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Na Vyhlídce vyrostl moderní dětský domov se školou

K nepoznání se proměnil areál někdejšího zchátralého Okresního domu pionýrů a mládeže. Na jeho místě vyrostl moderní komplex čtyř budov se zázemím, v němž sídlí 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Šumperk.  Foto: J. Valert

Nové školské zařízení ojedinělé v ce-
lé republice se slavnostně otevřelo dnes 
dopoledne na Vyhlídce. V areálu ně-
kdejšího zchátralého Okresního domu 
pionýrů a mládeže vyrostl moderní 
komplex budov, do něhož se koncem 
loňského roku přestěhoval Dětský do-
mov se školou, jenž sídlil v Koutech nad 
Desnou. Ten dnes nese název Výchovný 
ústav, dětský domov se školou, základní 
škola a střední škola Šumperk.

Areál na Vyhlídce koupilo pro po-
třeby kouteckého výchovného ústavu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy v roce 2004. O tři roky později, 
1. prosince roku 2007, se již děti stěho-
valy do nového. Kromě školy se školní 
kuchyní a jídelnou tu mají k dispozici 
internátní domov s kapacitou čtyřicet 
míst, byty chráněného bydlení a tělo-
cvičnu. Součástí komplexu je rovněž 
venkovní hřiště. „Jde o ojedinělé zaří-

zení, které nabízí téměř rodinné pro-
středí. Děti spolu s vychovateli obývají 
jednotlivé byty, navíc zde mohou spolu 
být i sourozenci,“ uvedl ředitel domova 
Jiří Klaška. 

Náročná investiční akce, kterou zrea-
lizovala zlínská fi rma Zlínstav podle 
projektu šumperského Stavoprojektu, 
přišla na osmdesát milionů korun, dal-
ších pět a půl milionu spolklo vybavení 
interiéru, školní kuchyně a tělocvičny. 

„V novém působišti připravíme děti 
mnohem lépe do života, nemluvě o kul-
turním a sportovním vyžití, návaznosti 
na střední a odborné školství a podob-
ně,“ dodal Klaška, podle něhož je nové 
zařízení zaplněno ze čtyř pětin a slou-
ží zejména potřebám Olomouckého 
a Zlínského kraje pro děti, které z deva-
desáti procent vyrůstaly v nefunkčních 
rodinách.   -zk-
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zvláštní příloha

Naproti bytovému družstvu - světelná 
křižovatka Jesenická - Lidická

(v budově SAN JV, STAVOPROJEKT)

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB
(nanášení ochranných vosků, leštění)
RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA
(b roušení ,  lakování ,  Bona sys tém)
PŮJČOVNA čistících strojů
Brusek na parkety, beton, vysavačů
PRODEJ čistících prostředků
na koberce, parkety, laminátové podlahy

Měsíc květen je nejen měsícem lásky, ale také obdobím zkoušek z dospělosti. Do 
ulic tak vyrazili letošní maturanti, aby náležitě oslavili poslední zvonění a zahá-
jili svatý týden. Na snímku studentky VOŠ a SPŠ Šumperk.           Foto: -zk-
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724 521 552
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Necelá polovina padesátitisícové 
fi nanční rezervy, která zůstala v měst-
ském rozpočtu po letošním rozdělení 
grantů a dotací, jež podpoří pořádání 
neziskových akcí a činnost organizací 
pracujících s mládeží či zaměřených 
na sociálně zdravotní oblast, pomůže 
seniorům, bývalým politickým věz-
ňům a místní Modré muzice. Rozhod-
li o tom na svém dubnovém jednání 
šumperští radní, kteří v rámci veřejné 
fi nanční podpory rozdělili třiadvacet 
tisíc. Čtyři tisíce korun tak „přiklepli“ 

místní pobočce Konfederace politic-
kých vězňů, o dva tisíce více Svazu dů-
chodců pracovníků ve školství a třináct 
tisíc šumperské Modré muzice. Peníze 
přitom použijí zmíněné organizace na 
svoji činnost. 

O veřejnou fi nanční podporu z roz-
počtu města požádaly rovněž javor-
nická Charita, která provozuje Domov 
pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidna-
vě, a šumperský Domov důchodců. Fi-
nance na poskytování sociálních služeb 
jim ale Rada města neschválila. -zk-

Hned dvě setkání představitelů města 
Šumperka s občany naplánovala místní 
radnice na měsíc květen. První z nich, 
zaměřené na zeleň, proběhlo včera. 
Ode dneška přesně za týden se pak zá-
stupci města sejdou s obyvateli Horní 
Temenice v hostinci U Hniličků.

Na setkání představitelů města 
s hornotemenickými občany se bude 

hovořit především o rekonstrukci 
inženýrských sítí. Na dotazy přítom-
ných budou odpovídat představitelé 
města, zástupci odborů Městského 
úřadu i Podniků města Šumperka. Dě-
jištěm setkání, které je naplánováno 
na  středu 21. května, přitom bude již 
tradičně hostinec U Hniličků. Začátek 
je v 17 hodin  -zk-

Představitelé města se sejdou s občany

Radní rozdělili část grantové rezervy

Kino se pustilo do rekonstrukce střechy
Stavebním ruchem ožilo v pondě-

lí šumperské kino Oko. Rekonstrukcí 
totiž procházejí všechny rovné střechy 
na této budově. Milovníci fi lmového 
plátna se však pauzy v promítání obávat 
nemusejí, opravy proběhnou za plného 
provozu.

„Rekonstrukce obou bočních a zad-
ní rovné střechy byla nevyhnutelná, do 
objektu totiž hned na několika místech 
zatékalo a hrozi-
lo, že voda poško-
dí interiér kina 
a jeho vybavení,“ 
říká ředitelka 
kina Oko Zden-
ka Holubářová. 
Té se podařilo po 
neuvěř ite lných 
peripetiích získat 
na rekonstrukci 
střechy osm set 
třicet tisíc korun 
od Státního fondu 
ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografi e. „Považu-
ji to za obrovský úspěch. Nejde přitom 
o první dotaci, Státní fond nám napří-
klad v roce 2002 přispěl šesti sty tisíci 
na nové obložení stropu,“ připomíná 
Holubářová, podle níž se na neobvyk-
lé štědrosti Fondu zřejmě „podepsalo“ 
dobré jméno šumperského kina, jež 
z hlediska návštěvnosti patří ve své 
kategorii mezi nejúspěšnější biografy 

v republice.
Oprava stře-

chy, do níž se 
šumperská fi rma 
Fortex-AGS pus-
tila tento týden, 
přijde na 1,717 
milionu korun. 
Město tak na ni 
dá ze své kasy 
necelých osm set 
devadesát tisíc. 
R e k o n s t r u k c e  
potrvá do konce 
července.  -zk-

Kino Oko prochází další rekonstrukcí. Ten-
tokrát dostanou nový „kabát“ všechny rovné 
střechy na budově.                           Foto: -zk-

Místní bazény se chystají na blížící se sezonu
V plném proudu je příprava obou šumperských 

plaveckých areálů na nadcházející letní sezonu. Tu 
odstartuje jako první Bratrušovské koupaliště - po-
kud bude přát počasí, otevře své brány již v pátek 
30. května. Na nápor milovníků vodních radovánek 
se pomalu chystá i AQUAcentrum na Benátkách, 
jež počítá s venkovním plaváním od konce června. 
Oba plavecké areály mají přitom na starosti Šum-
perské provozní areály s.r.o., jež je dceřinou společ-
ností Podniků města Šumperka, a.s.

Bratrušovské koupaliště 
oživily nové prvky

Přípravy na druhou sezonu po náročné rekon-
strukci na Bratrušovském koupališti fi nišují. V ní 
nepochybně potěší především děti nové herní 
prvky a atrakce. Na ty nejmenší čekají pružinová 
houpadla ve tvaru delfína, kačenky a rybky, na-
opak větším je určena herní sestava, kterou tvoří 
houpačky, nízkopodlažní kolotoč, skluzavka a hrad 
s prolézačkami. V zadní části koupaliště pak před 
necelými dvěma týdny vyrostla pět metrů vysoká 
lanová pyramida o rozměrech 7,5 x 7,5 metru, kte-
rou mohou využívat děti od pěti do deseti let. 

„Celý areál bude připravený na letní sezonu po-
slední květnový týden,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že pokud bude 
přát počasí, otevře se Bratrušovské koupaliště již 
v pátek 30. května. V případě nepříznivého výhle-
du přivítá areál první návštěvníky o týden později, 
v pátek 6. června. Až do konce června se zde přitom 
budou moci lidé vykoupat v pracovních dnech od 
13 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. 
„Od pátku 30. června do konce srpna bude provoz 
po celých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin s tím, 
že pokud bude krásné počasí, provozní dobu pro-
dloužíme,“ podotýká Šperlich. Současně připomí-
ná, že v areálu funguje loni opravené hřiště, místní 
pivnice, bufet, stánky a samozřejmě tobogan, který 
je zahrnut do ceny vstupného. „Vzhledem ke zvýše-

ní daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent 
jsme museli upravit vstupné. Ceny ale šly nahoru 
řádově pouze o pětikoruny,“ přiznává ředitel Pod-
niků města. Na letošní první návštěvníky navíc 
čeká i velké překvapení v podobě nové vodní atrak-
ce. „Nechci prozrazovat nic bližšího. Snad pouze to, 
že nový prvek výrazně zatraktivní koupání a v zim-
ních měsících ho navíc využijeme i v krytém bazé-
nu,“ dodává Šperlich.

Další proměna čeká Bratrušovské koupaliště po 
skončení „koupací“ sezony. „Samotný bazén i kvali-
ta vody jsou dnes na velmi dobré úrovni. Před námi 
je nyní úkol zrekonstruovat šatny se sprchami a vy-
budovat nové samostatné toalety. To vše chceme, 
spolu s opravou pivnice a venkovního bufetového 
stánku, zvládnout během podzimu a zimy,“ pro-
zrazuje ředitel. V plánu je podle něj i vybudování 
nové odstavné plochy před areálem, o realizaci no-
vého parkoviště by ale měli rozhodnout šumperští 
zastupitelé při schvalování rozpočtu na příští rok. 
„Chceme stále zlepšovat služby tak, aby lidé měli 

důvod na koupaliště chodit a zůstali na něm i celý 
den. Věřím, že nové atrakce jsou dalším krůčkem 
na této cestě a že, ačkoliv zázemí ještě pokulhává, 
zamíří v nadcházející sezoně na Bratrušovské kou-
paliště víc lidí než loni. Pro jejich relaxaci jsme 
udělali maximum,“ zdůrazňuje Šperlich a dodává, 
že v blízké budoucnosti by měla projít rekonstrukcí 
také sportoviště, jež se v areálu nacházejí, vyrůst by 
tu mělo hřiště pro plážový volejbal a pravděpodob-
ně i písčitá pláž ve stylu Karibiku.

AQUAcentrum otevře 
venkovní bazén 1. července

Venkovní plavání v AQUAcentru na Benátkách 
chce společnost Šumperské provozní areály rozjet 
v sobotu 1. července. V provozu přitom o prázd-
ninách zůstane i vnitřní krytý bazén. „Lidé si tak 
budou moci vybrat mezi koupáním na čerstvém 
vzduchu a uvnitř,“ říká ředitel Podniků města Šum-
perka a dodává, že počínaje prvním prázdninovým 
dnem bude celý komplex přístupný denně, včetně 
víkendů, od 9 do 19 hodin. „V případě krytého 
bazénu letos nepočítáme s žádnou rekonstrukcí. 
Menší opravou projde pouze koncem června, za-
čátkem září je pak v plánu větší údržba, která bazén 
připraví na podzimní a zimní plavání,“ prozrazuje 
Šperlich.

