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Silnice šumperského okresu se 
ocitly minulý čtvrtek pod policejním 
drobnohledem. V odpoledních hodi-
nách zde probíhala jedna z největších 
dopravně bezpečnostních akcí po-
sledních let, do níž se zapojilo šesta-
osmdesát policistů se třemi desítkami 
vozidel. Kontrolovali zejména to, zda 
motoristé neřídí pod vlivem alkoholu 
či jiných omamných látek. Přítomen 
byl i ředitel dopravní policie Martin 
Červíček.

„Osobně vnímám alkohol a drogy za 
volantem jako velký problém. Řízení pod 
vlivem omamných látek je navíc novým 
fenoménem, který je nutné řešit systé-
mově,“ uvedl šéf dopravní policie Martin 
Červíček, podle něhož má zásah takové-
ho rozsahu na jednom teritoriu daleko 
větší význam než akce typu Kryštof. Již 
od loňského roku mají dopravní policisté 
na Šumpersku k dispozici testery, jež pří-
tomnost návykových látek jednoduše od-
halí. Zatímco loni zaznamenala policejní 
kontrola deset pozitivních případů, letos 
jich bylo již jedenáct, nejvíce zfetovaných 
řidičů zadrželi na Mohelnicku. 

„Je naprosto nepřijatelné, aby se tito 
lidé pohybovali v provozu, takže se na 
ně zaměříme. S tímto červivým jablkem 

Policisté se zaměřili na alkohol a drogyO dopravních uzavírkách informuje web
Informace o aktuálních doprav-

ních uzavírkách v Šumperku najdou 
zájemci na webových stránkách měs-
ta www.sumperk.cz. V sekci Komu-
nální služby a podsekci Komunikace 
jsou zveřejněna dopravní omezení 
nejen v samotném městě, ale v celém 
správním obvodu Šumperka. Kromě 
termínu, úseku a délce uzavírky zde 
místní radnice informuje i o objízd-
né trase a důvodu uzavření dané ko-
munikace.

V současné době jsou ve městě 
uzavřeny dvě ulice, v nichž probíhají 
plánované investiční akce. Opra-

va mostu nedaleko hotelu Hansa 
v Langrově ulici potrvá do konce 
června. Na náměstí Republiky se ři-
diči dostanou po objížďce vedoucí 
ulicemi Temenickou, Šumavskou    
a J. z Poděbrad. Do konce června 
bude neprůjezdný také úsek ulice Ji-
řího z Poděbrad od křižovatky s ulicí 
Šumavskou po křižovatku s ulicemi 
Bratrušovskou a Vítěznou, kde pro-
chází rekonstrukcí hlavní vodovodní 
řad a jednotlivé přípojky. Řidiči tak 
mohou zmíněný úsek objet ulicemi 
Vítěznou, Gen. Svobody a Šumav-
skou. -zk-

je třeba něco udělat,“ podotkl zástupce 
okresního policejního ředitele Milan Po-
spíšek. S akcí nazvanou „Worm“ (červ) 
přitom pomáhali šumperským policis-
tům kolegové odboru dopravní policie 
ostravské Správy Severomoravského kra-
je, sousedních okresních ředitelství v Jese-
níku, Bruntále a Olomouci, Inspektorátu 
cizinecké policie v Žulové a také studenti 
Střední policejní školy v Holešově, kteří 
zde vykonávali svoji praxi. -zk-

Kolegy z Německa, Polska a Litvy hostili 
minulý týden policisté ze šumperského 
okresního ředitelství.  Více na straně 5

Během rozsáhlé dopravně bezpečnostní akce zavítal minulý čtvrtek do Šumperka 
i ředitel dopravní policie Martin Červíček (vlevo).  Foto: -zk-
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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

V rámci Květinového dne vybraly bu-
doucí zdravotnice a členky klubu Eva 
téměř devětasedmdesát tisíc korun. Na 
oplátku rozdaly 3 850 kvítků měsíčku 
lékařského.  Více na straně 2

Na Vyhlídce vyrostlo moderní školské 
zařízení, jež patří Výchovnému ústavu, 
dětskému domovu se školou, základní 
škole a střední škole Šumperk.  
 Více na straně 4

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, 
Šumperk

Tel. 583 213 415, www.alfazet.cz
alfazet@alfazet.cz, IČ 41412478

pavilon hotelu AD TURRES s bazénem 
7x ubytování s polopenzí

- švédské stoly včetně nápojů

SLEVASLEVA
16.6. - 25.6. 5.490,- 3.990,-
23.6. - 02.7. 5.990,- 5.490,-

Doprava luxusním busem pouze
1.890,-/os

Pobytová taxa 300,- / osobu,
komplexní pojištění 300,- / osobu.

Inzerce 
724 521 552

Inzerce 
724 521 552
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Nalezené a odevzdané věci, o které 
neprojevil jejich původní majitel zá-
jem a jež se po šesti měsících, během 
nichž byly uloženy ve skladu města, 
staly majetkem šumperské radnice, 
budou nabídnuty zájemcům z řad 
veřejnosti v dobrovolné dražbě. Ta se 
bude ve středu 11. června odehrávat 
v zasedací místnosti v sídle společ-
nosti Moravolen Holding v Krátké 
ulici 2. 

„Již v předchozích dvou letech 
jsme se přesvědčili, že o tento druh 
prodeje je mezi lidmi poměrně velký 
zájem. Letos tak v dražbách pokraču-
jeme,“ říká tajemník Městského úřa-
du Petr Holub. V nadcházející aukci 
podle něj nabídne dražebník dvaa-
dvacet předmětů, mezi nimi zejména 
jízdní kola různých značek, ale také 
například mobilní telefon, dámské 
hodinky, batůžek s nářadím, akumu-
látorový šroubovák či varnou konvici. 
Vyvolávací ceny se přitom pohybují 
od dvacetikoruny po tři sta korun. 
Seznam dražených věcí, včetně je-
jich ocenění a minimálních příhozů 
v dražbě, najdou zájemci na úředních 

deskách města a také na elektronické 
úřední desce na stránkách Městského 
úřadu Šumperk www.sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze 
prohlédnout v pondělí 9. června od 
16 do 17 hodin a v úterý 10. června 
od 10 do 11 hodin ve skladu města, 
jenž se nachází v domě číslo 2 v ná-
městí Republiky a který je přístupný 
ze dvora z ulice Tatranské. Dražba 
pak proběhne ve středu 11. června. 

„Zájemci o dražbu se mohou za-
registrovat v osm hodin v zasedací 
místnosti v sídle dražebníka v do-
mě v Krátké ulici 2, kam se dosta-
nou vchodem z parkoviště při ulici        
M.R. Štefánika 1. Bez registrace a vy-
plněného formuláře čestného pro-
hlášení, který obdrží u dražebníka, 
se nelze dražby účastnit,“ vysvětluje 
licitátor Jan Godal a dodává, že vlast-
ní dražba odstartuje úderem deváté 
hodiny dopolední. Vydraženou věc 
zaplatí její nový majitel po skončení 
dražby v hotovosti do pokladny dra-
žebníka a ve stejný den si ji bude moci 
v době od 16 do 17 hodin vyzvednout 
ve skladu na náměstí Republiky. -zk-

Nalezené věci se vydraží
Bytová komise města Šumperka 

oznamuje občanům možnost pronájmu 
dvou obecních bytů. První byt č. 5 se 
nachází v Banskobystrické ulici č.o. 50, 
č.p. 1279, a to ve 2. nadzemním pod-
laží. Byt sestává z 1 pokoje (14,79 m2), 
kuchyně (15,58 m2), předsíně, koupel-
ny, WC, sklepa a půdy (20,29 m2). Způ-
sob vytápění - plynové topidlo, způsob 
ohřevu vody - elektrický bojler. Podla-
hová plocha bytu je 53,88 m2. Měsíční 
nájemné činí 1364 Kč a služby spojené 
s užíváním bytu na jednu osobu činí 
296 Kč (každá další osoba asi 288 Kč).  

