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Rozsáhlá přestavba nevzhledného pro-

storu před šumperským vlakovým nádra-

žím startuje tento měsíc. Na nákladnou 

investiční akci, která přijde na necelých 

jedenáct milionů korun, se místní radni-

ci podařilo získat dotaci z Regionálního 

operačního programu Střední Morava, 

jež by měla pokrýt až osmdesát procent 

uznatelných nákladů. Rekonstrukce se 

přitom dotkne nejen vlastního prostoru 

před nádražím, ale také části ulice 17. lis-

topadu v úseku mezi ulicemi Jesenickou 

a Jeremenkovou. 

Zatímco vlastní nádraží již celkovou 

modernizací prošlo, prostor před ním 

zůstával desítky let stejně neutěšený. Pro-

blematické je především parkování, sta-

noviště zde mají navíc i autobusy městské 

hromadné dopravy a také taxíky, které 

projíždějí v těsné blízkosti hlavního vcho-

du do nádražní budovy. A právě kolizní 

situace chodců při přecházení s účastníky 

silničního provozu by měla přestavba mi-

nimalizovat. Zásadní změnou tak bude 

upřednostnění chodců – na schodiště 

vedoucí z nádražní budovy totiž přímo 

naváže chodník, po němž dojdou lidé na 

přechod se semafory. Vozidla taxislužby, 

pro která budou vyhrazena čtyři stání, 

pak budou vjíždět i vyjíždět na Jesenic-

kou ulici pouze z jednoho směru. Změny 

se výrazně dotknou rovněž přestupních 

terminálů a zastávek veřejné autobusové 

dopravy a nový bude i systém parkování. 

Místo podélných stání budou parkovací 

místa vyznačena kolmo k vozovce. 

„27. června jsme podepsali smlouvu 

s dodavatelem stavby, kterým je pardu-

bická společnost Chládek a Tintěra, jež 

Prostor před nádražím se začne proměňovat

nabídla nejnižší cenu ve výběrovém ří-

zení, a to 10 898 799 Kč,“ uvedla vedoucí 

odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic šumperské radnice 

Irena Bittnerová. Současně prozradila, 

že do soutěže na dodavatele se přihlásilo 

patnáct fi rem, z nichž bylo pro nedostat-

ky vyloučeno sedm. 

Rekonstrukce se netýká pouze prosto-

ru bezprostředně sousedícího s nádražím, 

ale také části ulice 17. listopadu v úseku 

mezi ulicemi Jesenickou a Jeremenkovou. 

Zde je naplánována rekonstrukce veřej-

ného osvětlení, odvodnění zpevněných 

ploch, realizace kolmých parkovacích stá-

ní a položení nové dlažby. Celkem vznik-

ne v celé lokalitě, včetně prostoru před 

nádražím, třiapadesát parkovacích míst, 

z nichž čtyři budou mít k dispozici oso-

by se sníženou schopností pohybu a další 

čtyři taxislužba. 

„Pardubická fi rma převzala staveniš-

tě 20. července a tento týden „rozjela“ 

práce v ulici 17. listopadu, u vlastního 

přednádraží by se pak stavební stroje 

měly objevit 22. srpna,“ podotkla Bittne-

rová a připomněla, že součástí projektu 

je rovněž „ozelenění“ lokality. Zatím-

co v části ulice 17. listopadu vyroste na 

podzim deset lip s kulovitou korunou, 

jejichž výsadba je realizována z městské-

ho rozpočtu, před budovou nádraží se 

počítá s výsadbou keřů a mobilní zelení. 

Chybět nebudou ani lavičky, odpadkové 

koše a stojany na kola.

Náročnou rekonstrukci chce šumper-

ská radnice dokončit příští rok. „Stavbu 

budeme koordinovat s pracemi dalších 

investorů, tedy se správci inženýrských 

sítí a s Českými drahami. Ještě před reali-

zací defi nitivních povrchů je třeba provést 

rekonstrukce plynovodu, vodovodu a ka-

nalizačních šachet v Jesenické ulici a také 

položit pod povrch chodníku při této ulici 

optický kabel, který propojí městské úřa-

dovny,“ uvedla vedoucí odboru. Ředitel-

ství silnic a dálnic podle ní počítá v části 

ulice Jesenické s novým vodorovným 

dopravním značením s odbočovacími 

pruhy. „Dohodli jsme se, že ŘSD v úseku 

od městské úřadovny po vjezd na auto-

busové nádraží poslední vrstvu vozovky 

vyfrézuje a příští rok zde po rekonstrukci 

vody a plynu položí nový asfaltový kobe-

rec. Poté přijde na řadu dopravní značení, 

jež provede město,“ uzavřela Bittnerová.

 Z. Kvapilová

Rozsáhlá přestavba nevzhledného prostoru před šumperským vlakovým nádražím odstartuje za necelé dva týdny.  Foto: -pk-

Změny dozná i část ulice 17. listopadu , v níž už proběhla rekonstrukce plynu a vody. 

 Foto: -pk-
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V „plné zbroji“ se chtějí veřejnosti opět 

předvést šumperští dobrovolní hasiči. Své 

síly změří s dalšími dobrovolníky i profe-

sionály během závodu nazvaného „Šum-

perská liga T.F.A. 2011“. Jeho dějištěm 

bude v sobotu 13. srpna nádvoří šumper-

ského muzea. Na akci nebudou chybět zá-

bavné atrakce pro děti, bohaté občerstvení 

a hasiči nabídnou i projížďky historickou 

stříkačkou svých postřelmovských kolegů.

Stejně jako loni i letos bude závod atrak-

tivní podívanou. Napovídá to již samotná 

zkratka, pod níž se skrývá anglické spo-

jení Toughest Firefi ghter Alive, zname-

nající ve volném překladu Nejtvrdší hasič 

přežívá. „V našich podmínkách je soutěž 

určena všem profesionálním i dobrovol-

ným hasičům, kteří mají osvědčení pro 

práci s dýchacím přístrojem,“ vysvětluje 

velitel jednotky temenických hasičů Pa-

vel Koutný. „Domluvili jsme se se sbory 

dobrovolných hasičů v Lošticích, Loučné 

nad Desnou a Třech Dvorech u Litovle na 

společné soutěži s tím, že u každého z or-

ganizátorů proběhne vždy jeden závod,“ 

popisuje velitel temenické jednotky a do-

dává, že první dva závody v Loučné a ve 

třech Dvorech mají již hasiči za sebou, 

v sobotu 13. srpna je čeká klání v Šum-

perku a závěrečný „boj“ vypukne 10. září 

v Lošticích. 

Své síly v rámci soutěže měří hasiči 

v kompletním třívrstvém ochranném 

oděvu, s nasazenou přilbou a s dýchacím 

přístrojem se spuštěnou automatikou ve 

víceboji tvořeném osmi disciplínami. 

Kromě vlastního závodu, jenž odstartuje 

hodinu po poledni, čeká na všechny, kte-

ří zamíří na nádvoří tzv. Pavlínina dvora, 

občerstvení a připraveny jsou i atrakce 

pro děti. „Letos jsme upustili od show 

rádia Rubi a zaplatili jsme pro děti nej-

různější atrakce. Najdou zde například 

skluzavku, hrad, trampolínu a možná 

i kolotoč. Vše bude zdarma,“ láká na akci 

Koutný. -zk-

Srpnový víceboj představí nejtvrdší hasičeTenis si zahrají umělci i známé osobnosti

Druhý zářijový víkend se na šum-

perské tenisové dvorce T.J. Sokol opět 

sjede řada osobností z oblasti kultury, 

sportu, politiky i podnikatelské sféry. 

čtyřiadvacátý ročník známého turna-

je ProKennex Cup odstartuje v pátek 

9. září ve 14.30 hodin tenisovým turna-

jem internacionálů.

Během pátečního odpoledního tur-

naje se představí bývalí špičkoví čeští 

reprezentanti Petr a Pavel Huťkovi, 

kteří akci současně pořádají, a také 

František Pála, Jiří Hřebec, Jiří Hrdina, 

Radek Čížek, Vladislav Šavrda, Fran-

tišek Stejskal, Tomáš Mařík a další. 

O den později, v sobotu 10. září, začne 

úderem deváté ranní turnaj umělců 

a osobností. V něm změří své síly Petr 

Rychlý, Karel Šíp, Josef Náhlovský, Jo-

sef Mladý, Josef Laufer, Zdeněk Merta, 

Pavel Šporcl a Felix Slováček. „V jedná-

ní je také účast Petra Jandy a některých 

dalších umělců,“ uvedl ředitel turnaje 

František Šmejkal. Letošní ProKennex 

Cup podle něj uzavřou fi nálové zápasy 

kolem páté odpolední. „V případě ne-

příznivého počasí bychom závěr turna-

je posunuli na nedělní dopoledne, jak 

kdysi bývalo dobrým a tradičním zvy-

kem,“ podotkl závěrem Šmejkal. -red-

Prezident republiky Václav Klaus přijel loni 

do Šumperka již popatnácté.  Foto: -fp-

Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ve 

čtvrtek 21. července 2011

* schválilo poskytnutí veřejné fi nanční podpory z roz-

počtu města společnosti Divadlo Šumperk na opravu 

vchodu do suterénu divadelní budovy z Komenského 

ulice, který poškodila zatékající voda, a také na výměnu 

více než dvacet let starých kotlů v herecké ubytovně v ulici 

M.R. Štefánika. Obě investiční akce, jež si vyžádají dohro-

mady necelé čtyři sta dva tisíce, chce divadlo zrealizovat 

během divadelních prázdnin.

