DNY
EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

10.–15. září 2019

ŠUMPERK

ÚTERÝ 10. září 2019
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk (velký sál) / 18 hod.
Monika Paulová: Textilnictví, Klapperoth a dům č.p. 70

Státní okresní archiv Šumperk / 9-16 hod.

Zrychlený exkurz do světa textilní výroby v oblasti Šumperka, v návaznosti na
osobnost podnikatele Johanna Ernsta Klapperotha, jenž nechal v Šumperku
zřídit první c.k. privilegovanou manufakturu na výrobu manšestru v rakouské
monarchii a osud domu č.p. 70, bezprostředně spjatého s touto částí místní
historie. Vstup zdarma.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka / 10-16 hod.

SOBOTA 14. září 2019
Historie hravě – dílničky se SVČ Doris / 9-17 hod.
•

Komín – SVČ Doris, ul. Komenského

prezentace řemesel učňovských a studijních oborů Střední školy
železniční, technické a služeb, Šumperk

Radnice / 9-16 hod.
•

prohlídky expozice „Čarodějnické procesy“
komentované prohlídky Geschaderova domu

Kostel Zvěstování Panny Marie / 9-17 hod.
•

volné prohlídky kostela

Kostel sv. Jana Křtitele / 9-17 hod.
•

volné prohlídky kostela
komentované prohlídky bývalého zámku (začátek prohlídek v 9:00,
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.)

vyhlídky z radniční věže

Geschaderův dům / 9-15 hod.

prohlídky expozice „Čarodějnické procesy“
volné prohlídky kostela

Během Dnů evropského dědictví si můžete zasoutěžit s Geofunem. Stáhněte
si mobilní hru „Není známka jako známka“.
Pomozte Emmě a Robertovi Sieglovým najít ztracenou ochrannou
známku a vydejte se na velké dobrodružství do Malé Vídně! Za úspěšné
nalezení ochranné známky si můžete v Informačním centru Šumperk
v budově divadla vyzvednout drobnou odměnu. Hra je ke stažení
zdarma na http://www.malaviden.cz/ v záložce GEOFUN.

volné prohlídky kostela

Divadlo Šumperk / 9:00, 10:30 a 14:00 hod.
•

•

volné prohlídky kostela

Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty / 9-17 hod.
•

NEDĚLE 15. září 2019
Radnice / 9-15 hod.

•

Zámeček / 9-17 hod.
•

jízdy historického motorového vozu „Věžák“ na trase
Šumperk - Petrov nad Desnou - Velké Losiny
• odjezd ze šumperského vlakového nádraží v 9:00, 10:05 a 12:45 hod.
Vůz je majetkem Národního technického muzea.

Kostel Zvěstování Panny Marie / 9-15 hod.

volné prohlídky kostela

Evangelický kostel / 9-17 hod.
•

•

•

Kostel sv. Barbory / 9-17 hod.
•

Výstavy:
• „Dálnice Praha – Brno – Zlín v obrazech času (1938–1950)“
• „Bližnímu ku pomoci“ aneb hasiči při likvidaci dopravních nehod
a kalamit na našich cestách a silnicích
Stálá expozice:
• „Via Est Vita – Silnice je život“
• „Po stopách bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů“
• „Z historie a současnosti našich silničních mostů“
• venkovní expozice silničních mechanismů

vyhlídky z radniční věže na panorama Hrubého Jeseníku

Geschaderův dům / 9-17 hod.
•
•

komentované prohlídky archivu v 10:00 a 14:00 hod.
výstava „Archiválie napříč staletími. Poklady z depozitářů Státního
okresního archivu Šumperk“

Projížďky historickým vozem M120.417 „Věžák“

Točák – Den řemesel / 9-13 hod.
•

•
•

komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí

Pavlínin dvůr – Vlastivědné muzeum v Šumperku / 9-17 hod.

Výstavy:
• „Motýli severní Moravy a blízkého okolí“
• „Muzejíčko“
Stálé expozice:
• „Příroda a dějiny severozápadní Moravy“

Pořádá:

Soutěžte s Dny evropského dědictví 2019
Do letáku sbírejte razítka z vybraných a v letáku vyznačených památek. Po
nasbírání daného počtu razítek navštivte Informační centrum Šumperk. Obsluha IC zkontroluje, zda je leták správně vyplněný. Pokud ano, vylosujete si
přímo na místě jednu z cen. Ceny do soutěže věnovalo Divadlo Šumperk,
MAS Horní Pomoraví a město Šumperk.
Vstup do všech památek a na akce je zdarma. Pouze jízdy historickým
vozem jsou zpoplatněny.
Změna programu vyhrazena.

Partneři:

