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Zastupitelé se sejdou i o prázdninách
Koncem července se sejdou ke své-

mu jednání šumperští zastupitelé. Za-
bývat se budou průmyslovou zónou    
č. IV., jež se nachází za fi rmami Spikas 
a SHM za Bratrušovským potokem, 
projednat a schválit by měli rozvojové 
záměry týkající se výstavby rodinných 

domů a chybět nebudou ani další fi -
nanční materiály a také majetkoprávní 
záležitosti města. Jednání Zastupitel-
stva města Šumperka začíná ve čtvr-
tek 24. července v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřadov-
ny na Rooseveltově ulici. -red-
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Nová obecní vyhláška, podle níž budou 
muset všichni majitelé psů ve městě ne-
chat povinně čipovat své čtyřnohé „mi-
láčky“, začne v Šumperku platit 1. října.
 Více na straně 3

S novinkou ve formě praktických rad pro 
občany přišli šumperští dobrovolní hasi-
či na svém webu www.hasicisumperk.cz. 
 Více na straně 3

Na šest desítek dárců krve zamířilo ve 
středu 11. června do budovy šumperské 
Transfuzní služby, aby se zapojilo do 
akce Daruj krev s Českým rozhlasem. 
 Více na straně 4

Členové ansámblu Continuo prošli městem v působivých papírových ptačích 
maskách.  Foto: -zk-

Divadelní festival se vydal do ulic

Z letního divadla do netradičních 
prostor se přestěhoval letošní patnáctý 
ročník festivalu Divadlo v parku. Jeho 
pořadatelé „poslali“ účinkující do ulic 
vstříc divákům a nová koncepce se 
osvědčila. Projekt oslovil i ty, kteří by na 
představení do „letňáku“ jinak nepřišli.

V pátek třináctého sice počasí ob-
líbenému festivalu příliš nepřálo, tak-
že divadlo Veselé skoky zamířilo do 
kamenné divadelní budovy, v dalších 
dnech se ale naštěstí umoudřilo. Barvi-
tou podívanou tak v sobotu odpoledne 
nabídla jihočeská mezinárodní skupina 
divadelníků Continuo, jež se v papíro-
vých ptačích maskách inspirovaných 
japonskými origami vydala na chůdách 
téměř bez zaškobrtnutí od radnice pěší 
zónou a do své „hry“ zapojila i divá-
ky. Další představení se pak odehrála 
u rampy za divadlem a v parku před 
Penzionem G a kromě domácího an-
sámblu se na nich představily Diva-
dlo Facka, Divadlo v 7 a půl a soubor 
Buchty a loutky. „Kladné ohlasy diváků 
ukazují, že změna festivalového modelu 
byla správným krokem. Přesto nechce-

me usnout na vavřínech a je možné, že 
příští rok přijde vedení divadla s úplně 
novou koncepcí,“ prozradila pracovni-
ce obchodního oddělení divadla Vero-
nika Zetochová a dodala, že již nyní se 
v šumperské divadelní kuchyni chystá 
komedie Mastičkář, určená přímo pro 
tento festival. -zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na 

svém zasedání ve čtvrtek 19. června 
2008:

* vzalo na vědomí časový a obsaho-
vý program schůzí Rady města v době 
od července do konce letošního roku 
a současně schválilo na stejné období 
časový a obsahový program svých zase-
dání. V následujícím půlroce se tak rad-
ní sejdou osmkrát a zastupitelé třikrát. 
Ačkoliv je v předloženém plánu nejbliž-
ší jednání šumperského „parlamentu“ 
naplánováno na 11. září, zastupitelé se 
sejdou již o prázdninách, a to ve čtvrtek 
24. července.

* vzalo na vědomí zprávu o nakládání 
s odpady v loňském roce a plán hospo-
daření na rok letošní. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu ži-
votního prostředí v Šumperku v loň-
ském roce.

* schválilo obecně závaznou vyhlášku 
o trvalém označování psů a uložilo Radě 
města zabezpečit její realizaci v letošním 
roce půlmilionovým rozpočtovým opat-
řením. Bližší informace na str. 3.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění plá-
nu investiční výstavby ke konci letošní-

ho května. Na devětačtyřicet investičních 
akcí je v rozpočtu vyčleněno téměř sto 
jedenáct milionů, z nichž se k 31. květnu 
vyčerpalo necelých osm.  Prostavěno je 
však více.

* schválilo uložit společnosti Pontis 
odvod části poskytnuté fi nanční pod-
pory v roce 2006 na nákup automobilu 
ve výši 96 689 Kč a dále části poskytnuté 
veřejné fi nanční podpory v loňském roce 
na sociální péči a pomoc ve výši 63 896 Kč 
do rozpočtu města. Důvodem bylo pou-
žití těchto peněz v rozporu s předloženou 
žádostí. Stejně postupovali zastupitelé 
i v případě občanského sdružení Savore, 
které musí do rozpočtu vrátit 825 Kč z ve-
řejné fi nanční podpory poskytnuté měs-
tem loni na sociální péči a pomoc.

* schválilo poskytnutí desetimilio-
nového investičního příspěvku na rok 
2009 společnosti Pontis na spolufi nanco-
vání a částečné předfi nancování záměru 
zřídit „Integrované zařízení sociálních 
služeb“ v budově v ulici Gen. Krátkého, 
kterou dnes využívá nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež Rachot. Příspěvek 
obdrží Pontis jen v případě, že získá do-
taci z evropských fondů.

* vzalo na vědomí návrh úpravy pod-
mínek pro poskytování grantů a dotací 
na činnost z městského rozpočtu v roce 
2009. Jednou z navrhovaných novinek 
je i to, že pokud příjemce předloží vyúč-
tování grantu v termínu, ale to nebude 
v souladu se schválenými podmínkami 
a uzavřenou smlouvou, prodlouží mu 
město o měsíc termín nového vyúčto-
vání. Pokud v něm organizace potřebná 
data doloží, grant nebude muset vrátit, 
ale město ji nezařadí do grantového 
systému pro daný rok. V případě, že 
vyúčtování předloženo nebude, bude 
muset organizace grant nebo jeho část 
vrátit a v následujících třech letech ne-
bude mít šanci získat z městské kasy 
žádný příspěvek. Podobný postup zvolí 
radnice i tehdy, když příjemce nepřed-
loží vyúčtování poskytnutého grantu 
v termínu uvedeném ve smlouvě nebo 
pokud do tohoto data neodvede nevy-
čerpané nebo přečerpané prostředky na 
účet města.

* vzalo na vědomí uzavření smluv 
se dvěma organizacemi o poskytnutí 
veřejné fi nanční podpory z městské-
ho rozpočtu v letošním roce. DDM 

Stánky v ulici 17. listopadu zastupitele rozdělily Slavnostnější zahájení premiérového 
zápasu loňské prvoligové soutěže na 
domácím ledě si snad Šumperští ani ne-
mohli přát. Vhození úvodního buly se 
totiž ujal prezident Václav Klaus. Letos 
bohužel „spadli“ hokejisté do nižší sou-
těže.                                           Foto: -pk-

Na dva tábory rozdělila šumperské zastupitele problematika 
umístění prodejních stánků, jež se nacházejí mezi lipami a kaš-
tanovníky v ulici 17. listopadu. Tato alej by měla již na podzim 
vzít zasvé v rámci první etapy revitalizace městských parků 
a alejí, na jejíž realizaci získala místní radnice více než čtyři mi-
liony z evropských i státních fondů. V této souvislosti se radní 
zabývali otázkou, co se sedmi typizovanými stánky Elvíra, jež 
se nacházejí na městských pozemcích a které jsou mezi stromy 
umístěny bez jakékoliv koncepce, a dospěli k názoru, že by již 
neměly být součástí nové aleje. Zastupitelům tak doporučili, 
aby stávajícím majitelům stánků, kteří do 25. července uzavřou 
s městem dohodu vedoucí k ukončení sjednaného nájemního 
vztahu k pozemkům, schválili padesátitisícovou fi nanční kom-
penzaci. Podmínkou bylo odstranění stánku do konce ledna 
příštího roku.

