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Do sedla bělouše se u příležitosti zahájení Slavností města vyhoupl šumperský 
starosta Zdeněk Brož, aby se v čele průvodu vydal do centra veškerého dění - Sadů 
1. máje.  Foto: -zk-

Zastupitelé se sejdou příští čtvrtek
Naposledy před dvouměsíčními 

letními prázdninami se sejdou ve dru-
hé polovině června ke svému jednání 
šumperští zastupitelé. Projednat by 
měli plnění plánu investiční výstavby 
k 31. květnu, OZV o trvalém označo-
vání psů, tedy čipování, a také časový 
plán a program schůzí Rady města 
a svých zasedání ve druhém pololetí 
letošního roku. Seznámí se rovněž se 

zprávami o nakládání s komunálními 
odpady, o stavu životního prostředí ve 
městě v loňském roce a o úrovni pří-
jmů z daní a poplatků. Chybět nebu-
dou ani fi nanční materiály a také řada 
majetkoprávních záležitostí města. 
Jednání začíná ve čtvrtek 19. června 
v 15 hodin v zasedací místnosti v pod-
kroví městské úřadovny na Roosevel-
tově ulici. -red-
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Tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi 
nejvýznamnější památkově chráněné 
objekty v Šumperku, se podařilo zrekon-
struovat díky spolupráci města a kraje. 
 Více na straně 3

Bohatý program připravili pro Šumperany 
poslední květnovou sobotu organizátoři 
Dnů Olomouckého kraje.  Více na straně 5

Během rozsáhlé dopravně bezpečnostní 
akce zavítal do Šumperka i ředitel do-
pravní policie Martin Červíček (vpravo). 
 Více na straně 6

Lidé se přenesli do středověku

Do středověkého hávu se poslední 
květnové dny odělo město Šumperk. 
Tradiční Slavnosti města, jež zahá-
jil v pátek 30. května průvod rytí-
řů a slavnostní ceremonie v Sadech                       
1. máje spojená s ohňostrojem, připo-
mněly nejvýznamnější událost v dě-
jinách města, tzv. Šumperský sněm 
z června roku 1490.

Davy lidí zaplavily centrum Šum-
perka a Sady 1. máje již během pá-
tečního večera, kdy prošel městem 
průvod rytířů, bubeníků, tanečníků 
i kejklířů. Do jeho čela se u radnice 
postavili místní „konšelé“ spolu s hos-
ty z partnerské Nysy a Prievidzi. Odě-
ni do historických kostýmů kráčeli za 
běloušem, nesoucím v sedle starostu 
Zdeňka Brože. V Sadech 1. máje, jež se 
letos staly centrem veškerého dění, se 
pak odehrál tradiční ceremoniál přije-
tí stavů, na který navázala vystoupení 
a velkolepý ohňostroj.

Kromě rytířských klání, divadelních 
představení a zábavných vystoupení 
nabídly sobotní Slavnosti města rovněž 
jarmark a řadu soutěží pro malé i vel-

ké. Na své si tak musel přijít snad každý. 
Jedenáctý ročník historické show, jež 
odstartovala letní sezonu ve městě, byl 
výjimečný nejen vpravdě ukázkovým 
počasím, ale i tím, že se volně propo-
jil s akcemi pořádanými v rámci Dnů 
Olomouckého kraje v Šumperku. -zk-

 

léto 2008 Nemocniční 53
787 01 Šumperk

tel.: 583 214 381, 603 589 845 • e-mail: dolphin@sky.cz
Více informací a přihláška na 

www.dolphins.cz

Prázdninové dětské 
a studentské tábory
s výukou angličtiny

Prázdninové dětské 
a studentské tábory 
s výukou angličtiny

HOTEL MYSLIVNA, KLEPÁČOV 

PRO DĚTI OD 11 DO 14 LET, 
PRO STUDENTY OD 15 DO 18 LET 

výuka angličtiny pod vedením českých 
a zahraničních lektorů 

doprovodný program (hry, sportovní 
turnaje, soutěže, diskotéka, výlet,..)

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
Tel. 583 213 415, 

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz, IČ 41412478

Doprava luxusním busem pouze 1.890,-/os
Pobytová taxa 300,- / osobu,  

komplexní pojištění 300,- / osobu.

pavilon hotelu AD TURRES s bazénem 
7x ubytování s polopenzí

- ŠVÉDSKÉ STOLY VČETNĚ NÁPOJŮ

16.6. - 25.6. 5.490,- 2.990,-
23.6. - 02.7. 5.990,- 5.290,-
07.7. - 16.7. 6.490,- 5.990,-

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552
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Kraj uvítá od občanů 
připomínky 

k sociálním službám
Olomoucký kraj připravuje Středně-

dobý plán rozvoje sociálních služeb pro 
roky 2009-2010, který mohou občané 
připomínkovat. Připomínkovací for-
mulář, včetně plného znění návrhů cílů 
a opatření, je do 30. června k dispozici 
na webových stránkách Olomouckého 
kraje www.kr-olomoucky.cz. 

Připomínky mohou občané zasílat na 
adresu Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Odboru sociálních věcí, Jeremen-
kova 40a, 779 11 Olomouc. Připomínku 
lze podávat pouze na standardizova-
ných formulářích, které jsou k dispozici 
rovněž na podatelně Krajského úřadu 
v tištěné podobě. V rámci připomínko-
vání navržených cílů a opatření střed-
nědobého plánu se uskuteční diskuzní 
setkání s veřejností, na němž budou 
přítomni manažeři pracovních skupin 
a koordinátoři střednědobého pláno-
vání sociálních služeb na krajské úrov-
ni. V Šumperku proběhne toto setkání 
v úterý 17. června od 10 hodin v zase-
dací místnosti úřadovny na Jesenické 
ulici 31.   Jitka Chalánková, 
 náměstkyně hejtmana 

 Olomouckého kraje

Dalších osmadvacet milionů korun 
pošlou ještě letos do Šumperka Ev-
ropská unie a Státní fond životního 
prostředí. Město totiž v uplynulých 
týdnech uspělo hned se dvěma žádost-
mi. Na realizaci první etapy revitali-
zace městských parků a alejí dostane 
4,2 milionu, čtyřiadvacet milionů pak 
pomůže snížit energetickou náročnost 
školní budovy ve Sluneční ulici. Místní 
radnice tak pokračuje v „tažení“ na ev-
ropské i státní fi nance, v květnu již zís-
kala více než desetimilionovou dotaci 
na vybudování nového sběrného dvora 
v Příčné ulici.

„Omlazovací kúrou“ projdou letos 

Unie pošle peníze na zeleň i školu 

Vystoupení šumperských Motýlů v kostele sv. Šimona a Judy v rámci Pražského jara 
se setkalo s mimořádným ohlasem.  Foto: ©Pražské jaro - Zdeněk Chrapek

Motýli sklidili na Pražském jaru ovace
S mimořádným ohlasem se setkalo 

vystoupení Šumperského dětského 
sboru - Motýlů Šumperk na koncertě 
63. mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro. Sbor, který v mi-
nulosti přesvědčil o svých kvalitách 
mimo jiné druhým místem v abso-
lutním pořadí na „Montreux Choral 
Festival 2007“ nebo stříbrnou medai-
lí z první světové olympiády dětských 
sborů „Choir Olympics Linz 2000“, se 
představil pražskému publiku v mi-
mořádné formě. 

