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Již pozítří vypuknou oslavy nejvý-
znamnější události v dějinách Šumper-
ka. Je ní Sjezd moravských a slezských 
stavů, který se konal na šumperském 
zámku 4. června 1490. Již dvanáctým 
rokem připomínají tento historický 
okamžik  tzv. Slavnosti města, jež na-
bízejí kromě večerního průvodu a oh-

ňostroje i bojová klání, zábavná vystou-
pení, historický jarmark a řadu soutěží. 
Letos však nepůjde pouze o dávnou 
minulost, ale místní radnice připomene 
i události nedávné. Konkrétně patnáct 
let partnerství Šumperka s německým 
městem Bad Hersfeldem. Podrobnosti 
na stranách 7-9.   -zk-

Dnešní rozšířené číslo: Slavnosti města 
a 15 let partnerství s Bad Hersfeldem
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Jakmile se oteplí, otevře v Šumperku své 
brány milovníkům venkovního koupání 
Bratrušovské koupaliště.  Více na str. 2

Hudebník Jiří Sedláček a taneční mistr 
Jiří Hrubý společně oslavili kulaté jubi-
leum. Mezi gratulanty nechyběl ani sta-
rosta Zdeněk Brož.  Více na str. 3

Šumperský ansámbl se během Diva-
dla v parku představí v big-beatovém 
retromuzikálu Hvězdy na vrbě.  
 Více na str. 5
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Dům kultury Šumperk

• nebytový prostor o rozloze 165 m2 

v přízemí jižního křídla 
Pavlínina dvora 

(bývalá GE Money Bank)
 

• kancelář v nástavbě nad hlavní 
budovou Domu kultury 

o rozloze 40 m2

Bližší informace: 
Mgr.Vladimír Rybička, 
ředitel Domu kultury

 775 652 074,  rybicka@dksumperk.cz

Opravdu stylově oslavily děti otevření 
nového hřiště u „Komína“. Pracovníci 
šumperské Vily Doris, která celý areál 
někdejší školy provozuje, připravili po-
slední květnovou neděli pro malé i větší 
Kloboukový den. Navzdory deštivému 
počasí se to u „Komína“ a také v míst-
ním Domě kultury, do něhož se akce 
přesunula ze sousedního parku, do-
slova hemžilo různorodými, většinou 
vlastnoručně vyrobenými pokrývkami 
hlavy.

„Akce se vydařila. Přestože nám 
počasí zrovna nepřálo, zájem rodičů 
a dětí byl velký. Ti „dešti odolnější“ 
se dobře bavili u „Komína“, ostatní 
méně otužilí si pak mohli vyrobit klo-
bouk v Domě kultury, kde probíhal 
také zábavný program,“ uvedl ředitel 
Vily Doris Jaroslav Ondráček, kterého 
proměna dvora u „Komína“ těší. „Děti 
se už nemohly dočkat. Teď záleží na nich 
a jejich rodičích, jak budou nové plo-
chy s herními prvky využívat,“ podotkl 
Ondráček.

Dětský sportovní areál u „Komína“, 
v němž nechybějí například multifunkční 

hřiště s umělým povrchem, prolézací 
hrad, lanové aktivity či pískoviště, je 
otevřený veřejnosti denně od osmé ranní 
do večerních hodin. Město ho přitom 
zrealizovalo s pomocí evropských peněz 
určených na rozvoj infrastruktury pro 
volnočasové aktivity. Bližší informace 
v příštím čísle. -zk-

Na novém hřišti se to hemžilo klobouky

Ti, kteří přišli v neděli 31. května obhlédnout nové hřiště u „Komína“, si 
mohli vyrobit klobouk a zapojit se do řady soutěží.  Foto: -zk-
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O víkendu zvolíme poslance do Evropském parlamentu
Nadcházející víkend čekají naši re-

publiku již druhé volby do Evropského 
parlamentu. Čeští voliči v nich mohou 
vybírat ze třiatřiceti zaregistrovaných 
politických stran, hnutí a koalic. Hla-
sovací lístky s jejich názvy a jmény 
kandidátů by již od včerejška měli mít 
všichni občané. Z Olomouckého kraje 
se přitom o místo v Evropském parla-
mentu uchází sedmatřicet osob.

„Na rozdíl od sněmovních voleb 
tvoří celé území Česka jediný volební 
obvod. Znamená to, že voliči ve všech 
částech republiky vybírají ze stejných 
kandidátů,“ říká vedoucí odboru vnitř-
ních věcí šumperské radnice Vlasta 
Vitásková. Do Evropského parlamentu 
tak budou moci lidé volit pouze jed-
nu stranu, v jejím rámci pak lze udělit 
tzv. preferenční hlasy. „Volič může za-
kroužkováním pořadového čísla nejvý-
še u dvou kandidátů, jež jsou uvedeni 
na témže hlasovacím lístku, vyznačit, 

komu dává přednost,“ vysvětluje Vitás-
ková. Neplatný bude podle ní hlasovací 
lístek, na němž budou zatrženi více než 
dva kandidáti, a samozřejmě obálka 
s více než jedním hlasovacím lístkem.

Českou republiku bude v Evropském 
parlamentu reprezentovat dvaadvacet 
poslanců z celkového počtu sedmi set 
třiceti šesti. Na hlasovacích lístcích 
však mohou lidé najít až devětadvacet 
jmen. Každá ze zaregistrovaných stran, 
hnutí a koalic totiž mohla delegovat až 
o třetinu více kandidátů, než jich used-
ne v Evropském parlamentu. 

Určité  komplikace mohou přinést 
volby do Evropského parlamentu těm, 
kteří budou chtít volit v jiném místě, 
než v okrsku, do něhož podle místa 
bydliště patří. Potřebovat budou volič-
ský průkaz. „Pokud si ho lidé nevyřídili 
do 21. května, volit jinde, než ve svém 
okrsku, nemohou,“ zdůrazňuje vedou-
cí odboru. To se týká i těch, kteří se 

neplánovaně ocitnou například v ne-
mocnici, nebo lidí, kteří se nyní stěhují 
a stále budou zapsáni v seznamu voličů 
v místě původního bydliště. 

Volby do Evropského parlamentu 
budou probíhat v pátek 5. června od 
14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 
8 do 14 hodin. Během nich bude město 
opět rozděleno na třicet volebních okrs-
ků. Nad regulérností voleb budou bdít 

okrskové volební komise, které jsou 
osmi až devítičlenné. Jim musejí voli-
či prokázat svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky. Ze závažných 
důvodů, zejména zdravotních, může 
občan požádat místní radnici a během 
obou volebních dnů také volební komi-
si okrsku, do jehož územního obvodu 
patří, aby mohl hlasovat doma, tedy 
mimo volební místnost. V takovém 
případě k němu vyšle okrsková volební 
komise své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Zatímco volební místnosti se uza-
vřou v sobotu úderem druhé odpoled-
ní, hlasy se budou moci sčítat až v ne-
děli večer. Výsledky letošních voleb do 
Evropského parlamentu, a tedy i jména 
politiků, kteří budou v nadcházejících 
pěti letech rozhodovat o evropském vý-
voji, by měly být známy kolem pondělní 
šesté hodiny ranní. Zuzana Kvapilová

Koupaliště čeká na návrat teplého počasí
Vypadá to, že milovníci koupání pod širým ne-

bem si budou muset na otevření koupališť ještě pár 
dnů počkat. Nenadálý zvrat počasí minulý týden, 
kdy teploty klesly ze dne na den o více než deset 
stupňů, udělal čáru přes rozpočet i Podnikům města 
Šumperka, které provozují prostřednictvím své dce-
řiné společnosti Šumperské provozní areály AQUA-
centrum na Benátkách a Bratrušovské koupaliště. 
To mělo podle původních plánů zahájit letošní se-
zonu v pondělí 1. června.

„Začátkem minulého týdne měla voda v na-
puštěném bazénu již poměrně slušnou teplotu na 
koupání, uplynulé chladné dny ji ale samozřejmě 
podstatně snížily,“ říká Luděk Šperlich, ředitel Pod-
niků města Šumperka. Ty se letos na jaře pustily do 
první etapy modernizace zázemí v areálu Bratru-
šovského koupaliště. V objektu, který sloužil jako 
převlékárna a jenž má dnes nové podlahy, dveře, 
okna a střechu, vyrostlo sociální zařízení se sprcha-
mi, které je nezávislé na provozu pivnice. Opravou 
současně prošly i bufetové „prodejny“, jež jsou sou-
částí budovy, a přibylo zde jedno okénko pro pro-

dej zmrzliny. Příští rok se pak v rámci druhé etapy 
v objektu vybuduje ještě sklad chemie, zrekonstruu-
je se sociální zázemí pivnice a celá budova pivnice 
se zateplí. „Oba objekty tak budou fungovat nezá-
visle,“ podotýká ředitel a dodává, že součástí letoš-
ních oprav bylo i vybudování nové velké terasy pro 
venkovní posezení před občerstvením a také pódia, 
jež se bude využívat pro kulturní akce či reklamní 
prezentace.

„V bazénu pro neplavce jsme navíc instalovali 
další novou atrakci, kterou je vodní trampolína,“ 
prozrazuje Šperlich. Současně připomíná, že v areá-
lu se nacházejí dvě hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště s herními prvky a atrakcemi, lanová pyra-
mida a jednadevadesátimetrový tobogan, který je 
zahrnut do ceny vstupného. „Původně jsme zvažo-
vali, vzhledem ke zdražení energií, zvýšení vstup-
ného, nakonec jsme ale od záměru ustoupili,“ při-
znává ředitel. Děti od dvou do sedmi let a osoby se 
zdravotním postižením tak zaplatí za den koupání 
patnáct korun, děti od sedmi do patnácti let a ta-
ké senioři čtyřicet korun a osoby starší patnácti let 
rovnou padesátikorunu. Po páté odpolední je pak 
vstup levnější.

„Chceme samozřejmě otevřít hned, jakmile se 
počasí umoudří. Přesný termín ale v současnosti 
neznáme,“ říká Šperlich. Pokud bude přát počasí, 
budou se moci lidé do konce června vykoupat na 
„Bratrušáku“ v pracovních dnech od 13 do 19 ho-
din, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. 

