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Po dvouměsíčních prázdninách usedli školáci opět do lavic

„Prvňáčky“ přivítala minulý čtvrtek i škola v ulici Dr. E. Beneše. Maskotem 1. B třídy, kterou učí Lenka Pulterová, je ježek. Jeho 

obrázek budou děti i paní učitelka nosit na krku v prvních dnech nového školního roku.  Foto: -zk-

První školní den si děti školu teprve zlehka „osahávaly“. Dostaly ale i první úkol – na-

kreslit jakýkoliv obrázek.  Foto: -zk-
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První školní den, to jsou tak trošku 

nervozita, kytka pro paní učitelku, nová 

taška na zádech, noví spolužáci, nová zku-

šenost. Svoji školní premiéru má v šum-

perských základních školách za sebou dvě 

stě padesát šest prvňáčků. Ve srovnání 

s loňskem jich je o třináct méně.

Po dvouměsíčních prázdninách nasta-

ly minulý čtvrtek školákům opět povin-

nosti. Do lavic dvanácti prvních tříd pěti 

šumperských základních škol usedlo dvě 

stě padesát šest dětí, k zápisu jich přitom 

přišlo tři sta deset. Více než pět desítek 

dětí tak díky odkladu nastoupí do školy 

až příští rok. 

Nejvíce prvňáčků, sedmašedesát, do-

chází do školy v ulici 8. května, která 

letos otevřela tři první třídy. Devětapa-

desát dětí ve třech prvních třídách má 

škola v Šumavské ulici, dvě první třídy 

se šestatřiceti dětmi škola ve Sluneční 

ulici a rovněž dvě první třídy s celkem 

devětatřiceti dětmi má „základka“ v uli-

ci Vrchlického. „Prvňáčci“ ze Šumavské 

si přitom své třídy prohlédli již ve středu 

31. srpna odpoledne. Sešli se zde bez ak-

tovek, aby se nejprve před školou pustili 

do malování oblíbených obrázků na as-

faltovou plochu a poté zpečetili vstup do 

první třídy otiskem dlaně. 

 Také dvě třídy, ovšem s pětapadesáti 

prvňáčky, má škola v ulici Dr. E. Bene-

še. „Ve srovnání s loňskem máme o šest 

pr vňáčků méně, letos byl totiž hodně 

vysoký počet odkladů, konkrétně se-

dmnáct,“ uvedla zástupkyně pro první 

stupeň školy v ulici Dr. E. Beneše Hana 

Hrubá. Ještě více odkladů ohlásila škola 

v Šumavské ulici – do první třídy nena-

stoupilo osmnáct předškoláků.

Ve škole se děti příliš dlouho „neohře-

jí“. První prázdniny zvané podzimní, na 

něž naváže státní svátek, proběhnou od 

středy 26. do čtvrtku 27. října, vánoční 

prázdniny pak odstartují v pátek 23. pro-

since a skončí v pondělí 2. ledna. Násle-

dovat bude jednodenní pololetní volno 

v pátek 3. února a poté jarní prázdniny, 

jež v případě šumperského okresu připa-

dají na týden od 5. do 11. března. Doma 

zůstanou školáci i ve čtvrtek 5. a pátek 

6. dubna v rámci velikonočních prázdnin 

a pak se již budou těšit na letní dvou-

měsíční prázdniny, jež začínají v sobotu 

30. června. -zk-
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Ve znamení historie a šumperských památek se nese 

nadcházející víkend v Šumperku. V rámci Dnů evrop-

ského dědictví si mohou zájemci nejen zdarma pro-

hlédnout místní pamětihodnosti a muzejní výstavy, 

ale čeká je i „oslava“ hned dvou významných kulatin. 

Téměř na den přesně před sto lety byla totiž otevřena 

nová budova radnice na dnešním náměstí Míru, kte-

rou město nechalo postavit podle projektu architek-

tů Georga Bergera 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 

dopravit některým z historických vlaků, jež budou 

v sobotu jezdit mezi Zábřehem a Sobotínem u příle-

žitosti stého čtyřicátého výročí zahájení osobní dopra-

vy na této trati. České dráhy na tento den připravily 

bohatý program v šumperské a zejména v sobotínské 

železniční stanici.

Památky se otevřou zdarma

Na sobotu 10. září letos připadají Dny evropského 

dědictví. V jejich rámci se v celé republice i v Šumper-

ku zpřístupní návštěvníkům památky zdarma. Otevře-

ny budou mezi devátou ranní a pátou odpolední a pro-

vádět nimi budou zájemce zkušení odborní průvodci.

V Šumperku se mohou lidé podívat do barokního 

kostela sv. Barbory v Jiráskových sadech, do raně ba-

rokního farního kostela sv. Jana Křtitele na Kostelním 

náměstí a raně barokního kostela Zvěstování Panny 

Marie s gotickým jádrem v Kladské ulici, v němž 

v 15 hodin vystoupí Komorní smyčcový orchestr míst-

ní Základní umělecké školy. 

Z klášterního kostela mohou zájemci zamířit do 

protějšího pozdně barokního měšťanského tzv. Ge-

schaderova domu v Kladské ulici, v jehož sklepích 

se nachází netradičně pojatá expozice, jež přibližuje 

čarodějnické procesy na Šumpersku i atmosféru in-

kvizicí postiženého města. Svou velikostí a zejména 

slavnou historií ohromí návštěvníky někdejší žerotín-

ský zámek, tzv. Zámeček. Ti, kteří zatouží po pohledu 

na město z ptačí perspektivy, pak mohou zdarma vy-

stoupat na věž radnice, odkud je krásný výhled nejen 

na samotný Šumperk, ale i na okolí. Na radnici čeká 

návštěvníky navíc bohatý program ke stému výročí 

znovupostavení této budovy.

Své brány otevře zájemcům také Státní okresní ar-

chiv na konci ulice Bří Čapků, který u této příležitosti 

nabídne kromě zpřístupněných depozitářů s ulože-

nými dokumenty i výstavu nazvanou „Franz Harrer 

- šumperský muzejník a archivář“, jejíž část bude vě-

nována stému 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. 

Vlastivědné muzeum, které sídlí v tzv. Pavlínině 

dvoře, bude v sobotu 10. září lákat veřejnost na pro-

hlídku stálé expozice a na zajímavé výstavy. Ve výstavní 

síni se mohou zájemci v tento den naposledy seznámit 

s historií německých i českých spolků v Šumperku 

téměř před sto lety, o dva týdny déle trvá v Hollarově 

galerii výstava „Když se houby stanou vášní“ a v Gale-

rii Šumperska a přilehlé Galerii mladých budou moci 

návštěvníci zhlédnout nově otevřené výstavy „Starý 

Šumperk“ a „100 let šumperské radnice“. V Rytířském 

sále jsou pak k vidění fotografi e nevidomého Václava 

Fanty, doplněné o kolekci tyfl ografi ckých map velkých 

českých měst pořízených Danou Fuxovou - tuto výsta-

vu nazvanou Experiment ze tmy pořádá muzeum ve 

spolupráci s místní pobočkou Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých.

Své dveře otevře v rámci Dnů evropského dědictví 

zdarma také Muzeum silnic, jež se nachází v nedale-

kých Vikýřovicích a v němž jsou k vidění stálá expo-

zice „Via est Vita - Silnice je život“ a výstava „Silniční 

archeologie“, která bude otevřena až do neděle 25. září. 

