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Kraj ocenil 
dva šumperské 
pedagogy 

Město rozdalo 
prestižní ocenění 
v několika kategoriích  

Výjimky z platby 
za svoz odpadu 
stanoví vyhláška 2 2 3, 7 5

V hlavní roli šumperské osobnosti, 
dětský sbor, virtuální univerzita třetí-
ho věku, mladí jazzoví hudebníci, níz-
koprahové denní centrum, ekologové 
z Vily Doris a pekárnička v historic-
kém objektu. Těm všem se letos dostalo 
uznání v podobě prestižních Cen měs-
ta. Radnice tak ocenila práci a skutky 
jednotlivců i organizací a firem v uply-
nulém roce. 

Zastupitelé v roli porotců letos udělili 
na návrh občanů ocenění v devíti kate-
goriích. Bez vítězů ponechali kategorii 
Dům roku v oblasti novostavby, navrhli 
však udělení Zvláštní ceny města Šum-
perka Ludmile Švédové za celoživotní 
přínos v oblasti sportu. Nejprestižnějšího 
ocenění za přínos městu se pak dostalo 
sportovci Františku Čechovi. -kv-

Město rozdalo prestižní 
ocenění za loňský rok

Farmářské trhy proběhnou v pátek         
4. května.      Strana 2

Zdá se neuvěřitelné, že „do Motýla“ 
se v Šumperku chodí zpívat již pade-
sát let. Více v rozhovoru s jeho sbor-
mistry.     Strany 4, 6, 7

V aukční síň se ve čtvrtek 12. dub-
na proměnily prostory půjčovny pro 
dospělé v šumperské městské kni-
hovně.      Strana 5 Novopečení držitelé Cen města za rok 2011 se v závěru večera sešli na jevišti.  Foto: P. Kvapil

Část Jesenické ulice 
uzavřely práce 
na vodovodu 

Rozhled z Rabštejna.  Foto: J. Janda
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Tip na výlet: Malínskou roklí 
na Kamenný vrch a Rabštejn

Středně náročná trasa dlouhá 18,5 km. Do Nového 
Malína můžeme dojet vlakem i autobusem. Od vla-
kového nádraží se vydáme po zelené směr Malínská 
rokle. Podél trati dojdeme k silnici, dáme se doleva 
a stoupáme na horní okraj vesnice. Od rozcestníku 
Malínská rokle pokračujeme po zelené podél potoka 
po kamenité cestě. U rozcestníku U Hráze přejdeme 
kamenitou silnici a pokračujeme prudším stoupáním 
lesem po zelené. Tu opustíme u rozcestí Pod Smrční-
kem a dál jdeme po červené. Značka po třiceti met-
rech uhýbá vlevo a vede na rozcestí, z něhož dojdeme 
na vrchol Kamence po cestě značené červeným troj-
úhelníkem. Z Kamence je pěkný výhled na Hrubý Je-
seník a Hanušovickou vrchovinu.

Vrátíme se stejnou cestou zpět na rozcestí a po čer-
vené klesáme lesem k rozcestí Nad Říjištěm a odtud 
stále dolů po kamenité cestě a poté po lesní pěšině na 
rozcestí Pod Kamencem. Pokračujeme po červené na 
lesní křižovatku Hvězda s posezením. Odtud jdeme 
po červené k sezonnímu hostinci na louce pod Rab-
štejnem a odbočkou na samotnou zříceninu středo-
věkého hradu. Od Rabštejna pokračujeme po modré, 
která nás dovede do sedla Skřítek k autobusové za-
stávce na hlavní silnici mezi Šumperkem a Rýmařo-
vem. Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 

 vydalo město Šumperk 2004

Galerie Šumperska se proměnila v pohádkový les

Do kouzelného pohádkového světa se mohou vydat 
malí i velcí návštěvníci šumperského muzea. To připra-
vilo výstavu nazvanou Z pohádky do pohádky. 

Výstava je instalována v Galerii Šumperska, která se 
na několik měsíců proměnila v pohádkový les s perní-
kovou chaloupkou, zvířátky, jezírkem, čarodějnicí i čer-
tem. Velkým lákadlem je monumentální tříhlavý drak, 
s nímž  bojuje udatný Honza. O kousek dál sní v hradní 
komnatě obrostlé růžemi svůj stoletý sen Šípková Rů-
ženka v nádherných klasicistních šatech z druhé polo-
viny 18. století. Aranžované scény doplňují vystavené 
exponáty, počínaje historickými loutkami přes obrázky 
na skle až po vyřezávané fi gurky pohádkových postav.

Pro nejmenší návštěvníky jsou prostřednictvím in-
stalovaných scén připraveny příběhy devíti klasických 
českých pohádek, a to Červená Karkulka, Perníková 
chaloupka, Smolíček pacholíček, O Budulínkovi, Jak 

zvířátka stavěla domeček, O Šípkové Růžence, O prin-
cezně a drakovi, Čertův švagr a Ošklivé káčátko. „Děti 
se v této rovině seznámí nejen s dnes už možná zapo-
menutými pohádkami, ale také s různými muzejními 
exponáty, ať již to jsou preparáty zvířat počínaje zajícem 
až po medvěda, nebo perníkové formy, obrázky na skle, 
loutky či krásné šaty Šípkové Růženky,“ říká ředitelka 
muzea a autorka výstavy Marie Gronychová.

Starším dětem pak jsou určeny informace o vybra-
ných pohádkových hrdinech, například o čertech, dra-
cích nebo o ježibabě a čarodějnicích, a také informace 
o zvířecích aktérech pohádek. „Tato část, nazvaná Mýty 
a fakta, je umístěna na interaktivním monitoru,“ upo-
zorňuje Gronychová a dodává, že dospělí návštěvníci si 
nepochybně rádi připomenou krásné pohádky a navíc 
mohou obdivovat unikátní sbírkové předměty, které 
jsou v jednotlivých scénách vystaveny.  -kv-

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Paměť map, část první: S mapou se neztratíš 
Výstava trvá do 6.5.
▶ Když jsem já sloužil to první léto 
Etnografi cká výstava, která bude zahájena 31.5. v 17 ho-
din, potrvá do 30.9.

Rytířský sál
▶ Koloniál u pana Bajzy Výstava trvá do 1.5.
▶ Aleš Motýl - OBRAZY Vernisáž výstavy, která po-
trvá do 24.6., proběhne 5.5. ve 12 hodin v rámci oslav 

50. výročí Šumperského dětského sboru. 

Stálá expozice VM v Šumperku
▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Galerie Šumperska 
▶ Z pohádky do pohádky Výstava trvá do 16.9.

Galerie mladých
▶ Jsme tu s Vámi… Vernisáž výstavy prací dětí s au-
tismem ze školy v Hanácké ul., která potrvá do 3.6., 
proběhne 3.5. v 17 hodin. 
Bližší informace: VM Šumperk, Hl. třída 22, tel.č. Z pohádky do pohádky

Obzvlášť působivá pro děti je scéna s tříhlavým drakem a princeznou.  Foto: -pk-

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků.
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Výkopové práce komplikují od minu-
lého pondělí dopravu v Jesenické ulici. 
Jeden z pruhů této výpadovky směrem 
na Rapotín totiž v prostoru před vlako-
vým nádražím obsadili „vodaři“. V nej-
bližších pěti měsících bude v úseku od 
budovy městské úřadovny po vjezd na 
autobusové nádraží postupně probíhat 
rekonstrukce vodovodu, kanalizačních 
šachet, plynovodu a chodníku. 