Milovníci vodních radovánek ale nepřijdou 
zkrátka ani v chladnějších dnech. Zamířit mohou 
do krytého bazénu AQUAcentra Na Benátkách. 
Přestože venkovní bazény zůstanou v letních měsí-
cích zavřené, čerstvého vzduchu si zde lidé mohou 
užít. V místě někdejšího pětadvacetimetrového ba-
zénu totiž vyrostla velká venkovní terasa s lehátky 
na slunění. Vchází se na ni přímo z haly krytého 
bazénu. „AQUAcentrum mohou návštěvníci využí-
vat po oba prázdninové měsíce, krátkou odstávku 
plánujeme až v září,“ ujišťuje ředitel.  -zk-

Místo vrátnice vítá 
příchozí nová recepce

Důstojná recepce vítá od letošního května všechny, 
kteří si přijdou na šumperskou policii vyřizovat své zá-
ležitosti.  Nachází se v budově územního odboru v Hav-
líčkově ulici, v níž sídlí kromě dopravního inspektorátu 
například i kriminalisté a vyšetřovatelé či oddělení zbraní 
a střeliv. 

„Komunikační centra vznikají v rámci reformy policie 
a jsou součástí projektu P 1000. Jeho cílem je více přiblí-
žit policii veřejnosti,“ řekl během slavnostního otevření 
nové recepce v úterý 19. května vedoucí územního od-
boru vnější služby šumperské policie Michal Harciník. 
Současně upozornil, že hned za recepcí se nachází zvlášt-
ní místnost, v níž mohou lidé s policisty své záležitost 
probrat. V současnosti přitom mají tato centra všechny 
policejní útvary v republice, s výjimkou šumperského 
obvodního oddělení. To by se mohlo nové recepce do-
čkat ještě letos.

„Všechny služebny jsou laděny v jednotném tónu,“ pro-
zradil severomoravský krajský policejní ředitel Jaroslav 
Skříčil. V rámci možností procházejí podle něj úpravou 
i prostory pro samotné policisty. Výsledkem by měly být 
moderní policejní služebny s kvalitním vybavením.  -zk-

K volebním urnám přistoupíme již tento 
víkend.  Ilustrační foto: -pk-

Zázemí v areálu Bratrušovského koupaliště prošlo nedáv-
no modernizací. V objektu, který sloužil jako převlékárna, 
vyrostlo nové sociální zázemí a opravou prošly i bufetové 
„prodejny“ a přilehlá terasa.                              Foto: -pk-

Novou recepci „otestoval“ pod dohledem krajského poli-
cejního ředitele Jaroslava Skříčila (vpravo) i šumperský 
starosta Zdeněk Brož.                                       Foto: -zk-
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Otevírá se nový
sběrný dvůr

Od příštího týdne budou mít Šum-
perané k dispozici již dva sběrné dvory. 
S odpadem tak mohou zamířit nejen 
do stávajícího v Anglické ulici, ale také 
do moderního dvora v ulici Příčné. 
Ten se lidem poprvé otevře v pondělí 
8. června. Podrobné informace, včet-
ně provozní doby, přineseme v příštím 
čísle. -zk-

Zastupitelé se 
sejdou za dva týdny

Naposledy před dvouměsíčními let-
ními prázdninami se sejdou ve druhé 
polovině června ke svému jednání 
šumperští zastupitelé. Projednat by 
měli plnění plánu investiční výstavby 
k 31. květnu a také časový plán a pro-
gram schůzí Rady města a svých za-
sedání ve druhém pololetí letošního 
roku. Seznámí se rovněž se zprávami 
o nakládání s komunálními odpady, 
o stavu životního prostředí ve měs-
tě v loňském roce a o úrovni příjmů 
z daní a poplatků. Chybět nebudou ani 
fi nanční materiály a také řada majet-
koprávních záležitostí města. Jednání 
Zastupitelstva města Šumperka začíná 
ve čtvrtek 18. června v 15 hodin v za-
sedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

Na benefi ci spolu slavili dva čerství sedmdesátníci
Hned tři věci mají společné hudebník 

Jiří Sedláček a taneční mistr Jiří Hrubý. 
Kromě křestního jména mají oba na 
„krku“ sedmdesát křížků a dobré půl-
století se věnují životním koníčkům. 
Zatímco Sedláčkovi před pětapadesá-
ti lety učaroval jazz, Hrubý téměř pět 
desítek let protančil, nejprve závodně 
a poté jako trenér a choreograf. Kulaté 
jubileum oslavili tak trochu společně 
v místním „kulturáku“ během benefi ce 
tohoto šumperského jazzmana. Její prů-
běh alespoň částečně vystihuje násle-
dující: úžasný večer, špičková muzika, 
skvělá atmosféra, vyprodané hlediště. 

Na svém kontě má špičkový hráč 
a aranžér Jiří Sedláček více než pětapade-
sát let hraní v mnoha kapelách a orches-
trech a téměř čtyři sta dvacet jazzových 
i swingových aranží, čtyři desítky let 
šéfoval formaci Old Time Jazz Band, jež 
patří mezi nejvýznamnější a nejúspěš-
nější severomoravské kapely, a založil 
také Teens Jazz Band. „Dixieland mají 
tito mladí muzikanti „naposlouchaný“ 
velmi dobře a jsou nadaní. Jsou, myslím, 
zárukou toho, že tato hudba z našeho re-
gionu nezmizí, bude žít dál, bude se hrát 
a mít nadále své posluchače. Snad naše 
muzikantské snažení padlo na úrodnou 
půdu,“ říká tento rodák z Prosenic u Pře-
rova, který přišel do Šumperka na umís-
těnku po studiích veteriny.

Také jméno Jiřího Hrubého je 

v Šumperku pojmem. Alespoň pro ty, 
kteří v uplynulých třiatřiceti letech ab-
solvovali v tomto městě taneční. Právě 
od roku 1976 učí tento taneční mistr 
začátečníky prvním tanečním krokům 
a pravidlům společenského chování. 
Sám odhaduje, že jeho kurzy prošlo 
od té doby nejméně šestnáct tisíc stu-
dentů a učňů. Nezanedbatelné jsou 
jeho úspěchy nejen jako tanečníka, ale 

především jako trenéra a choreografa. 
„Desetkrát jsme byli na mistrovství re-
publiky a obstáli jsme v těžké konku-
renci velkých měst. Nejlepším umístě-
ním pak bylo páté místo v latině v roce 
1997,“ soudí Jiří Hrubý, který přišel do 
kroužku společenského tance, z něhož 
je dnes sdružení Klub tanečního spor-
tu, ve svých jednadvaceti letech a od 
roku 1968 ho vede. -zk-

Zatímco Jiřímu Sedláčkovi (vlevo) před pětapadesáti lety učaroval jazz, Jiří Hrubý 
(vpravo) zasvětil téměř pět desítek let tanci. Oba „čerství“ sedmdesátníci naštěstí 
svých koníčků nechat nechtějí.  Foto: O. Polák

Mohutná lípa rostla u domu manželů Říhových 
v Hrabenovské ulici v Temenici více než jedno století. 
Stačil však jediný okamžik a strom obrátil život oby-
vatel stavení doslova naruby. Silný poryv větru během 
bouřky v pátek 22. května totiž rozložitou lípu vyrval 
z kořenů a ta část objektu zdemolovala. Spadla přímo 
na ložnici, v níž v tu chvíli byla Květa Říhová.

„Ozval se hrozný rachot a já myslela, že do lípy ude-
řil blesk. Vzápětí jsem ale uviděla před oknem větve 
a cítila, jak padá omítka ze stropu. Ten naštěstí vydržel 
a já stihla utéct,“ popisuje děsivé okamžiky pátečního 
odpoledne Květa Říhová. S manželem, který byl v té 
době v kuchyni na druhé straně domu, zavolali okam-
žitě hasiče. Ti byli na místě během několika minut.

„Zásah byl dost komplikovaný. Museli jsme povolat 
jeřáb z odtahové služby a s jeho pomocí jsme po od-
řezání větví celý kmen přemístili mimo objekt,“ říká 
Pavel Koutný, velitel jednotky temenických hasičů. Ti 
přijeli na pomoc čtyřem místním profesionálům, na 
místě pak zasahovali i dva dobrovolní hasiči z Mohel-
nice, kteří přivezli plošinu. O náročnosti akce svědčí 
mimo jiné i to, že trvala sedm hodin. „Přijeli jsme v pět 
odpoledne a odjížděli krátce před půlnocí,“ podotýká 
Koutný, který odhaduje výšku stromu na nejméně dva-
cet metrů a průměr spodní části kmene na dva metry. 
„Lípa nepraskla v kmeni, ale vyvrátila se i s kořeny, kte-
ré byly uhnilé. Hniloba byla i uvnitř kmene,“ dodává.

To, že je zdravotní stav stromu špatný, tušili Květa 
a Jaromír Říhovi delší dobu. Již před lety proto něko-
likrát ústně žádali úřady o povolení mohutnou lípu 
skácet. „Naposledy to bylo asi před dvěma lety. Věděli 
jsme, že lípa je dutá, protože se do ní každý rok nastě-
hoval roj včel, a také soused říkal, že je kmen prasklý. 
Manžel proto zašel na úřad,“ vzpomíná žena. Pracov-
nice odboru odbor životního prostředí si podle ní 
strom prohlédla a doporučila korunu prořezat a pro-
vést bezpečnostní vazbu. „Na to jsme ale v našem věku 
neměli sílu, ani peníze. Tak jsme to vzdali,“ dodává.

„Během šetření v dubnu 2007 bylo manželům sdě-
leno, že funkčnost i estetická hodnota stromu je vy-
soká, vitalita dobrá a také vizuálně nebyly v té době 
shledány závažné ani havarijní defekty. Současně jim 
bylo řečeno, že ale mají právo podat žádost o povole-
ní kácení,“ říká Lenka Stojarová z odboru životního 
prostředí, podle níž od té doby žádná písemná žádost 

o vydání povolení ke skácení lípy na odbor nedorazila. 
„Vlastníkům lípy bylo tehdy doporučeno její ošetření 
s tím, že mohou požádat o dotaci z Programu péče 
o krajinu,“ upřesňuje Stojarová a dodává, že v této 
souvislosti by ráda upozornila všechny, kteří mají na 
svých pozemcích stromy, na povinnost o ně pečovat, 
jež vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. „To 
nespočívá v pouhém kácení, ale především v průběž-
né a trvalé péči, jako jsou zdravotní a výchovné řezy, 
stabilizace korun a podobně. U letitých a solitérních 
stromů pak doporučujeme zpracování odborného 
dendrologického posudku, který ukáže jejich zdravot-
ní stav,“ zdůrazňuje Stojarová. 