A zcela mimořádně se budou moci lidé letos podívat 

také na šumperský židovský hřbitov. Jeho historii 

přiblíží krenišovský rodák Gerhard Wanitschek, kte-

rý jako amatérský historik pátrá po zdejších obětech 

holocaustu a jenž osobně „zachránil“ některé z židov-

ských hrobů, a také historik Drahomír Polách. Židov-

ský hřbitov si mohou zájemci prohlédnout v neděli 

11. září v době od 9 do 17 hodin. Pokračování na str. 5
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Historii židovského hřbitova přiblíží krenišovský rodák 

Gerhard Wanitschek, který jako amatérský historik pá-

trá po zdejších obětech holocaustu a jenž osobně „za-

chránil“ některé z židovských hrobů.  Foto: archiv
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Zastupitelé se sejdou 

za dva týdny

Za dva týdny se sejdou ke svému prvnímu poprázdni-

novému jednání šumperští zastupitelé. Nejdůležitějším 

bodem přitom bude vyhodnocení připomínek a námi-

tek, jež byly uplatněny k návrhu nového územního plánu 

města, a vydání tohoto dokumentu. Seznámí se rovněž 

s plněním investiční výstavby ke konci letošního srpna, 

s hospodařením města za první pololetí letošního roku 

a také se zprávami o hospodaření příspěvkových orga-

nizací a organizací založených městem v již zmíněném 

půlročním období. Chybět nebudou ani další fi nanční 

materiály a také řada majetkoprávních záležitostí města. 

Jednání Zastupitelstva města Šumperka začíná ve čtvr-

tek 22. září v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví 

městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

Stavaři obsadili prostor před 

knihovnou i nádražím 

Část ulice 17. listopadu v úseku mezi ulicemi Je-

senickou a Jeremenkovou rozryly těžké stroje před 

necelým měsícem, nyní se stavaři objevili i před 

šumperským vlakovým nádražím. Obě lokality totiž 

procházejí nákladnou rekonstrukcí, jež přijde na ne-

celých jedenáct milionů korun. Až osmdesát procent 

uznatelných nákladů přitom pokryje dotace z Regio-

nálního operačního programu Střední Morava.

Dodavatel stavby, pardubická společnost Chládek a Tin-

těra, jež vyhrála výběrové řízení, se nejprve pustil do části 

ulice 17. listopadu v úseku mezi ulicemi Jesenickou a Jere-

menkovou. Zde probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, 

odvodnění zpevněných ploch a položení nové dlažby, na 

něž naváže realizace kolmých parkovacích stání.

Novou „tvář“ dostává i nevzhledný prostor před ná-

dražní budovou. Prioritou přitom je upřednostnění 

chodců - na schodiště vedoucí z nádražní budovy naváže 

chodník, po němž dojdou lidé na přechod se semafory, 

a vozidla taxislužby budou vjíždět i vyjíždět na Jesenic-

kou ulici pouze z jednoho směru. Změny se výrazně do-

tknou rovněž přestupních terminálů a zastávek veřejné 

autobusové dopravy a nový bude i systém parkování. 

Místo podélných stání budou parkovací místa vyznačena 

kolmo k vozovce. Celkem přitom vznikne v celé lokalitě, 

včetně prostoru před knihovnou, třiapadesát parkova-

cích míst, z nichž čtyři budou mít k dispozici osoby se 

sníženou schopnosti pohybu a další čtyři taxislužba.

Součástí projektu je rovněž „ozelenění“ lokality. 

Zatímco v části ulice 17. listopadu vyroste na podzim 

deset lip s kulovitou korunou, jejichž výsadba je reali-

zována z městského rozpočtu, před budovou nádraží 

se počítá s výsadbou keřů a mobilní zelení. Chybět 

nebudou ani lavičky, odpadkové koše a stojany na 

kola. Náročnou investiční akci chce šumperská rad-

nice dokončit příští rok.  -zk-

Prioritou rekonstrukce přednádražního prostoru bude 

upřednostnění chodců.  Foto: -zk-

Do města se sjeli tanečníci i veteráni
Slováci, Italové, Ukrajinci, Bulhaři, Turkové, Rusové, 

ale také české a moravské soubory, včetně indiánského 

kmene Bílý Wampum, jenž přivezl z Prahy autentickou 

hudbu severoamerických indiánů, roztančili od 17. do 

21. srpna celý Šumperk. A přestože kvůli problémům 

s vízy nepřijely dva slibované nejatraktivnější soubory 

z Brazílie a z Uzbekistánu, milovníci folkloru mohli 

být spokojeni. Organizátoři jedenadvacátého ročníku 

Mezinárodního folklorního festivalu jim totiž nabíd-

li opravdu špičkové umělce. Potvrdilo to i závěrečné 

rozdávání cen poroty a diváků.

Zatímco u porotců bodoval Soláň z Rožnova pod 

Radhoštěm, u návštěvníků suverénně vyhrála domácí 

Markovice. Právě diváci mohli podpořit svého favo-

rita vhozením peněz do sklenice označené jménem 

jejich neoblíbenějšího souboru. Tímto způsobem 

současně přispěli do sbírky na konto dětského centra 

Pavučinka. To obdrželo téměř osm tisíc korun. 

V sobotu 20. srpna mohli lidé obdivovat nejen ta-

neční umění jednotlivých souborů, ale také nablýs-

kané automobilové veterány vyrobené do roku 1970 

a motocykly s datem výroby do roku 1945. Sobotní 

program totiž obohatil tzv. 2. šumperský oldtimer 

festival, který zorganizoval Veteran Klub Severního 

Pomoraví. Desítky dvou a čtyřkolových veteránů 

byly k vidění nejen v dolní části pěší zóny, ale také 

během odpolední slavnostní okružní jízdy elegance 

městem. -zk- 

Nablýskaní automobiloví veteráni byli k vidění v dolní 

části pěší zóny.  Foto: -pk-

Během Roztančené ulice se představili i mladí Bulhaři.  Foto: -pk-

Šumperští stěhují kontejnery pod zem
Nádoby na tříděný odpad schovává Šumperk pod zem, 

letos přitom hned v sedmi lokalitách. Jeho centrum již 

nebudou „hyzdit“ nadzemní barevné kontejnery a město 

tak bude hezčí. Moderní řešení separace odpadů navíc 

podpořily evropské fi nance.

V čem jsou podzemní kontejnery lepší než ty, které 

stojí na ulici? Kromě toho, že působí estetičtěji, mají vět-

ší objem, lépe se kolem nich udržuje pořádek a neuniká 

z nich zápach. O tom se koneckonců Šumperané moh-

li přesvědčit už v minulosti. V šestnácti lokalitách totiž 

mají tento typ kontejnerového stání značky Semi o obje-

mu 5 m3. Určen je pro komunální odpad a využil se ze-

jména v rámci revitalizace sídliště v Prievidzské ulici a při 

rekonstrukci ulice J. z Poděbrad. „Lidé již dnes mohou 

přednosti posoudit sami, zejména pokud se týká hygie-

ny,“ říká Vladimír Hošek z odboru životního prostředí 

šumperské radnice. Letos se podle něj rozhodla radnice 

řešit separaci ve středu města, kde je umístění běžných 

nádob obtížné a kde jsou požadavky na kapacitu úložné-

ho prostoru nejvyšší. „V centru je potřebný každý metr, 

běžné kontejnery zabírají spoustu místa a zbytečně pře-

kážejí,“ podotýká Hošek.