Program koncertu v sobotu              
31. května v kostele sv. Šimona a Judy 
přiblížil české skladatele 20. století ve 
dvou rovinách: v té první byla před-
stavena díla skladatelů vycházející 
z jejich vlastních inspirací, v té druhé 
se nechávali autoři inspirovat lido-
vou písní. Obě roviny byly nesmírně 
náročné na technickou i psychickou 
kondici sboru. Nutno však dodat, 
že Motýli podali mimořádný výkon. 
S jakou pozorností dokázali zpívat 
náročné skladby první poloviny, ne-
odchýlit se intonačně a rytmicky ani 
o píď, a přitom neustále přesvědčo-
vat posluchače o radosti, kterou jim 
zpívání přináší, bylo opravdovým zá-

žitkem. O skvělé atmosféře koncertu 
vypovídá i fakt, že Motýli přidávali 
hned čtyřikrát. Hluboká poklona za 

tento úspěch patří sbormistrům To-
máši Motýlovi a Heleně Stojaníkové. 
 R. Janků

na podzim aleje v ulicích 8. května 
a 17. listopadu a také Sady B. Marti-
nů, jež se nacházejí mezi ulicemi Jiřího 
z Poděbrad, Vítěznou a Gen. Svobo-
dy u Kaufl andu. Město totiž získalo 
v rámci operačního programu Životní 
prostředí od Evropské unie 4,2 milionu 
korun na realizaci první etapy revita-
lizace městských parků a alejí a jejich 
následnou dvouletou údržbu. Celkové 
náklady se odhadují na 5,7 milionu ko-
run. 

Z operačního programu Životní pro-
středí půjde do Šumperka ještě dalších 
čtyřiadvacet milionů. Ty jsou určeny na 
snížení energetické náročnosti školní 
budovy ve Sluneční ulici v Temeni-
ci. Zateplení by se tak měl dočkat ne-
jen vlastní pavilon se třídami, ale také 
spojovací „krček“ a pavilon s kuchyní, 
jídelnou a tělocvičnou. V objektech by 
se měla rovněž vyměnit okna, zmen-
šit celková prosklená plocha budovy 
a nutné je i kompletní zateplení stře-
chy. „Podobný plán máme s dalšími 
šumperskými školami. Základní ško-
lu ve Sluneční ulici jsme vybrali jako 
první, neboť jde jednoznačně o objekt 
s největšími energetickými ztrátami 
v majetku města,“ uvedl šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a dodal, že 
v současné době je vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Do oprav, 
jež si podle předběžných odhadů vyžá-
dají kolem čtyřiatřiceti milionů korun, 
se město hodlá pustit o prázdninách, 
s dokončením se počítá příští rok. -zk-

Jako problematickou ukázal odborný 
posudek dendrologa alej v ulici 17. listo-
padu, kterou dnes tvoří devětatřicet lip 
a kaštanovníky.                        Foto: -pk-

Divadlo v parku je letos pojato netradičně

V polovině června proběhne již pat-
náctý ročník festivalu Divadlo v parku. 
Letos přitom organizátoři úplně změ-
nili koncept této přehlídky a Divadlo 
v parku přesunuli do šumperských 
ulic.

„Chceme divadlo přenést z uzavře-
ných prostor více mezi lidi a divákům 
nabídnout netradiční a svěží 
inscenace. Doufáme, že za-
ujmou i ty, kteří do divadla 
obvykle nechodí,“ vysvět-
luje Veronika Zetochová ze 
šumperského divadla. Diva-
dlem tak ožije Hlavní třída, 
dvůr za divadelní budovou, 
prostory před Galerií Jiřího 
Jílka a během karnevalové-
ho průvodu i celé centrum 
města. Všechna představení 
se odehrají na otevřeném 
prostranství, platit se nebu-
de žádné vstupné. 

Přehlídka odstartuje 
v pátek 13. června ve 21 hodin na pó-
diu před divadlem. Divadelní soubor 
Veselé skoky přijede 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,“ upo-
zorňuje 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 Galerií Jiří-
ho 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 par-
ku 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 pak na programu 
inscenace Rocky IX. „Obě 
hry jsou loutkové, v pří-
padě Rockyho IX. se však 
rozhodně nejedná o před-
stavení pro děti, hra získala 
prestižní cenu ERIK,“ pro-

zrazuje Zetochová.
Letošní Divadlo v parku přinese zá-

bavu, originální ztvárnění a představí 
alternativní divadlo, které zatím v Šum-
perku nemělo moc prostoru. V případě 
špatného 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 Zetocho-
vá. Adéla Klimešová
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Rekonstrukce se zdařila díky příkladné spolupráci
Náročnou rekonstrukcí prošel v uplynulých třech 

letech tzv. Pavlínin dvůr, jenž patří mezi nejvýznam-
nější památkově chráněné objekty ve městě. Sym-
bolickou tečkou za opravami, které přišly zhruba na 
čtyřiatřicet milionů korun, bylo slavnostní přestřižení 
pásky hned pěti nůžkami najednou.

„Všechny etapy rekonstrukce spojuje jedno hez-
ké slovo, a to spolupráce. Ta vznikla před lety, když 
jsme v rámci jedné akce obešli se zástupci kraje jako 
zřizovatele muzea celý areál a dohodli se na postupné 

opravě. Rád bych proto Olomouckému kraji za spolu-
práci, která byla opravdu příkladná, poděkoval,“ řekl 
během slavnostního otevření Pavlínina dvora v rámci 
Slavností města a Dnů Olomouckého kraje v sobotu 
31. května šumperský starosta Zdeněk Brož a dodal, 
že „zkrášlit“ zbývá už jen fasádu novodobého jižní-
ho křídla, v němž sídlí Dům kultury. Na podzim se 
pak ve dvoře objeví čtyři nové stromy, a to červeno-
květá forma jírovce, které nahradí dva skácené kaš-
tany. Podle náměstka hejtmana Pavla Horáka opravy 
objektu i dvora podstatně zkvalitnily zázemí muzea. 
„Doufám, že lidé budou do areálu rádi přicházet ne-
jen za prezentací muzejních sbírek, ale i na další kul-
turní akce,“ uvedl Horák. Původně zamýšlené akce, 
které měly v tomto jedinečném prostoru již letos 
proběhnout, se ale bohužel neuskuteční a proběhnou 
v náhradních prostorách. Na jaře založený trávník to-
tiž snese velkou zátěž nejdříve za rok.

Proměnu tzv. Pavlínina dvora, jenž patří místní 
radnici, odstartovala v roce 2004 oprava fasády sever-
ního průčelí objektu, v němž sídlí Vlastivědné muze-
um. Zhruba milionovou investici město zrealizovalo 
s půlmilionovou krajskou dotací určenou na obnovu 
památek. O rok později místní radnice s pomocí ev-
ropských peněz ve výši 8,8 milionu korun a více než 
milionové dotace od Olomouckého kraje zrekonstru-
ovala východní křídlo, ve kterém se kromě Galerie 
Šumperska nacházejí rovněž Regionální a městské 

informační centrum, přednáškový sál, Galerie Jiří-
ho Jílka, G-klub a tříhvězdičkový Penzion G. Loni 
zahájená etapa, která skončila letos v květnu a jež se 
zaměřila na samotné nádvoří, rekonstrukci západní-
ho křídla a vybudování nových veřejných toalet, pak 
přišla městskou kasu na více než pět milionů korun, 
dalších 3,9 milionu poslal do Šumperka Olomoucký 
kraj.   -zk-

Nádvoří a západní křídlo tzv. Pavlínina dvora prošlo 
zásadní proměnou. Její výsledek si prohlédli i hejtman 
Ivan Kosatík a jeho náměstek Pavel Horák, které do-
provázel starosta Zdeněk Brož.                        Foto: -zk-

Pásku slavnostně přestřihli (zleva) hejtman Olomouc-
kého kraje Ivan Kosatík, jeho náměstek Pavel Horák, 
šumperský místostarosta Petr Suchomel, Barbara Za-
pletalová ze společnosti Regioprojekt Morava a Karel 
Freudmann z fi rmy Ekozis Zábřeh.                 Foto: -zk- 

Město odpustí lidem 
část dluhu

„Penalizační“ prázdniny pro dlužní-
ky nájemného a plateb za služby spoje-
né s užíváním městského bytu vyhlásila 
šumperská radnice. Neplatiči tak dostali 
šanci zbavit se dluhů a vyhnout se pří-
padné exekuci. Pokud ve stanoveném 
období zaplatí městu dlužnou částku, 
odpustí jim radnice poplatky z prodle-
ní, které až několikanásobně převyšují 
nezaplacené nájemné. Mimořádné na-
bídky již využilo jedenáct občanů, kteří 
svůj dluh uhradili, pět podepsalo splát-
kový kalendář a s dalšími sedmi radnice 
jedná.