Především řidiči tak musejí počítat 
s tím, že stavební práce s sebou přinášejí 
dopravní komplikace. Až do 30. června 
bude doprava v Jesenické ulici částečně 
omezena. Průjezdný je pouze pruh od 
Rapotína směrem na Bludov. V opačném 
směru pak je Jesenická ulice v úseku mezi 
křižovatkami M.R. Štefánika a Roose-
veltovou uzavřena. Vjet sem může jen 
dopravní obsluha. Objížďka je přitom ve-

dena od první světelné křižovatky ulicemi 
Žerotínovou, Dolnostudénskou, Uničov-
skou a Vikýřovickou zpět na ulici Jesenic-
kou. Místní a ti, kteří směřují do města, 

pak mohou uzavřený úsek objet ulicemi 
M.R. Štefánika a 28. října přes Masaryko-
vo náměstí a dále ulicemi Jeremenkovou 
a Rooseveltovou. -kv-

Již podruhé budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat potra-
viny a další produkty přímo od výrobců. 
V pátek 4. května obsadí prodejci dvě 
desítky stánků rozesetých v prostoru na 
Hlavní třídě mezi obchodním domem 
a hotelem Grand. V rámci farmářských 
trhů, které připravila místní Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, si budou moci příchozí nakoupit 
od osmé raní do čtvrté odpolední.

„Oproti loňsku sice začínáme o ho-
dinu dříve, ale většina prodejců vydrží 
až do odpoledne, takže dobu konání 
do 16 hodin se nám podařilo garanto-
vat,“ říká Lucie Hošková ze šumperské 
Okresní Agrární komory. Současně 
připomíná, že na tržišti se mohou 
prodávat výhradně výrobky z vlast-
ní produkce. Vyloučena je nabídka 
importovaných produktů a výrobků 
a také spotřebního a průmyslového 
zboží s výjimkou řemeslných výrobků. 
Na bezpečnost prodávaných potravin 
přitom opět dohlížejí zástupci Krajské 

hygienické stanice, Krajské veterinární 
správy a Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce, která dbá na bezpeč-
nost potravin a správné podmínky 
prodeje. Okresní Agrární komora pak 
kontroluje nejen dodržování tržního 
řádu, ale také původ výrobků a u eko-
logických výrobků jejich správné zna-
čení. „Díky této spolupráci se nám daří 

držet prodej na mnohdy vyšší úrovni, 
než je tomu v kamenných obchodech, 
rovněž značení BIO mohou zákazníci 
naprosto důvěřovat,“ ujišťuje Hošková.

Zájemci o prodej mohou získat po-
drobné informace na www.oaksum-
perk.cz. Zde je rovněž zveřejněna                       
přihláška k účasti na šumperských 
trzích. Současně s pozvánkou na far-
mářské trhy obdrželi a obdrží výrobci 
z regionu přihlášku do soutěže Regio-
nální potravina. Její vítěz smí po čtyři 
roky užívat logo, jež garantuje stopro-
centní český původ s tím, že sedmdesát 
procent surovin pochází z regionu. Vý-
robci s tímto logem jsou pro zákazníky 
značkou kvality a originality. „U nás na 
trzích se jím mohou pyšnit například 
manželé Poštulkovi z Loštic se svým 
Tvarůžkovým šátečkem či svatební 
koláčky a játrový sýr jesenické Střední 
odborné školy. V této souvislosti chci 
požádat Šumperany, aby na regionální 
výrobce, o nichž vědí a kteří kteří si  to 
zaslouží, upozornili. Své tipy mohou 
posílat na Okresní Agrární komoru do 
konce dubna, přihlášky do soutěže pak 
přijímáme do soboty 12. května,“ zdů-
razňuje Hošková. -kv-

Již podruhé ocenilo olomoucké 
hejtmanství nejlepší pedagogy střed-
ních, vyšších odborných, speciálních 
a základních uměleckých škol v Olo-
mouckém kraji za jejich záslužnou 
práci. Nově pak mohli získat ceny rov-
něž zaměstnanci dětských domovů, 
pedagogicko-psychologických pora-
den a domů dětí a mládeže. Ocenění 
Pedagog Olomouckého kraje 2012 
v podobě čestného uznání a plake-
ty s J.A. Komenským předal patnácti 
nejlepším pedagogům hejtman Mar-
tin Tesařík. Mezi oceněnými byli i dva 
šumperští učitelé.

„Chceme touto formou připomenout 
široké veřejnosti významnou úlohu uči-

telů v naší společnost a důležitost vzdě-
lání pro mladou generaci,“ zdůraznil 
Martin Tesařík. Nominace jednotlivých 
kantorů mohli do poloviny února za-
sílat ředitelé škol a školských zařízení, 
výběr těch nejlepších napříč Olomouc-
kým krajem pak dostal za úkol výbor 
pro výchovu a vzdělávání při krajském 
zastupitelstvu. Čestné uznání spolu 
s plaketou obdrželi při příležitosti Dne 
učitelů v prostějovském Městském di-
vadle i dva pedagogové ze Šumperka. 
Kraj tak ocenil celoživotní práci šesta-
sedmdesátiletého Květoslava Vykydala, 
který stále učí na místním Gymnáziu, 
a rovněž práci sbormistra Šumperského 
dětského sboru Tomáše Motýla. -kv-

Pruh v Jesenické uzavřely práce na vodovodu

Kraj ocenil dva šumperské pedagogy

Do města se opět sjedou farmáři

Ocenění za celoživotní práci převzal 
Květoslav Vykydal ze šumperského 
Gymnázia.  Foto: -kú-

Pruh výpadovky směrem na Rapotín uzavřely výkopové práce.  Foto: -pk-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
      Památku padlých 
připomene setkání 

Hrdinství moravských vlastenců 
umučených nacisty v samém závěru 
druhé světové války si obyvatelé Šum-
perka i blízkého okolí připomenou již 
tradičně u památníku na Bratrušovské 
střelnici. Vzpomínková akce u příle-
žitosti osvobození naší vlasti, kterou 
pořádají šumperská radnice a místní 
organizace Svazu bojovníků za svo-
bodu, proběhne ve čtvrtek 3. května                                                                       
v 9 hodin. Pro zájemce bude přista-
ven na parkovišti u hotelu Grand 
v 8.40 hodin autobus, který bude mít 
zastávku rovněž u restaurace „Pod 
Kaštanem“ v ulici Gen. Krátkého. -kv-

 Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kaná-
le č. 3, pokračují. Na programu jsou 
vždy první středu v měsíci v době od 
8.30 do 10 hodin, první pátek v měsíci 
v době od 18 do 19 hodin a také první 
sobotu v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 2. května dopoledne bude 
hlavním tématem Intervenční cent-
rum Olomouc a domácí násilí, o nece-
lé tři hodiny později, ve 12.45, usedne 
k mikrofonu starosta města Zdeněk 
Brož, aby besedoval se žáky místních 
„základek“. V pátek 4. května pak 
bude řeč o činnosti dobrovolných 
hasičů a o životě v obcích Vikýřovice 
a Dolní Studénky a v sobotu 5. květ-
na se bude mluvit o tom, jak funguje 
politická strana, konkrétně TOP 09. 
Bližší informace lze nalézt na www.
sumperk.cz.  -red-

      Broumovská 
Diakonie organizuje 
sbírku ošacení

Máte doma nepotřebné oblečení, 
obuv, hračky, ale i funkční menší spo-
třebiče či cokoliv vyřazeného z ku-
chyně a je vám líto to vyhodit? Pak 
můžete využít sbírky, kterou v sobotu 
12. května pořádá v Šumperku ob-
čanské sdružení Diakonie Broumov. 
Na šumperském nákladovém nádraží, 
jež se nachází za objektem někdejšího 
skladu Zemědělského zásobování a ná-
kupu, bude od 9 do 17 hodin přista-
ven vagon, u něhož bude zaměstnanec    
Diakonie darované věci přebírat. Věci 
by měly být zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem 
nepoškodily. Bližší informace mohou 
zájemci získat na tel.č. 224 316 800, 
224 317 203 nebo na adrese  www.
diakoniebroumov.org. -kv-

       Daří se nám držet 
prodej na mnohdy 
vyšší úrovni, než 
je tomu v kamenných 
obchodech.

Lucie Hošková, 
Okresní Agrární komora
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Ceny města za rok 2011

Cenu v kategorii Kultura udělila letos 
šumperská radnice Šumperskému dět-
skému sboru. Ten založil v říjnu 1962 
Alois Motýl, pod jehož vedením se stal 
úspěšným pěveckým tělesem. V sou-
časnosti v práci se sborem pokračuje 
syn Aloise Motýla Tomáš, kterému od 
roku 2005 pomáhá sbormistryně Hele-
na Stojaníková. Sbor je dobře fungující 
společenství sto osmdesáti dětí ve věku 
od šesti do osmnácti let, a to ve čtyřech 
samostatných odděleních: Růžové děti, 
Barevné děti, Plameňáci a Motýli. 