Druhý nabízený byt č. 13 se na-
chází rovněž v Banskobystrické ulici 
- č.o. 44, č.p. 1276, ve 2. nadzemním 
podlaží. Byt se sestává z 1 pokoje 
s kuchyňským koutem (16,60 m2), 
spíže, předsíně, WC a sprchového 
koutu. Způsob vytápění -  plynové 
topidlo, způsob ohřevu vody - elek-
trický bojler. Podlahová plocha bytu 
je 21,33 m2. Měsíční nájemné činí 
680 Kč a služby spojené s užíváním 
bytu na jednu osobu činí 200 Kč 
(každá další osoba asi 200 Kč).   

Na každý byt musí být žádost sa-
mostatně.

Žádosti o přidělení výše uvedených 
bytů je možno podat na majetko-
právní odbor,  MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) písemně 
volnou formou nejpozději do pondě-
lí 18. června do 17 hodin. K žádosti 
je nutné doložit náležitosti uvedené 
ve „Směrnici Rady města Šumperka 
k přidělování obecních bytů“ (k dis-
pozici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 
1, majetkoprávní odbor). Informace 
ke „Směrnici..“ získá každý zájem-
ce na úřední desce Městského úřadu 
Šumperk, na internetových stránkách 
města (www.sumperk.cz), na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 (budova rad-
nice) na informacích nebo na majet-
koprávním odboru, číslo dveří 25,    
tel.č. 583 388 575.

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou žadatelům zasílány poš-
tou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odbo-
ru MJP po schválení v Radě města                            
31. července. Žadatel s nejvyšším po-
čtem bodů bude po schválení Radou 
města písemně vyzván k uzavření ná-
jemní smlouvy. 
 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byty

Muzejní nocí provede 
Paulína Chiari

Již počtvrté ožije šumperské muzeum 
nejen ve dne, ale také v noci. Stane se 
tak v pátek 13. června v rámci celostát-
ního Festivalu muzejních nocí. Zajíma-
vou akci odstartuje v 18 hodin v areálu 
Pavlínina dvora vernisáž výstavy Na 
zdraví!, která bude v Hollarově galerii 
až do 14. září mapovat vývoj nápojů 
a nádob, které k jejich konzumaci člo-
věk používal a používá dodnes. Při této 
příležitosti tu lidé budou moci ochutnat 
i některé vybrané nápoje.

Samotná Muzejní noc s Paulínou 
Chiari je naplánována na půl osmou ve-
černí. Manželka barona Chiariho pro-
vede návštěvníky po zrekonstruované 
stálé expozici Příroda a dějiny severo-
západní Moravy a také prozradí několik 
zajímavostí o své osobě, životě a historii 
Pavlínina dvora - jedné z významných 
památek Šumperka. Zájemci si budou 
moci prohlédnout také výstavu Známí 
i neznámí v Galerii Šumperska, v níž 
bude při této příležitosti nainstalován 
obraz namalovaný právě Paulínou Chi-
ari, a ve výstavní síni pak výstavu O pej-
skovi a lidech, aneb velká psí výstava. 
V rámci prohlídky si návštěvníci budou 
moci poslechnout také autentický zvuk 
orchestrionu a kolovrátku.

Po celou dobu trvání akce bude ve 
dvoře k dispozici krčma a další stánky 
s občerstvením. Pro děti bude připra-
ven hrací koutek, atrakce a tématická 
výtvarná dílna. Vstup na muzejní noc je 
zdarma. -vv-

Lidé přispívali na boj s rakovinou
Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už 

dvanáct let symbolem sbírky, která veřej-
nost seznamuje s riziky zhoubných nádo-
rů a zároveň získává fi nanční prostředky 
na pomoc onkologickým pacientům a na 
výzkum. Letošní Květinový den, který 
proběhl 14. května, byl ryze preventivní - 
dívky upozornil na očkování proti rakovi-
ně děložního hrdla a chlapce na důležitost 
samovyšetřování varlat, které umožňuje 
objevit nádor tohoto orgánu včas. 

„Informace na celostátních letácích, 
které jsme v rámci letošního Květinového 
dne rozdávali, ale byly pro slečny a mladé 
pány a jejich rodiče poměrně strohé a navíc 
bylo málo pravděpodobné, že si hoši bu-
dou shánět informace o samovyšetřování 
varlat po telefonu,“ říká předsedkyně Ligy 
proti rakovině v Šumperku Jiřina Koutná, 
která ještě před akcí oslovila ředitele šesti 
šumperských středních škol a nabídla jim 
dodání brožur „Nádory varlat“ vydaných 
pražskou Ligou proti rakovině a letáků 
informujících dívky o očkování proti ná-
doru děložního čípku. „Ředitelé přivítali 
možnost prohloubit vědomosti studentů 
o problematice těchto nádorů, s materiály 
tak i v budoucnu mohou pracovat učitelé 
biologie a tělocviku a případně výchovní 
poradci. Studenti se s nimi seznámili ještě 
před Květinovým dnem a současně si také 
koupili květinky přímo ve škole. Z prode-
je jsme získali 10 443 koruny,“ prozrazuje 
předsedkyně šumperské pobočky.

Přímo v šumperských ulicích darovali 
lidé v rámci letošního Květinového dne 
do kasiček 78 883 koruny. Studentky 

ZUŠ zapisuje výtvarníky, 
tanečníky a hudebníky

Základní umělecká škola v Šum-
perku vyhlašuje již tradičně zápis do 
hudebního, tanečního a výtvarného 
oboru, jež v nadcházejícím školním 
roce 2008/2009 opět otevírá. Zápis bude 
probíhat od 2. do 20. června. Během něj 
vyplní rodiče nebo žáci přihlášku ke 
studiu, v níž je nutné uvést rodné číslo 
dítěte, a získají další informace. 

Hudební obor místní „Zušky“ na-
bízí výuku na akordeon, bicí a decho-
vé nástroje, housle, klavír, keyboard, 
kytaru a zpěv. Děti se mohou hlásit 
v hlavní budově ZUŠ v Žerotínově 
ulici 11, a to denně v době od 15 do 18 
hodin. Bližší informace lze získat na 
telefonním čísle 583 214 361.

Taneční obor přijímá zájemkyně 
i zájemce od pěti do dvanácti let v bu-
dově ZUŠ v Langrově ulici 34 (budo-
va bývalých jeslí naproti restauraci 
Koruna, vchod vedle lékárny U krá-
le Jiřího) denně od 14 do 17 hodin. 
Ve stejném objektu pak bude denně, 
s výjimkou pátku, od 14 do 18 hodin 
probíhat i zápis do výtvarného obo-
ru. Přihlásit se mohou děti od šesti 
let i studenti středních škol, kteří si 
zde osvojí různé výtvarné techniky, 
budoucí zájemce o studium na střed-
ních či vysokých školách s výtvarným 
zaměřením pak škola připraví k ta-
lentovým zkouškám. Bližší informace 
k oběma zmíněným oborům lze získat 
v odpoledních hodinách i na telefonu 
583 213 678. -red-

Lidé již Květinový den dobře znají. Ti, 
kteří přispějí, dostanou kromě látkového 
kvítku také informační leták.   Foto: -zk-

Střední zdravotnické školy a dobrovol-
nice z  klubu Eva při místní pobočce 
Ligy proti rakovině je za to odměnily 
propagačním letákem a látkovým kvít-
kem v podobě již zmíněné léčivky, která 
je symbolem boje s onkologickým one-
mocněním. „Atmosféra v ulicích byla 
příjemná a potvrdilo se nám, že mno-
ho lidí má už doma doslova „sbírku“ 
našich kytiček. Jen letos se jich proda-
lo 3850. Ráda bych proto poděkovala 
všem dárcům, vedení zdravotnické ško-
ly, studentkám a dobrovolnicím a také 
ČSOB za ochotné a rychlé spočítání pe-
něz v pokladnách,“ zdůrazňuje Koutná. 
Výtěžek z letošního dvanáctého ročníku 
podle ní půjde na vydávání výchovných 
materiálů v rámci prevence, na pomoc 
nemocným po léčbě, výzkum v onkolo-
gii a již tradičně na rekondiční pobyty 
žen po operaci prsu. -zk-
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Otázku „Kam s ním?“ řeší téměř všichni, kteří 
chtějí v současnosti zaparkovat své auto před šum-
perskou nemocnicí. Naprosto nedostačující kapaci-
tu odstavné plochy se proto město rozhodlo řešit ve 
spolupráci s provozovatelem tohoto zdravotnického 
zařízení. Ještě letos se tak návštěvníci místního špitá-
lu dočkají velkého parkoviště.