Beztrestně splatit dluhy mohou do 
konce července lidé žijící v městských 
bytech, kteří nezaplatili nájemné a služ-
by spojené s užíváním bytu. Mají přitom 
na výběr ze dvou možností. Buď uhradí 
celou dlužnou částku jednorázově nebo 
s městem uzavřou splátkový kalendář 
na dobu nejdéle tří let. Ať už se rozhod-
nou pro první nebo druhý způsob, musí 
vše stihnout do 31. července. Jedině teh-
dy jim radnice odpustí poplatky z pro-
dlení, jež jsou většinou výrazně vyšší 
než vlastní nominál, tvořený dluhy na 
nájemném a službách spojených s uží-
váním bytu. V případě, že budou dodr-
žovat splátkový kalendář, bude se na ně 
navíc pohlížet jako na nedlužící osoby.

Veškeré záležitosti si mohou dlužní-
ci vyřídit buď v sídle společnosti ŠMR 
v ulici 8. května 20, 2. patro, u H. Ku-
čerové, dveře č. 311, tel.č. 583 223 062, 
nebo v budově radnice na nám. Míru 1         
u K. Skypalové, dveře č. 25, telefonní čís-
lo 583 388 575. -zk-

Radnice požádá o peníze na modernizaci sportovišť

Hřiště u základní školy v Šumavské ulici by město rádo s pomocí evropských peněz 
zmodernizovalo. Kromě umělých povrchů by se zde měly objevit i herní prvky a mo-
biliář.

Ještě tento měsíc požádá šumperská 
radnice o dotaci z prostředků Regi-
onálního operačního programu ur-
čených na rozvoj infrastruktury pro 
volnočasové aktivity. Peníze chce po-
užít na obnovu hřiště u základní školy 
v Šumavské ulici a u „Komína“, v němž 
sídlí Komunitní centrum rozvoje lid-
ských zdrojů. Ta by se měla proměnit 
v moderní sportoviště, jež by neslou-
žila pouze školákům, ale odpoledne by 
je využívala také veřejnost. 

„Předpokládané náklady se pohy-
bují kolem šestadvaceti milionů ko-
run. Na jejich pokrytí bychom mohli 
získat od Evropské unie až pěta-
osmdesátiprocentní dotaci. O tom, 
zda budeme úspěšní, se rozhodne na 
podzim,“ říká šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel a dodává, že v le-
tošním rozpočtu vyčlenilo město na 
spolufi nancování realizace první eta-
py obnovy povrchů sportovišť a jejich 
zpřístupnění veřejnosti čtyři milio-
ny. „Půjde o komplexní modernizaci 
obou hřišť, včetně umělých povrchů, 
instalace herních prvků a mobiliá-
ře. V souvislosti s přípravou žádosti 
najdou občané anonymní anketu na 
webu www.sumperk.cz, v listinné po-
době pak na „Komíně“ i na Základní 
škole v Šumavské ulici. Zajímá nás 
totiž názor potenciálních uživatelů 
obou hřišť. Budeme proto každému 
vděční za její vyplnění,“ zdůrazňuje 
Suchomel. Do konce roku 2010 pak 
chce město podle něj postupně pro-
měnit ještě další čtyři hřiště u základ-
ních škol.

Celkově se obnova všech šesti 
sportovišť odhaduje na třiapadesát 
milionů, z vlastní kasy by přitom rad-
nice měla uvolnit kolem osmi milio-
nů korun. „Projekty na rekonstrukci 
sportovišť jsou připraveny od loňské-
ho roku s tím, že jsme respektovali 
požadavky jednotlivých škol. Ně-
které tak například počítají s vybu-

dováním běžeckých oválů s umělým 
povrchem, fotbalových či volejbalo-
vých hřišť, jiné s dráhou pro in-line, 
hřiště u školy ve Sluneční pak bude 
zaměřeno na atletiku,“ prozrazuje 
místostarosta. O peníze na realizaci 
dalších etap se bude město ucházet 
v následujících výzvách k předkládá-
ní žádostí. -zk-

umělý sportovní 
povrch

písek umělý sportovní 
travní povrch

běžec. dráha - umělý 
sportovní povrch dopadová zóna
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Studenti připravili pro děti 

z Pomněnky Ekohrátky 

Na úterý 20. května připravili stu-
denti šumperské SOŠ zábavné dopo-
ledne pro handicapované děti. Program 
zaměřený na zvířata proběhl v areálu 
Střední odborné školy Šumperk. Ta 
dostala na akci v rámci grantů peníze 
od města.

„Program se jmenuje Hrátky se zví-
řátky a organizovala jsem jej se studen-
ty třetího ročníku oboru cestovní ruch 
a ochrana životního prostředí. Zámě-
rem bylo seznámit děti se zvířaty a na-
učit je, že zvířata nejsou jen mazlíčci, ale 
že k nim děti musí mít i respekt,“ před-
stavuje akci Helena Pavelková, která učí 
na SOŠ. Zábavné dopoledne se konalo 
v areálu školy, na hřišti, v tělocvičně 
a hlavně ve školním arboretu. „Chceme 
naše arboretum více otevřít lidem,“ do-
dává Pavelková, jež doufá, že podobná 
akce se zde nekonala naposledy.

Na Hrátky se zvířátky se z Pomněn-
ky přijelo podívat osmatřicet dětí ve 
věku od sedmi do pětadvaceti let. 
Pomněnka je speciální škola pro děti 
s tělesným a mentálním postižením, 
kde velká část výuky probíhá formou 
zážitkové pedagogiky. Výběr atrakcí 
studenti konzultovali s pracovníky Po-
mněnky tak, aby se co nejvíce přiblížili 
tomuto záměru.

Kromě ukázky výcviku psů Policie 
ČR na školním hřišti čekala děti v tě-
locvičně pohádka O veliké řepě, do níž 
herci - studenti zapojili i samotné děti. 
„Vše jsme organizovali buď ve volném 
čase nebo v hodinách aplikované psy-
chologie. Celou událost jsme vymysleli 
proto, že ačkoliv naše škola pořádá nej-
různější akce, na handicapované se při 
nich trochu zapomínalo,“ vysvětluje 
studentka Katka Krzystková. Děti poté 
mohly obdivovat umění asistenčních 
psů, které přivedla cvičitelka Michaela 
Smrčková ze Zábřehu. 

Ve školním arboretu čekaly na děti 
nejrůznější atrakce a hry a nechyběla 
ani zvířata. Studenti přivedli své vlast-
ní mazlíčky - kromě psů, kočky, činčily, 
králíka a morčat bylo pro děti velkou 
atrakcí i malé kůzle a především koně, 
na nichž se mohly povozit.

Za absolvování jednotlivých her do-
stávaly děti razítka na kartičky a sbíra-
ly tak body. Na závěr programu získaly 
za tyto body dárek a účastnický list. 
„Chodíme s dětmi na spoustu akcí, 
ale tato byla mimořádně dobře při-
pravená,“ pochvaluje si Hana Pudilová 
z Pomněnky. „Zaměřujeme se na zážit-
kovou pedagogiku, což se zde povedlo 
beze zbytku. Jsme rádi, že jsme mohli 
přivést i studenty naší střední školy, 
mají možnost podívat se, jak to fungu-
je na jiných školách,“ dodává.

