů i dalším 

zájemcům 90. výročí vzniku české or-

ganizované turistiky v našem městě,“ 

vzpomíná Daňková. 

Loňský rok se tak u šumperských 

turistů nesl ve znamení dalšího bádání, 

dopisování, shromažďování vzpomínek 

a dokumentů. „Zdálo se, že máme do-

statek času, ale blížil se termín uzávěrky 

a nám se hlásili pamětníci se vzpomín-

kami i dokumenty a materiály a foto-

grafi e dostáváme nadále. Do našeho 

sborníčku je sice již nemůžeme zařadit, 

ale i tak je rádi využijeme k rozšíře-

ní dokumentace klubu. Musím říci, že 

nás, kteří jsme se na vzniku knihy po-

díleli, začala vlastní historie mnohem 

víc zajímat,“ přiznává předsedkyně 

místních turistů. Výsledek jejich úsilí, 

kniha nazvaná Historie Klubu českých 

turistů Šumperk, se veřejnosti představí 

v sobotu 25. června. Přesně ve dvanáct 

hodin ji její tvůrci pokřtí před chatou 

na Paprsku.  -red-

Klub českých turistů Šumperk, 

DDM - Vila Doris Šumperk 

a Městská knihovna Šumperk pořádají 

2. ročník akce 
 

PRADĚDOVY LETOKRUHY

v sobotu 25. června na chatě Paprsek 

Program:

12:00 křest knihy Historie Klubu 

českých turistů  Šumperk  

12:30 koncert Old Time Jazzband 

Loučná nad Desnou

Příležitostné razítko a účastnický list 

od 10:00 do 14:00 hodin

Pěšky např.: ze sedla Ramzová 8 km 

po červené značce, ze Starého Města 

6 km po zelené značce, autobusem 

ze Šumperka - místo v autobuse si 

rezervujte předem na tel. 774 664 648, 

cena 140 Kč, odjezd autobusu v 9:05 

z autobusové zastávky na nám. 

Republiky, 

v 9:15 z autobusového nádraží 

(zastávka linky MHD 2 a 4) u Penny 

marketu, předpokládaný příjezd 

do 17 hod. Kontakt na pořadatele 

tel.č. 774 664 648, e-mail: klubturistu.

sumperk@seznam.cz.

Kniha Historie Klubu českých turistů 

Šumperk bude pokřtěna 25. června před 

chatou Paprsek.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Pod spolkovým praporem aneb jak se bavili Šumperáci 

 před sto lety Vernisáž výstavy, která potrvá do 11.9., 

 proběhne 24.6. v 19 hodin. 

Hollarova  galerie Když se houby stanou vášní Výstava trvá do 25.9. 

Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 

 Výstava sběratele J. Mládka trvá do 17.7. 

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.

Akce v klášterním kostele: 15.6. v 19 hod. - Koncert pro UNICEF ŠDS, 

16.6. v 17 hod. - slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk, 17.6. v 17 hod. 

- slavnostní vyřazení absolventů SZŠ Šumperk, 20.6. v 8 hod. -  předávání matu-

ritních vysvědčení Gymnázium Šumperk, 20.6. v 16 hod. - předávání maturitních 

vysvědčení VOŠ a SPŠ Šumperk, 21.6. v 9 hod. - předávání maturitních vysvěd-

čení SOŠ železniční a stavební Šumperk, 22.6. v 17 hod. - módní přehlídka Dět-

ský klíč, 24.6. v 16.30 hod. - slavnostní vyřazení absolventů VOŠ a SPŠ Šumperk, 

26.6. a 3.7. ve 20 hod. - koncert Klášterní hudební slavnosti            

Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9- 12 hod., 

12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út-pá 12-16 

hod., so a ne 10-14 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út- pá 9- 12 hodin, 

12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
15.6. jen v 17.30 hodin  Lidice, ČR, drama, DP

