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V sobotu 10. září se slavily ještě jedny kulatiny. U příležitosti 140. výročí zahájení 
osobní dopravy na trati mezi Zábřehem a Sobotínem se mohli lidé projet i parní 
lokomotivou 423 009, přezdívanou Velký Bejček, která byla vyrobena v roce 1922. 
 Foto: -pk-

Knihu „Šumperk ve fotografi ích Josefa Pavlíčka“ pokřtil v pátek 9. září v muzeu také šumperský starosta Zdeněk Brož. O den později daroval publikaci prezidentu republiky Václavu 
Klausovi, který přijel do Šumperka na ProKennex Cup. Kyticí přivítala vzácnou návštěvu dcera někdejšího tenisty Jiřího Hřebce Barbora, jež kráčí v otcových šlépějích.  Foto: P. Kvapil

Radnice slavila stovku, otevřely se památky a na kurty se sjely osobnosti

Událostmi nabité dny prožili druhý 
zářijový víkend Šumperané. Od pátku 
do neděle si mohli vybírat hned z něko-
lika zajímavých kulturních a sportov-
ních akcí, odehrávajících se v různých 
částech města.

V pátek 9. září se na šumperské 
tenisové dvorce sjela řada osobnos-
tí z oblasti kultury, sportu, politiky 
i podnikatelské sféry, aby se zúčast-
nila třiadvacátého ročníku známého 
turnaje ProKennex Cup. A zatímco 
tenisový turnaj internacionálů kon-
čil, další akce, tentokrát z kulturního 
„soudku“, začínala. Galerii Šumperska 
v místním muzeu obsadily historické 
fotografi e, pohlednice, umělecká díla, 
plány a další doklady, jež přibližují 

„Starý Šumperk“ a vývoj městské pa-
mátkové zóny.

„Šumperany staré fotografi e hodně 
zajímají, takže jsme se snažili jich na-
bídnout co nejvíce. Některé ale již nelze 
přímo vystavit, zvolili jsme proto grafi cké 
panely,“ řekla v úvodu vernisáže výstavy 
„Starý Šumperk“ její autorka Milena Fi-
lipová, která se domnívá, že jen málo lidí 
ví, co vlastně městská památková zóna je. 
Ta šumperská přitom byla vyhlášena před 
devatenácti lety a za tu dobu se střed měs-
ta změnil k nepoznání. „Výstava nenabízí 
srovnání se současným stavem, my ale 
předpokládáme, že „domácí“ ho důvěr-
ně znají. Doufáme tedy, že se bude líbit,“ 
dodala Filipová, jež vzápětí předala slovo 
svému kolegovi Zdeňku Doubravskému, 

autorovi výstavy 100 let šumperské radni-
ce, která v Galerii mladých připomíná le-
tošní „kulatiny“ této „první dámy“ města. 
„Tak významné výročí jsme samozřejmě 
v muzeu nemohli pominout. A přestože 
odborníci na architekturu nehodnotí tuto 
budovu jako významné dílo, pro nás je to 
ta naše radnice,“ podotkl Doubravský.

Pohled na radnici, ale především na 
celý Šumperk, jeho jednotlivé části, ulice 
i významné stavby zachycuje více než šest 
desítek let fotograf Josef Pavlíček, který 
letos slaví neuvěřitelné pětaosmdesátiny. 
Výběr dvou set z nich představuje publi-
kace nazvaná výstižně „Šumperk ve foto-
grafi ích Josefa Pavlíčka“. A bezesporu tou 
nejvhodnější příležitostí ke křtu byla prá-
vě vernisáž obou zmíněných muzejních 

výstav. Role kmotrů se vedle jubilanta 
ujali kunsthistorička Milena Filipová, au-
torka textu o historii jednotlivých domů 
a památek, šumperský starosta Zdeněk 
Brož a vydavatel Pavel Ševčík ze štítecké 
Veduty. „Když se řekne fotografi e Šum-
perka, vybaví se mi automaticky jméno 
pana Pavlíčka, který celý svůj život spojil 
s dokumentováním města a jeho pro-
měn. Naším cílem bylo vydat publikaci, 
která by nejen reprezentovala, ale hovo-
řila i o jejím tvůrci,“ řekl starosta Zdeněk 
Brož, podle něhož právě tato kniha patří 
k  nejzdařilejším. „Kromě fotografi í má 
i úžasnou myšlenku - provede nás totiž 
centrem od radnice až po okraj Šumper-
ka i do okolí,“ zdůraznil starosta.

 Pokračování na str. 3
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Zastupitelé se sejdou zítra
Již zítra se sejdou ke svému prvnímu poprázdnino-

vému jednání šumperští zastupitelé. Nejdůležitějším 
bodem přitom bude vyhodnocení připomínek a ná-
mitek, jež byly uplatněny k návrhu nového územního 
plánu města, a následné 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 hospoda-
ření příspěvkových organizací. Chybět nebudou ani 
další fi nanční materiály a také řada majetkoprávních 
záležitostí města. Jednání Zastupitelstva města Šum-
perka začíná ve čtvrtek 22. září v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřadovny v Roosevel-
tově ulici. -red-

Již devět dnů se prodávají v pokladně místního Domu 
kultury vstupenky na koncerty velkých hvězd americké 
i britské bluesové scény. Ty vystoupí na šestnáctém roč-
níku největšího domácího bluesového festivalu Blues Ali-
ve, který v Šumperku proběhne od 17. do 19. listopadu. 
Především „domácí“ vyznavači blues by si měli pospíšit, 
neboť vzhledem k on-line nakupování lístků na interne-
tových stránkách festivalu se jejich zásoba povážlivě tenčí.

„Zájem o koupi vstupenek přes internet je značný, tak-
že jsme s dostatečným časovým předstihem dali 12. září 
lístky také do běžného předprodeje, aby místní příznivci 
blues měli možnost si je včas pořídit,“ říká ředitel festiva-
lu Vladimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, že permanent-
ka na pátek a sobotu, jejíž součástí je i CD s vybranými 

nahrávkami z loňského ročníku, stojí stejně jako loni 
790 Kč. Za 420 Kč nebo 570 Kč si lze koupit lístky na jed-
notlivé večery. Vstupné na čtvrteční samostatný koncert 
Kennyho Waynea Shepherda pak je 490 Kč. Předprodej 
probíhá v pokladně Domu kultury od pondělí do pátku 
od 14 do 18 hodin, tel.č. 583 214 279.

Letošní Blues Alive je naplánován na 17.-19. listopadu 
a jeho hvězdami budou například mladý americký ky-
tarista Kenny Wayne Shepherd, britští Hokie Joint s ex-
centrickým zpěvákem JoJo Burgessem, maďarský mistr 
hry na foukací harmoniku Mátyás Pribojszki, chicagský 
bluesový zpěvák Pat Smillie či dvaasedmdesátiletá le-
genda texaského blues, kytarista známý pod uměleckým 
jménem Guitar Shorty.  -red-

Lístky na listopadový Blues Alive se již prodávají

Nejstarší hodiny v Šumperku opět odměřují čas
Je čas nepřítelem života? Má nás opravdu ve své 

moci? Jak se svým časem nakládáme? Nejen tyto 
otázky zazněly z úst farářky šumperského evangelic-
kého sboru Hany Chroustové v neděli 4. září během 
slavnostní bohoslužby, jež se nesla v duchu podě-
kování za nedávnou opravu věžních hodin. Ty se 
loni v květnu zastavily a jen díky šikovnosti skupiny 
zábřežských nadšenců, jež se opravám historických 
hodinových strojů věnuje, dnes opět odměřují čas.

„Orientaci v čase samozřejmě potřebujeme, když 
ji ale máme, jsme na ní závislí, což nás obzvlášť 
v dnešní hektické době může frustrovat. Měli by-
chom si ale uvědomit, že čas je darem, je tady pro 
nás, je součástí Božího stvoření. A člověk by měl 
s dary od Boha moudře zacházet,“ zdůraznila během 
svého kázání na téma Čas Hana Chroustová. Připo-
mněla, že dnes se příliš řídíme podle času měřené-
ho, zvaného chronos, bible však pro čas užívá výraz 
kairos, který převzala z řecké mytologie, v níž ozna-
čuje boha správného okamžiku a vhodné příležitos-
ti, a bible tento význam posouvá na Boha. „Kairos je 
čas příhodný, kterým Bůh dává příležitost k životu. 
Přála bych proto našim hodinám, abychom se podle 
nich nejen správně řídili, ale aby upomínaly i na čas 
příhodný, čas k životu,“ uzavřela své kázání farářka. 
Právě jí o chvíli později předali přítomní opraváři ze 
Zábřehu neobvyklý dárek - novou kliku, jež slouží 
pro natahování hodinového stroje.

„Hodiny jsme nespravovali pro peníze, ale pro 
radost. A ta je opravdu velká. Vždyť jsme dokáza-
li zprovoznit nejstarší funkční hodiny v Šumperku. 
Rád bych proto poděkoval všem, kteří nedopustili, 
aby je nahradil nový moderní stroj,“ řekl Vladimír 
Jelínek z party hodinářů. Ten měl připravený dá-
rek také pro zástupce místní radnice, jež na opravu 
poskytla loni v prosinci veřejnou fi nanční podpo-
ru ve výši dvacet tisíc korun. Místostarostovi Petru 
Suchomelovi předal CD s fotografi emi dokumen-
tujícími celou náročnou opravu. „Nevěřil jsem, 
že náš příspěvek, který je ve srovnání s ostatními 
výdaji zanedbatelný, bude stačit, neboť hodnota 
díla je mnohonásobná. Považuji tedy za zázrak, že 
i v dnešní době pracují někteří lidé srdcem. Pomá-
hat fi nančně v takovém případě je pro nás radost,“ 
řekl místostarosta Suchomel, který po skončení bo-
hoslužby spolu s farářkou Hanou Chroustovou a za 
přítomnosti staršovstva sboru kyvadlo opravených 
hodin premiérově rozkýval. Samotná farnost při-
tom na opravu věžních hodin a ciferníku přispěla 
patnácti tisíci.

Hodiny do věže kostela, jenž byl slavnostně ote-
vřen v roce 1874, nainstalovala fi rma Rudolf Th ön-
del z Uničova v roce 1910. Od té doby odměřovaly 

čas rovných sto let, loni v květnu se však jeho ru-
čičky zastavily ve chvíli, kdy ukazovaly čtvrt na čty-
ři. Přizvaný odborník stroj prohlédl, konstatoval, 
že dnes již nelze sehnat náhradní díly a doporučil 
pořídit nové, moderní věžní hodiny. „Pro evange-
lický sbor tak nastal čas hledání a rozhodování, zda 
koupit hodiny nové, nebo se pokusit sehnat něko-
ho, kdo by stroj rozebral, opravil a znovu uvedl do 
provozu,“ připomněl loňskou „hodinovou anabázi“ 
místokurátor sboru Jan Doubrava. Nakonec podle 
něj rozhodl tip na skupinu nadšenců, jež se opra-
vám historických hodinových strojů věnuje a která 
opravila hodiny ve věži zábřežského kostela u trati. 
Ta se letos pustila i do opravy hodin šumperských 
a zvládla ji na „jedničku“. 

„V nejhorším stavu byla ložiska kladek. Zřejmě je 
několik desítek let nikdo nepromazával, takže byla 
vydřená do oválu. Na jednom z ozubených kol se 
navíc vylomil jeden zub, který jsme nemohli na-
vařit, ale museli jsme místo něj našroubit na kolo 
polotovar a vybrousit ho do potřebného tvaru,“ 
uvedl profesionální hodinář Jiří Valenta, který se 
podílel na obnově šumperského hodinového stroje. 
Ten dnes vypadá jako nový, kromě zeleného nátěru 
navíc přibyl na kyvadle malý obrázek kostela. Opra-
vou prošel i jeden ze čtyř ciferníků, který  poškodil 
náboj z malorážky. „Alespoň jednou za měsíc je tře-
ba ložiska promazat a možná jednou týdně hodiny 
seřídit v závislosti na počasí, jinak se začnou zpož-
ďovat,“ doporučil členům staršovstva sboru Vladi-
mír Jelínek. -zk-

Kyvadlo opravených hodin premiérově rozkývali pod 
dohledem hodinářů farářka Hana Chroustová a mís-
tostarosta Petr Suchomel.  Foto: -pk-

S dluhy pomůže 
od začátku října nová poradna

Potřebujete poradit s dluhy? Pokud ano, můžete 
využít služeb obecně prospěšné společnosti nesoucí 
název Poradna při fi nanční tísni. Ta bude od začát-
ku října fungovat každou lichou středu v městské 
úřadovně v Jesenické ulici 31. Poprvé tak do ní bu-
dou moci zájemci zamířit se svými dotazy ve středu 
12. října.

Dluhová poradna nabídne například konzultace 
k oddlužení podle insolvenčního zákona, rady, jak 
postupovat v případě platební neschopnosti, pomoc 
při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlu-
žení, tedy tzv. osobního bankrotu, a také konzultace 
k průběhu soudního a exekučního řízení. Tyto služby 
budou poskytovány bezplatně každou lichou středu 
od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti číslo 206 ve 
druhém nadzemním podlaží městské úřadovny v Je-
senické ulici. Je ovšem nutné se předem objednat, a to 
na telefonním čísle 595 532 740 nebo e-mailem po-
radna@fi nancnitisen.cz. Bližší informace lze získat na 
adrese www.fi nancnitisen.cz. -zk-

Do města přijede 
„olympijský“ doubledecker

První říjnový čtvrtek zavítá do Šumperka ori-
ginální historický doubledecker, který dlouhá léta 
brázdil londýnské ulice a jenž je jedním ze symbo-
lů olympijského projektu Žijeme Londýnem. Tento 
zajímavý kulturní a vzdělávací program, který je 
určen široké veřejnosti a především mládeži, pro-
bíhá pod hlavičkou Českého olympijského výboru.

„Doubledecker je mobilním centrem edukačního 
programu pro mládež a širokou veřejnost. Chceme 
totiž podpořit nejen zájem českých žáků o olym-
pijské hry, jejich hodnoty a životní filozofii, ale 
také je povzbudit k rozvíjení sportovních aktivit,“ 
uvedl předseda Českého olympijského výboru Milan 
Jirásek. Londýnský veterán je podle něj vybaven mo-
derní multimediální technikou. Kromě velkoplošné 
obrazovky se sportovními sestřihy je zde i jedinečný 
dotykový displej od Microsoft u a multimediální po-
čítače. Lidé zde najdou informace o olympijských 
hrách v Londýně, přípravě našich reprezentantů 
a o regionálních sportovcích a mohou si rovněž 
prohlédnout originální olympijské oblečení. Pře-
devším mládež se pak bude moci zapojit do kvizů 
či soutěží s olympijskou tematikou. Šumperané si 
budou moci doubledecker zdarma prohlédnout ve 
čtvrtek 6. října od 10 do 18 hodin na tzv. „Točáku“.
 -red-
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Do Šumperka se opět 
sjedou farmáři

V letošním roce již poosmé budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat potraviny a další 
produkty přímo od výrobců. Dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand obsadí prodejci v pátek 
7. října. Farmářské trhy, které připravuje Okresní Ag-
rární komora ve spolupráci s městem, budou probíhat 
od desáté dopolední do šesté podvečerní.

„Na říjnové trhy se zatím přihlásilo šestatřicet pro-
dejců. Novinkou budou masové konzervy ze Zábřehu 
a brambory od místních farmářů,“ láká na trhy Lucie 
Hošková ze šumperské Okresní Agrární komory. Lidé 
si zde budou moci koupit například uzeniny z Buší-
na, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, sýry, zeleninu, 
která bude k dostání i v bio kvalitě, pečený čaj, med 
a medovinu, výrobky z rakytníku, víno z Velkých 
Pavlovic, koření bez glutamátů či uzené ryby z jižních 
Čech. Čepovat se opět bude kvasnicové pivo Václav 
z loučenského pivovaru Bravůr, koláče a další pečivo 
tu budou nabízet již tradičně pekaři a do Šumperka 
zavítá i prodejce českého česneku z Vysočiny, který 
přiveze také česnek sadbový. „Sortiment doplní ke-
ramika, květiny a suché vazby, kaktusy a sukulenty 
a ruční výrobky ze dřeva,“ podotýká Hošková a do-
dává, že trhy fi nančně podpořil Olomoucký kraj a Re-
volvingový fond Ministerstva životního prostředí. 
Současně prozrazuje, že říjnem farmářské trhy v Šum-
perku nekončí. „V období do Vánoc bychom je chtěli 
uspořádat ještě dvakrát, o termínech jednáme. Do-
poručujeme tedy sledovat informace v Šumperském 
zpravodaji a místním tisku,“ uzavírá Hošková.  -zk-

V novém oranžovožlutém „šatě“ přivítala po 
prázdninách příchozí Základní škola v Šumavské 
ulici. Školní budova se zázemím totiž prošla v uply-
nulých čtrnácti měsících nákladnou rekonstrukcí, jež 
by měla výrazně snížit její energetickou náročnost. 
Mnohamilionovou investici zrealizovala místní rad-
nice díky evropské a státní dotaci. Podobně úspěšná 
byla v minulosti i v případě škol v ulicích Sluneční 
a Dr. E. Beneše. Zatímco první rekonstrukce proběhla 
v letech 2008 a 2009, druhá byla úspěšně ukončena 
letos v červnu.

„Scházet se při takové příležitosti je samozřejmě 
potěšitelné, o to víc, že je to již potřetí. A já musím 
opět konstatovat, že máme velkou radost, když může-
me z jedné „městské“ koruny udělat nejméně dvě ko-
runy „investiční“, které navíc přinášejí do budoucna 
výraznou úsporu provozních výdajů,“ uvedl během 
slavnostního přestřižení pásky, jež se odehrálo před 
školní budovou ve čtvrtek 8. září, šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel. Energetickou náročnost školní 
budovy pomohlo Šumperku snížit v rámci Operační-

ho programu Životní prostředí 14,191 milionu korun 
z Fondu soudržnosti a osm set třicet pět tisíc ze Stát-
ního fondu životního prostředí. Ke zmíněné dotaci, 
kterou místní radnice obdržela loni, přidalo město ze 
své kasy dalších více než devět a půl milionu. 