Helena Pavelková ze SOŠ vítá i akti-
vitu svých studentů, kteří se podle ní 
aspoň naučí spolupráci s handicapo-
vanými. „Akce byla zaměřena na en-
vironmentální výchovu, tedy vytváření 
vztahu k životnímu prostředí. Děti si 
hrály se zvířaty, poznávaly je a nenásil-
nou formou si k nim budovaly dobrý 
vztah. Zároveň si snad odsud odnesly 
i poznání, že zvíře může být i pomoc-
ník nebo hlídač, a proto by se k němu 
měly chovat s respektem,“ uzavírá Pa-
velková.  A. Klimešová

Mladí zahrádkáři 
soutěžili v oblastním kole

Poslední dubnový pátek proběhlo 
v šumperském sídle Územní rady ČZS 
„Oblastní kolo Mladého zahrádkáře“. 
Soutěž, jež má dvě části, je rozdělena 
do dvou věkových kategoriích - mladší 
a starší žáci ZŠ a probíhá každoročně 
ve formě testů a poznávání rostlin.

Zájemců o tuto soutěž poslední 
dobou bohužel ubývá. ZŠ Mohelnice, 
která dosahovala výborných výsled-
ků i v národním kole, se po odchodu 
paní učitelky Miketové do důchodu již  
soutěží neúčastní. V Sobotíně, kde byl 
o tuto soutěž zájem, pak zrušili školu. 
Letošního ročníku se tak zúčastnily 
pouze dvě školy. 3. ZŠ Zábřeh pod ve-
dením Jaroslava Zbořila a ZŠ Javorník 
pod vedením Jiřího Švábka. Na pří-
pravě v poznávání  rostlin  má velkou 
zásluhu Stanislav Kupka, který se sou-
těžím Mladý zahrádkář věnuje dlouhý 

čas, má znalosti a zkušenosti v tomto 
oboru a je schopen je předávat soutě-
žícím. 

Vítězkou v kategorii mladších žáků 
je Dominika Zemánková a v kategorii 
starších žáků pak zvítězila Nela Kolářo-
vá. Obě školačky ze Zábřehu se zúčast-
ní Národního kola Mladý zahrádkář, 
které se proběhne od 13. do 15. června 
v Kroměříži. 

Rádi bychom se touto cestou obrá-
tili na všechny, kteří mají zájem o spo-
lupráci s místní pobočkou Českého 
zahrádkářského svazu. Potřebujeme 
instruktory, učitele, dobrovolníky, kte-
ří mají chuť pracovat s mládeží v obo-
ru zahrádkaření a poznávání přírody. 
Kontakt: Územní sdružení ČZS, středa 
10-15 hodin, tel. 583 391 261, e-mail: 
us.czs.@seznam.cz, Antonín Marek, 
Jiří Čmerda. -js-

Děti nabídnou své kresby 
v charitativní dražbě

V dražební síň se promění v pondělí 
16. června zahrada dětského domova 
v Dolnomlýnské ulici. Během chari-
tativní aukce, kterou pořádá centrum 

Pavučinka při šumperském Dětském 
domovu a Kojeneckém ústavu, nabíd-
ne licitátor na dvě desítky děl „domá-
cích“ malých výtvarníků. Získané pe-
níze půjdou na letní rekreaci dětí, jež 
v Šumperku našly nový domov.

„Tato zajímavá charitativní akce na-
vazuje na velmi úspěšný vánoční Strom 
splněných přání,“ říká Tereza Schreibe-
rová z Hnutí mladá krev, jež s podporou 
hudební skupiny O5&Radeček aukci 
organizuje. Nejde přitom o akci premi-
érovou, obrázky dětí ze šumperského 
domova se dražily již před dvěma lety. 
Za osmnáct tisíc korun, které se tehdy 
vybraly, se děti vydaly na týdenní letní 
pobyt v přírodě. A ke stejnému účelu 
použijí organizátoři i výtěžek z letošní 
aukce. Ta je naplánována na pondělí  
16. června od 17 hodin v areálu zahra-
dy dětského domova v Dolnomlýnské 
ulici 13. „Pro účastníky akce je při-
praven příjemný letní podvečer plný 
uměleckých zážitků,“ láká na aukci 
Schreiberová, jež zájemcům podá více 

informací na čísle 775 662 332, schrei-
berova@artory.cz. -zk-

Šumperští vzpěrači 
opět bodovali

Šumperští vzpěrači opět potvrdili své 
kvality. Z evropského šampionátu, který 
letos hostil severomoravský Bohumín, 
přivezli hned tři medaile. 

Doslova se sbírkou medailí se vrátili 
z Mistrovství Evropy Masters ve vzpírá-
ní, jež proběhlo v květnu v Bohumíně, tři 
členové Tělovýchovné jednoty Šumperk. 
Světová šampionka Jitka Štolfová obháji-
la již poosmé titul mistryně Evropy. Dva-
ačtyřicetiletá závodnice vybojovala zlato 
v kategorii od čtyřiceti do čtyřiačtyřiceti 
let, a to ve váze do pětasedmdesáti kilo-
gramů. V nadhozu zvedla tato zábřežská 
rodačka sedmdesát šest kilogramů.

Skvělé druhé místo v kategorii vete-
ránů do 77 kilogramů obsadil předseda 
komise Masters Českého svazu vzpírání 
a šéf šumperské Tělovýchovné jedno-
ty Miloslav Glíž. Dvaasedmdesátiletý 
držitel několika českých rekordů zvedl 
v nadhozu osmdesát tři kila, tedy o tři 
kilogramy více než při loňském světo-
vém šampionátu. Přesto to na vítězství 
nestačilo a kov nejcennější mu unikl do-
slova o vlásek. Rozhodlo dvanáct deka-
gramů, o něž byl těžší než vítězný Dán. 
„Podal jsem stejný výkon jako o dva 
roky mladší dánský kolega, ale byl jsem 
o dvanáct deka těžší. Kdybych si nedal 
kávu, možná bych vyhrál,“ okomento-
val s úsměvem svůj výkon Miloslav Glíž, 
který v Bohumíně vytvořil hned čtyři 
české rekordy - v trhu, nadhozu a dva 
v dvojboji. 

Bronzovou medaili pak přivezl do 
Šumperka padesátiletý Ladislav Pliska, 
který závodil ve čtvrté věkové skupině 
v kategorii do 105 kilogramů. V nad-
hozu zvedl nad hlavu neuvěřitelných 
122 kila.
V současné době je v Šumperku pět ak-
tivních závodníků, z nichž tři jsou vete-
ráni nad pětatřicet let. Kromě Jitky Štol-
fové, která dnes žije a trénuje v Kladně, 
hájí barvy Šumperka ještě jedna závod-
nice - třiadvacetiletá Ivana Kalousková, 
která začíná trénovat po mateřské dovo-
lené. -zk-

V rámci Ekohrátek připravili studenti 
šumperské SOŠ pro handicapované děti 
z Pomněnky zajímavý program.  Foto: -ak-

V oblastním kole soutěže Mladý zahrádkář 
zvítězila v kategorii mladších žáků Domi-
nika Zemánková, v kategorii starších žáků 
pak Nela Kolářová.  Foto: archiv

Charitativní dražbu obrázků dětí 
z místního centra Pavučinka podporuje 
i známá šumperská kapela O5&Rade-
ček.  Foto: archiv

Dvaasedmdesátiletý Miloslav Glíž 
vytvořil v Bohumíně hned čtyři české 
rekordy - v trhu, nadhozu a dva v dvoj-
boji.  Foto: archiv
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Na Dny Olomouckého kraje zamířily stovky lidí
Premiérově proběhly letos v Šumperku Dny Olomouc-

kého kraje. A přestože ve městě vládly tropické teploty, 
zamířily do Sadů 1. máje stovky lidí. Děti oslavily krajské 
sedmé „narozeniny“ s piráty z Karibiku a s nestárnoucími 
pohádkovými postavičkami Jů a Hele, ti starší pak přihlí-
želi práci záchranářů, ochutnávali kulinářské speciality 
z partnerských regionů Olomouckého kraje či zavítali na 
koncerty místních formací a hlavní hvězdy večera - kapely 
Support Lesbiens.