 Pokračování na straně 6

Manželé upozorňovali na špatný stav lípy, ta jim zničila dům 

Silný poryv větru během bouřky vyrval rozložitou lípu 
z kořenů a ta část objektu zdemolovala.  Foto: P. Koutný

S odstraněním a zpracováním stromu pomáhali minu-
lý týden temeničtí dobrovolní hasiči.  Foto: P. Kvapil



 strana 4Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Město hostí republikové 

mistrovství žen ve futsalu

Sportovní hala šumperského Gym-
názia se v sobotu 20. června stane 
dějištěm třetího ročníku Mistrov-
ství ČR ve futsalu žen. Své síly změří 
v tomto finálovém turnaji Explore 
pět nejlepších týmů z celé republiky, 
které se utkají systémem každý s kaž-
dým. Významná sportovní akce, na 
niž je vstup dobrovolný, se odehra-
je třetí červnovou sobotu od 10 do                
17 hodin. -red-

Ulice rozkvetly měsíčkem 
lékařským

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už třináct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a zároveň získává fi nanč-
ní prostředky na pomoc onkologickým 
pacientům a na výzkum. Letošní Kvě-
tinový den, který proběhl 13. května, 
se zaměřil na rakovinu tlustého střeva 
a konečníku. Jen v Šumperku vybra-
li dobrovolníci v tento den do svých 

kasiček téměř dvaadevadesát tisíc ko-
run.

„Letos poprvé se na tzv. „Točáku“ 
objevil stánek, který jsme postavili ve 
spolupráci se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou.  V něm jsme nejen pro-
dávali květinky a rozdávali zdravotně 
výchovné brožury o prevenci nádorů 
tlustého střeva, ale lidé si mohli od-
nést i brožury týkající se sebevyšet-
řování prsů a další letáky vydané naší 
Ligou,“ říká lékařka a předsedkyně 
Ligy proti rakovině v Šumperku Jiři-
na Koutná a dodává, že ve stánku se 
mohli zájemci rovněž poradit s pra-
covnicemi místní Poradny zdraví 
o správném životním stylu, výživě, 
škodlivosti kouření a případně do-
mluvit na návštěvě poradny. „Stánek 
se velice osvědčil a pokud to bude 

možné, chceme ho příští rok opět in-
stalovat,“ podotýká Koutná.

Lidé si mohli látkový kvítek léčiv-
ky koupit nejen ve stánku, ale přede-
vším u dobrovolníků, kteří procházeli 
šumperskými ulicemi. Kromě deseti 
dvojic studentek a studentů Střední 
zdravotnické školy se do akce opět 
zapojily členky klubu Eva a premié-
rově také deset mladých žurnalistů 
z kroužku při Vile Doris. „Atmosféra 
v ulicích byla příjemná a oslovení lidé 
byli velmi vstřícní. Ráda bych proto 
všem dárcům poděkovala, dík patří 
samozřejmě i vedení zdravotnické 
školy, studentkám a dobrovolnicím,“ 
zdůrazňuje Koutná. Své dveře podle 
ní letos Lize proti rakovině otevřely 
zásluhou poslance Petra Krilla také 
místní fi rmy Fortex-AGS a ŠPVS. 
„Tradičně jsme navštívili rovněž pro-
vozy Metry a nově pracovníky České 
policie,“ vypočítává lékařka. Celkem 
tak Šumperští utržili za čtyři tisíce 
dvě stě padesát kvítků jednadevade-
sát tisíc sedm set devatenáct korun. 
Vybrané peníze půjdou na vydávání 
výchovných materiálů v rámci pre-
vence, na pomoc nemocným po léčbě 
a podporu výzkumu v onkologii.  -zk-

Mladé výtvarnice 
v Polsku zaujaly

Zajímavého projektu se koncem 
dubna zúčastnila pětice mladých vý-
tvarnic ze šumperských středních 
škol. Dvě gymnazistky a tři studentky 
oboru propagační grafi ka na míst-
ní „průmyslovce“ strávily týden na 
malířském plenéru, který připravi-
lo partnerské město Nysa. Práce, jež 
dívky v Polsku vytvořily, sklidily na 
závěrečné výstavě velký ohlas.

Zajímavou akci uspořádala od 
20. do 26. dubna Nysa ve spolupráci 
s místní vyšší architektonickou školou 
v rámci evropského projektu přeshra-
niční spolupráce. „Původně jsme byli 
nachystáni na přírodu, ale Nysa za-
měřila plenér na město. V konečném 
výsledku se nám podařilo obě věci 
zkombinovat,“ uvedla absolventka 
bratislavské Vysoké školy výtvarných 

umění a restaurátorka Hana Kalivo-
dová, která na šumperskou „výpra-
vu“ odborně dohlížela. Během čtyř 
dnů zachytily mladé výtvarnice Nysu 
z různých úhlů pohledu na čtyřech 
desítkách prací. Ty představily na zá-
věrečné výstavě, která by se ještě letos 
na podzim měla objevit i v Šumper-
ku. „Pokud nás Nysa pozve na plenér 
i příští rok, určitě té možnosti využiji. 
Není na škodu poznat, jak to funguje 
jinde,“ podotkla studentka druhého 
ročníku propagační grafi ky Anna Ze-
linková.  -zk-

Policisté otevřeli své dveře

Jedinečnou možnost seznámit se 
s prací policie měli před necelými 
dvěma týdny všichni, kteří zamířili do 
policejních budov v Havlíčkově ulici. 
Tradiční Dny s Policií České republi-
ky se i letos setkaly s velkým ohlasem 
veřejnosti.

Davy školáků zaplnily již první den 
akce nádvoří policejní budovy, odpo-
ledne pak děti vystřídali zájemci z řad 
veřejnosti. Stejná situace se opakovala 
i v pátek 22. a sobotu 23. května. Pro 
ty, kteří přišli, připravili policisté řadu 
akčních ukázek. Nechybělo tak napří-
klad zatýkání pachatele, sebeobrana 
či výcvik služebního psa. Zájemci si 
mohli prohlédnout jak obvodní oddě-
lení, tak expozice jednotlivých policej-
ních pracovišť. „Letošní novinkou byla 
expozice cizinecké policie. Zde bylo 
k vidění i vozidlo nazývané Schen-
genbus se speciálním vybavením, jako 
jsou termovize, infradalekohledy nebo 
přístroj, který ověřuje pravost dokla-
dů,“ uvedl mluvčí šumperské policie 
Miloslav Svatoň a dodal, že expozici 
i ukázky policejní práce zhlédli rovněž 
kolegové z německého Wittenberge. 
Šumperské a brandenburské policisty 
pojí několikaleté přátelství a pravidel-
ně si vyměňují své zkušenosti.   -zk-

Divadlo ocenilo nejlepší 
herečku a herce

Letošní přehlídka divadelní domá-
cí tvorby, Festival Miloše Movnara, 
má své vítěze. O udělení ceny za nej-
lepší ženský a mužský herecký výkon 
uplynulé sezony rozhodly opět tři 
poroty. Šestnáctý festivalový ročník 
přitom ukázal tři výrazné herecké 
osobnosti.

Rovnou tři ceny si v sobotu 23. květ-
na odnesl z divadelní „Vany“ Petr Ko-
mínek. Coby Habiger v inscenaci Zánik 
samoty Berhof zaujal jak odbornou 
porotu, jež byla letos výjimečně pouze 
dvoučlenná, tak poroty studentskou 
a diváckou. „Je to určitě povzbuzení do 
další sezony v Šumperku,“ řekl Komí-
nek, kterého přízeň porotců očividně 
potěšila.

Dvě ocenění rozšíří „Movnarov-
skou sbírku“ Bohdany Pavlíkové. 
U vedení divadla, jež se zhostilo role 
odborných porotců, a u divácké po-
roty zabodovala jako Mařka ve hře 
Sodoma Komora. „Letošní sezona 
byla pro mě skvělá. Měla jsem mož-
nost si zahrát spoustu zajímavých 
rolí,“ pochvalovala si po převzetí cen 
Pavlíková a vzápětí přiznala, že sama 
sebe by však na hlavní cenu Miloše 
Movnara rozhodně netipovala. Pro 
studentskou porotu pak byla v uply-
nulé sezoně nejvýraznější herečkou 
Olga Kaštická. Mladé diváky oslovila 
především rolí učitelky Vránové ve 
Hvězdách na vrbě.

Herci se shodli, že je škoda, že se 
letos vedení šumperského divadla 
nepodařilo zajistit porotu složenou 
z odborníků z prestižních českých 
scén, jako tomu bylo v uplynulých 
ročnících. Podle ředitele divadla 
René Sviderského oslovení vytipova-
ní porotci odřekli kvůli dalším festi-
valům, zejména pak mezinárodnímu 
festivalu Setkání - Stretnutie ve Zlí-
ně. -zk-

S prodejem látkových kvítků pomáhaly 
místní Lize proti rakovině již tradičně 
i budoucí zdravotnice.             Foto: -pk-

Šumperský starosta Zdeněk Brož pozval 
mladé výtvarnice, jež svá díla vystavují 
v Nyse, na místní radnici.  Foto: -zk-

Pro ty, kteří využili Dnů otevřených 
dveří, připravili šumperští policisté řadu 
akčních ukázek.   Foto: -pk-

Bohdana Pavlíková rozšířila svoji „Mov-
narovskou“ sbírku o dvě ocenění, Petr 
Komínek pak rovnou o tři.      Foto: -zk-
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Základní umělecká škola
 zapisuje mladé umělce

Základní umělecká škola v Šumperku vyhlašuje již 
tradičně zápis do hudebního, tanečního a výtvarného 
oboru, jež v nadcházejícím školním roce 2009/2010 
opět otevírá. Zápis probíhá od 1. do 26. června. Bě-
hem něj vyplní rodiče nebo žáci přihlášku ke studiu, 
v níž je nutné uvést rodné číslo dítěte, a získají další 
informace. 

Na hudební obor místní „Zušky“ se mohou hlásit 
šesti a sedmileté děti, případně, pokud to kapacita 
školy dovolí, i děti starší. Kromě přípravné hudební 
výchovy se děti věnují individuální výuce na některý 
z klasických akustických nástrojů: akordeon, bicí ná-
stroje, dechové nástroje, housle, klavír, keyboard, ky-
tara, zpěv. Zájemci se mohou hlásit v hlavní budově 
ZUŠ v Žerotínově ulici 11, a to denně v době od 15 do 
18 hodin, tel.č. 583 214 361.

