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Město oslavilo historickou událost a přátelství s Bad Hersfeldem

„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte velkou událost, kdy páni moravští a slezští svým 
ujednáním podpořiti ráčili volbu krále našeho, Vladislava Jagellonského,“ obracel se he-
rold, jenž přivedl k radnici historický průvod, na shromážděné občany. Ty zdravil z koň-
ského hřbetu starosta Zdeněk Brož oděný do renesančního kostýmu.  Foto: Z. Kvapilová

Patnáctileté přátelství Šumperka a německého Bad Hersfeldu se bude dále rozví-
jet. Shodlo se na tom vedení obou měst. Své rozhodnutí stvrdili starostové Hartmut        
H. Boehmer a Zdeněk Brož v sobotu 6. června potvrzením stávající dohody. V něm 
se píše: Dne 26. srpna 1994 byla mezi městem Šumperk v České republice a okres-
ním městem Bad Hersfeld ve Spolkové republice Německo uzavřena Dohoda o part-
nerství s cílem nastolit a prohloubit mezi městy Šumperk a Bad Hersfeld přátelské 
styky a spolupráci v duchu vzájemného porozumění. Města Šumperk a Bad Hersfeld 
vyjadřují ochotu i nadále podporovat navazování a udržování kontaktů mezi zá-
stupci vedení obou měst, zástupci společenských, kulturních, církevních, sportovních 
a odborných organizací a zařízení, škol, organizací dospělých i mládeže, zástupců 
obchodu, řemesel a průmyslu s cílem výměny znalostí, zkušeností a informací přispí-
vajících k hlubšímu poznání života obou měst a jejich obyvatel.  Foto: J. Matysová

Slavnostní ceremonii na počest významné historické události – Šumperského sněmu 
z roku 1490 hostily v pátek večer Sady 1. máje. Přítomné pozdravila kromě jiných 
i starostka polské Nysy Jolanta Barska.                              Foto: -zk-

„Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli, 
a mám velkou radost z toho, že se nám 
podařilo spojit nejrůznější zájmové 
skupiny k vzájemným setkáním. Jsme 
tak na dobré cestě k tomu, abychom 
zabránili vzájemnému nedorozumění. 
To je ten pravý důvod k oslavám,“ řekl 
Karl Ernst Wiechers, předseda společ-
nosti Česko-německého porozumění 
Šumperk-Jeseníky.                  Foto: -zk-

Tečkou za letošními Slavnostmi města 
byl večerní koncert šumperských Motýlů 
a německého Chor der Modell- und Ge-
samtschule Obersberg. Konal se v kláš-
terním kostele, památce, kterou pomohly 
vzkřísit i peníze krajanů žijících v hers-
feldském okrese.                  Foto: -jm-

Součástí večerního programu byla i řada 
vystoupení.                  Foto: -zk-

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
tel. 583 213 415

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

Doprava luxusním busem 1.500,-/os,  
dítě do 12 let 1.000,-

Nástupní místa: Jeseník, Šumperk, Zábřeh, 
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Slavkov, Brno, Mikulov

06. 7. - 15. 7. 6.990,- 6.490,-6.490,-
13. 7. - 22. 7. 7.490,- 6.990,-6.990,-
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s bazénem, 7x ubytování s polopenzí 
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Koupaliště je na sezonu připraveno
Pokud bude přát počasí, mohou 

Šumperané chtiví venkovního koupá-
ní zamířit na Bratrušovské koupaliště. 
Do konce června se zde bude koupat 
v pracovních dnech od 13 do 19 ho-
din a o víkendu od 9 do 19 hodin, od 
začátku července bude provoz po ce-
lých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 ho-
din, v srpnu pak od 10 do 19 hodin. 
Areál má přitom nové sociální zázemí 
se sprchami a šatnami, opravou pro-
šly i bufetové „prodejny“, k dispozici 
je rovněž velká terasa pro venkovní 
posezení před občerstvením a pódi-
um. Na koupališti se nacházejí dvě 
hřiště pro míčové hry, dětské hřiště 
s herními prvky a atrakcemi, lanová 
pyramida a jednadevadesátimetro-
vý tobogan, který je zahrnut do ceny 

vstupného. Bazén pro neplavce se pak 
může pochlubit novou atrakcí, kterou 
je vodní trampolína. 

Milovníci vodních radovánek ale 
nepřijdou zkrátka ani v  chladnějších 
dnech. Zamířit mohou do krytého 
bazénu AQUAcentra Na Benátkách. 
Přestože venkovní bazény zůstanou 
v letních měsících zavřené, čerstvé-
ho vzduchu si zde lidé mohou užít. 
V místě někdejšího pětadvacetime-
trového bazénu totiž vyrostla velká 
venkovní terasa s lehátky na slunění. 
Každé pondělí a čtvrtek zde navíc 
probíhá hodina aerobiku. Cvičit se 
začíná vždy v osmnáct hodin. Bližší 
informace k provozu bazénu a Bra-
trušovského koupaliště najdou zá-
jemci na www.aquacentrum.net. -zk-

Šumperští hokejoví fanoušci mají 
další důvod k radosti. Tým místních 
Draků, který se po roční pauze vrátil 
mezi prvoligovou elitu, s devětadevade-
sátiprocentní pravděpodobností posílí 
v nadcházející sezoně extraligoví hráči 
z klubu třineckých Ocelářů. Po třímě-
síčním jednání se vedení obou klubů 
dohodlo na podmínkách úzké spolu-
práce, kterou stvrdí podpisem smlou-
vy. Šumperk by tak měl fungovat jako 
třinecká „farma“ po vzoru kanadsko-
americké NHL. 

„Půjde v podstatě o první farmu 
v České republice. Ofi ciálně zatím takto 
žádné kluby nespolupracují, neofi ciálně 
je to ovšem běžné,“ uvedl manažer klu-
bu Hokej Šumperk 2003 Radek Kučera. 

Pro Šumperk jde o zlomový krok, bude 
totiž mít zajištěný přísun kvalitních hrá-
čů za velmi dobrých podmínek. „Třinec 
nám vyšel maximálně vstříc. Nyní jsme 
domluveni na zhruba šesti lidech, kteří 
u nás budou hrát první ligu a současně 
budou připraveni kdykoliv nastoupit za 
Oceláře. Na druhou stranu i naši hráči 
budou motivováni zahrát si v extralize. 
To vše samozřejmě po dohodě klubo-
vých manažerů,“ podotkl Kučera, který 
v připravované spolupráci vidí i velkou 
příležitost pro šumperské mladé talen-
ty. „Ta motivace by byla obrovská, kluci 
by měli prakticky otevřené dveře do ex-
traligy, pokud tomu samozřejmě bude 
odpovídat jejich výkonnost,“ dodal 
manažer Draků. -zk-

V Šumperku se rodí farma Ocelářů

Hřiště u Komína je hotovo, modernizace dalšího se chystá
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a sítí, prolézací 

hrad, lanové prvky, pískoviště, dětské dopravní hřiště, záze-
mí s lavičkami a altánem zejména pro maminky s malými 
dětmi. To vše nabízí zbrusu nový areál u Komunitního cen-
tra rozvoje lidských zdrojů známěho jako „Komín“.  První 
návštěvníky přivítal areál ve čtvrtek 28. května, „zkouškou 
ohněm“ pak prošel o tři dny později, kdy zde místní Dům 
dětí a mládeže - Vila Doris, jež areál provozuje, uspořádal 
Kloboukový den. 

„Z nového hřiště máme pochopitelně radost, i když je to 
pro nás tak trochu starost navíc,“ říká ředitel šumperské Vily 
Doris Jaroslav Ondráček a dodává, že zrekonstruovaný areál 
nabízí dětem příležitost ke sportování i zábavě.  Dřevěné 
prvky s prolézačkami a skluzavkami, lanové aktivity a také 
dopravní hřiště uvítají především děti od tří do dvanácti let. 
Starší děti i dospělí pak mohou využívat víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, na němž je možné hrát například mí-
čové hry či fl orbal. „Tuto hrací plochu je možné po domluvě 
na určitý termín i rezervovat. Stačí jen zavolat do Vily Do-
ris,“ radí Ondráček. V areálu nechybějí ani dřevěné stoly 
a lavičky a ještě tento měsíc by v zadní části měly vyrůst 
velké kameny pro „horolezení“. „Plánujeme také vytvoření 
malého ohniště,“ prozrazuje ředitel Vily Doris.