Se záměry města seznámil vlastníky stánků, kteří mají 
s místní radnicí uzavřené smlouvy na pronájem pozemku 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, na svolané 
schůzce starosta Zdeněk Brož a vyzval je k písemnému vyjád-
ření. Z nich vyplývá, že stánky zde chtějí ponechat, neboť jsou 

ve většině případů jediným zdrojem jejich příjmů. „Za stánek 
jsem loni v prosinci zaplatil dvě stě tisíc, dalších šedesát pak 
investoval do opravy střechy. Přestože umím podnikat, jsem 
dnes v pasti, protože přijdu o zakázky, které ve stánku přijímá-
me. Hrozí i to, že budu muset propustit některé ze sedmi za-
městnanců,“ řekl na červnovém jednání zastupitelstva Tomáš 
Praus, který v jednom ze stánků otevřel kontaktní kancelář na 
pokrývačský a klempířský materiál. V podobné situaci se pod-
le vlastních slov ocitli i Umran Redžepi, jenž ve svém stánku 
prodává zmrzlinu, a Marie Chlupová, majitelka stánku U Sně-
hové trubičky. „V cukrářství podnikám již dlouhou dobu, bě-
hem níž se lidé naučili do stánku chodit, takže jsme rozšířili 
výrobu. Výpověď z nájmu přinese velké problémy fi rmě i za-
městnancům,“ podotkla Chlupová. Na zachování stávajícího 
stavu trvá rovněž majitel občerstvení LaMa Ladislav Hejl, který 
zastupitelům na začátku jednání předal písemné vyjádření.

„Jde o velmi komplikovanou věc, neboť nová alej by měla 
krášlit město po další desítky let. Nepřipadá nám proto rozum-
né vysazovat mladé stromy podle stánků, které by se navíc staly 
vzhledem k výšce stromů dominantními,“ řekl starosta Zdeněk 
Brož, který současně připomněl, že v případě uzavření nájem-
ní smlouvy s danou výpovědní lhůtou je třeba počítat i s tím, 
že k výpovědi může někdy dojít. Názor starosty potvrdil také 
projektant nové aleje Petr Kubeša, podle něhož nová výsadba 
neskryje stánky, které jsou rozmístěny naprosto nahodile, ani 
za pět let. „Pokud se řeší jedna z hlavních pěších spojnic s cen-
trem města, měla by být upřednostněna koncepce,“ zdůraznil 
Kubeša. „Koncepce by se preferovat měla, na druhou stranu je 
ale odstranění stánků pro jejich majitele kruté,“ reagoval zastu-
pitel Milan Pavlas. Na stranu „stánkařů“ se postavili i jeho kole-
gové Petr Král, František Merta a Jiří Gonda. „Měli bychom být 
městem přívětivým nejen k zeleni, ale také k lidem. Najděme 
nějaký kompromis i za cenu úpravy či přesunutí stánků i sítí,“ 
řekl Gonda. Nejednotný názor přivedl nakonec zastupitele do 
patové situace. Pro předložený návrh jich hlasovalo pouze je-
denáct, sedm bylo proti, dva se zdrželi a dva nehlasovali. Celou 
problematikou se tak bude opět zabývat Rada města. -zk-

Stánky typu Elvíra vyrostly v ulici 17. listopadu krátce po lis-
topadové revoluci na počátku 90. let.                        Foto: -zk-

Vila Doris tak obdrží tři sta tisíc korun, 
tým 1. FC Delta Real Šumperk sto tisíc 
a stejnou částku pak zastupitelé schválili 
i Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Mužský hokej podpoří město 
vedle dvou milionů a sta tisíc 

i motivačním příspěvkem

Šumperská radnice chce v sezoně 
2008/2009 opět podpořit místní muž-
ský hokej, který letos sestoupil z první 
do druhé ligy. „Zelenou“ tomuto plánu 
dali na svém červnovém zasedání zastu-

pitelé, kteří společnosti Hokej Šumperk 
2003, s.r.o schválili fi nanční příspěvek 
dva miliony a sto tisíc korun. Stejně 
jako v uplynulém roce, kdy mohli ho-
kejisté počítat s částkou o čtyři sta tisíc 
vyšší, musí i letos společnost do kon-
ce září prokázat, že sehnala potřebné 
sponzory, a má tak zajištěné fi nanco-
vání. Pokud městu nepředloží uzavře-
né smlouvy se sponzory, jež pokryjí 
náklady hokejistů ve výši minimálně 
sedm milionů korun, peníze od radnice 
nedostane. Šumperk chce domácí muž-
stvo opět motivovat i k dobrému umís-
tění. Za vítězství v druholigovém fi nále 
má mužský tým slíbeno dalších sto ti-
síc, za návrat do první ligy pak čtyři sta 
tisíc korun.

Po letošním jarním sestupu z první 
hokejové ligy budou šumperští hoke-
jisté hrát podzimní druholigová utkání 
již pod hlavičkou nového generálního 
partnera, kterým je Vápenka Vitošov. 
Tým přitom ponese název jednoho 
z jejích produktů - Salith. Na led tak 
nastoupí hráči v nových žlutých a mod-
rých dresech, na něž se po letech vrátí 
zelený Drak s logy hlavních sponzorů. 
První zápas čeká mužstvo v Orlové, na 
domácím ledě se pak premiérově utká 
s Valašským Meziříčím.

 Pokračování na str. 4
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Živnostenský odbor 
omezí svůj provoz

Pokud se v nejbližších dnech chystáte na živnos-
tenský odbor šumperského Městského úřadu, svoji 
návštěvu naplánujte nejdříve na středu 2. července. 
Až do tohoto data totiž bude jeho provoz omezen. 
Důvodem je celorepublikové „odstavení“ provozu 
Informačního systému Registru živnostenského pod-
nikání, jehož novou verzi je třeba nainstalovat v sou-
ladu s novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. 
Ta začne platit prvním červencovým dnem. Omezení 
pro podnikatele spočívá v tom, že pracovníci úřadu 
nebudou moci vystavovat živnostenské listy tzv. na 
počkání, nahlížet do Živnostenského rejstříku a pro-
vádět do něj zápisy. Zákonem stanovené lhůty pro 
vyřízení však musí dodržet. -red-

Hasiči radí na svém novém 
webu občanům

S novinkou ve formě praktických rad pro obča-
ny přišli šumperští dobrovolní hasiči. Na svých we-
bových stránkách www.hasicisumperk.cz umístili 
v sekci „Informace pro občany“ několik videoklipů 
a také textové návody, jak se zachovat v nejrůzněj-
ších, především kritických situacích.

Hned jedenáct videoklipů poskytuje užitečné 
rady, jak a kdy používat linky tísňového volání, jak 
se dostat z hořícího domu, jak se chovat při do-
pravní nehodě nebo nálezu podezřelého zavazadla, 
jak správně a včas resuscitovat či poskytnout první 
pomoc, jak bezpečně spalovat porost a shrabanou 
trávu a dozvědí se, co vše mohou způsobit špatně 
nainstalovaná kamna či nevhodné topivo. Nechybí 
ani rady týkající se hlásičů kouře, práce s propan-
butanovými spotřebiči a LPG. Přečíst si pak mohou, 
co je třeba vyřídit z hlediska požární ochrany ke 
stavebnímu řízení, komu musí ohlásit pálení klestu 
a najdou zde i návod, jak nezavdat příčinu ke vzniku 
požáru. zk-

Část odboru strategického 
rozvoje se na dva měsíce 

přestěhovala
Pracovníci oddělení územního plánování a inves-

tic se spolu s vedoucí odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic tento týden přestěhovali 
ze svých kanceláří ve druhém patře městské úřadovny 
v Jesenické ulici do podkroví přístavby při Roosevelto-
vě ulici. Až do konce srpna je občané najdou v zasedací 
místnosti, která se na dva měsíce stala jejich útočištěm 
před stavebními pracemi na nosné konstrukci stropů 
v původních kancelářích.

Stavební práce probíhají i v přízemí úřadovny, a to 
v prostoru uvolněného bytu, jenž sousedí se stávajícími 
prostorami Městské policie. Právě ta bude po úpravách 
někdejší byt využívat, a uvolní tak část prostoru pro roz-
šíření stávajících informací. Stavební práce se nevyhnou 
ani kancelářím, v nichž se vydávají občanské průkazy, 
a podatelně. 