Motýli Šumperk za dobu své existence 
koncertovali ve většině evropských zemí 
a na svém kontě mají řadu ocenění z me-
zinárodních soutěží. Koncertují pravidelně 
nejen v Olomouckém kraji, ale spolupra-
cují s dalšími pěveckými sbory po celé 
České republice. Dávají také prostor pro 
vzájemná setkávání zpěváků formou orga-
nizace společných koncertů a přehlídek.

V kategorii kultury se ocenění dočka-
la společnost Pramet Tools, jež se zabývá 

výrobou nástrojů ze slinutých karbidů. 
V Šumperku funguje téměř dvaašedesát 
let, z toho dvanáct pod hlavičkou švéd-
ských majitelů. Své výrobky vyváží do 
padesáti zemí, zastoupení má společnost 
v jedenácti zemích světa a od roku 2008 
vlastní výrobní závod v Moskvě. V roce 
2011 otevřel Pramet své další zastoupení 
v čínské Šanghaji.  

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích

Nepochybně nejprestižnějším oce-
něním, které šumperská radnice již 
několik let uděluje, je Cena za přínos 
pro město. Do pomyslné šumperské 
síně slávy letos uvedl starosta města 
Zdeněk Brož dlouholetého tenisového 
závodníka a trenéra Františka Čecha.

Se šumperským tenisem spojil 
František Čech svůj život v roce 1950, 
kdy se stal členem oddílu tenisu ČOS 
Šumperk. Závodně hrál za družstvo 
dorostu a dospělých krajský přebor 
a třináct let působil ve II. tenisové lize. 
Od svých pětačtyřiceti let se pak věnuje 
seniorskému tenisu. Dnes šestasedm-
desátiletý sportovec je dvacetinásob-
ným vítězem velké ceny seniorů. Loni 
byl nominován do reprezentačního 
mužstva seniorů pro mistrovství světa 
v Turecku. S družstvem seniorů získal 
v mužské kategorii nad pětasedmde-
sát let bronzovou medaili. „František 
Čech patří mezi ty, kteří nás dělají lep-
šími, a to nejen jako sportovec, ale pře-
devším jako člověk. Je mi velkou ctí, že 

mu mohu toto ocenění předat,“ řekl 
během slavnostního předání ocenění 
šumperský starosta Zdeněk Brož.

Kromě tradičních ocenění schvá-
lili letos zastupitelé udělení Zvláštní 
ceny města Šumperka Ludmile Švé-
dové za celoživotní přínos v oblasti 
sportu. Někdejší reprezentantka Čes-
koslovenska ve sportovní gymnastice 
je totiž první šumperskou držitelkou 
olympijskou medaile.

Pětasedmdesátiletá Ludmila Švé-
dová-Schönová má na kontě úspěchy, 
které jí většina sportovců může závi-
dět: dvě stříbrné medaile ze světových 
šampionátů v Moskvě a Praze a jedno 
stříbro z Letních olympijských her 

v Římě v roce 1960. Ke sportu ji přive-
dl tatínek a paní Ludmila se postupně 
vypracovala mezi naši gymnastickou 
špičku. Obrovský úspěch přišel na 
Mistrovství světa v roce 1958 v Mosk-
vě, odkud přivezla stříbrnou medaili. 
O dva roky později stála na stejné příč-
ce na olympiádě v Římě, kde stříbro 
získalo družstvo gymnastek. V týmu 
tehdy byla také Eva Bosáková i Věra 
Čáslavská. „Byly jsme výborná parta. 
Před olympiádou jsme měly tvrdý tré-
ninkový plán, dva měsíce jsme dřely 
dvoufázově. My co jsme nebyly z Pra-
hy, jsme znali jen tělocvičnu a hotel,“ 
zavzpomínala Ludmila Švédová, jejíž 
zásluhou se stal Šumperk na dlouhá 
léta základnou československé ženské 
gymnastiky, probíhala zde soustředě-
ní před všemi vrcholovými světovými 
soutěžemi. Sportovní kariéru ukonči-
la tato šumperská sportovkyně o dva 
roky později po světovém mistrovství 
v Praze, odkud má rovněž stříbrnou 
medaili. V roce 1959 pak byla oceněna 
titulem mistryně sportu.

Paní Ludmila vychovala dvě dce-
ry a práci našla v šumperské Metře. 
S gymnastikou neskončila, dlouhé 
roky ještě trénovala děti a i dnes je 
ochotná vypomoci při organizaci je-
jich závodů. 

Cena za přínos městu

Zvláštní cena za celoživotní 
přínos v oblasti sportu

Ludmila Švédová je první šumper-
skou držitelkou olympijské medaile.

Kultura

Podnikání

Sport

Vzdělávání seniorů formou Univerzity 
třetího věku má v naší republice více než 
dvacetiletou tradici, v šumperském re-
gionu funguje pod hlavičkou Akademie 
J.A. Komenského a fakulty provozně- 
ekonomické pražské České zemědělské 
univerzity. Obě instituce zajišťují v Šum-
perku vzdělávání pro široké spektrum 
obyvatel města i regionu. Jejich aktivity 
zasahují do všech věkových kategorií 
populace a zvyšují úroveň vzdělání ne-
jen ekonomicky aktivním občanům, ale 
i seniorům. V současnosti přitom probí-
há druhý ročník tříletého studia pro tři 
desítky seniorských účastníků, kteří tak 
mohou pokračovat v plnohodnotném 
životě i v poměrně vysokém věku.

Zúčastnila se Mistrovství světa veterá-
nů v atletice v californském Sacramentu, 

odkud přivezla zlato v hodu oštěpem za 
výkon 33,90 metru. Bodovala i během   
II. Evropských her v italském Ligna-
nu, kde v oštěpu obsadila první místo 
za výkon 35,73 metru a navíc získala 
zlato ve vrhačském pětiboji. Letos její 
oštěp dopadl na hranici 36,45 metru, 
a to v Olomouci během českého šampi-
onátu, kde také vyhrála. Byl to nejlepší 
světový výkon v její kategorii. O kom je 
řeč? O šumperské oštěpařce Jarmile Kli-
mešové, které zastupitelé udělili Cenu 
města za rok 2011 v kategorii Sport.

 V kategorii sociálních služeb se letos 
„akademici“ rozhodovali mezi devíti 
nominovanými – z nich nejvíc preferen-
cí získalo nízkoprahové denní centrum 
Armády spásy, jež nabízí lidem bez do-
mova bezpečný prostor, kde si mohou 
přes den odpočinout, ohřát se, dát si 
teplou polévku a čaj, využít nabízeného 
hygienického servisu a skladu ošacení. 
Kvalifikovaní pracovníci tu navíc po-
skytují bezplatné sociální poradenství. 
Snahou je tyto lidi motivovat, aby svou 
nepříznivou sociální situaci začali řešit 
a pokusili se znovu začlenit do společ-
nosti. Pracovníci denního centra pomá-
hají potřebným s vyřizováním dokladů, 
s hledáním zaměstnání, podporují je 
v převzetí zodpovědnosti za svůj ži-
vot a pomáhají jim s aktivním řešením 
vlastní situace.

    Pokračování na straně 7

Ocenění převzal ředitel společnos-
ti Pramet Tools Petr Beneš.  
 Foto: Trifoto

Vzdělávání

Jarmile Klimešové předal ocenění 
náměstek olomouckého hejtmana 
Radovan Rašťák.