Plavecký areál, který byl na Benátkách dokončen 
před čtrnácti lety, je dnes již zastaralý. V nejbližších 
letech tak bude muset projít celkovou modernizací, 
jež si vyžádá podle odhadů desítky milionů korun. 
„Nepočítáme s aquaparkem za stamiliony, ale s vy-
budováním moderního centra převážně krytého 
plavání, které by bylo v provozu téměř celý rok. 
Venkovní koupání by se tak mělo odehrávat hlavně 
na Bratrušovském koupališti,“ soudí ředitel. Ještě 
v květnu přitom chtějí Podniky města vybrat pro-
jektanta, který ve spolupráci s pracovní skupinou 
schválenou zastupiteli připraví projekt revitalizace 
plaveckého areálu. Z. Kvapilová

V areálu Bratrušovského koupaliště se nedávno objevily 
nové herní prvky a atrakce. Pokud bude počasí přát, bu-
dou je moci děti vyzkoušet již 30. května.       Foto: -pk-
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Pontis vede nový 
ředitel

Nového ředitele má od 1. května 
obecně prospěšná společnost Pontis, 
jež v Šumperku provozuje síť sociál-
ních zařízení. Miroslava Podhajského, 
který společnosti šéfoval od jejího za-
ložení v roce 1999, vystřídal ve vede-
ní Miroslav Adámek. Ten má s prací 
v oblasti sociálních služeb bohaté zku-
šenosti. Do doby, než jej správní rada 
společnosti vybrala na místo ředitele, 
pracoval na oddělení sociálně právní 
ochrany dětí a prevence odboru so- 
ciálních věcí místní radnice.

Pontis založilo před devíti lety město 
Šumperk s ideou poskytovat a rozvíjet 
sociální služby. Od loňského října, kdy 
prošla společnost reorganizací, má tři 
oddělení. Kromě oddělení služeb pro 
seniory a oddělení azylových služeb 
vzniklo nové oddělení služeb sociální 
prevence. V současné době tak obec-
ně prospěšná společnost, v níž pracuje 
na pět desítek zaměstnanců, provozu-
je několik domů s pečovatelskou služ-
bou, dům pro osamělé matky v tísni, 
informační středisko pro seniory, 
kontaktní centrum Krédo pro dro-
gově závislé a nízkoprahový klub pro 
mládež Rachot.  -zk-

Opravy v Pavlínině dvoře jsou v cílové rovince
Náročná rekonstrukce, kterou v uplynulých třech letech 

prošel tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi nejvýznamnější 
památkově chráněné objekty ve městě, je v cílové rovince. 
Město plánuje, že areál slavnostně otevře v sobotu 31. května 
v rámci Slavností města a Dnů Olomouckého kraje. Původ-
ně zamýšlené akce, které měly v tomto jedinečném prostoru 
již letos proběhnout, se však neuskuteční. Čerstvě založený 
trávník totiž snese velkou zátěž nejdříve za rok.

Zásadní proměnou prošlo nádvoří a západní křídlo tzv. 
Pavlínina dvora loni na podzim. Zábřežská fi rma Ekozis, 
která vyhrála výběrové řízení, opravila rozvody tepla, ne-
funkční splaškovou kanalizaci a někdejší komunikace z pa-
nelů nahradila žulovou dlažbou. V průjezdu se pak ještě loni 
objevila nová brána.

Západní křídlo budovy, v jehož nároží vznikly nové veřej-
né toalety, se nejprve muselo staticky zajistit a teprve poté 
se mohl dodavatel pustit do opravy fasády. Ta spolu s vi-
kýři dostává v těchto dnech nový nátěr, stejně jako okenní 
parapety a dešťové svody. „Nátěry budou hotové do konce 
května, poté ještě počítáme s opravou přilehlého chodníku 
a také vjezdu do dvora z Fialovy ulice,“ popsal šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a připomněl, že odstranit se 
musely i dva ze tří kaštanů rostoucích ve dvoře. Odborný 
posudek z oblasti dendrologie totiž ukázal, že jejich kmeny 
byly značně prohnilé, takže by v budoucnu mohly ohrozit 
své okolí. Na podzim je nahradí čtyři nové stromy, a to čer-
venokvětá forma jírovce. 

„Přestože chceme areál slavnostně otevřít v sobotu                  
31. května v rámci Slavností města a Dnů Olomouckého kra-
je, veřejnost se bude moci těšit na akce pořádané v tomto pro-
storu až  příští rok. Nedávno založený trávník totiž nesnese 

Nádvoří a západní křídlo tzv. Pavlínina dvora prošlo zásadní 
proměnou. Nedávno se založily trávníky, fasáda (v levé části) 
dostane v nejbližších dnech nový nátěr.  Foto: -zk-

tak brzy velkou zátěž, kterou by pořádání velkých koncertů 
přineslo,“ uvedl Suchomel a přiznal, že se s tímto faktem při 
plánování kulturních akcí příliš nepočítalo. Na seznamu hu-
debních produkcí, které „přetáhnou“ desátou večerní, jenž 
v dubnu schválili šumperští radní, tak je hned pět akcí, které 
v Pavlínině dvoře naplánoval místní Dům kultury. Kromě 
červnového koncertu Spirituál Kvintetu, Festivalu Pavlínin 
dvůr open a tradiční soutěžní přehlídky kapel Blues Aperi-
tiv tu měl v srpnu proběhnout dvoudenní Pivní guláš fest. 
„Koncerty a přehlídky proběhnou v náhradních prostorách,“ 
uvedl ředitel Domu kultury Vladimír Rybička. -zk-

Pestrý kaleidoskop městských investic
Nad Slovanskou ulicí se rodí park

O další park bude bohatší město Šumperk. Cel-
kovou rekonstrukcí totiž prochází prostranství po-
dél městských hradeb pod takzvaným „Zámečkem“ 
nad Slovanskou ulicí. Prostor, jenž se „táhne“ od 
budovy zdravotnické školy podél hradeb směrem 
k Husovu náměstí u bývalé mototechny, tak dostá-
vá novou tvář. Realizace parku je přitom rozdělena 
do dvou etap, první z nich odstartovala loni a skon-
čit by měla posledním květnovým dnem. 

Do první etapy, která přijde asi na 2,7 milionu 
korun, se zábřežská firma Ekozis, jež vyšla vítězně 
z výběrového řízení, pustila loni v září. V lokalitě 
pod hradbami vznikl nový chodník a celý prostor 
bude přístupný i z ulice Slovanské - díky schodiš-
ti, jež vyrůstá mezi polyfunkčními domy. Součástí 

úprav bylo i vybudování veřejného osvětlení, oplo-
cení a terénní úpravy. Obměnou prochází rovněž 
veřejná zeleň, kromě založení nového trávníku se 
vysazují stromy, keře a další okrasné dřeviny podle 
zpracovaného projektu, hradební zeď u zdravotnic-
ké školy v budoucnu pokryje popínavá zeleň. Chy-
bět nebudou ani nové lavičky a odpadkové koše. 

Druhá etapa, která již navázala na dokončo-
vanou etapu první, počítá s úpravou svahu nad 
Husovým náměstím směrem k „Zámečku“, s re-
konstrukcí zpevněných ploch před „Zámečkem“ 
a před budovou zdravotnické školy a dále s do-
plněním kratší části chodníku směrem k centru 
města. Na obě etapy přitom město uvolní ze svého 
letošního rozpočtu více než pět milionů korun.

Město letos opraví dva mosty

Hned dva mosty v Šumperku projdou letos „ge-
nerálkou“. Do opravy prvního z nich, jenž se na-
chází nedaleko hotelu Hansa v Langrově ulici, se  
místní radnice pustila již začátkem dubna. Ve dru-
hé polovině roku pak čeká generální rekonstrukce 
most v ulici Potoční. 

Opravu mostu v Langrově ulici, která přijde na 
tři miliony a sto patnáct tisíc, chce šumperská fir-
ma SART, jež vzešla z výběrového řízení, dokončit 
v červnu. Lidé proto musejí počítat s tím, že ještě 
nejméně měsíc nebudou moci touto ulicí projíždět. 
Pro cestu směrem k náměstí Republiky tak musí 
volit objížďku po Temenické a Šumavské ulici.

„Generálkou“ letos projde i most přes potok Te-
menec v ulici Potoční poblíž křižovatky ulic Te-
menické, Hrabenovské a Bohdíkovské. Soutěž na 

dodavatele stavby vypíše město do konce června.

Ve škole se vyřeší problém s vlhkostí

Již několik let se základní škola v ulici 8. května 
potýká s vlhkostí v suterénu budovy. V letošním 
rozpočtu proto místní radnice vyčlenila 8,8 mi-
lionu korun, které chce použít na první etapu sa-
nace vlhkosti v prostorách šaten a na první etapu 
rekonstrukce elektroinstalace, jež dlouhodobě ne-
vyhovuje hygienickým normám a předpisům. Do 
stavebních úprav, které by měly stávající stav školní 
budovy zásadně zlepšit, se pustí fi rma Janco Po-
střelmov, kterou město vybralo v soutěži na základě 
nejvýhodnější nabídky ve výši 6,8 milionu korun, 
již příští měsíc. Pokračování na straně 5

Lokalita podél městských hradeb nad Slovanskou ulicí 
dostává novou tvář. Vznikl zde již chodník od Husova 
náměstí směrem do centra města.  Foto: -pk-

Oprava mostu v Langrově ulici přijde na více než tři 
miliony. Hotova bude v červnu.  Foto: -zk-
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Dárce zve k odběru 
„esemeska“

V rámci zkvalitnění služeb a pro 
rychlejší a operativnější komunikaci 
začala Transfuzní služba v Šumperku, 
jež je součástí skupiny AGEL, zvát dár-
ce krve k odběrům pomocí SMS zpráv. 
Nová služba je levnější, rychlejší a také 
zjednodušila činnost pracovníka zajiš-
ťujícího evidenci dárců. 

„Dárci si novinku velmi pochvalují. 
Je pro ně výhodnější, neboť pozvánku 
k odběru získávají ihned na svůj mobil-
ní telefon a mohou případně okamžitě 
reagovat a na zprávu odpovědět,“ říká 
Marie Urbánková, ředitelka Transfuz-
ní služby. Ti, kteří nevlastní mobilní 
telefon nebo nechtěli sdělit své číslo, 
dostanou od „transfuzky“ písemnou 
pozvánku jako dosud.

V šumperské databázi je v současnos-
ti téměř čtyři tisíce dárců. Dárcem krve 
a krevních složek přitom může být každý 
zdravý člověk, který neprodělal infekční 
žloutenku nebo jiné závažné onemocně-
ní. Vhodný věk lidí, schopných a ochot-
ných svou krev darovat, se pohybuje od 
18 do 60 let. Ti, kteří přijdou darovat 
krev, mají nárok na den placeného vol-
na, počítat mohou i s daňovými úlevami 
a výhody jim poskytují rovněž zdravotní 
pojišťovny. -tz, zk-

Šumperští občané uctili oběti války
Třiašedesát let, které uplynuly od konce druhé světové vál-

ky, jež si vyžádala miliony lidských životů, si minulý týden při-
pomněli obyvatelé všech českých měst a obcí. Šumperk uctil 
památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, pietní 
vzpomínkou na Bratrušovské střelnici. U památníku, který byl 
v roce 1965 postaven jako připomínka hrdinství šestnácti mo-
ravských vlastenců hromadně zavražděných nacisty na rozkaz 
K.H. Franka v samém závěru druhé světové války, se přitom se-
šli představitelé Šumperka, zástupci politických stran, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské a Klubu vo-
jenských důchodců a také žáci a studenti šumperských škol.