Stavebním ruchem ožije v nejbližších dnech 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 
kanceláře nového oddělení správy majetku majetko-
právního odboru. Celé přízemí tak bude po dokončení 
rekonstrukce průchozí. Veškeré práce by přitom měly 
skončit posledním prázdninovým dnem. -zk-

Šumperk zavádí povinné čipování psů
Novou obecní vyhlášku, podle níž budou muset 

všichni majitelé psů ve městě nechat povinně čipo-
vat své čtyřnohé „miláčky“, vydali na svém zasedání        
19. června šumperští zastupitelé. Od jejího schválení 
si slibují, že vnese systém do evidence zvířat a také 
zlepší přehled o zaběhlých psech. Označení zvířete 
čipem přitom zaplatí lidem radnice, jež v letošním 
rozpočtu vyčlenila na tuto oblast půl milionu korun.

Příští rok v říjnu by již všichni psi v Šumperku, po-
kud nemají tetování, měli mít svůj čip. Nařizuje to je-
jich majitelům vyhláška, jež začne platit letos 1. října. 
Lidem, kteří si do roka zvíře neočipují, bude hrozit 
pokuta. V současné době je ve městě nahlášeno asi 
sedmnáct set šedesát psů, skutečný stav se však od-
haduje na více než tři tisíce. „Ti slušnější za své psy 
samozřejmě platí, jsou ale i tací, kteří zvíře nenahlási-
li. Příští rok v říjnu by již mělo být jednodušší takové 
majitele odhalit,“ uvedl šumperský starosta Zdeněk 
Brož, podle něhož vedlo město k přijetí vyhlášky 
hned několik důvodů, mimo jiné i snaha zlepšit evi-
denci zatoulaných zvířat. Podle vedoucího odboru 
životního prostředí místní radnice Stanislava Ficnara 
by mohlo trvalé označování psů minimalizovat rov-
něž případy, kdy není zvíře očkováno proti vzteklině. 
„Jsem jednoznačně pro přijetí. Ze své praxe vím, že 
každoročně stoupá počet úrazů způsobených psy. 
Jejich dohledávání je obtížné a děti musejí mnohdy 
podstoupit bolestivé očkování,“ reagoval na Ficnaro-
va slova zastupitel a dětský lékař Vít Rozehnal. 

Během téměř hodinové diskuze na červnovém jed-
nání měli někteří zastupitelé k předložené vyhlášce 
výhrady. „Přestože má racionální základ, mám obavu, 
že pro ni ještě není vhodná doba. Ti poctiví psa či-
povat nechají, nepoctiví se tomu vyhnou. Navíc není 
jednotné stanovisko například v otázce trvalého ozna-
čování velmi malých psů,“ podotkl František Merta 

Obtížně vymahatelné pohledávky chce město prodat
Odprodej nevymahatelných pohledávek za ná-

jemné v obecních bytech v nominální hodnotě 
téměř tři sta sedmdesáti tisíc korun za cenu mini-
málně 11 101 Kč schválili na svém červnovém zase-
dání šumperští zastupitelé. Jde přitom již o druhou 
etapu řešení těžko dobytných pohledávek, jež má 
město u neplatičů nájemného a služeb spojených 
s užíváním bytu, kteří v něm však již nebydlí. Ješ-
tě začátkem roku dosahovaly téměř sedmi milionů 
a čtyřech set tisíc korun s tím, že nominální dlužná 
částka tvořila necelé dva miliony korun. Pohledávku 
nabídla radnice v březnu k odprodeji za cenu mi-
nimálně 57 259 Kč, koncem dubna schválili zastu-
pitelé jejich prodej jedinému zájemci, společnosti 
ŠMR za šedesát tisíc korun. Na svém červnovém za-
sedání pak schválili snížení postupované částky na 
1 868 802 Kč.

„Ve druhé etapě navrhujeme prodej nevymaha-
telných pohledávek někdejších nájemníků, kteří byli 
v posledních třech měsících soudně vystěhováni z by-
tů, jež se nacházejí v obecních domech v ulicích Kmo-
chově, Temenické a B. Němcové,“ vysvětlil tajemník 
Městského úřadu Petr Holub a dodal, že ke konci 
dubna činily tyto pohledávky 864 tisíce, z nichž tři sta 
sedmdesát tisíc tvoří nominál. Právě jeho prodej za 
cenu minimálně 11 101 korunu, jež odpovídá třem 
procentům z nominální dlužné částky, zastupitelé 
vzápětí na svém červnovém zasedání schválili. „Ten, 
kdo pohledávky odkoupí, s nimi může libovolně na-
kládat,“ podotkl tajemník. Městu tak podle něj zbývá 
vyřešit ještě dlužníky, kteří nevyužijí tzv. penalizač-

ních prázdnin. Ty vyprší posledním červencovým 
dnem.

„Penalizační“ prázdniny dávají dlužníkům nájem-
ného a plateb za služby spojené s užíváním městské-
ho bytu šanci zbavit se dluhů a vyhnout se případné 
exekuci. Pokud ve stanoveném období zaplatí městu 
dlužnou částku, odpustí jim radnice poplatky z pro-
dlení, které až několikanásobně převyšují nezaplace-
né nájemné. Mimořádné nabídky již využilo patnáct 
občanů, kteří svůj dluh uhradili, pět podepsalo splát-
kový kalendář a s dalšími sedmi radnice jedná.

Dlužníci mají na výběr ze dvou možností. Buď uhra-
dí celou dlužnou částku jednorázově nebo s městem 
uzavřou splátkový kalendář na dobu nejdéle tří let. Ten 
mohou uzavřít i ti, kterým již bylo vydáno pravomoc-
né rozhodnutí na dlužnou částku. Ať už se rozhodnou 
pro první nebo druhý způsob, musí vše stihnout do             
31. července. „S dlužníky, kteří uzavřeli splátkový 
kalendář se společností ŠMR v loňském roce a pravi-
delně splácejí, bude uzavřen nový splátkový kalendář 
v souladu s usnesením zastupitelstva,“ uvedl Holub 
a připomněl, že veškeré záležitosti si mohou dlužníci 
vyřídit buď v sídle společnosti ŠMR v ulici 8. května 20,             
2. patro, u H. Kučerové, dveře č. 311, tel.č. 583 223 062, 
nebo v budově radnice na nám. Míru 1 u K. Skypalové, 
dveře č. 25, tel.č. 583 388 575.

Místní radnice si od tohoto kroku slibuje „pročiš-
tění“ dlužníků tak, aby nové oddělení správy majetku 
města, jež začne vykonávat správu od letošního října, 
převzalo od společnosti ŠMR, která dosud byty spra-
vuje, agendu s co nejnižšími pohledávkami. -zk-

a dodal, že problémem je i to, že neexistuje jednotný 
celostátní registrační systém evidence. Podle tajemní-
ka šumperské radnice zvolí Šumperk pravděpodobně 
nejrozšířenější evidenci na stránkách Komory veteri-
nárních lékařů ČR www.vetkom.cz. „Všechny otázky 
jsme projednávali v komisi životního prostředí i na 
samotném odboru. Zvolený způsob čipování odpoví-
dá všem kritériím Evropské unie,“ doplnil tajemníka 
zastupitel Jan Přichystal. Jeho kolegové poté vyhláš-
ku o trvalém označování psů patnácti hlasy schválili. 
Šumperk je tak po Jeseníku druhým městem v Olo-
mouckém kraji, které takovou povinnost zavede. -zk-

Poznámka na závěr: podrobné informace o čipo-
vání psů přineseme v některém ze zářijových čísel 
Šumperského zpravodaje.

Příští rok v říjnu by již všichni psi v Šumperku, pokud ne-
mají tetování, měli mít svůj čip. Nařizuje to jejich majite-
lům vyhláška, jež začne platit letos 1. října.          Foto: -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Hasiči předvedli techniku

Zajímavý program připravili pro 
veřejnost na pátek 13. června šum-
perští profesionální hasiči. Na stanici 
v Nemocniční ulici předvedli přícho-
zím v rámci Dne otevřených dveří 
nejen „akční“ ukázky, ale seznámi-
li je i s činností oddělení prevence 
a ochrany obyvatelstva.