Významný počin v humanitární 
a sociální oblasti

„Tenisový loket? Ten jsem nikdy ne-
měl. Co to je?,“ odpověděl s úsmě-
vem na otázku moderátorů, zda se 
někdy potýkal s problémem teniso-
vého lokte, stále velmi vitální Fran-
tišek Čech.
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Výročí ŠDS

Spolupráce s dětmi, to je radost 
a potěšení, shodují se sbormistři
Pokud existuje nějaký šumperský fenomén, pak je 

to nepochybně Šumperský dětský sbor. Zdá se neuvě-
řitelné, že „do Motýla“ se chodí zpívat již padesát let. 
Během nich prošlo sborem 2035 dětí, jež nastudovaly 
stovky skladeb, absolvovaly stovky koncertů i soutěží, 
vyzpívaly stovky ocenění a „zamilovaly“ se do letních 
soustředění na Švagrově, kam před stávající rekon-
strukcí jezdily posledních devětadvacet let a kam se 
příští rok hodlají opět vrátit.

Většině Šumperanů netřeba připomínat, že sbor 
založil Alois Motýl a vytvořil z něj jedno z našich 
nejlepších dětských sborových těles. Dirigentskou 
taktovku od něj převzal syn Tomáš a s ní i svým způ-
sobem rodové „prokletí“. „Byl jsem mezi těmi, kteří 
se sborem začínali. Na konci sezony to bude padesát 
let. Až do svých pětadvaceti jsem byl pevně rozhod-
nut, že sbor vést nebudu, protože jsem viděl, jaká je 
to pro otce šílená zátěž. Pak jsem ale dostal za úkol 
řídit sbor ve škole, na níž jsem učil, a od roku 1981 
to mám jako profesi,“ říká Tomáš Motýl, který sboru 
věnuje nejen čas pracovní, ale i většinu času osobní-
ho. „Přestože mě tato práce nesmírně baví a považuji 
za velkou životní výhru, že mi byla dopřána, cítím 
už jistou únavu. Jsem proto moc rád, že jsem našel 
výborného prvního důstojníka, který si v pravý čas 
nasadí kapitánskou čepici,“ usmívá se sbormistr, kte-
rého jsem, vzhledem k blížícím se květnovým naro-
zeninovým oslavám, přišla „vyzpovídat“ do zkušebny 
sboru na „Komíně“. Ještě před schůzkou jsem se otá-
zala, zda by se do rozhovoru nemohla zapojit i jeho 
kolegyně, první důstojník, Helena Stojaníková. „Ten 
nápad velmi vítám, protože mám pocit, že už „dosť 
bolo Motýla“, a navíc Helenka opravdu má co povídat 
a do věcí mluvit,“ odvětil kapitán.

Hned na počátku mi nedá nezeptat se, jaké to je pře-
bírat sborové kormidlo v prvním případě po zakladateli 
sboru, který je navíc vaším otcem, ve druhém pak po 
zakládajícím, zasloužilém i bývalém členu a stále „fun-
gujícím“ sbormistru Šumperského dětského sboru?

T.M.: Nedovedu říci, zda to bylo těžké, protože člo-
věk objeví složitosti až poté, kdy do nich pronikne. Na 
počátku byla bezmezná naivita, protože když o něčem 
nic nevíte, máte pocit, že všechno musí jít snadno. 
Ani mě nenapadlo přemýšlet o tom, že nacvičit pís-
ničku by mohl být problém. Ten jsem tehdy měl spíš 
s tím, když jsem slyšet říkat tatínka, že někam zanese 

fakturu k proplacení. Slovo faktura ve mně vzbudilo 
takový děs, že jsem si řekl, že toto nikdy umět nebu-
du. Dnes už vím, jak moc jsem se mýlil.

H.S.: U „Motýlů“ nefunguje tolik klasický vztah 
učitele a žáka, ale spíše partnerství. I díky tomu byl 
přechod z role sboristky do role kolegyně přirozený 
a nenásilný. Začalo to drobnou výpomocí během po-
sledních let mého působení v hlavním sboru, hlavně 
s dělenými zkouškami při soustředěních. A i když 
jsem to původně neplánovala, po studiích a krátké 
praxi jsem se do Šumperka vrátila. 

To už samozřejmě nikoliv na stupně, ale před ně. 
Jaký je ten pohled z druhé strany?

H.S.: Musím říct, že jsem vůbec neplánovala, že 
budu sbormistryní. Původně jsem nabídla pomoc 
jako sekretářka či pomocná síla, nakonec jsem, ani 
nevím jak, stála před sborem. A od chvíle, kdy ze mě 
spadla nervozita a došlo mi, že to nějak půjde, je to 
hrozně fajn. Děti totiž dokážou být opravdu milé a je 
radost s nimi spolupracovat.

Pokud srovnáte svůj způsob práce, lze vypozorovat 
shodu nebo se s Tomášem Motýlem v něčem lišíte?

H.S.: Vycházela jsem samozřejmě z toho, co jsem 
po dvanáct let sledovala. V začátcích jsem tak To-
máše i jeho tatínka kopírovala, stejně jako Milana 
Uherka, sbormistra libereckého Severáčku, který byl 
vždy mým velkým vzorem. Důležité samozřejmě je, 
abychom měli s Tomášem na věci stejný pohled, aby-
chom dětem nepletli hlavu.

T.M.: Máme určitou představu, jak má sborové zpí-
vání vypadat, a snažíme se ji naplňovat. Důležité je, aby 
sbormistr byl na zkoušku co nejlépe připraven a děti 
svou nemohoucností nezdržoval. Děti totiž nemají 
žádná omezení. Jejich mozky jsou malým zázrakem 
a pracují tak rychle, jak jim to sbormistr umožní. 

Je těžké v dnešní době získat děti do sboru a udržet je?
T.M.: Je. K zápisu jich chodí kolem pětatřiceti, do 

sboru pak nastoupí kolem třicítky. Optimální počet 
by ovšem byl kolem pětačtyřiceti. Nechci si ale stě-
žovat, protože bylo období, kdy jsme zapsali dvanáct 

nových zpěváčků. Lámeme si s tím v poslední době 
hodně hlavu, vymýšleli jsme nejrůznější návnady 
v podobě barevných náborových plakátů, ale to asi 
není to pravé...

Dá se říci, která léta Šumperského dětského sboru 
byla na děti nejbohatší?

T.M.: Určitě polovina osmdesátých let, kdy se nám 
podařilo najít způsob, jak dostat děti za západní hranice. 
To udělalo sboru obrovskou reklamu a my během něko-
lika málo let měli tři sta šedesát dětí. Dodnes nechápu, 
jak jsme devět desítek Růžových dětí naučili zazpívat 
písničku. Počátkem devadesátých let ale odstartovala 
větší konkurence aktivit ve volném čase, která způsobila 
prudký pokles zájmu o zpívání ve sboru.

Jsou dnešní děti jiné než ty dříve narozené?
T.M.: Jsou.
H.S.: Těžko říct. Například hlavní sbor v současnos-

ti, podle mého názoru, prožívá fajn období. Připadá 
nám, že mezi dětmi jsou dobré vztahy a že problémy 
řeší mezi sebou, necítíme žádnou řevnivost. Letos na-
víc nastala situace, že v hlavním sboru máme vedle 
budoucích maturantek i malé čtvrťáky. A tyto téměř 
dospělé slečny pečují o ty mladší vysloveně mateř-
sky. Zmíněný princip ale ve sboru víceméně fungoval 
vždycky. 

T.M.: Slova Helenky musím potvrdit. V rámci sbo-
rové skupiny si děti rok od roku osvojují určité spo-
lečenské návyky a ty nové je dědí. I proto jsou dnes 
naše děti v kontextu všeobecných nářků na mladou 
generaci výjimečné nejen tím, jak se k sobě chovají, 
ale také tím, jak je ta práce baví, jakého jsou schopny 
nasazení. Moc si je pochvalujeme.

Je tedy něco, co vás i po letech na dětech překvapí?
T.M.: Každý den nás něco překvapuje. Vždy se 

objeví dítě, jaké zde ještě nebylo. Největším zdrojem 
každodenních překvapení bývají ti nejmladší, Růžové 
děti. Na druhé straně je to úžasná pracovitost a vstříc-
nost nejstaršího sborového oddělení. To je opravdu 
velké a příjemné překvapení. 