„Pociťuji velkou vnitřní radost a vděčnost za to, že již třiaše-
desát let nezažila střední Evropa otevřený ozbrojený konfl ikt. 
Ačkoliv generace vašich prarodičů a rodičů prožila mnohá 
těžká období nesvobody, strachu a zkoušek lidských charakte-
rů, byla ušetřena zkušenosti otevřeného ozbrojeného konfl iktu. 
Přesto tento fakt mnohdy vnímáme jako samozřejmost,“ ob-
rátil se k přítomným studentům šumperský místostarosta Petr 
Suchomel, podle něhož máme v poslední době často tendenci 
považovat za samozřejmost věci a události, které vůbec nejsou 
tak samozřejmé, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Často 
si neuvědomujeme hodnotu lidí, věcí a vztahů, dokud je máme 
takříkajíc na dosah. Vnitřně je oceňujeme až ve chvíli, kdy se 
nám vzdalují,“ podotkl místostarosta a dodal, že každý z nás by 
měl čas od času „přibrzdit“ a tyto skutečnosti si uvědomit. „To už 
je jen krůček k vnitřnímu uklidnění, k pocitu určité spokojenosti 
a vděčnosti. Jsem přesvědčen o tom, že naši předkové obětovali 
ve válkách své životy právě proto, aby se nám žilo lépe než tehdy 
jim samotným. Važme si proto jejich osobní statečnosti, važme 
si svobody a života v tomto čase,“ dodal Suchomel.

Druhou světovou válku jako nejstrašnější válečný konfl ikt 
v dějinách civilizace, jež si vyžádal šedesát milionů lidských ži-
votů, připomněli během pietní vzpomínky i tajemník Českého 
svazu bojovníků za svobodu Josef Miketa a zástupce šumperské-
ho Klubu vojenských důchodců Bořivoj Lešenar. „Jen v Šum-
perku je kromě Bratrušovského památníku dalších sedm míst, 
která oběti obou válek připomínají,“ uvedl Lešenar, podle něhož 
se nabízí otázka, zda vzhledem k poměrně časově vzdáleným 
událostem má smysl pietní akce pořádat. „Jsem přesvědčen, že 
ano, máme-li k čemu a proč a můžeme-li v nich nalézt poučení. 
Pokloňme se tedy památce obětí i těm, kteří dosud žijí,“ vyzval 
Lešenar. -zk-

Památku všech, kteří se v roce 1945 nedožili svobody, uctili 
šumperští občané položením kytic u památníku na Bratrušov-
ské střelnici.                                                                   Foto: -zk-

Radnice vyhlásila pro dlužníky 
nájemného „penalizační prázdniny“

„Penalizační“ prázdniny pro dluž-
níky nájemného a plateb za služ-
by spojené s užíváním městského 
bytu vyhlásila prvním květnovým 
dnem šumperská radnice. Neplati-
či tak dostali šanci zbavit se dluhů 
a vyhnout se případné exekuci. Po-
kud ve stanoveném období zaplatí 
městu dlužnou částku, odpustí jim 
radnice poplatky z prodlení, které 
v drtivé většině až několikanásobně 
převyšují nezaplacené nájemné. 

Beztrestně splatit dluhy vůči 
šumperské radnici mohou od           
1. května do 31. července lidé žijící 
v městských bytech, kteří nezapla-
tili nájemné a služby spojené s uží-
váním bytu. Mají přitom na výběr 
ze dvou možností. Buď uhradí ce-
lou dlužnou částku jednorázově 
nebo s městem uzavřou splátkový 
kalendář na dobu nejdéle tří let. Ať 
už se rozhodnou pro první nebo 
druhý způsob, musí vše stihnout 
do zmíněného 31. července. Jedině 
tehdy jim radnice odpustí poplatky 
z prodlení, jež jsou většinou výraz-
ně vyšší než vlastní nominál, tvoře-
ný dluhy na nájemném a službách 
spojených s užíváním bytu. V pří-
padě, že budou dodržovat splátko-
vý kalendář, bude se na ně navíc 
pohlížet jako na nedlužící osoby.

Poněkud odlišná je situace 
u těch, jejichž dluhy vůči městu 
již řeší soud. Pokud chtějí, aby jim 
místní radnice prominula poplat-
ky z prodlení, musí nejpozději do      
31. července jednorázově uhradit 
celý dluh a také případné soudní 
poplatky a náklady právního za-
stoupení.  

„Dluhové“ prázdniny ovšem ne-
znamenají, že by město ustoupilo 
od vymáhání pohledávek. Pokud se 
tedy neplatič chce vyhnout sankcím 
a případné exekuci, měl by nabídky 
šumperské radnice využít. „V sou-
časné době eviduje společnost 
ŠMR, jež až do konce září městské 
byty spravuje, stovky dlužníků ná-
jemného. Chtěli bychom, aby jich 
1. října, kdy přejde správa bytů 
na nové oddělení správy majetku 
majetkoprávního odboru, bylo co 
nejméně. Oddělení správy majetku 
pak bude neplatiče řešit během ně-
kolika málo měsíců,“ uvedl tajem-
ník Městského úřadu Petr Holub. 
Veškeré záležitosti si mohou dluž-
níci vyřídit buď v sídle společnosti 
ŠMR v ulici 8. května 20, 2. patro, 
u H. Kučerové, dveře č. 311, tel.č. 
583 223 062, nebo v budově radni-
ce na nám. Míru 1 u K. Skypalové, 
dveře č. 25, tel.č. 583 388 575. -zk-

Na prodej zahrádkářských 
kolonií je vyhlášeno moratorium
Budoucností deseti zahrádkářských 

kolonií, jež se nacházejí na městských po-
zemcích, se v dubnu zabývali šumperští 
zastupitelé. Ti schválili na jejich případný 
prodej moratorium, jež vyprší 30. června 
roku 2011. Využití těchto pozemků by 
měl totiž stanovit nový územní plán. Vý-
jimkou jsou pouze čtyři lokality, u nichž 
vzhledem k poloze nehrozí „kolize“ 
s územním plánem a které město nabízí 
k prodeji již nyní.

Původní moratorium z března roku 
2004 na prodej souboru pozemků v Šum-
perku a Dolní Temenici, které vlastní měs-
to a jež dnes tvoří deset zahrádkářských 
kolonií, vypršelo loni v červnu. „Bylo tře-
ba stanovit co dál. Problematikou se kro-
mě jiných zabývala i komise architektury 
a výstavby, která nedoporučila pozemky 
v zahrádkářských koloniích prodávat, 
neboť jejich využití bude upřesněno no-
vým územním plánem, takže případným 

prodejem by město mohlo přijít o lokali-
ty vhodné k zájmovým aktivitám, o nichž 
se na některých pozemcích v budoucnu 
uvažuje,“ vysvětluje tajemník Městské-
ho úřadu Petr Holub. Místní radnice tak 
vyhlásila na zmíněné pozemky nové mo-
ratorium, jež platí do konce června roku 
2011. „Teprve poté se rozhodne, zda se ná-
jemní smlouvy zahrádkářským koloniím 
prodlouží, a to i v případě, že v územním 
plánu bude využití k jinému účelu,“ po-
dotýká tajemník. Moratorium se ale pod-
le něj nevztahuje na čtyři kolonie, u nichž 
vzhledem k poloze „kolize“ s územním 
plánem nehrozí. Jedná se o pozemky na-
cházející se mezi komunikací směrem na 
Bohdíkov a vnitřní cestou v Horní Teme-
nici nad poslední autobusovou „točkou“, 
dále o okrajovou osadu Javoříčko za bý-
valým Družspojem a konečně o kolonie 
U splavu a U náhonu. Ty místní radnice 
již nyní nabízí k prodeji. -zk-

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE 
1. - 30. června Po-Pá, Ne 9-15 hod.

Rozhled z věže každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice 
(vchod od morového sloupu). Poslední prohlídka začíná půl hodiny před 

koncem otevírací doby. 

PROCHÁZKOVÉ OKRUHY MĚSTEM
„Procházka ze 13. do 21. století“ „Kde žily čarodějnice“ * „Malá Vídeň“

1. - 30. června Po-Pá, Ne 9-15 hod.  
Procházky se zahajují každou lichou hodinu od „Lavičky vzkazů“ před radnicí. 

Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby.
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Kaleidoskop městských investic
Revitalizace panelového sídliště pokračuje

V revitalizaci panelového sídliště při Prievidzské uli-
ci chce město pokračovat i letos. V těchto dnech přitom 
dokončilo etapu loňskou. Na rekonstrukci inženýr-
ských sítí, veřejného osvětlení, povrchu komunikací, 
parkovišť a prostor pro ukládání komunálního odpa-
du navázalo letos na jaře vysazení zeleně a rozmístění 
městského mobiliáře, tedy laviček, odpadkových košů, 
stojanů na kola a realizace odpočinkové zóny.

Peníze na další etapu regenerace, zahrnující příjez-
dovou komunikaci od Temenické ulice k horní části 
sídliště, včetně vybudování nového parkoviště na vol-
né ploše u kotelny, se místní radnice pokouší získat od 
státu. Pokud bude ve své žádosti úspěšná, uvolní ze své 
kasy na spolufi nancování zbývající potřebné miliony 
korun. 

Projekt regenerace panelového sídliště při Prie-
vidzské ulici, který schválili zastupitelé již v roce 2005, 
je rozdělen do osmi etap. První z nich zrealizovalo měs-
to předloni s pomocí čtyřmilionové státní dotace, loni 
pak získal Šumperk od Ministerstva pro místní rozvoj 
šest milionů na další etapu, jež se zaměřila na prostor 
kolem dopravní smyčky na konci Prievidzské ulice. 

V Příčné ulici vyroste sběrný dvůr

Ještě letos bude mít Šumperk dva sběrné dvory. Na 
vybudování nového sběrného místa se totiž místní 
radnici podařilo získat více než desetimilionovou do-
taci od Evropské unie a od Státního fondu životního 
prostředí. K ní přidá z vlastní kasy 1,2 milionu korun. 
Dvůr začne již v červnu vyrůstat v Příčné ulici.

Do budování nového sběrného místa se chce šum-
perská společnost Fortex-AGS, která zvítězila ve veřej-
ném výběrovém řízení na dodavatele stavby, pustit již 
příští měsíc. „Půjde o moderně vybavený a průjezdný 
sběrný dvůr, jenž bude splňovat veškeré současné pa-
rametry a nabídne občanům města vysoký uživatelský 
standard,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Su-
chomel a připomněl, že náročnou investici zrealizuje 
Šumperk díky evropské dotaci z operačního programu 
Životní prostředí ve výši 10,27 milionu korun. Ze Stát-
ního fondu životního prostředí pak dostane město více 
než šest set tisíc a ve svém rozpočtu vyčlenilo na spolu-
fi nancování téměř dva miliony. „Vzhledem k tomu, že 
jsme ve veřejném výběrovém řízení na dodavatele stav-
by docílili nižší cenu díla, než předpokládaly projekt 
a žádost o dotaci, dojde k aktualizaci uvedených částek 
a k úspoře části prostředků vyčleněných v rozpočtu 
města na spolufi nancování,“ podotkl Suchomel. 