Přestože počasí v pověstný „pátek 
třináctého“ hasičům příliš nepřálo, 
o prezentaci jejich činnosti byl po-
měrně slušný zájem. Dopoledne za-
mířili na stanici v Nemocniční ulici 
především školáci, na své si ale přišli 
i dospělí. V rámci Dne otevřených 
dveří Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje mohli zhlédnout 
například ukázku slaňování, použití 
lehké pěny či vyproštění osoby z ha-
varovaného auta, hasiči předvedli 
ve dvoře svoji výzbroj i profesio-
nální techniku a oddělení prevence 
a ochrany obyvatelstva připravilo ze-
jména pro děti řadu soutěží, během 
nichž si mohly vyzkoušet znalosti 
z oblasti požární ochrany. -red-

Lidé darovali krev 
na akci s Českým rozhlasem

Na šest desítek dárců krve zamí-
řilo ve středu 11. června do budovy 
Transfuzní služby v šumperské ne-
mocnici. Zapojili se tak do tradič-
ní celorepublikové akce Daruj krev 
s Českým rozhlasem, jejímž smyslem 
je popularizovat dárcovství, získat 
nové dobrovolníky a seznámit veřej-

nost s informacemi o darování krve. 
„Akcí se kromě jiného připomněl 

také světový den dárců krve, který 
se slavil 14. června,“ uvedla ředi-
telka šumperské Transfuzní služby 
Marie Urbánková. Bezplatně darovat 
krev se podle ní druhou červnovou 
středu v Šumperku rozhodlo čtyři-
ašedesát lidí, z nichž osm neprošlo 
z nejrůznějších důvodů testy. „K od-
běru přišli i naši čestní dárci, kteří 
mají na svém kontě více než čtyři-
cet, případně osmdesát návštěv. Je-
den dárce dokonce daroval krev již 
postodesáté. Akce využili i mnozí 
rodinní příslušníci,“ podotkla Ur-
bánková a prozradila, že poprvé si 
letos nechalo odebrat krev pět lidí. 
Všichni dárci dostali drobné dárky. 
„Všem velmi děkujeme a vážíme si 
jejich ochoty pomáhat,“ zdůraznila 
lékařka a dodala, že další akce Daruj 
krev s Českým rozhlasem jsou letos 
naplánovány na 10. září a 10. prosin-
ce. -zk-

Poetický večer přítomné 
slunečně navnadil

Návnady slunce, které „nahodili“ 
v Galerii mladých místního muzea 
šumperští básníci, se setkaly s velkým 

ohlasem. Posluchači se do těchto ko-
morních prostor první červnový pá-
tek téměř nevešli. Již druhý poetický 
večer uspořádal ve spolupráci s míst-
ní knihovnou Aleš Kauer, z jehož díl-
ny pocházejí titulní strany Kulturního 
života Šumperka. Kauerovy manipu-
lované fotografi e na nich doplňují 
právě verše místních básníků.

Druhé setkání s umělci slova při-
blížilo tvorbu nevšední trojice - spi-
sovatele a básníka, „pohádkového 
dědečka“ Miroslava Kubíčka, hudeb-
níka-nehudebníka, básníka-nebásní-
ka a umělce „mnoha tváří“ Tomáše 
Reinera, jenž současně celý pořad 
hudebně doprovázel, a konečně „ča-
roděje“ Adama Suchého, jehož básně 
přednesl Aleš Kauer. Hostem večera 
byl i bohemista František Všetička, 
který zasvěceně hovořil nejen o Jiřím 
Wolkerovi, ale také o Vilému Nezbe-

dovi. Příjemná hodinka tak velice 
rychle utekla a ti, kteří přišli, si ur-
čitě nenechají ujít zářijové autorské 
čtení, na němž se představí Jiří Brož, 
Zdeněk Kašpar a Zdeněk Gába. -zk-

Klášterní „molo“ malým 
manekýnkám a manekýnům 

slušelo

Motto „Co se u nás ve škole děje“ 
doprovázelo letošní módní přehlídku, 
kterou uspořádala šumperská obecně 
prospěšná společnost Dětský klíč ve 
prospěch handicapovaných dětí. Již 
osmý ročník akce, která se mezi ve-
řejností těší velkému zájmu, se poprvé 
odehrál v novém prostředí. „Muzejní“ 
molo vyměnili malé manekýnky a ma-
nekýni i jejich starší profesionální „ko-
legové“ za nádherný prostor místního 
klášterního kostela.

„Letošní ročník byl náročnější nejen 
technicky, ale také z hlediska prezentací 
našich dětí. Modely i choreografi e jsou 
jejich dílem a ukazují výsledky práce 
všech našich učitelů,“ řekla v úvodu 
přehlídky Jana Večeřová, ředitelka 
Střední školy, Základní školy a Mateř-
ské školy Šumperk, která sídlí v Hanác-
ké ulici a částečně také v budově v ulici 
Třebízského. Žáci této školy již tradič-
ně vyrobili s pomocí barviček, batiky, 
tisků, ubrouskové techniky a hlavně 
šikovných rukou desítky kouzelných 
originálních modelů. A nechyběla 
mezi nimi ani kolekce třináctileté Lu-
cie, dívky s diagnózou autismu. Během 
podvečerní benefi ční akce přitom ob-
sadily přehlídkové molo nejen děti, ale 
také „profesionálové“, kteří předváděli 
modely mohelnického návrháře Luďka 
Hanáka.

„Prostřednictvím této akce chceme 
veřejnost seznámit s problémy, s ni-
miž se určitým způsobem postižené 
děti a děti s autismem setkávají, a ta-
ké přiblížit činnost společnosti Dět-
ský klíč,“ uvedla předsedkyně správní 
rady Dětského klíče Věra Nedomová. 
Na módní show zamířilo první červ-
nový čtvrtek do klášterního kostela 
na dvě stě lidí, kteří zaplatili na vstup-
ném 13 850 Kč. „Ráda bych všem po-

děkovala. Velice nás těší, že tato akce 
má smysl,“ podotkla Nedomová a do-
dala, že letošní výtěžek půjde na ná-
kup speciálních pomůcek pro Střední 
školu, Základní školu a Mateřskou 
školu Šumperk - část pomůže dětem 
a dospívajícím s autismem a část „za-
míří“ do vybavení a nákup pomůcek 
pro ostatní žáky školy. -zk-

Na Lužích se lidé bavili

Show Rádia RUBI, tombola, armád-
ní a hasičská technika, vyprošťovací 
tank, občerstvení a mnohé další čeka-

lo na všechny, kteří v sobotu 7. června 
zavítali na základnu civilní ochrany na 
Lužích. Místní radnice zde již potře-
tí uspořádala zábavné odpoledne pro 
„malé i velké“, během něhož si mohli 
lidé vyzkoušet zdravotnickou první po-
moc, navštívit ubytovnu Armády spásy, 
poradit se s pracovnicemi Zdravotního 
ústavu, seznámit se s technikou hasičů, 
armády či odtahové služby a také s čin-
ností městských strážníků. Využít moh-
li rovněž poradny pro řidiče a s pomocí 
uživatelů občanského rádia CB si jejich 
techniku vyzkoušet.

„Naším cílem je zapojit do infor-
mačně osvětových akcí z oblasti civilní 
ochrany nejen školy, ale také dospělé. 
Snažíme se přitom postihnout taková 
témata, která se dotýkají běžného ži-
vota a mají spojitost s mimořádnými 
událostmi a civilní ochranou,“ vysvět-
lil Jiří Skrbek z oddělení Bezpečnostní 
rady města. Letos podle něj zamířilo na 
Luže na čtyři sta návštěvníků, odpoled-
ní bouřka v polovině programu však 
mnohé z nich z areálu „vyhnala“. Příští 
rok tak chtějí organizátoři „zapracovat“ 
právě na ochraně před deštěm. „Ná-
vštěvnost byla letos velice slušná, příští 
rok se tak chceme některým tématům 
věnovat intenzivněji a návštěvníky do 
akcí ještě více zapojit,“ prozradil Skr-
bek a dodal, že pořádání takové akce 
se neobejde bez pomoci dobrovolníků 
civilní ochrany města, kteří mají „na 
triku“ přípravu, zabezpečení i závěreč-
ný úklid. „Za to jim patří velký dík,“ 
zdůraznil Skrbek. -red-

V rámci Dne otevřených dveří si moh-
ly děti prohlédnout hasičskou techni-
ku.                                             Foto: -zk-

O akci Daruj krev s Českým rozhlasem 
byl v Šumperku velký zájem.  Foto: -pk-

Hudebník a textař Tomáš Reiner četl své 
verše, hrál na kytaru a zpíval.  Foto: -zk-

Malí manekýni si svou bezprostřednos-
tí i vlastními modely získali srdce všech 
návštěvníků přehlídky.             Foto: -zk-

Především malí návštěvníci využili 
možnosti nechat si na sobě „vytvořit“ 
nejrůznější zranění.  Foto: -zk-
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Elektrifi kace uzavřela trať ze Šumperka do Bludova
Práce na elekrifi kaci železniční trati uzavřely v neděli 

15. června úsek mezi Šumperkem a Bludovem. Výluka, 
během níž nahrazují vlakové spoje autobusy, potrvá až 
do 3. října. Správa železniční dopravní cesty tak odstar-
tovala první etapu modernizace trati mezi Šumperkem 
a Zábřehem na Moravě.