 Pokračování na stranách 6, 7

První zkoušky Šumperského dětského sboru. 
 Foto: archiv ŠDS

Zkouška Motýlů před narozeninovými oslavami ve zkušebně na „Komíně“.  Foto: -pk-
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Na nadměrné zatížení komunikace 
si již delší dobu stěžují lidé bydlící ve 
Vančurově ulici. V polovině března za-
slali městu protestní petici, v níž žádají 
vyřešení celé situace. Místní radnice 
nyní připravuje orientační dopravní 
průzkum, jenž by měl ukázat, kolik aut, 
především těch nákladních, ulicí denně 
projede.

„S obyvateli Vančurovy ulice se ten-
to problém projednával již několikrát, 
řešení ale závisí na rekonstrukci kana-
lizace v rámci plánované akce Horní 
Pomoraví II. společnosti Vodohos-
podářská zařízení, jež zatím čeká na 
evropskou dotaci,“  uvedl tajemník 
šumperské radnice Petr Holub. V sou-
časnosti chce město alespoň zjistit, jaké 
je dopravní zatížení této komunikace. 
Na květen tak plánuje sčítání vozidel, 

s nímž radnici pomohou studenti míst-
ních středních škol. „Starosta rovněž 
požádá městskou policii, aby konrolo-
vala, zda řidiči nákladních aut a auto-
busů dodržují předepsanou třicítku,“ 
dodal tajemník. Jakmile budou známé 
výsledku průzkumu, může město zva-
žovat případná opatření.

V petici poukazují podepsaní oby-
vatelé domů ve Vančurově ulici pře-
devším na špatný stav komunikace, jež 
má nestabilní podloží. Díky tomu se 
asfaltový svršek propadá a důsledkem 
jsou otřesy, jež způsobují poškození 
domů. Iniciátoři petice rovněž žádají 
výměnu kanalizačních a vodovodních 
sítí. „Problematické jsou především ka-
nalizace a dešťové svody. Oprava byla 
naplánována již v roce 2009 v rámci 
akce „Rekonstrukce kanalizace Horní-
ho Pomoraví II.“. Dosud ale není jasné, 
kdy a zda se vůbec společnost VHZ do 
rozsáhlé výměny sítí pustí,“ podotkl 
Holub.

Podle obyvatel Vančurovy ulice by 
mohly další zatěžování silnice dočasně 
vyřešit zákaz vjezdu vozidel nad tři a půl 
tuny a převedení příměstské autobusové 
dopravy na jiné komunikace. „Pokud 
by nákladní vozy a autobusy jezdily 
v této lokalitě jinými ulicemi, problém 
bychom nevyřešili, ale pouze přesunu-
li. Řešení příměstské dopravy je navíc 
v kompetenci olomouckého Krajského 
úřadu,“ uzavřel tajemník. -kv-

Máte trvalý pobyt v Šumperku a přes 
týden se zde nezdržujete? Přesto mu-
síte s velkou pravděpodobností platit 
za svoz komunálního odpadu. Jasné 
případy, které jsou z tohoto režimu vy-
ňaty, stanoví obecně závazná vyhláška                   
č. 2/2011, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

Poplatek za svoz komunálního od-
padu nemusejí platit osoby umístěné 
v domovech a penzionech pro seniory, 
v léčebnách dlouhodobě nemocných 
a zařízeních poskytujících sociální služ-
by s celoročním pobytem, dále pak oso-
by umístěné ve vyšetřovací vazbě a ve 
výkonu trestu, děti v dětských domo-
vech a konečně osoby zdržující se v za-
hraničí déle než půl roku. Osvobozeny 
od poplatku jsou také osoby s trvalým 
pobytem v sídle ohlašovny, které přebý-
vají v ubytovnách v ulicích Uničovské 
13, Rooseveltově 4, Lidické 54, Langro-
vě 37, Dr. E. Beneše 5 a  Zábřežské 48, 
a osoby s trvalým pobytem v sídle ohla-
šovny, u nichž není znám jejich skuteč-
ný pobyt. A konečně za odpad neplatí 

také ten, kdo má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, v níž není hlášena k trvalému 
pobytu žádná osoba a jejíž stavba se na-
chází mimo svozové trasy. 

„Nárok na osvobození od poplat-
ku z výše uvedených důvodů se týká 
poplatníka, který pobývá mimo místa 
trvalého pobytu nepřetržitě nejméně 
šest měsíců. Ten je povinen nárok na 
osvobození oznámit správci poplatku 
nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Rozhodným dnem pro ur-
čení, zda nárok na osvobození trvá, je 
vždy poslední den kalendářního mě-
síce,“ upozorňuje Ivana Baženovová, 
jež má na místní radnici poplatky za 
odpady na starosti. Vzápětí zdůrazňu-
je, že pokud pominou důvody, pro něž 
byl občan od poplatku osvobozen, musí 
tuto skutečnost správci poplatku ozná-
mit do patnácti dnů.

Za svoz odpadu platí Šumperané již 
několik let 492 koruny ročně. Ti, kteří 
ukládají odpad do vlastní nádoby, pak 
mají poplatek o osmačtyřicet korun 
nižší. Příslušné částky se přitom hradí 

pololetně, a to prostřednictvím platby 
SIPO České pošty, kterou lze vyřídit 
přímo v městské úřadovně na náměstí 
Míru, bezhotovostním převodem, plat-
bou přímo v pokladnách Městského 
úřadu nebo lze využít služeb peněžního 
ústavu Raiffeisenbank, v němž je vklad 
hotovosti v případě poplatku pro šum-
perské občany zdarma. „Jako nejjed-
nodušší a nejlevnější způsob úhrady se 
nám stále jeví platba prostřednictvím 
služby SIPO, kdy se peníze účtované za 
svoz komunálního odpadu automaticky 
dvakrát ročně, v červnu a v listopadu, 
odepíší z účtu,“ zdůrazňuje Baženovo-
vá, s níž si mohou zájemci dohodnout 
způsob platby osobně, a to v kanceláři 
č. 414 v přízemí historické budovy rad-
nice. Kontaktovat ji lze také telefonicky 
na čísle 583 388 414 nebo e-mailem na 
adrese ivana.bazenovova@sumperk.cz. 
Ve zmíněné kanceláři si mohou lidé 
rovněž vyzvednout žádost o platbu pro-
střednictvím SIPO, případně si ji mo-
hou stáhnout na internetových stranách 
města www.sumperk.cz v sekci Městský 
úřad Šumperk a podsekci Formuláře 
a tiskopisy. -kv-

V aukční síň se ve čtvrtek 12. dubna 
proměnily prostory půjčovny pro do-
spělé v šumperské městské knihovně. 
Její pracovnice zde v rámci projektu 
Když bariéry nejsou překážkou zorgani-
zovaly dobročinnou dražbu výtvarných 
děl dvaatřiceti převážně regionálních 
umělců. Její výtěžek, více než devětadva-
cet tisíc korun, připadl olomouckému 
sdružení Šance, které pomáhá hema-
tologicky a onkologicky nemocným 
dětem a jejich rodinám. Mezi dražiteli 
byli i předsedkyně sdružení Šance Her-
ta Mihálová a její manžel Vladimír, 
přednosta olomoucké Dětské kliniky.

O výtvarná díla, mezi nimiž nechy-
běly práce Miroslava a Anežky Kovalo-
vých, Jiřího Slívy, Věry Kovářové, Aleše 
Kauera, keramika Táni Kasalové, malby 
na hedvábí Ireny a Hany Slavíkových, 
fotografie Jindřicha Štreita, Ivo Netopi-
la, Vojty Krejčího, Jana Valchaře, Kazi-
mierze Staskowa či Luďka Kučery, byl 
nebývale velký zájem. Z osmašedesáti 
prací se prodalo šedesát šest, celková 
získaná částka tak činí celkem dvacet 
devět tisíc pět set sedmdesát korun. 
„Oslovujeme umělce, kteří jsou našimi 
přáteli nebo s nimiž spolupracujeme. 
Případně nám je „dohodí“ naši čte-
náři. Letos nás velmi překvapil zájem 
umělců darovat své práce,“ podotkla 
s úsměvem ředitelka knihovny Zdeň-
ka Daňková, která je s celou akcí velmi 
spokojená. „Živá byla již internetová 

část, během dražby v knihovně pak 
vládla díky licitátorce Olze Kaštické vý-
borná atmosféra, k níž přispěli i místní 
gymnazisté, kteří zastupovali některé 
z dražitelů,“ dodala Daňková.