Nový sběrný dvůr v Příčné ulici by měl být po sta-

vební stránce dokončen letos v prosinci. Stejně jako ve 
stávajícím dvoře v Anglické ulici, jenž zůstane i nadále 
v provozu a který by měli využívat především lidé byd-
lící v této části města, budou moci i zde lidé odevzdat 
odpad bez poplatku, stačí pouze předložit doklad totož-
nosti s vyznačeným trvalým bydlištěm v Šumperku. 

Odstartuje druhá etapa rekonstrukce 
Temenické ulice

Více než dvanáct milionů korun z městského roz-
počtu „spolkne“ letos druhá, závěrečná etapa rekon-
strukce Temenické ulice v úseku od hasičské zbrojnice 
ke křižovatce s ulicemi Bohdíkovskou a Hrabenovskou. 
Naváže se tak na loni započatou náročnou opravu uli-
ce mezi mostem „U Zeleného stromu“ a hasičskou 
zbrojnicí, jejímž výsledkem je nejen širší komunikace 
s  oboustrannými cyklistickými pruhy, ale také nový 
chodník a autobusové zastávky a nová dešťová kana-
lizace.

Ze zmíněných dvanácti milionů korun půjde více 
než deset na rekonstrukci stavebních objektů v ma-
jetku města, necelé dva miliony jsou pak vyčleněny 
na fi nancování rekonstrukce vlastní komunikace, 
která je jakožto silnice III. třídy majetkem Olomouc-
kého kraje. 

„Olomoucký kraj přislíbil, že pokud město přispěje 
na rekonstrukci krajské komunikace, zajistí v letoš-
ním roce z krajského rozpočtu dofi nancování této 
investiční akce. Krajští zastupitelé v dubnu schválili 
čtyřmilionový příspěvek na dokončení stavby,“ uvedl 
místostarosta Petr Suchomel. O chybějící necelé tři 
miliony se tak nakonec město podělí se Správou silnic 
Olomouckého kraje, jež z peněz ušetřených za zimní 
údržbu uvolní devět set čtyřicet tisíc. O stejnou částku 
navýší svůj původně milionový příspěvek do majetku 
kraje i Šumperk. „Dokončení rekonstrukce této komu-
nikace patří k letošním investičním prioritám města, 
dofi nancování tak zajistíme z rozpočtových rezerv,“ 
vysvětlil Suchomel.

Letošní druhou etapu rekonstrukce Temenické ulice 
chce fi rma Strabag, která v roce 2006 zvítězila ve výbě-
rovém řízení na dodavatele stavby, rozjet na přelomu 
května a června. Vedle „generálky“ komunikace, jež 
se rozšíří o oboustranné pruhy pro cyklisty, se počítá 
i s vybudováním jednostranného chodníku, dešťové 
kanalizace a přeložkami inženýrských sítí, na dvou mís-
tech rekonstruovaného úseku se navíc musí zrealizovat 
nákladné přeložení koryta potoka Temence. Náročná 
rekonstrukce by přitom měla skončit v listopadu, kdy 
pokryje komunikaci nový živičný povrch. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

Na panelovém sídlišti při Prievidzské ulici již vznikly 
odpočinkové zóny, v nichž nechybí lavičky či stojany 
na kola.  Foto: -pk-

V nejbližších týdnech se město a Olomoucký kraj pustí 
do rekonstrukce Temenické ulice v úseku od hasičské 
zbrojnice ke křižovatce s ulicemi Bohdíkovskou a Hra-
benovskou.         Foto: -zk-

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku
Výtěžek z hracích automatů 

jde na stadion
Tři miliony šest set dvacet tři tisíce korun „poslali“ 

v loňském roce do městské kasy provozovatelé výher-
ních hracích přístrojů, jež se nacházejí na území Šum-
perka. Ve srovnání s předchozím rokem je přitom 
částka o 1,623 milionu vyšší. Stejně jako v uplynulých 
letech také letos dá město celý výtěžek již tradičně na 
veřejně prospěšné účely, konkrétně na provoz zimní-
ho stadionu. -zk-

Výstava ukazuje zajímavé 
rostliny v rezervaci Praděd
Národní přírodní rezervace Praděd patří přede-

vším díky Velké kotlině k botanickým skvostům 
střední Evropy, na poměrně malé ploše roste téměř 
500 druhů cévnatých rostlin a vyskytuje se zde celá 
řada glaciálních reliktů - pozůstatků z doby ledové. 
Nikde jinde na světě, pouze zde rostou endemic-
ké druhy rostlin: jitrocel tmavý sudetský (Plantago 
atrata subsp.sudetica), hvozdík kartouzek sudetský 
(Dianthus carthusianorum subsp.sudeticum), lipnice 
jesenická (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanu-
la gelida). 

Běžný turista vidí zpravidla pár desítek rostlin, kte-
ré ho doprovázejí v blízkosti turistických chodníků. 
Podstatná část květeny je však skryta na nedostup-
ných místech. Některé květiny tak přibližuje výstava 
fotografi í Bořivoje Malce nazvaná Zajímavé rostliny 
Národní přírodní rezervace Praděd, jež je v prosto-
rách Městské knihovny v ulici 17. listopadu k vidění 
do 16. června. -red-

O dopravních uzavírkách 
informuje web

Informace o aktuálních dopravních uzavírkách 
v Šumperku najdou zájemci na webových stránkách 
města www.sumperk.cz. V sekci Komunální služby 
a podsekci Komunikace jsou zveřejněna dopravní 
omezení nejen v samotném městě, ale v celém správ-
ním obvodu Šumperka. Kromě termínu, úseku a dél-
ce uzavírky zde místní radnice informuje i o objízdné 
trase a důvodu uzavření dané komunikace.

V současné době jsou ve městě neprůjezdné dvě 
ulice, v nichž probíhají plánované investiční akce. 
Langrovu ulici uzavřela začátkem dubna oprava 
mostu nedaleko hotelu Hansa, jež potrvá do konce 
června. Do té doby se nebude moci jezdit rovněž ulicí 
Jiřího z Poděbrad v úseku od křižovatky s ulicí Šu-
mavskou po křižovatku s ulicemi Bratrušovskou a Ví-
těznou, kde prochází rekonstrukcí hlavní vodovodní 
řad a jednotlivé přípojky.  -zk-

Violka žlutá sudetská.  Foto: B. Malec
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Jedinečný exkurz do světa kytary 
a také do francouzské hudby nabídne 
šumperské veřejnosti Agentura J+D, 
jež ve městě pořádá cyklus koncertů 
Klasika Viva. V úterý 20. května roze-
zní místní klášterní kostel kytara Pierra 
Laniaua. V České republice bude vystu-
povat poprvé a pro svůj debut přiváží 
francouzsko-španělský pro-
gram spojující dvě hudební 
epochy: zlaté období barokní 
kytary 17. a 18. století a fran-
couzskou hudbu 20. století, 
jež je ovšem inspirována 
španělskými vlivy. 

Pierre Laniau, francouz-
ský kytarista, malíř a spi-
sovatel, pařížský rodák, 
publikum okamžitě okouzlí svým 
příznačným francouzským šarmem. 
Během své kariéry koncertoval ve více 
než osmdesáti zemích světa, jeho ori-
ginální programy ocenily například 
Nadace Yehudi Menuhina či francouz-
ská vládní organizace „Culture France“. 
Nahrává pro společnosti EMI, Univer-

sal Music a Naxos. Založil rovněž ně-
kolik hudebních škol v Africe a dětský 
domov v Togu. V roce 2005 byl za svou 
uměleckou a humanitární činnost od-
měněn francouzským řádem „Rytíře 
umění a literatury“. 

Květnová „Šumperská klasika“ tak 
dává jedinečnou příležitost setkat se 

s touto ve všech ohledech je-
dinečnou uměleckou osob-
ností. Koncert, během něhož 
zazní skladby Gaspara San-
ze, Francesca Corbetta, Ro-
berta de Viseé, Erika Satie, 
Claudea Debussyho, Daria 
Milhauda, Francise Pou-
leunce, Andrého Joliveta, 
Alberta Roussela a Maurice 

Ohany, začíná v 19 hodin. Vstupenky 
v ceně sto a sedmdesát korun si mohou 
zájemci koupit v pokladně Domu kul-
tury Šumperk a v Regionálním a měst-
ském informačním centru. K dostání 
jsou rovněž přímo v kanceláři Agentu-
ry J+D, tel.č. 274 861 222, 603 491 979 
nebo e-mail: info@agenturajd.net. -red-

Klasika Viva okouzlí francouzským šarmem
V polovině dubna proběhla ve Sme-

tanových sadech víkendová akce ob-
čanského sdružení LANO pro děti 
v rámci dobrovolného programu pre-
vence kriminality a projektu volno-
časových aktivit „Sobota bez televize“ 
podpořeného grantem města Šumper-
ka. Připravilo ji LANO ve spolupráci 
s týmem šumperských policistů, kteří 
dětem ochotně zajistili názornou pre-
zentaci své činnosti.

Byly předvedeny ukázky práce pso-
vodů a policejní zásah se psem - zadr-
žení pachatele, dále zásah policisty při 
zajišťování pachatele a některé další 
donucovací prostředky. Děti si mohly 
zblízka prohlédnout techniku, policej-
ní vůz, a seznámit se tak s policií z ji-
né stránky, než byly doposud zvyklé. 
Dostaly rovněž informační preventivní 
materiály. Ukázka práce policie byla 
velmi zajímavá, udržela pozornost dětí 
i za sychravého počasí a zaujala rovněž 
kolemjdoucí občany.

Přestože OS LANO nezískalo na pre-
venci kriminality dotace, plánuje v rea-
lizaci preventivních aktivit pokračovat, 

a to zejména v souvislosti s terénními 
programy pro děti. Sdružení pracuje 
s dětmi a mládeží od roku 2004 a letos 
zahájilo také činnost v oblasti sociálních 
služeb, které jsou směřovány zejména 
k dětem na sídlišti v Temenici a okolí. 
 J. Hovorková, sociální pracovnice

LANO uspořádalo s policisty akci pro děti

Během akce Sobota bez televize se děti 
mohly seznámit s prací policistů. Foto: -jh-

Pokud by šumperský Městský úřad dostával za 
svou práci vysvědčení, převažovaly by na něm jed-
ničky a dvojky. Potvrdilo to šetření spokojenosti 
zákazníků, jež v Šumperku a dalších moravských 
městech probíhalo od loňského listopadu do konce 
letošního ledna v rámci projektu „Implementace 
systému kvality řízení v podmínkách městských 
úřadů v Olomouckém kraji“.

„Projekt, na který jdou peníze z Evropského 
sociálního fondu i ze státní kasy, zajišťovala olo-
moucká společnost EDUKOL. Ta současně zpraco-
vávala i data z dalších jedenácti měst, takže jsme 
výsledky obdrželi teprve nedávno,“ říká vedoucí 
kanceláře tajemníka Marie Dvořáčková a připomí-
ná, že průzkum spokojenosti návštěvníků místní 
radnice proběhl loni hned dvakrát. První březnový 
si však organizovalo město samo, pouze s pomocí 
studentů místní Obchodní akademie, kteří během 
tří dnů rozdávali na úřadovnách příchozím obča-
nům dotazníky k vyplnění. Z více než pětistovky 
formulářů se jich tehdy vrátila vyplněná zhruba 
polovina.