„Zastupitelstvo města již schválilo majetkoprávní 
vypořádání dotčených pozemků a hotova je i projek-
tová dokumentace. Ve fázi příprav je nyní vypracová-
ní hlukové studie a zjednodušené studie EIA,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. Projekt, 
jenž je dílem šumperské společnosti Regioprojekt 
Morava, počítá s tím, že se stávající parkoviště při 
Nerudově ulici rozšíří směrem k nedaleké autobuso-
vé zastávce a heliportu při ulici Zábřežské. Na dnešní 
ploše vznikne šestatřicet parkovacích míst, na no-
vém parkovišti pak bude vyznačeno sto šedesát sedm 
kolmých i podélných stání a vjíždět se na něj bude ze 
Zábřežské ulice. „Silnice se upraví s tím, že směrem 
od města se vlevo vyznačí odbočovací pruh,“ popsa-
la Barbara Zapletalová  ze společnosti Regioprojekt 
Morava. Zachován podle ní zůstane také vjezd z uli-
ce Nerudovy a obě parkoviště se dopravně propojí.

„V návaznosti na dopravní obsluhu na parkovišti 
se upraví chodník směrem k oddělení rehabilitace 
tak, aby mohly sanitní vozy nebo pacienti přímo za-
stavit u vstupu do pavilonu,“ prozradila Zapletalo-
vá a dodala, že současně vznikne i nový chodníku, 
po němž se lidé dostanou z autobusové zastávky na 
Zábřežské ulici do budovy centrálního příjmu. Jed-
nolitou asfaltovou plochu pak „rozbijí“ ostrůvky se 
zelení, součástí náročné investiční akce je rovněž 
odvodnění plochy a vybudování veřejného osvětlení. 
Do vlastní výstavby se chce město pustit v září a do-
končit ji ještě letos. -zk-

Slavnosti města proběhnou o víkendu
Nejvýznamnější událost v dějinách města, tzv. šum-

perský sněm z 15. století, si o nadcházejícím víkendu 
připomenou obyvatelé Šumperka. Slavnosti města 
nabídnou kromě večerního průvodu městem a ohňo-
stroje i bojová klání, zábavná vystoupení, historický 
jarmark a řadu soutěží. „Sněmovní“ 
oslavy, které proběhnou v Šumperku 
již pojedenácté, spojí místní radnice 
stejně jako loni se zahájením letní se-
zony ve městě a také s  mezinárodním 
Dnem dětí. 

Centrem veškerého dění se již ten-
to pátek stanou Sady 1. máje v prosto-
ru „u koně“ a jeho okolí. Zde rozloží 
svá ležení rytíři, na pódiu se představí 
místní spolky, děti z DDM U radnice 
a nedaleké Vily Doris, Fit Aerobik Klub 
Angi Samcové a další soubory, dobovou 
atmosféru navodí historická kapela a své umě-
ní předvedou kejklíři. „V devět hodin se vydá městem 
průvod účinkujících v kostýmech, u radnice poté pozve 
herold vedení města, radní, zástupce partnerských měst 
a další do průvodu. Ten se za zvuku bubnů vrátí pěší zó-
nou zpět do parku,“ říká Martina Holubcová z odboru 
školství, kultury a vnějších vztahů šumperské radnice. 
V Sadech 1. máje proběhnou nejen slavnostní ceremo-
nie a ohňová show, ale také výpravný ohňostroj, jenž 
páteční večer završí.

Sady 1. máje budou hostit sněmovní veselí i v sobotu. 
Již od rána zde budou jarmarečníci v dobových stáncích 
nabízet rukodělné zboží a předvádět tradiční řemesla, 

pódium v letním divadle bude celý den patřit divadel-
ním představením, na pódiu u „koně“ se pak představí 
historické a dobové kapely. V jeho okolí budou probíhat 
soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. Školička sta-
rých řemesel, v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže 

U radnice předvedou tradiční řemesla. 
Chybět nebudou ukázky výcviku rytíře 
a jeho koně, vystoupení sokolníků, katov-
ská dílna s ukázkami mučících nástrojů, 
představí se fakíři s orientálními tanečni-
cemi, plivači a polykači ohně a na progra-
mu je i tradiční rytířský turnaj o Královnu 
šumperských slavností. 

Zapojit do dění se budou moci opět 
i samotní diváci. „Ti si mohou osahat sku-
tečné rytířské zbraně, zastřílet si na terče 

z historických kuší, luků a vrhacími seke-
rami, obléci si drátěnou košili a podobně,“ 

prozrazuje Holubcová a dodává, že návštěvníci se 
budou moci občerstvit ve stanech ve stylu dobové ta-
verny. Sobotní podvečer letošních Slavností města pak 
bude již tradičně patřit závěrečnému defi lé všech účin-
kujících.  Zuzana Kvapilová

Koupaliště se připravují 
na otevření

Pokud bude přát počasí, již tento pátek otevře své 
brány  Bratrušovské koupaliště. V případě nepřízni-
vého výhledu přivítá areál první návštěvníky o týden 
později, v pátek 6. června. Až do konce června se zde 
budou moci lidé vykoupat v pracovních dnech od 
13 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. 
V areálu funguje loni opravené hřiště, místní pivnice, 
bufet, stánky a samozřejmě tobogan, který je zahrnut 
do ceny vstupného. Během letošní přípravy na dru-
hou sezonu po náročné rekonstrukci se navíc v areálu 
objevily nové herní prvky a atrakce pro děti. 

Venkovní bazény v AQUAcentru na Benátkách chce 
společnost Šumperské provozní areály otevřít až první 
prázdninový den. V provozu přitom o prázdninách zů-
stane i vnitřní krytý bazén, takže lidé si budou moci vy-
brat mezi koupáním na čerstvém vzduchu a uvnitř.  -zk-

V areálu Bratrušovského koupaliště se letos objevily 
nové herní prvky a atrakce pro děti.  Foto: -pk-

Návštěvníci nemocnice se dočkají velkého parkoviště

Ještě letos se návštěvníci místní nemocnice dočkají velkého parkoviště. Projekt, jenž je dílem šumperské společnosti 
Regioprojekt Morava, počítá s tím, že se stávající parkoviště při Nerudově ulici rozšíří směrem k nedaleké autobu-
sové zastávce a heliportu při ulici Zábřežské. 

Rozhledy z radniční věže v rámci 
Slavností města

Sobota 31. května od 9 do 15 hodin
Vstup zdarma
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Děti se zabydlely v novém domově na Vyhlídce
Proměnou doslova od základu prošel areál někdejší-

ho zchátralého Okresního domu pionýrů a mládeže na 
Vyhlídce. Ruiny nahradil moderní komplex čtyř budov 
se zázemím, v němž našel útočiště Dětský domov se 
školou, který sídlil v Koutech nad Desnou. Nové školské 
zařízení, ojedinělé v celém kraji, nese název Výchovný 
ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední 
škola Šumperk.