* schválilo poskytnutí veřejné fi nanční podpory z roz-

počtu města olomoucké obecně prospěšné společnosti 

Nadační ústav pro regionální spolupráci na projekt na-

zvaný „Pomáháme neziskovkám“. Ten je, jak už název 

napovídá, zaměřen na širokou pomoc neziskovým organi-

zacím v Olomouckém kraji, počínaje budováním a aktu-

alizací jejich databáze přes organizaci seminářů a školení 

či podporu vybavení výpočetní technikou až po pomoc 

při získávání fi nancí z národních i evropských zdrojů. Na 

Šumpersku jde přitom asi o čtyři desítky „neziskovek“, 

o něž se bude starat jeden pomocník.

* vzalo na vědomí studii „Úpravy budovy 28. října pro 

městskou knihovnu v Šumperku“ a uložilo Radě města 

zadat zpracování projektové dokumentace. Více příště.

 

Rozhodnutí o námitkách a řešení připomínek 

uplatněných k návrhu nového územního 

plánu zastupitelé neodhlasovali

Hlavní bod jednání červencového Zastupitelstva měs-

ta doprovázela dlouhá a místy i bouřlivá diskuze. Mnozí 

zastupitelé nebyli spokojeni s předloženými návrhy roz-

hodnutí o námitkách a řešení připomínek uplatněných 

k návrhu nového územního plánu města Šumperka. Po 

více než hodině se tak dohodli, že se koncem srpna sejdou 

na pracovní schůzce, na niž pozvou představitele brněnské 

fi rmy Knesl-Kynčl, jež návrh zpracovává, a také zástupce 

občanů a fi rem, kteří k návrhu nového územního plánu 

námitky a připomínky vznesli. 

„Vzhledem k tomu, že jde o jeden ze stěžejních mate-

riálů, nechceme jeho schválení nijak uspěchat. Jsem při-

praven svolat pracovní jednání zastupitelstva a na podzim 

i mimořádné zasedání specielně ke schválení územního 

plánu,“ naznačil již v úvodu jednání možný vývoj situa-

ce starosta města Zdeněk Brož, jenž vzápětí předal slovo 

svému zástupci Marku Zapletalovi. Ten připomněl genezi 

a vývoj zpracování návrhu nového územního plánu, který 

nahradí dokument schválený před třinácti lety, jenž prošel 

již šesti změnami. „Tento plán dlouhodobě neodpovídá 

dnešním požadavkům na územně plánovací dokumen-

taci, navíc Stavební zákon z roku 2006 nařizuje obcím 

vypracovat mezi lety 2012 až 2015 nové územní plány,“ 

vysvětlil místostarosta Marek Zapletal a připomněl, že po-

řízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo již 

před čtyřmi lety. Připravovaný dokument přitom má di-

gitální podobu a podrobně řeší celé správní území města, 

tedy i Horní a Dolní Temenice. „Na základě schváleného 

zadání zpracovala brněnská fi rma Knesl-Kynčl, jež byla 

vybrána pro zhotovení nového plánu, koncept územního 

plánu, který loni schválilo zastupitelstvo. Letos v lednu 

jsme pak obdrželi návrh nového plánu,“ popsal Zapletal 

a dodal, že poté následovala řada jednání s dotčenými or-

gány a sousedními obcemi, na něž navázalo posouzení ná-

vrhu olomouckým Krajským úřadem a  červnové veřejné 

projednání. „Hotový návrh byl od konce letošního květ-

na do začátku července zveřejněn a občané i fi rmy mohli 

uplatňovat námitky a připomínky. S těmi se dnes musíme 

vypořádat,“ uzavřel Zapletal. 

„Naše rozhodování by bylo snadnější, pokud bychom 

dostali i námitky a připomínky,“ podotkl zastupitel Petr 

Krill, jehož názor vzápětí podpořil i František Merta. „Na 

základě předloženého materiálu nejsme schopni o stano-

viscích občanů odpovědně rozhodnout. V našem klubu 

jsme se dohodli, že pro návrh ruku nezvedneme a zdržíme 

se hlasování,“ řekl Merta. „Územní plán se zde prolíná již 

čtyři roky a já jsem v minulosti patřila k největším „rý-

palům“. Dnes mi ale nepřipadá, že je předložený materiál 

nedostatečný,“ reagovala zastupitelka Alena Šmotková. 

K „nespokojeným“ zastupitelům se přidal i Tomáš Potěšil. 

„Pokud máme rozhodovat o námitkách občanů, musíme 

znát jejich argumentaci. Ve zpracovaném materiálu jsou 

ale popsány velmi stručně,“ konstatoval Potěšil.

Na jednání zastupitelstva „dorazili“ také někteří obča-

né a zástupci fi rem, jež k návrhu nového územního plánu 

vznesli námitky a připomínky. Nespokojení byli hlavně 

majitelé pozemků, které jsou ve stávajícím územním plánu 

vedeny jako plochy smíšené obytné a jež nový plán mění 

na plochy veřejných prostranství. V praxi to znamená, že 

zde v budoucnu nemohou stavět. „Podle územního plánu 

by na části našich pozemků měla být veřejná zeleň, ačko-

liv nedaleké pozemky patří městu. Bylo by tedy vhodnější, 

aby si radnice veřejné prostranství naplánovala na svých 

parcelách. Pro nás je to diskriminační,“ řekla jedna z pří-

tomných obyvatelek města. „Přijde mi nesmyslné, aby-

chom budovali zeleň v místech, kde je dnes plocha smíšená 

obytná, když ji máme naproti coby stávající zahrádky nad 

Zábřežskou ulicí. Ty se naopak mění na plochy smíšené 

obytné. Navrhli jsme jiné řešení. Pokud s ním ale nejste 

seznámeni, není možné, abyste kvalifi kovaně rozhodli,“ 

přidala se další z přítomných žen. Několik zastupitelů pak 

zajímalo, proč některé fi remní podniky, jako je například 

AZ Ekotherm, obklopují plochy smíšené obytné a nikoliv 

smíšené výrobní, jež by umožnily případný další rozvoj. 

„V případě smíšených obytných ploch je sice hlavní funk-

cí bydlení, ale mohou zde vzniknout i nerušivá výroba, 

komerční zařízení a podobně. Rád bych zdůraznil, že na 

územní plán se musíme dívat jako na dlouhodobý výhled,“ 

reagoval tvůrce nového územního plánu Jiří Kynčl. Také 

podle starosty Zdeňka Brože je třeba brát tento plán jako 

významný strategický dokument s výhledem na třicet i více 

let. „Tvorba nového územního plánu samozřejmě zasáhne 

někoho méně, někoho více. Naším cílem ale je rozvoj měs-

ta v budoucnu,“ zdůraznil Brož, jenž se ohradil proti tvrze-

ní prokuristky společnosti Cembrit, že město brání rozvoji 

podnikatelských aktivit v Šumperku. „Rád bych v této sou-

vislosti svolal zvláštní pracovní schůzku, neboť zde zazněly 

neobjektivní informace,“ uzavřel starosta.

Zastupitelé nakonec na svém červencovém jednání 

o zapracování námitek a připomínek do územního plánu 

nerozhodli. Probrat by je měli na společné pracovní schůz-

ce s tvůrci tohoto strategického dokumentu a se zástupci 

nespokojených občanů a fi rem, jež proběhne poslední srp-

nový čtvrtek. Schválení nového územního plánu by se pak 

mělo objevit na programu zastupitelstva v září nebo říjnu. 

Nový plán přitom musí být vydání nejpozději do konce 

roku 2014. Pokud by se tak nestalo, mohlo by ve městě sta-

vět pouze na základě stávajících regulí a Šumperk by neměl 

žádná rozvojová území. Zpracovala Z. Kvapilová
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Výhoda partnerství s Bad Hersfeldem?

Možnost pracovat v zahraničí

Již sedmnáct let trvá mezi městy 

Šumperkem a německým Bad Hersfel-

dem přátelství, jež se neustále rozšiřuje 

do mnoha oblastí života. Jeho „výhod“ 

mohou okusit „na vlastní kůži“ i sa-

motní Šumperané. Pokud mají dosta-

tek odvahy, mohou se do partnerského 

města vydat „na zkušenou“, pracovat 

zde a zlepšit si své jazykové schopnosti.