„Další listopadové šetření, tentokráte již ve spo-
lupráci s agenturou EDUKOL, se od jarního lišilo 
jak obsahově, tak metodicky. Hlavní snahou bylo 
zachytit vlastní zkušenosti občanů s úřadem, neboť 
právě ony ovlivňují výslednou spokojenost či ne-
spokojenost klientů,“ vysvětluje vedoucí kanceláře 
tajemníka. Novinkou podle ní bylo i to, že role taza-
telů se zhostili proškolení studenti olomoucké Uni-
verzity Palackého, kteří s návštěvníky úřadu vedli 
rozhovor. Občany přitom oslovili hned dvakrát. 
Nejprve při příchodu do úřadovny, kdy se ptali na 
navštívený odbor, na typ záležitosti, s níž přichá-
zejí, a také na předchozí kontakty v dané věci. Při 
odchodu se pak zajímali o osobní zkušenost klienta 
a na to, jak hodnotí práci navštíveného odboru.

Během tří dnů, od pondělí 12. do středy 14. lis-
topadu, oslovilo jedenáct proškolených vysokoško-
láků ve třech budovách šumperského Městského 

úřadu zhruba tisícovku lidí. Ne všichni však byli 
ochotni odpovídat, takže rozhovorů se nakonec 
uskutečnilo šest set, z nichž necelá polovina pro-
běhla hned první den. O tom, kdo bude tázán, 
rozhodovala samozřejmě náhoda. Odhadem každý 
čtvrtý příchozí pak nemohl být osloven, protože 
v té době studenti hovořili s jiným občanem.

Průzkum ukázal, že nejnavštěvovanějším pra-
covištěm byl odbor dopravy, druhý skončil odbor 
správní a vnitřních věcí a třetí odbor sociálních 
věcí. Více než polovina klientů všech věkových ka-
tegorií, z nichž převažovali muži (54%) nad žena-
mi (46%), uvedla, že příslušný odbor v uplynulých 
dvanácti měsících již navštívila. Muži přitom častě-
ji zamířili na odbor dopravy a živnostenský odbor, 
ženy naopak převažovaly na odborech fi nančním 
a plánovacím, sociálních věcí a odboru správním 
a vnitřních věcí. Úřad kontaktovala před svojí teh-
dejší návštěvou asi třetina respondentů, a to nejčas-
těji osobně, méně často telefonicky či poštou a jen 
výjimečně prostřednictvím webových stránek.

„Při odchodu se lidé vyjadřovali k dostupnosti 
úřadu, orientačnímu značení na chodbách, pro-

středí, čekací době, k době vyřízení záležitosti a sa-
mozřejmě k chování úředníků a jejich profesiona-
litě a odbornosti. K hodnocení přitom posloužily 
školní známky,“ popisuje Dvořáčková. Z pěti set 
padesáti čtyř dotázaných, kteří práci navštívené-
ho odboru oznámkovali, tak 63% napsalo jednič-
ku, dvaadvacet procent hodnotilo úřad na dvojku 
a patnáct procent známkou horšího stupně. Šum-
perský Městský úřad tak díky velmi slušnému prů-
měru 1,5 prospěl s vyznamenáním. 

V samotném známkování přitom skončil nejlépe 
odbor fi nanční a plánovací s průměrnou známkou 
1,2, o desetinu horší průměr měly odbory živnos-
tenský, majetkoprávní a správní a vnitřních věcí. 
Průměrnou známku 1,5 dostal odbor výstavby, re-
lativně nižší hodnocení pak obdržely odbory do-
pravy (1,7) a sociálních věcí (2,2). „Hodnocení od-
boru, podobně jako v jiných městech, zřetelně sou-
viselo s tím, zda se záležitost klientů uzavřela k je-
jich spokojenosti již při návštěvě úřadu nebo zda se 
vyřízení věci z nějakého důvodu protáhlo. Nejnižší 
známky dávali obvykle ti, kteří odešli s nepoříze-
nou,“ podotýká vedoucí kanceláře tajemníka.

A které oblasti fungování úřadu klienti chválili 
a na které naopak mířila kritika? Suverénně nejčastěji 
se dotazovaní vyjadřovali k chování úředníků. „Ob-
raz úřadu v očích veřejnosti stojí a padá především 
s chováním jeho úředníků. Proto nás velice těší, že 
v tomto případě převažovaly pochvaly nad výtkami 
více než šestinásobně,“ říká s úsměvem Dvořáčková. 
Spokojeni byli občané podle ní i s orientací v úřa-
dovnách a prostředím daného odboru. Nejčastější 
kritika se naopak snesla na čekací dobu, jež se uká-
zala jako největší slabina úřadu. „Přestože v závě-
rečné zprávě převažují kladná hodnocení, je třeba 
ji brát jako výzvu k udržení standardu a usilovat 
o to, aby se kvalita práce úřadu stále zvyšovala,“ 
podotýká vedoucí kanceláře tajemníka a dodává, 
že v průzkumu spokojenosti chce město pokračo-
vat i v budoucnu. Z. Kvapilová

Městský úřad prospěl v průzkumu spokojenosti s vyznamenáním

Podzimní šetření spokojenosti zákazníků ukázalo, že lidé 
jsou s prací městských úředníků spokojeni.       Foto: -zk-
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Pátek 30. května 2008

18.30 – 21.00  
Sady 1. máje „u koně“ – zahájení slavností, 
představení místních spolků, dětí z DDM U 
Radnice Šumperk, dětí z DDM a ZpDVPP Vily 
Doris, FIT AEROBIK KLUB Angi Samcové 
– program provází moderátor

21.00 – 21.45
Průvod účinkujících osvícený hořícími loučemi 
projde pěší zónou k radnici, Herold vyzve vede-
ní města, radní, zástupce partnerských měst 
a další k účasti v průvodu, poté se průvod vrací 
zpět do parku

21.45
Slavnostní ceremonie na pódiu v parku

22.15
Ohňová show

22.30
Ohňostroj

Sobota 31. května 2008

9.00 – 18.00
Dobový jarmark

10.00
Zahájení Slavností města Šumperka 2008
Pohádky pro malé a nejmenší 
– scéna letního divadla

10.30
Hudební představení historické kapely 
– pódium na zelené ploše

11.00
Divadelní a pouliční představení 
– scéna letního divadla

12.00
Pohádky pro malé a nejmenší 
– scéna letního divadla

12.30
Hudební představení historické kapely 
– pódium na zelené ploše

14.00
Pohádky pro malé a nejmenší 
– scéna letního divadla

14.30 
Hudební představení historické kapely 
– pódium na zelené ploše

15.00
Divadelní a pouliční představení 
– scéna letního divadla

16.30
Hudební představení historické kapely 
– pódium na zelené ploše

17.30
Hudební představení historické kapely 
– pódium na zelené ploše

V průběhu celého dne hry a soutěže pro děti 
a dospělé, historické a dobové tance 

Historická střelnice – Katovská dílna – Ukázky 
lidových řemesel – Stylový gastroservis – Rytíři 
a šermíři - Sokolníci

Město Šumperk ve spolupráci 
s uměleckou agenturou Gryff pořádá 

ve dnech 30. – 31. května
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Slavnosti města připomenou sněm a zahájí letní sezonu
Nejvýznamnější událost v dějinách 

města, tzv. Šumperský sněm ze 4. červ-
na roku 1490, si připomenou poslední 
květnový víkend obyvatelé Šumperka. 
Oslavy, jež nabídnou kromě večerního 
průvodu městem a ohňostroje i bojová 
klání, zábavná vystoupení, historický 
jarmark a řadu soutěží, spojila místní 
radnice již tradičně s mezinárodním 
Dnem dětí a zahájením letní sezony 
ve městě. Tzv. Slavnosti města přitom 
proběhnou v Šumperku již pojedenácté. 
Jejich cílem je nejen připomenout vý-
znamnou historickou událost, ale pře-
devším nabídnout veřejnosti zajímavou 
společenskou akci, jež přiblíží kulturní 
tradice i místní specifi ka. 

Před více než pěti stoletími se město 
Šumperk stalo místem setkání morav-
ských a slezských stavů, jež zde po smrti 
uherského a českého krále a markrabí 
moravského Matyáše Korvína rokova-
ly o zachování společného postupu při 
přijímání nového pána a svým posto-
jem nakonec pomohly odvrátit rozště-
pení zemí Českého království. Právě do 
středověku se budou moci přenést oby-
vatelé i návštěvníci města v pátek 30. 
a sobotu 31. května. „Sněmovní“ oslavy 
spojí místní radnice stejně jako loni se 
zahájením letní sezony ve městě a také s  
mezinárodním Dnem dětí. 

„Scénář letošního ročníku Slavností 
města se bude od těch předchozích lišit, 
neboť akce láká stále větší počet diváků. 
Prostranství u radnice, jež bývalo dě-
jištěm pátečního programu, nelze „na-
fouknout“, lidé ve vzdálenějších mís-
tech si navíc stěžovali, že na jednotlivá 
vystoupení není vidět,“ říká Martina 
Holubcová z odboru školství, kultury 
a vnějších vztahů šumperské radni-
ce. Centrem veškerého dění šumper-
ských Slavností města se tak již v pátek            
30. května stanou Sady 1. máje v pro-
storu „u koně“ a jeho okolí. Zde rozloží 
svá ležení rytíři, na pódiu se představí 
místní spolky, děti z DDM U radni-
ce a nedaleké Vily Doris, Fit Aerobik 
Klub Angi Samcové a další soubory, 
dobovou atmosféru navodí historická 
kapela a své umění předvedou kejklíři. 
„V devět hodin se vydá městem průvod 
účinkujících v kostýmech, osvícený ho-
řícími loučemi, u radnice poté pozve 
herold vedení města, radní, zástupce 
partnerských měst a další do průvodu. 
Ten se za zvuku bubnů vrátí pěší zónou 
zpět do parku,“ popisuje Holubcová. 
V Sadech 1. máje proběhnou nejen 
slavnostní ceremonie a ohňová show, 
ale také výpravný ohňostroj, jenž páteč-
ní večer završí.

Sady 1. máje budou hostit sněmov-
ní veselí i v sobotu 31. května. Již od 
rána zde budou jarmarečníci v dobo-
vých stáncích nabízet rukodělné zboží 
a předvádět tradiční řemesla, pódium 
v letním divadle bude celý den patřit 
divadelním představením, na pódiu 
u „koně“ se pak představí historické 

a dobové kapely. V jeho okolí budou 
probíhat soutěže a hry s rytířskou te-
matikou a tzv. Školička starých řemesel, 
v níž děti z kroužků Domu dětí a mlá-
deže U radnice předvedou tradiční ře-
mesla, jako jsou například drátkování, 
předení na kolovratu, zpracování vlny 
a podobně. Chybět nebudou ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně, vystoupení 
sokolníků, katovská dílna s ukázkami 
mučících nástrojů, představí se fakí-

ři s orientálními tanečnicemi, plivači 
a polykači ohně a na programu je i tra-
diční rytířský turnaj o Královnu šum-
perských slavností. 