Taneční obor přijímá zájemkyně i zájemce od čtyř 
do deseti let v budově ZUŠ v Langrově ulici 34 (bu-
dova bývalých jeslí naproti restauraci Koruna, vchod 
do zahrady vedle lékárny U krále Jiřího) denně od 14 
do 17 hodin. Ve stejném objektu pak probíhá denně, 
s výjimkou pátku, od 14 do 18 hodin i zápis do výtvar-
ného oboru. Přihlásit se mohou děti od šesti let i stu-
denti středních škol, kteří si zde osvojí různé výtvarné 
techniky, budoucí zájemce o studium na středních či 
vysokých školách s výtvarným zaměřením pak ško-
la připraví k talentovým zkouškám. Bližší informace 
k oběma zmíněným oborům lze získat v odpoledních 
hodinách i na telefonu 583 213 678. -red-

Divadlo zahrají v parku i v Pavlínině dvoře
Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk po-

řádají v červnu již tradičně festival profesionálních 
divadel známý jako Divadlo v parku. Jeho šestnáctý 
ročník proběhne od pátku 12. do pondělí 15. červ-
na, a to na dvou místech. Úvodní a závěrečné před-
stavení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, 
sobotní a nedělní představení se pak odehrají na 
nádvoří loni opraveného Pavlínina dvora. 

V pátek 12. června se ve 21 hodin promění let-
ní scéna v Sadech 1. máje ve středověké tržiště, na 
kterém si rozloží svůj krám mastičkář mistr Severin 
a jeho prostořeký sluha Rubín. Mastičkáře, nejstar-
ší český dramatický text neznámého autora, který 
pochází již ze 14. století, nastudovali šumperští 
herci nejen pro venkovní prostory, ale po úpravách 
jej místní divadlo uvede v příští sezoně i na jevišti. 

Šumperský ansámbl se představí i následují-
cí den, v sobotu 13. června, tentokráte na pódiu 
umístěném v Pavlínině dvoře. Ten od deváté večer-
ní ožije atmosférou šedesátých let minulého století 
- doby, která občas voněla svobodou i uprostřed 
země sešněrované komunistickým režimem. Big-
beatový retromuzikál Hvězdy na vrbě přináší pří-
běh, v němž se střetává mládí plné ideálů s generací 
rodičů, kteří už na ideály rezignovali. Na jevišti se 
objeví živá kapela, která zahraje hity jako Pátá, Tak 
krásná, Dominik, Oliver Twist a další.

Neděle 14. června bude patřit hostujícímu sou-
boru. Bratislavské hudobné divadlo přiveze do 
Šumperka nejslavnější rytířský román, a to v po-
době flamenca. Během představení Don Quijote 

podla Sancha se prolínají prvky černého divadla 
a tanečního umění v kombinaci s živou hudbou 
a zpěvem. Na pódiu v Pavlínině dvoře se přitom od 
21 hodin představí i nejlepší tanečníci flamenca na 
Slovensku - skupina Los Remedios.

Letošní ročník Divadla v parku uzavře v pon-
dělí 15. června pardubické Východočeské divadlo. 
Komedie Brouk v hlavě slibuje znamenitou zába-
vu i podívanou. Ti, kteří usednou do hlediště letní 
scény, okusí od deváté večerní nefalšovanou atmo-
sféru salonního života secesní Paříže a spolu s her-
ci prožijí komický příběh zabývající se partnerskou 
věrností. -zk-

Šumperští herci se během Divadla v parku představí 
dvakrát. Nejprve v Mastičkáři a o den později v muzi-
kálu Hvězdy na vrbě.  Foto: I. Šimáček

Radnice letos prodává byty a nebytové prostory 
Z většiny nájemníků sto šestadvaceti 

městských bytů by se ještě letos mohli 
stát jejich majitelé. Místní radnice se 
totiž začátkem letošního roku roz-
hodla, že prodá byty v osmi domech 
nacházejících se v ulicích Myslbekově, 
Zahradní, B. Němcové, Starobranské 
a Vančurově. Impulsem byl mimo jiné 
zájem většiny nájemníků koupit si byt 
do osobního vlastnictví.

Na písemnou nabídku města již 
reagovali první z nich. Jedná se o ná-
jemce bytů v tzv. „vlastnicky nabou-
raných“ domech, tedy v těch, kde již 
některé bytové jednotky v osobním 
vlastnictví jsou. Jde o domy v ulicích 
Starobranské 20 a B. Němcové 6. Pro-
dej schválili na svém dubnovém jed-
nání zastupitelé. 

Nabídku ke koupi obdrželi o něco 
později i nájemníci dvaadevadesáti 
bytů v domech postavených v roce 
1986 v Zahradní ulici 11, 13, 15 a 17. 
Přestože na vyjádření mají nájemníci 
šestiměsíční zákonnou lhůtu od do-
ručení nabídky, rozhodují se poměrně 
rychle. Zastupitelstvo města tak bude 
jednotlivé prodeje průběžně schvalo-
vat. Kupní cena každého bytu přitom 
odpovídá třináctinásobku ročního 
regulovaného nájemného násobeného 
podlahovou plochou bytu, které platí 
v daném bytě ke dni podpisu smlouvy. 
„Nájemníci šesti bytů v Myslbekově 

ulici 6 a stejného počtu ve Vančurově 
ulici 17 obdrží nabídku, jakmile bu-
dou zpracována prohlášení vlastníka 
domu a ta budou zapsána do katastru 
nemovitostí,“ vysvětluje vedoucí ma-
jetkoprávního odboru místní radnice 
Hana Répalová.

Radnice tímto způsobem navazuje 
na hlavní vlnu „privatizace“ městské-
ho majetku, jež v Šumperku probíha-
la od roku 1997 do roku 2001. Město 
tehdy prodalo stovky bytů.

Město nabízí k prodeji 
dva byty bez nájemníků

V případě, že v bytě nebydlí žád-
ný nájemník, může ho místní radnice 
prodat v dražbě. Neobsazené byty má 

město v současné době dva, a to v do-
mech v Zahradní ulici 11 a 15. Oba je 
chce prodat ve veřejném výběrovém 
řízení v pondělí 8. června. První byt 
v Zahradní 11 má výměru 72,33 m2 
a vyvolávací cena je stanovena na 
354 087 Kč, druhý v Zahradní 15 pak 
je o více než polovinu menší (31,01 m2) 
a místní radnice ho nabízí za nejméně 
151 809 Kč. „V ceně je zahrnutý ne-
jen vlastní byt, ale také příslušné spo-
luvlastnické podíly na společných čás-
tech domu a na pozemcích pod domy,“ 
vysvětluje vedoucí majetkoprávního 
odboru a dodává, že zmíněné byty si 
mohli zájemci prohlédnout tento tý-
den v pondělí. Další prohlídka je pak 
naplánována na pátek 5. června, a to 
v Zahradní ulici 11 v době od 13.30 do 
14 hodin a v Zahradní ulici 15 od 14 do 
14.30 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 8. června 
od 15.30 hodin čekárna obřadní síně 
v historické budově radnice na náměs-
tí Míru 1. Každý účastník dražby musí 
složit pětitisícovou kauci, která se prv-
nímu z pořadí započte do kupní ceny 
a ostatním zájemcům se vrátí. Celá 
kupní cena, za kterou zájemce byt vy-
draží, musí být uhrazena do třiceti 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí. 

O nebytové prostory 
byl velký zájem

Kromě bytů se místní radnice letos 
„zbavuje“ i několika nebytových pro-
stor. Prodej prvních z nich, konkrétně 
v domě ve Starobranské ulici 20 a také 
v Temenické ulici 85, 87, 89, 93 a 95, 
schválili letos v dubnu zastupitelé. Ve 
všech případech jsou přitom kupující-
mi stávající nájemníci, kterým je město 
nabídlo přednostně. Prodej zbývajících 
nebytových prostor v Temenické ulici 
91 a 99 projednají zastupitelé na svých 
nejbližších zasedáních.

O více než měsíc později prodala 
místní radnice v dražbě další provozov-
nu, a to někdejší Caribik bar, s adresou 
Temenická 97. „Tento nebytový prostor 
nebyl obsazený, takže se schválil pro-
dej ve veřejném výběrovém řízení,“ 
říká vedoucí majetkoprávního odboru, 
podle níž svedlo o nebytový prostor 
sedm zájemců doslova lítý boj a vyvo-
lávací cena se ze sedmi set deseti tisíc 
vyšplhala na několikanásobek. „Prodej 
musí samozřejmě schválit zastupitel-
stvo, které se sejde ve čtvrtek 18. červ-
na,“ podotýká Répalová. Z nebytových 
prostor, které jsou v majetku města, pak 
radnice připravuje ještě prodej prostor 
v Temenické ulici 92, o něž mají zájem 
stávající nájemníci.  -zk-

Byty v ulici B. Němcové 6 již město pro-
dalo stávajícím nájemníkům.  Foto: -zk-
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Pokračování ze strany 3
Lípa rostoucí na pozemku Říhových byla nejen leti-

tá, ale i velmi vysoká a rozložitá. „Údajně byla uvedená 
i ve vojenských mapách,“ říká Květa Říhová, která se 
netají tím, že při každém silnějším větru měla obavy 
z možného pádu stromu. Ty se před necelými dvěma 
týdny ukázaly jako oprávněné. „Bydlíme zde od roku 
1945, kdy dům koupili rodiče, a z toho, co se stalo, 
jsme oba vyřízení. Minulé úterý nám navíc statik po-
tvrdil, že narušenou část stavení budeme muset zbou-
rat,“ říká s těžko skrývaným dojetím žena.

Pomoci v obtížné situaci se snaží Říhovým kromě 
rodiny také místní radnice. Minulý týden tak teme-
ničtí hasiči celý kmen rozřezali a pomohli dřevo ukli-
dit a město současně postiženým manželům nabídlo, 

že budou moci zelený odpad a stavební suť uložit do 
kontejnerů, které k domku v případě potřeby přistaví. 
„Ráda bych všem hasičům a také panu starostovi za je-
jich vstřícnost poděkovala. Za to, co pro nás udělali, 
jsme opravdu vděční. Přece jen už nejsme nejmladší 
a sami bychom to nezvládli,“ přiznává šestasedmde-
sátiletá a na svůj věk neobyčejně vitální Květa Říhová. 
„Podat pomocnou ruku v takovém případě je samo-
zřejmost,“ říká šumperský starosta Zdeněk Brož. Jde 
totiž podle něj přesně o situaci, které se vedení města 
obává v případě aleje 17. listopadu a dalších stromů, jež 
rostou na frekventovaných místech a jejichž zdravotní 
stav není zrovna nejlepší. „Zajímalo by mě, co na to ří-
kají oni „údajní“ ochránci podle nich zdravých stromů. 
Proč nyní nepomáhají,“ zlobí se starosta. -zk-

Manželé upozorňovali na špatný stav lípy

Kulturní okénko
V muzeu se bude sportovat

Pro zájemce o šumperský sport chystá Vlastivěd-
né muzeum v Šumperku výstavu představující jednu 
z významných oblastí života ve městě. Historii a sou-
časnost jednotlivých sportovních odvětví znají přede-
vším zájemci o to které sportovní odvětví, ale veřejnost 
již o úspěších a významných sportovcích neví. Mnohé 
se již také zapomnělo.