Nové podzemní kontejnery zlínské fi rmy Refl ex, jež 

vyšla vítězně z výběrového řízení, tak vyrostly v ulicích 

Komenského, Langrově, Fialově, Na Hradbách a Hlavní 

třídě, v nejbližších dnech se pak objeví před Vilou Doris 

v ulici 17. listopadu a v ulici Gen. Svobody. „Na každém 

stanovišti jsou tři kontejnery o objemu 3,2 m3 na sklo, pa-

pír a plasty. V ulici Gen. Svobody, v níž čekáme na pře-

ložení inženýrských sítí, bude navíc i kontejner City na 

směsný odpad,“ upřesňuje pracovník odboru životního 

prostředí. Pozornost si podle něj zaslouží především kon-

tejner na sklo, jenž zlínská fi rma Refl ex vyvinula speciálně 

pro Šumperk. Je totiž duální, což znamená, že v levé části 

se shromažďuje sklo bílé a v pravé sklo barevné.

„Při svážení budeme samozřejmě reagovat na poptávku. 

V současnosti plánujeme čtrnáctidenní svoz, ale výhledo-

vě počítáme s týdenním vyvážením,“ zdůrazňuje Hošek. 

 Pokračování na str. 4

Nové podzemní kontejnery na separovaný odpad vyrostly 

také v Komenského ulici nedaleko divadla.  Foto: -zk-
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Ze zápisníku 

Tenis 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 tur-

naje ProKennex Cup odstartuje v pá-

tek 9. září ve 14.30 hodin tenisovým 

turnajem internacionálů, tedy býva-

lých reprezentantů a ligových hráčů. 

O den později, v sobotu 10. září začne 

úderem deváté ranní turnaj umělců 

a osobností. Finálové zápasy kolem 

páté odpolední pak letošní ročník uza-

vřou. V případě nepříznivého počasí 

se závěr turnaje přesune na nedělní 

dopoledne. -red-

Ve městě se pojede 

Albert Triatlon Tour

Pod názvem Albert Triatlon Tour se 

skrývá celorepubliková série triatlono-

vých závodů pro děti z dětských domo-

vů, kterou pořádá Nadační fond Albert 

ve spolupráci s triatlonistou Tomášem 

Slavatou. Závod v rámci Olomoucké-

ho kraje se přitom pojede zítra, tedy ve 

čtvrtek 8. září, v šumperských Sadech 

1. máje. Slavnostní zahájení je naplá-

nováno na 13.30 hodin. Od druhé do 

šesté odpolední zde pak proběhnou 

závody jednotlivých kategorií, včetně 

závodů pro školy, a akci v 18.30 hodin 

uzavře vyhlášení výsledků. -zk-

O uzavírkách 

informuje web

Informace o aktuálních doprav-

ních uzavírkách v Šumperku najdou 

zájemci na webových stránkách měs-

ta www. sumperk.cz. V sekci Komu-

nální služby a podsekci Komunikace 

jsou zveřejněna dopravní omezení 

nejen v samotném městě, ale v celém 

správním obvodu Šumperka. Kromě 

termínu, úseku a délce uzavírky zde 

místní radnice informuje i o objízdné 

trase a důvodu uzavření dané komu-

nikace.

V době uzávěrky Šumperského 

zpravodaje byl ve městě neprůjezd-

ný úsek Temenické ulice mezi kři-

žovatkami ulic Prievidzské a silnice 

č. III/36916. Důvodem je rekonstruk-

ce kanalizačního řadu a přípojek, jež 

by měla skončit do 9. listopadu. Až 

do 21. prosince pak nebudou moci 

řidiči vjet do části ulice 17. listopadu 

v úseku mezi ulicemi Jesenickou a Je-

remenkovou, jež prochází generální 

rekonstrukcí, a uzavřený je i prostor 

před místním vlakovým nádražím 

- zde by měly být stavební úpravy ho-

tovy do 9. prosince. -red-

Atletičtí veteráni 

v Americe bodovali

Letošní Mistrovství světa atletů ve-

teránů proběhlo v polovině července 

v kalifornském Sacramentu. Mezi třemi 

desítkami sportovců reprezentujících 

Českou republiku byli i dva šumperští 

atleti - Jarmila Klimešová a Květoslav 

Vykydal.

Jarmila Klimešová získala v katego-

rii W 60 v hodu oštěpem zlatou me-

daili za výkon 33,90 metru, hodem 

10,11 metru ve vrhu koulí pak obsadila 

páté místo. Květoslav Vykydal vybojo-

val v kategorii M 75 ve skoku vysokém 

šestou příčku, když překonal laťku ve 

výši 120 cm. Ve skoku o tyči zdolal 

240 cm a skončil rovněž šestý. Nejlepší 

výkon pak podal v běhu na 80 metrů 

překážek. Časem 16,62 sekundy si řekl 

o čtvrtou příčku.   -jk-

Pokračování ze str. 3

Vzápětí dodává, že z ekonomicko-

logistických důvodů město koupilo 

za šest set tisíc od zlínského Refl exu 

dalších jedenadvacet dvoukubíkových 

nadzemních kontejnerů na sklo a po 

šesti kontejnerech o objemu 3,2 m3 na 

papír a plast. „Vzniká tak osmadvacet 

sběrných míst na sklo a třináct na papír 

a plast se spodním výsypem odpadu, což 

zabezpečí ekonomiku svozu. Některá 

sběrná místa jsou nová a některá řeší 

stávající nevyhovující stav,“ zdůrazňuje 

pracovník odboru životního prostředí.

Kromě zmíněných novinek pořídil 

Šumperk v rámci dotace za 647 tisíc dva-

náct kontejnerů na biologický separovaný 

odpad od ostravské Mevy, jež by měly bě-

hem září nahradit v ulicích města stávají-

cí kontejnery, které si město pronajímá. 

Na celou investici potřebuje radnice 

kolem šesti milionů, devadesát procent 

z uznatelných nákladů přitom pokryje 

třímilionová evropská dotace. -zk-

Šumperští stěhují kontejnery pod zem

Díky speciální technice nepředstavuje 

vyprazdňování podzemních kontejnerů 

žádný problém.  Foto: -vh-

Jarmila Klimešová získala v hodu oště-

pem zlatou medaili.  Foto: archiv

Pět večerních inscenací a dvě po-

hádky připravilo na nadcházející sezo-

nu 2011/2012 šumperské divadlo pro 

své návštěvníky. Ti mohou opět využít 

zvýhodněného předplatného. Na vrát-

nici divadla a v Regionálním a měst-

ském informačním centru v místním 

muzeu jsou k dispozici brožury, které 

obsahují přihlášku s veškerými in-

formacemi. Tu je možné odevzdávat 

až do konce září, a to buď na vrátnici 

divadla nebo na obchodním oddělení, 

jež sídlí v budově divadla. Předplat-

né lze vyřídit i telefonicky na číslech 

583 214 062 nebo 583 283 366, H. Po-

korná a V. Zetochová nebo e-mailem 

na adrese info@divadlosumperk.cz. 
 -zk-

Předplatné lze vyřídit několika způsoby

Město nabízí k pronájmu tři obecní byty
Hned tři byty v domech v ulicích 

Banskobystrické a ČSA nabízí k pro-

nájmu město Šumperk. První z nich, 

obecní byt č. 4 v Banskobystrické ulici 

č.o. 46, č.p. 1277, se nachází v 1. nad-

zemním podlaží a sestává ze dvou 

pokojů (11,19 m2, 20,36 m2), kuchyně 

(19,44 m2), předsíně (6,34 m2), kou-

pelny (2,64 m2) a WC (1,97 m2), spíže 

(1,30 m2), sklepa (10,45 m2) a půdy 

(17,38 m2). Způsob vytápění - plynové 

lokální, ohřev vody - elektrický ohří-

vač. Podlahová plocha bytu je 63,24 m2. 