„Od letošního 1. května se otevřel 

pracovní trh v Německu pro naše ob-

čany. Tím se vytvořil prostor pro další 

spolupráci obou měst v oblasti výměny 

pracovních sil,“ říká Vlasta Vitásková, 

jež má spolupráci s německým Bad 

Hersfeldem na starosti.  Současně zdů-

razňuje, že v souvislosti se zajištěním 

zaměstnání v rámci partnerské spolu-

práce obou měst si zájemci zlepší své 

jazykové schopnosti, mohou se zapojit 

do činnosti sportovních a kulturních 

spolků a zúčastnit se společenského 

života v Bad Hersfeldu. Hlavními před-

poklady jsou kromě běžných občan-

ských kvalit alespoň základní jazykové 

schopnosti. „Kromě němčiny může být 

předpokladem k získání zaměstnání 

i dobrá angličtina,“ podotýká Vitásková 

a dodává, že minimální délka pracov-

ní smlouvy je šestiměsíční, potenciální 

zaměstnavatelé ovšem preferují delší 

období. Zájemci mohou kontaktovat 

Vlastu Vitáskovou každé úterý a čtvr-

tek od 8:00 do 12:00, a to v Evropském 

domě setkávání, Kladská 1, Šumperk, 

tel. 583 213 721. -red-

O uzavírkách informuje web

Informace o aktuálních dopravních 
uzavírkách v Šumperku najdou zá-
jemci na webových stránkách města 
www. sumperk.cz. V sekci Komunální 
služby a podsekci Komunikace jsou 
zveřejněna dopravní omezení nejen 
v samotném městě, ale v celém správ-
ním obvodu Šumperka. Kromě termí-
nu, úseku a délce uzavírky zde místní 
radnice informuje i o objízdné trase 
a důvodu uzavření dané komunikace.

V době uzávěrky Šumperského 
zpravodaje byla ve městě neprůjezdná 
ulice Slavíčkova v úseku mezi křižo-
vatkami s ulicemi Dobrovského a Blu-
dovskou. Důvodem je rekonstrukce 
plynovodního řadu a přípojek, jež by 
měla skončit 31. srpna. -red-

Do města se sjedou farmáři

Již pošesté budou mít Šumperané 

a lidé z okolí možnost nakupovat potra-

viny a další produkty přímo od výrobců. 

Dvě desítky stánků rozesetých v prosto-

ru na Hlavní třídě mezi obchodním do-

mem a hotelem Grand obsadí prodejci 

v pátek 2. září. Farmářské trhy budou 

probíhat od desáté dopolední do šesté 

podvečerní. -zk-

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické zve na

slavnostní bohoslužbu 

u příležitosti předání 

zrestaurovaných věžních hodin

v neděli 4. září v 8.45 hodin 
v evangelickém kostele 

na nám. Svobody (naproti hotelu Grand)
Kázání bude zaměřeno na téma „Čas“.

Druhý zářijový víkend: výstava, nová publikace, památky a dvoje kulatiny

Ve znamení historie a šumperských 

památek se ponese druhý zářijový 

víkend v Šumperku. V rámci Dnů 

evropského dědictví si budou moci 

zájemci nejen zdarma prohlédnout 

místní pamětihodnosti a muzejní vý-

stavy, ale čeká je i „oslava“ hned dvou 

významných kulatin. Téměř na den 

přesně před sto lety byla totiž otevřena 

budova radnice na dnešním náměstí 

Míru, kterou město nechalo postavit 

podle projektu architektů Georga Ber-

gera a Ludwiga Schöneho. Významné 

výročí již připomněla vydání medaile 

ke 100. výročí znovupostavení radnice 

a v limitované edici speciálně vyrobené 

turistické známky, na sobotu 10. září 

je pak přichystáno hned několik akcí, 

vztahujících se k této události. Zejména 

ti mimošumperští se na ně mohou do-

pravit některým z historických vlaků, 

jež budou druhou zářijovou sobotu jez-

dit mezi Zábřehem a Sobotínem u pří-

ležitosti stočtyřicátého výročí zahájení 

osobní dopravy na této trati. České 

dráhy na tento den připravily bohatý 

program v šumperské a zejména v so-

botínské železniční stanici.

Znovupostavení radnice 

připomenou přednášky, výstava, 

medaile i turistická známka

Ve druhé polovině 19. století se měst-

ská správa v Šumperku značně rozrost-

la, a přestože byla v roce 1865 tehdejší 

budova radnice adaptována, postupem 

času přestávala dostačovat. V roce 1899 

tak rozhodlo vedení města, že vypíše 

soutěž na projekt nové radnice. „Věci se 

ovšem daly do pohybu“ až v roce 1907, 

kdy vznikl výbor pro výstavbu radni-

ce, jenž formuloval požadavky na ar-

chitektonické zpracování návrhu nové 

budovy. V roce 1908 začalo stěhování 

jednotlivých úřadů ze staré radnice, 

o rok později v březnu odstartovala její 

demolice a v srpnu schválili zastupite-

lé města, že se bude realizovat projekt 

architektů Georga Bergera a Ludwiga 

Schöneho, jenž předpokládal nákla-

dy na výstavbu mezi dvě stě padesáti 

až dvě stě sedmdesáti tisíci korunami. 

K položení základního kamene pak 

došlo 17. ledna 1910 a 9. září 1911 byla 

nová budova slavnostně otevřena.

Ohlédnutí za sto lety života nové 

šumperské radnice nabídne výstava na-

zvaná „100. výročí radnice v Šumperku“, 

jež bude k vidění v prvním patře této 

stoleté budovy. „Lidé se zde ve zkratce 

seznámí s historií městské správy, kte-

rá měla do výstavby nové radnice své 

sídlo ve staré radniční budově. Kresby, 

fotografi e a informační texty představí 

dlouhou historii staré radnice, přiblíží 

její stav na počátku 20. století a uvádějí 

důvody, proč musela být nakonec až do 

základů zbořena,“ vysvětluje autor vý-

stavy Zdeněk Doubravský. Chybět pod-

le něj nebudou ani dochované soutěžní 

návrhy nejúspěšnějších projektů na 

stavbu nové radnice. „Návštěvník tak 

bude moci porovnat vítězný návrh do-

poručený komisí odborníků s návrhem, 

který z pátého místa schválilo vedení 

města k realizaci,“ podotýká historik 

a dodává, že „první dámu“ Šumperka 

v prvních desetiletích existence před-

staví snímky z výstavby nové budovy 

a jejího slavnostního otevření, nejstar-

ší černobílé a kolorované pohlednice 

i dobové fotografi e jejích interiérů.

 Pokračování na str. 4 a 8

Šumperská radnice před zbouráním, po-

čátek 20. století.  Sbírky VM v Šumperku
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Druhý zářijový víkend: výstava, nová publikace, památky a dvoje kulatiny

Pokračování ze str. 3 

Vernisáž výstavy je naplánována 

na desátou dopolední. Ještě před tím 

„odstartují“ v devět hodin prohlíd-

ky radnice s průvodcem a výstupy na 

radniční věž, které skončí úderem páté 

odpolední, a také slavnostní fanfáry 

z balkonu radnice, jež se v deset do-

poledne odehrají v režii místního Th e 

Flash Brass. 

Ten vystoupí i na závěr vernisáže, na 

nějž naváže křest medaile vydané ke 

stému výročí znovupostavení radnice, 

kterou si zde budou moci lidé hned 

koupit. S historií radniční budovy pak 

zájemce seznámí Drahomír Polách 

- jeho přednášky začínají v 11 a ve 

14 hodin.

Zatímco předloni vyšla medaile ke 

100. výročí zbourání radnice, letos 

spatřila „světlo světa“ její mladší se-

stra. Autorem medaile ke 100. výročí 

znovupostavení radnice je zlatník Jiří 

Tománek ze Zlatých Hor. V leštěné 

mosazi přijde na padesát korun, v pa-

tinovaném tombaku pak na dvacetiko-

runu. Kromě medaile si mohou zájemci 

koupit i turistickou známku speciálně 

vyrobenou v limitované edici k tomu-

to výročí. Prodává se za třicet korun 

hned na několika místech - u průvod-

ců na jejich stanovišti v suterénu rad-

nice, v informacích v přízemí radnice, 

v expozici Čarodějnické procesy a také 

v Regionálním a městském informač-

ním centru v místním muzeu. 

Památky se otevřou zdarma

Na sobotu 11. září letos připadají 

Dny evropského dědictví. V jejich 

rámci se v celé republice i v Šumper-

ku zpřístupní návštěvníkům památky 

zdarma. Otevřeny budou mezi devá-

tou ranní a pátou odpolední a pro-

vádět nimi budou zájemce zkušení 

odborní průvodci.

V Šumperku se mohou zájemci po-

dívat do barokního kostela sv. Barbo-

ry v Jiráskových sadech, známého ma-

lířskou výzdobou Ignáce Oderlitzké-

ho. Z dílny tohoto uničovského malíře 

pocházejí i nádherné zrestaurované 

nástropní malby v raně barokním far-

ním kostele sv. Jana Křtitele. Lidem 

se zdarma otevře rovněž raně barokní 

kostel Zvěstování Panny Marie s go-

tickým jádrem. V 15 hodin zde navíc 

vystoupí Komorní smyčcový orchestr 

místní Základní umělecké školy. 

Z klášterního kostela mohou zá-

jemci zamířit do protějšího pozdně 

barokního měšťanského tzv. Gescha-

derova domu v Kladské ulici, v němž 

žila mimo jiné rodina Jindřicha Pe-

schkeho, která patří k nejtragičtěj-

ším obětem čarodějnických procesů 

v 17. století. Právě ve sklepích tohoto 

tzv. Evropského domu setkávání se na-

chází netradičně pojatá expozice, jež 

čarodějnické procesy na Šumpersku 

i atmosféru inkvizicí postiženého měs-

ta přibližuje. Druhou zářijovou sobotu 

se přitom vstupné do expozice neplatí.