Vedle roční úspory tepla a provozních nákladů by 
měla náročná investice přinést také snížení emisí kys-
ličníku uhličitého. „Když nám před několika lety ener-
getičtí auditoři spočítali, že v případě školy ve Sluneční 
ulici bude úspora padesátiprocentní, nechtělo se nám 
tomu věřit. Uplynulé dva roky jejich výpočty potvrdily. 
Věříme tedy, že sedmačtyřicetiprocentní roční snížení 
nákladů na vytápění u budovy v Šumavské ulici je reál-
né,“ podotkl Suchomel.  Pokračování na str. 4

Rekonstrukce školy přinese úsporu na energiích

V oranžovožlutém „šatě“ přivítala po prázdninách 
příchozí Základní škola v Šumavské ulici v Šumperku. 
 Foto: -zk-

Přestřižení pásky se ujali místostarosta Petr Suchomel 
(zleva), zástupkyně ředitele školy Zuzana Bendová, ve-
doucí odboru rozvoje města Irena Bittnerová a Marek 
Látal z vyškovské fi rmy Lawstav. Součástí slavnostního 
aktu bylo i hudební vystoupení žáků školy.  Foto: -zk-

Radnice slavila stovku, otevřely se památky a na kurty se sjely osobnosti
Pokračování ze str. 1

O den později, tedy v sobotu 10. září, si mohli nové 
muzejní výstavy a také všechny šumperské památky 
prohlédnout zájemci zcela zdarma v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. A čekala je i „oslava“ významných 
kulatin. Téměř na den přesně před sto lety byla totiž 
otevřena nová budova radnice na dnešním náměstí 
Míru, kterou město nechalo postavit podle projek-
tu architektů Georga Bergera a Ludwiga Schöneho. 
Ohlédnutím za její první „stovkou“ života je výstava 
nazvaná 100. výročí radnice v Šumperku. Zahájena 
byla právě v sobotu dopoledne v prvním patře radni-
ce a k vidění je do konce září.

„Tato komorní výstava představuje na různých 
i dosud nepublikovaných dokumentech starou rad-
nici a okolnosti jejího zbourání, zajímavosti kolem 

výstavby radnice nové a ve stručnosti významné pro-
měny, kterými za sto let nová budova prošla,“ uvedl 
během vernisáže výstavy její autor Zdeněk Doubrav-
ský. Změny a důležité aspekty především novodobé 
historie vzpomněl tajemník úřadu Petr Holub. „Dů-
ležitá je především otevřenost radnice. Na začátku de-
vadesátých let byl problém dostat se na její věž, dnes 
je situace úplně jiná a počítáme, že se ona otevřenost 
bude ještě rozšiřovat,“ slíbil tajemník, který vzápětí 
představil medaili vydanou ke stému výročí znovu-
postavení radnice. Její stříbrnou neprodejnou verzi 
s pořadovým čísle 2 předal Zdeňku Doubravskému, 
který ji uloží do sbírek místního muzea. 

Medaile s číslem jedna bude samozřejmě uschována 
na radnici. Zájemci z řad veřejnosti si mohli její „sestru“ 
v leštěném nebo patinovaném tombaku koupit přímo 
na místě za padesát korun. K dostání je i nyní, stejně 
jako turistická známka speciálně vyrobená v limitované 
edici k tomuto výročí, hned na několika místech - u prů-
vodců na jejich stanovišti v suterénu radnice, v informa-
cích v přízemí radnice, v expozici Čarodějnické procesy 
v Geschaderově domě a také v Regionálním a městském 
informačním centru v místním muzeu. 

Ti, kteří si v sobotu z radnice opět „odskočili“ na 
tenisové kurty, určitě nelitovali. Své hráčské umění tu 
předváděli známí umělci, mezi nimiž nechyběli Karel 
Šíp, Josef Mladý, Josef Náhlovský či Petr Janda, a také 
pravidelný host - prezident Václav Klaus, který do 
Šumperka dorazil v pravé poledne. A sportovně-kul-
turní fanoušci si přišli na své rovněž v neděli. Členy 
místních hudebních skupin mohli vidět v neobvyklé 
roli. Na Bratrušovském koupališti se totiž utkali  v no-
hejbalovém turnaji nazvaném „Cíbova noha“. 

 Z. Kvapilová

Výstava Starý Šumperk nabízí návštěvníků řadu histo-
rických snímků, jež ukazují vývoj městské památkové 
zóny.           Foto: -pk-

Stříbrnou neprodejnou medaili s pořadovým čísle 2 vy-
danou ke stému výročí znovupostavení radnice předal 
Zdeňku Doubravskému tajemník městského úřadu Petr 
Holub.  Foto: -pk-
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Rekonstrukce školy 
přinese úsporu na energiích

Pokračování ze str. 3
V řeči čísel jde podle místostarosty 

o 1973 GJ tepelné energie ročně, což 
představuje částku pohybující se kolem 
1,2 milionu. V případě emisí kysličníku 
uhličitého by pak mělo dojít k poklesu 
o 160,78 tuny ročně. V následujících 
pěti letech se přitom tyto hodnoty bu-
dou sledovat.

Náročný projekt, který zrealizo-
valo konsorcium vyškovských fi rem 
Lawstaw a PB Plast, jež zvítězilo v mi-
nulém roce ve výběrovém řízení, zahr-
noval nejen zateplení fasády a výměnu 
oken, ale také zateplení plochých střech. 

V objektech se vyměnily světlíky, okna 
a dveře a nainstalovaly se termoregu-
lační ventily. Stavba přitom probíhala 
od loňského června za plného školního 
provozu a dodavatel ji dokončil a pře-
dal ve smluvním termínu, aniž by došlo 
k navýšení smluvní ceny, takže rozpoč-
tová rezerva se nedočerpala. „Z výsled-
ku rekonstrukce máme velkou radost. 
Přestože jsme se o školní budovu dlouhá 
léta pečlivě starali, byla to již starší dáma 
a novou garderobu, která jí moc sluší, si 
zasloužila. Ráda bych proto městu i do-
davateli poděkovala,“ zdůraznila zástup-
kyně ředitele Zuzana Bendová. -zk-

E V R O P S K Á  U N I E

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Závazné fi nanční podíly

ZDROJE

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města FO, PO církve

Prostředky vlastníka min. 50% min. 40% min. 10%

Příspěvek města --- min. 10% min. 20%

Prostředky z Programu max. 50% max. 50% max. 70%

Ministerstvo kultury České repub-
liky každoročně připravuje Program 
regenerace městských památkových 
zón a městských památkových rezer-
vací. Z tohoto programu mohou vlast-
níci získat dotaci na obnovu nemovité 
kulturní památky, která stojí na území 
městské památkové rezervace nebo 
městské památkové zóny. O příspěvek 
je třeba žádat prostřednictvím měst-
ského úřadu.

Příspěvky poskytované z programu 
regenerace jsou účelové, mohou být 
použity na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoliv na 
modernizaci a jiné úpravy prováděné 
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace je určena 
především na zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou autentických 
prvků a konstrukcí kulturní památ-
ky (např. obnova fasády, repase oken, 
oprava říms, oprava střechy). Prostřed-
ky nelze použít zejména na výměnu 
oken a dveří, pokud se nenacházejí 
v havarijním stavu, který vylučuje je-
jich opravu, na modernizaci bytového 
fondu a zřizování nových bytových 

jednotek, na technické zařízení budov, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl. 

V Šumperku je prohlášena městská 
památková zóna, která zahrnuje střed 
města vymezený ulicemi Langrovou, 
Okružní, Slovanskou a dále Hlav-
ní třídou, Jiráskovými sady a třídou 
Gen. Svobody. Žádosti na zařazení 
do seznamu žadatelů o příspěvek na 
rok 2012 přijímá do pondělí 31. října 
odbor RUI MěÚ Šumperk, jenž síd-
lí v Jesenické ulici 31, kancelář č. 305, 
tel.  č.583 388 305. Žádost se píše vol-
nou formou (jméno, adresa, odhado-
vaná částka nákladů) a musí obsahovat 
následující přílohy:

- závazné stanovisko orgánu státní 
péče (lze doplnit do 15.12. 2011),

- u akcí obnovy s celkovými ročními 
náklady 1 mil. a více položkový propo-
čet nákladů (odborný odhad nákladů 
od projektanta nebo stavební fi rmy).

Informace k programu lze získat 
na adrese http://www.mkcr.cz/kul-
turni-dedictvi/pamatkovy-fond/do-
tacni-programy/default.htm. 

 H. Švancárová, 
 odbor RUI MěÚ Šumperk

O příspěvek „na památky“ mohou jejich 
vlastníci žádat do pondělí 31. října

Hned několik zajímavých akcí pořádá 
v rámci Týdne knihoven, jenž připadá na 
dny od 3. do 8. října, šumperská Měst-
ská knihovna. Kromě setkání s nejmen-
šími a besedy o Libyi nabídne křest další 
knihy Vladimíry Krejčí a Václava Ro-
háče, jenž zahájí vý-
stavu dětských prací. 
Ve čtvrtek 6. října 
pak otevře své dve-
ře široké veřejnosti 
a ti, kteří se v Týdnu 
knihoven přihlásí za 
stálé čtenáře, mohou 
vyhrát zajímavé ceny.

„Noví čtenáři, 
kteří se přihlásí do 
knihovny v ulici 17. listopadu 6 nebo 
do knihovny Sever v Temenické ulici 
5 od 3. do 8. října, budou zařazeni do 
slosování o věcné ceny,“ prozrazuje ře-
ditelka knihovny Zdena Daňková. Vzá-
pětí dodává, že na zmíněné dny připra-
vuje knihovna Sever v rámci své půj-
čovní doby dvě zajímavé akce - kromě 
výstavy dětských prací Můj nejmilejší 
večerníček ze stejnojmenné soutěže to 
budou literární soutěže a hry nazvané 
Bibliohrátky.