Moderní sportoviště je volně přístupné veřejnosti denně 
od osmé ranní až do večerních hodin. „Brána se zavírá pou-
ze přes noc,“ podotýká Ondráček, který se netají určitými 
obavami z možného řádění vandalů. „Řešením by mohlo 
být průběžné monitorování areálu pomocí kamerového 
systému,“ soudí ředitel Vily Doris.

Realizace hřiště, jež je dílem šumperské fi rmy Fortex-
AGS, přišla na šest a půl milionu korun, z nichž velkou část 
pokryla evropská dotace. Místní radnici se totiž podařilo 
získat dvaadvacet milionů korun z Regionálního operační-
ho programu určeného na rozvoj infrastruktury pro volno-
časové aktivity. Kromě prostoru u Komína tak bude moci 
ještě letos proměnit v moderní sportoviště hřiště u základní 
školy v Šumavské ulici, jež bude sloužit nejen školákům, ale 
i veřejnosti. V současné době přitom již probíhá výběrové 
řízení na dodavatele s tím, že přestavba by měla proběhnout 
o nadcházejících prázdninách. „Modernizace bude napří-
klad zahrnovat novou běžeckou dráhu a hřiště s umělým 
povrchem, vrhačské sektory, dopadové zóny, dětské hřiště 
a mobiliář,“ prozrazuje šumperský místostarosta Petr Su-
chomel a připomíná, že v letošním rozpočtu město vyčle-
nilo na fi nancování realizace první etapy obnovy povrchů 
sportovišť a jejich zpřístupnění veřejnosti čtyři miliony. Do 
budoucna pak chce podle něj postupně proměnit ještě další 
čtyři hřiště u základních škol.

„Projekty na rekonstrukci sportovišť jsou připraveny 
s tím, že jsme respektovali požadavky jednotlivých škol. 
Některé tak například počítají s vybudováním běžeckých 
oválů s umělým povrchem, fotbalových či volejbalových 
hřišť, jiné s dráhou pro in-line, hřiště u školy na Sluneční 
pak bude zaměřeno na atletiku,“ říká místostarosta. O pe-
níze na realizaci dalších etap se bude město ucházet v násle-
dujících výzvách k předkládání žádostí. -zk-

Zmodernizované hřiště u „Komína“ se slavnostně otevřelo ve 
čtvrtek 28. května. A nechyběli u toho ani první malí návštěv-
níci.  Foto: B. Vavruša

Na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem je možné hrát 
i fl orbal.  Foto: B. Vavruša

V Příčné ulici vyrostl 
nový sběrný dvůr

Již na dvě místa ve městě mohou Šum-
perané vozit nejrůznější odpad ze svých 
domácností. Díky více než desetimilio-
nové dotaci od Evropské unie a od Stát-
ního fondu životního prostředí se totiž 
místní radnici podařilo vybudovat nový 
sběrný dvůr v Příčné ulici. Otevřeno má 
sedm dnů v týdnu a na rozdíl od dvora 
v Anglické ulici je zde možné ukládat 
i objemnější odpad.

„Jde o moderně vybavený a průjezdný 
sběrný dvůr, jenž splňuje veškeré součas-
né parametry a občanům města nabízí 
vysoký uživatelský standard,“ řekl během 
slavnostního otevření dvora šumperský 
místostarosta Petr Suchomel a připo-
mněl, že náročnou investici zrealizoval 
Šumperk díky evropské dotaci z operač-
ního programu Životní prostředí ve výši 
10,27 milionu korun. Ze Státního fondu 
životního prostředí pak dostalo město 
více než šest set tisíc a ve svém rozpoč-
tu vyčlenilo na spolufi nancování téměř 
dva miliony. „Věřím, že toto nové sběrné 
místo podpoří ještě lepší třídění a že lidé 
už konečně přestanou vyvážet odpad do 
lesů a kolem silnic. V této souvislosti jed-
náme také o spolupráci s okolními obce-
mi, které by se mohly do našeho systé-
mu zapojit,“ doplnil Suchomela starosta 
města Zdeněk Brož.

Do budování sběrného dvora v Příčné 
ulici se šumperská společnost Fortex-
AGS, jež zvítězila ve veřejném výběro-
vém řízení na dodavatele stavby, pustila 
loni v září a hned na počátku ji „zbrzdil“ 
archeologický průzkum. Ten přinesl pře-
kvapivé poznatky o osídlení této oblasti 
v pozdní době bronzové. „Ačkoliv jsme 
původně plánovali realizaci zpevněných 
ploch bez fi nálové úpravy do zimy, poda-
řilo se nám pouze odkrýt povrchy a po-
ložit první vrstvu. Ta se pak musela na 
jaře sanovat, neboť namokla a namrzla,“ 
uvedl ředitel divize stavební výroby spo-
lečnosti Fortex-AGS Michal Konečný.

 Pokračování na straně 5
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Město oslavilo historickou událost a přátelství s Bad Hersfeldem
Nejen důležitou historickou udá-

lost v dějinách města, ale také pat-
náctileté přátelství s německým 
Bad Hersfeldem si první červnový 
víkend připomněli obyvatelé Šum-
perka. Obě významná výročí oslavili 
opravdu velkolepě. Zatímco v pátek 
se vrátili do středověku, sobota nepa-
třila  pouze historii, ale i současnosti 
a především budoucnosti. Předsta-
vitelé obou partnerských měst totiž 
stvrdili svými podpisy dohodu o další 
vzájemné spolupráci.

Historickou událost si Šumperk 
připomněl podvanácté

Do středověkého hávu se město 
Šumperk odělo první červnový ví-
kend. Tradiční Slavnosti města, jež 
zahájily v pátek 5. června průvod ry-
tířů a slavnostní ceremonie v Sadech 
1. máje spojená s velkolepým ohňo-
strojem, se již tradičně nesly v duchu 
tzv. Šumperského sněmu z června 
roku 1490. Tehdy město hostilo set-
kání moravských a slezských stavů, 
jež zde po smrti uherského a českého 
krále a markrabí moravského Ma-
tyáše Korvína rokovaly o zachování 
společného postupu při přijímání no-
vého pána a svým postojem nakonec 
pomohly odvrátit rozštěpení zemí 
Českého království. 

Davy lidí zaplavily Sady 1. máje již 
během pátečního podvečera. Mnozí 
zde zhlédli pódiová vystoupení, jiní se 
vydali do nedalekého muzea, v němž 
v té době nezávisle na Slavnostech 
města probíhala Muzejní noc spojená 
s vernisáží výstavy Šumperk – město 
sportu, další pak přímo od volebních 
uren zamířili na nádvoří Pavlínina 
dvora koštovat výborné víno z Miku-
lova, které sem partnerské město Šum-
perka u příležitosti oslav přivezlo.

Úderem deváté večerní se pak 
průvod rytířů, kejklířů a tanečníků, 
osvícený hořícími loučemi, vydal za 
doprovodu bubnů z parku „od koně“ 
k radnici. Zde v jeho čele stanuli 
místní „konšelé“ spolu s hosty z part-
nerských měst Bad Hersfeldu, Nysy, 
Prievidzi a Mikulova. Oděni do histo-

rických kostýmů kráčeli za hnědákem, 
nesoucím v sedle starostu Zdeňka Bro-
že. V Sadech 1. máje se poté odehrál 
tradiční ceremoniál přijetí stavů, na 
který navázala vystoupení hostů a vel-
kolepý ohňostroj, jenž město pojalo 
jako poctu patnáctiletému partnerství 
s městem Bad Hersfeldem. 