Svou velikostí a zejména slavnou 

historií ohromí návštěvníky někdej-

ší žerotínský zámek, tzv. Zámeček, 

jenž mimo jiné hostil i sjezd morav-

ských stavů a stavů slezských knížec-

tví v roce 1490. Ti, kteří zatouží po 

pohledu na město z ptačí perspektivy, 

mohou zdarma vystoupat na věž rad-

nice, odkud je krásný výhled nejen na 

samotný Šumperk, ale i na okolí. Na 

radnici čeká návštěvníky navíc bohatý 

program ke stému výročí znovuposta-

vení této budovy.

Své brány otevře zájemcům také 

Státní okresní archiv na konci ulice 

Bří Čapků, který u této příležitosti na-

bídne kromě zpřístupněných depozi-

tářů s uloženými dokumenty i výstavu 

nazvanou „Franz Harrer - šumperský 

muzejník a archivář“. „Výstava před-

staví Franze Harrera, od jehož úmrtí 

uplyne letos v září šedesát let, nejen 

jako archiváře a muzejníka, ale také 

jako ředitele proslulé tkalcovny fi r-

my Siegl, jako autora knihy „Ději-

ny města Šumperka“ a v neposlední 

řadě jako člena zastupitelstva a rady 

města Mährisch Schönberg, od roku 

1939 čestného občana našeho města,“ 

říká pracovnice šumperského archivu 

Jana Veberová. Současně upřesňuje, 

že část letošní výstavy bude věnová-

na 100. výročí zahájení provozu nové 

radnice, otevřené 9. září roku 1911. 

„Výstava bude pro veřejnost přístupná 

až do konce listopadu každé pondělí 

a středu od 8 do 17 hodin,“ podotýká 

Veberová. 

Vlastivědné muzeum, které sídlí 

v tzv. Pavlínině dvoře, bude v sobotu 

11. září lákat veřejnost na prohlídku 

stálé expozice a na zajímavé výstavy. 

Ve výstavní síni se mohou zájemci 

v tento den naposledy seznámit s his-

torií německých i českých spolků 

v Šumperku téměř před sto lety, o dva 

týdny déle trvá v Hollarově galerii 

výstava „Když se houby stanou váš-

ní“ a v Galerii Šumperska a přilehlé 

Galerii mladých budou moci návštěv-

níci zhlédnout nově otevřené výstavy 

„Starý Šumperk“ a „100 let šumperské 

radnice“.

Své dveře otevře v rámci Dnů evrop-

ského dědictví zdarma také Muzeum 

silnic, jež se nachází v nedalekých Vi-

kýřovicích a v němž je k vidění stálá 

expozice „Via est Vita - Silnice je život“. 

A zcela mimořádně se budou moci 

lidé letos podívat také na šumperský 

židovský hřbitov. Jeho historii přiblíží 

krenišovský rodák Gerhard Wanits-

chek, který jako amatérský historik 

pátrá po zdejších obětech holocau- 

stu a jenž osobně „zachránil“ některé 

z židovských hrobů, a také historik 

Drahomír Polách. Židovský hřbitov si 

mohou zájemci prohlédnout v neděli 

11. září v době od 9 do 17 hodin.

Historické budovy přiblíží 

výstava i fotografi cká publikace

Vývoj dnešní šumperské památko-

vé zóny a přilehlé části při západním 

vstupu do města přiblíží výstava ne-

soucí název „Starý Šumperk“. Zaháje-

na bude v Galerii Šumperska v míst-

ním muzeu v pátek 9. září v 17 hodin 

a potrvá až do 15. ledna. Galerie mla-

dých pak bude hostit výstavu „100 let 

šumperské radnice“.

„Na výstavě se budou prezentovat 

skupiny staveb ve vývoji doloženém 

historickými vyobrazeními, umělec-

kými díly, historickými fotografi emi, 

plány a doklady o památkové péči,“ 

zdůrazňuje její autorka Milena Fili-

pová a připomíná, že Městská památ-

ková zóna byla v Šumperku vyhláše-

na v roce 1992. „Památkovou zónu 

představuje v Šumperku střed města 

s radnicí, hradbami a přilehlými uli-

cemi pod nimi, ulicí Gen. Svobody 

až k ulici Kašparově, Kozinovou ulicí 

s Jiráskovými sady a Hlavní třídou až 

k ulici Fialově,“ objasňuje Filipová. Za 

více než dvacet let se historický střed 

města podle ní změnil díky cílené sna-

ze k nepoznání. Šumperk využil pro 

obnovu středu města nejen své fi nanč-

ní prostředky, ale také dotace z pro-

gramů Ministerstva kultury či pomoci 

šumperských rodáků z Bad Hersfeldu. 

„Výstava se vrací prezentací starých fo-

tografi í a pohlednic až do 19. století, 

do období, kdy se Šumperku pro jeho 

výstavnost říkalo Malá Vídeň, a pokra-

čuje až do doby nedávné. Vedle foto-

grafi í bude ke zhlédnutí i část výtvarné 

sbírky muzea, která se tématicky týká 

vyobrazení města, a také fi lm o obnově 

památek v Šumperku z devadesátých 

let 19. století,“ láká na výstavu histo-

rička.

Na více než dvou stech barev-

ných snímcích zachycuje pohled na 

Šumperk, na jeho jednotlivé části, 

ulice i významné stavby, zajímavé 

šumperské vily, včetně jejich archi-

tektonických detailů, fotograf Josef 

Pavlíček. Fotografi e doprovází fundo-

vaný text Mileny Filipové, který se-

znamuje s historií jednotlivých domů 

a památek s důrazem na jejich původ 

a architekturu. To vše naleznete v nové 

knize „Šumperk ve fotografi ích Josefa 

Pavlíčka“, jež má více než sto šedesát 

stran a je opatřena v příloze němec-

kým a anglickým překladem. Její autor 

přitom letos slaví neuvěřitelné pěta-

osmdesátiny.

„Pan Pavlíček dodal tolik kvalitních 

a zajímavých fotografi í, že příprava 

knihy a následné grafi cké zpracování 

byla pro mě zajímavá a pěkná práce,“ 

říká vydavatel Pavel Ševčík ze štítec-

ké Veduty. Vzápětí podotýká, že kni-

ha obsahuje přílohu nazvanou „Josef 

Pavlíček fotograf “, jež na čtyřiceti čer-

nobílých fotografi ích představuje ran-

nou uměleckou tvorbu Josefa Pavlíčka 

s doprovodným textem Ctirada Medlí-

ka z roku 1971. Zajímavá publikace se 

začne prodávat koncem srpna ve všech 

knihkupectví v Šumperku a k dostání 

bude i v Regionálním a městském in-

formačním centru v místním muzeu. 

Slavnostní křest spojený s autogramiá-

dou přitom proběhne v pátek 9. září na 

závěr vernisáže výstavy Starý Šumperk 

v Galerii Šumperska.

 Pokračování na str. 8

Návrh šumperské radnice architektů 

Bergera a Schöneho z roku 1909. 

 Sbírky VM v Šumperku

Ve sklepích tzv. Geschaderova domu 

vznikla expozice, jež přibližuje čaroděj-

nické procesy na Šumpersku. Druhou 

zářijovou sobotu se za vstup neplatí. 

 Foto: -zk-

Přebal nové knihy „Šumperk ve fotogra-

fi ích Josefa Pavlíčka“.
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Domácí i exotický folklor, zvyky 

a tradice z celého světa ovládnou přesně 

za týden Šumperk. Město bude totiž již 

pojedenadvacáté patřit Mezinárodnímu 

folklornímu festivalu, jenž je od loňska 

členem celosvětové organizace CIOFF, 

která sdružuje mezinárodní folklorní 

festivaly všech kontinentů. Na prostran-

ství u radnice, na pěší zóně, v Sadech 

1. máje či na pódiu v Pavlínině dvoře 

se během pěti dnů představí na pět set 

tanečníků, muzikantů a zpěváků, mezi 

nimiž nebudou chybět ani tanečníci 

z Čech a Moravy a také dětské soubory.

ULICE ZAPLNÍ TANEČNÍCI 
Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Pestrou směsicí národností a jazy-

ků a především hudbou a tancem ožijí 

šumperské ulice a Sady 1. máje od středy 

17. do neděle 21. srpna. „Prostřednictvím 

lidových písní, hudby, tanců a lidových 

her si diváci připomínají zvyky a obyčeje 

svých předků. A u zahraničních souborů 

se snažíme, aby lidé poznali jednotlivé 

země jinak, než je vidí například ve zprá-

vách v televizi,“ říká ředitelka festivalu Li-

buše Drtilová ze Sdružení přátel folkloru 

Severní Hané. To spolu s městem Šum-

perkem, Folklorním sdružením České 

republiky a s pomocí postřelmovské 

Markovice a šumperských Seniorů Mezi-

národní folklorní festival, jenž patří mezi 

nejlepší v republice a který letos ocenil 

Olomoucký kraj Cenou za výjimečný 

počin v oblasti neprofesionální umělecké 

činnosti, pořádá. 