Týden knihoven zahájí dětská půj-
čovna v ulici 17. listopadu v pondělí 
3. října v 9.30 hodin setkáním nazva-
ným Zadáno pro nejmenší, které je ur-
čeno všem, kteří chtějí pěstovat u svých 
dětí vztah ke knížce od nejranějšího 
věku. O den později, v úterý 4. října, 
budou prostory knihovny v ulici 17. lis-
topadu patřit od desáté dopolední křtu 
knihy Vladimíry Krejčí a Václava Ro-
háče Odporné dětství a strašní rodiče, 
na který naváže autogramiáda. Součas-
ně zde bude zahájena výstava dětských 
prací.

Večer věnovaný povídání o cestě To-
máše Janíčka, šumperského lékaře, do 

nitra Libye nazvaný Kosmické krajiny 
Libye s podtitulem Cesta trojího pozná-
ní připravila knihovna v ulici 17. listo-
padu na středu 5. října od 18.30 hodin. 
Díky speciálně upraveným terénním 
vozům se mu poštěstilo dostat se na 

místa, která patří 
k nejméně dostup-
ným na této planetě. 
„Tomáš Janíček se 
s přítomnými podělí 
o dojmy z přírod-
ních krás nekonečné 
pouště i krás histo-
rických památek. 
Zjistíte, jak může 
být poušť rozmanitá 

- klasická písečná, sněhobíle křídová 
i černá sopečná. Navštívíte také místa 
s pravěkými rytinami a malbami, antic-
ké památky i pouštní města a berberská 
sídla, z nichž řada je na seznamu pamá-
tek UNESCO,“ láká na přednášku, do-
plněnou o bohatou fotodokumentaci, 
Daňková. Vstupné je čtyřicet korun.

V rámci Dne otevřených dveří ve 
čtvrtek 6. října nabídne knihovna v uli-
ci 17. listopadu netradiční exkurzi po 
knihovně. „Lidé i školáci se budou moci 
podívat nejen do prostor, v nichž se 
čtenáři běžně pohybují, ale také do „zá-
kulisí“, bez kterého by se k nim knížky 
nedostaly. Prezentace se přitom zaměří 
na detaily, kterých si běžný čtenář při 
své návštěvě nepovšimne,“ vysvětluje 
ředitelka knihovny a upřesňuje, že ko-
mentované prohlídky budou probíhat 
od 9 do 16 hodin vždy po půl hodině. 
Kolektivům,  například školám, ovšem 
knihovnice doporučují dohodnout si 
předem individuální termín návštěvy - 
v případě budovy v ulici 17. listopadu 
na telefonu 583 214 588, u knihovny 
Sever v Temenické ulici pak na čísle 
583 215 530. -zk-

Šumperské knihovnice pořádají 
v rámci Týdne knihoven řadu akcí

Odbor ŽPR, MěÚ Šumperk zveřejňuje 
informaci (v rámci zákona o posuzování 

vlivu na životní prostředí), o vydání 
stanoviska k návrhu koncepce 
„Aktualizace programu rozvoje 

územního obvodu Olomouckého kraje.“ 
Do stanoviska je možné nahlížet na 

odboru ŽPR MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 
2. patro, kancelář č. 317 v úřední dny 

v pondělí a středu od 8 do 12 hod. 
a od 12.45 do 17 hod. a v ostatních 

dnech po předchozí telefonické 
domluvě na tel. čísle 583 388 317. 

Do předmětného stanoviska lze také 
nahlédnout v informačním systému SEA 

na internetových stránkách http://eia.
cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód 

koncepce MZP113K.
Odbor životního prostředí MěÚ 

Šumperk

Pojďte si s námi zacvičit 

Sport pro všechny TJ zve v roce 

2011/2012 na následující cvičení:

6. ZŠ, Šumavská ul.

Ženy (bodybuilding), cvičitelka 
Alena Kroupová, 

každé pondělí 19:30-20:30 hod.
Ženy starší, cvičitelka Alena Hájková, 

každý čtvrtek 18:00-19:00 hod.

1. ZŠ, ul. Dr. E. Beneše

Ženy, cvičitelka Radka Prokešová, 
každé úterý 18:30-19:30 hod.
Muži, míčové hry - odbíjená, 

cvičitel Jaroslav Navrátil, 
každé úterý 19:30-21:00 hod.
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8. září 1911 bylo již vše připraveno na slavnostní 
otevření nové radniční budovy naplánované na příš-
tí den. Pánové Oberleithner, Nader, Berger, Schöne 
a mnozí další si mohli oddychnout a vychutnávat 
šampaňské. Po mnoha měsících stála na náměstí 
nová šumperská radnice, jež nahradila budovu sta-
rou, původní, která vévodila Šumperku po mnohá 
staletí. V minulém čísle jsme připomněli její historii 
od počátků až do druhé poloviny 19. století. Dnes se 
přeneseme do století dvacátého.

Sbohem staré radnici
Již v roce 1899 rozhodlo vedení města, že vypíše 

soutěž na projekt nové radnice a první tři nejlepší 
návrhy odmění cenami. Avšak zastánci modernizace 
staré radnice mezi zastupiteli města se pokusili zachrá-
nit historickou budovu. Šumperský rodák, architekt 
Karl Benirschke, vypracoval návrh na její renovaci, 
ale vedení města ho zamítlo. A tak 9. dubna 1907 byl 
utvořen výbor pro výstavbu radnice, v jehož čele stál 
jako reprezentant správy města místostarosta Gustav 
Oberleithner. Po několika zasedáních předložil výbor 
23. dubna zastupitelstvu zprávu obsahující požadavky 
na architektonické zpracování návrhu nové radnice, 
aby vyhovovala požadavkům na tehdejší správu měs-
ta. V říjnu 1907 byly schváleny maximální náklady na 
výstavbu nové budovy ve výši 300 000 korun.

V roce 1908 začalo stěhování jednotlivých úřadů ze 
staré radnice do provizorních podmínek a 29. ledna 
1909 došlo k jednání o demolici staré budovy a byla 
vypsána veřejná soutěž na architektonické zpracování 
návrhu budovy nové. 6. března 1909 bylo uspořádáno 
slavnostní rozloučení se starou radnicí. Zahájily ho 
fanfáry z radniční věže při osvětlení okolních domů 
na náměstí. V přízemí na schodišti oznamoval pří-
chozím transparent: „Naposledy vítejte v těchto sta-
rých místnostech!“ Další nápis vyzníval optimisticky: 

„Nový život vykvete na ruinách k užitku a prospěchu 
občanů. Sláva Šumperku!“ Na obou osvětlených po-
schodích radnice bylo příchozím uchystáno občerst-
vení, klobásy, pivo a víno. Nabízeny byly i doutníky 
a upomínkové předměty, mezi nimi pohlednice staré 
radnice a sklenice s věnováním. 8. března byl z rad-
niční budovy vyňat první kámen a o pět dní později 
byla snesena báň věže a postupně odstraňováno zdi-
vo věže a následně zdi budovy. Demoliční práce byly 
ukončeny koncem května.

Do nového století s novou radnicí
Soutěžní návrhy na výstavbu nové radniční budo-

vy posuzovala porota ve složení: místostarosta Gus-
tav Oberleithner jako její předseda, okresní hejtman 
Franz Karger, starosta města Dr. Viktor Woelhelm, 

profesoři Vysoké školy technické ve Vídni Max von 
Ferstel a Leopold Simony, cís. král. hlavní inženýr 
Robert Eder, ředitel spořitelny Josef Wenzel, stavitel 
Franz Riesz, městský architekt Ernst Baier a stavitel 
Ernst Ullrich.

První cenu získal projekt se soutěžním názvem 
„Wahrzeichen“ architektů Karla Badstiebera a Eduar-
da Th umba, druhou cenou byl odměněn projekt ozna-
čený „An der Th ess“ a třetí cenou projekt „Städtebau“. 
Komise vyslovila uznání dalším třem projektům a do-
poručila je také k posouzení zastupitelům města.

18. června 1909 hodnotila městská rada komisí vy-
brané návrhy. K realizaci nového sídla městské správy 
vybrala návrh až z pátého místa s názvem „Vivant se-
quentes“ architektů Georga Bergera a Ludviga Schöna 
s odůvodněním, že vítězný návrh překročil stanovené 
náklady. K návrhu architektů Bergera a Schöna výbě-
rová porota předtím konstatovala, že postrádá umě-
leckou výlučnost a že hlavní architektonický motiv 
štítu silně připomíná radnici ve městě Ptuj, kterou 
projektoval jeden z členů poroty Max von Ferstel.

Za upřednostněním Bergerova a Schönova návrhu 

představiteli města zřejmě stály fi nanční zájmy šum-
perských komunálních politiků a podnikatelů, neboť 
Georg Berger byl po příchodu z Vídně usazen v Šum-
perku a s mnohými zastupiteli se dobře znal. Výběrové 
řízení tak zavání zmanipulováním. Na jednání vede-
ní města bylo konstatováno, že v případě Bergerova 
a Schönova návrhu jde o promyšlený projekt počítají-
cí s maximálními náklady na výstavbu radnice ve výši 
250 000 korun a bylo navrženo ho realizovat.