Sobotní Slavnosti města pak kromě 
rytířských klání a zábavných vystou-
pení nabídly rovněž jarmark a řa-
du soutěží pro malé i velké. Součástí 
programu bylo odpolední vystoupení 
Modré muziky před budovou muzea 
a večerní koncert Motýlů a německé-
ho sboru v klášterním kostele. 

Šumperany láká
 do Bad Hersfeldu výstava

Patnáctileté přátelství Šumperka 
a německého Bad Hersfeldu se bude 
dále rozvíjet. Shodlo se na tom vede-
ní obou měst. Své rozhodnutí stvrdili 
starostové Zdeněk Brož a Hartmut   
H. Boehmer v sobotu 6. června potvr-
zením stávající dohody. Slavnostnímu 
aktu předcházelo zahájení výstavy fo-
tografi í, jež Šumperanům německého 
partnera přibližuje.

„Když jsme připravovali program 
oslav, přišlo nám jako dobrý nápad 
přivézt do Šumperka kousek Bad Her-
sfeldu. S více než stotřicetičlennou 
delegací tak přijely i nádherné obrazy 
a fotografi e,“ zahájil výstavu v míst-
ním stánku Th álie šumperský sta-
rosta Zdeněk Brož. Partnerství měst 
znamená podle německého starosty 
Hartmuta H. Boehmera, že se lidé se-
tkávají a poznávají. „Víme, že jen málo 
Šumperanů mělo příležitost zavítat 
do Bad Hersfeldu. Třiatřicet fotografi í 
a vyobrazení města, které jsou dílem 
našeho uměleckého spolku, by mohlo 
podnítit chuť k návštěvě města. Vždyť 
nejsme zase tak daleko,“ řekl první 
muž Bad Hersfeldu. Přestože se toto 
starobylé město na první pohled od 
Šumperka liší, má co nabídnout - kro-
mě lázní zaujme hrázděnou architek-
turou, skloubením starého s novým 
a řadou cenných památek, včetně ruin 
kláštera z 12. století. 

Partnerství Šumperských 
a Hersfeldských se bude rozvíjet

Během slavnostního zasedání v sá-
le divadla, jež na vernisáž výstavy na-
vázalo, hovořil Hartmut H. Boehmer 
o složitosti česko-německých vztahů, 
vyplývající z historického zatížení obou 
národů - počínaje nacismem až po 
poválečné vystěhování Němců. „Je ne-
sporné, že mnozí Němci se nechali ob-
loudit a vůči násilí se stavěli lhostejně, 
případně ho podporovali nebo byli pří-
mo jeho strůjci. Na druhou stranu po-
válečná doba byla k občanům německé 
národnosti také velmi nespravedlivá 
a někteří odsunutí sudetští Němci se pro-
to i dnes staví k partnerství českých a ně-
meckých měst kriticky,“ uvedl Boehmer 
a dodal, že hersfeldská radnice již pěta-
padesát let podporuje setkání někdejších 
obyvatel Šumperka, kteří se k rodnému 
městu stále hlásí.

„Po revoluci se nás Willi Daschke 
a Willi Sesselmann, kteří byli odsunuti, 
začali ptát, zda chceme k tomuto tématu 
stále mlčet. Díky podnětu vlasteneckých 
spolků a organizací jsme pak 26. srpna 
roku 1994 podepsali se Šumperkem do-
hodu o partnerství,“ připomněl starosta, 
podle něhož spleť pojetí dějin, emocí 
a nedorozumění obepíná cestu ke smí-
ření jako hustá trnová koruna. „Nelze 
ji prorazit mávnutím ruky, stejně jako 
nelze přetvářet dějiny. Můžeme se z nich 
ale poučit. Neměli bychom si však sypat 
popel na hlavu, ale naopak nastartovat 
společnou evropskou budoucnost,“ zdů-
raznil Boehmer, podle něhož se během 
patnáctiletého vztahu obou měst mno-
hé změnilo. Díky četným setkáním se 
z partnerství vyvinulo přátelství. „Nabízí 
se otázka, proč by se měl mladý člověk ze 
Šumperka zajímat právě o Bad Hersfeld, 
když má tak blízko Vídeň. Možná pro-
to, že chceme mladým lidem z vašeho 
města dát evropskou nabídku – přijďte 
žít a pracovat na určitou dobu do naše-
ho města. Budeme vás podporovat, a to 
i fi nančně. To je naše vize a v tom vidíme 
budoucnost našich vztahů, stejně jako 
v překonávání hranic ve způsobu myšle-
ní lidí,“ uzavřel hersfeldský starosta.  
 Pokračování na straně 6

Výstava fotografi í, obrazů a tzv. Faus-
tových boxů v prostorách divadla před-
stavuje Šumperanům partnerský Bad 
Hersfeld. „Doufám, že jejím prostřednic-
tvím získají návštěvníci povědomí nejen 
o kráse našeho města, ale i o lidech, kteří 
v něm žijí,“ řekl během vernisáže hers-
feldský starosta.

Ingeborg Kielová musela ze Šumperka 
odejít s rodiči jako dvouleté dítě. „Moje 
maminka je pro mě symbolem partner-
ství obou měst, protože pracovala nej-
dřív na radnici v Šumperku a pak po 
odsunu v Bad Hersfeldu. Moje srdce tak 
dnes tluče pro obě radnice,“ přiznala In-
geborg Kielová.

Letošní slavnosti se nesly ve znamení 
patnáctileté spolupráce s německým Bad 
Hersfeldem. Členové početné delegace 
zamířili během soboty i do Sadů 1. máje, 
kde probíhal bohatý program. 

Návštěvníci sobotních Slavností města, 
kteří nahlédli do katovské dílny, si mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet také středově-
kou torturu. 
 Fotografi e na této straně Z. Kvapilová

Své umění předváděli během sněmov-
ních slavností i tanečníci.

Průvod rytířů prošel městem za svitu 
loučí a doprovodu bubnů. 

Hersfeldský starosta Hartmuth Boehmer 
i jeho radní si do Šumperka přivezli kos-
týmy, které používají během slavného 
říjnového svátku Lullusfest. 
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Na Rapotínské stráni se 

pojedou závody horských kol

Rapotínská stráň bude první červen-
cový víkend hostit hned dva významné 
závody horských kol. V sobotu 4. čer-
vence se zde pojede pátý závod MEA-
TFLY Moravské 4x ligy, o den později 
pak druhý závod ZNOVÍN 4x Cupu, 
neboli Českého poháru.

Po oba dny se očekávají tvrdé sou-
boje loket na loket, tělo na tělo. Na 
Rapotínskou stráň zavítá vítěz světo-
vého poháru Michal Prokop a dalších 
více než padesát závodníků z Čech 
i okolních zemí, jež sbírají úspěchy 
po celém světě. Tento „motocross“ 
na kole slibuje nevšední adrenalino-
vý zážitek, který si mohou vyzkoušet 
i mladí příchozí v otevřené kategorii 
od deseti do šestnácti let.

V sobotu 5. července se začíná 
trénovat ve 12 hodin, vlastní závod 
odstartuje v 15 hodin a v 19.30 ho-
din je na programu Fourcross Party. 
V neděli 6. července je pak trénink 
naplánován od 10.30 hodin a začátek 
závodu na 14 hodin. L. Vašát

Během muzejní noci
 se sportovalo i koštovalo

Ve sportovním duchu se nesla šum-
perská muzejní noc, jež proběhla prv-
ní červnový pátek v Pavlínině dvoře, 
v němž místní Vlastivědné muzeum 
sídlí. Muzejníci se během ní drželi 
hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“ 
a veřejnosti nabídli nejen ukázky spor-
tovních odvětví na pódiu postaveném 
na nádvoří, ale také módní přehlíd-
ku dobového sportovního oblečení 
a soutěže, které mohli návštěvníci ab-
solvovat při noční prohlídce muzejní 
expozice. Po sportovním výkonu se 
pak mohli občerstvit na nádvoří, na 

němž probíhal košt vína. To přivezli 
do Šumperka zástupci partnerského 
města Mikulova u příležitosti probí-
hajících Slavností města. 