„Zařízení se nachází v jedné z nejkrásnějších lokalit 
Šumperka. Nebýt vstřícnosti města, nikdy bychom je 
nemohli otevřít,“ uvedl Jiří Pilař z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, podle něhož patří šumperský do-
mov mezi nejmodernější zařízení v republice. „Jsem rád, 
že se toto místo podařilo zvelebit, a současně jsem velmi 
pyšný na přístup obyvatel našeho města. Proti umístění 
výchovného ústavu na Vyhlídce jsem neslyšel jedinou 
výtku,“ doplnil Pilaře šumperský starosta Zdeněk Brož. 

Areál na Vyhlídce koupilo pro potřeby kouteckého 
výchovného ústavu Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy v roce 2004 a pustilo se do náročné rekon-
strukce. O tři roky později, 1. prosince roku 2007, se již 
děti stěhovaly do nového. K dispozici přitom mají veš-
kerý komfort. Kromě školy se školní kuchyní a jídelnou 
zde vyrostla čtyřpodlažní budova internátu s pěti byty 
vždy pro osm dětí, které zde mohou využívat školní a ke-
ramickou dílnu a v sousedním hospodářském objektu 
také saunu s vířivkou. Pro sportování jim slouží moder-
ní tělocvična, v níž si mohou mimo jiné zahrát volejbal 
a košíkovou, rekreační tenis nebo využít posilovnu. Děti 
starší osmnácti let pak mají do doby, než se „postaví na 
vlastní nohy“, k dispozici čtyři samostatné malometráž-
ní byty pro dvě osoby s kuchyňským koutem. Součástí 
komplexu je rovněž venkovní hřiště a vyrůst by zde měly 
ještě skleník, pergola a amfi teátr se zastřešeným jevištěm 
a otevřeným hledištěm pro šedesát diváků. Náročná in-
vestiční akce, kterou zrealizovala zlínská fi rma Zlínstav 
podle projektu šumperského Stavoprojektu, přišla na 
třiaosmdesát milionů korun, dalších pět a půl milionu 
spolklo vybavení interiéru, školní kuchyně a tělocvičny.

„Jde o ojedinělé zařízení, které nabízí téměř rodinné 
prostředí. Děti spolu s vychovateli obývají jednotlivé 
byty s kuchyňským koutem a obývákem. Naučí se tak 
udělat jednoduchou snídani či večeři, vyperou si i vy-
žehlí,“ uvedl ředitel domova Jiří Klaška, podle něhož 
zde našlo svůj přechodný domov devětadvacet dívek 
a sedm chlapců, kteří se do ústavní výchovy dostali na 
základě rozhodnutí soudu a doporučení diagnostického 
ústavu. „Přicházejí k nám hlavně děti z Olomouckého 
a Zlínského kraje, které mají za sebou nejrůznější delik-
ty, počínaje záškoláctvím a konče krádežemi. Z devade-
sáti procent vyrůstaly v nefunkčních rodinách,“ vysvětlil 
Klaška. Kapacita zařízení je podle něj v současnosti za-

plněna ze čtyř pětin. „Vychovatelé se nejdřív musí sžít 
s novým prostředím a zjistit případné slabiny, teprve pak 
mohou přijít další děti,“ doplnil Klašku Jiří Pilař, podle 
něhož je v republice podobných výchovných zařízení 
kolem sedmi desítek.

Od letošního září najde v novém zařízení domov dal-
ších osm mladých lidí, kteří se budou na své budoucí 
povolání připravovat v šumperských školách a učiliš-
tích, mezi nimi i na praktické škole „rodinného“ typu, 
jež je součástí komplexu na Vyhlídce. V jedné z budov 
tak otevře ústav chráněné bydlení pro studenty. „Z na-
šich dětí se dvě dostaly na střední školu, jeden hoch pak 
jde do učení,“ podotkl ředitel domova.

Na rozdíl od bývalého ústavu v Koutech nad Desnou 
jsou v areálu na Vyhlídce dívky i chlapci. „Tento trend 
se osvědčuje. V koedukovaných, tedy smíšených zaříze-
ních je daleko méně násilí a šikany než v ústavech, které 
jsou ryze jen chlapecké,“ uvedl Pilař. -zk-

Cesta od hostince 
po moderní výchovné zařízení

Historik Franz Harrer nazval Vyhlídku perlou šum-
perských výletních míst. Stával na něm hostinec, o jehož 
výstavbě údajně rozhodl konkurenční boj mezi velkolo-
sinským a šumperským pivem. Po vzniku osady Nové 
domky na konci 18. století, jež patřila k velkolosinskému 
panství, začala sem losinská vrchnost dodávat své pivo. 
To prý bylo lahodnější než pivo šumperské, a tak mnozí 
Šumperané tam začali chodit pěšinou, která vedla přes 
Vyhlídku. Pravovárečníci, jimž patřil městský pivovar, 
se rozhodli v roce 1817, že jim u cesty postaví hostinec, 
který měl pivaře od další túry odradit. Největším problé-

mem ovšem byla voda, jejíž pramen byl nalezen v hloub-
ce 38 metrů. Po otevření byl hostinec propachtován, ale 
z tohoto vztahu plynulo pouze 80 zlatých nájemného. 
Když se již po čtyřech letech hostinský Puschmann kvůli 
malým výnosům pachtu vzdal, rozhodli pravovárečníci, 
že hostinec raději prodají. 

Během následujících desetiletí se zde vystřídala řada 
majitelů. Když se majitel Lux snažil raději hostinec pro-
dat, ze strachu, že by ho mohl získat nějaký český zájem-
ce, ho koupilo v roce 1916 město Šumperk, které v něm 
dočasně zřídilo útulek pro válečné sirotky. V mezivá-
lečném období sloužil objekt opět svému účelu, město 
ho však pronajímalo výhradně německým nájemcům. 
Vyvrcholením tohoto nacionalistického postoje bylo 
honosné vybavení hostince v tzv. německém selském 
slohu. Ve 30. letech v něm s oblibou pobýval Konrád 
Henlein, který zde měl údajně dokonce svou ložnici.

Po druhé světové válce byl hostinec uzavřen. Na pře-
lomu 40. a 50. let o objekt projevila zájem armáda, kte-
rá ho chtěla využít pro ubytování svých zaměstnanců. 
Vyhlídku ale nakonec získala Střední průmyslová škola, 
která ji upravila na internát. Ten zde byl provozován až 
do počátku 70. let. 

Objekt poté dostal Okresní dům pionýrů a mládeže 
(ODPM), který sídlil ve stísněných prostorách v dneš-
ní Radniční ulici. Areál prošel generální rekonstrukcí 
v akci „Z“, přičemž zde byl přistavěn montovaný objekt, 
v němž byl umístěn pavilon techniky a přírodních věd. 
ODPM byl otevřen 3. června 1978.

Když se počátkem 90. let ODPM přestěhoval do vily 
Doris, prodalo město v roce 1991 celý areál za deset mi-
lionů korun bezpečnostní službě, která zde chtěla zřídit 
výcvikové středisko. Žádný ze záměrů se však neusku-
tečnil a objekty začaly postupně chátrat. Jejich prostory 
se staly rejdištěm bezdomovců a narkomanů, takže se 
jim lidé při procházkách raději vyhýbali. 