K položení základního kamene došlo 17. ledna 
1910. Od toho dne probíhaly práce na výstavbě nové 
radnice, na jejímž budování se podílely následující 
fi rmy: vedení stavby bylo svěřeno Hugo Naderovi ze 
Šumperka, traverzy a nosníky dodal Karel Müller ze 
Šumperka, svorníky Eduard Rotter ze Šumperka, ka-
menické práce provedl Josef Tannhäuser ze Žulové, 
pokrývačské práce Richard Hartel ze Šumperka, te-
sařské práce Johann Schmachtl a Haukovi synové ze 
Šumperka, klempířské práce Josef Rotter ze Šumper-

ka, práce s měděnou krytinou Heinrich Lefnär z Víd-
ně, zámečnické práce Eduard Th iel ze Šumperka, 
zavedení vodovodu a plynu s instalací hromosvodu 
provedl Karl Bezdiczka ze Šumperka, věžní hodiny 
dodali Ferdinand Matei ze Šumperka a Rudolf Th ön-
del z Uničova, malířské práce provedl Johan Jilg ze 
Šumperka, umělecké kamenické práce Roman Ku-
besch z Vídně, štukatérské práce fi rma Osuski a Fin-
da z Vídně, práce sklenářské Ignaz Dürr z Vídně, 
elektroinstalační práce Adolf Bezdiczka ze Šumper-
ka, betonářské práce fi rma Pittel a Brausewetter ze 
Šumperka, instalaci ústředního topení provedla fi r-
ma Zentral heizungswerke Aktiengesellschaft  z Vídně 
a fasádnické práce rakousko-uherská fi rma Terrano-
vaverwertung G.m.b.H. z Vídně.

9. září 1911 byla novostavba šumperské radnice 
slavnostně otevřena. V budově radnice bylo pamato-
váno také na restauraci a v jejím suterénu bylo v pro-
sinci 1911 otevřeno první stálé Saxingerovo kino pro 
160 diváků.  Z. Doubravský

 Dokončení v příštím čísle

Šumperská radnice slaví sto let od svého otevření

Demolice staré radnice v roce 1909.  
 Foto: Sbírky VM Šumperk

Návrh „Vivant sequentes“ architektů Georga Bergera 
a Ludviga Schöneho, který v soutěži skončil na pátém 
místě, schválilo vedení města k realizaci. 
 Sbírky VM Šumperk

Vítězný návrh nové radnice s názvem „Wahrzeichen“ 
nebyl nakonec realizován.  Sbírky SOA Šumperk

Výstavba nové radnice v roce 1910.  
 Sbírky VM Šumperk

Slavnostní otevření nové šumperské radnice 9. září 1911. 
 Sbírky VM Šumperk
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Výstavní síň „zaplní“ hlína

Zářijová muzejní výstava z cyklu Člověk tvůrce se 
zaměří na jeden z dalších přírodních materiálů, který 
člověk po staletí užíval k výrobě předmětů nejen pro 
svoji potřebu, ale i pro potěšení - hlínu. Ve výstavní 
síni se přitom představí archeologické, etnografi cké, 
historické i umělecké sbírky šumperského muzea. Vý-
stava bude zahájena ve čtvrtek 29. září úderem deváté 
hodiny dopolední a potrvá do 29. ledna 2012. -red-

Klasika Viva nabídne 
varhanistku Ivu Slancovou

Zářijové setkání úspěšného cyklu koncertů vážné 
hudby Klasika Viva chystají jeho pořadatelé na úterý 
27. září. Hudbymilovná veřejnost se přitom může těšit 
na vystoupení varhanistky Ivy Slancové, absolvent-
ky pražské Konzervatoře a Hochschule für Musik ve 
Würzburgu, jež v současnosti působí jako varhani-
ce a regenschori v kostele sv. Alfonse ve Würzburgu. 
Koncert začíná v 19 hodin v klášterním kostele Na-
nebevzetí Panny Marie a v programu zazní skladby 
J.S. Bacha, C.  Francka, F. Liszta a M. Regera. Vstupen-
ky v ceně osmdesáti a šedesáti korun si mohou zájem-
ci koupit v pokladně Domu kultury a v Regionálním 
a městském informačním centru. -zk-

Hudební cyklus láká 
na Gregoriánský chorál

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Cír-
kevní rok v hudbě pokračuje v říjnu svou druhou čás-
tí. Tentokrát nabídne Gregoriánský chorál - Historia 
für Kunigunde.

„Výběr ze sbírky gregoriánských zpěvů pro císa-
řovnu Kunigundu, tedy Kunhutu Uherskou, jež žila 
ve 13. století, je opravdovou raritou duchovní hud-
by. V podání sedmi profesionálních zpěváků Scholy 
Bamberg se budeme moci zaposlouchat do žalmů, 
modliteb, čtení a jiných zpěvů, které byly zhudeb-
něny k oslavě manželky Přemysla Otakara II, české 
královny a matky Václava II.,“ říká zakladatel cyklu 
Vít Rozehnal a dodává, že druhé setkání hudebního 
cyklu proběhne ve středu 5. října. Jeho dějištěm bude 
od 19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve 
Farním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red- 

Varhanistka Iva Slancová.  Foto: archiv

Tak už nám to začíná. Srpnový Zpravodaj přinesl po-
vídání o nadcházejícím půlstoletí Šumperského dětské-
ho sboru, a sotva jsme se rozkoukali po návratu z letního 
tábora, již nám na dveře klepe první velká akce sboro-
vých padesátin. Ve čtvrtek 29. září se do Šumperka sje-
dou tři výborné dětské sbory, aby společně zahájily naše 
tažení napříč jubilejní sezonou.

Šumperské děti před časem postupně navštívily Nový 
Jičín, Český Krumlov a Dačice. Tehdy, když novojičínský 
Ondrášek, českokrumlovská Medvíďata a Kvítek Dačice 
slavili svá sborová výročí. Seběhlo se to tak, že vždycky 
spolu s námi byly společně přítomny právě tyto tři sbory 
a vždycky se podařilo připravit nezapomenutelná setká-
ní. Letos neformální cyklus končí a povedený čtyřlístek 
se schází v Šumperku.

Naši hosté se nejdříve trochu poohlédnou po okolí 
a využijí babího léta k alespoň malé ochutnávce hor-

ských půvabů jesenické přírody. Také město nepřijde 
zkrátka. Kteréhosi dopoledne budete potkávat skupin-
ky uspěchaných sboristů dychtících nasbírat potřeb-
né informace a proměnit je v co nejlepší bodový zisk 
soutěže „Vítejte v Šumperku“. Připravujeme ji pro hos-
ty místo tradiční procházky s výkladem průvodce. Pak 
ovšem zpívání. Vystoupí domácí, a to i ti mladší, protože 
s péčí o sto dvacet návštěvníků budou pomáhat rodiny 
Barevných dětí a Plameňáků. Vystoupí hosté se svými 
programy a šumperské publikum bude mít možnost 
vnímat tři odlišné a současně vesměs výborné ukázky 
pěveckého kumštu naší přední sborové garnitury. A tak 
v pátek 30. září v 19 hodin rozezní prostor klášterního 
kostela hlasy čtyř sborových kamarádů, v sobotu 1. října 
v 18 hodin se k nim přidají i šumperská zpívající mlá-
ďátka a jiný, poněkud méně vážný program, předvedou 
všichni v Domě kultury Šumperk. Oba koncerty zakon-
čí sborová čtveřice nevelkým blokem společných zpěvů. 

V neděli 2. října dopoledne se rozloučíme s hosty 
a o půl hodiny později nás čeká milé setkání s těmi, kteří 
stáli ve sborových řadách v uplynulém půlstoletí. Eme-
ritní sborové členstvo se schází k první ze čtyř zkoušek, 
aby nastudovalo obsáhlý programový blok na závěr slav-
nostního koncertu, jímž padesátý sborový rok vyvrcholí 
o první květnovém víkendu 2012. Zahajovací zkouška 
bude nepochybně setkáním zajímavým a ve chvíli, kdy 
tyto řádky vznikají, je také setkáním notně tajuplným. 
Počet přihlášených se právě pomalu blíží ke třem stov-
kám. Kolik si jich udělá čas již na toto setkání? Víme jen 
tolik, že do naší zkušebny se určitě nevejdou. Chcete-li 
vidět opravdu hodně sborových pěvců všech generací 
pohromadě, zastavte se v neděli 2. října po desáté ho-
dině v klášterním kostele. K poslouchání to ještě úplně 
nebude, ale ten pohled si rozhodně nenechejte ujít. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS

Sborový čtyřlístek zahajuje padesátou sezonu 
šumperských zpěváků (o sborovém jubileu podruhé)

Dva byty v domě v Zahradní ulici 33 nabízí k pro-
nájmu město Šumperk. První z nich, obecní byt č. 6, 
č.o. 33, č.p. 2722, se nachází ve 3. nadzemním podlaží 
a sestává ze tří pokojů (20,90 m2, 12,21 m2, 12,17 m2), 
kuchyně (8,50 m2), předsíně (9,12 m2), koupelny 
(2,85 m2) a WC ((1,03 m2), sklepa (2,84 m2) a balkonu 
(2,87 m2). Způsob vytápění - ústřední, dálkové, ohřev 
vody - ústřední, centrální. Podlahová plocha bytu je 
66,78 m2. Měsíční nájemné je 3272 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
2300 Kč (každá další osoba asi 650 Kč). 