Sportování od rekreačního až po 
závodní připomíná v místním muzeu 

i výstava Šumperk – město sportu, 
jež byla zahájena právě u příležitosti 
v pořadí již páté muzejní noci. Ve vý-
stavní síni se představují více než dvě 
desítky sportů, z nichž mnohé se mo-
hou pochlubit vynikajícími výsled-
ky. Nemohou zde tak chybět takové 
osobnosti, jako jsou olympijští vítězo-
vé hokejista Jiří Dopita a akrobatický 
skokan Aleš Valenta, mistryně světa 
ve fi tness Gabriela Kubešová a basket-
balová mistryně Evropy Ivana Večeřo-
vá, ti dříve narození pak na fotogra-
fi i nepochybně poznají šumperskou 
gymnastku Ludmilu Švédovou, která 
přivezla ze soutěže družstev na Olym-
piádě v Římě v roce 1960 stříbrnou 
medaili. Výstava, na jejíž realizaci se 
podílejí také různé sportovní oddíly, 
místní radnice a městská knihovna, je 
v muzeu k vidění do 16. září.

Policisté zadrželi výrobce 
pervitinu

Další ránu zasadili výrobcům a dis-
tributorům drog šumperští policisté. 
Po několikaměsíčním sledování zadr-
želi koncem května jednatřicetiletého 
muže, jenž zásoboval pervitinem de-
sítky lidí ze Šumperska. Muž, který 
bydlel v pronajatém bytě v Šumperku 
a jenž patřil k významným výrobcům 
této drogy, je obviněn z trestného činu 
nedovolené výroby a držení omam-
ných a psychotropních látek a v sou-
časné době je ve vazbě. Na soud si ve 
vazbě počká i muž z Bruntálska pode-
zřelý z prodeje zmíněného pervitinu, 
jehož vyšetřují tamní policisté.

„Víme, že zadržený muž vařil dro-
gu nejméně od loňského listopadu na 
několika místech. Během domovních 
prohlídek a kontroly dalších prostor 
jsme zajistili dvě kompletní varny. 
Jednu v šumperském bytě a druhou 
v garáži u odběratele,“ uvedl šumper-
ský kriminalista Petr Kolář. K výrobě 
pervitinu používal obviněný podle něj 
nejprve modafen, solutan a další léky 
obsahující metamfetamin. Po zpřísně-
ní volného prodeje v lékárnách letos 
v květnu se pak zaměřil na medika-
menty, které se do Česka dostávají 
hlavně z Polska, kde jsou volně pro-
dejné. 

Zatýkání pachatele probíhalo 
v chatové oblasti nedaleko Šumperka 
za dramatických okolností. Muž se 
zamkl v autě a hrozilo nebezpečí, že 
se pokusí ujet. „Vůz jsme obstoupili, 
muž pak po domluvě otevřel a vzdal 
se,“ popsal kriminalista. Zadržený 
výrobce ovšem při vyšetřování ne-
spolupracuje a odmítá se k čemukoliv 
vyjádřit. „Tvrdí, že vybavení pro výro-
bu drog našel. Máme však výpovědi 
svědků a vybrané nalezené předměty 
projdou expertizou v laboratoři ve 

Frýdku-Místku,“ podotkl Kolář a do-
dal, že obviněnému hrozí trest odnětí 
svobody v rozmezí od dvou do deseti 
let. Muž má za sebou navíc již stíhání 
pro majetkovou i drogovou trestnou 
činnost.

Odhalování výrobců pervitinu je 
podle policistů poměrně složité, není 
totiž třeba žádné speciální vybavení 
a většina varen je mobilních. Letos 
přitom šumperští policisté zajistili tři 
varny, loni jich odhalili sedm.  -zk-

Névová poradna funguje již 
jednou týdně

Névová poradna, jež byla otevřena 
v rámci kožního oddělení Šumperské 
nemocnice, rozšířila svou ordinační 
dobu. Zatímco dosud fungovala pou-
ze jednou za čtrnáct dní, nyní mohou 
lidé využívat jejích služeb každý tý-
den, a to ve středu od devíti do deseti 
hodin dopoledne. 

K rozšíření ordinační doby v po-
radně, v níž lidé konzultují své pro-
blémy se znaménky a pigmentovými 
skvrnami, vedl místní nemocnici 
stále se zvyšující počet pacientů. 
Ti přicházejí nejčastěji se změnami 
v pigmentových névách. „Poradna 
je určena pro každého, kdo si chce 
v rámci prevence nechat prohlédnout 
kožní, zejména pigmentové změny. 
Pacienti by měli přijít hned, jakmi-
le zaznamenají zvětšování, svědění 
nebo barevné změny v pigmentové 
lézi či nově vzniklý podezřelý projev 
na kůži,“ zdůraznil primář kožní-
ho oddělení Lubomír Drlík s tím, že 
k návštěvě névové poradny není po-
třeba doporučení praktického lékaře. 
Stačí se pouze objednat na telefon-
ním čísle 583 332 551. „V souvislosti 
s nadcházejícími letními měsíci bych 
rád připomněl, že je třeba dát si pozor 
zejména na náhlé spálení pokožky 
sluncem,“ dodal Drlík. -zk-

Pars nova dodá Českým 
drahám desítky 

modernizovaných vozů

Osmašedesát dvouvozových moto-
rových jednotek Regionova a sedm-
náct řídících vozů, které umožní 
spolu s čtyřnápravovými motoro-
vými a vloženými vozy vytvoření 
vratných souprav, dodá Českým dra-
hám do konce roku 2010 šumperská 
společnost Pars nova. České dráhy 
s výrobcem uzavřely koncem května 
příslušné kontrakty. Jde o velmi vý-
znamnou zakázku, která v době pro-
bíhající hospodářské krize zajišťuje 
jistotu pracovních příležitostí v regi-
onu s vysokou nezaměstnaností nej-
méně do konce příštího roku.  -red-

Policisté darovali krev

Ti, kteří první červnové úterý za-
vítali na Transfuzní službu Šumperk, 
museli mít pocit, že se omylem dosta-
li na policejní oddělení. Čekárna totiž 
byla mezi sedmou a devátou hodinou 
ranní plná mužů a žen v uniformách. 
Třiadvacet policistů a policistek 
z různých oddělení šumperského 
okresu a tři civilní zaměstnanci při-
šli v tento den k bezplatnému odběru 
krve. Někteří z nich jsou přitom pra-
videlnými dárci krve.

„Odběr se uskutečnil v rámci akce, 
jež probíhala začátkem června v Olo-
mouckém a Moravskoslezském kraji 
pod názvem Severomoravští policis-
té darují krev. Chceme tak vyjádřit, 
že policisté slouží společnosti a ob-
čanům nejen v rámci svého povolání, 
ale že jsou ochotni darovat mnohem 
víc a pomoci k záchraně zdraví a ži-
vota i touto formou,“ uvedl šumper-
ský policejní mluvčí Miloslav Svatoň. 
Současně zdůraznil, že mezi šumper-

skými policisty a civilními zaměst-
nanci policie je řada pravidelných 
dobrovolných dárců. „Červnové akce 
se zúčastnili i jeden držitel bronzové, 
dva držitelé stříbrné a čtyři držitelé 
zlaté Jánského plakety. Tento projekt 
navíc přivedl do jejich řad i dalších 
sedm „nováčků“, kteří darovali svoji 
krev poprvé,“ podotkl Svatoň.