„Hlavní změnou bude elektrizace trati, která umožní 
vůbec poprvé zavést přímé vlaky z Olomouce do Šum-
perka, bez nutnosti přesedat v Zábřehu na Moravě. Jako 
první prochází úpravami právě úsek ze Šumperka do 
Bludova,“ uvedl ředitel Krajského centra osobní dopra-
vy v Olomouci Petr Holánek. Elektrizace trati podle něj 
s sebou přináší dlouhodobou výluku, během níž nahradí 
vlaky autobusy. Ty odjíždějí z prostoru před nádražní bu-
dovou vpravo, v Bludově pak mají stanoviště rovněž před 
nádražní budovou. „Rád bych cestující upozornil, že ze 
Šumperka odjíždějí náhradní autobusy vždy o několik 
minut dříve, abychom nenarušili další jízdu vlaků z Blu-
dova do Zábřehu a do Hanušovic,“ upozornil Holánek. 
Zpět do Šumperka pak přijíždějí o chvíli později. „Je třeba 
počítat s tím, že autobus jede pomaleji než vlak, protože 
je závislý na aktuální dopravní situaci na silnicích,“ po-
dotkl ředitel. Současně upozornil, že během výluky jsou 
omezeny i některé služby. Dětské kočárky a jízdní kola 

Pomozte doplnit výstavu 
o odsunu čsl. vojáků 

6. října 1938 a o třicet let později, 9. října 1968, byly 
nuceni českoslovenští vojáci odejít ze šumperských ka-
sáren. Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci 
s místní radnicí připravuje na říjen k těmto výročím 
výstavu. Její realizátoři by uvítali pomoc veřejnosti 
formou zapůjčení nejen fotografi ckých a jiných do-
kumentů, ale také předmětů, jež se k těmto tragickým 
událostem vztahují. Jsme připraveni okamžitě vytvořit 
kopie snímků a bezprostředně je vrátit či dohodnout 
podmínky případného zapůjčení. Jména poskytovatelů 
budou pochopitelně umístěna u vystavených exponá-
tů. Kontaktní adresy: Zdeněk Doubravský, Vlastivědné 
muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, 
tel.č. 583 217 070, Drahomír Polách, MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, tel.č. 583 388 688, 
721 670 287. -ách-  

Červnové téma: Nechceme 
nepořádek u popelnic

Během posledních let se v Šumperku mnohé změnilo, 
a to i ve způsobu a rozsahu sběru a třídění komunálních 
odpadů. Dobrou vizitku našemu městu však nedělá ne-
pořádek kolem sběrných nádob na odkládání odpadů, 
a to především na sídlištích a v místech, kde je nádob 
větší počet. Aby k tomuto jevu docházelo co nejméně, je 
nutno dodržovat některé zásady:

- Odpady patří pouze do sběrných nádob, a to do těch, 
pro které jsou určeny. Ukládání pytlů s odpadem vedle 
nádob je nesprávné, vyhláška Města Šumperka navíc za-
kazuje odložit pytle nebo tašky se směsným komunál-
ním odpadem na sběrná místa pro třídění plastů, papíru 
a skla.

- Odpady, které se do popelnic nevejdou pro svůj ob-
jem nebo které vznikají v domácnostech nárazově (náby-
tek, koberce, staré šatstvo, odpady z opravy bytu apod.), 
je třeba odvézt na sběrný dvůr. Zde lze tyto odpady po 
prokázání místa trvalého pobytu v Šumperku (předlože-
ním občanského průkazu)  bezplatně odevzdat. 

- Věci, které je občanům líto vyhodit, protože se do-
mnívají, že je někdo jiný ještě může využít, lze předat na-
příklad charitě, v žádném případě je však nevystavovat 
kolem sběrných nádob! 

- Pokud je kapacita sběrných nádob na některém místě 
trvale nedostatečná, je třeba upozornit na tento nedosta-
tek MěÚ Šumperk (tel. 583 388 233, V. Hošek).

- Občané by neměli parkovat se svými vozidly tak, aby 
bránila manipulaci se sběrnými nádobami a průjezdu 
svozových vozidel.

- Pokud budete svědky výrazného porušení výše uve-
dených zásad, volejte, prosím, neprodleně Městskou po-
licii, tel. 156. V. Hošek, odd. odpadů a ovzduší odboru 
 životního prostředí MěÚ Šumperk

Letem zastupitelským světem

Špatnou vizitkou je pro město nepořádek kolem sběr-
ných nádob na odkládání odpadů.                 Foto: -vh-

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

* ZM schválilo investiční záměr šumperské spo-
lečnosti SAN-JV týkající se budoucí realizace druhé 
etapy dostavby při náměstí Republiky. Do roku 2010 
by totiž měl v prostoru parkoviště naproti hotelu 
Hansa vyrůst „parkovací“ dům a objekt s byty a neby-
tovými prostorami. Bližší informace v příštím čísle.

* ZM schválilo prodej areálu někdejší okresní vo-
jenské správy v centru města Lence Prchalové z Viký-
řovic. Ta chce objekt, za který místní radnici nabídla 
jedenáct milionů a sto tisíc korun, přestavět na apart-
mánový penzion či bytový dům, případně oba záměry 
zkombinovat. Bližší informace v příštím čísle.

* ZM schválilo odprodat nevymahatelné pohle-
dávky za nájemné v obecních bytech v nominální 
hodnotě téměř tři sta sedmdesáti tisíc korun za cenu 
minimálně 11 101 Kč. Bližší informace v čísle. 

* ZM schválilo v souvislosti s projektem příměst-
ského rekreačního lesa změnu svého usnesení z dub-
na 2006. To se týkalo jednání s vlastníky pozemků, 
které se nacházejí v lokalitě tzv. Šumperského kotle 
a jejichž výměra je 11 776 m2, o jejich prodeji městu 
za cenu 30 Kč/m2. Letos v červnu zastupitelé tuto cenu 
zvýšili na 55 Kč/m2.

Projekt příměstského rekreačního lesa, jenž se 
bude nacházet v oblasti vymezené Šumperským kot-
lem, Tulinkou, Novými domky, Skřivánčím dvorem 
a vyhlídkou U vodárny, nechalo vypracovat město 
ve spolupráci s Podniky města Šumperka. Zajímavý 
projekt zahrnuje například vytvoření nových turistic-
kých tras, naučných stezek, parkových ploch, vyhlíd-
kových míst a otevřených odpočívadel a také krytých 
posezení. Zcela zásadní proměnou by pak měl projít 
právě Šumperský kotel, kde chce BMX Team Šumperk 
vybudovat tréninkovou a závodní bicrosovou a four-
crosovou dráhu.

* ZM schválilo prodej pozemků o výměře 5139 m2, 
které město vlastní v katastru Hraběšic, společnosti 
Agro - Měřín. Ta je chce využít k zemědělské činnosti.