Druhý obecní byt č. 20 v Zahradní ulici č.o. 33, 
č.p. 2722, se nachází v 7. nadzemním podlaží a se-
stává ze tří pokojů (20,90 m2, 12,21 m2, 12,17 m2), 
kuchyně (8,50 m2), předsíně (9,12 m2), koupelny 
(2,85 m2) a WC ((1,03 m2), sklepa (3,53 m2) a balkonu 
(2,87 m2). Způsob vytápění - ústřední, dálkové, ohřev 
vody - ústřední, centrální. Podlahová plocha bytu je 
66,78 m2. Měsíční nájemné je 3289 Kč + nájemné za 
zařizovací předměty asi 200 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
2300 Kč (každá další osoba asi 650 Kč).

Žádosti o přidělení bytů je možno podat na majet-
koprávní odbor, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. 
správy majetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písemně 
volnou formou v termínu od pondělí 3. do pondělí 
24. října do 17 hodin. K žádosti je nutné doložit ná-
ležitosti uvedené ve „Směrnici Rady města Šumperka 

k přidělování obecních bytů“. Informace ke „Směr-
nici..“ lze získat na úřední desce MěÚ Šumperk, na 
www.sumperk.cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 na 
informacích nebo na majetkoprávním odboru v pří-
zemí (oddělení správy majetku). 

Zájemci si mohou oba byty v domě v Zahradní uli-
ci 33 prohlédnout ve středu 5. října. Prohlídka bytu 
č. 6 se uskuteční od 16 do 16.15 hodin, bytu č. 20 pak 
od 16.20 do 16.30 hodin.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílány 
poštou, ale budou k dispozici na MěÚ Šumperk, na 
odboru MJP po schválení v Radě města v termínu do 
30. listopadu. Žadatel s nejvyšším počtem bodů bude 
písemně vyzván k uzavření nájemní smlouvy. 

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Město nabízí k pronájmu dva obecní byty

Ztratil se vám pes?

Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze nalézt na adrese 
www.sumperk.cz v odkazu Úřední deska v sekci 
„aktuální oznámení“. V seznamu je třeba hledat 

slovní spojení „zatoulaný pes“. Zvolit lze také sekci 
„vyhledávání oznámení“ a zde do kolonky „hledat 
v názvu nebo textu“ zadat spojení „zatoulaný pes“ 

a v kolonce „zdroj oznámení“ vybrat 
„Městská policie“. 

Šumperský dětský sbor letos slaví jubilejní padesátou 
sezonu.Vstoupí do ní ve čtvrtek 29. září spolu s dalšími 
třemi dětskými sbory.  Foto: archiv
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Džemfest má nové webovky

Šumperský Džemfest se dává do gala! Říjen 
a s ním 12. ročník oblíbeného festivalu je „za dveř-
mi“ a pořadatelé připravili mnohé „zlepšováky“. 
Nový kabát si oblékly webové stránky festiva-
lu, které zájemci najdou na adrese dzemfest.cz.
„W e b o v k y mají nejen 
nový design, jehož autorem 
je kreativní grafi k Zdeněk 
N o v á č e k , ale jsou zde 
i nové odkazy a interaktivní 
rubriky. Ná- vštěvníci we-
bovek se také mohou vyjá-
dřit v anketě k letošnímu 
programu,“ připomněl za 
pořadatele Ondřej Polák. Vzápětí prozradil, že v hlav-
ním programu Džemfestu, který se uskuteční 21. říj-
na, zahrají kapely Mig 21, Prago Union a Livě Band, 
Udg, O5 a Radeček, Obzzor a návštěvníci uslyší také 
mistra ČR ve slam poetry Jana Jílka. -red-

Oddělení správy majetku majetkoprávního odboru 

MěÚ Šumperk děkuje za výbornou spolupráci 

společnosti T.P.V. MONT s.r.o. se sídlem Nádražní 846, 

Bludov, jež prováděla rekonstrukci rozvodů vody 

a kanalizace v domě v ulici Lidická 75, 77 Šumperk. 

Areálu temenické hasičské zbrojnice se blýská na lepší časy
Neutěšený stav temenické hasičské 

zbrojnice se rozhodla řešit šumperská 
radnice. Posudek statika totiž ukázal, že 
budova, postavená ještě za první republi-
ky, začíná být pro hasiče nebezpečná. Re-
konstrukce je přitom rozdělena do dvou 
etap, jako první se postaví nová velká 
garáž. Ta by měla být hotova do konce 
listopadu. Příští rok pak přijde na řadu 
výstavba vlastní zbrojnice.

„Stav zbrojnice je neúnosný, objevily se 
dokonce praskliny ve stropech, které bylo 
nutné podepřít. Dalo by se říct, že nám 
objekt padá na hlavu,“ řekl velitel jednotky 
temenických hasičů Pavel Koutný. Velkým 
problémem je podle něj také chybějící 

sociální zázemí. „Po výjezdu se nemáme 
téměř kde umýt a také výzbroj a výstroj 
čistíme improvizovaně,“ dodal velitel.

Opravu hasičské zbrojnice zvažovalo 
město, kterému objekt patří, již před sed-
mi lety. Tehdy nechalo zpracovat projekt 
rekonstrukce stávající budovy s garážemi 
a zajistilo stavební povolení. „To byly pod-
mínky, za nichž jsme mohli žádat o dotace 
na rekonstrukci. Navzdory usilovné snaze 
se však na potřebné peníze nepodařilo 
dosáhnout a zbrojnice za tu dobu značně 
zchátrala,“ objasnil Koutný.

Statický posudek z letošního roku, kte-
rý poukázal na havarijní stav objektu, se 
tak stal onou pověstnou poslední kapkou. 
Na jeho základě radní rozhodli, že se nej-
prve postaví prostorná garáž, do níž by 
se mohli hasiči s celým zázemím, včetně 
svolávacího zařízení a šaten, na čas přestě-
hovat, a příští rok se vybuduje v místech 
dnešní zbrojnice nová budova. „Původ-
ní projekt počítal s náklady kolem osmi 
milionů korun. Lze tedy předpokládat, 
že případná rekonstrukce by byla v sou-
časnosti ještě dražší,“ podotkl velitel jed-
notky, podle něhož je demolice stávající 
a výstavba nové zbrojnice nejlepším řeše-
ním. Současně připomněl, že původně se 
hovořilo i o tom, že by se zbrojnice přestě-
hovala do nevyužívané kotelny K5 v sou-
sedství baseballového hřiště. „Ukázalo se 
ale, že prostory jsou poměrně malé, takže 
by se objekt musel přestavět. A problema-
tický byl pro naši techniku i výjezd, což by 
si vyžádalo dopravní vyřešení,“ vysvětlil 
Koutný.

Do stavby nové prostorné garáže, která 

by měla v budoucnu sloužit především 
pro stání obou automobilových cisterno-
vých stříkaček, se zábřežská fi rma Ekozis, 
jež vyhrála výběrové řízení na dodavatele, 
pustila v pondělí 5. září. Investice, která 
by měla být hotova do konce listopadu, 
přijde na 1,885 milionu korun. Začátkem 
příštího roku by se pak měla zbourat bu-
dova vlastní „hasičárny“, kterou nahra-
dí nový, pravděpodobně dvoupodlažní 
objekt s potřebným zázemím pro hasiče 
v podobě šaten a sociálního zařízení pro 
špinavou očistu zásahových obleků a čis-
tou očistu osob, s kancelářemi, zasedací-
mi místnostmi, kuchyňkou a ložnicí pro 
mužstvo. Na jeho výstavbu se město po-
kusí získat dotaci od Olomouckého kraje. 
Konečnou podobu nové zbrojnice ukáže 
projekt, který by měl být hotov do konce 

listopadu. Zachovány přitom zůstanou 
obě dnešní garáže, které poslouží jako 
stání pro Ford Transit a pro uskladnění 
další techniky, včetně prostředků, které 
jednotka při své činnosti používá.

Temenickou jednotku, jejíž součástí 
je i lezecká skupina, tvoří celkem šest-
náct hasičů, včetně velitelů celé jednotky 
a družstev. Již deset let je zařazena v re-
žimu JPO 2, což znamená, že společně 
s profesionály z Hasičského záchranného 
sboru vyjíždí k většině zásahů v Šumper-
ku a okolí. Jen do konce letošního srpna 
zasahovala již u pětatřiceti událostí, více 
než polovinu představovaly požáry, ve 
čtrnácti případech šlo o technickou po-
moc a třikrát vyjela k nahlášené události 
zbytečně, neboť šlo o planý poplach. 

 Z. Kvapilová

Velitel jednotky temenických hasičů Pa-
vel Koutný ukazuje praskliny ve stropech, 
které bylo nutné podepřít.  Foto: -zk-

Během první etapy rekonstrukce zbrojnice se staví nová velká garáž, jež by měla být 
hotova do konce listopadu.  Foto: -zk-
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Esperantisté míří do Šumperka Studenti získávali zkušenosti v Řecku

Kam s vysloužilým elektrozařízením? K prodejci nebo na sběrný dvůr

Neobvyklé setkání budou od pátku 
7. do neděle 9. října hostit prostory Střední 
odborné školy v Zemědělské ulici. Sjedou 
se do nich členové Českého esperantského 
svazu ke svému celorepublikovému voleb-
nímu sjezdu. 