Měsíční nájemné je 3626 Kč + nájemné 

za zařizovací předměty asi 132 Kč a mě-

síční zálohy na služby spojené s užívá-

ním bytu na jednu osobu činí 300 Kč 

(každá další osoba asi 150 Kč). Smlou-

vu na dodávku plynu a elektrické ener-

gie uzavírá nájemník s dodavatelem.

Druhý obecní byt č. 4 v Bansko-

bystrické ulici č.o. 50, č.p. 1279, se na-

chází v 1. nadzemním podlaží a sestává 

z jednoho pokoje (14,94 m2), kuchyně 

(15,65 m2), předsíně (3,74 m2), koupel-

ny a WC (4,50 m2), sklepa (7,26 m2) 

a půdy (8,10 m2). Způsob vytápění 

- plynové lokální, ohřev vody - elektric-

ký ohřívač. Podlahová plocha bytu je 

38,83 m2. Měsíční nájemné je 2185 Kč 

+ nájemné za zařizovací předměty asi 

220 Kč a měsíční zálohy na služby spo-

jené s užíváním bytu na jednu osobu 

činí 300 Kč (každá další osoba asi 150 

Kč). Smlouvu na dodávku plynu a elek-

trické energie uzavírá nájemník s doda-

vatelem.

Poslední obecní byt č. 59 v ulici Čsl. 

armády č.o. 22, č.p. 445, se nachází 

ve 13. nadzemním podlaží a sestá-

vá ze tří pokojů (20,28  m2, 12,04 m2, 

8,06  m2), kuchyně (10,12 m2), před-

síně (8,72 m2), koupelny (2,51 m2) 

a WC (0,97 m2), sklepa (1,82 m2) a tří 

balkonů (12,43 m2). Způsob vytápění - 

ústřední, dálkové, způsob ohřevu vody 

- ústřední, centrální. Podlahová plo-

cha bytu je 62,70 m2. Měsíční nájem-

né je 3281 Kč + nájemné za zařizovací 

předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy 

na služby spojené s užíváním bytu na 

jednu osobu činí 2440 Kč (každá další 

osoba asi 650 Kč). 

Žádosti o přidělení bytů je možno 

podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 

Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy 

majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to pí-

semně dle návodu nejpozději do čtvrt-

ku 29. září do 15 hodin. K žádosti je 

nutné doložit náležitosti uvedené ve 

„Směrnici Rady města Šumperka k při-

dělování obecních bytů“. Informace ke 

„Směrnici..“ lze získat na úřední des-

ce MěÚ Šumperk, na www.sumperk.

cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 na 

informacích nebo na majetkoprávním 

odboru v přízemí (oddělení správy ma-

jetku). 

Zájemci si mohou byt č. 59 v ulici 

Čsl. armády 445/22 prohlédnout v pon-

dělí 19. září, sraz všech zájemců o pro-

hlídku je přesně v 15.30 hodin před 

vchodem, který bude poté uzamčen. 

Prohlídka bytu č. 4 v Banskobystrické 

ulici 1279/50 pak proběhne ve středu 

21. září od 16 do 16.10 hodin, na ni pak 

naváže od 16.15 do 16.30 hodin pro-

hlídka bytu č. 4 v Banskobystrické ulici 

1277/46.

Výsledky bodového ohodnocení 

nebudou zasílány poštou, ale budou 

k dispozici na MěÚ Šumperk, na od-

boru MJP po schválení v Radě města 

31. října. Žadatel s nejvyšším počtem 

bodů bude písemně vyzván k uzavření 

nájemní smlouvy.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
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Znovupostavení radnice 

připomenou přednášky, výstava, 

medaile i turistická známka

Ohlédnutí za sto lety života nové 

budovy šumperské radnice, která byla 

slavnostně otevřena 9. září 1911, na-

bídne výstava nazvaná „100. výročí 

radnice v Šumperku“, jež bude k vidě-

ní v prvním patře této stoleté budovy. 

Vernisáž výstavy je naplánována na 

desátou dopolední. Ještě před tím „od-

startují“ v devět hodin prohlídky radni-

ce s průvodcem a výstupy na radniční 

věž, které skončí úderem páté odpoled-

ní, a také slavnostní fanfáry z balkonu 

radnice, jež se v deset dopoledne ode-

hrají v režii místního žesťového tria Th e 

Flash Brass. „Přítomní si budou moci 

prohlédnout především reprezentační 

místnosti radnice, ale také pracovnu 

starosty. Komorní výstava v prvním 

poschodí pak představí na různých 

i dosud nepublikovaných dokumen-

tech starou radnici a okolnosti jejího 

zbourání, zajímavosti kolem výstavby 

radnice nové a ve stručnosti významné 

změny, kterými za sto let nová budova 

prošla,“ prozrazuje historik Zdeněk 

Doubravský.

Žesťové trio Th e Flash Brass vystou-

pí i na závěr vernisáže, na nějž naváže 

křest medaile vydané ke stému výročí 

znovupostavení radnice, kterou si zde 

budou moci lidé hned koupit. Pro zá-

jemce bude připraveno i pamětní ra-

zítko k otisknutí. S historií radniční 

budovy pak zájemce seznámí Draho-

mír 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. výro-

čí znovupostavení radnice je zlatník 

Jiří Tománek ze Zlatých Hor. V leš-

těné  nebo patinované mosazi přijde 

na padesát korun. Kromě medaile si 

mohou zájemci koupit i turistickou 

známku speciálně vyrobenou v limi-

tované edici k tomuto výročí. Prodává 

se za třicet korun hned na několika 

místech - u průvodců na jejich sta-

novišti v suterénu radnice, v infor-

macích v přízemí radnice, v expozici 

Čarodějnické procesy a také v Regio-

nálním a městském informačním 

centru v místním muzeu. 

Historické budovy přiblíží 

výstava i fotografi cká publikace

Vývoj dnešní šumperské památkové 

zóny a přilehlé části při západním vstupu 

do města přiblíží výstava nesoucí název 

„Starý Šumperk“. Zahájena bude v Gale-

rii Šumperska v místním muzeu v pátek 

9. září v 17 hodin a potrvá až do 15. led-

na. Galerie mladých pak bude hostit vý-

stavu „100 let šumperské radnice“.

„Výstava nabídne návštěvníkovi hlub-

ší pohled do minulosti městské správy 

a vedle tištěných a obrazových doku-

mentů představí také stará městská pe-

četidla, pečeti, razítka či knihy městské 

správy, ale prozradí například i to, jak 

byl ještě ve dvacátém století oznamován 

požár a jeho směr z radniční věže. Lidé 

se zde ve zkratce seznámí s historií měst-

ské správy, která měla do výstavby nové 

radnice své sídlo ve staré radniční budo-

vě. Kresby, fotografi e a informační texty 

představí dlouhou historii staré radnice 

a uvádějí důvody, proč musela být na-

konec až do základů zbořena,“ objas-

ňuje autor výstavy Zdeněk Doubravský. 

Chybět podle něj nebudou ani docho-

vané soutěžní návrhy nejúspěšnějších 

projektů na stavbu nové radnice, snímky 

z výstavby budovy a jejího slavnostního 

otevření, nejstarší černobílé a kolorova-

né pohlednice i dobové fotografi e jejích 

interiérů. 