* ZM schválilo doplnění svého usnesení z letošní-
ho dubna, jež se týkalo vyhlášení moratoria na pro-

dej souboru pozemků v Šumperku a Dolní Temenici, 
které vlastní město a jež dnes tvoří deset zahrádkář-
ských kolonií. Využití těchto pozemků by měl upřes-
nit nový územní plán. Výjimkou jsou pouze čtyři 
lokality, u nichž vzhledem k poloze nehrozí „kolize“ 
s územním plánem. Na místní radnici se však letos 
v květnu obrátil místní zahrádkářský svaz se žádostí 
o odkoupení pozemků v zahrádkářské kolonii Nová 
Osada po vypršení moratoria 30. června roku 2011, 
případně o uzavření smlouvy, jež by zahrádkářům za-
ručovala předkupní právo. Vzhledem k tomu, že do-
sud není jasné zařazení pozemků v novém územním 
plánu, zřizování předkupního práva Rada města ne-
doporučila. Zastupitelstvo v této souvislosti schválilo 
doplnění svého dubnového usnesení  o text, že uve-
dené soubory pozemků v zahrádkářských koloniích, 
vyjma jmenovaných, nebudou v období vyhlášeného 
moratoria zatěžovány předkupním právem třetích 
osob.

Během pěti měsíců přišlo 
do městské kasy z daní a poplatků 

téměř sto dvacet milionů
Zprávu o vývoji daňových a nedaňových příjmů 

od obyvatelstva vzali ve čtvrtek 19. června na vědomí 
šumperští zastupitelé. Ke konci letošního května vy-
brala místní radnice na daních, správních a místních 
poplatcích 118,205 milionu korun. To je ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku skoro o čtrnáct mi-
lionů více. Z daní přitom šel do městské kasy více než 
sto jeden milion, což je o dva miliony více než loni, na 
správních poplatcích pak radnice vybrala 4,654 milio-
nu. Místní poplatky, jež zahrnují platby za komunální 
odpad, psy, užívání veřejného prostranství, výherní 
hrací automaty, ze vstupného, poplatky za vjezd mo-
torových vozidel, část výtěžku z VHP a také poplatky 
za zkoušky z odborné způsobilosti řidičů, se na konci 
letošního května zastavily na částce 9,748 milionu, což 
je v porovnání s loňskem o 1,1 milionu více. Nedaňové 
příjmy pak dosáhly 2,583 milionu korun, loni přitom 
byla tato částka o tři sta tisíc nižší. 

 Zpracovala Zuzana Kvapilová

je možné přepravovat jako spoluzavazadlo jen do vyčer-
pání kapacity v autobusech. Služba úschova během pře-
pravy je v úseku Šumperk - Zábřeh pouze u vlaků 13020 
a 13029 a během výluky není možné na trati Šumperk 
Bludov přepravovat vozíčkáře. Informace o výlukách na-
jdou cestující ve stanicích a na www.cd.cz ve složce Ces-
tování vlakem - výluky trati. Telefonicky lze informace 
o osobní dopravě zjistit na tel. čísle 840 112 113. -zk-

Náhradní autobusy do Bludova odjíždějí ze stanoviště  
před nádražní budovou.  Foto: -zk-
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Již druhý ročník festivalu Kláš-
terní hudební slavnosti plánuje ve 
spolupráci s městem a místním 
Domem kultury na měsíc čer-
venec Agentura J+D violisty Ro-
mana Janků, jež ve městě pořádá 
oblíbený cyklus koncertů Klasika 
Viva. Dějištěm bude, jak již název 
napovídá, klášterní kostel Zvěsto-
vání Panny Marie, a to od 7. do 
13. července.

„Letošní ročník se od loňského 
premiérového liší hned v několika 
věcech. Na pořádání koncertů již 
nejsme sami, ale přizvali jsme ke 
spolupráci město a místní Dům 
kultury. Další novinkou je pak 
logo z grafi cké dílny fi rmy Janda 
Design, které bude festival prová-
zet takřka na každém kroku,“ vy-
světluje hlavní organizátor festiva-
lu Roman Janků z agentury J+D, 
podle něhož se Klášterní hudební 
slavnosti již loni setkaly s velkým 
zájmem veřejnosti. „Byl to určitý 
pokus, zda Šumperk v létě něco 
tak neobvyklého skousne. Ukáza-
lo se, že ano, což je pro město ta 
nejlepší vizitka,“ hodnotí Janků.

Zatímco loni hostil klášterní 
kostel hudebníky po tři veče-
ry, letos se v něm odehrají hned 
čtyři koncerty s mezinárodním 
obsazením. „Neskrýváme, že náš 
festival má velké ambice stát se 
jedním z nejrenomovanějších 
festivalů klasické hudby v regionu 
v tomto období,“ podotýká zakla-
datel letního festivalu. Do Šum-
perka podle něj přijedou umělci 
nejen z naší republiky, ale také 
ze Slovenska, Polska a Maďarska. 
V pondělí 7. července se během 
koncertu k 330. výročí narození 

A. Vivaldiho představí smyčcový 
orchestr Barocco sempre giovan-
ne a houslistka Iva Kramperová. 
O dva dny později budou stejné 
prostory patřit renesančním ma-
drigalům v podání maďarské-
ho uskupení Banchieri Singers, 
v pátek 11. července zde rozezní 
varhany v rámci Večera barokní 
hudby polský umělec Waclaw Go-
lonka a festival uzavřou v neděli 
13. července slovenští Komorný 
sólisti Bratislava. 

„Koncerty začínají v osm večer 
a jsou hodinové bez přestávky, což 
řadě lidí v létě vyhovuje,“ podo-
týká Janků. Vstupenky si přitom 
již nyní mohou zájemci koupit 
v Regionálním a městském infor-
mačním centru v pracovní dny 
od 9 do 17 hodin a v sobotu od 
9 do 13 hodin, tel. 583 214 000, 
a také u průvodkyň v suterénu 
radnice na náměstí Míru. „Sází-
me zejména na zahajovací kon-
cert k výročí narození Vivaldiho. 
Doufám, že i kdyby měly padat 
kroupy, kostel zaplníme,“ říká 
s úsměvem Roman Janků, který 
se v budoucnu nebrání ani tomu, 
že by se koncertovalo také na ji-
ných místech než v klášterním 
kostele. „Zatím chceme, aby fes-
tival tuto nádhernou památku 
oživil. Trošku nás ale omezuje 
prostor, větší tělesa by tak napří-
klad mohla vystupovat ve zre-
konstruovaném Pavlínině dvoře, 
který má díky uzavřenosti dob-
rou akustiku. To by nepochybně 
přineslo další oživení kulturního 
dění v turistické sezoně,“ do-
mnívá se organizátor Klášter-
ních hudebních slavností. -zk-

Klášterní hudební slavnosti se nesou v mezinárodním duchu

Koupaliště hlásí připraveno
Pokud bude přát počasí, mohou již tuto sobotu zamířit 

Šumperané chtiví venkovního koupání do AQUAcent-
ra na Benátkách. Od 28. června budou totiž přístupné 
venkovní pětadvacítka, padesátka i dětské brouzdaliště 
denně, včetně víkendů, od 9 do 19 hodin. V provozu zů-
stane i krytý bazén, lidé si tak budou moci vybrat mezi 
koupáním na čerstvém vzduchu a uvnitř budovy.  

Již od konce května si mohou milovníci vodních ra-
dovánek užívat koupání pod širým nebem na Bratrušov-
ském koupališti. Zatímco do konce června se zde mohou 
lidé vykoupat v pracovních dnech od 13 do 19 hodin 
a o víkendu od 9 do 19 hodin, od začátku července bude 
provoz po celých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin, 
v srpnu pak od 10 do 19 hodin. V areálu přitom funguje 
loni opravené hřiště, místní pivnice, bufet, stánky a tobo-
gan, který je zahrnut do ceny vstupného. Zejména děti 
pak uvítaly nové herní prvky a atrakce - kromě pružino-
vých houpadel a sestavy tvořené houpačkami, nízkopod-
lažním kolotočem, skluzavkou a hradem s prolézačkami 
vyrostla v zadní části koupaliště pět metrů vysoká lano-
vá pyramida, v samotném bazénu pak mohou využívat 
atrakci rock-slider. Bližší informace najdou zájemci na 
www.aquacentrum.net. -zk-

Startuje festival Hrnečku pař
Jubilejní desátý ročník festivalu nazvaného Hr-

nečku pař odstartuje již zítra. Kulturní a umělecká 
akce, jejíž počátky spadají do roku 1995, se zaměřu-
je na místní a regionální scénu a nekomerční kultu-
ru. Mezi umělci i veřejností se tak každoročně těší 
velké oblibě. 