15.6. jen ve 20 hodin  X-Men: První třída, USA, akční sci-fi , drama, ČZ, DP

16.6. jen v 16.30 hodin  V peřině 3D, ČR, rodinný hudební fi lm  3D
16.6. jen v 18.30 hodin  Paul, USA, komedie, DP 

16.6. jen ve 20.30 hodin  Na Mamuta!, Francie  Artvečer - FK

17.-19.6. jen v 16.30 hodin  V peřině 3D, ČR, rodinný hudební fi lm  3D
17.-19.6. v 18.30 hodin  Paul, USA, komedie, DP 

17.-19.6. jen ve 20.30 hodin  Rekvalifi kace, ČR, komedie

20.-22.6. jen v 17 hodin  V peřině 3D, ČR, rodinný hudební fi lm  3D
20.-22.6. jen v 19.30 hodin  Kazatel 3D, USA, akční sci-fi  thriller   3D
23.6. jen v 18 hodin  Velké podmořské dobrodružství 3D, 

 Velká Británie, přírodopisný dokument, 

 rodinný fi lm, ČZ   3D
23.6. jen ve 20 hodin  Snadný prachy, Švédsko  Artvečer - FK

24.-26.6. jen v 18 hodin  Velké podmořské dobrodružství 3D, 

 Velká Británie, přírodopisný dokument, 

 rodinný fi lm, ČZ   3D
24.-26.6. jen ve 20 hodin  Pařba v Bangkoku 2 , USA, komedie, DP

27.-29.6. jen v 18 hodin  Pařba v Bangkoku 2, USA, komedie, DP

27.-29.6. jen ve 20 hodin  Avatar 3D, USA, sci-fi , ČZ  3D
30.6. jen v 15.30 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinná komedie, ČZ

  Hrajeme pro děti 3D
30.6.-6.7. jen v 17 hodin  Pan Popper a jeho tučňáci, USA, rodinná komedie, 

 ČZ, DP   Hrajeme pro děti

30.6.-6.7. jen v 19 hodin  Transformers 3 3D, USA, sci-fi , ČZ   3D
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.ki-
nosumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, 

DP = digitální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových 
stránkách kina.

DIVADLO ŠUMPERK
17.6. v 19.30 hodin Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  

18.6. v 19.30 hodin Zlatá šedesátá Písničkový pořad ve foyer a Zrcadlovém sále VK 

24.6. v 19.30 hodin Hrádek pro krále aneb Pocta Louisi Armstrongovi Hrádek, 

 host Bob Zajíček, hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK  

Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 

předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu 

před začátkem představení. 

VÝSTAVY

Galerie J. Jílka Jiří Brodský, „Nic na odiv“/malba a objekty 

 Výstava trvá do 26.6.

 Jitka Chrištofová: „Les“ (akvatinta, pastel, akvarel) 

 POZOR, vernisáž proběhne výjimečně ve čtvrtek 30.6. 

 od 18 hodin za osobní účasti autorky! Výstava trvá do 31.7.

Městská knihovna Jan Žmolík - Kresby Výstava trvá do 22.6.

 Grazyna Wojtkòwa: Fotografi e 

 Výstava bude zahájena 23.6. v 18 hodin.

Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 

 Výstava trvá do 30.6. Lze ji zhlédnout po domluvě 

 se S. Markovou, tel.č. 583 285 943, 737 384 948.

Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava trvá do 31.8.

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

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)

ZUŠ ŠUMPERK
Do 25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ   Zápis do tanečního 

v Žerotínově ul. oboru ZUŠ

Do 25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZŠ  Zápis do výtvarného 

v ul. Dr. E. Beneše oboru ZUŠ

24.6. v odpoledních a večerních hodinách  Evropský den hudby, 

na nádvoří muzea Muzejní noc

Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, http://www.zus-sumperk.cz.