Galerie Šumperska bude od 9. září pa-

třit výstavě „Starý Šumperk“. „Budou se 

zde prezentovat skupiny staveb ve vývoji 

doloženém historickými vyobrazeními, 

uměleckými díly, historickými foto-

grafi emi, plány a doklady o památkové 

péči,“ zdůrazňuje její autorka Milena 

Filipová a připomíná, že městská památ-

ková zóna byla v Šumperku vyhlášena 

v roce 1992. Za více než dvacet let se 

podle ní historický střed města změnil 

díky cílené snaze k nepoznání. „Výsta-

va se vrací prezentací starých fotografi í 

a pohlednic až do 19. století, do období, 

kdy se Šumperku pro jeho výstavnost 

říkalo Malá Vídeň, a pokračuje až do 

doby nedávné. Vedle fotografi í bude ke 

zhlédnutí i část výtvarné sbírky muzea, 

která se tématicky týká vyobrazení měs-

ta, a také fi lm o obnově památek v Šum-

perku z devadesátých let 19. století,“ láká 

na výstavu kunsthistorička a dodává, že 

součástí vernisáže bude slavnostní křest 

publikace „Šumperk ve fotografi ích Jo-

sefa Pavlíčka“.

Fotograf Josef Pavlíček zachycuje 

pohled na Šumperk, na jeho jednotlivé 

části, ulice i významné stavby, zajíma-

vé šumperské vily, včetně jejich archi-

tektonických detailů, na více než dvou 

stech barevných snímcích. Ty doprovází 

fundovaný text Mileny Filipové, který 

seznamuje s historií jednotlivých domů 

a památek s důrazem na jejich původ 

a architekturu. Nová kniha „Šumperk 

ve fotografi ích Josefa Pavlíčka“ má více 

než sto šedesát stran a je opatřena v pří-

loze německým 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 štítecké 

Veduty. Vzápětí podotýká, že kniha ob-

sahuje přílohu nazvanou „Josef Pavlíček 

fotograf “, jež na čtyřiceti černobílých fo-

tografi ích představuje jeho ranou umě-

leckou tvorbu s doprovodným textem 

Ctirada Medlíka z roku 1971. Zajímavá 

publikace se již prodává v šumperských 

knihkupectvích, v Regionálním a měst-

ském informačním centru v místním 

muzeu a také na stanovišti průvodců 

v suterénu budovy radnice. Lidé si ji bu-

dou moci koupit i během slavnostního 

křtu spojeného s autogramiádou, jenž 

proběhne v pátek 9. září na závěr ver-

nisáže výstavy Starý Šumperk v Galerii 

Šumperska.

Železnice slaví sto čtyřicet let

1. října 1871 se slavnostně otevřela 

trať mezi Zábřehem a Sobotínem pro ve-

řejnou dopravu. Hlavní zásluhu na tom 

nesli bratři Kleinové, kteří v Sobotíně 

vlastnili železárny. V počátcích zde jez-

dily dva páry smíšených vlaků denně, po 

vybudování tratě do Koutů na Desnou 

přibyl i jeden pár vlaků do losinských 

lázní. Sté čtyřicáté narozeniny jsou sa-

mozřejmě příležitostí k náležité oslavě. 

České dráhy proto nabídnou v sobotu 

10. září lidem zajímavý program.

Ten odstartuje odjezd parní lokomoti-

vy v 7:48 ze Zábřeha do Šumperka a poté 

v 8:24 do Sobotína a zpět. Ti, kteří od-

jezd nestihnou, mohou vyjet ze Šumper-

ka směrem na Sobotín opět v 9:00, 11:15, 

13:05 a 15:05 hodin. Mezi Šumperkem 

a Zábřehem budou jezdit také historic-

ké motorové vlaky Hurvínek a Věžák, 

ze Šumperka budou vyjíždět v 7:44, 

9:48, 11:41, 13:24 a 16:04 hodin. „V že-

lezničních stanicích Zábřeh na Moravě, 

Šumperk, Sobotín a také u doprovodu 

vlaku mohou lidé získat otisk pamět-

ního 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 nej-

bohatší - počínaje ukázkou doplňování 

vody do parní lokomotivy přes slavnost-

ní předání mýtnice Olomouckému kraji, 

leteckou exhibici, let horkovzdušného 

balonu, výstavu vojenské a historické 

techniky a vystoupení žáků ZŠ a MŠ 

Údolí Desné až po svezení se na modelu 

parního vlaku Sičovy drobné železnice 

a hudební vystoupení Old Time Jazz-

bandu a skupin VLK a Mirsky Band. 

 Z. Kvapilová

Nadcházející víkend: výstava, nová publikace, památky a dvoje kulatiny

U příležitosti oslav stého výročí znovupo-

stavení radnice bude pro zájemce připra-

veno i pamětní razítko k otisknutí.

Přebal nové knihy „Šumperk ve fotogra-

fi ích Josefa Pavlíčka“.

8. září 1911 bylo již vše připraveno 

na slavnostní otevření nové radnič-

ní budovy naplánované na příští den. 

Pravda, ne vše bylo ještě zcela doho-

toveno, ale jednalo se jen o maličkosti 

týkající se nějakých výmaleb, doplnění 

vybavení interiérů a některých dalších 

drobností, jinak bylo vše hotovo. Páno-

vé Oberleithner, Nader, Berger, Schö-

ne a mnozí další si mohli oddychnout 

a vychutnávat šampaňské. Po mnoha 

měsících stála na náměstí nová šum-

perská radnice. Nahradila budovu sta-

rou, původní, která vévodila Šumperku 

po mnohá staletí. Bylo by nespraved-

livé si při letošním výročí nevzpome-

nout i na ni, na předchůdkyni budovy 

současné.

Fojtství, purkmistr a radní

O počátcích radniční budovy se nám 

zaručené zprávy nedochovaly. Poprvé 

je zmiňována v roce 1475, ale nemůže-

me si být jisti, zda šlo o budovu upro-

střed náměstí. Mohlo se jednat o jeden 

z vykoupených městských domů na 

náměstí adaptovaný pro potřeby měst-

ské správy. Gotické jádro staré radnič-

ní budovy zbořené v roce 1909 však 

napovídá, že radnice na náměstí byla 

postavena nejpozději v první polovině 

16. století.

Radnice ale nebyla prvním místem, 

kde se scházela správa města. V do-

bách, kdy ještě nestála, se úřadovalo na 

fojtství.  Pokračování na str. 6

Radnice slaví sto let od otevření
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Pokračování ze str. 5

V čele městské správy od počátku 

města stál dědičný fojt a ke své ruce 

měl poradní sbor měšťanů, konšelů. 

Před měšťany byl zástupcem vrchnos-

ti, před svým pánem byl představeným 

měšťanů. Tato zprostředkující funkce 

ho nadřazovala nad ostatní obyvatele, 

což navíc umocňovaly výsady, výhody 

a majetek, které mu příslušely. Poprvé 

je šumperský fojt zmiňován v roce 1278 

jako svědek na privilegiu šilperského 

(štíteckého) fojta.

Od druhé poloviny 15. století rostla 

hospodářská prosperita města a bylo jen 

otázkou času, kdy po vzoru jiných měst 

dosáhnou i Šumperští od majitelů měs-

ta povolení k zakoupení fojtství. Tře-

baže se nedochovala prodejní smlouva 

na šumperské fojtství koupené městem, 

můžeme nepřímo z pramenů usuzovat, 

že se tak stalo počátkem 20. let 16. sto-

letí. Od té doby byl nejvýše postaveným 

úředníkem městské správy purkmistr. 