„Důležité je, aby se krajské oslavy lidem líbily. Podle ná-
vštěvnosti soudím, že byli spokojení,“ uvedl hejtman Olo-
mouckého kraje Ivan Kosatík, podle kterého se povedlo 
úspěšně podařilo vytvořit tradici oslav, jež si mimo jiné kla-
dou za cíl vzbudit u obyvatel hrdost a patriotismus. Věřím, 
že se oslavy stanou pravidelností vždy na začátku června,“ 
dodal hejtman, jenž chce do programu příštího ročníku 
zařadit více sportovních akcí. Sám přitom letos vystoupal 
společně s dvěma desítkami lidí na rozhlednu na Háji.

Stejně jako loni také letos se během narozeninových 
oslav nadělovalo. Symbolické šeky na deset tisíc korun 
předali zástupci kraje a místní radnice na pódiu „u sovy“ 
hned dvěma neziskovým organizacím. Kromě občanského 
sdružení Ester z Javorníku podpořil kraj i Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením, která již patnáct 
let v Šumperku aktivně pracuje. „Rád bych kraji i městu 
poděkoval. Peníze pomohou rodinám v péči o postižené 
děti, jejich vzdělávání, uplatnění ve společnosti i při zajiš-
tění bydlení,“ uvedl předseda tohoto občanského sdružení 
a současně i šumperský zastupitel Ivo Vykydal.

Dny Olomouckého kraje proběhly letos již podruhé, 
premiérově však ve třech různých městech. V pátek od-
startovaly v Prostějově, v sobotu pokračovaly v Šumperku 
a o den později vyvrcholily v Olomouci. „Chceme pořádat 
oslavu každý rok a postupně při ní střídat jednotlivé regi-
ony. Lidová veselice jednou za rok je určitě dobrý způsob, 
jak kraj připomenout,“ podotkl náměstek hejtmana Pavel 
Horák. -zk-

Temeničtí hasiči trénovali na divoké vodě

Temeničtí dobrovolní hasiči zdokonalovali své záchranářské 
umění na řece Belé ve slovenských Tatrách.  Foto: archiv

Pětice temenických dobrovolných hasičů zdokonalovala 
své záchranářské umění na divoké vodě. Druhý květnový 
týden vyrazila spolu s kolegy z krnovské Vodní záchra-
nářské služby do slovenských západních Tater, aby zde na 
raftu splavovali po tři dny řeku Belou z Podbanského pod 
Kriváňom do Liptovského Hrádku. Překonali přitom více 
než čtyřsetmetrové převýšení.

„Zpočátku jsem byl k myšlence sjíždět divokou vodu 
v Tatrách zdrženlivý. Moji lidé i instruktoři z Krnova, 
s nimiž spolupracujeme již sedmý rok, mě ale přesvědčili 
a dnes musím přiznat, že toto soustředění nás posunu-
lo zase o kus dál,“ říká velitel temenických hasičů Pavel 
Koutný. Během splavování zhruba třicetikilometrového 
úseku řeky Belé, která se u Liptovského Hrádku vlévá do 
Černého Váhu, tak získali členové jednotky nové zkuše-
nosti v obsluze raftu i v oblasti záchranářské práce. Belá, 
jež po kalamitě v roce 2004 ještě není zcela vyčištěná, je 

překvapila řadou nečekaných situací. „Takovou vodu u nás 
nenajdeme, řeka připomínala Desnou během povodní, 
navíc byla každý den jiná. Například v pátek měla o deset 
„čísel“ víc než předchozí den a chovala se úplně jinak,“ 
popisuje Koutný. Záchranáři si tak podle něj mnohdy 
sáhli na dno svých sil. „Několikrát jsme se samozřejmě 
vykoupali, někdy ale šlo téměř o život,“ přiznává velitel 
a dodává, že zatímco první den sjížděli řeku více než sedm 
hodin, poslední den ji zdolali během necelých pěti. Ča-
sový limit by možná mohl padnout již příští rok, kdy se 
chtějí Temeničtí do Tater vrátit. „Chtěli bychom vyzkoušet 
i umělou dráhu v Liptovském Mikuláši, která simuluje di-
vokou řeku,“ plánuje Koutný.

Zkušenosti „na vodě“ získávají temeničtí hasiči již něko-
lik let, jejich „učiteli“ jsou právě záchranáři z Krnova, kteří 
je zasvěcují nejen do umění ovládat raft, ale také obslu-
hovat jiná plavidla, jako jsou kajaky, kanoe či laminátové 
lodě. „Výcviku na vodě se věnuje naplno pět lidí, většinou 
začleněných do lezecké skupiny. Splavují buď sami nebo 
se procvičují ve spolupráci s krnovskými kolegy na divoké 
i klidné vodě,“ vysvětluje velitel. Na „vodu“ se podle něj 
opět vydají již za dva týdny. Barvy Šumperka budou totiž 
hájit v soutěži ve vodním záchranářství, jejímž dějištěm 
bude „základna“ krnovských záchranářů - Slezská Harta. 
Právě sem se sjedou profesionální jednotky z Moravsko-
slezkého a Olomouckého kraje a také dvě družstva vodní 
záchranné služby, aby si změřily své síly hned v několika 
disciplínách, počínaje záchranou tonoucího přes házení 
na cíl, dovednostní činnosti, techniku jízdy a pádlování 
až po ošetření a předání zraněného. „Loni jsme z patnácti 
jednotek skončili na devátém místě. V disciplínách jsme 
přitom získali až na jedinou výjimku plný počet, uškodily 
nám ale trestné body za nesplnění časového limitu. To ale 
příliš ovlivnit nemůžeme. Nemáme totiž oprávnění k říze-
ní motorové lodi, takže si ji i s kapitánem půjčujeme z Kr-
nova. Doufám, že letos nám bude štěstěna přát a budeme 
rychlejší,“ uzavírá Koutný. -zk-

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák (vlevo) 
a šumperský místostarosta Marek Zapletal (vpravo) předali šek 
na deset tisíc korun Ivovi Vykydalovi, jenž stojí v čele Společ-
nosti pro podporu lidí s mentálním postižením.         Foto: -zk-

Přízemí úřadoven 
obsadí stavaři

Důstojného prostředí se letos po 
prázdninách dočkají všichni, kte-
ří zamíří na informace v budovách 
Městského úřadu na náměstí Míru 
a v Jesenické ulici. Přízemí obou úřa-
doven projde proměnou, jež se zmí-
něných kanceláří výrazně dotkne. 
Zatímco v budově v Jesenické ulici 
již úpravy probíhají, na radnici se ro-
zeběhnou koncem června.

Zábřežská fi rma Ekozis, která vyhrá-
la výběrové řízení na dodavatele stavby, 
se již pustila do rekonstrukce uvolně-
ného bytu v budově v Jesenické ulici, 
jenž sousedí se stávajícími prostorami 
Městské policie. Právě ta bude po úpra-
vách někdejší byt využívat, a uvolní tak 
část prostoru pro rozšíření stávajících 
informací. Stavební práce se nevyhnou 
ani kancelářím, v nichž se vydávají ob-
čanské průkazy, a podatelně. Opravy, 
jež přijdou na 1,7 milionu korun, by 
měly skončit poslední prázdninový 
den.