V listopadu roku 2004 schválilo zastupitelstvo prodej 
pozemků u areálu Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy, které od soukromých majitelů odkoupilo také 
zdevastovaný objekt Vyhlídky. Na konci roku 2006 byl 
téměř sto let starý objekt zbourán a v následujícím roce 
byla zahájena výstavba nové budovy. Dokončena byla 
koncem loňského roku. -ách-

Dívky obývají v novém domově samostatné byty, kromě 
dvou až třílůžkových pokojů se v nich nachází společný 
obývací pokoj s kuchyňským koutem.            Foto: -pk-

Během slavnostního otevření nového domova přestřihli 
pásku (zleva) jeho ředitel Jiří Klaška, výkonný ředitel 
fi rmy Zlínstav Petr Ondrušek, Jiří Pilař z Ministerstva 
školství a šumperský starosta Zdeněk Brož.   Foto: -pk-

Na Vyhlídce, kterou historik Franz Harrer nazval per-
lou šumperských výletních míst, stával v minulosti hos-
tinec.  Reprofoto: J. Pavlíček

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 
10:00-17:00 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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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Postižení sportovci se utkali 

na speciální olympiádě
Na sto osmdesát mentálně posti-

žených sportovců z celé republiky si 
první květnové úterý změřilo v areálu 
šumperského Aquacentra na Benát-
kách své síly hned v několika disciplí-
nách. Kromě plavání zde zápolili také 
v přizpůsobených sportech a bocce, 
což je sport podobný francouzskému 
pentague. Neobvyklá sportovní událost 
měla v Šumperku letos premiéru.

„Velice nás potěšila vstřícnost měs-
ta, které nám areál bezplatně poskytlo. 
V Olomouci nám chybí „pětadvacítka“ 
na plavání a zde jsou výborné podmín-
ky i pro přizpůsobené sporty,“ uvedla 
Hana Válková z katedry aplikovaných 
pohybových aktivit Fakulty tělesné 
kultury Univerzity Palackého. Právě 
studenti této olomoucké vysoké ško-
ly mají pořádání speciální olympiády 
každoročně „na triku“. „Je to velmi 

dobrá příprava do praxe. Studenti jsou 
zodpovědní za vše, co s akcí souvisí. 
Počínaje sehnáním sponzorů přes uza-
vírání smluv až po vlastní organizaci 
disciplín. A musí to být samozřejmě 
týmoví hráči,“ podotkla Válková.

V Šumperku, jenž byl dějištěm prv-
ního dne olympijského klání, se sešlo 
kolem sto osmdesáti sportovců, jedi-
ným kritériem přitom bylo IQ nižší 
než 80. „Pro mentálně postižené je jen 
velmi málo závodů. Cílem speciálních 
olympiád je proto umožnit jim pravi-
delně sportovat a účastnit se sportov-
ních soutěží bez ohledu na absolutní 
výkonnost,“ uvedl student a ředitel 
závodu v jedné osobě Martin Kučera. 
Mentálně postižení si podle něj akci 
velmi užívají a z každého úspěchu se 
umí radovat. 

Kromě olomouckých studentů, kteří 
dostávají za pořádání speciální olym-
piády zápočet, si své znalosti s prací 
s fyzicky i mentálně postiženými pro-
věřili také jejich kolegové ze zahraničí, 
jež studují aplikovanou tělesnou vý-
chovu v rámci projektu Erasmus Mun-
dus. Ti zavítali nejen do Šumperka, ale 
i do Olomouce, kde šestnáctý ročník 

letošní olympiády druhý den pokračo-
val atletickými disciplínami. -zk-

Žáci a studenti soutěžili 
v civilní ochraně

Ve zvládání mimořádných krizových 
situací si v polovině května změřili své 
síly šumperští školáci a středoškoláci. Již 
pátý ročník soutěže, která prověřila jejich 
znalosti z oblasti civilní ochrany, uspo-
řádala na základně civilní ochrany na 
Lužích Bezpečnostní rada města ve spo-
lupráci s dobrovolnými hasiči, městskými 
policisty, místní organizací nevidomých 
a slabozrakých, Střední zdravotnickou 
školou, SBS Autoškolou, Dušanem Ščam-
burou a dobrovolníky z civilní ochrany.

Šestičlenná družstva ze sedmi střed-
ních a stejného počtu základních škol 
musela během několika hodin zvládnout 
na sedmi stanovištích úkoly, jež by čini-
ly problémy i mnoha dospělým. Kromě 
pomoci při dopravní nehodě a hašení 
požáru se žáci a studenti snažili pomá-
hat nevidomým a imobilním lidem při 
evakuaci, zajišťovali zdravotnickou prv-
ní pomoc, prověřovali si znalosti zásad 
bezpečnosti silničního provozu, zajišťo-
vali humanitární pomoc a vyzkoušeli si 
použití občanských radiostanic. „Musím 
konstatovat, že asi polovina účastníků 
měla slabé znalosti v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu. Přímo katastrofální 
byly v této oblasti výsledky družstva Zá-
kladní školy v ulici Dr. E.Beneše. Studenti 
a školáci jsou i málo fyzicky zdatní,“ říká 
šéf soutěže Jiří Skrbek. Soutěž je podle 
něj určitým „zpestřením“ výuky tématu 
„Ochrana člověka za mimořádných udá-
lostí“ ve školách. „Znalosti a schopnosti 
soutěžících se sice pomalu zlepšují, stále 
více se však ukazuje, že než rozptýlenost 

civilní ochrany v předmětech, pak raději 
soustředěná výuka. Tato akce by tak měla 
pomoci, neboť je zaměřená na konkrétní 
situace,“ podotýká Skrbek.

Každé družstvo, složené z velitele a pěti 
členů, absolvovalo v rámci soutěže prak-
tické úkoly, jež prověřily jeho znalosti 
z oblasti civilní a požární ochrany. V cel-
kovém hodnocení si tak ze středoškoláků 
nejlépe vedli budoucí zdravotníci, kteří 
„porazili“ místní „průmyslovku“ a Ob-

chodní akademii. V kategorii základních 
škol zvítězili žáci z Vrchlického ulice před 
nižšími gymnazisty a školáky z Hanácké 
ulice. „Letos se do soutěže poprvé zapo-
jila i Základní škola z Vyhlídky. Ze sedmi 
účastníků skončila pátá,“ prozrazuje šéf 
akce, podle něhož má soutěž mezi žáky 
a studenty velký ohlas. „Ukázala to ano-
nymní anketa, kterou jsme letos mezi 
účastníky uspořádali. Příští rok akci ur-
čitě zopakujeme. Na závěr děkuji všem, 
kteří se na jejím zajištění letos podíleli,“ 
dodává Skrbek. -zk-

Město patřilo o víkendu
Bambiriádě

Moře zábavy, soutěžení, sporto-
vání i poučení nabídli o uplynulém 
víkendu dětem i jejich dospělé-
mu doprovodu organizátoři letošní 
Bambiriády. Akce, kterou připravili 
nadšenci z místních neziskových or-

ganizací pracujících s dětmi a mlá-
deží, se odehrávala hned na několika 
místech Šumperka, centrem hlavního 
dění pak byly Sady 1. máje. Mottem 
právě uplynulého ročníku bylo heslo 
„Nestůj, pojď se přidat! Máš právo 
mít kamarády.“ A zatímco loni prová-
zely děti po jednotlivých stanovištích 
ruce, letošním symbolem byl čínský 
hlavolam tangram.