V této funkci se dvanáct radních, vole-

ných na jeden rok, střídalo po měsíci.

V čele s primátorem

V roce 1562 se město vykoupilo 

z poddanství a stalo se královským 

komorním městem. Šumperskou vrch-

ností se stal samotný panovník, v jedné 

osobě moravský markrabí a český král 

Ferdinand I. Obě F v polepšeném znaku 

města na listině potvrzující přijetí Šum-

perka mezi komorní královská města 

připomínají Ferdinandův majestát, jsou 

vysvětlována slovy Ferdinandus fecit, 

neboli Ferdinand učinil.

Za změněné majetkoprávní 

situace došlo i k reorga-

nizaci městské správy - 

z dvanácti radních byli 

od roku 1568 voleni 

čtyři purkmistři, kteří 

se střídali ve vedení 

města s titulem primá-

tor. Dozor nad správou 

městského majetku byl 

svěřen radním. Město 

platilo správce zámku, les-

níka, výběrčí berní a správce měst-

ského špitálu. Nejváženější městský 

úředník byl písař, jehož úřad vyžado-

val náležité právní vzdělání a znalost 

jazyků. Městský písař zastupoval jako 

úřední osoba Šumperk vedle předsta-

vitelů města na všech důležitých jed-

náních. Městská rada se scházela na 

radnici, kde se konaly každý týden dva 

„právní dny“ pro uspokojení nespor-

ných i sporných právních kroků oby-

vatel města. Policejní dohled ve městě 

a drobné delikty porušující pořádek 

byly svěřeny do pravomoci městského 

rychtáře. Na šumperském předměstí 

vykonávali správu další čtyři konšelé 

a policejní záležitosti tu měl na starosti 

předměstský rychtář.

Pod dozorem knížecích rychtářů

Za účast ve stavovském povstání 

bylo město potrestáno odnětím všech 

svých privilegií. Šumperk se tak ocitl 

opět v postavení poddanského města. 

Byl zřízen úřad knížecího rychtáře, 

který měl dozírat na městskou správu 

a život ve městě a byl garantem reka-

tolizace. V městské vyhlášce z roku 

1630 byl zakotven zákaz evangelických 

náboženství a příkaz k vyhoštění všech 

protestantů z města. Byla nařízena po-

vinná školní docházka pro chlapce do 

čtrnácti let a do tohoto věku nesměli 

být přijímáni na řemeslo. Nadané děti 

neměly být učeny řemeslu, ale mělo jim 

být zajištěno studium. Mnohé články 

vyhlášky se týkaly pořádku ve městě, 

včetně jeho čistoty. 

Hospodářský rozvoj města po tři-

cetileté válce umožnil shromáždit 

prostředky na opravy a rozšíření rad-

niční budovy. V padesátých letech 17. 

století byly renovovány věž a první 

poschodí, přičemž bylo nově vy-

stavěno druhé poschodí a věž 

byla opatřena novou bání. 

7. května 1669 zničil měs-

to rozsáhlý požár. Mezi 

vyhořelými budovami 

byla i radnice. Práce na 

její obnově skončily až 

v roce 1688.

Zrušením úřadu knížecího rychtáře 

v roce 1705 se hlásilo osvícené 18. sto-

letí. Správa města se vrátila opět do 

pravomoci čtyř purkmistrů, volících 

si ze svého středu primátora, a osmi 

přísežních radních. Výkonné funkce 

zůstávaly v rukou městského rychtáře 

s policejními pravomocemi, dozírající-

ho na pořádek ve městě, a městského 

písaře, který již byl nazýván syndi kus. 

Syndikova kancelář byla poradní práv-

ní kanceláří pro vedení města, centrem 

městských fi nančních operací, místem 

realizování nesporných právních úko-

nů, zázemím soudních jednání a mís-

tem, kde byla uskutečňována řada 

dalších úkonů důležitých pro chod 

města.

Regulovaný magistrát

V roce 1785 došlo v rámci josefín-

ských reforem i k zásadní změně v říze-

ní města s cílem zvýšit kvalifi kaci jeho 

představitelů a zefektivnit jejich práci. 

Byl zřízen regulovaný magistrát, do 

jehož čela byli postaveni tři právníci, 

tzv. zkoušený purkmistr, první radní 

a syndik. Další tři magistrátní radové 

byli voleni z řad měšťanů volebním 

výborem a součástí magistrátu bylo 

také dvanáct delegovaných měšťanů 

s poradním hlasem, kteří se vyjadřovali 

především k městským účtům a hos-

podaření. Od roku 1785 se město stalo 

zcela nezávislé na lichtenštejnské vrch-

nosti nejen ve vnitřní správě, ale také 

v soudnictví, berních a živnostenských 

záležitostech.

Do poklidného života měšťanstva 

zasáhla v roce 1848 revoluce. Do čela 

revolučního dění se postavili majet-

ní podnikatelé, kteří ve městě ustavili 

národní gardu o 320 mužích, které ve-

lel podnikatel Karl A. Wagner. Podle 

nového obecního zákona z roku 1849 

se konaly první obecní volby roku ná-

sledujícího. Do obecního výboru bylo 

zvoleno osmnáct členů a devět náhrad-

níků. Ze svého středu zvolili starostu 

a tři radní. Prvním šumperským sta-

rostou se stal Karl A. Wagner.

V roce 1865 byla šumperská radnice 

adaptována pro potřeby rozrůstající se 

městské správy po politických a správ-

ních změnách uskutečňovaných od 

roku 1850. Tehdy byly odstraněny ští-

ty ze 17. století a venkovní schodiště. 

Postupem času se ukazovalo, že zmí-

něná adaptace sídla městské správy 

nestačí a od přelomu 19. a 20. století 

bylo uvažováno o zřízení nové radnič-

ní budovy. Z. Doubravský

 Pokračování v příštím čísle

Radnice slaví sto let od svého otevření

▲ Pečeť komorního města 

Šumperka z roku 1562. 

 Sbírky VM v Šumperku

Šumperská radnice ještě s venkovním 

schodištěm a štíty ze 17. století na kresbě 

J.E. Kastnera, čtyřicátá léta 19. století. 

 Sbírky VM v Šumperku

Radnice na konci 19. století po staveb-

ních úpravách z roku 1865.  

 Foto: sbírky VM v Šumperku

Knihovna láká 

do Kanady a na Aljašku 

Výprava do Kanady a na Aljašku 

Karla Kocůrka, Jakuba Černého z Rájce 

a tří kolegů se vydala na cestu v červnu 

2010. Jejich putování přiblíží výsta-

va fotografi í, která bude v šumperské 

Městské knihovně v ulici 17. listopadu 

k vidění od 8. září do 26. října. O své 

zážitky se Karel Kocůrek podělí během 

besedy, která je naplánována na středu 

21. září na 18.30 hodin. Vstupné na be-

sedu je čtyřicet korun. -zd-

„Doriska“ nabízí dívkám 

kroužek volejbalu

Nový kroužek, volejbal dívky pro 

začátečnice a mírně pokročilé, plánuje 

otevřít v tomto školním roce Vila Doris. 