Výstava Šumperk - město sportu hodlá připome-
nout sportování od rekreačního až po závodní s vy-
nikajícími výsledky, mezi nimiž nechybějí medaile 
z mistrovství Evropy, světa či medaile olympijské. Vý-
znam Šumperka ve sportu není zanedbatelný, zvláště 
v práci s mládeží. Také v současnosti máme žákovské 
a juniorské mistry republiky. Výstavu zahájí vernisáž 
v pátek 5. června v 18.30 hodin. Představí se na ní 
některé druhy sportů a v návaznosti pak proběhne 
i muzejní noc ve sportovním duchu. Z. Doubravský

Klasika Viva pozvala 
rodinné violoncellové duo

Poslední předprázdninový koncert letošního cyk-
lu Klasika Viva, který v Šumperku pořádá Agentura 
J+D Romana Janků, naplánovali organizátoři na úte-
rý 16. června. V tento den bude klášterní kostel patřit 
Dominice a Jiřímu Hoškovým. Úspěšné rodinné vio-
loncellové duo nabídne hudbymilovné veřejnosti od 
19 hodin skladby Haydnovy, Kraft ovy, Blochovy, Of-
fenbachovy a Popperovy. Vstupenky v ceně osmdesát 
a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru. -red-

Výsledky archeologických 
výzkumů představí výstava

Výstava Archeologické objevy v Šumperku před-
staví výsledky a nálezy ze záchranných výzkumů, 
které byly v Šumperku realizovány loni. Během 
stavby sběrného dvora v Příčné ulici archeologický 
tým překvapivě identifikoval zbytky osady z pozd-
ní doby bronzové, v souvislosti s výstavbou mezi 
ulicemi Na Hradbách a Langrovou pak objevil 
bohaté nálezy dokumentující vývoj středověkého 
a novověkého Šumperka. Na výstavě budou k vi-
dění nejen samotné nálezy, ale i velkoformátové 
fotografie z výzkumů, dokumentace, plánky či 
výsledky odborných analýz. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 18. června v 18 hodin.  -red-

Během stavby sběrného dvora v Příčné ulici archeolo-
gický tým pod vedením Jakuba Halamy (na snímku)  
identifi koval zbytky osady z pozdní doby bronzové. 
 Foto: -zk-

Blues Aperitiv se podává 20. června
Jedenatřicet souborů z Čech, Polska, Rakouska, 

Slovenska a dokonce jedna česko-americká formace 
projevilo zájem o účast v letošním jubilejním desá-
tém ročníku mezinárodní vyhledávací soutěže Blues 
Aperitiv. Začátkem května vybrala odborná porota 
složená s hudebních publicistů, aktivních muzikan-
tů a festivalových promotérů deset skupin, které se                  
naživo představí v rámci fi nálového koncertu v sobo-
tu 20. června v Pavlínině dvoře v centru Šumperka, 
v případě nepříznivého počasí pak v prostorách míst-
ního Domu kultury. 

Z desítky vybraných kapel vzejdou dva vítězové, kte-
rým pořadatelé garantují místa v hlavním programu 
renomovaného festivalu Blues Alive. Ten letos pro-
běhne od 12. do 14. listopadu. Praxe z minulých roč-
níků ale dává naději více než dvěma souborům! Další 
účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou 
porotu či uspějí v diváckém hlasování, mohou dostat 
pozvánku k účinkování na vedlejších scénách Blues 
Alive či na přehlídkách v Polsku. Více informací o sou-
těži a účinkujících na http://aperitiv.bluesalive.cz/. 
 O. Polák

Město nabízí k pronájmu tři obecní byty
Bytová komise města Šumperka oznamuje obča-

nům možnost pronájmu obecního bytu č. 8, jenž 
se nachází ve 4. nadzemním podlaží v Jesenické 
ulici č.o. 55, č.p. 1763. Byt se sestává ze čtyř pokojů                                   
(12,08 m2, 18,21 m2, 12,24 m2, 11,22 m2), kuchyně 
(9,05 m2), předsíně (9,23 m2), koupelny, WC, skle-
pa a balkonu. Způsob vytápění -  ústřední, dálkové, 
způsob ohřevu vody - ústřední, centrální. Podlahová 
plocha bytu, včetně příslušenství, je 80,15 m2. Mě-
síční nájemné činí 2639 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 110 Kč a měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu na jednu osobu činí 2358 Kč 
(každá další osoba asi 500 Kč). Prohlídka bytu č. 8 se 
pro zájemce uskuteční ve čtvrtek ve čtvrtek 22. červ-
na v 15.30 hodin. 

Město dále nabízí k pronájmu obecní byt č. 17 ve 
3. nadzemním podlaží v Jeremenkově ulici č.o. 19, 
č.p. 1571. Byt se sestává z jednoho pokoje (14,43 m2), 
kuchyně (8,43 m2), předsíně (2,80 m2), koupelny 
s WC a sklepa. Způsob vytápění -  ústřední, dálkové, 
způsob ohřevu vody - ústřední, centrální. Podlahová 
plocha bytu, včetně příslušenství, je 30,80 m2. Mě-
síční nájemné činí 1003 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 160 Kč a měsíční zálohy na služby spo-
jené s užíváním bytu na jednu osobu činí 1314 Kč 
(každá další osoba asi 350 Kč). Prohlídka bytu č. 17 
se pro zájemce uskuteční ve čtvrtek ve čtvrtek 22. červ-
na v 16 hodin. 

V pořadí třetí obecní byt č. 9, který místní radni-
ce pronajme, se nachází ve 4. nadzemním podlaží 
v Zahradní ulici č.o. 33, č.p. 2722. Byt se sestává ze 
tří pokojů (20,90 m2, 12,21 m2, 12,17 m2), kuchyně 

(8,50 m2), předsíně (9,12 m2), koupelny, WC, skle-
pa a balkonu. Způsob vytápění -  ústřední, dálkové, 
způsob ohřevu vody - ústřední, centrální. Podla-
hová plocha bytu, včetně příslušenství, je 72,10 m2. 
Měsíční nájemné činí 2361 Kč + nájemné za za-
řizovací předměty asi 110 Kč a měsíční zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 
2338 Kč (každá další osoba asi 500 Kč). Prohlídka 
bytu č. 9 se pro zájemce uskuteční ve čtvrtek ve 
čtvrtek 22. června ve 14 hodin. 

Žádosti o přidělení výše uvedeného bytu je mož-
no podat na majetkoprávní odbor,  MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1 (budova radnice), oddělení správy ma-
jetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písemně volnou 
formou nejpozději do středy 24. června 2009 do 17 
hodin. K žádosti je nutné doložit náležitosti uvede-
né ve „Směrnici Rady města Šumperka k přidělová-
ní obecních bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, majetkoprávní odbor - oddělení sprá-
vy majetku). Informace ke „Směrnici..“ získá každý 
zájemce na úřední desce Městského úřadu Šumperk, 
na internetových stránkách města (www.sumperk.
cz), na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 (budova radni-
ce) na informacích nebo na majetkoprávním odbo-
ru v přízemí (oddělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení nebudou žadate-
lům zasílány poštou, ale budou k dispozici na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, na odboru MJP po schvále-
ní v Radě města 27. července. Žadatel s nejvyšším 
počtem bodů bude po schválení Radou města pí-
semně vyzván k uzavření nájemní smlouvy.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
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Slavnosti připomenou patnáct let partnerství s Bad Hersfeldem
Doslova za dveřmi jsou oslavy nejvýznamnější 

události v dějinách Šumperka, tzv. Šumperského sně-
mu z června roku 1490. Slavnosti města, jež nabídnou 
kromě večerního průvodu městem a ohňostroje i bo-
jová klání, zábavná vystoupení, historický jarmark 
a řadu soutěží, spojila místní radnice již tradičně 
se zahájením letní sezony ve městě. Letošní ročník se 
navíc nese ve znamení patnáctého výročí vzájemného 
partnerství Šumperka a německého Bad Hersfeldu.

Šumperk si připomíná 
významnou historickou událost

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 si 
město připomíná již dvanáctým rokem. Před více 
než pěti stoletími se totiž Šumperk stal místem se-
tkání moravských a slezských stavů, jež zde po smrti 
uherského a českého krále a markrabí moravského 
Matyáše Korvína rokovaly o zachování společného 
postupu při přijímání nového pána a svým postojem 
nakonec pomohly odvrátit rozštěpení zemí Českého 
království. Právě do středověku se budou moci pře-
nést obyvatelé i návštěvníci města v pátek 5. a sobotu 
6. června. 

V pátek večer budou Sady 1. máje dějištěm slavnost-
ní ceremonie na počest významné historické události 
- Šumperského sněmu z roku 1490. Do dobových kos-
týmů se letos opět převléknou i představitelé města 
a vzácní hosté.          Foto: -zk-

Během Slavností města si přijde na své snad každý. Vel-
ké pozornosti se přitom pravidelně těší rytířská klání. 
Chybět nebudou ani letos.        Foto: -zk-

Během akce oslaví partnerská 
města své přátelství

Letošní ročník Slavností města je výjimečný tím, že 
se ponese v duchu patnáctiletého přátelství s Bad Her-
sfeldem. Kromě Badherfeldských zavítají do Šumper-
ka i představitelé nedalekého Würzburgu. Německé 
hosty čeká v pátek dopoledne přijetí na olomouckém 
magistrátu a Krajském úřadu, večer pak účast v histo-
rickém průvodu a setkání v parku. Sobotní program 
hostů zahájí vernisáž výstavy fotografi í, jež představí 
patnáctileté přátelství obou měst. Místní stánek Th á-
lie bude poté hostit veřejné společné zasedání, během 
něhož podepíší zástupci Šumperka a Bad Hersfeldu 
slavnostní memorandum, kterým potvrdí dosavadní 
spolupráci a její pokračování v rámci dalších společ-
ných akcí a projektů. Odpoledne je pak připraven 
promenádní koncert Modré muziky, který začne ve 
14 hodin v Sadech 1. máje u „sovy“. A večer, v 19.30 
hodin, bude klášterní kostel patřit společnému kon-
certu šumperských Motýlů a badhersfeldského sou-
boru pod vedením Uli Meisse. Hosty slavností budou 
samozřejmě i zástupci dalších partnerských měst 
Šumperka - Nysy, Prievidzy a Mikulova.