„Hrnečku pař se zaměřuje především na autor-
ské projekty, na hudebníky a kapely, hrající vlastní 
písně a skladby, divadla s vlastním scénářem či re-
žií, autorské čtení poezie a výtvarné projekty,“ říká 
organizátor festivalu Karel Cvrk. Od svých počátků 
podle něj preferuje také mladé tvůrce z řad studen-
tů, přináší multikulturní vlivy v podobě etnické 
hudby a world-music a zaměřuje se též na menši-
nové a alternativní styly. Původně jednodenní stu-
dentská recesistická akce se během šesti let rozrostla 
do nebývalých rozměrů, takže ji tehdy organizátoři 
rozprostřeli do dvou víkendů. Před čtyřmi lety se 
pak Hrneček odmlčel, aby se loni dočkal znovu-
vzkříšení v šumperském H-clubu. 

Dějištěm letošního desátého ročníku, který bude 
probíhat od čtvrtku 26. do neděle 29. června a jenž 

přinese hned několik novinek, budou opět prostory 
H-clubu a také klub Suteren v budově divadla. Již zí-
tra tak v 18 hodin odstartuje před H-clubem „Večer 
mladých kapel“. „Na prvním dnu to rozpaří hlavně 
skvělé mladé kapely, které doposud na Hrnečku pař 
nehrály, s výjimkou hvězdy šumperského hudebního 
života Dying Passion,“ prozrazuje organizátor festi-
valu. O den později, v pátek 27. června, se ve stejném 
prostoru odehraje „Jubilejní večer“, během kterého 
od sedmé večerní zahrají kapely, jež během posled-
ních patnácti let nejvíc ovlivnily hudební dění ve 
městě. Sobota 28. června se pak ponese ve znamení 
„Alternativního a etno večera“, který od osmnácti 
hodin představí hudebníky neotřelých stylů. Zatím-
co minulý ročník se zaměřil na etno a world-music, 
letošní rok připomene více alternativní styly. Tři ka-
pely večera budou tentokrát ve stylu SKA, který po-
chází z Jamajky a našel si příznivce po celém světě. 
„Poetický, písničkářský večer a výstava“, jež začínají 
v 19 hodin v klubu Suteren, pak v neděli 29. červ-
na jubilejní ročník festivalu Hrnečku pař uzavřou. 
 Zuzana Kvapilová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava 
 Výstava potrvá do 24.8. V sobotu 12.7. se
 v Pavlínině dvoře uskuteční ve spolupráci 
 s oddílem Agility ze Šumperka a Ligou na 
 ochranu zvířat Velké psí odpoledne se soutěžemi.
Rytířský sál a předsálí Významné osobnosti české vědy a techniky
 Výstava potrvá do 7.9.
Hollarova galerie Na zdraví!... aneb vše o pití 
 Výstava potrvá do 14.9. 
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 Martin Sausage Dohnal: Ukázkové kouzlo 
 pootevřeného okna Výstava potrvá do 20.7.
Klášterní kostel Všichni svatí za nás proste 
 Výstava, která bude zahájena 3.7. v 18 hodin, 
 potrvá do 30.9.
Koncerty v klášterním kostele: 7.7., 9.7., 11.7. a 13.7. ve 20 hod. - Klášterní hudební 
slavnosti, 12.7. v 18 hodin - koncert frekventantů Klubu sbormistrů Arama Praha 
(Šumperský dětský sbor)
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. 

KNIHOVNA

Knihovna 
v 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
27.6. ve 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
10.7. od 16 hodin  Země Středního východu - Sýrie  Přednáška 
18.7. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
25.7. od 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
Každý čtvrtek v červenci v G-klubu Jógalates Inf. tel.č. 583 363 038 
 nebo 777 652 073
11.7. od 20 hodin v Bohutíně  Turbo, Petr Bende a band
v areálu Pod Zbovou
II. klášterní hudební slavnosti Šumperk 
7.7. od 20 hodin v klášterním kostele A. Vivaldi - Čtvero ročních dob - koncert
 k 330. výročí narození A. Vivaldiho: 
 Barocco sempre giovane, I. Kramperová 
9.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Večer vokální hudby: Banchieri Singers 
11.7. od 20 hodin v klášterním kostele Večer barokní hudby: Waclaw Golonka
13.7. od 20 hodin v klášterním kostele Večer s komorním orchestrem: 
 Komorný sólisti Bratislava
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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Krajiny bez nebe - soubor ze sbírky manželů
  Třeštíkových, obrazy osmi malířů z let 1970-1989 
 Výstava potrvá do 29. června.
 Milan Sklenář - „Zdi“, barevné fotografi e 
 Výstava, která potrvá do 3.8., bude zahájena 
 2.7. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Středa 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Půjčovní doba v období prázdnin: pondělí 30.6., červenec a srpen

DDM U RADNICE
30.6. od 14 hodin na minigolfu u hradeb  Zahájení prázdnin Turnaj pro děti o ceny
2.7. od 9 hodin  Procházka po městě, návštěva výstavy
 v muzeu 
4.7. od 9 hodin na minigolfu u hradeb  Hraní minigolfu 
 Spojeno s luštěním křížovek a hlavolamů
7.7. od 15 hodin na minigolfu u hradeb  Soutěže pro děti
 Sraz na dopolední akce je v přízemí DDM 
 U radnice, na odpolední akce až na místě 
 konání, inf. k akcím P. Tkadlec, 
 tel.č. 605 964 457
Každé pondělí od 16.30 hod., od 17.45 hod., od 19 hod., každou středu od 17 hod., od 
18.15 hod., od 19.30 hod. v DDM U radnice 
 Hodinové cvičení JUMPING 
Novinka - cvičení na trampolínkách, rezervace tel.č. 731 512 168
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
26.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
10.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Vašek a Petr
Klub fi latelistů a mateřské centrum Babouček nejsou v době prázdnin v provozu.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VILA DORIS
14.-16.7. od 19 do 20.30 hodin  Orientální tance 3 lekce orientálního
v tělocvičně na „Komíně“   tance, inf. a přihlášky tel.č. 775 606 037
21.-25.7. od 9 do 12 hodin v ateliéru  Prázdninové dětské výtvarné dílny aneb
na „Komíně“  Výtvarné holčičiny: 21.7. - keramika, 
 22.7. - mozaiky, 23.7. - batika a lepty, 
 24.7. - indiánský gobelín, 
 25.7. - pečení a malovaný hrneček. 
 Přihlášky předem tel.č. 604 289 674
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, e-mail: vila@doris.cz, http://www.do-
ris.cz

BJB Šumperk srdečně zve na setkání

Mistr JAN HUS

aneb mají jeho myšlenky nějaký význam i pro současnost?
v neděli 6. července od 10 hodin v letním divadle v Sadech 1. máje 