Větší část děl se prodala přímo          
v sále a jejich majitelé si je po zapla-
cení odnesli, dražitelé z internetu 
v současnosti posílají peníze, za něž 
díla získali, přímo na konto sdružení 
Šance a postupně si zakoupené věci 
vyzvedávají. „Doufáme, že i tuto část 
dražby brzy ukončíme a že se přihlásí 
všichni internetoví výherci. Své ma-
jitele by tak získala převážná většina 
nabízených děl. S tímto výsledkem 
můžeme být spokojeni,“ zdůraznila 
ředitelka knihovny.  -kv-

Pouze šest vozidel z více než sto pade-
sáti prošlo bez výhrad kontrolou světel-
né propustnosti bočních a čelních skel. 
Bezplatné měření speciálním detekčním 
přístrojem nabídli zájemcům šumperští 
policisté druhou dubnovou sobotu. 

„Tuto možnost využilo více než sto pa-
desát řidičů, v pořádku ale bylo pouze šest 
vozidel. U ostatních jsme naměřili hod-
noty nižší než předepsaných pětasedmde-
sát a sedmdesát procent – všechna měla 
méně než padesát procent a tři vozy do-
konce měly skla ztmavená pod čtyři pro-
centa,“ uvedl šumperský policejní mluvčí 
Josef Bednařík. Ten připomněl, že přední 
sklo musí propouštět nejméně pětasedm-
desát a boční sedmdesát procent světla, 
u zadního skla pak nesmí fólie zakrývat 
třetí brzdovou svítilnu. V případě, že vůz 
toto nařízení nesplňuje, neměl by projít 
technickou kontrolou. „Pokud je propust-
nost světla pod sedmdesát procent, hrozí 
řidiči bloková pokuta do pěti tisíc korun. 
Pokud ovšem skla propouštějí méně než 
dvacet procent světla, řidič může dostat 
pokutu od pěti do deseti tisíc korun nebo 
přijít na půl roku až rok o řidičský prů-
kaz,“ upozornil Bednařík. -kv-

Lidi z „Vančurky“ trápí 
špatný stav komunikace

Ze sto padesáti aut 
prošlo jen šestVýjimky z platby za svoz odpadu stanoví vyhláška

Umělci pomohli dětské 
hematologii a onkologii

O práce výtvarníků a fotografů byl 
velký zájem.  Foto:-kv-

Lidé bydlící ve Vančurově ulici si 
stěžují na nadměrné zatížení komu-
nikace.  Foto: -pk-
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Kolik skladeb musejí děti zvládnout, kolik jich máte 

v repertoáru? Co rozhoduje při jejich výběru?
T.M.: Zatímco v minulosti jsme měli v repertoáru 

jedné sezony i sto čtyřicet skladeb, dnes se pohybu-
jeme kolem stovky, což je jakž takž udržitelný počet, 
s nímž můžeme s čistým svědomím předstoupit před 
veřejnost. Ve skladbě programů se samozřejmě sna-
žíme co nejvíc zužitkovat repertoár, který už sbor 
umí, a obohatit ho o věci nové či staronové – oživené. 
V posledních letech sestavujeme koncertní programy 
s předstihem - již v průběhu předcházející sezony. 
Kritérií výběru je celá řada. Počínaje faktem, zda jsme 
skladbu již v minulosti zpívali a chceme se k ní vrátit, 
přes skladatelská výročí až po naše tužby uvést něco 
nového.

H.S.: Stane se ale občas i to, že si pořadatelé kon-
certu vyžádají určitou skladbu, nejlépe v cizím jazyce, 
kterou v repertoáru nemáme, takže je nutné ji v krát-
ké době nastudovat a zvládnout zpaměti. Občas mi 
zůstává rozum stát, kde děti tu kapacitu berou a kolik 
tomu dokáží na poslední chvíli věnovat.

V tom vám nepochybně pomáhá i jeden „zlepšovák“ 
– zpívání „z plachet“, které visí před dětmi. Jak jste na 
tento fígl přišli?

T.M.: Nevím, kdo to od koho odkoukal. Jestli my 
od Severáčku nebo naopak. Nám se to ale strašně 
osvědčuje hned z několika důvodů. Papír s nota-
mi v ruce dítěte se totiž mění v hroznou akustickou 
zbraň a sklopené hlavy dítek zpěvu neprospívají. 
Výhodou našeho systému je, že neztrácíme čas roz-
dáváním papírů či řešením jejich zapomínání. Navíc 
děti sedí rovně a ve chvíli, kdy usoudíme, že by to již 
mohly umět zpaměti, jim „plachty“ sundáme a ony to 
skutečně zpaměti umí.

Několikrát ročně vyjíždíte do zahraničí. Je těžké vy-
brat konečnou sestavu těch, kteří pojedou?

H.S.: Je to velmi těžké a tato situace patří k nejne-
příjemnějším momentům naší práce. Důraz klademe 
na znalost repertoáru, zkušenosti koncertní i spole-
čenské. Je sice snadné vyjmenovat starší děti, které již 
znalosti a zkušenosti mají, ale je velmi obtížné vybrat 
těch několik z mnoha mladších, které mají sestavu 
doplnit. Zpravidla je jich více než volných míst v au-
tobusu. Navíc zpíváme na čtyři hlasy, takže nemůže-
me vzít čtyřicet dětí od nejstarších po ty mladší, ale 
musíme brát ohled na vyrovnanost hlasů. Některé 
děti tak mohou čekat „na místo“ dva, tři i více let. Já 
sama jsem to prožila, takže se dokážu vžít do jejich 
pocitů a snažím se jim vysvětlit, že když to nevyšlo 
teď, vyjde to příště.

T.M.: Hrozná je role náhradníků. Jsou těsně pod 
čarou a čekají se sbaleným kufrem, jestli jim někdo 
uvolní místo. Někdy to prožijí i třikrát za sebou.

H.S.: Na druhou stranu jet na zájezd není až tak 
jednoduché. Vždycky máme někoho, kdo má premi-
éru, a snažíme se vypozorovat, jak se s tím vyrovnává. 
Je to velký zápřah – od rána do večera na nohou, do 
postele až kolem půlnoci a ráno zase znova. Někdy 
je opravdu těžké to všechno zvládnout a nováčci se 
obvykle dost diví, kolik sebezapření ten vysněný zá-
jezd obnáší.

Oba jste sbormistry na více než plný úvazek. Nejde 
ale jen o vlastní zpěv, těch funkcí plníte daleko více. 
Není toho příliš?

T.M.: Práce se sborem je velká radost, neměnil 
bych. Na druhou stranu ale již cítím určitou únavu 
a musím přiznat, že se těším na dobu, kdy budu mít 
čas i na něco jiného. Problém je, že si toho hodně na-
vymýšlíme a pak vše těžko zvládáme. Máme malou 
hromádku věcí, které jsme schopni uskutečňovat, 
a velkou hromadu těch, kterou bychom ještě rádi dě-
lali. Občas obtížně nacházíme čas i na tak podstatné 
činnosti, jakými jsou psaní not a osobní příprava. To, 
na co stačíme, se ale snažíme dělat na úrovni, o níž 
i v tomto amatérském odvětví je možno mluvit jako 
o úrovni profesionální.

H.S.: Jako amatérské sdružení pochopitelně nemá-
me dramaturga, kostymérku, výtvarníka, obslužný 
management, takže zkoušíme, mezi tím vydáváme 
dětem oblečení, kopírujeme potřebné instrukce, vy-
řizujeme telefony a vymýšlíme, co dětem uvaříme. 
Naštěstí nacházíme dost ochotných pomocníků mezi 
rodiči, dětmi i přáteli. 

Váš sbor ve své dlouhé historii zaznamenal řadu sou-
těžních úspěchů. Dá se zmínit jeden, kterého si vážíte 
nejvíc?