První den oslav: 
historický průvod a ohňostroj

Centrem veškerého dění šumperských Slavností 
města jsou letos opět Sady 1. máje v prostoru „u koně“. 
Dvoudenní akci odstartují v pátek 5. června v šest večer 
pódiová vystoupení dětí z DDM U radnice a z DDM 
- Vily Doris, Fit aerobik klub Angi Samcové, soubor 
Perchty von Bladen a dalších. V nedalekém muzeu 
bude v té době nezávisle na Slavnostech města probíhat 
Muzejní noc, v jejímž rámci bude v 18.30 hodin zahá-
jena výstava Šumperk - město sportu. Od osmi hodin 
večer pak bude na nádvoří Pavlínina dvora probíhat 
košt mikulovských vín.

Úderem deváté večerní se vydá průvod rytířů, osví-
cený hořícími loučemi a za doprovodu bubnů, z parku 
„od koně“ pěší zónou na náměstí Míru. „Zde herold 

vyzve vedení města, radní, zástupce partnerských 
měst a další k účasti v průvodu,“ popisuje pracovni-
ce oddělení kultury a vnějších vztahů místní radnice 
Martina Holubcová. Představitelé měst v historických 
kostýmech spolu s rytíři by měli před desátou večerní 
dorazit zpět do Sadů 1. máje, kde proběhne slavnost-
ní ceremonie na počest významné historické události. 
„Během ní si kromě jiného připomeneme zbourá-
ní budovy staré radnice a také patnáctileté výročí 
partnerství s městem Bad Hersfeldem,“ prozrazuje 
pracovnice oddělení kultury. Na ohňovou show poté 
naváže o půl jedenácté slavnostní ohňostroj připra-
vený speciálně pro červnovou příležitost.

Sněmovní oslavy lákají 
na bohatý program

Dějištěm hlavního sněmovního veselí se prostor 
„u koně“ stane i v sobotu 6. června. Již od deváté ran-
ní zde budou jarmarečníci nabízet tradiční rukodělné 
zboží a o hodinu později odstartují na pódiu v letním 
divadle divadelní a pouliční vystoupení. „Na pódiu 
umístěném přímo na trávě se představí historické 
kapely a program obohatí i malá přehlídka dobových 
kostýmů,“ podotýká Holubcová a dodává, že od de-
sáté hodiny dopolední budou v prostoru u „koně“ 
probíhat soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. 
Školička starých řemesel, v níž kroužky Domu dětí 
a mládeže U radnice předvedou tradiční řemesla. Na 
své si přijdou milovníci rytířských klání, fakírských 
a orientálních vystoupení, chybět nebudou ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně pro turnajové disciplíny 
středověkých her, vystoupení sokolníků, katovská 
dílna s ukázkami mučících nástrojů či rytířský turnaj 
o Královnu šumperských slavností. A zapojit se bu-
dou moci opět i samotní diváci. „V rámci rytířských 
her pro děti a dospělé si budou moci zájemci osahat 
skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na terče z histo-
rických kuší, luků a vrhacích seker, obléci si drátěnou 
košili a podobně,“ líčí Holubcová a připomíná, že teč-
kou za Slavnostmi města bude již tradičně v 18 hodin 
závěrečné defi lé všech účinkujících. 

 Zuzana Kvapilová

Před pěti lety si města Šumperk a Bad Hersfeld připomněla deset let vzájemného partnerství. Oslavy probíhaly na 
obou stranách. Starostové Hartmuth H. Boehmer a Zdeněk Brož stvrdili trvající přátelství svými podpisy.  
 Foto: archiv MěÚ
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Malá mozaika přátelství českého a německého města

Lullusfest se v Bad Hersfeldu slaví na počest zakladatele města i tamního kláštera mnicha Lulluse už jedenáct 
století. Osmidenní oslavy začínají vždy v ruinách kláštera, o den později se na náměstí zapaluje oheň a městem 
prochází velký průvod. Posledních několik let jsou hosty oslav i Šumperané (na snímku z r. 1996 Modrá muzika). 

V rámci Lullusfestu se běží tzv. „Sauer-Lollslauf “. 
Zástupci Šumperka v něm přitom pravidelně bodují. 
V loňském devátém ročníku si pětice našich sportovců 
doběhla v závodu štafet na desetikilometrové trati pro 
cenné zlato a dařilo se i závodnicím žákovských katego-
rií. Členky atletického oddílu (na snímku modré v po-
předí) se umístily na předních pozicích. 

Šumperk připomíná v Bad Hersfeldu nejen Haus Mährisch - Schönberg, v němž se scházejí bývalí krajané, ale také 
náměstí, pojmenované u příležitosti desetiletého partnerství. 

V polovině prosince již několik let přivážejí Badhers-
feldští do Šumperka náklaďák plný německých tradič-
ních vánočních štol a svařeného vína. Výtěžek z prodeje 
každoročně věnují na dobročinné účely.

V rámci partnerství obou měst se nad očekávání dobře rozvíjí i  spolupráce hasičských dobrovolných sborů (na 3. snímku stanice v Bad Hersfeldu). Není proto divu, že zástupci 
německého města (na 1. snímku starosta Hartmut H. Boehmer) a tamních hasičů nechyběli na loňské narozeninové oslavě temenické jednotky. Ta kromě jiných vyznamenala 
medailí za mezinárodní spolupráci někdejšího velitele hersfeldských hasičů Gerharda Wetlaufera (2. snímek).  Fotografi e na této straně: archiv MěÚ Šumperk
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PROGRAM:

Dále k vidění:
 • Historická střelnice
 • Katovská dílna 
 • Ukázky lidových řemesel
 • Stylový gastroservis 
 • Rytíři a šermíři
 • Sokolníci
 • Komedianti 
 • Malá přehlídka dobových kostýmů

V průběhu celého dne hry a soutěže pro děti a dospělé

Pátek 5. června 2009
18:00 – 21:00 Sady 1. máje „u koně“
 – zahájení slavností, představení místních spolků,
 dětí z DDM U radnice Šumperk, 
 dětí z DDM a ZpDVPP Vily Doris, 
 FIT AEROBIK KLUB Angi Samcové 
 – program provází moderátor
21:00 – 21:45 Průvod účinkujících osvícený hořícími loučemi
 projde pěší zónou k radnici, Herold vyzve vedení 
 města, radní, zástupce partnerských měst a další
 k účasti v průvodu, poté se průvod vrací zpět do parku
 21:45 Slavnostní ceremonie na pódiu v parku
 22:15 Ohňová show
 22:30 Ohňostroj

V rámci oslav 15. výročí partnerství a Slavností města proběhne
košt Mikulovských vín na nádvoří Pavlínina dvora od 20:00 do 01:00.

Sobota 6. června 2009
 9:00 – 18:00 Dobový jarmark
 10:00 Zahájení Slavností města Šumperka 2009
  Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 10:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 11:00 Divadelní a pouliční představení – scéna letního divadla
 12:00 Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 12:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 14:00 Pohádky pro malé a nejmenší – scéna letního divadla
 14:30  Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 15:00 Divadelní a pouliční představení – scéna letního divadla
 16:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše
 17:30 Hudební představení kapely 
  SHODOU OKOLNOSTÍ – pódium na zelené ploše

V rámci oslav 15. výročí partnerství a Slavností města proběhne
promenádní koncert Modré muziky pod vedením Jaroslava Kranicha, 
který se koná od 14:00 do 15:00 „U sovy“.

Město Šumperk Vás zve ve dnech 5. a 6. června na

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA 2009
a

Oslavy 15. výročí partnerství měst Šumperk a Bad Hersfeld

PLAKÁT a2 + bad hersfeld.indd 1 29.5.2009 10:33:47
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Festival ŠPeK Fest nabídne v Pavlínině dvoře hudební delikatesy
Hudební festival v areálu Pavlínina dvoru v Šumperku 

vznikl před čtyřmi lety, a založil tak novou tradici „vel-
kého hudebního festivalu pod širým nebem“. Ten má ve 
městě oživit letní kulturní nabídku nejen mladým hudeb-
ním fanouškům, ale také posluchačům středního věku.

Od počátku se festival vyznačuje originální mnohožá-
nrovou dramaturgií. Diváci se tak setkávají s nečekanou 
fúzí účinkujících z opačných břehů hudebních vod, je-
jichž žánrové zařazení na festivalu mnohdy bere zasvé. 
Například v loňském roce se na jevišti střídaly na prv-
ní pohled nesmiřitelné žánry, jako je duchovní vokální 
hudba (Spirituál Kvintet) s hardrockem (Daily News) 
nebo bluesrock (Buty, Blue eff ect) s hip-hopem (Chuck 
Norris Gang, Gipcy.cz).

Letos již pod novým názvem ŠPeK Fest (podle slan-
gového názvu města Šumperka) se festival chystá pro-
gramově rozmáchnout křídla a nabídne koncerty prvo-
řadých hvězd. Už zahajovací čtvrteční koncert přinese 
ojedinělou kompilaci hudebních směrů. Cimbálovka 
Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou vystoupí společně 
s orchestrem bubeníků Jumping Drums!

Hlavní páteční program bude neméně zajímavý. Vedle 
stálice česko-slovenské populární hudby Mekyho Žbirky 
zazpívá pouze za doprovodu kytary a houslí Aneta Lan-
gerová. Tento unplugged koncert chystá mladá zpěvačka 
speciálně pro šumperský ŠPeK Fest.

Dalším festivalovým „špekem“ bude koncertní show 
skupiny Prince Alfredo and the Varriors, jejímž frontma-
nem je nadaný muzikant - multiinstrumentalista, prvo-
rozený syn královské rodiny v Kongu. Jako silný magnet 
bude veřejnost lákat také funky-jazzový ansámbl J.A.R. 
s Danem Bártou a Romanem Holým. 

Na úvod festivalu vystoupí současný objev Charlie 
Straight z Třince, skupina, která „předskakovala“ na loň-
ském turné slavných Kryštofů a která letos v lednu po-
depsala vydavatelskou smlouvu s gramofi rmou Warner 
Music.