V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční 
v sále  BJB na M.R. Štefánika 10.
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KINO OKO
25.6. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA  
 Hrajeme pro děti, ČZ
25.6. jen ve 20 hodin  František je děvkař, ČR, komedie
26.6. jen v 18 hodin  Stalo se, USA, thriller
26.6. jen ve 20 hodin  Control, VB, USA   Artvečer - FK
27.-30.6. jen v 18.30 hodin  Bobule, ČR, komedie
27.-30.6. jen ve 20.15 hodin  Stalo se, USA
1.-2.7. jen v 18.30 hodin  Bobule, ČR, komedie
1.-2.7. jen ve 20.15 hodin  Stalo se, USA, thriller
3.7. jen v 16 hodin  Horton, USA  Hrajeme pro děti
3.7. jen v 17.30 hodin  Mongol - Čingischán, Německo, Kazachstán, 
 Rusko, Mongolsko, historický, dobrodružný
3.7. jen ve 20 hodin Náš vůdce, Německo  Artvečer - Filmový klub
4.-6.7. jen v 16.30 hodin  Horton, USA Hrajeme pro děti  
4.-6.7. jen v 18 hodin  Suprhrdina, USA, komedie
4.-6.7. jen ve 20 hodin Mongol - Čingischán, Německo, Kazachstán, 
 Rusko,  Mongolsko, historický, dobrodružný          
7.-9.7. jen v 18 hodin  Mejdan v Las Vegas, USA, romantická komedie
7.-9.7. jen ve 20 hodin  V Bruggách, VB, Belgie, černá komedie
12.7. jen v 16.30 hodin  Povídání o pejskovi a kočičce, ČR  
 Hrajeme pro nejmenší
10.-16.7. v 17.30 a ve 20.15 hodin  Bathory, SR, ČR, UK, HU, historický thriller 
 Premiéra
17.7. jen ve 20.15 hodin  Moje borůvkové noci, Hong Kong, Čína, Francie 
 Artvečer - Filmový klub
17.-20.7. v 16.30, v 18.30  Kung Fu Panda, USA, rodinná komedie, ČZ
a ve 20.30 hodin  
21.-23.7. v 16.30 a v 18.30 hodin  Kung Fu Panda, USA, rodinná komedie, ČZ
21.-23.7. jen ve 20.15 hodin  Indiana Jones a království křišťálové lebky, USA,
 akční, dobrodružný
24.-27.7. jen v 16.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA  
 Hrajeme pro děti, ČZ
24.-27.7. jen v 19 hodin  Sissi a Yetti, Německo, komedie, parodie, ČZ
24.-27.7. jen ve 20.45 hodin  Wanted, USA, thriller
28.-29.7. jen v 17.30 hodin Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA  
 Hrajeme pro děti
V neděli 27.7. v 16.30 hodin je vstupné pro děti do 15 let 55 Kč. Za fi nanční dar 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
28.-29.7. jen ve 20 hodin  Sissi a Yetti, Německo, komedie, parodie, ČZ
30.7. jen v 17.30 hodin  Letopisy Narnie: Princ Kaspian, USA  
 Hrajeme pro děti, ČZ
30.7. jen ve 20 hodin  Paříži, miluji tě, Francie, Švýcarsko, 
 povídkový fi lm
31.7. v 16.30 a v 17.30 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře  Premiéra, ČZ
 USA, akční, dobrodružný
31.7. jen ve 20 hodin  Krtek, Mexiko  Artvečer - Filmový klub
1.-6.8. v 17.30 a ve 20 hodin  Mumie: Hrob dračího císaře  Premiéra, ČZ
 USA, akční, dobrodružný, ČZ
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, ČZ = české znění

Teens Jazzband a hosté zaexperimentují v klubu Suteren Lounge!

V sobotu 28. června od 19:30 hodin v divadelním klubu Suteren Lounge
Koncert mladé  velkolosinské kapely Teens Jazzband s hosty Jiřím Sedláčkem (klarinet), 
Zdeňkem Bojkou (trombon), Michalem Zpěvákem (klarinet, Metropolitan Jazzband 

Praha), Josefem „Bažíkem“ Pavelkou (trombon, J. J. Jazzmen Praha) 
Program: tradiční jazz v netradičním pojetí

Vstupné dobrovolné

Klub podvečerního čtení pořádá 
Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny 
v Šumperku v Temenické ulici 5 pořá-
dá spolu s Klubem podvečerního čtení 
již třetí ročník soutěží a her nazvaný 
Prázdninová nenuda. Po oba měsíce 
tak budou vždy v pondělí, úterý, středu 

a pátek v prostorách knihovny Sever 
v Temenické ulici probíhat nejrůznější 
soutěže a hry, a to v čase od 9 do 12 ho-
din a od 13 do 17 hodin. Na děti se těší 
také pastelky. Bližší informace na www.
knihovnaspk.cz/sever. -red-

Divadelní předplatné lze vyřídit
hned několika způsoby

Hned několika způsoby si mohou 
milovníci divadla zajistit předplatné 
na příští sezonu. Zvolit mohou telefon, 
elektronickou poštu či osobní návštěvu 
na obchodním oddělení divadla. To se 
nedávno přestěhovalo do kanceláře pří-
stupné hlavním vchodem z Komenského 
ulice.

„Ke vstupu pro klienty zde slouží zře-
telně označený zvonek. Pokud by občané 
přesto bloudili, na vrátnici divadla jim 
vše podrobně vysvětlí,“ říká pracovni-

ce obchodního oddělení Veronika Ze-
tochová a připomíná, že předplatné je 
možné objednat i telefonicky na číslech 
583 214 061, klapka 21 a 583 214 061, 
klapka 45, případně elektronickou cestou 
na adrese zetochova@divadlosumperk.cz.                  
„Pro zájemce o divadelní předplatné jsou 
na vrátnici divadla a v Městském infor-
mačním centru v muzeu k dispozici bro-
žury, které obsahují i přihlášku s veškerý-
mi informacemi. Tu je možné odevzdávat 
až do konce září,“ dodává Zetochová. -zk-

Divadelní sezona 2008/2009: K.J. Erben, V. Borůvková: Kytice (premiéra 
27.9.2008), K. David a kol.: Hvězdy na vrbě (premiéra 22.11.2008), L. Klí-
ma, A. Dvořák: Matěj Poctivý (premiéra 24.1.2009), V. Körner, V. Borůvková, 
O. Elbel: Zánik samoty Berhof (premiéra 14.3.2009), T. Boučková: Sodoma 
Komora (premiéra 16.5.2009), Anonym: Mastičkář (premiéra 30.5.2009), 
pohádky - J. Kvapil, J. Kubíková: Princezna Pampeliška (premiéra 9.9.2008), 
Otesánek (premiéra 20.9.2008)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠUMPERSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ Sluníčko
Evaldova 25 je v provozu do pátku 25. července a  od pondělí 25. srpna
Šumavská 15 je v provozu do pátku 11. července a od pondělí 25. srpna

Vrchlického 19 je v provozu od pondělí 11. srpna
Gen. Krátkého 28 je v provozu od pondělí 28. července 

do pátku 8. srpna a od pondělí 25. srpna

MŠ Veselá školka
Prievidzská 1 je v provozu od pondělí 21. července do pátku 1. srpna 

a od pondělí 25. srpna
Temenická 61 je v provozu od pondělí 4. srpna

Zahradní 17a je v provozu do pátku 18. července 
a od pondělí 25. srpna

MŠ Pohádka
Nerudova 4b je v provozu od pondělí 4. srpna

Jeremenkova 52 je v provozu do pátku 18. července a od pondělí 25. srpna

Rapotínská stráň nabídne adrenalin
Závody Českého poháru a republi-

kového šampionátu ve fourcrossu bude 
o příštím víkendu hostit Rapotínská stráň. 
Diváky chtějí v sobotu 5. a neděli 6. čer-
vence přilákat pořadatelé i bohatým pro-
gramem, kromě exhibice freestyle jezdců 
či závodu pit-biků a mini-motokrosu 
připravili na sobotní večer Aft erparty se 
skupinami Tainted a Shockwave.

„Fourcross lze bez nadsázky charakte-
rizovat jako extrémní či chcete-li adrenali-
nový závod horských kol, kdy čtyři jezdci 
současně bojují na speciální trati plné 
záludných překážek a skoků,“ říká Mi-
roslav Pekař z pořadatelského B4 Teamu 
a dodává, že během závodu nebude nouze 
o dramatické okamžiky, neboť jeho aktéři 
se často dostávají do přímého kontaktu. 

„Obří skoky, drsné pády, loket na loket 
- tak lze asi nejsnadněji charakterizovat 
nejen tento sport, ale také velkou zábavu 
pro všechny zúčastněné,“ podotýká Pekař. 
Nemalým lákadlem pro diváky bude pod-
le něj po oba dny exhibice freestyle jezdců, 
kteří předvedou salta na kolech a další ne-
uvěřitelné triky. Chybět nebude ani volný 
závod pit-biků a mini-motokros. 

Kromě nevšedního zážitku čeká na di-
váky bohaté občerstvení a v sobotu večer 
mohou zamířit na Aft erparty se skupina-
mi Tainted a Shockwave. „Po oba dny se 
navíc mohou zapojit do slosování o BMX 
kolo Mongoose a další ceny. Vstup na akci 
je přitom zdarma. Neváhejte a přijďte po-
vzbudit naše jezdce,“ zve na adrenalino-
vou sportovní akci pořadatel. -red-

!! VYHRAJ KOLO !!       !! VYHRAJ KOLO !!      !! VYHRAJ KOLO !!

Jméno a přímení: ......................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Vyplněný kupon přineste 5.-6.7.2008 na Rapotínskou stráň.
Zúčastníte se slosování v neděli 6.7.2008 v 15 hodin.
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