V Šumperku působí esperantský klub 
nepřetržitě již více než pětačtyřicet let a le-
tos byl pověřen organizací volebního sjez-
du. „Kromě vlastního jednání seznámíme 
české i zahraniční účastníky s naším měs-
tem, jeho bohatou historií a současností. 

S porozuměním nebude problém, protože 
všichni ovládají tento poměrně jednodu-
chý mezinárodní jazyk,“ uvedl Kvido Janík 
z místního esperantského klubu a připo-
mněl, že esperanto vytvořil před více než 
sto dvaceti lety polský lékař a polyglot 
Ludvík Lazar Zamenhof. Myšlence espe-
ranta a seznámení se s jeho základy bude 
věnována i přednáška Petra Chrdleho, kte-
rá je určena široké veřejnosti. Na programu 
je v pátek 7. října v 17 hodin v prostorách 
školy v Zemědělské ulici. -red-

Začátek června se pro jedenáct studen-
tů šumperské Střední odborné školy v Ze-
mědělské ulici stal jedinečnou příležitostí 
vyzkoušet si v praxi znalosti anglického ja-
zyka a současně se seznámit s prostředím 
a s provozem čtyř a pětihvězdičkových 
hotelů na ostrovech Rhodos a Korfu.

Zahraniční praxe byla zprostředková-
na agenturou HR Experts, zastoupenou 
Olgou Vlachou. Studentům zajistila praxi 
na čtyři měsíce. Studenti pracují na úseku 
stravování, a to buď v kuchyni, kde pro-

vádějí pomocné práce, nebo v restauraci 
jako obsluha klientů. Někteří studenti 
strávili svou praxi v plážovém baru díky 
tomu, že během studia na naší škole získa-
li Certifi kát Barmanské asociace.

Věříme, že studenti využijí získané zku-
šenosti a poznatky i ve svém profesním 
životě a doufáme, že exkluzivní nabídka 
HR Experts a oboustranně výhodná spo-
lupráce při naplňování odborné praxe 
studentů Cestovního ruchu bude probíhat 
i v následujících letech. E. Kostecká

Leoš Šimánek zve na 
zimní Nový Zéland

Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší 
planety s azurově modrým mořem, stále 
zeleným pobřežím a s čerstvě zasněžený-
mi vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý 
tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdal se 
kýženě očekávaného léta a vydal se zpět 
do zimy. 

Leoš s manželkou Lenkou, synem 
Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili 
na dlouhou cestu, tentokrát do Aotea-
roa - země dlouhého bílého mraku, jak 
nazývají Maorové, původní ostrovní 
obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. 
Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně 
poznávali novozélandské souostroví 
nacházející se mezi rovníkem a jižním 
pólem. V délce šestnácti set kilometrů 
se od severu k jihu řadí celý kaleido-
skop geografi ckých zajímavostí začína-
jící u písečných pláží s palmami, také 
v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigan-
tických kuželů sopek, gejzírů, barevných 
vulkanických jezírek s vařící se vodou 
či bublajícím blátem, podél křišťálově 
průzračných horských jezer, do velehor 
pokrytých ledovci. Ani tentokrát autor 
nefotografoval pouze přírodu, faunu 
a fl óru, ale věnoval se se svojí rodinou 
všemožným aktivitám. O své zážitky se 
podělí během velkoplošné panoramatic-
ké diashow v pondělí 3. října v 19 hodin 
ve velkém sále Domu kultury.

Vstupenky si mohou zájemci kou-
pit v předprodeji Domu kultury, tel.č. 
583 214 279 nebo v prodejně fi rmy Tilak 
v Krátké ulici 1, tel.č. 583 222 152.  -red-

Panoramatickou live-diashow nazvanou 
Nový Zéland - Zimní putován po ostro-
vech přírodních superlativů doplňuje vy-
dání stejnojmenné knihy.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Člověk tvůrce: Hlína Výstava z cyklu Člověk tvůrce bude 
 zahájena 29.9. v 9 hodin a potrvá do 29.1. 2012.
Hollarova  galerie Když se houby stanou vášní Výstava trvá do 25.9. 
Rytířský sál Experiment ze tmy Výstava nevidomého fotografa V. Fanty,
  doplněná o kolekci tyfl ografi ckých map velkých měst 
 Dany Fuxové trvá do 2.10.
 Robert Vano - Výběr z Platinové kolekce - fotografi e 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.11., proběhne 6.10. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Starý Šumperk - městská památková zóna v Šumperku 
 Výstava trvá do 15.1. 2012. 
Galerie mladých 100 let šumperské radnice (1911-2011) 
 Výstava trvá do 15.1. 2012. 
Akce v klášterním kostele: 30.9. v 19 hodin - koncert ŠDS a jeho hostů, 2.10. v 10 hodin - 
zkouška bývalých členů ŠDS k 50. výročí založení sboru, 9.10. v 19 hod. - koncert Oboroh
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 v září otevřen út-pá 
12- 16 hod., so a ne 10-14 hod., v říjnu je uzavřen. Otevírací doba Galerie Šumperska: 
út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

Otevírací doba v Den české státnosti - středa 28. září 

Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin * klášterní kostel 10-14 hodin 
Vstup zdarma

KINO OKO
Digitální 3D kino podle standardu DCI 

21.9. jen v 16.30 hodin  Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie
21.9. jen v 18.15 hodin  Šéfové na zabití, USA, komedie
21.9. jen ve 20 hodin  Jana Eyrová, Velká Británie, romantické drama
22.9. jen v 16.15 hodin  Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie
22.9. jen v 18 hodin  Green Lantern 3D, USA, akční fantasy  3D

22.9. jen  ve 20 hodin  Taxikář, USA, drama, thriller   Artvečer - FK
23.-25.9. jen v 16.15 hodin Saxána a Lexikon kouzel, ČR, rodinná komedie
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 3D

23.-25.9. jen ve 20 hodin  Muži v naději, ČR, komedie
26.9. jen v 17.45 hodin  Muži v naději, ČR, komedie
26.9. jen ve 20 hodin  Devínsky masaker, Slovensko, drama
27.-28.9. jen v 16 hodin  Šmoulové, USA, Belgie, rodinná dobrodružná komedie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
27.-28.9. jen v 17.45 hodin  Muži v naději, ČR, komedie
27.-28.9. jen ve 20 hodin  Jana Eyrová, Velká Británie, romantické drama
29.9. jen v 16 hodin Šmoulové, USA, Belgie, rodinná dobrodružná komedie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
29.9. jen v 17.45 hodin  Muži v naději, ČR, komedie
29.9. jen ve 20 hodin  Kůže, kterou nosím, Španělsko Artvečer - FK
30.9.-2.10. jen v 16 hodin  Šmoulové, USA, Belgie, rodinná dobrodružná komedie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
30.9.-2.10. jen v 17.45 hodin  Noc žraloka 3D, USA, horor, thriller  3D

30.9.-2.10. jen ve 20 hodin   Muži v naději, ČR, komedie
3.-5.10. jen v 17.45 hodin  Bláznivá, zatracená láska, USA, komedie, 
 romantické drama 
3.-5.10. jen ve 20 hodin  Drive, USA, thriller, akční fantasy
6.10. jen v 18 hodin  Nezvratný osud 5 3D, USA, horor   3D

6.10. jen ve 20 hodin  Rozkaz, Finsko, Německo, Řecko, historické drama  
 Artvečer - FK
8.-9.10. jen v 16 hodin  Na vlásku, USA, animovaná komedie, ČZ   
 Hrajeme pro děti
7.-9.10. jen v 18 hodin  Nezvratný osud 5 3D, USA, horor   3D

7.-9.10. jen ve 20 hodin  Drive, USA, thriller, akční fantasy 
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D= 3D projekce. 
Pozor: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DIVADLO ŠUMPERK
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
6.10. v 17 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  S2, VK, X  
7.10. v 19.30 hodin  Hrádek pro krále Hrádek, host Michal „Goody“ Zpěvák, 
 hraje Teens Jazzband Velké Losiny   VK  
8.10. v 19.30 hodin  Kočka na rozpálené plechové střeše  F, VK, X
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), barevné kresby Výstava trvá do 2.10.
  Josef Černý, „Ohlédnutí“, malba, kresba a grafi ka 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.10., proběhne 5.10. v 18 hodin.
Městská knihovna Cestou barev Výstava výtvarných prací žáků i učitelů ZŠ a SŠ 
 Pomněnka, trvá v půjčovně pro mládež do 30.9.
 Výstava dětských prací Výstava bude zahájena v půjčovně pro
 mládež 4.10. v 10 hodin.
 Kanada a Aljaška ve fotografi ích 
 Výstava v půjčovně pro dospělé trvá do 26.10.
 Výstava dětských prací Můj nejmilejší večerníček 
 Výstava v knihovně Sever potrvá od 3. do 8.10.
Divadlo Divadelní svět 1951-2011 Výstava fotografi í trvá do 2.10.
 Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla 
 Skřítek až na vrchol Králického Sněžníku - Historické 
 pohlednice ze sbírky šumperského sběratele Petra Možného
 Výstava ve spolupráci s Klubem českých turistů bude zahájena 
 4.10. v 17 hodin.

KNIHOVNA

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530Půjčovna 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. Ve středu 28.9. budou knihovny zavřeny.