Smyslem Bambiriády, jež je ryze 
českým „vynálezem“, je seznámit ve-
řejnost s činností dětských a mládež-
nických organizací, které se celoročně 
zabývají mimoškolní výchovou nej-
mladší generace. „Letos jsme chtěli 
dětem ukázat možnosti trávení volné-
ho času, při nichž se mohou začlenit 
do většího kolektivu a najít si nové 
kamarády,“ uvedl Vratislav Šula z Vily 
Doris. Zábava tak čekala na děti ne-
jen v Sadech 1. máje, ale také v místní 
knihovně, na Benátkách či na letišti.  
Děti se dostaly zadarmo do Vlasti-
vědného muzea, klášterního kostela, 
do Zookoutku v Domě dětí a mládeže 
U radnice a na šumperskou rozhled-
nu. V rámci Dnů otevřených dveří 
mohly zavítat na „Komín“, prohléd-
nout si Okresní ředitelství Policie ČR 
či nízkoprahový klub Rachot.  -zk-

Policisté si vyměňovali
 zkušenosti

Kolegy z německého Brandenburska 
a také z Polska a Litvy hostili minulý tý-
den policisté ze šumperského okresního 
ředitelství. Nešlo přitom o první akci 
tohoto druhu, své zkušenosti si šumper-
ští, němečtí a polští policisté vyměňují již 
delší dobu. Letošní setkání však bylo výji-
mečné svým rozsahem. 

Poznat práci v jiné zemi a vyměnit 
si vzájemně zkušenosti - tak by se dala 
stručně charakterizovat akce, jež se pod 
záštitou šumperského Okresního ředitel-
ství Policie ČR a místní územní skupiny 
Mezinárodní policejní asociace IPA usku-
tečnila od 19. do 23. května. Šest policistů 
z Německa, osm z Polska a tři z Litvy si 
během akce, ojedinělé v rámci celé repub-
liky, sdělovali své zkušenosti ve dvou ože-
havých oblastech. Hovořilo se zejména 
drogách v dopravě a jejich detekci a také 
o trestné činnosti mládeže. „Průzkum 
veřejného mínění ukázal, že lidé nejsou 
spokojeni s prací policistů v oblasti dro-
gové kriminality. Tomuto společensky 
závažnému problému je potřeba věnovat  
větší pozornost,“ uvedl ředitel šumperské 
policie Josef Drábek. Nejdále jsou v řeše-
ní problematiky omamných látek podle 
něj policisté z německého Wittenberge, 
v Litvě je situace srovnatelná s naším re-
gionem a nejhůře dopadli polští policisté, 
kteří potřebnou výbavu dostávají až nyní.

Kromě pracovních záležitostí připravili 
šumperští kolegové pro své hosty kulturní 
a společenský program a také bowlingo-
vý turnaj. Ten proběhl doslova na mezi-
národní úrovni a své síly v něm kromě 
zahraničních a místních policistů změřili 
i příslušníci Vojenské policie z Olomouce 
a zástupci z třinecké asociace IPA. Posled-
ně jmenovaní si přitom odvezli pohár pro 
vítěze, za druhým Šumperkem pak skon-
čilo družstvo z Olomouce.

Nabitý událostmi byl i čtvrtek 22. květ-
na. V rámci Dnů otevřených dveří na po-
licejním ředitelství zhlédli hosté expozici 
i ukázky policejní práce. Odpoledne se 
pak zúčastnili rozsáhlé dopravně bez-
pečnostní akce, jež proběhla na území 
celého okresu. -zk-

Neobvyklé sportovní klání hostil začát-
kem května areál Aquacentra na Be-
nátkách. Během speciální olympiády si 
mentálně postižení změřili síly hned v ně-
kolika disciplínách.  Foto: -zk-

Jedním z úkolů, který museli školáci zvlád-
nout, bylo i dopravení vaků s humanitární 
pomocí na místo určení.              Foto: -zk-

O uplynulém víkendu patřilo město dě-
tem. Proběhl zde již sedmý ročník Bambi-
riády.                                            Foto: -zk-

Kromě pracovních záležitostí připravili 
šumperští policisté pro své kolegy již třetí 
ročník bowlingového turnaje.  Foto: -pk-
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Knihovna pokračuje v Klubu 
podvečerního čtení

Již deváté setkání dětí, rodičů nebo prarodičů s dět-
skou literaturou v rámci Klubu podvečerního čtení 
nazvané tentokrát „Sluníčková zahrada aneb děti, slu-
níčka a prázdniny“ pořádá ve čtvrtek 5. června šum-
perská Městská knihovna. Literárně hudební pořad 
spojený s vyhodnocením výtvarné soutěže Sluníčko-
vá zahrada začíná v 17 hodin v prostorách knihovny 
Sever v Temenické ulici 5. Ve výlohách a prostorách 
knihovny Sever bude výstava Sluníčková zahrada k vi-
dění od 5. do 30. června. -red-

Jarní část Klasiky Viva 
uzavře kvarteto Apollon

Večer se smyčcovým kvartetem Apollon nabídne 
v červnu hudbymilovné veřejnosti Agentura J + D vio-
listy Romana Janků, jež v Šumperku pořádá oblíbený 
cyklus koncertů Klasika Viva. Koncert je naplánován 
na úterý 10. června od 19 hodin v místním klášterním 
kostele.

Kvarteto Apollon, které vedle klasických děl vážné 
hudby interpretuje rovněž skladby jazzové a jež hraje ve 
složení Pavel Kudelásek - housle, Radek Křižanovský - 
housle, Pavel Ciprys - viola a Pavel Verner - violoncello, 
se v Šumperku představí v programu Mistři české ko-
morní hudby. Klášterní kostel tak rozezní skladby Jana 
Pavla Veselého, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. -zk-

Výstava představí 
psa jako přítele člověka

Pro prázdninové měsíce připravili odborní pracov-
níci šumperského muzea výstavu nazvanou O pejskovi 
a lidech, aneb velká psí výstava. Ta představí psa jako 
průvodce člověka od pravěku až po současnost, a to pro-
střednictvím sbírkových předmětů z různých oborů, jež 
jsou v muzeu zastoupeny - od archeologie přes etnogra-
fi i, historii, kunzhistorii až po ryzí současnost. Zájemci 
o kynologii nepochybně uvítají prezentaci psích plemen 
podle 10 skupin stanovených FCI a návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout i rodokmeny a různá ocenění, 
kterých se dá na výstavách psů dosáhnout. Pro děti pak 
bude připraven „hrací koutek“ s plyšovými pejsky, růz-
né skládačky a omalovánky.

Na vernisáži, která se uskuteční na nově zrekon-
struovaném nádvoří muzea zítra 29. května v 18 ho-
din, vystoupí oddíl agility s ukázkou svého umění. 
Během výstavy, která bude ve výstavní síni k vidění do 
24. srpna, uspořádá muzeum i Velké psí odpoledne. 
Na něm proběhnou různé soutěže určené pro majitele 
psů a jejich miláčky všech věkových skupin.  -red-

Divadlo v parku je letos pojato netradičně
V polovině června proběhne již patnáctý ročník fes-

tivalu Divadlo v parku. Letos přitom organizátoři úplně 
změnili koncept této přehlídky a Divadlo v parku přesu-
nuli do šumperských ulic.

„Chceme divadlo přenést z uzavřených prostor více 
mezi lidi a divákům nabídnout netradiční a svěží insce-
nace. Doufáme, že zaujmou i ty, kteří do divadla obvykle 
nechodí,“ vysvětluje Veronika Zetochová ze šumperské-
ho divadla. Divadlem tak ožije Hlavní třída, dvůr za diva-
delní budovou, prostory před Galerií Jiřího Jílka a během 
karnevalového průvodu i celé centrum města. Všechna 
představení se odehrají na otevřeném prostranství, platit 
se tak nebude žádné vstupné. 

Přehlídka odstartuje v pátek 13. června ve 21 hodin na 
pódiu před divadlem. Divadelní soubor Veselé skoky při-
jede do Šumperka s inscenací Na hlavu! O den později, 
v sobotu 14. června, vyjde v 16 hodin od radnice průvod 
Divadla Continuo se svou karnevalovou inscenací. „Hra 
Vakokodeska je určena pro průvod. Kromě chůd jsou 
veškeré kostýmy a rekvizity vyrobeny z papíru po vzoru 
japonských skládaček origami,“ upozorňuje pracovnice 
divadla. Úderem deváté večerní pak podle ní začne na 

scéně postavené ve dvoře za divadlem komedie Ach, ta 
něha našich dam v podání šumperského souboru. 