Chce tak opět zapojit mladá děvčata ve 

věku od 13 do 17 let do šumperského 

volejbalového dění. Kroužek „startuje“ 

v pondělí 3. října. Kapacita kroužku je 

omezena, takže zájemkyně by nemě-

ly váhat a měly by podat přihlášku ve 

Vile Doris co nejdříve. Cena za celé 

tréninkové období je 1800 Kč. Krou-

žek povedou Monika a Libor Lužíkovi 

a další volejbaloví nadšenci. Bližší in-

formace lze získat u Moniky Lužíkové, 

tel.č. 603 255 793. e-mail: monikaluzi-

kova@seznam.cz. -red-

Řekové naučí jejich tanci

Jižních rytmů si budou moci po 

tři zářijové a dva říjnové večery užít 

všichni, kteří zavítají do šumperského 

H-clubu v Rooseveltově ulici. Podzim-

ní netradiční taneční kurzy pořádá již 

několik let místní Řecká obec.

Netradiční kurzy odstartují v pon-

dělí 12. září v 18 hodin v H-clubu 

v Rooseveltově ulici. Během pěti 

dvouhodinových lekcí, z nichž kaž-

dá přijde na třicet korun, proniknou 

jejich účastníci bez problémů do tajů 

řeckého tance. Věková hranice navíc 

není nijak omezena a podmínkou 

není ani klasické „párování“, neboť 

jde o kolektivní tanec. Nově nabyté 

taneční umění poté mohou absolven-

ti kurzu zúročit na Řecké zábavě, je-

jímž dějištěm bude v sobotu 15. října 

místní Dům kultury a na níž vystoupí 

šumperský soubor řeckých lidových 

tanců Kalliópi a také brněnská rodin-

ná kapela I Parea.  -zk-

KURZY ŘECKÉHO TANCE: 

pondělí 12. září, pondělí 19. září, 

pondělí 26. září, pondělí 3. října, 

pondělí 10. října 

vždy od 18 do 20 hod. 

Bližší informace T. Vintrová, 

tel.č. 602 258 971.
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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. 

Předsálí Rytířského sálu Tradiční výstava živých hub Výstava proběhne 15.-17.9. 

 v případě, že bude k dispozici dostatečné množství 

 houbařských „úlovků“.

Rytířský sál Experiment ze tmy Výstava nevidomého fotografa 

 V. Fanty, doplněná o kolekci tyfl ografi ckých map velkých

 měst naší republiky pořízených Danou Fuxovou trvá 

 do 30.9.

Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 

Galerie Šumperska Starý Šumperk - městská památková zóna v Šumperku

 Výstava, která potrvá do 15.1. 2012, bude zahájena 9.9. v 17 hod. 

Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 

 Výstava, která potrvá do 15.1. 2012, bude zahájena 9.9. v 17 hod. 

Akce v klášterním kostele: 10.9. v 15 hodin Vystoupení Komorního smyčcového 

 orchestru ZUŠ Šumperk 

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. 

KINO OKO

7.9. jen v 17 hodin Transformers 3D, USA, akční, dobrodružný, sci-fi , ČZ 

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. v 19.30 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 v 19.30 hodin Kovbojové a vetřelci, USA, akční, thriller, western, DP, ČZ

10.-11.9. jen v 15 hodin Šmoulové 3D, USA, Belgie, animovaný, 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 v 19.30 hodin Kovbojové a vetřelci, USA, akční, thriller, western, DP, ČZ

12.-14.9. jen v 17.30 hodin Kovbojové a vetřelci, USA, akční, sci-fi  thriller, 

 western, DP, ČZ

12.-14.9. jen ve 20 hodin Viditelný svět, Slovensko, thriller, DP

15.9. jen v 17 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie, DP

15.9. jen v 19 hodin Cesta za horizont, Švýcarsko, Rumunsko, Francie, DP  

 Artvečer - FK

16.-18.9. jen v 16 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie, DP

16.-18.9. jen v 17.45 hodin Super 8, USA, dětské sci-fi , ČZ, DP

16.-18.9. jen ve 20 hodin Obhájce, USA, thriller, drama, krimi

19.-21.9. jen v 16.30 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie, DP

19.-21.9. jen v 18.15 hodin Super 8, USA, dětské sci-fi , ČZ, DP

19.9. jen ve 20.15 hodin Šéfové na zabití, USA, komedie, DP

20.-21.9. jen v 18.15 hodin Šéfové na zabití, USA, komedie, DP

20.-21.9. jen ve 20 hodin Jana Eyrová, Velká Británie, romantické drama, DP

22.9. jen v 16.15 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie, DP

22.9. jen v 18 hodin Green Lantern 3D, USA, akční fantasy

22.9. jen  ve 20 hodin Taxikář, USA, DP  Artvečer - FK

23.-25.9. jen v 16.15 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie, DP

24.9. v 16.15 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 15 let je 65 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

23.-25.9. jen v 18 hodin Green Lantern 3D, USA, akční fantasy

23.-25.9. jen ve 20 hodin Muži v naději, ČR, komedie, DP

Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální 

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

DIVADLO ŠUMPERK
17.9. v 19.30 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše   P, VK

23.9. v 19.30 hodin ve foyer  Zlatá šedesátá, Písničkový pořad   VK

a Zrcadlovém sále

24.9. v 19.30 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše   B, X, VK 

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V.  Ze-

tochová. Další informace na internetových stránkách na adrese 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 Lubomír Janečka: „Bůh žehnej Americe“ 

 (věnováno obětem útoku z 11. září 2001), 

 kresby tužkou a pastelem 

 Výstava maleb, která potrvá do 2.10, bude zahájena 7.9. v 18 hod.

Městská knihovna Cestou barev Výstava výtvarných prací žáků i učitelů ZŠ a SŠ 

 Pomněnka, bude v půjčovně pro mládež zahájena 

 7.9. v 10 hodin. 

 Kanada a Aljaška ve fotografi ích 

 Výstava v půjčovně pro dospělé potrvá od 8.9. do 26.10.

Divadlo Divadelní svět 1951-2011 Výstava fotografi í

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)

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

naspk.cz. 

ZUŠ ŠUMPERK

10.9. v 15 hodin v klášterním kostele  Dny evropského dědictví 

 - Vystoupení Komorního smyčcového orchestru 

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

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

Každý čtvrtek od 19 hodin Jam session

19.9. od 19.30 hodin Zdeněk Kotvan: Práce s vyšším Já  Přednáška

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

na.com, www.carovna.com.

DŮM KULTURY

10.9. od 12 hodin ve velkém sále DK  ŠUMPERSKÉ POMNĚNKY: BG Nova, 

 Second Hand Husband, Happy to meet,  

 Madalen, Shodou okolností, MY a další

11.9. od 10 hodin na Bratrušov. koupališti  Cíbova noha 2011 Turnaj šumperských kapel

 v nohejbalovém sportu

15.9. od 18 hodin v klubovně I. DK  Syrová strava a 5 Tibeťanů 

 Beseda s V. a R. Talandovými

17.9. od 16 hodin ve velkém sále DK  Zumba party 

 Lektoři zumby M. Vala a Š. Elsnerová

18.9. od 10 hodin ve velkém sále DK  Kluk z plakátu Detektivní pohádka, 

 Divadlo Tramtarie Olomouc

19.9. od 19.30 hodin v Čajovně Čarovna  Zdeněk Kotvan: Práce s vyšším Já  Přednáška 

23.9. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Olympic

25.9. od 15 hodin ve velkém sále DK  Moravští muzikanti 

 Zábavné taneční odpoledne

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.