„Přestože se neustále zvyšuje počet 
prvodárců, stále pociťujeme nedosta-
tek především minusových krevních 
skupin,“ uvedla ředitelka Transfuzní 
služby Marie Urbánková. Ta připo-
mněla, že zájemci o darování krve či 
plazmy se mohou objednávat telefo-
nicky na číslech 583 333 814-15 nebo 
elektronickou poštou na adrese evi-
dence.spk@tslspk.cz. K dispozici jsou 
také internetové stránky www.trans-
fuznisluzba.cz. Díky otevření nového 
plazmaferetického centra se rozšířily 
také odběry plazmy, které nyní pro-
bíhají od pondělí do pátku. Dárci 
plazmy se přitom mohou objednávat 
na telefonním čísle 583 333 811. 
 -zk, tz-

Sportovní úbory předvedli zaměstnan-
ci muzea. U diváků sklidili nadšený 
aplaus.                                  Foto: -zk-

Darovat krev přišlo na šumperskou 
Transfuzní službu třiadvacet policistů 
a policistek.  Foto: archiv
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Pokračování ze strany 2 
V zimních měsících se podle Konečného rekonstruovala 

administrativní budova, v níž se vyměňovala okna a dělaly 
nové omítky a podlaha. „Termín dokončení se ale podaři-
lo dodržet, v současné době probíhá zkušební provoz a do 
konce června by měl být areál zkolaudovaný,“ podotkl Ko-
nečný a prozradil, že fi rma chce nový areál navrhnout na 
udělení Ceny města v kategorii novostaveb za letošní rok.

V současné době se v novém sběrném dvoře vybave-
ném vyzdviženou váhou na vozidla, kterou v nejbližších 
dnech doplní ocelové rampy a jež má nosnost třicet tun, 
nachází dvanáct kontejnerů. Jejich objem se pohybuje od 
čtrnácti do čtyřiceti kubíků a určené jsou na různé druhy 
odpadu. Kromě stavební suti, jejíž množství je omeze-
no na dvě stě kilogramů na osobu a měsíc, zde mohou 
lidé uložit odpad biologický, vyřazená elektrozařízení, 
a to elektroniku i elektrotechniku, pneumatiky, svítidla, 
zářivky a také nebezpečný odpad, jako jsou například 
oleje, barvy či léky. „Samostatnou kapitolou je objemný 
odpad. Ten nebylo možné ve dvoře v Anglické ulici uklá-
dat a občany jsme posílali přímo na skládku. V novém 
dvoře je ale k dispozici válcový drtič, který si i s tímto 
odpadem poradí,“ uvedl Vladimír Hošek z oddělení od-
padu a ovzduší odboru životního prostředí místní radni-
ce. Současně zdůraznil, že do nové sběrny by lidé neměli 
vozit kovošrot. Na rozdíl od dvora v Anglické ulici, jenž 
funguje jako sběrné místo i výkupna, provozovatel areálu 
v Příčné ulici, jímž je společnost SITA CZ, železo a barev-
né kovy nevykupuje.

Nový sběrný dvůr v Příčné ulici je v provozu sedm 
dnů v týdnu s výjimkou svátků, kdy je zavřeno. Od pon-
dělí do pátku je otevřeno od osmi do sedmnácti hodin, 
v sobotu a v neděli pak od osmi do dvanácti hodin. Stejně 
jako ve dvoře v Anglické ulici, jenž funguje i nadále, mo-
hou i zde Šumperané odevzdat odpad bez poplatku. Stačí 
pouze předložit doklad totožnosti s vyznačeným trvalým 
bydlištěm v Šumperku. „Nový sběrný dvůr by měl sloužit 
zejména lidem bydlícím v této části města. Jeho vybudo-
váním se tak vytvořila dostatečná kapacita pro sběr a li-
kvidaci odpadů ve městě,“ podotkl na závěr Hošek. 

 Z. Kvapilová

Zastupitelé se sejdou zítra

Naposledy před dvouměsíčními letními 
prázdninami se sejdou zítra ke svému jednání 
šumperští zastupitelé. Projednat by měli plně-
ní plánu investiční výstavby k 31. květnu a ta-
ké časový plán a program schůzí Rady města 
a svých zasedání ve druhém pololetí letošního 
roku. Seznámí se rovněž se zprávami o naklá-
dání s komunálními odpady, o stavu životního 
prostředí ve městě v loňském roce a o úrovni 
příjmů z daní a poplatků. Chybět nebudou ani 
finanční materiály a také řada majetkopráv-
ních záležitostí města. Jednání Zastupitelstva 
města Šumperka začíná ve čtvrtek 18. června 
v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví 
městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

O dopravních uzavírkách 
informuje web

Informace o aktuálních dopravních uzavír-
kách v Šumperku najdou zájemci na webových 
stránkách města www.sumperk.cz. V sekci 
Komunální služby a podsekci Komunikace 
informuje místní radnice nejen o termínu, 
úseku a délce uzavírky, ale také o objízdné 
trase a důvodu uzavření dané komunikace.
 -zk-

K urnám přišla necelá třetina šumperských voličů
Ve znamení průměrné volební účasti a vítězství Ob-

čanské demokratické strany se v Šumperku nesly druhé 
volby do Evropského parlamentu. Na rozdíl od regionu 
i celého Olomouckého kraje, v nichž se z prvenství ra-
dovali sociální demokraté, se město vybarvilo více do 
modra. K volebním urnám se přitom vydalo šest a půl ti-
síce občanů, což představuje 28,28%. Účast tak byla velmi 
podobná jako v eurovolbách před pěti lety (27,6%).

Nejvíce příznivců mají v Šumperku občanští demo-
kraté, jež získali 1920 hlasů (29,6%) a zvítězili v osmnácti 
ze třiceti okrsků. Za ODS přitom nejvíc „bojovali“ ob-
čané v okrsku č. 19, jehož sídlo bylo ve školní budově 
v ulici 8. května (42,3% hlasu), v dalších čtrnácti okrscích 
získala tato strana více než třicet procent hlasů. Méně než 
dvacetiprocentní podporu pak mají občanští demokraté 
ve čtyřech okrscích (č. 13, 16, 18 a 30) - na celé čáře to 
přitom „projeli“ u obyvatel Domova důchodců (10,18% 
hlasu).

Druhou příčku obsadili ve městě ziskem 1689 hlasů 
(26,04%) sociální demokraté, kteří porazili ODS v jede-
nácti okrscích, v osmi případech s více než třiceti pro-
centy (nejvíce v okrsku č. 16 – 35,5% hlasu). Remízou 
skončily volby v okrsku č. 17, v němž obě strany získaly 
po šestasedmdesáti hlasech (32,34%). 

V pořadí třetí KSČM volilo v Šumperku devět set 
jednasedmdesát občanů (14,97%). Nejvíce hlasů přitom 

komunisté získali v okrsku č. 30, do kterého spadá místní 
Domov důchodců (25% hlasů), dvacetiprocentní hranici 
pak překročili v okrscích č. 16, 18, a 27 a pouze v jednom 
okrsku obdrželi méně než deset procent (8,46% hlasu - 
okrsek č. 19). 

Lidovcům, kteří oslovili 498 voličů (7,68%), se dosta-
lo největší podpory od obyvatel místního Domova dů-
chodců (okrsek č. 30 – 18,5% hlasu), v dalších pěti okrs-
cích si vybojovali více než desetiprocentní přízeň a pod 
pět procent klesla jejich obliba v sedmi okrscích. 
Zcela přitom KDU-ČSL propadla v okrsku č. 2 
(1,99% hlasu). 

Podobně jako v dalších částech repub-
liky také v Šumperku „projela“ volby 
na celé čáře vládní Strana zelených. 
Svůj hlas jí dalo čtyřiaosmdesát voli-
čů (1,29%). Nejvíce se tato stra-
na přiblížila pětiprocentní hra-
nici pouze v okrsku č. 6, v němž 
ji volilo deset občanů 
(4,71% hlasu). 

Úspěšnější v získá-
vání voličů než Strana 
zelených byly celkem 
čtyři strany – Suve-
renita (4,19%), jež ve 

dvanácti okrscích získala více než pět procent (nejvíce 
okrsek č. 12 – 7,32% hlasu), dále Strana svobodných ob-
čanů (2,5%), Věci veřejné (2,28%) a Starostové a nezávislí 
– Vaše alternativa ((1,77%). 