DŮM KULTURY
16.6. od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře ŠPEK 2011: Fleret a Jarmila Šuláková 

(event. v DK)  

17.6. od 17 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPEK 2011: No Name, Anna K., Imodium, 

(event. v DK) November 2nd, Chuť, Johnny said the number

17.6. od 19 hodin  Svatodušní varhanní koncert

v kostele sv. Jana Křtitele  Radim Diviš 

18.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře  BLUES APERITIV XII.: Th e Kingsize 

(event. v DK) Boogiemen (CZ), Žalman Brothers Band 

 (SK), Jiří Šlupka Svěrák (CZ), Bandaband (CZ), 

 Juicy Band (PL), Boogie Chilli (PL), Pap´n´dekl 

 (CZ). Náhradníci: Moody Rain (CZ), 

 Petr Karas Band (CZ)

19.6. od 10 hodin ve velkém sále DK  Pirátská pohádka

19.6. od 16 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPEK 2011: Moravia Big Band Zábřeh

(event. v DK)

26.6. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti: A. Dvořák: 

 Stabat Mater Účinkují Moravská fi lharmonie 

 Olomouc a pěvecký sbor Žerotín, 

 sólisté E. Hornyaková - soprán (SK), 

 J. Wallingerová - mezzosoprán, 

 O. Šaling - tenor (SK), D. Szendiuch - bas.

3.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti: 

 Rožmberská kapela - „Elixír života“

D 123 

Každý pátek a sobota ve 22 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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

Půjčovní doba v období prázdnin - od pátku 1. července do středy 31. srpna

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-

naspk.cz. Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny.

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  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
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DDM U RADNICE
16.6. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z

Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 

tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
16.6. od 9 do 16 hodin v prostorách střediska Komín  Když oči nevidí 

Bližší informace: DDM Vila Doris 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
23.6. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro důchodce 

 Hraje Pepa Frnka

24.6. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne  Hraje Pepa Frnka

28.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

30.6. od 13.30 hodin v KD  Setkání Městského svazu DIA 

 Hraje Albatros

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum

vždy od 9 do 12 hodin

Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 

 Angličtina pro seniory

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 

Každé pondělí od 13.30 a od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: 

 Konverzace v němčině

Každé liché úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: 

 Výtvarná dílna 21.6. - Batika

Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

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, 

„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti

Každou středu od 10 hodin  Divaklub

v učebně fi rmy Uvax v 1. patře

Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky

Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.

15.6. od 9.15 hodin ve FS  Společné tvoření pro seniory

26.6. od 16 hodin  Pásmo večerníčkových pohádek 

 v rámci poutě ke sv. Janu Křtiteli

28.6. od 9.30 do 18 hodin v učebně fi rmy Uvax  Poradenství v obtížných situacích 

v ulici M.R. Štefánika 28 M. Řezníčková  

Bližší informace:www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 - zde rovněž nabídka 

poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou, FS = Farní 

středisko, Kostelní nám. 4.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 

Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session

16.6. od 19 hodin  Nemoc jako řeč duše  Přednáška K. Baudišové

20.6. od 18 hodin  Skutečná energie z bylin podle zásad tradiční 

 čínské medicíny  Přednáška J. Dolenského

20.6. od 19 hodin  Indonésie - putování po Jávě a Bali Přednáška V. Lidaje

21.6. od 18.30 hodin  Práce s vyšším Já, meditační techniky 

 Přednáška Z. Kotvana

23.6. od 18 hodin  Poselství tantry. Historie, směry a současný stav

 v České republice. 

 Přednáška H. Pokorné s ukázkou cvičení

27.6. od 19 hodin  10 let od 11. září 2001 aneb už jsme chytřejší než 

 tehdy  Přednáška, diskuze s A. Baudišem

28.6. od 19 hodin  I dnes je možné se radovat  Přednáška P. I. Kubicové

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-

na.com, www.carovna.com.

Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, kde žily čarodějnice 

a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu od pondělí 

do neděle vždy od 9 do 15 hod., v červenci pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. 

a od 13 do 17 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení vstupenky na stanovišti 

průvodců v suterénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu 

u Lavičky vzkazů před radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště 

průvodců v suterénu radnice.

Ve středu 30. června budou mít všechny děti, které předloží letošní vysvědčení ze 

základní školy, vstup na věž zdarma, stejně jako jejich případný dospělý doprovod.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě je v červnu otevřena 

denně od 9 do 15 hod., v červenci od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci turistické informace.

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 si dovoluje pozvat na 12. ročník benefi ční akce

DĚTSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

ve středu 22. června od 17 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku

Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou děti ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3, Třebízského

BJB Šumperk srdečně zve na setkání s názvem

„BOHOSLUŽBA V PARKU“

v neděli 26. června v 10 hodin v letním divadle v Sadech 1. máje. 

V případě nepříznivého počasí se bude konat v sále BJB v ulici M.R. Štefánika 10.

Muzejní noc zahájí v pátek 24. června výstava o spolcích
V pořadí již šestá muzejní noc pro-

běhne v šumperském muzeu v pátek 

24. června. Odstartuje ji úderem sedmé 

podvečerní výstava nazvaná Pod spol-

kovým praporem, jež návštěvníkům na 

prezentaci několika nejvýznamnějších 

německých a českých spolků ukáže, jak 

se obyvatelé Šumperka bavili před sto 

lety. Ve výstavní síni muzea bude k vidění 

až do 11. září.

„Tak jak se dnes pro zábavu sdružujeme 

v nejrůznějších souborech, klubech a od-

dílech, tak se i v minulosti naši předkové 

scházeli podle svých zájmů a zakládali 

nejrůznější spolky, které se pak podílely 

na společenském životě Šumperka,“ říká 

kurátorka výstavy Alena Turková a připo-

míná, že německé spolky působily v Šum-

perku již v 19. století. V kulturní oblasti 

byl podle ní jedním z nejaktivnějších ně-

mecký mužský a ženský pěvecký spolek, 

na svých koncertech doprovázený často 

městskou kapelou. V osvětové činnosti 

pak byl svými přednáškami nejznáměj-

ší spolek KOSMOS, snahou o rozkvět 

města se prezentoval Okrášlovací spolek 

a sportovní činnost zaštiťoval především 

Turnerský spolek. Výstava ale představí 

i ostatní německé spolky - muzejní, stře-

lecký, čtenářský a další.

„Český spolkový život se v Šumperku 

rozvíjel až po roce 1918. Nejaktivněj-

ší byly odbory Národní jednoty. Český 

společenský život se rozvíjel také díky 

kulturním a sportovním aktivitám míst-

ního Sokola, nejrůznějšími společen-

skými podniky byl v Šumperku známý 

i Akademický spolek a jedinečnou úlohu 

v kulturním a sportovním životě zdejší-

ho českého obyvatelstva sehrál osvětový 

odbor 13. pěšího pluku, v jehož kasár-

nách byl veřejnosti zpřístupněn prostor 

pro nejrůznější společenské akce, později  

tzv. vojenské zátiší,“ vypočítává Turková 

a dodává, že výstava tyto spolky a jejich 

činnost ve městě představí na nejrůzněj-

ších muzejních sbírkových předmětech. 

Kromě dobových plakátů, fotografi í a po-

hlednic, pamětních odznaků, medailí, 

spolkových stuh tak budou moci návštěv-

níci zhlédnout například i první sbírkové 

předměty německého muzejního spolku 

a archiválie ze šumperského archivu. 

„V rámci konání 6. muzejní noci se le-

tos Pavlínin dvůr stane místem srovnání 

toho, jak se před sto lety bavili naši před-

kové a jak se dnes dokážeme bavit my,“ 

podotýká kurátorka výstavy. Na historii 

prezentovanou na výstavě totiž naváže 

současnost, a to vystoupením několika 

šumperských pěveckých, hudebních, ta-

nečních a sportovních souborů a před-

staví se i herci místního divadla.  -red-

Ženský pěvecký spolek byl v Šumperku 

založen v roce 1867. 

 Foto: sbírky VM Šumperk