Nově zrekonstruovaný Pavlínin dvůr je prostor velmi 
vhodný pro pořádání této rozsáhlé hudební produkce. 
Uzavřené prostranství dává přehlídce jedinečnou atmo-
sféru, kterou podtrhuje renesanční architektura histo-
rické památky. Mohutné budovy Pavlínina dvora navíc 
pohlcují většinu hluku, takže akce neruší okolí, i přesto, 
že se festival koná v centru města a zvučí jej nejmoder-
nější PA technika. O. Polák, dramaturg DK

Festivaloví účinkující

HRADIŠŤAN: Cimbálová muzika Hradišťan s umělec-
kým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším mo-
ravským cimbálovým kapelám. Pavlica přivedl Hradišťan 
k nadžánrovému hudebnímu pojetí. Jedním ze zajímavých 
počinů bude i vystoupení v Šumperku na ŠPeK Festu. Sou-
bor zde vystoupí nejprve v samostatném bloku a poté i ve 
společném programu s bubeníky Jumping Drums. 

JUMPING DRUMS: Soubor založil profesionální 
bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek a dnes patří, 
zejména díky unikátnímu hudebnímu stylu s prvky „ze-
nového bubnování“, mezi evropskou špičku. Program 
Jumping Drums je strhující ukázkou autorských skladeb 
inspirovaných japonským národním souborem bubení-
ků KODO, ale i brazilskou, africkou, rockovou a taneční 
hudbou. 

J.A.R.: Další úspěšný projekt multiinstrumentalisty 
Romana Holého, který se ve skupině J.A.R. obklopil špič-
kovými muzikanty, jako jsou Dan Bárta, Vrtulník Majkl 
Ví, Oto Klempíř a další. Skupina J.A.R. v Šumperku před-
staví oblíbené hity jako například Bulháři, ale i úspěšné 
singly Superpéro a Doufám. 

MEKY ŽBIRKA: Jedna ze živoucích legend slovenské 

populární hudby. Fanoušci se mohou těšit na dlouhou 
řadu hitů, jako Biely kvet, Láska na inzerát, Balada o pol-
ných vtákoch, Milionkrát, Co bolí to přebolí, Mám rád, 
22 dní, Sněhulák a další. 

ANETA LANGEROVÁ: Mladá zpěvačka okouzlila 
veřejnost v roce 2004 při prvním ročníku soutěže Česko 
hledá Superstar. Od té doby se zařadila mezi nejúspěšněj-
ší tuzemské zpěvačky. Je držitelkou mnoha prestižních 
ocenění. Loni v Šumperku zahajovala republikové turné 
a letos se zde představí v akustické podobě. Její hity zazní 
na ŠPeK Festu ve speciální úpravě pro kytary (A. Lange-
rová, M. Ledvina) a housle (A. Mlinariková). 

PRINCE ALFREDO A THE VARRIORS: Prince Al-
fredo je prvorozený syn konžské královské rodiny. V roce 
2006 se přestěhoval do Prahy, kde se rychle adaptoval na 
místní hudební scénu. Brzy si také našel spoluhráče, kteří 
tvoří jeho kapelu Th e Varriors. Prince Alfredo si píše tex-
ty a hudbu ke všem písním, které on sám žánrově řadí do 

„mezinárodního afro-popu a reggae“. V každém případě 
je to muzika, která donutí každého vstát a tančit! 

BLACKERFEED: BlackerFeed je zčásti britská, zčás-
ti česká kapela. Původně začali v roce 1995, ale kapelu 
rozpustili po pár koncertech. Dali se dohromady znovu 
v roce 2007, avšak první regulérní koncert odehrají prá-
vě až na ŠPeK Festu. Ovlivnily je kapely jako Depeche 
Mode, Th e Chemical Brothers, Sinatra a další. Angličan 
Phillip hrál v několika kapelách a koncertoval nejspíš ve 
všech londýnských klubech. Šumperan Zdeněk Nováček 
začínal jako kytarista a následně strávil pár let v DJ for-
maci ECA, se kterou předskakoval kapelám a DJs jako 
Th e Chemical Brothers, Carl Cox, GetFucked a dalším. 

CHARLIE STRAIGHT: Studentská kapela z Třince 
na sebe upozornila díky předskakování na turné skupi-
ny Kryštof a sám Richard Krajčo jí předvídá úspěšnou 
budoucnost. Na počátku roku 2009 skupina podepsala 
exkluzivní smlouvu s gramofi rmou Warner Music. 
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Vernisáž výstavy 5. června 
 v 18.30 hodin bude součástí „sportovně“ pojaté, v pořadí páté 
 muzejní noci. Výstava potrvá do 16. září.
Hollarova galerie Vodinky, aneb co oči v čisté vodě nevidí - Makrofotografi e
  Leo Bureše Výstava potrvá do 14.6.
 Archeologické objevy v Šumperku - Výsledky záchranných
 výzkumů v roce 2008 v našem městě Vernisáž výstavy, která
  potrvá do 30.9., proběhne 18.6. v 18 hodin. 
Rytířský sál a předsálí  Pavlínin dvůr a rodina Chiari Výstava potrvá do 26.7.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Lea Vivot Výstava potrvá do 31.8.
a nádvoří Pavlínina dvora 
 

Akce v klášterním kostele: 3.6. v 18 hod. - závěrečný koncert smyčcového orches-
tru ZUŠ Šumperk, 4.6. v 18 hod. - Třídní besídka učitelů P. Hrdiny a P. Šímy ZUŠ  
Šumperk, 5.6. v 10.30 hod. - koncert Motýli Šumperk a souboru Bad Hersfeld, 6.6. 
v 19.30 hod. - koncert Motýli Šumperk a souboru Bad Hersfeld, 16.6. v 19 hod. 
- koncert Klasika Viva, 17.6. v 19 hod. - Šumperský dětský sbor, mladší děti, 18.6. 
v 17 hod. - slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk.

Bližší informace: tel. 583 214 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 
hod., so 9-13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je pro veřejnost otevřen út-pá 12-16 
hod., so 10-12 hod., v neděli a v pondělí je  zavřeno. Skupiny nad 10 osob si mohou ob-
jednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 603 174 499 (A. Navrátilová). 
Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. 
V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
3.6. jen v 17.30 hodin  Předčítač, USA, Německo, válečné drama, romantický
3.6. jen v 19.45 hodin  Baader Meinhof Komplex, Německo, drama
4.6. v 17 a v 19 hodin  Noc v muzeu 2, USA, akční, komedie  Hrajeme pro děti
5.-7.6. v 16.30 hodin  Noc v muzeu 2, USA, akční, komedie  Hrajeme pro děti
5.-7.6. jen v 18.30 hodin  Báječný svět shopaholiků, USA, komedie, rodinný
5.-7.6. jen ve 20.30 hodin  Proměny, ČR, drama
8.-10.6. jen v 16.30 hodin  Noc v muzeu 2, USA, akční, komedie  Hrajeme pro děti
8.-10.6. jen v 18.30 hodin  Odpor, USA, válečné drama
11.6. jen v 17.30 hodin  Terminátor - Salvation, USA, sci-fi  thriller
11.6. jen ve 20 hodin  Mezi zdmi, Francie  Artvečer - FK                               
12.-15.6. jen v 18 hodin  Znovu 17, USA, romantická komedie
12.-15.6. jen ve 20 hodin  Terminátor - Salvation, USA, sci-fi  thriller
13.6. jen v 16.30 hodin  Budulínek, ČR  Hrajeme pro nejmenší
16.-17.6. jen v 17.30 hodin  Terminátor - Salvation, USA, sci-fi  thriller
16.-17.6. jen ve 20 hodin  Znovu 17, USA, romantická komedie
18.-21.6. jen v 16 hodin  Bolt - Pes pro každý případ, USA, animovaný rodinný 
 fi lm v ČZ  Hrajeme pro děti 
Vstupné pro děti do 15 let 50 Kč - za fi nanční dar na vstupné pro děti děkujeme 
fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
18.-21.6. jen v 17.45 hodin  Star Trek, USA, sci-fi 
18.-21.6. jen ve 20.15 hodin Milionář z chatrče, Velká Británie, romance, drama
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

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 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  
www.knihovnaspk.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
9.6. od 9 hodin  Práce s keramikou pro seniory a handicapované
11.6. od 14 hodin  Liga proti rakovině  Setkání členek klubu Eva
12.6. od 14 hodin  Hrají Staří kamarádi
16.6. od 16 hodin  Austrálie - Adelaide a stát Victoria  Cestopisná přednáška 
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky uzavřena.

DŮM KULTURY
5.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře  Košt mikulovských vín
10.6. od 19 hodin v G-klubu  Reinkarnace a rodinná karma  Přednáška
12.6. od 21 hodin na letní scéně  Divadlo v parku - Divadlo Šumperk: 
 Mastičkář
13.6. od 15 do 17.30 hodin  Sobotní odpoledne s jógou
 tělocvičně DK (suterén JK)  Cvičení Power jógy
13.6. od 21 hodin v Pavlínině dvoře  Divadlo v parku - Divadlo Šumperk: 
 Hvězdy na vrbě
14.6. od 21 hodin v Pavlínině dvoře  Divadlo v parku - Bratislavské hudobné
  divadlo: Don Quijote podla Sancha 
15.6. od 21 hodin na letní scéně  Divadlo v parku - Východočeské divadlo 
 Pardubice: Brouk v hlavě
16.6. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
 Dominika Hošková, Jiří Hošek
18.6. od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPeK FEST 2009: Hradišťan 
 s Jiřím Pavlicou, Jumping Drums
19.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPeK FEST 2009: Meky Žbirka, J.A.R.,
 Charlie Straight Prince Alfredo (Kongo),
  Blackerfeed, Aneta Langerová (special 
 unplugged koncert)
20.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře  BLUES APERITIV X.
21.6. od 14.30 hodin v Pavlínině dvoře  Velký dětský den
D123 
5. 6. od 21 hodin  Videodiskotéka show teamu Radia Rubi  
  DJ Diana + Jarda Weinlich 
6. 6. od 21 hodin  Retro party  DJ Rosťa Krňávek + Jarda Weinlich
12. 6. od  21 hodin  Videodiskotéka show teamu Radia Rubi  
  DJ Rosťa Krňávek + Jarda Weinlich
13. 6. od  21 hodin  Midnight Sun  DJ Diana + David Bahounek

Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
5.6. v 19.30 hodin  Historky z fastfoodu  VK
6.6. v 19.30 hodin  Sodoma Komora    F, VK 
DIVADLO V PARKU - XVI. ročník festivalu profesionálních divadel pořádá 
 Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk
12.6. od 21 hodin na letní scéně  Divadlo Šumperk: Mastičkář
13.6. od 21 hodin v Pavlínině dvoře  Divadlo Šumperk: Hvězdy na vrbě
14.6. od 21 hodin v Pavlínině dvoře  Bratislavské hudobné divadlo: 
 Don Quijote podla Sancha 
15.6. od 21 hodin na letní scéně  Východočeské divadlo Pardubice: 
 Brouk v hlavě
20.6. v 15 hodin  Princ a Večernice ZŠ Bohutín, pohádka  VK 
20.6. v 19.30 hodin  Sodoma komora    B, VK, X       
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Hayek - „Obrazy“ (malba a fotogramy) 
 Vernisáž výstavy,  proběhne 3.6.  v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Patnáctileté přátelství Bad Hersfeldu a Šumperka 
 ve fotografi i Vernisáž proběhne 6.6. v 10.30 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu
 (fotografi e) Výstava potrvá do 30.6. 