T.M.: Myslím, že nedá. U příležitosti padesátin 
sklízíme řadu ocenění. Například Cenu Olomoucké-
ho kraje za přínos v oblasti kultury nebo Cenu města 
Šumperka rovněž v kategorii kultura. Jsou to ocenění, 
jichž si velmi vážíme. Velmi intenzivní pocity však 
přinášejí dobrá umístění v soutěžích. Nejhřejivější 
bývá pochopitelně ten poslední soutěžní úspěch. 

H.S.: Často míváme pocit, že ani není kdy si tu ra-

dost užít. Vrátíme se ze soutěže a na stole čeká hroma-
da věcí k další akci, které už měly být dávno hotové. 
Na oslavné pocity není kdy. Doufám ale, že aspoň děti 
si to užijí naplno a pocit úspěchu v nich zůstává déle.

Letošní sezona je pochopitelně, vhledem k jubileu, 
jiná. V čem se liší od těch předchozích?

T.M.: Hodně času nám „sebraly“ vydávané věci, 
tedy dvojité CD Noc tichounká a knížka o sborových 
radostech nazvaná Zahrada. Sezona není exponova-
ná výjimečným množstvím koncertů, ale připravo-
vané akce jsou rozsáhlejší a komplikovanější, proto 
jejich příprava zabírá více času. Proběhly akce kaž-
doročně se opakující, tedy koncert Motýli v diva-
dle, První koncert Růžových dětí, Vánoční koncert, 
a jsou zde akce pořádané přímo ke kulatému výročí: 
návštěva tří spřátelených sborů, tři koncerty sólistů 
nazvané Zpěv profesí, Zpěv osudem a zpěv zálibou. 
Vyvrcholením pak budou tři koncerty během první-
ho květnového víkendu. 

Co vše během něj posluchačům nabídnete?
H.S.: Vše vypukne ve čtvrtek 3. května v 18 hodin 

v sále šumperského divadla. Zde budou mít svůj slav-
nostní koncert všechny mladší děti, tedy Růžové děti, 
Barevné děti a Plameňáci. V pátek 4. května dostane 
v 19 hodin prostor hlavní sbor Motýli. V klášterním 
kostele Zvěstování Panny Marie zazní dvě velká díla, 
hudba, kterou prošlo několik sborových generací a ke 
které se vždy s radostí i pokorou vracíme. V první 
části koncertu to bude Stabat Mater barokního skla-
datele Giovanni Battisty Pergolesiho – kantáta pro 
sbor, sopránové a altové sólo v doprovodu smyčco-
vého kvarteta. Sólových partů se ujmou bývalé členky 
sboru Františka Havlíčková a Ludmila Pospíšilová, 
které za provedení tohoto díla v loňském roce byly 
nominovány na cenu města Šumperka za rok 2011. 
Ve druhé půli večera zazní Otvírání studánek Bohu-
slava Martinů.

Sobotní závěrečný koncert dá prostor také bývalým 
sborovým generacím. Zahájí ho v 16 hodin ve velkém 
sále Domu kultury Růžové děti, Barevné děti, Plame-
ňáci a Motýli, po přestávce se na jevišti setkají až tři 
stovky bývalých členů sboru. Skutečný počet zpěváků 
ale budeme znát až v sobotu 5. května. 
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Vystoupení Motýlů na Pražském jaru v roce 2008.  Foto: archiv ŠDS

Zakladatel sboru Alois Motýl oslavil před třemi lety 
osmdesátiny.  Foto: -zk-
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    Pokračování ze strany 6
Společnému vystoupení předcházely tři zkoušky bý-

valých členů. Jak jste s nimi spokojeni?
H.S.: V září jsme ještě nevěděli, co máme čekat, pro-

tože zaregistrovaných členů bylo tři sta. Objednali jsme 
tedy klášterní kostel, který se hned napoprvé naplnil. 
Bylo to jako na normální zkoušce. Sedli jsme si a zpí-
vali. Je až neuvěřitelné, že mnohé z deseti vybraných 
titulů bylo toto dvousetčlenné těleso různých generací 
na první pokus schopné odzpívat od začátku do kon-
ce, včetně výrazových detailů, které i po létech zůstaly 
v hlavách schované. Nadšení bylo obdivuhodné. 

Narozeninový program ovšem doplňují ještě další po-
činy. Loni na podzim jste vydali vánoční dvojité CD Noc 
tichounká. V květnu pak bude představena kniha o sbo-
ru nazvaná Zahrada. Můžete oba projekty přiblížit?

H.S.: CD zachycuje většinu 
věcí, které si v průběhu třiceti let 
lidé oblíbili na našich vánočních 
koncertech. Ty jsou velmi tradič-
ní a většinu jejich repertoáru lidé 
znají. Jeden kompakt je přitom 
postavený jako hypotetický vá-
noční koncert, druhý obsahuje 
čtyři písňové cykly s vánoční te-
matikou.

T.M.: Zahrada si jaksi o napsání 
sama říkala již delší dobu, a já se 
domnívám, že hlavním důvodem 
byla potřeba pootevřít vrátka do 
skrytého území, kam se zvenčí na-
hlíží jenom obtížně. Po celou dobu 
sborové existence se při rozhovorech s lidmi přesvěd-
čuji, že dětský sbor je nazírán jako mírně podezřelá 
skupina podivínů, kteří nacházejí zvrácené potěšení 
v občasném scházení se a vyluzování zvuků. Měl jsem 
pocit, že bude užitečné popsat, co všechno sborové 
společenství obnáší a že samotný zpěv je pouze ja-
kýmsi ohraničením zajímavého a užitečného způsobu 

života dětí. Ohraničením v tom smyslu, že rodiče děti 
přivádějí, aby zpívaly, protože je to bezpečné a řekně-
me ušlechtilé, děti však po čase zjistí, že je zde mno-
hem více důvodů, proč v tomto spolku setrvávat, aby 
nakonec propadly i zpívání samotnému.

Jak dlouho kniha vznikala? Co bylo nejobtížnější při 
jejím tvoření?

T.M.: Začal jsem někdy před třemi lety, aby na to 
bylo dost času, ale protože, jak říká Marek Eben, nej-
větší inspirací je termín, převážná část knihy vznikla 
v posledním roce, a to nikterak soustavně. Kus jsem 
napsal loni o prázdninách, a když už nebylo vyhnutí, 
dopsal jsem to přes vánoční prázdniny a první lednový 
týden. Pak už se dodělávala grafika, tiskové podklady 
a v běhu je ještě DVD s veškerou dosud zpracovanou 
dokumentací, fotkami a audio a video ukázkami. 

Nejobtížnější bylo přimět se ku 
psaní a pak vyhledávání statistic-
kých údajů na DVD. Sborový archiv 
totiž představuje několik metráků 
papíru a probrat jej podrobně vů-
bec nepřicházelo v úvahu. Proto 
doufám, že zapomenutého není 
mnoho a sám sebe zavazuji, že to 
v lepších dobách dodělám, upřes-
ním a nechám vylisovat znovu. 
Třeba k šedesátinám.

V této chvíli se tak přímo nabízí 
otázka, co byste popřáli sboru do 
další padesátky?

T.M.: Asi úplně jinou persona-
listiku, která nebude postavena jen na jediném člově-
ku. Do budoucna je to totiž neúnosné. Především pak 
to, aby spolupráce s dětmi přinášela oběma stranám 
tolik radosti a potěšení jako dosud.

H.S.: Nic jiného mě ani nenapadá.
Děkuji za rozhovor,

Z. Kvapilová

Výročí ŠDS/Ceny města

Spolupráce s dětmi, to je radost a potěšení, shodují se sbormistři
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za udělení Ceny města Šumperka 
2011 v kategorii „kultura“, jehož se nám v sobotu 
14. dubna dostalo. Chceme poděkovat těm, kteří 
nominaci navrhli, schválili i připravili slavnostní 
předání. Chceme poděkovat také všem dalším, s je-
jichž pomocí sbor celé půlstoletí vyrůstal. Ocenění 
městem, na které jsme pyšní, si velmi vážíme. 

 Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor

Autorem Zahrady je Tomáš Motýl, 
název vymyslel jeho bratr Aleš, 
který knihu také ilustroval.

Kapela Teens Jazzband Velké Losiny 
sice ve svém názvu Šumperk nenese, ale 
pořádá zde kulturní akce a významně 
reprezentuje nejen město, ale i kraj na 
koncertech po celé republice i v zahra-
ničí. Teens Jazzband tvoří šestice mla-
dých muzikantů,  kterou vede pianistka 
a zpěvačka Iva Chomiszaková. Na svém 

kontě má řadu úspěchů a pravidelně se 
účastní bezpočtu jazzových festivalů. To 
vše dohromady vystřelilo tuto kapelu ze 
šesti nominovaných do čela kategorie 
Cena mladých za rok 2011.

V kategorii Životní prostředí a ekolo-
gie bodoval u zastupitelů kolektiv pra-
covníků Střediska ekologické výchovy 
při Vile Doris. Již řadu let se zaměřují 
na environmentální výchovou dětí od 
předškolního věku až po středoškolské 
studenty. Kromě pestré škály denních 
ekologických výukových programů pro 
školy pořádá středisko řadu akcí nejen 
pro děti, ale i pro širší veřejnost. Pří-
kladem jsou akce Den Země, Den vody, 
Den stromů, Vítání ptačího zpěvu a pta-
čí festivaly, Ukliďme svět, Medový den či 
různé besedy s ekologickou tematikou. 
Ekologové z Vily Doris se zasloužili také 
o vybudování ekostezky na Švagrově 
s mnoha zajímavými zastaveními ve for-

mě informačních tabulí a interaktivních 
herních prvků. 

Neobvyklá situace nastala letos v ka-
tegorii architektury. Zastupitele totiž ne-
zaujal žádný loni nově postavený objekt, 
takže se udělila pouze cena za nejlépe 
zrekonstruovaný dům v loňském roce. 
Tím je Pekárna U císaře Josefa II. na 
Hlavní třídě.

Mosazná plaketa z dílny kovotep-
ce Pavla Hřebíčka z Ketkovic ozdobí 
dům, který postavil poměrně pozdě ve 
dvacátých letech 19. století Anton Rot-
ter. Řada změn čekala využití přízemí 
domu po roce 1989. Byla v něm sběrna 
Sazky, inzerce a prodejna občerstvení, 
kterou vystřídalo zlatnictví, jež zde exis-
tuje dodnes. V té době byla v sousedství 
cukrárna, jejíž prostory byly na počátku 
nového století adaptovány na prodej-
nu drobného zboží a textilu. Avšak ani 
tento obchod zde dlouho nezůstal. Již 
v prosinci 2010 byla v těchto místech 
otevřena Pekárnička a cafe císaře Josefa 
II. Příjemné prostředí interiéru navrhl 
šumperský projektant Petr Unzeitig ve 
spolupráci s architektem Ivo Skouma-
lem, stavební úpravy a vybavení interié-
ru realizovala firma VHH THERMONT, 
s.r.o. z Uničova v součinnosti s dalšími 
investory. Prodejnu provozuje Pekárna 
Slovan Cafe, s.r.o. z Uničova.

Zpracovala Z. Kvapilová, 
foto P. Kvapil

Město rozdalo prestižní ocenění v několika kategoriích
Cena mladých 

Architektura

Životní prostředí a ekologie

„Kluci mají vždycky pravdu,“ říká 
„velitelka“ Teens Jazzbandu Iva 
Chomiszaková.

Ocenění města pracovníky Vily Do-
ris opravdu potěšilo.

Z redakční pošty: 
Do další padesátky

Když se starší dcera stala členkou Šumperského 
dětského sboru, začal můj užší vztah a spoluprá-
ce s tímto souborem. Měl jsem možnost sledovat 
a částečně vypomáhat při organizaci a vytváření 
zázemí pro vlastní činnost souboru. Tak jsem po-
stupně poznal zakladatele Motýla – otce a násled-
ně syna, jejich práci a vztah k členům sboru.

Letošní výročí nabízí s odstupem času zamyš-
lení nad touto činností. Vysoce hodnotím nejen 
vlastní zpívání, ale výchovu k jednání v kolekti-
vu a k odpovědnosti. Vzpomínám si především 
na dvě věci, a to na vystoupení sboru v rámci 
Pražského jara za doprovodu Jiřiny Czadkovičo-
vé v tehdejším Sjezdovém paláci a na nádherná 
zakončení zájezdů u tehdejší LŠU zpěvem písně 
Aká ty si krásná.

Ale dost vzpomínání, z mojí strany patří po-
děkování za 50 let poctivé práce sbormistrům, 
klavírnímu doprovodu a ostatním, kteří nějakou 
formou vypomohli. Přeji souboru zdárné pokra-
čování v dalších padesáti letech, případně i déle.

 Václav Reitinger, Šumperk
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Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřehu 
najdete na www.ityden.cz.
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Kvalifikační zápasy o postup do  2. ligy žen v basketbalu

Sobota 12. května od 16 hodin v hale Tyršova stadionu
TJ Šumperk A - SBŠ Ostrava B

Neděle 13. května od 10 hodin v hale Tyršova stadionu
TJ Šumperk A - SK Týniště nad Orlicí

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna

Vila Doris

Společenské středisko Sever

DDM U Radnice

ZUŠ Šumperk

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Každé pondělí, středu, čtvrtek Volná herna
a pátek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Každou středu od 17 do 18.30 hodin  Laktační poradna
v MC Komínkov
25.4. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Arnošt Vašíček: „Utajené   
 senzace“
27.4. od 16 hodin na „K“  Slet čarodějnic Dobrodružná cesta pro   
 děti i rodiče, výtvarná dílna, pečení,   
 věštění a jiné kouzlení. 
2.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Jednoduchý cínovaný šperk – Tiffani   
 Lektorka Z. Vavrušová, tel.č. 583 285 624,   
 731 610 039, přihlášky do 27.4. 
7.5. od 13 hodin v sále Vily Doris  Seminář: „Co se děje ve včelíně“ 
 Inf. a přihl. R. Čechová, tel.č. 606 758 410,  
 cechova@doris.cz. 
9.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Cínovaný šperk se spékaným sklem  
 Lektorka D. Andrlová, inf. Z. Vavrušová,  
 tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz,   
 přihl. do 4.5.
12.5. od 14 hodin v AT na „K“  Keramika pro veřejnost  (volné tvoření)
13.5. od 9 hodin na Kolibě na Kotli  Odyssea – horská kola 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz.
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 Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

26.4. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
4.5. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
10.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory  Hraje Mirox
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“ - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
Každou středu od 10 hodin v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“  Cvičení s flexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
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.  

26.4. od 15.30 hodin  Deskové hry  Od 8 let
v klubovně v 1. patře
26.4. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
1.5. od 9 do 12 hodin na nám. Míru  Dopoledne u radnice  Ukázky činnosti 
před DDM U Radnice kroužků, zvěřinec, skákací hrad a jiné
2.5. od 16 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
v Erbenově ulici 14
3.5. od 15 hodin v dílně  Železniční modelářství od A do Z
9.5. od 17 hodin v herně  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
v Erbenově ulici 14
12.5. od 9 hodin v keramické  Keramika pro každého
dílně ve 2. patře
12.5. od 9 hodin   Šperkování, šité náušnice
v ateliéru ve 3. patře
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

25.4. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert žákovské korepetice 
 a čtyřruční hry
14.–18.5. vždy od 15 do 18 hodin  Zápis do hudebního oboru ZUŠ   
(ZUŠ Žerotínova 11) Šumperk 
14.–18.5. dopoledne v koncertním sále  Výchovné koncerty pro MŠ a I.st. ZŠ 
v budově ZUŠ „Pohádky z ranečku“
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách   
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Od 27.4. ve „FS“  Kurz pro snoubence a partnerské páry 
 – 5 setkání 
11.-13.5. v klášteře klarisek  Duchovní obnova pro ženy
ve Šternberku
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

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