Na neděli 15. června chystá divadlo Facka inscenaci 
Přání, kterou bude hrát od 15 hodin na ploše před Ga-
lerií Jiřího Jílka v Sadech 1. máje. V 19 hodin se mohou 
na stejném místě diváci těšit na hru Jarin a Pipin, kterou 
přiveze brněnské Divadlo v 7 a půl. Divadlo v parku pak 
zakončí v pondělí 16. června soubor Buchty a loutky. 
Scéna za divadlem  bude od 15 hodin patřit pohádce 
O neposlušných kůzlátkách, o čtyři hodiny později je na 
programu inscenace Rocky IX. „Obě hry jsou loutkové, 
v případě Rockyho IX se však rozhodně nejedná o před-
stavení pro děti, hra získala prestižní cenu ERIK,“ prozra-
zuje Zetochová.

Letošní Divadlo v parku přinese zábavu, originální 
ztvárnění a představí alternativní divadlo, které zatím 
v Šumperku nemělo moc prostoru. V případě špatné-
ho počasí se představení budou konat v budově divadla, 
organizátoři však doufají, že herci oživí šumperské ulice. 
„Inscenace vybrané pro Divadlo v parku jsou dynamické, 
určené pro pouliční hraní a věříme, že zaujmou i mladší 
publikum,“ dodává Zetochová. Adéla Klimešová

Informační centrum poskytuje 
řadu služeb

Regionální a městské informační centrum (dále 
jen RMIC), které je součástí Vlastivědného muzea 
v Šumperku, sídlí v budově Pavlínina dvora na Hlav-
ní třídě 22. Toto zařízení poskytuje informace o městě 
a okolí, podrobnosti o úřadech a ostatních institucích, 
podnikatelských subjektech a o dalších službách. Lidé 
zde získají přehled o kulturním, sportovním a společen-
ském vyžití, o ubytovacích a stravovacích možnostech, 
památkách, turistických a jiných zajímavostech a v ne-
poslední řadě také informace o Evropské unii. RMIC 
zajišťuje rovněž prodej map, průvodců, pohlednic, upo-
mínkových předmětů a ostatních propagačních a infor-
mačních materiálů.

RMIC provádí permanentní aktualizaci internetových 
webových stránek www.infosumperk.cz, které budou 
mít během května zcela nový design. Databáze je vyu-
žívána nejen občany města, jeho návštěvníky a turisty, 
ale  i institucemi a podnikateli. Z tohoto důvodu bychom 
velmi rádi  udrželi aktuálnost informací ke spokojenosti 
všech uživatelů.

RMIC provozuje  také rezervační systém - zajištění 
předprodeje jízdenek sezonních cyklobusů a skibusů 
v oblasti Jeseníků. Návštěvu RMIC vám zpříjemní i pro-
hlídka Galerie Šumperska a Galerie mladých, které byly 
spolu s informačním centrem otevřeny v nově zrekon-
struovaných prostorách  východního křídla Pavlínina 
dvora v Šumperku. Kontaktní adresa RMIC: icsum-
perk@seznam.cz, tel. 583 214 000. Provozní doba:  Po-
Pá: 8:00-17:00 hod., So: 9:00-13:00 hod. Silvie Nováková

Šumperské informační centrum sídlí v budově tzv. Pav-
línina dvora.                                                     Foto: -zk-

Pomozte zmapovat 
sportovní dění v Šumperku!

Velmi ambiciózní projekt rozjíždí skupina sportov-
ních odborníků a nadšenců: Šumperk by se chtěl zařadit 
mezi města, která prostřednictvím publikace zmapují 
historii i současnost sportu ve městě. A v jeho případě 
půjde o pořádně tvrdý oříšek. Málo měst má tak bohatou 
sportovní historii i současnost, málokde se narodilo či se 
svou činností prezentovalo tolik sportovních veličin jako 
v Šumperku. Už jen abecední seznam sportovních odvět-
ví, která zde fungovala či fungují, je téměř nekonečný.

„Byla by škoda nevydat publikaci, která by popsala 
historii i současnost sportu v Šumperku. Určitě narazíme 
na spoustu zajímavých dokumentů, ale i příběhů mnoha 
sportovců,“ říká šumperský historik Drahomír Polách. 
Jedním z iniciátorů akce je například starosta města Zde-
něk Brož, mimo jiné bývalý ligový atlet. „Vůbec nemám 
obavu, že by se tvůrci publikace setkali s nedostatkem 
materiálů. Spíše naopak, bude ho tolik, že se všechen do 
plánované knihy nedostane. Ale možná se publikace sta-
ne impulsem pro jednotlivé sporty, aby si začaly tvořit své 
prezentace,“ uvedl Zdeněk Brož.

Na knize o sportovním dění v Šumperku bude pracovat 
kolektiv autorů, například Libor Dvořáček, který nedáv-
no vydal publikaci mapující dění v šumperském basket-
balu, či republikový místopředseda a okresní šéf Českého 
svazu tělesné výchovy Vladimír Šimíček. Ovšem v úzké 
spolupráci se zástupci jednotlivých sportovních odvětví 
i s veřejností, kterou kolektiv autorů prosí o pomoc: po-
kud máte jakékoliv materiály, tedy fotografi e, medaile, 
dresy, ročenky, nebo třeba osobní vzpomínky, obraťte se 
na Drahomíra Polácha, mobil 721 670 287, e-mail: dra-
homir.polach@musumperk.cz. -ka-

Smyčcovým kvartet Apollon vystoupí v Šumperku 
druhé červnové úterý.  Foto: archiv

Středa 25. června sraz v 8 hodin u Vily Doris
ZPÁTKY K PRAMENŮM

Exkurze do jedné z cenných přírodních lokalit 
Králického Sněžníku s odborným pracovníkem 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, exkurze je 

podporována a plně hrazena z projektu Informační 
centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

- PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE! 
Návrat do 17 hodin

Přihlášky přijímáme telefonicky nebo e-mailem 
do 20. června, 

cechova@doris.cz nebo tel.č. 731 610 033.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň 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 Významné osobnosti české vědy a techniky 
 Výstava, která potrvá do 7.9., bude zahgájena 
 5.6. v 18 hodin.
Hollarova galerie Náš barevný svět Výstava výtvarných prací 
 Výchovného ústavu, Dětského domova se školou, 
 základní školy a střední školy Šumperk potrvá do 8.6.
 Na zdraví!... aneb vše o pití 
 Výstava, která potrvá do 14.9., bude zahájena 13.6. 
 v 18 hodin ve dvoře muzea. 
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.
Galerie Mladých Aleš Kauer: Za horizont 
 Rozsáhlé variabilní několikametrové leporelo 
 Za horizont zde bude k vidění od 6.6. do 18.6.
Koncerty v klášterním kostele: 28.5. v 19 hod. - Šumperský dětský sbor – koncert pro 
UNICEF, 29.5. v 18 hod. - závěrečný koncert smyčcového orchestru ZUŠ Šumperk, 3.6. 
v 18 hod. - koncert (DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk), 4.6. v 17 hod. - koncert 
(MŠ Veselá školka Šumperk), 5.6. v 17.30 hod. - koncert (Dětský klíč Šumperk, o.p.s.), 
10.6. v 19 hod. - koncert z cyklu Klasika Viva
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. Klášterní kostel je otevřen út, čt a pá 10–12 hod., 
14–17 hod., st a ne 14–17 hod., so 10–12 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
28.5. jen v 18 hodin  Tajemství prstenu, Velká Británie
28.5. jen ve 20.15 hodin  Hranice smrti, Francie
29.5.- 31.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA
1.6. jen v 16 hodin  Lovecká sezóna, USA  Hrajeme pro děti 
Vstup zdarma - dárek pro děti k Mezinárodnímu dni dětí od fi rmy SHM, s.r.o. 
Šumperk
1.-4.6. v 17.30 a ve 20 hodin  Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA
5.-8.6. jen v 17.30 hodin  Iron Man, USA
5.-8.6. jen ve 20 hodin  U mě dobrý, ČR
9.-11.6. v 18 a ve 20 hodin  U mě dobrý, ČR
12.6. jen v 18 hodin  U mě dobrý, ČR
12.6. jen ve 20 hodin  V údolí Elah, USA  Artvečer - FK
13.6. jen v 18 hodin  U mě dobrý, ČR
13.6. jen ve 20 hodin  Sex ve městě, USA
14.-15.6. jen v 16.15 hodin  Kronika rodu Spiderwicků, USA 
 Hrajeme pro děti
14.-15.6. jen v 18 hodin  U mě dobrý, ČR
14.-15.6. jen ve 20 hodin  Sex ve městě, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách                                  
www.kinosumperk.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