Stejně jako v minulosti také letos měli 

organizátoři z čeho vybírat – zájem pro-

jevilo dvaasedmdesát souborů z celého 

světa, jen z Turecka jich chtělo přijet 

osm. „Těší nás, že zájem o Mezinárodní 

folklorní festival neutuchá. Právě na-

opak. Je známý nejen v České republice, 

ale jeho věhlas se nese za hranice státu 

a dokonce i Evropy. Svědčí o tom fakt, 

že nás letos oslovil vysoce postavený zá-

stupce Ghany, který by chtěl na festival 

osobně přijet. Je to takové pohlazení po 

dušičce,“ prozrazuje Drtilová a dodává, 

že během dvaceti let zavítaly do Šum-

perka soubory ze šestapadesáti zemí, 

tedy téměř z celého světa. „Výběr účin-

kujících, kteří se představí na jeden-

advacátém ročníku, byl opět obtížný. 

Snažili jsme se držet vize představit sou-

bory nejen známé a osvědčené, ale i ty, 

které na festivalu ještě nebyly. Letos tak 

přivítáme hudebníky a tanečníky z Bra-

zílie a Uzbekistánu,“ nahlíží do progra-

mu ředitelka festivalu.

V plné kráse se letos opět ukáže český 

a moravský folklor, který přiblíží soubo-

ry Soláň ze Zašové, Gajdoši ze Starého 

Poddvorova s taneční skupinou Pohá-

rek, Klas z Kralic na Hané či přerovská 

Rabussa. Ulicemi budou znít keltské 

písně, jež spolu se skotskými a irskými 

tanci předvede soubor Kelt Grass Band 

ze Stránského a chybět nebudou ani do-

mácí postřelmovská Markovice a Mar-

kovička a Senioři Šumperk. 

Tradičně největšímu zájmu se každo-

ročně těší zahraniční účastníci festivalu. 

Lidé budou moci letos obdivovat taneč-

ní umění Slováků, Italů, Ukrajinců, Bul-

harů, Turků, Uzbeků, Rusů, Senegalců 

a Brazilců. Všichni společně nabídnou 

řadu vystoupení pod širým nebem na 

malé scéně „U sovy“ a na travnaté ploše 

před G-klubem v Sadech 1. máje, „Roz-

tančenou ulici“ a veselici. Dějištěm vese-

lice a také hlavních festivalových večerů 

bude opět tzv. Pavlínin dvůr, v němž 

sídlí místní muzeum. 

ÚVOD FESTIVALU PATŘÍ JIŽ 
TRADIČNĚ DOŽÍNKÁM

Vlastní srpnový folklorní maraton 

odstartuje ve středu 17. srpna v 15 ho-

din na malé scéně „U sovy“. Pořadatelé 

zde nabídnou vystoupení postřelmov-

ské Markovičky, šumperských Seniorů, 

slovenského Rozsudce a na závěr pose-

zení s „cimbálovkou“ Zbyňka Hrdličky. 

První hudební pohlednice z ciziny je 

naplánována na čtvrteční dopoledne, 

odpoledne se pak již tradičně ponese 

v duchu oblastních dožínek v režii míst-

ního odboru Ministerstva zemědělství 

ČR. „Tato akce již několik let přitahuje 

řadu diváků. Letos se do její organizace 

zapojí opět zemědělské podniky z celé 

oblasti, diváci tak budou moci ochutnat 

vynikající koláče a selský chléb z Jese-

níku, tvarůžky z Loštic a mnohé další 

pochoutky,“ slibuje Drtilová. Po dožín-

kovém průvodu a přivítání hostů se do-

stane ke slovu přerovská Rabussa a celý 

čtvrteční program zakončí přehlídka 

dechových hudeb, během níž se před-

staví místní Modrá muzika, zábřežská 

Veselá kapela, postřelmovská Dechová 

hudba a Rozmarýnka z Rapotína. 

PÁTEK OVLÁDNOU LIDOVÍ 
VYPRAVĚČI, VEČER OZÁŘÍ 
NEBE OHŇOSTROJ

Třetí festivalový den odstartuje v pá-

tek úderem desáté dopolední na malé 

scéně vystoupením hosta festivalu, jehož 

jméno zatím pořadatelé tají. Odpoledne 

pak bude patřit setkání lidových vypra-

věčů za doprovodu slovácké hudby Ga-

jdoši ze Starého Poddvorova. „Já osobně 

dávám právě lidovým vypravěčům po-

myslnou nejvyšší kartu. Povedlo se nám 

totiž dát dohromady sedm lidových vy-

pravěčů z jižní Moravy a Hané, což nám 

závidí pořadatelé všech festivalů v re-

publice,“ podotýká ředitelka festivalu.

Úderem páté odpolední pak bude 

malá scéna na trávníku hostit hudby zú-

častněných souborů a podvečer bude na 

nádvoří Pavlínina dvora patřit koncertu 

zahraničních hostů „Vítejte u nás“. Závě-

rečnou tečkou za pátečním děním bude 

večerní ohňostroj, který ozáří noční ob-

lohu o půl jedenácté.

SOBOTA NABÍDNE 
ROZTANČENOU ULICI, 
VETERÁNY, JARMARK I VESELICI

Nejbohatší program čeká na diváky 

nepochybně v sobotu 20. srpna. Úde-

rem deváté dopolední přijme na radnici 

starosta města Zdeněk Brož zástupce 

všech souborů, hosté se krátce po desáté 

představí před radnicí a od půl jedenác-

té se pěší zóna promění v „Roztančenou 

ulici“. Celodenní program vystoupení 

domácích a zahraničních folklorních 

souborů doplní tzv. 2. šumperský old-

timer festival, který organizuje Veteran 

Klub Severního Pomoraví. 

 Pokračování na str. 6

Folklorní festival

Město zaplní tanečnice a tanečníci z celého světa

Tanečnice indonéské Jakarty pěší zónu loni doslova roztančily. Do kola vzaly také přihlíže-

jící malé i velké diváky.  Foto: P. Kvapil

STŘEDA 17. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

15:00 „Otevíráme bránu festivalu“ * 15:10 
Malá Markovička Postřelmov * 15:20 
Senioři Šumperk - hudba, zpěv * 15:45 
Rozsutec - hudba, zpěv * 17:00 Posezení 
u cimbálu s cimbálovou muzikou Zbyňka 
Hrdličky

ČTVRTEK 18. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

10:30 Hudební pohlednice z ciziny * 15:30 
Dožínkový průvod, pěší zóna * 16:00 Ob-
lastní dožínky s programem folklorních 
souborů * 17:00 Rabussa Přerov * 17:30 
Přehlídka dechových hudeb Šumperka 
a okolí

PÁTEK 19. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

10:00 Host festivalu * 14:00 Setkání lido-
vých vypravěčů a cimbálových muzik
Malá scéna „trávník“

17:00 Promenádní koncerty hudeb zúčast-
něných souborů
Velká scéna - Pavlínin dvůr

18:30 „Vítejte u nás“ - koncert zahraničních 
souborů * 22:30 Ohňostroj 

SOBOTA 20. SRPNA 

Radnice

9:00 Přijetí zástupců souborů starostou 
města * 10:15 Představení se zúčastně-
ných souborů před radnicí 
Pěší zóna

10:30 „Roztančená ulice“
Malá scéna „U sovy“

14:30 Jarmark - v podání souborů Rabussa, 
Soláň, Markovice, Senioři
Dolní část pěší zóny

10:00-13:00 „2. šumperský oldtimer festi-
val“ - výstava aut, doprovodná festivalová 
akce * 13:00-14:00 „2. šumperský oldtimer 
festival“ - Slavnostní okružní jízda elegan-
ce městem, doprovodná festivalová akce, 
pořádá Veteran Klub Severního Pomoraví 
Velká scéna - Pavlínin dvůr

17:00 „Až pudeš do světa, zastav se!“, hlav-
ní festivalový pořad, vystoupení domácích 
a zahraničních folklorních souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr

21:00 „Veselice pod kaštanem“ - k tanci 
a poslechu hrají a zpívají hudby zúčastně-
ných souborů Kelt Grass Band, Soláň, Roz-
sutec, Huculski barvy

NEDĚLE 21. SRPNA 

Malá scéna „U sovy“

10:00  „Co všechno umíme“, písně a tance 
v podání moravských folklorních souborů 
* 14:00 Lidová píseň v podání dětských 
zpěváčků – vítězů okresního kola soutěže 
Zpěváček 2011
Malá scéna „trávník“

14:30 Promenádní koncerty hudeb zúčast-
něných souborů 
Velká scéna - Pavlínin dvůr

16:30 „Leť písničko, leť!“, závěrečný festi-
valový pořad, ocenění vyhodnocených 
souborů

PONDĚLÍ 22. SRPNA 

Vystoupení vybraných zahraničních sou-
borů mimo Šumperk

Program MFF Šumperk 2011
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Církevní rok v hudbě opět startuje

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný 

Církevní rok v hudbě pokračuje i v nadcházejících 

měsících. Dějiny hudby jsou s liturgií velmi úzce 

spojeny. Velcí hudební skladatelé, vynikající inter-

preti, pozorní a pokorní posluchači tvoří jednotný 

celek, který se upíná k dílu Stvořitele. Archiv hu-

debních děl je natolik bohatý, že i v tom nejmenším 

kostelíku mohou znít melodie ke cti a chvále Boží. 