Zapojit do dění se budou moci opět 
i samotní diváci. „Ti si mohou osahat 
skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na 
terče z historických kuší, luků a vrha-
cími sekerami, obléci si drátěnou ko-
šili a podobně,“ prozrazuje Holubcová 
a dodává, že návštěvníci se budou moci 

občerstvit ve stanech ve stylu dobové ta-
verny. Sobotní podvečer letošních Slav-
ností města pak bude již tradičně patřit 
závěrečnému defi lé všech účinkujících. 
„Původně hudební akce s rytířskými 
šarvátkami se v posledních letech sta-
la jedním z nejprestižnějších projektů, 
které město pořádá. Svědčí o tom ohla-
sy u široké veřejnosti. Věříme proto, že 
i letos si návštěvníci přijdou na své,“ 
uzavírá Holubcová. Zuzana Kvapilová
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Bambiriáda je akce, na níž se 
prezentují nejrůznější zájmové kroužky 
a občanská sdružení věnující se dětem 
a mládeži. Ty se v Šumperku představí 
od čtvrtka 22. do neděle 25. května. 
Akce bude probíhat v celém městě, 
centrem však budou stejně jako 
v minulých letech Sady 1. máje. Vstup 
na Bambiriádu je zdarma.

Kroužky a spolky seznámí návštěvní-
ky Bambiriády - především děti a jejich 
rodiče - se svou činností a předvedou 
dovednosti, které se v nich mohou děti 
naučit. „Děti si budou moci vyzkoušet, 
zda by je určitý koníček bavil a chtěly se 
mu věnovat dál. Rodiče se zase mohou 
inspirovat pestrou nabídkou krouž-
ků z celého regionu. Bambiriáda tak 
funguje i jako určitý prostředník mezi 
dětmi a rodiči,“ říká koordinátor šum-
perské Bambiriády Vratislav Šula. Pořa-
datelé podle něj očekávají, že přijedou 
i celé školky a školy. Plánované aktivity 
jsou určeny pro děti všech věkových 
kategorií, pro nejmenší jsou připrave-
ny hry a skákací hrad, na své si přijdou 
i „náctiletí“.

V Šumperku, který se akcí přidá 
k dalším sedmadvaceti městům 
v republice, letos odstartuje sedmý 
ročník Bambiriády, ta první se přitom 
v České republice konala již před deseti 
lety. Pořádá ji Česká rada dětí a mládeže 
společně s Ministerstvem školství 
a pro letošní ročník vybraly motto 
„Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít 
kamarády.“ „Toto heslo se nese v duchu 
celoevropské kampaně pro dětská práva, 
k níž se Bambiriáda letos připojila. Cílem 
celé akce je podporovat volnočasové 
aktivity, při kterých se děti zároveň 
mohou začlenit do většího kolektivu 
a najít si nové kamarády. Bambiriáda tak 
chce nabídnout dětem aktivní trávení 
volného času, odvést je od sledování 
televize a nudy,“ zdůrazňuje Šula 
a připomíná, že Bambiriáda je původní 
český projekt. Vzhledem k vysoké 
oblibě se ale již začíná prosazovat i na 
Slovensku, v Polsku a Rakousku. 

Letošní Bambiriáda v Šumperku 
přinese hned několik změn. Chybět 
budou skauti a Česká tábornická unie 
a také oblíbený Bambivláček, který 
vozil děti po parku. K atrakcím naopak 
přibude Aquacentrum a stanoviště 
na Komíně s výtvarnými dílnami 
a zkušebnami. Další novinkou je 
plánovaný pokus o rekord. „Pokusíme 
se překonat rekord v počtu lidí, kteří 
budou v jednu chvíli stavět kostičky pro 
domino efekt,“ prozrazuje šumperský 
koordinátor. „V souladu s mottem 
Bambiriády Nestůj, pojď se přidat! 
chceme pozvat všechny Šumperany, 
aby se zapojili a přišli stavět. Další 
podrobnosti o pokusu o rekord se 
zájemci včas dozví,“ ujišťuje Šula.

Dějištěm hlavního programu budou 
Sady 1. máje, hry a atrakce ale budou 

Letošní Bambiriáda se nese ve znamení kamarádství
připraveny rovněž u Aquacentra na 
Benátkách, v Domě dětí a mládeže 
U radnice a také v Městské knihovně 
v ulici 17. listopadu. „Symbolem 
letošní Bambiriády je tzv. tangram, 
neboli čínský hlavolam složený z dílků. 
Za plnění úkolů na jednotlivých 
atrakcích budou děti dostávat 
dílky tangramu. Když jich nasbírají 
dostatečný počet, mohou sestavit celou 
skládačku a soutěžit o ceny,“ popisuje 

koordinátor. Ti, kteří na Bambiriádu 
zavítají, dostanou při vstupu do parku 
nebo v Aquacentru vstupenku. Díky 
ní se mohou účastnit všech atrakcí, 
soutěží a dostanou se s ní zdarma i do 
Vlastivědného muzea, na radniční věž 
nebo na skákací hrad.

Celá akce odstartuje ve čtvrtek          
22. května, kdy mohou zájemci v rámci 
Dnů otevřených dveří zavítat do Domu 
dětí a mládeže U radnice, do Vily Doris 

a na „Komín“, do nízkoprahového 
klubu Rachot a na ředitelství Policie 
ČR. Podívat se, jak to chodí u policie, 
bude možné ještě v pátek a v sobotu.

Nejvíc atrakcí je pak přichystáno 
na pátek a sobotu. V pátek 23. května 
bude v 10 hodin Bambiriáda slavnostně 
zahájena a poté již budou probíhat 
v Sadech 1. máje pódiová vystoupení 
a prezentace zájmových spolků. 
 Pokračovnání na str. 9
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Letošní Bambiriáda se nese ve znamení kamarádství
Pokračování ze str. 8

Dalších her a soutěží se mohou děti 
zúčastnit v Městské knihovně a odpo-
ledne také v Aquacentru na Benátkách. 
Zájemci si mohou prohlédnout rovněž 
všechny expozice Vlastivědného mu-
zea nebo se od 15 hodin přijít podívat 
na Komín, kde budou probíhat ukázky 
výtvarných a keramických kroužků. 

V sobotu 24. května bude park opět 
patřit kroužkům a spolkům, v knihov-
ně pak úderem deváté začne program 
spojený se soutěžemi. Pro děti bude 
otevřen rovněž Dům dětí a mláde-
že U radnice, v němž se budou řešit 
nejrůznější hlavolamy a hádanky, ote-
vřena bude keramická dílna a další 
prostory a chybět nebudou ani hry 
pro rodiče s malými dětmi. Na Benát-
kách bude Ranch Viktorie lákat děti 
na koně, na vodní ploše si pak budou 
moci  vyzkoušet i své vodácké doved-
nosti. Odpoledne si mohou zájemci 

prohlédnout letiště i leteckou techniku. 
A na své si přijdou i fanoušci místních 
mládežnických kapel. Ty se představí 
během odpoledních koncertů v let-
ním divadle u Vily Doris. Třešničkou 
na dortu bude ve 20 hodin vystoupení 
rockové skupiny Confession. „Seznam 
vystupujících z řad mládežnických ka-
pel stále není uzavřen. Pokud by chtě-
la vystoupit třeba i začínající skupina, 
může se přihlásit ve Vile Doris,“ vyzý-
vá Šula a dodává, že v neděli 25. května 
se bude v sále Vily Doris hrát divadelní 
představení.

Pro účastníky Bambiriády bude celý 
víkend zdarma otevřena rozhledna na 
Háji a po všechny dny mohou zájemci 
vystoupat i na radniční věž. „Vzhledem 

k bohatosti programu budou pro lepší 
orientaci návštěvníkům sloužit mapky, 
a to jednak mapa města, v níž budou 
zaznačena všechna dějiště Bambiriády, 
včetně Aquacentra, radnice a podobně, 
a jednak mapka jednotlivých stanovišť 
v Sadech 1. máje. Mapku dostanou ná-
vštěvníci spolu se vstupenkou u vcho-
du do parku,“ vysvětluje koordinátor. 
Součástí informačního servisu Bambi-
riády bude podle něj rovněž rozcestník 
bambibod.cz, kde si mohou zájemci vy-
hledat všechny organizace a kluby pre-
zentované na Bambiriádě a dovědět se 
o nich více informací. Za nepříznivého 
počasí se všechny aktivity přesunou do 
Domu kultury. „Smyslem Bambiriády 
je kromě zábavy i setkávání a poznává-
ní nových zajímavých činností. Těšíme 
se proto na všechny návštěvníky a dou-
fáme, že akce pomůže dětem při hledá-
ní nových kamarádů a zálib,“ uzavírá 
Šula. Adéla Klimešová

ŠDS zve 
na jarní koncert

Jarní koncert 2008 proběhne v režii tří 
mladších sborů Šumperského dětského 
sboru. Ve čtvrtek 22. května v 18 hodin 
se v sále šumperského divadla představí 
Růžové děti, Barevné děti i Plameňáci. 
Přivítají jaro písničkami Petra Ebena, 
Miroslava Raichla, Milana Uherka a dal-
ších oblíbených autorů. Nebude chybět 
i společné zpívání na závěr. Přijďte přivítat 
jaro s námi! -hs-

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE
Rozhledy 

v rámci Bambiriády 2008
Pátek 23. - neděle 25. května vždy 

od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
Děti do 6 let pouze 

v doprovodu rodičů!
Rozhledy v rámci Slavností města
Sobota 31. května od 9 do 15 hodin

Na všechny rozhledy vstup zdarma.

200 osobností z historie Šumperka přibližuje nová publikace
Úvod letošního předávání Cen měs-

ta Šumperka, jež proběhlo 12. dubna 
v divadle, patřil křtu nové knihy Zdeň-
ka Filipa „Kdo byl kdo - 200 osobností 
z historie Šumperka“. Slavnostního aktu 
se vedle starosty města Zdeňka Brože 
a autora zúčastnil také Pavel Ševčík, je-
hož štítecké nakladatelství Veduta letos 
v dubnu s fi nanční podporou města 
Šumperka publikaci vydalo. Úhledná 
brožovaná knížka o rozsahu sto deseti 
stran přináší životopisné portréty zná-
mých i zatím méně známých šumper-
ských osobností.

Doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. se na-
rodil 17. října 1925 v Šumperku a po 
vystudování brněnské a olomoucké uni-
verzity působil jako pedagog na Filozo-
fi cké fakultě Palackého univerzity v Olo-
mouci. Po roce 1968 byl z politických 

důvodů propuštěn a poté působil jako 
odborný pracovník v Okresním vlas-
tivědném muzeu v Šumperku. Nevím, 
kolik mu bylo vyměřeno na živobytí, 
když odcházel do důchodu, ale dobře si 
vzpomínám, že to bylo značně ponižují-
cí a pro Zdeňka Filipa určitě existenčně 
stresující. Ze srdce jsem mu proto přál, 
že se po roce 1989 mohl vrátit do Olo-
mouce na svoji almu mater a působit 
zde několik let opět jako vysokoškolský 
učitel. 