Naprostý propad pak zaznamenaly v Šumperku Česká 
strana národně socialistická (žádný hlas), Česká strana 
národně sociální, Liberálové.CZ, Strana demokracie 
a svobody a Lidé a Politika (všechny po 2 hlasech, 0,03%) 
a také Strana svobodných demokratů a Spojení demo-
kraté – Sdružení nezávislých (po třech hlasech, 0,05%).

Volební účast byla letos v Šumperku 28,28 procenta 
voličů, tedy nepatrně vyšší než je celorepublikový prů-
měr. Lístek do urny zde vhodilo 6528 lidí z celkových 

23081 potenciálních oprávněných voličů. Nejméně 
jich přitom přišlo do volební místnosti v temenické 
hasičské zbrojnici – ze 633 voličů bydlících v ulicích 
Pod Senovou, Temenické a Sládkově z okrsku č. 26 
přišli pouze sto čtyři (16,43%). Republikový i kraj-
ský průměr již tradičně vysoce překonal okrsek č. 30, 
v němž z 211 voličů z Domova důchodců odevzdalo 

svůj hlas sto osm (51,18%), čtyřicetiprocentní hranici 
pak překročil ještě okrsek č. 14 (40,63%).  Z. Kvapilová

V Příčné ulici vyrostl nový sběrný dvůr

Výsledek voleb do Evropského parlamentu 

Nový sběrný dvůr v Příčné ulici se otevřel začátkem 
června slavnostním přestřižením pásky. Sloužit by měl 
zejména lidem bydlícím v této části města.  Foto: -zk-

Česká republika

ODS  ....................... 31,45%
ČSSD ...................... 22,38%
KSČM ..................... 14,18%
KDU-ČSL .................7,64%

Olomoucký kraj

ČSSD ...................... 26,11%
ODS  ....................... 24,95%
KSČM ..................... 15,55%
KDU-ČSL .............. 12,05%

Okres Šumperk

ČSSD ...................... 25,80%
ODS  ....................... 24,22%
KSČM ..................... 16,65%
KDU-ČSL .............. 11,72%

Šumperk

ODS  ....................... 29,60%
ČSSD ...................... 26,04%
KSČM ..................... 14,97%
KDU-ČSL .................7,68%

Volební účast: 

Česká republika ................ 28,22%, 

Olomoucký kraj ................ 27,01%, 

okres Šumperk .................. 26,68%, 

Šumperk ............................... 28,28% 

K volebním urnám se o předminulém víkendu vydalo 
šest a půl tisíce Šumperanů. Účast tak byla velmi po-
dobná jako v eurovolbách před pěti lety.         Foto: -zk-
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Pokračování ze strany 3
Stejný názor vyjádřil i starosta 

Šumperka Zdeněk Brož. „Cesta k roz-
vinuté demokracii v Evropě vede spo-
luprací a vzájemným po-
znáním lidí různých národ-
ností, různých ras, různých 
filozofických názorů i ná-
boženských přesvědčení. 
Ale také vzájemným usmí-
řením těch, kteří si v mi-
nulosti ublížili. V tuto chvíli 
musím poděkovat všem, kteří 
již v roce 1994 uzavřeli partnerství 
Šumperka a Bad Hersfeldu a zahájili 
období přátelství a spolupráce mezi 
občany obou měst. Česká demokra-
cie byla v roce 1994 ještě velmi mladá 
a ne všichni byli připraveni takovéto 
partnerství přijmout,“ řekl Zdeněk 
Brož a vzápětí připomněl všechny, 
kteří stáli u zrodu dnes patnáctiletého 
přátelství a postupně jej rozvíjeli.

„Jsme rádi, že spolupráce nespočí-
vá jen v návštěvách delegací jednou za 
rok, ale že si své zkušenosti vyměňují 
již stovky lidí. Patří mezi ně dobro-
volní hasiči, městské podniky, turisté, 

myslivci a také Domy dětí a mládeže. 
V Hersfeldu vystupovala Modrá mu-
zika, Motýli a Holátka, na tradičním 
Sauer-Lollslaufu v rámci Lullusfestu 

hájí barvy Šumperka naši 
běžci. Vzorem pro nás byly 
i tamní podzimní slavnosti 
a vánoční trhy,“ vyjmeno-
val Brož, podle něhož pou-
čili Hersfeldští Šumperany 
i v dalších oborech – vodo-

vodech a kanalizacích, fungo-
vaní úřadu jako celku, sestavení 

rozpočtu a financování a v poslední 
době i v oblasti rozvojových plánů 
a projektů. „Velmi zajíma-
vou a inspirující pro nás 
může být do budoucna 
spolupráce veřejného a pri-
vátního sektoru. Například 
hersfeldská rekonstrukce 
starého mlýna na školku 
a setkávací centrum pro lidi 
všech generací, jež znamená 
záchranu architektonické pa-
mátky v kombinaci s moderním pří-
stupem ke společenskému životu ve 
městě,“ podotkl šumperský starosta. 

Současně dodal, že velký význam má 
i společné financování chodu Společ-
nosti česko-německého porozumění 
a tzv. Geschaderova domu, který je zá-
zemím pro aktivity obyvatel německé 
národnosti žijících v Šumperku. 

Během setkání rovněž zaznělo, že 
město Bad Hersfeld a také jeho jed-
notliví občané výrazně přispěli na 
rekonstrukci historických objektů 
v Šumperku. Jde zejména o morový 
sloup, klášterní kostel a jeho mobiliář 
a v neposlední řadě i tzv. o Geschade-
rův dům. „Nejen v tomto směru s hr-
dostí uvádím svým kolegům ve vý-

borech Evropské unie toto 
partnerství jako příklad 
dobré spolupráce. Mnohá 
města by si z něj mohla vzít 
příklad,“ řekl někdejší šum-
perský starosta a současný 
poslanec Petr Krill.

Pokračování partnerství 
obou měst, které trvá již pat-

náct let, stvrdili těsně po poledni 
starostové Šumperka a Bad Hersfeldu 
slavnostním podpisem memoranda.
 Zuzana Kvapilová

Armáda spásy rozjíždí motivační 
projekt pro své klienty

Armáda spásy odstartovala tento 
měsíc projekt, jehož hlavním cílem je 
podpora sociálního začleňování osob 
bez přístřeší. Příležitost projít čtrnác-
timěsíčním pracovním procesem do-
stanou tři desítky osob. Projekt bude 
realizován v Havířově, Krnově, Opavě 
a Šumperku za podpory Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. 

Zajímavý projekt promýšleli vedoucí 
čtyř azylových domů, vycházeli přitom 
ze svých zkušeností a z potřeb uživa-
telů služeb. Výsledkem by mělo být 
„prozkoušení“ tří desítek stávajících 
uživatelů služeb v pracovním procesu. 
Realizátoři projektu se tak chtějí sou-
středit na vytváření pracovních návyků 
a režimu dne osob bez přístřeší, na je-
jich zodpovědnost za provedenou prá-
ci, komunikaci s nadřízeným i s kolegy 
a podobně. „Supervizní podpora se 
zaměří na aktivizaci, práci s vlastními 
postoji, učení se novým dovednostem, 
nutným pro hledání, získání a udrže-
ní práce, zvýšení sebevědomí a pocitu 
užitečnosti,“ upřesňuje oblastní ředitel 
Armády spásy Jan Krupa. Vybraní lidé 
již nebudou vedeni na Úřadu práce 
a nebudou závislí na sociálních dáv-
kách, což znamená nejen úsporu pro 
stát, ale především radikální změnu 
v jejich způsobu života. „Získají také 
osvědčení pro potenciální zaměstnava-
tele,“ zdůrazňuje Krupa.