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
13.6. ve 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
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 10 od 16 hodin v Domě kultury  Dny Olomouckého kraje 2008
5.6. od 19.30 hodin v G-klubu  James Harries (GB)
10.6. od 19 hodin v klášterním kostele  Klasika Viva: Kvarteto Apollon
15.6. od 15 hodin ve velkém sále DK  Králíci z klobouku  Pohádka
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
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
Divadlo v parku 
13.6. ve 21. hodin Divadlo Veselé skoky: Na hlavu!  21.00
14.6. v 16 hodin Divadlo Continuo: Vakokodeska  16.00
14.6. ve 21 hodin Divadlo Šumperk: Ach, ta něha našich dam, 
 Zima pod stolem   21.00
15.6. v 15 hodin Divadlo Facka: Přání  15.00
15.6. v 19 hodin Divadlo v 7 a půl: Jarin a Pipin  19.00
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 27, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
29.5. ve 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Albatros
10.6. od 16 hodin  Klub fi latelistů
12.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
Každé pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek vždy od 9 do 12 hod.  Mateřské centrum 
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.
 Krajiny bez nebe - soubor ze sbírky manželů 
 Třeštíkových, obrazy osmi malířů z let 1970-1989 
 Výstava, která bude zahájena 4.6. v 18 hodin, potrvá 
 do 29. června.
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.

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk
pořádá akci nazvanou

„VÝLET PRO MALÉ I VELKÉ 
ZÁBAVA NA ZÁKLADNĚ CO LUŽE“

v sobotu 7. června od 13 do 19 hodin na základně CO Luže ve Vikýřovické ulici

Program: show team Rádia RUBI, tombola, poradna Zdravotního ústavu, 
zdravotnická první pomoc, návštěva u Armády spásy, M. Vařeka - Odtahová 

služba, vyprošťovací tank, Vojenská technika, Městská policie Šumperk, 
beseda s vedením Města Šumperka, setkání uživatelů občanského rádia 
CB, technika a činnost hasičů, poradna pro řidiče, Armáda ČR, nábor 

dobrovolníků CO, možnost zkoušky použití občanského rádia CB, sebeobrana 
pro všední den a mnohé další.

Za peníze pouze občerstvení po celou dobu, vše další zdarma.
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VILA DORIS
Každé úterý od 16.30 hod. v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každý čtvrtek od 16 hodin v MC na „K“  Laktační poradna
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 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
2.6. od 16 hod. v AD na „K“  ARTEDÍLNY 2008 
 - Pletení z přírodních materiálů 
 (pedig, proutí, papír...) 
3.6. od 16 hod. v AD na „K“  ARTEDÍLNY 2008 
 - Textilní materiály a techniky 
 (šité letní tašky, polštáře a hračky, 
 tisky, tkaní...) 
3.6. v 18.30 hodin v klášterním  Via Lucis - Klavírní koncert
kostele Zvěstování Panny Marie   Lukáše Vondráčka
4.6. od 9 hod. v IT na „K“  Dopolední počítačový kurz 
 pro maminky na MD 
 Vždy středa a pátek, s8 lekcí
4.6. od 10 hodin v AD na „K“  Artedílny 2008 
 - Malování pro maminky s dětmi
4.6. od 16 hod. v IT na „K“  Odpolední počítačový kurz 
 pro seniory Vždy středa a pátek, 
 8 lekcí
4.6. od 16 hodin v MC na „K“  Volná herna
4.6. od 16 hodin v AD na „K“  Artedílny 2008 
 - Světýlka a stínítka všelijak 
 (Pedig, rákos, papír mozaika...) 
5.6. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
5.6. od 16 hodin v AD na „K“  Artedílny 2008 - Skleněná dílna 
 (Vitráž, mozaika, malování na
  sklo...)
6.6. od 10 hodin v AD na „K“  Artedílny 2008 
 - Keramika pro maminky s dětmi
6.6. od 15 hodin v AD na „K“  Artedílny 2008 - Velká kreativní 
 dílna Kombinace různých technik 
 a materiálů (patchwork, papírové 
 pletení, mozaika, smalty, 
 decoupage...)
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

DDM U RADNICE
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 hodin na vlakovém nádraží  Výlet do arcidiecézního muzea 
 v Olomouci - Muzejní animace
2.6. od 14 hodin v učebně  Internet pro děti  Od 8 let
4.6. od 9 hodin v ateliéru  Waldorfská Alternativa - Tisk na tašky
4.6. od 15.30 hodin v klubovně  Pálí ti to???  Pásmo hádanek a hlavolamů 
4.6. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 - Malování na hedvábí 
 S sebou hedvábný šátek nebo šál
Sobota 7. června  Klub Uzlík - Prozkoumání jeskyně 
 Podkova
9.6. od 14 hodin v učebně  Volný internet pro děti od 8 let 
11.6. od 9 hodin v ateliéru  Waldorfská Alternativa 
 - Šípková Růženka 
 Pohádka, výtvarné tvoření
11.6. od 17.30 hodin v ateliéru  Základy uměleckých řemesel 
 - Batika S sebou bavlněné tričko 
 nebo šátek
12.6. v 10.30 hodin v klubovně  Klubíčko pro děti
13.6. v 18 hodin ve Vlastivědném muzeu Muzejní noc
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

DDM Vila Doris uvádí pořad z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE VONDRÁČKA, SÓLISTY 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

úterý 3. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Program koncertu: L. van Beethoven: Sonáta c.21 C dur op.53. „Valdštejnská“, 
věty: Allegro con brio, Introduzione-Molto adagio, Rondo-Allegro moderato; 

F. Chopin: 4 Mazurky op 68; J. Brahms: 2 Rapsodie c.1 h mool a c.2 g moll; 
E. Grieg: Lyrické kusy: c.1-7; A. Berg./Sonáta pro klavír op.1(Massig bewegt)

Lukáš Vondráček na veřejnosti vystupuje od čtyř let a dnes má na svém kontě 
stovky koncertů v mnoha zemích světa. Studoval na univerzitě v Katowicích 
v Polsku, ve Vídni a také na Ostravské universitě u prof. Rudolfa Bernatíka. 

Byl rovněž přijat na Královskou akademii v Londýně a na Curtisův institut ve 
Philadelphii, USA. Byl  soukromým žákem Vlamira Ashkenazyho. Je sólistou 

Filharmonie Hradec Králové. 

Vstupenky v ceně 70 Kč a 40 Kč (studenti, senioři) si lze zakoupit, případně 
rezervovat ve Vile Doris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na

SETKÁNÍ S LUBONOU ŠŤASTNOU NA TÉMA 
„MALOMYSLNOST“

v pátek 13. června v 17.30 hodin v modlitebně BJB v ulici M.R. Štefánika
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