
 
 

 

Kalendář akcí občanského sdružení na rok 2019 
 

 

 

 

28. 4. 2019  
Velikonoční projížďka 
Pokud byste si chtěli jednu z jarních nedělí zpříjemnit projížďkou na kolech a současně poznat historii 
našeho Podesní, zúčastněte se naší cyklojízdy, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Také letos vyrazíme 
za poznáním krás našeho Podesní. 
 

květen 2019 
Jarní setkání v pekařovské kapli 
Probouzející se přírodu a vodu především, jarní duchovní zamyšlení i připomínku povodní nejen 
v Pekařově – to vše podkreslené hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Šumperku si můžete v klidu 
vychutnat při Jarním setkání v podhorské kapli Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově na jaře roku 2019. 
 

24. 6. 2019  
VI. Pouť lidí dobré vůle na Štolnavu 
Ve výroční den patronů kostela na Štolnavě (Prameny) sv. Jana a Pavla se už pošesté uskuteční Mše 
svatá spojená s koncertem Scholy od sv. Jana Křtitele a s poutním setkáním současných i bývalých 
obyvatel této osady. 
 

17. - 18. 8. 2019 
16. Pekařovská pouť 
Již pošestnácté se uskuteční pouť do odlehlých vršků Podesní. Tato tentokráte dvoudenní akce nabídne 
návštěvníkům tentokráte omezenější kulturní program. 
Pouť bude zahájena v sobotu 17. 8. poutní cestou z Velkých Losin do Pekařova, Mší svatou, vystoupením 
flašinetářů a dětským loutkovým představením v Pekařově, pokračovat bude v Ruční papírně Velké 
Losiny. Zakončení pouti proběhne vystoupením flašinetářů v neděli v Rapotíně během Mariánské pouti. 
 

28. 9. 2019 
Svatomichalská pouť 
Patrona rejchartického kostela sv.Michaela si připomenou obyvatelé Podesní tak jako každoročně nejen 
poutní mší, ale i odpolednem plným hudby, her pro děti, výstavou historických fotografií a pohlednic 
obce. 
 

13. 10. 2019 
XV. Svatohubertská pouť 
Každoroční setkání příznivců lesa bude zahájeno v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně 
Svatohubertskou mší svatou za doprovodu mužského pěveckého sboru Rapotín a tria lesních rohů. 
Pokračování pouti proběhne na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích, kde se můžete těšit mimo jiné na 
sokolnickou show, lovecké a kulinářské dovednosti místních i přespolních myslivců. 
 

prosinec 2019 
Adventní koncert v pekařovské kapli 
Přijďte se zklidnit a nasát sváteční adventní atmosféru do pekařovské kaple. Uskuteční se zde adventní 
koncert v podání hudebního souboru z údolí Desné.  
 
 
 

Obnova kulturního dědictví údolí Desné z.s. 