Pořad „Církevní rok v hudbě“ se však upíná k těm 

dílům, která v dnešní době jen velmi zřídka znějí 

v chrámech. Živě je můžeme slyšet jen výjimečně 

v katedrálách či v koncertních síních. 

Během prvního poslechového večera se ve 

středu 7. září zaposloucháme do tónů vynikajícího 

díla Giovanni Pierluigi da Palestriny Missa Papae 

Marcelli. „Zaposloucháme se do tónů vynikajícího 

díla Giovanni Pierluigi da Palestriny Missa Papae 

Marcelli. Poprvé bylo dílo provedeno v roce 1555 

při korunovaci papeže Marcela II. Pontifikát toho-

to papeže byl jeden z nejkratších v dějinách círk-

ve. Trval pouhé tři týdny. Dějištěm pořadů je vždy 

první středu v měsíci od 19 hodin zkušebna Scho-

ly od svatého Jana Křtitele ve Farním středisku na 

Kostelním náměstí 4. Vstupné je dobrovolné a ve-

čery jsou uzavřeny skleničkou vína v liturgických 

barvách.  V. Rozehnal

Město čeká invaze revivalových kapel

Těžká jízda revivalových úderníků dobude tento pá-

tek, tedy 12. srpna, centrum Šumperka. Na akci Revival 

Invaze míří koaliční armáda švédských, slovenských, 

australských a amerických muzikantů.

Rockoví fanoušci se druhý srpnový pátek mohou těšit 

například na revival kultovní kapelu AC/DC. Australská 

hard rocková skupina, kterou v roce 1973 založili bra-

tři Angus a Malcolm Youngovi, je spolu s Deep Purple 

nebo Black Sabbath považována za průkopníky hard 

rocku a heavy metalu. Ostatně zmiňovaní Black Sabath 

zahrají v Šumperku také, a to ve společném programu 

s Ozzy Osbourne revival.

„Lahůdkou pro milovníky staré rockové klasiky bude 

koncert kapely Legendy se vrací,“ podotýká dramaturg 

šumperského Domu kultury Ondřej Polák a dodává, 

že tuto kapelu zdobí brilantní vokály, virtuózní hra na 

akustické nástroje i poutavé průvodní slovo. „V progra-

mu také vystoupí šoumen Pepa Devátý, který si získal 

republikový věhlas jako DJ Kofola. Tentokrát se ale před-

staví coby Peter Nagy,“ prozrazuje Polák a dodává, že již 

podruhé dostane na Invazi prostor pražský revival Ro-

xette, a to s ohledem na nedávný comeback této švédské 

kapely, která v Česku vyprodala oba červnové koncerty.

Revival Invaze proběhne v pátek 12. srpna od 18 ho-

din v Pavlínině dvoře v místním muzeu. V případě deště 

se akce uskuteční ve velkém sále Domu kultury.  -red-

Pokračování ze str. 5

Nablýskaní automobiloví veteráni vyrobení do roku 

1970 a motocykly s datem výroby do roku 1945 budou 

k vidění v dolní části pěší zóny od desáté dopolední. Bě-

hem výstavy přitom proběhnou soutěže zaměřené na 

nejlíbivější vůz v kategoriích vymezených do roků vý-

roby 1945 a 1970, nejatraktivnější motocykl či nejstarší 

vystavené vozidlo a motocykl, chybět nebudou soutěže 

o pohár elegance starosty města Šumperka pro vůz a po-

sádku, o pohár Motorservisu Švec pro nejsportovnější 

vozidlo a o pohár Cyklo Moto Zábřeh pro nejatraktiv-

nější motocykl, ocenění v podobě poháru pak připra-

vili pořadatelé i pro věkově nejstaršího účastníka a pro 

nejvzdálenějšího účastníka dopraveného po vlastní ose. 

Mezi jednou a druhou odpolední pak vyrazí veteráni 

na slavnostní okružní jízdu elegance městem. Tečkou za 

2. šumperským oldtimer festivalem bude slavnostní vy-

hodnocení naplánované na pátou odpolední.

Tradiční sobotní Den národů letos nahradí odpolední 

jarmark v Sadech 1. máje, který zpestří vystoupení sou-

borů Rabussy, Soláně, Markovice a Seniorů. Dějištěm 

hlavního sobotního festivalového pořadu nazvaného 

„Až pudeš do světa, zastav se!“ pak bude od 17 hodin 

pódium v areálu Pavlínina dvora. „Pro diváky jsme opět 

připravili soutěž, v níž vyberou nejsympatičtější soubor, 

a to prostřednictvím lahví se jmény souborů. Svého fa-

vorita budou moci ohodnotit fi nanční částkou dle vlast-

ního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí souboru, který 

nejvíce pochopil smysl festivalových tradic, i pořadate-

lé. Výsledky obou soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané 

peníze předáme stejně jako loni místnímu Dětskému 

domovu,“ objasňuje pravidla ředitelka festivalu a při-

pomíná, že sobotní program zakončí tradiční veselice 

v Pavlínině dvoře. 

TEČKOU ZA FESTIVALEM V ŠUMPERKU 
JE NEDĚLNÍ VYSTOUPENÍ

Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděli 21. srp-

na. Na malé scéně „U sovy“ se nejprve v deset ho-

din dopoledne setkají moravské folklorní soubory na 

společném koncertu nazvaném „Co všechno umíme“, 

odpoledne „U sovy“ pak bude patřit vítězům okresního 

kola celostátní soutěže Zpěváček 2011, kterou každoroč-

ně organizuje Folklorní sdružení ČR a nad níž převzal 

záštitu slovenský operní pěvec Peter Dvorský. „Chceme 

dát šanci dětem, které prošly okresním kolem, a ač jsou 

výborní zpěváčci, do kola celostátního se jim probojo-

vat nepodařilo. Lidové písničky zazní v jejich podání 

a za doprovodu „cimbálovek“,“ vysvětluje Drtilová.

Od půl třetí odpoledne zahrají na scéně „na tráv-

níku“ před G-klubem hudby zúčastněných souborů 

a od 16.30 hodin bude Pavlínin dvůr patřit účastní-

kům festivalu při závěrečnému pořadu „Leť písnič-

ko, leť“. Ten bude defi nitivní tečkou za festivalovým 

děním ve městě. Na pondělí 17. srpna jsou totiž na-

plánována pouze vystoupení zahraničních souborů 

mimo Šumperk.

Alfou a omegou každého festivalového ročníku 

jsou samozřejmě fi nance. Letos podpořily festival již 

tradičně Olomoucký kraj, město Šumperk, Minister-

stvo kultury ČR a Folklorní sdružení ČR. „Ráda bych 

všem za jejich pomoc poděkovala, stejně jako spon-

zorským organizacím a soukromým podnikatelům,“ 

zdůrazňuje Drtilová. Ona sama letos nejvíc „sází“ na 

slovenský Rozsutec z Těrchové a na Ukrajince. „Mám 

ráda čistý folklor, což oba soubory splňují na sto pro-

cent. Těším se proto na drsný jánošíkovský folklor 

a krásné zpěvy Rozsudce a na tance a zpěvy z oblasti 

Zakarpatské Rusi. Věřím, že překvapí podobně jako 

loni hosté z Rumunska,“ tipuje závěrem ředitelka fes-

tivalu. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Podrobný program XXI. Me-

zinárodního folklorního festivalu najdete spolu s ga-

lerií fotografi í z minulých ročníků na internetové 

adrese www.festivalsumperk.cz. Celá akce bude dopl-

něna účastí lidových řemeslníků. Pořadatelé si vyhra-

zují změnu programu. Za nepříznivého počasí budou 

hlavní pořady probíhat v Domě kultury Šumperk.

Město zaplní tanečnice a tanečníci z celého světaKulturní okénko
Muzeum zve 

na Dětský středověký den

Na závěr letní sezony připravilo šumperské mu-

zeum akci nazvanou Dětský středověký den. Ten 

připadne na sobotu 3. září a bude rozloučením ne-

jen s výstavou Putování středověkem, která je dosud 

k vidění v Galerii Šumperska, ale pro děti především 

s prázdninami.

Zajímavá akce odstartuje v sobotu 3. září ve 14 ho-

din na nádvoří Pavlínina dvora a především děti se 

mohou těšit na celou řadu her a soutěží. Vstup mají 

samozřejmě zdarma, jejich dospělý doprovod pak za-

platí čtyřicet korun. -red-

Předplatné na novou sezonu 

lze vyřídit několika způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připra-

vilo na nadcházející sezonu 2011/2012 šumperské 

divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít 

zvýhodněného předplatného. Na vrátnici divadla 

a v Regionálním a městském informačním cent-

ru v místním muzeu jsou k dispozici brožury, kte-

ré obsahují přihlášku s veškerými informacemi. Tu 

je možné odevzdávat až do konce září, a to buď na 

vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí 

v budově divadla (vchod z Komenského ulice). Před-

platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 

nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 

e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz. -zk-

Vila Doris nabízí 

dívkám kroužek volejbalu

Nový kroužek, volejbal dívky pro začátečnice 

a mírně pokročilé, se chystá otevřít v nadcházejícím 

školním roce 2011-2012 Vila Doris. Chce tak opět 

zapojit mladá děvčata ve věku od 13 do 17 let do 

šumperského volejbalového dění. Kroužek „startu-

je“ v pondělí 3. října 2011 a končí 31. května 2012. 