Zdeněk Filip je autorem řady mono-
grafi í a odborných studií. Jeho práce se 
vždy vyznačovaly mimořádnou pre-
cizností. Ta se pochopitelně v plném 
rozsahu odráží i v jeho zaměření na bi-
ografi e, jimž se věnuje od počátku své 
odborné činnosti. Jeho životopisné črty 
nalezneme například již v prvním roč-
níku Kulturního života Šumperka, kte-
rý mimochodem v roce 1959 jako člen 
redakční rady spoluzakládal. Řadu let se 
podílí na tvorbě Biografi ckého slovníku 
Slezska, pro jehož dvaadvacet svazků 
vypracoval na dvě stě biogramů. Mimo-
řádně cenný je jeho Biografi cký slovník 
okresu Šumperk z roku 2001, jenž obsa-
huje stručné charakteristiky a základní 
životopisné údaje o celkem 878 osobách 
nejrůznějšího profesního zaměření. 

Nová publikace přináší stručné bio-
grafi cké medailony šumperských osob-
ností bez ohledu na jejich národnostní 
příslušnost a ideologická hlediska. Jsou 
zde zastoupeny i osoby, které mohou, 
případně by měly být vnímány negativ-
ně, což pochopitelně záleží na úhlu po-
hledu samotného čtenáře. Autor v úvodu 
publikace na tyto okolnosti upozorňuje. 
Jeho záměrem je představit například 
významné šumperské (pravdaže ně-
mecké) podnikatele 19. století, německé 

Nová publikace je k dostání v šumper-
ských knihkupectvích a také v Regionál-
ním a městském informačním centru za 
zhruba sto padesát korun.

kulturní a vědecké osobnosti, významné 
představitele šumperské české menšiny, 
z nichž mnozí dokonce položili v boji 
proti nacismu své životy, osobnosti, jež 
se vepsaly do historie města po roce 
1945, přičemž jediným omezujícím kri-
tériem je pouze to, že jejich život a dílo 
již byly uzavřeny.

Medailonky jsou šikovně umístěny do 
sloupců (na každé straně dva) s nezbyt-
nou podobiznou. Je nutno před autorem 
opravdu smeknout, že se mu podařilo 
portréty sehnat, což byla podmínka 
k zařazení dané osobnosti do publikace. 
Málokdo si dokáže představit, kolik úsilí 
musel vynaložit jen na získání základ-
ních životopisných údajů - každý z dvou 

set portrétů jich obsahuje osm (den, mě-
síc, rok a místo narození a úmrtí). V tom 
se zračí ona již zmíněná Filipova preciz-
nost - na jím několikanásobně ověřená 
data (mnohdy je získával jen náročnou 
korespondencí) se můžeme spolehnout. 

Publikace je vhodná pro každého 
člověka, který se alespoň trochu zajímá 
o své město. Měla by patřit k nejpo-
užívanějším slovníkům a lexikonům 
v knihovně. A ještě doušku na závěr. 
Zdeněk Filip už má zpracováno dal-
ších asi dvacet osobností s nezbytnými 
fotografi emi, takže mu přejme zdraví, 
sílu a duševní svěžest, aby nás obohatil 
v brzkém časovém horizontu dalšími 
cennými informacemi.   -polách-

Knihu Kdo byl kdo s podtitulem 200 osobností z historie Šumperka pokřtili během 
dubnového předávání Cen města její autor, historik Zdeněk Filip, starosta města 
Zdeněk Brož a Pavel Ševčík, majitel štíteckého nakladatelství Veduta, jež publikaci 
vydalo.  Foto: P. Kvapil



Dny Olomouckého kraje  strana 10

Upozornit na sedmiletou existenci kra-
je, představit jeho významné osobnosti, 
přilákat turisty a vyvolat u lidí hrdost 
a patriotismus. Takové cíle si stanovili 
organizátoři Dne Olomouckého kraje - 
oslavy, jejíž druhý ročník je naplánován 
na sobotu 31. května a neděli 1. června. 
Na rozdíl od loňské premiéry, na kterou 
zavítalo kolem patnácti tisíc lidí, bude 
mít letošní akce bohatší program a navíc 
proběhne hned na třech místech v kraji 
- v Olomouci, Šumperku a v Prostějově. 
Část z výtěžku od sponzorů akce půjde 
na charitu.

Sobota 31. května bude v Šumperku 
patřit všem, kteří se chtějí bavit a oslavovat. 
Dopoledne si v Sadech 1. máje přijdou na 
své zejména děti, jež nepochybně osloví 
nestárnoucí postavy z televizní obrazovky 
Jů a Hele, které vystoupí s loutkoherci 
v hodinovém pořadu, stejně jako celo-
denní program Piráti z Karibiku, v němž 
děti absolvují řadu soutěží a zábavných 
úkolů tak, aby obstály po boku drsných 
námořníků na širém moři. Nouze nebude 
ani o „adrenalinová“ vystoupení složek 
integrovaného záchranného systému. 
Hasiči a policisté tak budou zasahovat 
u simulované dopravní nehody, zájemci si 
budou moci prohlédnout nejrůznější tech-
niku záchranářů i policistů a kriminalistů, 
chybět nebude ani laserová střelnice, 
vystoupení policejních psovodů a také 
soutěže pro děti.

Úderem čtvrté odpolední přivítá 
šumperský Dům kultury regionální 
soubory a skupiny, které v šest večer 
vystřídají jejich slavnější kolegové - Gala-
xy, Le Monde, Hyperion a Support Les-

Olomoucký kraj chystá oslavy i v Šumperku
biens. Stejně jako loni ani letos nebudou 
muset návštěvníci vytahovat peněženku 
- vstup na všechny akce je zdarma.

Podobný scénář budou mít i nedělní 
oslavy v Olomouci. V parku u výstaviště 
Flora budou po celý den vonět produkty 
národních kuchyní partnerských regionů, 
které budou moci lidé ochutnávat, a čerpat 
tak inspiraci pro vlastní kulinářské pokusy. 
Ani v krajské metropoli nesmí chybět Jů 
a Hele či Piráti z Karibiku, řada soutěží, 
her a prezentace složek integrovaného 

záchranného systému. Na pódiu vystoupí 
šumperská kapela O5&Radeček, písně 
z nového alba zahrají Le Monde a ene-
rgickou štafetu převezmou populární 
Horkýže Slíže. Dny Olomouckého kraje 
doplní například sportovní turnaje, turis-
tické výšlapy nebo výlety na kolech. 

Oslavy vzniků kraje v České republice 
nejsou vzhledem k jejich krátké existenci 
obvyklé. Od roku 2005 podobnou akci 
pořádá Liberecký kraj, loni se o vznik tra-
dice pokusil i kraj Olomoucký. „Loňských 

oslav se v Olomouci zúčastnilo asi pat-
náct tisíc lidí. Podle ankety provedené na 
místě byl největším lákadlem program 
pro děti. Lidé na akci většinou dorazili 
přímo z Olomouce nebo nejbližších měst 
a obcí,“ uvedl koordinátor projektu Petr 
Albrecht a připomněl, že v pěti okresech 
Olomouckého kraje se nachází 397 obcí. 
V nich žije přes 635 tisíc obyvatel. Olo-
moucký kraj je tak v porovnání s ostatní-
mi na šesté příčce v počtu obyvatel a na 
osmé podle rozlohy.  -zk-

Dny Olomouckého kraje 
31. května - Šumperk 
 
Program - Sady 1. máje „u sovy“ 
• 10:00-11:00 hod. 
 dětský program Jů a Hele -   
 postavičky známé několika generacím
• 11:00-16:00 hod. ZUŠ a ZŠ regionu
• 13:00-14:00 hod. Divadlo Tramtárie  
 Olomouc - pohádka Hrombaba

Program v Sadech 1. máje 
- travnatá plocha  
• 10-17 hod. doprovodný zábavný dětský  
 program „Piráti z Karibiku” - soutěže,  
 hry, život pirátů 
 
Program Dům kultury 
• 16:00-18:00 hod. regionální soubory  
 a skupiny 
• 18:00-19:30 hod. Galaxy - světoznámé
 skladby v podání populární skupiny 
• 19:30-20:30 hod. koncert Le Monde 
• 21:00-22:00 hod. koncert Hyperion -  
 Ďáblové s violoncelly 
• 23:00-24:00 hod. 
 koncert Support Lesbiens 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Osudové osmičky Výstava potrvá do 18.5.
 O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
 Výstava, která potrvá do 24.8., bude zahájena 
 29.5. v 18 hodin. 
Rytířský sál a předsálí Slavné vily Olomouckého kraje
 Výstava potrvá do 25.5. 
Hollarova galerie Náš barevný svět Výstava výtvarných prací Výchovného
 ústavu, Dětského domova se školou, základní školy 
 a střední školy Šumperk, která potrvá do 8.6., bude 
 zahájena 20.5. v 17 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Známí i neznámí 
 (Výtvarné umění regionu v letech 1850 - 1950) 
 Výstava potrvá do 31.8.
Přednáškový sál: 22.5. v 17 hod. - Architektura a stavitelství Šumperka od 70. let 
19. stol. do první světové války, již třetí přednáška M. Filipové o historii stavitelství 
v Šumperku.
Koncerty v klášterním kostele: 20.5. v 19 hod. - koncert z cyklu Klasika Viva, 21.5. 
v 18 hod. - závěrečný koncert dechového oddělení ZUŠ Šumperk, 22.5. v 16 hod. - ab-
solventský koncert třídy p. uč. Davidové ZUŠ Šumperk, 23.5. v 18 hod. - koncert ZUŠ 
Šumperk, 27.5. v 18 hod. - závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Šumperk, 28.5. 
v 19 hod. - Šumperský dětský sbor - koncert pro UNICEF, 29.5. v 18 hod. - závěrečný 
koncert smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk
Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. 18. května bude muzeum v Šumperku otevřeno 
od 12.30 do 17 hodin. Klášterní kostel je otevřen út, čt a pá 10-12 hod., 14-17 hod., st 
a ne 14-17 hod., so 10-12 hod., 18.5. bude kostel otevřen od 14 do 17 hod. Otevírací 
doba Galerie: út - pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je 
Galerie uzavřena. 