Stavebním ruchem ožije v nejbliž-
ších týdnech rovněž přízemí historické 
budovy radnice. Dnešní informace se 
rozšíří a více „otevřou“ lidem, obnoví 
se oba zazděné výklenky u výtahu a na 
místě stávajícího bytu vyrostou kance-
láře nového oddělení správy majetku 
majetkoprávního odboru. Celé přízemí 
tak bude po dokončení rekonstrukce 
průchozí. „Občané se mohou vyhnout 
stavebním pracím tak, že využijí boční 
vchod do radnice, kterým se dostanou 
k výtahu. Pokud ovšem budou muset 
zamířit do kanceláří v přízemí, musí se 
připravit na to, že procházejí stavbou,“ 
uvedl tajemník šumperského Městské-
ho úřadu Petr Holub. Rekonstrukce, 
kterou má „na triku“ zábřežský Ekozis 
a jež si vyžádá necelé tři miliony korun, 
potrvá do konce srpna. -zk-

Orientační běžci 
změří v Šumperku 
své síly

Orientační běžci z Čech i skandináv-
ských zemí se koncem června sjedou do 
Šumperka, aby se zde utkali o postup 
na světový šampionát. Ten bude probí-
hat od 10. do 20. července na několika 
místech v Olomouckém kraji.

Dějištěm nominačního závodu, jenž 
pořádá Klub vytrvalostních sportů 
Šumperk, bude, podobně jako při Mi-
strovství Evropy dorostu před třemi 
lety, centrum města. V pátek 27. červ-
na tak budou orientační běžci od de-
váté ranní po celé dopoledne k vidění 
v Sadech 1. máje a přilehlých ulicích. 
Červnové sportovní klání v Šumper-
ku je součástí příprav na Mistrovství 
světa v orientačním běhu, o účast v zá-
vodu ve sprintu bude bojovat na šest 
desítek běžců z České republiky a ze 
Skandinávie. -red-



 strana 6Zpravodajství/Informace

Kraj chce znát názory občanů 
na železniční dopravu

Olomoucký kraj má zájem na 
zkvalitnění železniční dopravy v kra-
ji. Obrací se proto na cestující veřej-
nost se žádostí o zaslání připomínek, 
podnětů a návrhů k cestování po 
železnici.

Připomínky se mohou týkat zpož-
ďování vlaků, ujíždění přípojných vla-
ků, špatného řazení vlaků, problémů 
při výlukách, špatné informovanosti 
o odjezdech (zpoždění), nevhodného 
chování zaměstnanců ČD a.s., vybave-
ní zastávek a stanic, podmínek k ces-
tování osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace a podobně. Při-
pomínky, podněty a návrhy (ke kon-
krétním tratím a vlakům) lze zasílat 
do konce června na adresu anketa-ve-
rejna.doprava@kr-olomoucky.cz nebo 
na adresu Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Oddělení veřejné do-
pravy, Krajský úřad Olomouckého 
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olo-
mouc. Informace budou sloužit pro 
potřeby Krajského úřadu pro jednání 
s ČD a.s.,  přípravu nového jízdního 
řádu a návrhu smlouvy mezi ČD a.s. 
a Olomouckým krajem.

Prosíme cestující veřejnost o účast 
na této anketě. Může tímto pomoci ke 
zlepšení stávajícího stavu v  železniční 
dopravě i tvorbě koncepce železniční 
dopravy pro další období. 

 Petra Mazalová, oddělení veřejné 
 dopravy KÚ Olomouckého kraje

Muzejní nocí provede 
Paulína Chiari

Již počtvrté ožije šumperské mu-
zeum nejen ve dne, ale také v noci. 
Stane se tak již tento pátek v rámci 
celostátního Festivalu muzejních 
nocí. Zajímavou akci odstartuje                            
v 18 hodin v areálu Pavlínina dvora 
vernisáž výstavy Na zdraví!, jež mapu-
je vývoj nápojů a nádob, které k jejich 
konzumaci člověk používal a používá 
dodnes. Vernisáž zpestří vystoupení 
folklorního souboru Markovice a ta-
ké ochutnávka tradičních nápojů ně-
kterých zemí Evropské unie. 

Samotná Muzejní noc s Paulínou 
Chiari je naplánována na osmou ve-
černí. Manželka jednoho z majitelů, 
jejíž jméno objekt dnešního muzea 
nese, provede návštěvníky po zre-
konstruované stálé expozici Příroda 
a dějiny severozápadní Moravy a pro-
zradí několik zajímavostí o své oso-
bě, životě a historii Pavlínina dvora. 
Zájemci si budou moci prohlédnout 
také výstavu O pejskovi a lidech, aneb 
velká psí výstava a v Galerii Šumper-
ska pak výstavu Známí i neznámí. 
Po celou dobu trvání akce bude ve 
dvoře k dispozici krčma a další stán-
ky s občerstvením.Pro děti připravily 
pracovnice Domu dětí U radnice za-
jímavý program ve foyer muzea, ve 
stálé expozici pak předvedou ukázky 
výroby řemeslných výrobků, spoje-
ných s pitím. Vstup na muzejní noc je 
zdarma. -zk-

Třicet kulturních akcí přetáhne 
desátou hodinu večerní

Rekordnímu počtu kulturních akcí, 
které letos proběhnou pod širým ne-
bem a jež „přetáhnou“ desátou hodinu 
večerní, dali zelenou na svém jednání 
v polovině dubna šumperští radní. Ti 
udělili výjimku hned ve třech desítkách 
případů. Nad některými akcemi přitom 
převzalo záštitu město, s dalšími však 
žádnou spojitost nemá. Místní radnice 
chce tímto způsobem předejít případ-
ným stížnostem občanů na nedodržo-
vání nočního klidu.

„Letos požádalo Radu města o vý-
jimku sedm pořadatelů, kteří připra-
vují pro veřejnost třicet akcí. V této 
souvislosti prosíme občany o shovíva-
vost a toleranci,“ říká tajemník šum-
perského Městského úřadu Petr Holub. 
Ta nejbližší přitom odstartovala již 
ve středu 21. května na letní zahrádce 
u hotelu Hansa, pravidelné koncerty, 
jež by měly skončit do jedné po půl-
noci, zde chce Martin Honzík pořádat 
až do 23. srpna (13.6., 28.6., 12.7., 2.8., 
23.8.). Pravidelné hudební produkce 
naplánoval rovněž Radoslav Večeřa, 
který provozuje Hanušovickou pivni-
ci v areálu Bratrušovského koupališ-
tě. První z nich proběhla již v sobotu         
7. června, další pak jsou na programu 
vždy po dvou týdnech až do 27. září. 

Dějištěm představení tradičního fes-
tivalu Divadlo v parku bude letos pro-
stranství u divadelní budovy. V pátek 
13. června jej obsadí do jedenácté ve-
černí Divadlo Veselé skoky, o den poz-

ději se zde pak v komedii Ach, ta něha 
našich dam představí domácí ansámbl 
a v pondělí soubor Buchty a loutky.

Do jedné hodiny po půlnoci by měla 
skončit přehlídka šumperských kapel 
Hrnečku pař, kterou chystá na pátek 
27. a sobotu 28. června ve dvorním 
traktu H-clubu v Rooseveltově ulici Jiří 
Giesel. Na stejném místě se pak v pátek 
11. července představí na country veče-
ru kapela Holátka. „Rampa“ v H-clubu 
pak nabídne během léta ještě čtyři akce 
- v sobotu 26. července Bigbeat Friday 
s Omicronem a jeho hosty, v pátek         
1. a sobotu 2. srpna Skatemagpárty 
s Dead Popes Comp. a spol., v sobotu 
16. srpna se tu představí George Bea-
toven a Omikron a v pátek 29. srpna 
uzavře koncertování pod širým nebem 
přehlídka Country pod noční oblohou.

V polovině srpna se pak již tradičně 
stane letní divadlo v Sadech 1. máje 
dějištěm Mezinárodního folklorního 
festivalu, v jeho rámci zazáří v pátek 
15. srpna nad Šumperkem hodinu před 
půlnocí ohňostroj.