VILA DORIS
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
28.9. od 9 do 16 hodin ve Vile Doris  Medový den Den plný her, 
 výtvarných aktivit a soutěží o včelách a včelařích
29.9. a 30.9. od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
1.10. v 7.30 hodin  Podzimní festival ptactva 
na Červenohorském sedle Vycházka v místě významné tahové cesty ptáků
 s pracovníkem správy CHKO Jeseníky
3.10. od 8 do 18 hodin Podzimní festival ptactva 
na Třemešských rybnících Ukázka odchytu, určování a kroužkování ptáků
4.10. od 17 hodin v MC Komínkov  Cvičení pro nastávající maminky
5.10. od 17 hodin v MC Komínkov Laktační poradna
5.10. a 7.10. od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
6.10.  Předporodní kurz, 1. lekce Inf. E. Pšenčíková, 
 tel. 731 186 053, psencikova@doris.cz
6.10. od 17 hodin v Rytíř. sále muzea VIA LUCIS: Setkání s fotografem Robertem Vano
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 + Mateřské centrum Ko-
mínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://
www.doris.cz

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

CENTRUM PRO RODINU

5.10. od 15.45 hodin v herně TTC v areálu kasáren  Škola stolního tenisu  Od 6 do 7 let
5.10. od 17 hodin v herně TTC v areálu kasáren Stolní tenis  Od 8 let
5.10. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Ketlované šperky 
 S sebou kleště, korálky
6.10. od 15 hodin v dílně  Železniční modelaření od A do Z
6.10. od 15.30 hodin v klubovně v 1. patře  Deskové hry
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 
583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Každý čtvrtek od 10.00 hodin ve „FS“  Sedmikrásek  Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
27.9. od 16 hodin v „U“  Logoterapie a existenciální analýza 
 P. Vaculková - poradenství, objednávky 
 na tel.č. 777 988 864.
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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
27.9. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
29.9. od 13.30 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory Hraje Mirox
7.10. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin  
Každé pondělí od 9.30 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení SM systém
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“ = Kavár-
nička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis
VIA LUCIS: Setkání s fotografem Robertem Vano 

Ve čtvrtek 6. října od 17 hodin v Rytířském sále Vlastivědného muzea
Robert Vano, světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny, maďarskými 

rodiči, nakonec v roce 1990 zakotvil v Praze. Zdá se, že čím v životě byl, tím byl rád. 
A nebylo toho málo. Narodil se roku 1948 a jeho rodištěm jsou Nové Zámky na Slovensku. 

Fotografi i nikdy nestudoval, řemeslu se podle vlastních slov naučil na ulici. K profesi ho 
dovedlo jeho původní povolání kadeřníka ve Spojených státech, kam odjel v roce 1967 
ve svých devatenácti letech. Zde pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro 
fotografy módy, později se prosadil jako fotograf světových módních časopisů. Po roce 

1989 se vrátil do Čech a zakotvil v Praze. Vydal několik fotografi ckých publikací, vystavoval 
v New Yorku, Miláně, Londýně a Praze. Roberta Vana ze všeho nejvíc proslavily mužské akty. 

Vstupenky v ceně 50 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, 
tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

Klub českých turistů odbor Šumperk a Značkaři Šumperk, 
DDM Vila Doris Šumperk, Obce Bludov a Ruda nad Moravou

pořádají v sobotu 1. října 

POCHOD PO ŠUMPERSKÉM PSANÍČKU

Memoriál Josefa Janků - 19. ročník a 15 LET ROZHLEDNY NA HÁJI

Pěšky: ze Šumperka: 12 km (Šumperk - U Červeného kříže - Háj - U Kostelíčku - 
Šumperk), 15 km (Šumperk - Zámeček - Háj - U Kostelíčku - Šumperk), 22 km (Šumperk 

- most přes Desnou - Zámeček - U Kostelíčku - Háj - Šumperk), 35 km (Šumperk 
- Dražník - Dlouhomilov - Šebená - Brníčko - Sudkov - Zámeček - U Kostelíčku - Háj 

- Šumperk), 50 km (Šumperk - Vikýřovice - Tulinka - Městské skály - Rejchartice - 
Prameny - Kopřivná - Nový hrad - Bohdíkov - Rovinka - Komňátka - U Kostelíčku 

- Háj - Šumperk) * z Bludova: 8, 18 km * z Rudy n. M.: 12, 16 km * Na kole: 
ze Šumperka: 45 km (Šumperk - Vikýřovice - Rapotín - Rejchartice - Prameny - Hynčice 

nad Mor. - Hanušovice - Raškov - Bohdíkov - Ruda n. M.- Hrabenov - Vápenice - 
U Kostelíčku - Vápenice - Šumperk)

Start: Šumperk DDM Vila Doris (z nádraží ČD rovně směr centrum asi 200  metrů 
po zelené značce) 7-10 hod. * Bludov - zahrada Kulturního domu 9-10 hod. 

* Ruda n. Mor. - Bistro - zast. BUS samoobsluha 8.30-10 hod.
Program: U Kostelíčku 10-16 občerstvení u Kostelíčku, 12-14 jízdy dětí na koních 

z Ranche Viktorie * Rozhledna Háj 11-14 výtvarné a pohybové aktivity pro děti 
na Háji, 12:00 zahájení výstavy k 90. výročí Klubu českých turistů, 13:00 vyhlášení 

výsledků soutěže Výlet do hor, výstava, 10-15 volný vstup na rozhlednu, pamětní list 
a příležitostné razítko, zdobení „výročního dortu“ na Háji. Přineste příspěvek z cesty: 

houbu, list, šišku či jinou přírodninu  
Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka překvapení!

Startovné: členové KČT, děti 20 Kč, ostatní 25 Kč (v ceně diplom + občerstvení- při dobrém 
počasí špekáček na trase pochodu). V Bludově se startovné neplatí.

DŮM KULTURY
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
27.9. od 10 hodin ve velkém sále DK  Elektrická pumpa Představení je určeno pro
 střední školy a II. stupeň ZŠ i pro širokou 
 veřejnost. 
27.9. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Iva Slancová
1.10. od 18 hodin ve velkém sále DK  50 let Šumperského dětského sboru: ŠDS,
 Kvítek Dačice, Ondrášek Nový Jičín
 a Medvíďata Český Krumlov
2.10. od 10 hodin ve velkém sále DK  O statečném Jankovi  Pohádka 
 Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
3.10. od 19 hodin ve velkém sále DK  Leoš Šimánek: Nový Zéland 
 Panoramatická diashow
9.10. od 18 hodin v klášterním kostele Oboroh
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.

Po loňské úspěšné sezoně připravil 
DDM Vila Doris další ročník cvičení 
Ta j-či. Probíhat bude od začátku října do 
konce května každý pátek od 17.30 do 
19 hodin tradičně v tělocvičně „Komína“ 
v Komenského ulici. Cvičení je opět urče-
no pro úplné začátečníky.

Letos se bude probírat základní sestava 
dvaceti čtyř prvků stylu Jang a přícho-
zí se navíc naučí sestavy Ohnivá koule, 
osm prvků Jang a Budhovy ruce. Hlavně 
ovšem jde o pohodové cvičení pro každé-
ho, kdo nechce jen sedět u počítače či tele-
vize a chce pozitivně ovlivnit svoje zdraví. 

Taj-či je tradiční čínské cvičení, při 
němž cvičenci zlepší pomalými koordi-
novanými pohyby svůj zdravotní stav, 
zvýší svoji životní energii a zlepší pohy-
bový a oběhový systém. Vyrovnáním levé 
a pravé mozkové hemisféry se dostaví 
celkové zlepšení života. Říká se, že jde 
o tzv. meditaci v pohybu. První polovi-

na cvičení je protahovací a uvolňovací 
rozcvičkou, ve druhé pak probíhá nácvik 
prvků sestav. Cvičení povede zkušený tre-
nér II. třídy Jaroslav Voráč (www.javorac.
com), který je členem pražského Českého 
centra tradičních čínských cvičení (www.
wudang.cz).

Cvičit může každý, kdo zvládne běžnou 
chůzi. Zájemci se mohou dostavit přímo 
na cvičení a ve volném cvičebním oděvu 
a sálové obuvi absolvovat první tři kurzy 
na zkoušku zdarma. Pokud jim cvičení 
bude vyhovovat, teprve pak se mohou zá-
vazně přihlásit a uhradit cenu kurzu. Ho-
dina cvičení stojí 40 Kč, studenty do 26 let 
přijde jen na 28 Kč a seniory od šedesáti 
let na 32 Kč. Výhodnou cenu umožnil 
vstřícný přístup DDM Vila Doris. Více 
informací podá trenér Jaroslav Voráč 
e- mailem jaroslav.vorac@seznam.cz nebo 
na telefonu 602 787 687.  J. Ondráček, 
 DDM Vila Doris

Na Komíně se bude opět cvičit Taj-či

KLUB SUTEREN LOUNGE, H-CLUB
30.9. v 19.30 hodin v HC  City Kill (N), Th e Drain (CE), Th e Finally (CZ)
1.10. v 19.30 hodin v HC  Anyway + Trubadoors
6.10. v 19.30 hodin v SL  Bluesberg Olomouc
Bližší informace: Suterén - lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz, 
HC  =  H-club, SL = Suteren lounge, letní scéna za divadlem.