KINO OKO
14.5. jen v 18.15 hodin  Taková normální rodinka, ČR
14.5. jen ve 20 hodin  Než ďábel zjistí, že seš mrtvej, USA
15.5. jen v 17 hodin  Speed Racer, USA
15.5. jen v 19.45 hodin  Až na krev, USA  Artvečer - FK
16.-17.5. jen v 17.30 hodin  Speed Racer, USA
16.-17.5. jen ve 20 hodin  Bláznovo zlato, USA
17.5. v 16.15 hodin  Jak stařeček měnil, ČR  Hrajeme pro nejmenší
18.-21.5. jen v 17.30 hodin  Speed Racer, USA
18.-21.5. jen ve 20 hodin  Bláznovo zlato, USA
22.5. jen v 16 hodin  Lovci draků, Francie  Hrajeme pro děti
22.5. jen v 17.45 hodin  Venkovský učitel, ČR
22.5. jen ve 20 hodin  Carmen, Španělsko  Artvečer - FK
23.-25.5. jen v 16 hodin  Lovci draků, Francie  Hrajeme pro děti
V neděli 25. května v 16.00 hodin nabízíme rodinnou slevu: Pro nejméně tříčlen-
nou rodinu s dětmi do 15 let je vstupné 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar na toto 
představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o, Šumperk.
23.-25.5. jen v 17.45 hodin  Venkovský učitel, ČR
23.-25.5. jen v 19.45 hodin  Útěk do divočiny, USA
26.-28.5. jen v 18 hodin  Tajemství prstenu, Velká Británie
26.-28.5. jen ve 20.15 hodin Hranice smrti, Francie
29.5.- 4.6. v 17.30 a ve 20 hodin  Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588, www.knihovnaspk.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
14.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Screamers  
18.5. od 15 hodin ve velkém sále DK  Cirkus bude  Divadlo Genus Brno
20.5. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
 Pierre Laniau (Francie)
23.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Divokej Bill
29.5. od 19.30 hodin v G-klubu  Jak přežít (8 let) v Rusku  Beseda
31.5. od 10 do 16 hodin v Sadech 1. Máje  Dny Olomouckého kraje 2008
31.5. od 16 od 24 hodin v Domě kultury  Dny Olomouckého kraje 2008
5.6. od 19.30 hodin v G-klubu  James Harries (GB)
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
17.5. v 19.30 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  VK, X 
22.5. v 18 hodin  Jarní koncert Šumperského dětského sboru 
23.5. v 19.30 hodin v Suterénu  KOBA - monodrama  VK
24.5. v 19.30 hodin  Hotel Modrá hvězda    VK, X      
29.5. v 17 hodin  Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  S2, VK, X    
31.5. v 19.30 hodin  Krásný, krásný život    VK         
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
15.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
22.5. ve 14 hodin  Setkání členů městského svazu DIA
27.5. od 16 hodin  Klub fi latelistů
29.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hod.   
Každou středu vždy od 15 do 17 hod. Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Anna Zych - Jadrná malba  Výstava potrvá do 1.6.
Divadlo Šumperk Jarmila Křížková - Scény a kostýmy
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Zajímavé rostliny Národní přírodní rezervace Praděd 
 Výstava fotografi í Bořivoje Malce potrvá do 16.6.

DDM U RADNICE
14.5. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce   
15.5. od 15 hodin v dílně  Rady železničním modelářům
20.5. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z
20.5. v 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbal pro muže 
21.5. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel - Tiff ani
22.5. od 9 do 20 hodin v DDM  Bambiriáda - Den otevřených dveří 
 v DDM
23.5. od 9 hodin u Vily Doris  Bambiriáda 
24.5. od 9 do 17 hodin v DDM  Bambiriáda 
26.5. od 14 hodin v učebně  Internet pro děti  Od 8 let
28.5. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 - Drátování
28.5. v 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout  Stolní tenis 
29.5. v 10.30 hodin v klubovně  Klubíčko pro děti
30.5. ve 20 hodin u DDM  Slavnosti města 2008 
 Vystoupení dětí z kroužků 
 DDM U radnice
31.5. od 9 do 16.30 hodin v Sadech 1. máje  Slavnosti města 2008 
 Ukázky tradičních řemesel
31.5. od 9 hodin v keramické dílně  Keramika pro každého
1.6. v 7.55 na nádraží ČD Výlet do Arcidiecézního muzea 
 Olomouc - muzejní animace 
 Informace 777 216 332.
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz
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VILA DORIS
Každé pondělí od 15 hodin v AD na „Komíně“  Keramika pro veřejnost 
 - volná tvorba
Každé pondělí vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé pondělí od 17.30 hodin v tančírně na „K“  Hathajóga
Každé úterý vždy od 15 hod. v MC na „K“  Volná herna
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu vždy od 15 hod. v IT na „K“  Anglická herna pro děti - čtení 
Každý čtvrtek vždy od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý čtvrtek od 15.30 hodin v MC na „K“  Hraníčko
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
16.5. od 16 hodin v MC na „K“  Květnový škapulíř 
18.5. od 9.30 hodin v MC na „K“  Dovádivé dopoledne pro děti 
 a rodiče na Komíně (od 1,5 roku)
18.5.  Odyssea - duatlon 
 Informace na www.odyssea-spk.cz 
22. až 25. května  Bambiriáda 2008 
 Inf. tel.č. 583 214 214, 731 186 059
30.5. od 14.30 do 17.30 hodin v ateliéru na „K“ Výtvarný pátek - Vosková batika
1.6. od 13 do 18 hodin v MC na „K“  Dětský kloboukový den 
 Hry, atrakce, soutěže
2.6. od 16 hod. v AD na „K“  ARTEDÍLNY 2008 
 - Pletení z přírodních materiálů 
 (pedig, proutí, papír...) 
 Inf. a přihlášky tel.č. 731 610 039.
3.6. od 16 hod. v AD na „K“  ARTEDÍLNY 2008 
 - Textilní materiály a techniky 
 (šité letní tašky, polštáře a hračky, 
 tisky, tkaní...) Inf. a přihlášky 
 tel.č. 731 610 039.
4.6. od 9 hod. v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz pro
 seniory Vždy středa a pátek, 8 lekcí
4.6. od 16 hod. v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz pro
 seniory Vždy středa a pátek, 8 lekcí
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris a PC 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, Komín = „K“, 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), recepce 583 283 481,      
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Letošní sezona Motýlů je opět boha-
tá na zajímavé koncertní příležitosti. 
Vrcholem bude bezesporu mimořádná 
příležitost k celovečernímu koncertu 
v rámci festivalu Pražské jaro (31.5. 
2008, 18.00 Kostel Šimona a Judy 
v Praze). Motýli zde vystoupí s progra-
mem věnovaným významným českým 
autorům 20. století, jejichž díla patři-
la vždy ke „kmenovému“ repertoáru 
sboru.

Mnohé z autorů (např. Petr Eben, 
Miroslav Raichl, Ilja Hurník) spojoval 
se šumperským dětským sborem přá-
telský vztah - však Petru Ebenovi byl 
věnován 6. ročník šumperského festiva-
lu Krajina zpěvu 1999 a uděleno čestné 
občanství města Šumperka. Program 

sestavený pro tento účel si získal znač-
né uznání v řadách odborné veřejnosti, 
a tak bychom jej rádi představili i šum-
perskému publiku. Rádi tak učiníme při 
další významné příležitosti, kterou je 
v pořadí již čtvrtý Koncert pro UNICEF 
s podtitulem Možná si myslíte... Výtě-
žek z tohoto koncertu je poukázán na 
konto Dětského fondu UNICEF, který 
jej použije na pořízení základních po-
travin, pitné vody a léků na záchranu 
života dětí v ohrožených oblastech svě-
ta. Přijďte si vyslechnout naše zpívání 
a přispějte, prosím, prospěšné věci ve 
středu 28. května v 19 hodin v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie 
v Šumperku. H. Stojaníková, 
 sbormistryně ŠDS

Motýli zazpívají na Pražském jaru 
i na koncertu pro UNICEF

Zveme účastníky akce Školy naruby, a to stávající, případně i ty, kteří se chtějí přidat, na
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKU ŠKOLY NARUBY

v úterý 27. května v 17.17 v půjčovně pro mládež knihovny v ul. 17. listopadu 6
Bude-li hezky, proběhne schůzka v zahradě za knihovnou. 

 Kromě kontroly žákovských knížek nebude chybět pohádka, přivítáme také hosty. 
Koho? Přijďte se podívat. Těšíme se na vás. Účastnit se mohou nejen děti, ale také 

čtenáři - rodiče, prarodiče, sourozenci.

Studenti podnikají ve školních lavicích
Příležitost založit skutečnou fi rmu 

a vyzkoušet si podnikání v praxi vy-
užili studenti Vyšší odborné a střední 
průmyslové škole v Šumperku. Vý-
sledky své práce představili v polovině 
dubna již na třetím soutěžním veletr-
hu, kterého se tentokrát zúčastnilo pět 
školních fi rem. A v čem podnikají? 
V reklamě a propagaci, pořádání spo-
lečenských akcí, cestovním ruchu a ta-
ké ve výrobě elektronických stavebnic 
a strojních součástek. Svůj zisk přitom 
všechny investují do charity. 

„Pro studenty je to skvělá příprava 
pro budoucnost. Jejich společnosti 
jsou řádně registrované a reálně pod-
nikají. Získají tak cenné zkušenosti. 
Velkou zásluhu na tom mají samozřej-
mě i konzultanti, kterými jsou místní 

fi rmy,“ uvedl ředitel školy Petr Vepřek. 
Studenti podle něj musejí nejprve vy-
myslet podnikatelský záměr a poté se 
snaží dosáhnout zisku. Ten pak dávají 
na charitativní účely, konkrétně míst-
nímu kojeneckému ústavu a domovu 
Pavučinka.

Kromě toho, že se pět školních fi -
rem, jež mají formu občanských sdru-
žení, věnuje podnikání, účastní se 
rovněž celoroční čtyřkolové soutěže 
O nejlepší studentskou společnost. 
Studenti tak museli své fi rmy před-
stavit v reklamní kampani nazvané Ať 
o nás škola ví, zúčastnit se fi ktivního 
výběrového řízení, vydat fi remní kata-
log a založit vlastní web. Za to vše zís-
kávali cenné body. Těch měla na svém 
kontě nejvíc fi rma IT SHOCK, zabý-
vající se reklamou a propagací fi rem, 
včetně tvorby internetových stránek 
a animace. Společnost, kterou založi-
lo čtrnáct studentů oboru informační 
technologie a jíž jako jediné vládne 
železnou rukou prezidentka, získala 
mimo jiné zakázku pro místní cestovní 
kancelář. „Navrhli jsme pro ni plakát. 

Kromě toho jsme také navrhli stužky 
a trika pro letošní maturanty a vydali 
cédečko, na němž je zachycen stužko-
vací večírek a jež jsme pak prodávali,“ 
prozradila prezidentka vítězné fi rmy 
Kristýna Botosová. Ta soudí, že by se 
studentská fi rma mohla na trhu sku-
tečně uplatnit, což potvrdila i její spo-
lužačka Marie Šebestová. „Společně 
jsme dali dohromady zajímavé projek-
ty, s kterými bychom mohli zaujmout. 
Vzhledem k blížící se maturitě na to 
ale chybí čas,“ řekla Šebestová.

Jen malým rozdílem bodů skončila 
na druhém místě společnost CA Tra-
vel paradise studentů třetího ročníku 
technického lycea. Ti považují za nej-
větší fi remní  úspěch skvělou orga-
nizaci sportovně-turistického kurzu 

v italském Lignanu. Zkušenosti s ne-
tradičními formami propagace a ta-
ké s průzkumem trhu představilo na 
veletrhu občanské sdružení letošních 
maturantů oboru informační tech-
nologie ImageQuest, náročnost po-
řádání společenských akcí si naopak 
vyzkoušeli studenti druhého roční-
ku vyšší odborné školy, kteří založili 
fi rmu APZ - Akce Párty Zábava, jež 
zorganizovala stužkovací ples „prů-
myslovky“. Jedinou výrobní fi rmou, 
která byla na veletrhu k vidění, pak 
byla společnost ES-POT, zabývající se 
výrobou a prodejem elektronických 
stavebnic a jednoduchých strojních 
součástek.

Stejně jako loni také letos patřil zá-
věr studentské soutěže dražbě výtvar-
ných děl, jejichž autory jsou studenti 
oborů propagační výtvarnictví. Za 
jedenáct prací zaplatili dražitelé deset 
tisíc dvě stě korun, k nimž jedna z fi -
rem přidala dalších šest set, jež před-
stavovaly zbylý zisk. Peníze z aukce 
věnovali studenti místnímu dětskému 
centru Pavučinka. -zk-

Do stánku vítězné fi rmy IT SHOCK zavítali kromě jiných i poslanec Petr Krill a šum-
perský starosta Zdeněk Brož.         Foto: -zk-
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