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví - sobota 10. září 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-17 hod. * klášterní kostel 9-17 hod. 

Vstup zdarma
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VILA DORIS
7.9. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem 

 Téma: Jak si vytvořit vlastního AVATARa, 

 více na www.doris.cz/akce.htm.

14.9. od 17 hodin v MC na „K“  Laktační poradna

14.9. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky  

 Tvoření, vyrábění pro ženy

16.9. od 19.30 hodin z náměstí Míru   Uličkami s lampičkami 

 Start mezi 19.30 a 20 hod., večerní putování 

 městem pro rodiče s dětmi, s sebou lampiony 

 nebo lampičky

20.9. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky

Od 20.9. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro začátečníky 

od 16 do 18 hodin v IT na „K“ 8 lekcí po 2 hod., inf. B. Vavruša, 

 tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz

21.9. od 17 hodin v IT na „K“  Finty nejen s internetem  

 Téma: Jak efektivně vyhledávat na internetu, 

 více na www.doris.cz/akce.htm.

Bližší informace k akcím: 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 + Ma-

teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, e-mail: 

vila@doris.cz, http://www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
9.9. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi

13.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů

15.9. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Albatros

Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum

vždy od 9 do 12 hodin 

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

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

 Konverzace v němčině - začátečníci

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

 Konverzace v němčině - pokročilí

Každé úterý od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 

Každou středu od 9 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

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

Každý čtvrtek od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Cvičení s fl exi-bary

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, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

CENTRUM PRO RODINU
Od 20.9. každé úterý od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek 

 Program pro předškolní děti

Od 14.9. každou středu od 10 hodin v „U“  Divaklub

Od 21.9. každou středu od 16.30 hodin ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky

13.9. a 27.9. od 16 hodin v „U“  Logoterapie a existenciální analýza 

 P. Vaculková - poradenství, 

 objednávky na tel.č. 777 988 864.

16.-18.9. na faře ve Velkých Losinách  Klub osamělých (nejen) rodičů: 

 Víkend pro osamělé (nejen) rodiče   

 a jejich děti

27.9. od 9.30 do 18 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 

 M. Řezníčková, objednávky 

 na tel.č. 731 402 395.

Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní středisko, 

Kostelní nám. 4, „U“ = učebna fi rmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na

setkání s Alenou Šelongovou na téma Můžeme dnes potkat osobně Ježíše Krista?

v sobotu 10. září v 17 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika 10

Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. Na závěr zveme na 

malé občerstvení a přátelské rozhovory.

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

a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže probíhají 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 září otevřena denně 

od pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod. Podrobnosti na www.sumperk.cz 

v sekci turistické informace.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku zve na

Varhanní matiné

v neděli 18. září v 10 hodin v evangelickém kostele na nám. Svobody (naproti hotelu Grand)

Hraje Ruth Forsbachová.  Na programu jsou skladby J.S. Bacha a F. Liszta 

(k 200. výročí narození).

Sedmý ročník multižánrové přehlídky 

Šumperské pomněnky, zaměřené přede-

vším na bluegrass, country a folk, pro-

běhne již tento týden. Bohatý program 

nabídnou pořadatelé všem hudebním pří-

znivcům od čtvrtka 8. do soboty 10. září 

v místní Pivnici Kotelna a ve velkém sále 

Domu kultury. Akcí si Šumperk připomí-

ná osobnost banjisty, hudebníka Milana 

Žourka, který zahynul spolu se svou ro-

dinou při srážce se sovětským nákladním 

vozem v srpnu roku 1989.

První den přehlídky zahrají v Pivnici 

Kotelna od 17 do 22 hodin brněnští Pout-

níci, prostějovští Fiddle-dedee, místní 

Bonneville new country music a rovněž 

domácí Luboš Javor Javůrek, Petra Šany 

Šanclová a Mirsky Novotný. O den poz-

ději, v pátek 9. září, budou stejné prostory 

patřit od páté odpolední do desáté večer-

ní A.M. Úletu z Moravičan, ostravským 

Acoustic Irish a Bruno Unit a olomoucké 

Bujabéze.

Vyvrcholením přehlídky bude koncer-

tování v Domě kultury v sobotu 10. září. 

Ve velkém sále se od 12 hodin představí 

žáci bohdíkovské hudební školy Yamaha 

a žáci ze Základní školy v ulici Dr. E. Be-

neše, do Šumperka zavítají Trans Atlan-

tic Session z Plzně, Madalen ze Zábřeha 

a Happy to meet z Bratrušova a chybět 

nebudou samozřejmě ani domácí hudeb-

níci. Kromě legendární BG-Novy se mo-

hou návštěvníci těšit na kapely Shodou 

okolností, MY, Simple Pleasures a Second 

Hand Husband. -zk-

Šumperské pomněnky startují už zítra

Koncertní událostí číslo 1 bude v září 

v Šumperku celovečerní recitál legen-

dární kapely Olympic. Rokenrolový 

kvartet oslaví s fanoušky padesát let 

na scéně a zároveň se rozloučí se Šum-

perkem, kde vystoupí naposledy. Podle 

dostupných informací totiž Olympic 

odehraje ještě i příští rok turné po 

menších kulturních domech, pak už se 

ale bude soustředit pouze na koncerty 

ve větších halách.

Šumperský koncert tak bude pro 

zdejší region výjimečnou událostí, kte-

rá vypukne v pátek 23. září ve velkém 

sále Domu kultury.  Začátek je pláno-

ván na půl osmou večer, vstupné se po-

hybuje od 220 do 290 korun. Olympic 

má přitom připraven koncertní průřez 

bohatou autorskou tvorbou, takže se 

posluchači mohou těšit na mnoho hitů, 

které Petr Janda a spol. za uplynulé 

půlstoletí nahráli a nazpívali. Současná 

kapela koncertuje v sestavě Petr Janda 

(kytara, zpěv), Milan Broum (basa), 

Milan Peroutka (bicí) a Jiří Valenta 

(klávesy). Poslední regulérní album vy-

dal Olympic v roce 2007 pod názvem 

Sopka.  -red-

V Šumperku zahraje Olympic, asi naposledy

Po loňské velmi úspěšné výstavě se 

zahrádkáři chtějí v letošním roce opět 

pochlubit šumperské veřejnosti svými 

výpěstky na Okresní výstavě Českého 

zahrádkářského svazu. Ta navazuje 

na loňskou úspěšnou akci, během níž 

si vystavené květiny, ovoce a zeleninu 

prohlédlo více než dva tisíce zájemců, 

z nichž čtvrtinu tvořily děti z místních 

základních škol.

Letošní výstavu pořádají zahrád-

káři z osady Lovak - Temenice pod 

patronací a za spoluúčasti místní rad-

nice, Územního sdružení zahrádkářů 

Šumperk a Jeseník, Republikové rady 

České republiky, časopisu Zahrádkář 

a fi rmy Agritec s.r.o. Šumperk.

K vidění bude v pátek 16. a sobotu 

17. září v prostorách fi rmy Agritec 

v Zemědělské ulici 16 vždy od 9 do 

17 hodin. Po oba dva dny se zde bu-

dou moci navíc návštěvníci poradit 

o čemkoliv, co souvisí se zahradou, 

s předními odborníky Českého svazu 

zahrádkářů. Vstupné je dobrovolné 

a pro děti a mládež bude připravena 

ochutnávka ovoce a drobné dárky.  

 B. Žváčková, ÚS ČZS Šumperk

Zahrádkáři vystavují v Agritecu