Dlouhodobé zkušenosti z práce s oso-

bami bez přístřeší a statistiky jednotli-
vých azylových domů přitom ukazují, 
že je dnes velmi těžké nejen najít práci, 
ale také si ji udržet. „Nestačí tedy jen 
nabídnout pracovní příležitost, ale dů-
ležitá je i další specifi cká podpora, aby 
byli schopni si práci udržet. Nejčastější 
důvody pro odmítnutí je malá vzdě-
lanost, zdravotní omezení, vyšší věk 
a také ztráta pracovních a organizač-
ních návyků či strach měnit dosavad-
ní způsob života,“ vypočítává oblastní 
ředitel. Klienti azylových domů se tak 
stávají dlouhodobě či opakovaně neza-
městnaní a ztrácejí motivaci k hledání 
zaměstnání, vlastní pocit užitečnosti. 
„Motivací pro účast v tomto projektu je 
podle předem provedených dotazníků 
jak fi nanční ohodnocení, tak také pocit 
užitečnosti a přerušení řetězu zklamání 
a odmítnutí zaměstnavatelů,“ dodává 
za přípravný tým Alena Válková.

Hromadění různých znevýhodnění 
vede ke stále hlubšímu sociálnímu vy-
loučení, k růstu počtu osob závislých 
na sociálních dávkách a také k růs-
tu negativních společenských jevů. 
V azylových domech chybí dostatečná 
kapacita a odbornost k řešení těchto 
závažných potíží. Proto je vedle pra-
covního poměru klíčová také profesi-
onální podpora, jež bude poskytovaná 
po celou dobu projektu. Pracovní ná-
plní budou hlavně úklidové a pomoc-
né práce především na úrovni služeb 
v zařízeních Armády spásy. -red-

Do knihovny přijedou v červenci mašinky

Šumperská Městská knihovna 
připravuje na prázdninové měsíce 
výstavu nazvanou Zdeněk Morávek: 
Vlaky a vláčky na fotografi i. Zahá-
jí ji vernisáž ve čtvrtek 2. července 
v 17 hodin, jejíž součástí bude slav-
nostní křest knihy Zdeňka Morávka 
Železnice Desná, kterou vydala fi r-
ma Stavby a rekonstrukce a.s. SART 
Šumperk, provozovatel této trati. 
O hudební doprovod  vernisáže se 
postará Teens Jazzband Velké Losi-
ny. 

Vlastní vernisáži bude od desáté 
dopolední předcházet malá výstavka 
železničních kolejišť a modelů členů 
Společnosti přátel železničního mo-
delářstí a železnice www.malevlaky.
cz.  Na zahradě za knihovnou bude 
navíc, pro radost dětem i dospělým, 
instalována Sičova drobná železni-
ce www.sicova-drobna-zeleznice.cz 
s funkčním modelem parní lokomo-

tivy v měřítku 1:8, kterou bude mož-
né nejen zhlédnout, ale dokonce vy-
užít ke svezení dětí. Obě tyto atrakce 
budou v provozu od  deseti hodin až 
do zahájení výstavy. Dětem, které se 
přijdou na výstavu podívat, nabízí 
knihovna účast ve výtvarné soutěži 
Můj vlak, která bude výstavu po celé 
prázdniny doprovázet.  -zd-

Setkání přiblíží život zrakově postižených
Nejen seznámení s Louisem  

Braillem, vynálezcem takzvaného 
Braillova písma - systému psaní pro 
nevidomé, čeká na všechny, kteří 
zamíří v úterý 23. června do areálu 
někdejší školy na „Komíně“ v Ko-
menského ulici. Místní Vila Doris zde 
spolu se Spojenou organizací nevido-
mých a slabozrakých, oblastní odboč-
kou Šumperk - Jeseník, připravila akci 

nazvanou Když oči nevidí. 
Děti i dospělí si tak budou moci od 

9.30 do 15 hodin vyzkoušet, jak se žije 
lidem se zrakovým postižením. Sezná-
mí se například s kompenzačními po-
můckami, zkusí si chůzi a vyhledávání 
předmětů s bílou holí, zahrají si show-
down a připraveno bude i malé do-
pravní hřiště, tyfl odílna a také výstavka 
výrobků zrakově postižených. -zk-

Město oslavilo historickou událost a přátelství s Bad Hersfeldem Prohlídkové okruhy městem 

probíhají v červnu od pondělí 
do pátku a v neděli vždy 

od 9 do 15 hod., prohlídky se 
zahajují každou lichou hodinu 
u Lavičky vzkazů před radnicí. 

Rozhledy z radniční věže
probíhají v červnu od pondělí 

do pátku a v neděli vždy 
od 9 do 15 hod., prohlídky 

každých 30 minut, stanoviště 
průvodců v suterénu radnice. 

Bližší informace lze získat 
u M. Holubcové, 

tel.č. 583 388 607, e-mail: 
martina.holubcova@musumperk.cz.

Školáci pozor!

V úterý 30. června zveme 
v době od 9 do 15 hodin 

všechny školáky na radniční 
věž v Šumperku. Spolu se svým 
případným doprovodem (jedna 

dospělá osoba) budou mít 
vstup na věž zdarma. Ty, kteří 

budou mít vyznamenání 
a své vysvědčení předloží 

průvodcům, čeká malý dárek.

Na zahradě za knihovnou bude 2. čer-
vence jezdit model parní lokomotivy.               
               Foto: -mk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Šumperk - město sportu Výstava trvá do 16. září.
Hollarova galerie 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 trvá do 26.7.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska Lea Vivot Výstava trvá do 31.8. 
a nádvoří Pavlínina dvora

Akce v klášterním kostele: 17.6. v 19 hod. - Šumperský dětský sbor, mlad-
ší děti, 18.6. v 17 hod. - slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk, 23.6. 
v 18.30 hodin - Via Lucis: Koncert L. Vondráčka, 24.6. v 19 hod. - Šumperský 
dětský sbor - koncert UNICEF.

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 objednat prohlídku kostela i mimo otevírací dobu na tel. čísle 
603 174 499 (A. Navrátilová). Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 ho-
din, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin. V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

KINO OKO
17.6. jen v 17.30 hodin  Terminátor - Salvation, USA, sci-fi  thriller
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
22.-24.6. jen v 18 hodin  Home, Francie, dokument, ČZ
22.-24.6. jen ve 20.15 hodin  JCVD Francie, Belgie, krimikomedie
25.6. jen v 18 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ
25.6. jen ve 20 hodin  Nezvaný host, USA  Artvečer - FK
26.-28. jen v 18 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ
26.-28.6. jen ve 20 hodin  Na odstřel, USA, thriller
29.-30.6. jen v 18 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ
29.-30.6. jen ve 20 hodin  Poslední dům nalevo, USA, horor
30.6. jen v 16.30 hodin  Jen počkej!, Rusko   Hrajeme pro děti    
1.7. jen v 18 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ
1.7. jen ve 20 hodin  Poslední dům nalevo, USA, horor
2.-8.7. v 17 a v 19 hodin  Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, USA, 
 animovaná komedie v ČZ  Hrajeme pro děti
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)

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
26.6. od 14 hodin  Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě  Brouzdání Internetem
Bližší informace: tel.č. 583 550 234, www.pontis.cz/iss, Kavárnička je ve čtvrtky 
uzavřena.

DŮM KULTURY
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
4.7. od 20 hodin v Pavlínině dvoře  Living Blues Expirience (NL), hosté: 
 Kakrament Blues Band, Simple Pleasures
D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
19.6. od  21 hodin  Hledáme SUMMER HIT 2009   
 DJ Jarda Weinlich, 
 hlasování na www.musicpower.cz
20.6. od  21 hodin  Madonna Special DJ Rosťa Krňávek
26.6. od  21 hodin  SUMMER HIT 2009 
 - 1. prázdninová party 
 DJ Diana + Jarda Weinlich, 
 vyhlášení výsledků soutěže
27.6. od  21 hodin  Martini Party DJ Lukáš Valenta
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
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) 
 Výstava trvá do 28.6.
 Eva Brodská - „Odpoutání“ (bílé gobelínové obrazy) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.8., 
 proběhne 1.7. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Patnáctileté přátelství Bad Hersfeldu a Šumperka 
 ve fotografi i Výstava trvá do 30 .6. 
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna Terezie Rotterová - Poprava na Šibeničním vrchu 
 (fotografi e) Výstava potrvá do 30.6. 
 Vlaky a vláčky na fotografi i 
 Výstava fotografi í Zdeňka Morávka bude zahájena 2.7. v 17 hodin.