Hudební produkcí měl od druhé po-
loviny června až do konce srpna ožít 
i nově opravený Pavlínin dvůr, v němž 
Dům kultury naplánoval pět akcí, včet-
ně tradiční soutěžní přehlídky kapel 
Blues Aperitiv. Vzhledem k tomu, že 
nedávno založený trávník nesnese tak 
brzy velkou zátěž, kterou by pořádání 
koncertů přineslo, odehrají se vystou-
pení a akce v jiných prostorách. -zk-

Policisté kontrolovali alkohol a drogy za volantem
Jedna z největších dopravně bezpečnostních akcí po-

sledních let, do níž se zapojilo šestaosmdesát policistů 
se třemi desítkami vozidel, proběhla ve druhé polovině 
května na území šumperského okresu. Hlídky kontro-
lovaly zejména to, zda motoristé neřídí pod vlivem al-
koholu či jiných omamných psychotropních látek. Pod 
policejním drobnohledem se ocitlo i samotné město 
Šumperk.

„Policejní hlídky zkontrolovaly celkem 1446 vozidel 
a zaznamenaly dva trestné činy a 198 přestupků. Uložené 
pokuty přesáhly sedmapadesát tisíc korun,“ uvedl mluvčí 
šumperské policie Miloslav Svatoň. Během akce se pod-
le něj policisté dvakrát přesouvali, takže řidiči se s nimi 
mohli setkat na třiačtyřiceti stanovištích. „Zadrželi jsme 
dvě osoby bez řidičského oprávnění, pět řidičů usedlo za 
volant pod vlivem alkoholu a u dalších dvou byl pozitiv-
ní test na drogy,“ upřesnil policejní mluvčí a dodal, že 
největším problémem jsou drogy na Mohelnicku. Z je-
denácti řidičů, kteří byli pozitivní na marihuanu nebo 
pervitin, jich zde letos zadrželi již osm.   

Výjimkou nebyl ani čtvrtek 22. května, tedy den, kdy 
rozsáhlá policejní akce probíhala. Dvacetiletého řidiče 
BMW zastavila hlídka přímo v Mohelnici, drogový tes-
ter u něj ukázal přítomnost amfetaminu. „Řidič odmítl 
lékařské vyšetření spojené s odběrem tělních tekutin. Na 
místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další 
jízda,“ zdůraznil Svatoň. Dalšího mladého „hříšníka“, 
pozitivního na marihuanu, pak odhalili policisté v obci 
Libivá. Po vyšetření v Šumperské nemocnici mu policisté 
odebrali řidičský průkaz a zakázali další jízdu. „Oba pří-

pady šetříme pro podezření z přestupku nebo trestného 
činu,“ vysvětlil mluvčí.

„Je naprosto nepřijatelné, aby se tito lidé pohybovali 
v provozu, takže se na ně zaměříme. S tímto červivým 
jablkem je třeba něco udělat,“ podotkl zástupce okres-
ního policejního ředitele Milan Pospíšek, podle něhož 
jsou policisté na Šumpersku na detekci drog nejen pro-
školeni, aby rozpoznali příznaky, jež svědčí o možném 
požití drogy, ale také patřičně vybaveni. Již od loňského 
roku mají k dispozici testery, jež přítomnost návykových 
látek jednoduše odhalí. Nevýhodou ale je poměrně vyso-
ká fi nanční náročnost. Tester na drogy na jedno použití 
přijde zhruba na pět set korun, přibližně stejná částka je 

potřeba na následný rozbor moči. Dalších dvacet tisíc 
pak ale stojí vypracování dvou znaleckých posudků. „Je-
den posudek určí konkrétní drogu a její množství, další 
pak jakým způsobem droga motoristu ovlivnila. Z legis-
lativního hlediska je to poměrně zdlouhavý a nákladný 
proces. Například v sousedním Německu se pozitivní 
test bere již jako důkaz trestného činu,“ dodal Pospíšek. 
Na květnovou akci šumperských policistů zavítal osobně 
i ředitel republikové dopravní policie Martin Červíček, 
který objel hned několik kontrolních stanovišť. „Alkohol 
a drogy za volantem vnímám jako velký problém. Řízení 
pod vlivem omamných látek je navíc novým fenomé-
nem, který je nutné řešit systémově,“ uvedl šéf dopravní 
policie, podle něhož má zásah takového rozsahu na jed-
nom teritoriu daleko větší význam než akce typu Kryštof. 
„Testery na drogy jsme již vybavili policisty ve všech regi-
onech. Je potěšitelné, že šumperská policie takto zareago-
vala. Řidiči by tak měli být připraveni, že podobné akce 
budou probíhat,“ upozornil Červíček.

S akcí nazvanou „Worm“ (červ) pomáhali policis-
tům ze Šumperska kolegové odboru dopravní policie 
ostravské Správy Severomoravského kraje, sousedních 
okresních ředitelství v Jeseníku, Bruntále a Olomouci, 
Inspektorátu cizinecké policie v Žulové a také studenti 
Střední policejní školy v Holešově, kteří zde vykonávali 
svoji praxi. V roli pozorovatelů se pak zásahu zúčastni-
li i němečtí, polští a litevští policisté, kteří si v té době 
se šumperskými kolegy vyměňovali zkušenosti právě 
v oblasti drog v dopravě a jejich detekce. I to byl jeden 
z důvodů, proč akce nesla cizojazyčný název. -zk-

Pomocí speciálního testeru policisté kontrolovali, zda mo-
toristé neřídí pod vlivem návykových látek.          Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
 Výstava potrvá do 24.8. 
Rytířský sál a předsálí Významné osobnosti české vědy a techniky 
 Výstava potrvá do 7.9.
Hollarova galerie 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 je k vidění do 18.6.
 Martin Sausage Dohnal: Ukázkové kouzlo 
 pootevřeného okna Výstava, která potrvá do 20.7.,
 bude zahájena 20.6. v 19 hodin.
Koncerty v klášterním kostele: 19.6. v 17 hod. - koncert Spirituál Kvintet
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
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
16.–18.6. jen v 18 hodin  Slídil, USA, VB
16.–18.6. jen ve 20 hodin  Sex ve městě, USA
19.6. jen v 16.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA
  Hrajeme pro děti
19.6. v 16.30 hod. je vstupné pro děti do 15 let 55 Kč. Za fi nanční dar děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
19.6. jen v 19 hodin  Rozpomínání na zrcadlení, ČR  Artvečer – FK
19.6. jen ve 20.30 hodin  František je děvkař, ČR
20.–22.6. jen v 16.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA 
 Hrajeme pro děti
20.–22.6. v 19 a ve 20.45 hodin  František je děvkař, ČR
23.–25.6. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA 
 Hrajeme pro děti
23.–25.6. jen ve 20 hodin  František je děvkař, ČR
26.6. jen v 18 hodin  Stalo se, USA
26.6. jen ve 20 hodin  Control, VB, USA   Artvečer – FK
27.–30.6. jen v 18.30 hodin  Bobule, ČR
27.–30.6. jen ve 20.15 hodin  Stalo se, 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
19.6. ve 14 hodin  Liga proti rakovině
19.6. v 16 hodin  Země středního východu  Přednáška 
27.6. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
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
15.6. od 15 hodin ve velkém sále DK  Králíci z klobouku  Pohádka
19.6. od 19.30 hodin v klášterním kostele  PAVLÍNIN DVŮR: 
 Spirituál kvintet
20.6. od 19.30 hodin v prostorách DK  PAVLÍNIN DVŮR: 
 Buty, Bow Wave, Gipsy.cz, 
 O5&Radeček, Blue Eff ect, 
 Daily News, Nuck Chorris Gang
21.6. od 18 hodin ve velkém sále DK  BLUES APERITIV IX.: Blues No More 
Resophonic (CZ), Jack Cannon (HU), Blues Company (CZ), Strempek Blues Band 
(SK), TransEuropean sExpress (CZ), Zastavárna (CZ), Kulturní úderka (CZ), Mr. Blues 
(PL), St. Johnny (CZ), Backsight (CZ)
Každý čtvrtek v červenci v G-klubu  JÓGALATES 
 Inf. tel.č. 583 363 038 nebo 777 652 073
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 V PARKU
13.6. ve 21 hodin  Divadlo Veselé skoky: Na hlavu! 
14.6. v 16 hodin  Divadlo Continuo: Vakokodeska 
14.6. ve 21 hodin  Divadlo Šumperk: Ach, ta něha našich dam, Zima pod stolem  
15.6. v 15 hodin  Divadlo Facka: Přání 
15.6. v 19 hodin  Divadlo v 7 a půl: Jarin a Pipin
16.6. v 15 hodin  Buchty a loutky: O neposlušných kůzlátkách
16.6 v 19 hodin Buchty a loutky: Rocky IX.
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 28, www.divadlosumperk.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
12.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Vašek a Petr
24.6. od 16 hodin  Klub fi latelistů
26.6. od 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 Krajiny bez nebe - soubor ze sbírky manželů 
 Třeštíkových, obrazy osmi malířů z let 1970-1989 
 Výstava potrvá do 29. června.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Zajímavé rostliny Národní přírodní rezervace 
 Praděd Výstava fotografi í Bořivoje Malce potrvá 
 do 16.6.