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

H-CLUB
Suterén - divadelní klub, letní zahrádka za divadlem, Komenského 3 
18.6. v 19 hodin  Swing Kvintet Šumperk  Vstupné dobrovolné
19.6. v 19 hodin Posezení u cimbálu - cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
Bližší informace: www.h-club.cz  Vstupné dobrovolné
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DDM U RADNICE
3.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel 
 - karomail Technika falešného smaltu, 
 výroba drobného šperku
6.6. od 9 hodin v Sadech 1. máje  Slavnosti města Ukázka a výuka řemesel
6.6. od 9 hodin v ateliéru DDM  Kurz kresby - fi gura Nutná rezervace míst,
 tel. č. 583 215 395, 777 216 332
7.6. od 15 hodin  Otvírání studánek 
 Sraz na parkovišti u sanatoria
10.6. od 17 hodin v ateliéru DDM  Základy uměleckých řemesel - batika 
 S sebou tričko, bavlněný šátek nebo tašku
11.6. od 15 hodin v dílně DDM  Železniční modelářství
13.6. od 9 hodin v ateliéru DDM  Výroba šperků z drátů a korálek       
20.6. od 9 hodin v ateliéru DDM Kurz kresby - fi gura Nutná rezervace míst. 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
3.6. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
4.6. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
5.6. od 15 hodin v MC na „K“  Volná herna
9.6. od 18 hodin v IT na „K“  Šumperský geocaching Praktické seznámení 
 s turistickou, navigační a internetovou hrou 
12.6. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
12.6. od 16 hodin v AD na „K“  FIMO šperkařská artedílna Výroba náušnic,
  přívěšků a různých šperků 
Pátek 12. - sobota 13. června  Šumperský geocaching 
 Více na www.doris.cz/itecko.htm 
16.6. od 18 hodin v IT na „K“  Šumperský geocaching Praktické seznámení 
 s turistickou, navigační a internetovou hrou 
19.6. od 10 hodin v AD na „K“  Keramika pro maminky s dětmi
19.6.od 15 hodin v MC na „K“  Škapulíř - letní slavnost Letní tvoření 
 a vyrábění pro rodiče s dětmi s posezením
 u táboráku
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.
doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
9.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
11.6.. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce Hrají Tři „K“ 
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou středu vždy od 15 
do 17 hodin  Mateřské centrum
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Kultura/Informace

Muzejní noc se ponese ve znamení sportu
Pátou muzejní nocí se zapojuje 

šumperské muzeum do celostátní 
akce Festivalu muzejních nocí. Její 
první část bude v pátek 5. června od 
17 do 18 hodin patřit ukázkám růz-
ných sportů, například sportovní 
gymnastice, aerobiku, fi t boxu a po-
dobně. V 18.30 hodin pak vernisáž 
zahájí výstavu navanou Šumperk - 

město sportu. Její autor, historik Zde-
něk Doubravský, představí jednotlivé 
sporty, kterými se Šumperk proslavil. 
Následovat bude klasická prohlídka 
výstavních prostor muzea a návštěv-
níci budou moci v přednáškovém sále 
zhlédnout fi lm Lea Vivot všude a ni-
kde. Na nádvoří Pavlínina dvora bude 
od 20 hodin probíhat košt vína.  -red-

Letní podvečery zpříjemní nokturna
Při procházkách naším městem lze 

stále objevovat kouzelná zákoutí, která 
v běhu všedních dní míjíme. Jedním 
z takových míst je Kostelní náměstí. 
Nedávno opravené fresky v arkádách 
farního kostela sv. Jana Křtitele skrývají 
kopie dvou známých nástěnných maleb 
Leonarda da Vinciho „Poslední večeře“ 
a „Kristus na hoře Olivetské“. Při roz-
sáhlé rekonstrukci náměstí se podařilo 
obě tato díla velmi působivě nasvětlit. 
Každý večerní návštěvník je tak pozván 
do světa citu a nekonečné dynamiky 
námětu v kouzelné hře světla a stínu. 

Zapadající slunce nejdelších letních 

dní láká k osvěžení při krátkých večer-
ních promenádách, a tak chceme všem 
Šumperanům nabídnout malé zastave-
ní právě na tomto náměstíčku. Intimita 
prostoru a končícího dne přímo vybízí 
ke komornímu muzicírování. Noční 
hudba - nokturna - se pokusí ozdobit 
atmosféru letních dní v Šumperku. 
Koncerty tohoto „minifestiválku“ mají 
potěšit třeba i jen ty, kteří půjdou ko-
lem a na chvíli se zastaví. Kdo vytrvá 
a bude se cítit s hudbou dobře, může 
postát, posedět a spolu s účinkujícími 
prožít radost z krásy a společného se-
tkání. Vstup je volný. Vít Rozehnal

Program koncertů:
• Pondělí 22. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí/Motýli Šumperk, komor-
ní sbor (sbormistři: H. Stojaníková, T. Motýl) • Středa 24. června ve 20.30 hodin na 
Kostelním náměstí/Grazioso Quintett (um. vedoucí: A. Minář) • Pátek 26. června 
ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí/Žáci žesťového oddělení ZUŠ Šumperk (ve-

doucí: P. Kocůrek) Novaja žizň, Luck, ukrajinský baptistický sbor

Mažoretky a dechové hudby 
se představí na festivalu Hudba bez hranic

Koncert skupiny Čechomor bude jed-
ním z hlavních lákadel pátého ročníku 
festivalu Hudba bez hranic, který se usku-
teční od pátku 12. do neděle 14. června 
na Šumpersku. Šumperané se pak mohou 
těšit na sobotní dopolední průvod měs-
tem a vystoupení jednotlivých souborů 
na tzv. „Točáku“ a „u sovy“ před místním 
muzeem.

„Festival Hudba bez hranic vznikal jako 
přehlídka dechových hudeb a mažoretek. 
Na letošním ročníku ale zazní také jazz, 
ska-punk nebo rock,“ říká organizační 
ředitel festivalu Radim Sršeň. Přehlídku 
odstartuje v pátek 12. června zahajovací 
večer v Dolních Studénkách, na němž 
kromě kapely Čechomor vystoupí také 
zábřežský Moravia Big Band. V sobotu 
od 9.30 hodin projdou dechové hudby 
s mažoretkami centrem Šumperka a od 
deseti do dvanácti hodin budou koncer-
tovat na „Točáku“ a v parku „u sovy“ před 
muzeem. Odpolední program se pak 
bude odehrávat v Dolních Studénkách 

v tamějším kulturním areálu a neděle se 
ponese ve znamení satelitních koncertů 
v okolních obcích Místní akční skupiny 
Šumperský venkov, která je hlavním or-
ganizátorem akce. 

„Loni všechny festivalové akce navští-
vilo pět tisíc lidí. Věříme, že se nám letos 
podaří překonat sedmitisícovou hranici,“ 
plánuje umělecký ředitel festivalu Lubo-
mír Vepřek a prozrazuje, že mezi zahra-
ničními hosty letošního ročníku nebude 
chybět Sebedražská kapela ze Sloven-
ska, polský Dechový orchestr mládeže 
Swarzedz spolu se skupinou mažoretek, 
Bekton Concert Band a mažoretky z Ma-
ďarska a Dechový orchestr z Litvy. „Cel-
kově se na festivalu představí bezmála 
pět stovek účastníků,“ upřesňuje Sršeň 
a dodává, že vstup na všechny akce festi-
valu, s výjimkou koncertu Čechomoru, je 
volný. Podrobný program festivalu spolu 
s informacemi o jednotlivých souborech 
lze nalézt na webových stránkách www.
hudbabezhranic.cz a na plakátech. -red-

Město Šumperk zve děti, mládež a dospělé na akci nazvanou

„ZÁBAVA NA ZÁKLADNĚ CO LUŽE 2009“

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

Program: Poradna zdraví, poradna pro řidiče a bezpečnost silničního 
provozu, Městská policie Šumperk, Armáda ČR, setkání uživatelů 

občanského rádia CB, technika a činnost hasičů, prohlídka základny 
civilní ochrany a Armády spásy, zdravotnická první pomoc a mnohé další. 
Hudba, občerstvení s grilem, bezplatná tombola. Pro „mokrou“ variantu 

budou připraveny stany proti dešti. Vstup zdarma.

„v srpnu 1998 jsem si zlomil páteř po skoku do řeky..., viděl jsem své tělo ležet na 
dně..., cítil jsem se tam „doma“ - byl to nádherný pocit ... prožitek ovlivnil můj život 
ve všech směrech...“  Jan Boštík (1971)

EXISTUJE ŽIVOT PO ŽIVOTĚ?
v sobotu 23. května v 18 hodin ve velkém sále BJB Šumperk 

Přednáška o prožitku klinické smrti - uslyšíme autentické vyprávění mladého 
muže, který se setkal tváří v tvář smrti. 

Více na www.klinickasmrt.cz
Vstup volný

Centrum pro rodinu Šumperk o.s. a netradiční Divasoubor
Vás srdečně zve na netradiční divadelní představení

JAK JSEM ZÁPASIL S VĚTRNÝMI MLÝNY
Kdy: 13.6. v 18.00

Kde: společenské středisko Sever v Šumperku
Společně spolu kamarádí a hrají: Jirka Račák, Zdeněk Pacal, Anna Kallerová, 

Zdena Hlaváčová, Jitka Dvořáková, Věra Soukupová 
z římskokatolické farnosti v Šumperku

Vstupné:  dobrovolné
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