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

Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever), www.knihov-
naspk.cz. Od pátku 10.7. do pondělí 20.7. bude z důvodu revize knihovních fondů 
a opravy osvětlení uzavřena knihovna Sever. 

Knihovna v ul. 17. listopadu 
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 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

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ KONCERT LUKÁŠE VONDRÁČKA

v úterý 23. června od 18.30 hodin v klášterním kostele
Program: W.A. Mozart: Fantasie d moll K 397; C. Debussy: Pour le Piano
 I. Preludium, II. Sarabanda, III. Toccata; E. Dohnanyi: Capriccio h moll 

op. 2; F. Schubert: Impromptu GES Dur D 899; B. Martinů: Loutky/Kniha II. 
(výběr), České tance: I. Okročák, II. Dupák, III. Polka

Vstupenky v ceně 70 Kč a 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Do-
ris, P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. 
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DDM U RADNICE
20.6. od 9 hodin v ateliéru DDM  Kurz kresby - fi gura Nutná rezervace míst.
23. června  Jánská slavnost na Krásném 
 Bližší informace o roční slavnosti sledujte 
 na waldorf-sumperk.webnode.cz. 
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

VILA DORIS
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
23.6. od 9.30 do 15 hodin na hřišti u „K“  Když oči nevidí 
 Společně se SONS Šumperk - Jeseník.
23.6. od 16 hodin v AD na „K“  Světlušky 
 Výroba svatojánských lucerniček a světýlek. 
23.6. od 18.30 hodin v klášterním kostele  Via Lucis: 
 Klavírní koncert Lukáše Vondráčka
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
25.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
30.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
Do 30.6. každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin, každou 
středu vždy od 15 do 17 hodin  Mateřské centrum Babouček
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, mateřské centrum  Babouček bude během 
prázdnin uzavřeno,  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.

Centrum pro rodinu Šumperk o.s., Kostelní náměstí 4, Šumperk
Úřední hodiny: Pondělí: 9.15-11 hod., Středa: 9.15-11 hod.

SRDEČNĚ ZVEME NA NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:
21.6. v 15.45 hod. na hřišti farního střediska (Kostelní nám. 4) 

- Tři zlaté vlasy Děda Vševěda Pohádka nejen pro děti 
v rámci pouti k sv. Janu Křtiteli, vstup zdarma

2.7. od 19 do 21 hod. ve farním středisku - Drátkování, 
lektorka Jarka Mračková, cena 20 Kč + materiál

Prázdninové programy pro předškolní děti s dospělou osobou a školní 
děti prvního stupně bez doprovodu v týdnu od 20. do 24. července 

a pro děti druhého stupně od 27. do 31. července. 
Bližší informace na www.cprsumperk.estranky.cz.

Pravoslavná církevní obec v Šumperku pořádá

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
ve středu 24. června od 18.30 hodin v Chrámu Sv. Ducha v ul. K.H. Máchy
Program: F. Schubert, J.Kř. Vaňhal, A. Dvořák, W.A. Mozart, K. Stamic
Účinkují: houslový virtuos Jaroslav Trdla a jeho žákyně Petra Babničová

Vstupné dobrovolné

Kultura/Informace

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 ozdo-
bit 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

Letní podvečery zpříjemní 
šumperská nokturna

Program koncertů:
Pondělí 22. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí Motýli Šumperk, ko-
morní sbor (sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáš Motýl) * Středa 24. června 
ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí Grazioso Quintett (umělecký vedoucí: 
Antonín Minář) * Pátek 26. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí Žáci 
žesťového oddělení ZUŠ Šumperk (vedoucí: Petr Kocůrek), Novaja žizň, Luck, 
ukrajinský baptistický sbor

Motýli počtvrté zpívají pro UNICEF
Podnětem pro pořádání koncertů 

byl náhodný pohled na titulek bro-
žurky, kterou vydal Český výbor pro 
UNICEF: „Možná si myslíte, že vaše 
pomoc je nepatrná, že vámi poskytnu-
té prostředky žádnou pomoc nepřed-
stavují, ale...“ Takhle přibližně začínal 
text, z něhož beznadějí prokvétala na-
děje, zoufalstvím úleva a do středoev-
ropské spokojenosti se vloudila kapka 

studu. To, co každý z nás mnohokrát 
zahlédl, co denně přinášejí tisíce foto-
grafi í a fi lmových záběrů, to, od čeho 
se stydlivě odvracíme a co nejrychleji 
vyháníme z vědomí, se pojednou stalo 
neodbytným a vyžádalo si pozornost.

Zveme všechny, kteří svou troškou 
pomohou opatřit pár litrů pitné vody, 
několik balení léků či jakýsi prášek, 
který zesláblému tělu poskytne trochu 
výživy umožňující pokračovat. Možná 
si myslíte, že svým malým příspěvkem 
mnoho nezmůžete. UNICEF má však 
jiné zprávy a nás od roku 2006 těší, že 
se můžeme podílet na jejich nepatrném 
vylepšování. Chcete-li pomoci, přijď-
te na koncert, jehož výtěžek bude vě-
nován na konto UNICEF – ve středu 
24. června v 19.00 hodin v klášterním 
kostele v Šumperku. Motýli Šumperk 
tímto koncertem také uzavřou letošní 
sborovou sezonu. 

 Tomáš Motýl, sbormistr ŠDS
Koncertem pro UNICEF uzavřou Motýli 
letošní sezonu.  Foto: šds

Klášterní hudební slavnosti budou událostí 
Festivalem klasické vážné hudby 

ožije letos v červenci město Šumperk. 
V pořadí třetí Klášterní hudební slav-
nosti nabídnout ve třech dnech zajíma-
vé koncerty, jež pořadatelé z Agentury 
J+D Romana Janků tipují na velkou 
hudební událost nejen v samotném 
městě, ale i v celém regionu.

Zahajovací koncert ve středu         
8. července nabídne od osmé večer-
ní v prostorách klášterního kostela 
Braniborské koncerty Johanna Se-
bastiana Bacha. Toto světově proslulé 
instrumentální dílo sestává ze šesti 
samostatných koncertů, v Šumperku 
přitom hudbymilovná veřejnost usly-
ší koncerty č. 3, 4 a 5 v podání sou-
boru historických nástrojů Ensemble 
Accento. 

Na druhém festivalovém koncertu 
vystoupí v pátek 10. července  v Pavlí-
nině dvoře hvězda našeho současného 
houslového nebe Gabriela Demeterová 
(na snímku) a soubor Collegium Gabri-
ely Demeterové, který bude se sólistkou 
spoluúčinkovat. Program koncertu, který 
začíná ve 20 hodin, bude složen ze skla-
deb barokních mistrů G.Ph. Telemanna, 
H.I.F. Bibera, J.J. Quantze a G. Tartiniho. 
V případě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční ve velkém sále Domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v pá-
tek 17. července bude poctou jedno-
mu z největších skladatelů hudební 
historie, Georgu Friedrichu Händelo-
vi. V letošním roce vzpomínáme čtvrt 
století od jeho úmrtí, i proto pořada-
telé s radostí vybrali pro závěrečný 
koncert oratorium Mesiáš. Známé  
Alleluja z tohoto oratoria si jistě zasvě-
cení nenechají ujít. Večer bude v režii 
světoznámého českého souboru Mu-
sica Bohemica pod vedením Jaroslava 
Krčka. 

Vstupenky na všechny zmíněné 
koncerty jsou k dostání v předprode-
jích v Regionálním a městském in-
formačním centru v místním muzeu 
a v pokladně Domu kultury.     -rj, zk-
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