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

LANO o.s. srdečně zve na
sólový recitál SLÁVKA KLECANDRA

v sobotu 21. června v 18 hodin ve starokatolickém kostele (vedle průmyslovky)
Koncert písničkáře, dlouholetého textaře a lídra skupiny Oboroh (folkrock), 

mimo jiné spolupracovníka Vladimíra Merty, Sváti Karáska či Jiřího Pavlici... 
Pokud máte rádi kvalitní muziku a texty, nad kterými se musí i přemýšlet, 

určitě neváhejte! 
Vstupné dobrovolné
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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
25.6. - sraz v 8 hodin u Vily Doris  Zpátky k pramenům 
 Exkurze na Králický Sněžník, 
 přihlášky do 20.6. tel.č. 731 610 033.
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
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
18.6. od 9 hodin v ateliéru DDM  Waldorfská  Alternativa 
 - Šití pytlíčků na bylinky
21.6. ve 14.30 hodin v Bratrušově na hřišti  Pohádkový les
24.6.  Waldorfská Alternativa 
 - Jánská slavnost 
 Inf. na waldorf-sumperk.webnode.cz. 
25.6. od 9 hodin v ateliéru DDM  Waldorfská Alternativa - Herbář
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Aktuální nabídku psů z útulku v Zábřeze najdete na www.ityden.cz.

Předprodej s luxusním bonusem odstartoval!
Ve druhé polovině června se šumperští 

hudební fanoušci dosyta nabaží rozinek 
z české klubové scény. Pokud se nechají 
zlákat na druhý ročník festivalu Pavlínin 
dvůr, uslyší koncerty špičkových kapel, 
jako jsou Buty, Spirituál Kvintet, Blue 
Eff ect, Bow Wave, Gipsy.cz, Nuck Cho-
rris Gang a Daily News. Domácí scénu 
budou reprezentovat ostřílení O5&Ra-
deček, s nimiž pořadatelé vymysleli oje-
dinělou akci.

„Prvních dvě stě lidí, kteří si koupí 
v předprodeji vstupenku, obdrží zdarma 
nové album O5&Radeček s názvem Slast 
Minute. Na něm najdou mimo jiné také 
jednu z nejhranějších písní současnosti 
Beethoven,“ uvedla jménem pořadate-
lů Monika Kohajdová a zdůraznila, že 
vstupenky s bonusem si mohou zájemci 

koupit pouze v pokladně Domu kultu-
ry. „Vstupenka v předprodeji bude stát     
190 korun, což je vzhledem k programu 
velmi lidová cena,” dodala Kohajdová.

Festival Pavlínin dvůr se uskuteč-
ní v pátek 20. června v Domě kultury 
Šumperk. Ještě den před tím, ve čtvrtek 
19. června, jej však zahájí v klášterním 
kostele koncert éterické skupiny Spiri-
tuál Kvintet. „Původně měl celý dvou-
denní festival proběhnou v prostorách 
zrekonstruovaného Pavlínina dvora. 
Vzhledem k tomu, že nově zasetý tráv-
ník nesnese velkou zátěž, však zůstane 
Pavlínin dvůr tento rok pro veřejnost 
uzavřený,“ vysvětlila Kohajdová a pro-
zradila, že příští rok chtějí pořadatelé 
vrátit akci zpět do Pavlínina dvora.                                              
 -op, zk-

Klášterní hudební slavnosti se 
nesou v mezinárodním duchu

Již druhý ročník festivalu Klášter-
ní hudební slavnosti plánuje na mě-
síc červenec ve spolupráci s městem 
a místním Domem kultury Agentura 
J+D violisty Romana Janků, jež ve 
městě pořádá oblíbený cyklus kon-
certů Klasika Viva. Dějištěm bude, jak 
již název napovídá, klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie, a to od 7. do       
13. července.

Zatímco loni hostil klášterní kostel 
hudebníky po tři večery, letos se v něm 
odehrají hned čtyři koncerty s mezi-
národním obsazením. „Neskrýváme, 
že náš festival má velké ambice stát se 
jedním z nejrenomovanějších festiva-
lů klasické hudby v regionu v tomto 
období,“ říká Roman Janků. Do Šum-
perka podle něj přijedou umělci nejen 

z naší republiky, ale také ze Slovenska, 
Polska a Maďarska. V pondělí 7. čer-
vence se během koncertu k 330. výročí 
narození A. Vivaldiho představí smyč-
cový orchestr Barocco sempre giovane 
a houslistka Iva Kramperová. O dva 
dny později budou stejné prostory pa-
třit maďarskému uskupení Banchieri 
Singers, v pátek 11. července zde ro-
zezní varhany polský umělec Waclaw 
Golonka a festival uzavřou v neděli 
13. července slovenští Komorný sólis-
ti Bratislava. Vstupenky si již mohou 
zájemci koupit v Regionálním a měst-
ském informačním centru v pracovní 
dny od 9 do 17 hodin a v sobotou od    
9 do 13 hodin, tel. 583 214 000 a na sta-
novištích průvodkyň v budově radnice 
v pracovní dny od 9 do 15 hodin. -red-

Na festivalu Pavlínin dvůr vystoupí i kapela Gipsy.cz.  Foto: dk

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 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 zájemky-

ně i zájemce od pěti do dvanácti let 
v budově ZUŠ v Langrově ulici 34 
(budova bývalých jeslí naproti restau-
raci Koruna, vchod do zahrady vedle 
lékárny U krále 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 vý-
tvarného oboru. Přihlásit se mohou 
děti od šesti let i studenti středních 
škol, kteří si zde osvojí různé výtvar-
né techniky, budoucí zájemce o studi-
um na středních či vysokých školách 
s výtvarným 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-

ZUŠ zapisuje mladé umělce

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

NA OBSAZENÍ MÍSTA REFERENTA ODBORU DOPRAVY - ODDĚLENÍ 
DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK 

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích 
státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) * věk min. 18 let * způsobilost k právním 

úkonům, ovládání jednacího jazyka * ukončené vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky: občanská a morální bezúhonnost 

* komunikační schopnosti, samostatnost * výborná znalost práce na PC 
* dobrý zdravotní strav * řidičské oprávnění skupiny „B“ * praxe ve správním 

řízení výhodou
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * státní 

příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení 
* datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního 

příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 

* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti: řešení přestupků na úseku dopravy

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nař. vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění, a nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací, 
v platném znění. Nástup 

od 1.9.2008 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru č. 1, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 30.6.2008. 

Informace k pozici podá Radek Novotný, vedoucí odboru dopravy, Jesenická 31, 
Šumperk, tel. 583 388 757.
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