V pondělí se přitom bude trénovat v tělocvičně 

Gymnázia od 18.30 do 20 hodin, ve čtvrtek pak 

v tělocvičně na „Komíně“ od 19 do 20.30 hodin. 

V červnu budou tréninky probíhat na venkovním 

hřišti u „Komína“. Kapacita kroužku je omezena, 

takže zájemkyně by neměly váhat a měly by podat 

přihlášku (od 22.8.) ve Vile Doris co nejdříve. Cena 

za celé tréninkové období je 1800 Kč. Kroužek po-

vedou Monika a Libor Lužíkovi a další volejbaloví 

nadšenci. Bližší informace lze získat u Moniky Lu-

žíkové, tel.č. 603 255 793. e-mail: monikaluzikova@

seznam.cz. -red-

V rámci Dětského středověkého dne se budou moci 

návštěvníci přenést o několik století dříve, podobně 

jako tomu bylo o letošní Muzejní noci.  Foto: -ms-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Pod spolkovým praporem aneb jak se bavili Šumperáci 

 před sto lety Výstava trvá do 11.9. 

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

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.

 Starý Šumperk Vernisáž výstavy proběhne 9.9. v 17 hod.

Galerie mladých Jeseníky 1 – lesy a vody Výstava fotografi í J. Václavíkové trvá do 31.8.

 100 let šumperské radnice Vernisáž výstavy proběhne 9.9. v 17 hod.

Dětský středověký den 3.9. od 14 hodin. Hry, soutěže v prostorách Pavlínina

 dvora, loučení s výstavou Putování středověkem. 

Akce v klášterním kostele: 
19.8. v 18 hodin - Ukrajinský smíšený pěvecký sbor Gloria - Luck 

duchovní písně klasické i nové
10.9. od 9 do 17 hod - Dny evropského dědictví

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 ho-

din, so  9–13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Leona Křížová, „Ve ztišení“, kresby tužkou a pastelem

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.9., proběhne 10.8. 

 v 18 hodin za osobní účasti autorky.

 Lubomír Janečka, „Bůh žehnej Americe“ (věnováno 

 obětem útoku z 11. září 2001), kresby tužkou a pastelem

 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.10., proběhne 7.9. v 18 hod.

Městská knihovna Grazyna Wojtkówá - Fotografi e: polsko české sousedství 

 Výstava trvá do 31.8.

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

DŮM KULTURY
12.8. od 18 hodin  REVIVAL INVAZE 2011:

v Pavlínině dvoře (event. v DK) Legendy se vracejí AC/DC, Roxette, Peter Nagy, 

 Ozzy Osbourne a Black Sabbath.

28.8. od 19 hodin v čajovně Čarovna  Sándor Mester Recitál maďarského 

 kytarového virtuóza a skladatele

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.

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 6), 583 215 530 (Sever), www.knihov-

naspk.cz. 

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
11.8. v 19 hodin  V-band Velké Losiny

18.8. v 19 hodin  Swing Q Šumperk

25.8. v 19 hodin  Holátka Country kapela Šumperk

1.9. v 19 hodin  My dva a čas Písně šedesátých let, 

 hraje kapela Boba Bartase a Tomáš Wurst 

Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 

HC = H-club, SL = Suteren lounge, letní scéna za divadlem.

Půjčovní doba v období prázdnin - do středy 31. srpna

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
12.8. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne Hrají Staří kamarádi

18.8. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Albatros

25.8. od 13.30 hodin v KD  Setkání Městského svazu DIA Hraje Mirox

Od 1.9. každé pondělí, úterý, Mateřské centrum 

čtvrtek a pátek vždy 

od 9 do 12 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, 

„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců.  Mateřské centrum Babou-
ček je v srpnu otevřeno pouze do 14.8.

KINO OKO

10.8. jen v 17 hodin  Auta 2 3D, USA, rodinná anim. komedie v ČZ Hrajeme pro děti 3D

10.8. jen v 19.30 hodin  Zvuk hluku, Švédsko, Francie, komedie, krimi, romantický 

 Artvečer - FK 

11.-12.8. jen v 10 hodin  Auta 2, USA, rodinná anim. komedie v ČZ, DP Hrajeme pro děti

Ve čtvrtek 11.8. v 10.00 hodin je vstupné pro děti 60 Kč. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk.

11.-12.8. jen v 17 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, anim., fantasy, ČZ Hrajeme pro děti  3D

11.-12.8. jen v 19.30 hodin Zrození planety opic, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , DP

13.-16.8. jen v 15 hodin  Auta 2, USA, rodinná anim. komedie v ČZ, DP  Hrajeme pro děti 

13.-16.8. jen v 17 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, anim., fantasy, ČZ Hrajeme pro děti  3D

13.-16.8. jen v 19.30 hodin Zrození planety opic, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , DP

17.8. jen v 15 hodin  Auta 2, USA, rodinná anim. komedie v ČZ, DP  Hrajeme pro děti 

17.8. jen v 17 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, anim., fantasy, ČZ Hrajeme pro děti  3D

17.8. jen v 19.30 hodin  Jmenuji se Oliver Tate, Velká Británie, DP  Artvečer - FK

18.-19.8. jen v 18 hodin  Zkažená úča, USA, komedie, DP

18.-19.8. jen ve 20 hodin  Barbar Conan 3D, USA, akční, fantasy  3D

20.-21.8. jen v 15.30 hodin  Šmoulové 3D, USA, Belgie, anim., fantasy, ČZ Hrajeme pro děti  3D

20.-21.8. jen v 18 hodin  Zkažená úča, USA, komedie, DP

20.-21.8. jen ve 20 hodin  Barbar Conan 3D, USA, akční, fantasy  3D

22.-23.8. jen v 18 hodin  Barbar Conan 3D, USA, akční, fantasy  3D

22.-23.8. jen ve 20 hodin  Útěk ze Sibiře, Velká Británie, USA, Polsko, válečný  

24.8. jen v 18 hodin  Barbar Conan 3D, USA, akční, fantasy  3D

24.8. jen ve 20 hodin  Zbytečná krutost, Čína  Artvečer - FK

25.-28.8. jen v 10 hodin  Harry Potter a relikvie smrti 3D - 2. část, Velká Británie, USA, 

 fantasy, ČZ   3D

25.-28.8. jen v 15.30 hodin  Šmoulové, USA, Belgie, animovaný, fantasy, ČZ  Hrajeme pro děti

25.-28.8. v 17.30 a ve 20 hod. Muži v naději, ČR, komedie, DP

29.-31.8. jen v 15.30 hodin  Šmoulové, USA, Belgie, animovaný, fantasy, ČZ  Hrajeme pro děti

29.8.-3.9. v 17.30 a ve 20 hod.  Muži v naději, ČR, komedie, DP

3.-4.9. jen v 15 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část, Velká Británie, USA, fantasy, 

 ČZ, DP, titulky

4.9. v 17.30 a ve 20 hodin  Muži v naději, ČR, komedie, DP

5.-7.9. jen v 17.30 hodin  Transformers 3D, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , ČZ          

5.-7.9. jen ve 20 hodin  Muži v naději, ČR, komedie, DP

8.9. jen v 17 hodin  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část, Velká Británie, USA, fantasy, 

 ČZ, klasický formát 35 mm 

8.9. ve 20 hodin  Generace singles, ČR, dokumentární, DP  Artvečer - FK 

9.9. jen v 17 hodin Harry Potter a relikvie smrti - 2. část, Velká Británie, USA, fantasy, 

 ČZ, klasický formát 35 mm 

9.9. jen ve 20 hodin  Kovbojové a vetřelci, USA, akční, thriller, western, DP, ČZ

10.-11.9. jen v 15  Šmoulové 3D, USA, Belgie, anim., fantasy, ČZ Hrajeme pro děti  3D

10.-11.9. jen v 17 hodin Harry Potter a relikvie smrti - 2. část, Velká Británie, USA, fantasy, 

 ČZ, klasický formát 35 mm 

10.-11.9. jen ve 20 hodin Kovbojové a vetřelci, USA, akční, thriller, western, DP, ČZ

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosumperk.cz, 
změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální projekce. Novinka: 
rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina. Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.
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ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 

Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session

28.8. od 19 hodin  Sándor Mester 

 Recitál maďarského kytarového virtuóza a skladatele

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

na.com, www.carovna.com.

Železnice slaví sto čtyřicet let

Pokračování ze str. 3 a 4

1. října 1871 se slavnostně otevřela 

trať mezi Zábřehem a Sobotínem pro 

veřejnou dopravu. Hlavní zásluhu na 

tom nesli bratři Kleinové, kteří v Sobo-

tíně vlastnili železárny. V počátcích zde 

jezdily dva páry smíšených vlaků den-

ně, po vybudování tratě do Koutů na 

Desnou přibyl i jeden pár vlaků do lo-

sinských lázní. Sto čtyřicáté narozeniny 

jsou samozřejmě příležitostí k náležité 

oslavě. České dráhy proto nabídnou 

v sobotu 10. září lidem zajímavý pro-

gram.

Ten odstartuje odjezd parní lokomo-

tivy v 7:48 ze Zábřehu do Šumperka 

a poté v 8:24 do Sobotína a zpět. Ti, 

kteří odjezd nestihnou, mohou vyjet 

ze Šumperka směrem na Sobotín opět 

v 9:00, 11:15, 13:05 a 15:05 hodin. Mezi 

Šumperkem a Zábřehem budou jezdit 

také historické motorové vlaky Hurví-

nek a Věžák, ze Šumperka budou vyjíž-

dět v 7:44, 9:48, 11:41, 13:24 a 16:04 ho-

din. „V železničních stanicích Zábřeh 

na Moravě, Šumperk, Sobotín a také 

u doprovodu vlaku mohou lidé získat 

otisk pamětního razítka,“ upřesňuje 

Petr Viktorin z Českých drah. Současně 

připomíná, že na šumperském nádraží 

bude v sobotu od 8.30 do 11.30 hodin 

hrát Teens Jazz Band, v Sobotíně je pak 

program nejbohatší - počínaje ukázkou 

doplňování vody do parní lokomotivy 

přes slavnostní předání mýtnice Olo-

mouckému kraji, leteckou exhibici, let 

horkovzdušného balonu, výstavu vo-

jenské a historické techniky a vystou-

pení žáků ZŠ a MŠ Údolí Desné až po 

svezení se na modelu parního vlaku 

Sičovy drobné železnice a hudební vy-

stoupení Old Time Jazzbandu a skupin 

VLK a Mirsky Band. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Druhý zářijový víkend: 
výstava, nová publikace, památky a dvoje kulatiny

Jižních rytmů si budou moci po tři zá-

řijové a dva říjnové večery užít všichni, 

kteří zavítají do šumperského H-clubu 

v Rooseveltově ulici. Podzimní netradiční 

taneční kurzy pořádá již několik let místní 

Řecká obec.

Kurzy odstartují v pondělí 12. září v 18 

hodin v H-clubu v Rooseveltově ulici a po-

trvají do 10. října. Během pěti dvouhodi-

nových lekcí, z nichž každá přijde na třicet 

korun, proniknou jejich účastníci bez pro-

blémů do tajů řeckého tance. Věková hra-

nice navíc není nijak omezena a podmín-

kou není ani klasické „párování“, neboť jde 

o kolektivní tanec. Nově nabyté taneční 

umění poté mohou absolventi kurzu zúro-

čit na Řecké zábavě, jejímž dějištěm bude 

v sobotu 15. října místní Dům kultury a na 

níž vystoupí šumperský soubor řeckých 

lidových tanců Kalliópi a také brněnská 

rodinná kapela I Parea. Bližší informace 

T. Vintrová, tel.č. 602 258 971. -zk- 

Řekové naučí jejich tanci

Další zajímavou novinku nabízí na 

svém webu město Šumperk. Na adrese 

www.sumperk.cz si mohou zájemci pro-

hlédnout interaktivní mapu Dětská hřiště, 

jež je dílem fi rmy HFBiz s.r.o. Nachází se 

v sekci Mapový portál a obsahuje umístě-

ní a popis veškerých hřišť, o která se stará 

společnost Podniky města Šumperka.

„Prázdniny jsou v plném proudu 

a mnoho maminek řeší, jak a kde zabavit 

své ratolesti. Pomoci by jim mohla právě 

tato nová mapová aplikace,“ říká vedoucí 

oddělení informatiky šumperské radnice 

Pavel Kouřil. U příslušného hřiště si podle 

něj mohou zájemci zobrazit Provozní řád 

s příslušnými informacemi a také Kartu 

dětského hřiště. Na ní najdou podrobný 

popis vybavení hřiště, jeho přesnou po-

lohu a fotografi e jednotlivých herních 

prvků. Mapová aplikace rovněž umož-

ňuje zaslání elektronického dotazu či při-

pomínky přímo správci hřiště, například 

v případě poškození herního prvku. „Po-

drobnější informace k možnosti ovládání 

aplikace jsou uvedeny v nápovědě,“ dodá-

vá vedoucí oddělení informatiky. -zk-

Web nabízí novou aplikaci dětských hřišť

Šumperský dětský sbor oslaví padesátiny

Vy, kteří si ještě pamatujete a umíte 

dobře počítat, nelekejte se prosím. Je to 

skutečně tak, Šumperský dětský sbor byl 

založen v říjnu roku 1962, takže pade-

sátky se v těchto dnech při nejlepší vůli 

ještě nedožívá. Chvíle, kdy se tak stane, 

však není příliš vzdálená, proto již dnes 

trochu přemýšlíme, jak s jubilantem na-

ložit. Myslíme si, že padesát let neutu-

chající chuti do zpívání zase není úplně 

běžná záležitost, a tak bychom rádi měli 

vše včas rozmyšleno i připraveno. Gene-

race našich dětí, jejich rodičů i přízniv-

ců sborového zpívání v Šumperku si to 

rozhodně zaslouží.

Zamýšleli jsme se nad podobou tako-

vé oslavy a zjistili, že nebude možné se-

zvat kamarády na narozeninovou párty 

někdy na odpoledne, trochu poklábo-

sit a trochu zazpívat. Především kdo 

všechno jsou sboroví kamarádi? Máme 

zde ty, kteří ve své době bývali sborový-

mi dětmi, a vidíme, že nejstarší z nich 

již překročili šedesátku, zatímco nej-

mladší ještě váhají, jsou-li dosud dětmi 

či již vkročili do řad dospělců. Jsou zde 

ti, kteří při nás stáli radou i skutkem, 

když sbor ještě přešlapoval v dětských 

střevíčkách, i ti, kteří se k nám chodili 

přiučit, aby se později sami stali nosite-

li sborového světla. Máme tu děti spřá-

telených sborů, které v době nedávné 

slavily svá výročí a pro tu chvíli se staly 

hostiteli dětí našich. Jsou zde obdivo-

vatelé umu šumperských zpěváčků 

z blízkého i vzdáleného zahraničí, mu-

zikanti, jimž nebývalo zatěžko propůj-

čit své profesionální renomé spolupráci 

s odlehlým městečkem pod horami, 

i zástupy pomocníků, kteří z pouhého 

pocitu užitečnosti sborové věci v každé 

době věnovali svůj čas, um i peníze, aby 

zařídili vše nezbytné tam, kde to rezor-

ty ofi ciální kultury a školství zařídit ne-

dovedly, nebo se dosud nedověděly, že 

by se něco zařizovat mohlo a mělo. Řeč 

také dosud nebyla o těch, kteří kolík 

sborové štafety nesou právě teď a z vět-

ší části ponesou i v roce jubilejním.

Chceme-li si tu velkou chvíli při-

pomenout s každým z nich, jedno 

odpoledne jistě stačit nebude. A tak 

celá padesátá sborová sezona se stane 

obdobím, kdy se budeme setkávat s ně-

kdejšími zpěváčky, kdy přivítáme milé 

hosty, jejichž souznění s naší sborovou 

zahradou proznívalo celým půlstole-

tím, kdy chceme poděkovat všem, kteří 

kdy stáli nablízku, a kdy naše současné 

děti i jejich kamarádi z partnerských 

sborů budou moci ochutnat výjimečný 

pocit z toho, že „právě nás to potkalo“. 

Od letošního září do června roku 

následujícího v rámci sborového ju-

bilea nabídneme jedenáct koncertů, 

setkáme se s pěticí hostujících sborů, 

při čtyřech zkouškách připravíme půl-

hodinové vystoupení bývalých členů 

sboru, vydáme nové CD i malou pub-

likaci mapující uplynulá léta, přivítáme 

řadu významných hostů a setkáme se 

s těmi, jejichž přítomnost nám v minu-

losti bývala milá a prospěšná. Věříme, 

že náš padesátý rok se stane především 

poděkováním všem, kteří svou troškou 

do mlýna sborovou dlouhověkost po-

máhali stavět.

Vás všechny, kteří jste s námi kdy 

měli, máte nebo chcete mít cos do či-

nění, prosíme, abyste pomohli oslovit 

naše někdejší pěvce, šumperské i vzdá-

lené, a tuto výzvu pomohli co nejvíce 

rozšířit:

MOTÝLI ŠUMPERK - ŠUMPER-

SKÝ DĚTSKÝ SBOR ve školním roce 

2011-2012 slaví sborové padesátiny. 

Chcete-li být při tom, informace najde-

te na www. motyli-sumperk.cz kapitola 

PADESÁTINY nebo facebook.com/

motyli.spk. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Prohlídkové okruhy městem 
- Procházka ze 13. do 21. století, kde žily čarodějnice  a Zrození „Malé Vídně“ 

a Rozhledy z radniční věže probíhají v srpnu od pondělí do neděle 
vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 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.

Expozice Čarodějnické procesy 
v tzv. Geschaderově domě je v  srpnu otevřena denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 

v září od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. 
Podrobnosti na www.sumperk.cz v sekci turistické informace.

Šumperský dětský sbor oslaví neuvěřitelné padesátiny.  Foto: archiv


