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Závěrečné vysvědčení dostávali v pátek 26. června kromě jiných i druháci ze Zá-
kladní školy v Hanácké ulici.                   Foto: -zk-
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jednání se vedení obou klubů dohodla 
na podmínkách úzké spolupráce, kterou 
stvrdila před dvěma týdny podpisem 
smlouvy.   Více na str. 3
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ním společnost Pontis.  Více na str. 4
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Školáky vystřídali řemeslníci

Sedm dní si již užívají prázdnin 
děti tří šumperských základních 
škol. Vysvědčení dostaly s týdenním 
předstihem, ve školních budovách 
je totiž vystřídali řemeslníci. Žákům 
zbývajících dvou „základek“ a dětem 
navštěvujícím místní speciálky pak 
odstartovaly prázdniny o tři dny poz-
ději - v pátek 26. června.

Opravy, které probíhají ve třech 
školních budovách, chce místní rad-
nice stihnout do konce prázdnin. Sta-
vebním ruchem přitom již v polovině 
června ožila kuchyně a jídelna v budo-
vě základní školy v ulici Dr. E. Beneše. 
Zmíněné prostory procházejí generál-
ní rekonstrukcí. Kromě výměny oken 
a podlah se počítá s pořízením nové 
vzduchotechniky a elektroinstalace, se 
stavebními úpravami a nákupem no-
vých spotřebičů.

Problémy s vlhkostí v suterénu 
budovy vyřešila základní škola v uli-
ci 8. května již loni. Letos pokraču-
je v rekonstrukci elektroinstalace. 
„Generálkou“ pak prochází škola ve 
Sluneční ulici, která je ze všech škol-
ních budov v Šumperku energeticky 

nejnáročnější. Zateplení vlastního 
pavilonu se třídami je již hotové a ny-
ní dodavatel pokračuje v zateplování 
spojovacího „krčku“ a pavilonu s ku-
chyní, jídelnou a tělocvičnou. Pracuje 
se rovněž na kompletním zateplení 
střechy. Finančně náročnou investici 
realizuje město s pomocí evropských 
a státních peněz. -zk-

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk
tel. 583 213 415

www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

pavilon hotelu AD TURRES 
s bazénem, 7x ubytování s polopenzí 

- - švédské stoly včetně nápojůšvédské stoly včetně nápojů

1 dítě do 12 let se dvěma dospělými
na pokoji - zdarma.

Doprava busem - pouze za 1.500 Kč,
dítě do 12 let  jen za 1.000 Kč.

06.7. - 15.7. 6.990,- 5.990,-5.990,-
13.7. - 22.7. 7.490,- 5.990,- 5.990,-
20.7. - 29.7. 7.990,- 6.990,-6.990,-
27.7. - 07.8. 7.990,- 6.990,-6.990,-
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Letem šumperským zastupitelským světem

Na dotace z městského rozpočtu 
v oblasti sportu letos dosáhly nejen or-
ganizace pracující s dětmi a mládeží, ale 
také ty, jež působí v soutěžích výkon-
nostního sportu juniorů a dospělých 
neboli seniorů. Na podporu družstev, 
která reprezentují město v dlouhodo-
bých soutěžích a mají v něm divácké 
zázemí, vyčlenilo město ve svém roz-
počtu rovný milion. Podmínkám pro 
poskytování dotací pro letošní rok dali 
„zelenou“ již v lednu zastupitelé, v květ-
nu pak spolu s radními rozdělili mezi 
třináct úspěšných žadatelů sedm set tři 
tisíce a dvě stě devadesát sedm tisíc po-
nechali jako fi nanční rezervu pro druhé 
kolo dotací. Jeho vyhlášení schválili za-
stupitelé na svém červnovém zasedání 
s tím, že termín pro podávání žádostí 
vyprší v pondělí 20. července.

„Podmínky nejsou nastaveny na 
individuální sporty, ale na sportovní 
družstva zapojená do výkonnostních 
soutěží. Dotaci lze přitom použít na 

zabezpečení účasti členů klubu na 
sportovních akcích a soustředěních, na 
nákup sportovního materiálu, údržbu 
a provoz sportovního areálu, pronájem 
tělovýchovných a sportovních zařízení, 
na úhradu faktur trenérům a hráčům 
či na ostatní osobní náklady,“ uvedl 
šumperský místostarosta Marek Zaple-
tal a připomněl, že poskytnutá dotace 
může krýt nejvýše třicet procent sku-
tečných celkových ročních výdajů na 
činnost příjemce. 

O dotaci z městského rozpočtu 
může žádat pouze právnická osoba, na-
příklad sportovní oddíl či tělovýchovná 
jednota, která má sportovní činnost ve 
své náplni a jež sídlí a vykonává svoji 
činnost v Šumperku. Žadatel, jehož 
družstvo působí dlouhodobě v sou-
těžích výkonnostního sportu pořáda-
ných příslušným sportovním svazem, 
přitom může podat jednu žádost o do-
taci na daný sport a kategorii. U ju-    
niorské kategorie pak lze žádat o dotaci 

pouze v případě účasti družstva v nej-
vyšší republikové soutěži. Pokud pak 
člen sportovního oddílu obsadí v in-
dividuálních soutěžích na ofi ciálním 
evropském mistrovství či na vyšších 
soutěžích některou ze tří medailových 
příček, může jeho „domovský“ oddíl 
požádat pro následující rok za každé 
umístění o maximálně třicetitisícovou 
dotaci.

Podrobné znění podmínek a také 
formuláře žádostí najdou zájemci na 
internetové adrese www.sumperk.cz. 
K dostání jsou rovněž na informacích 
obou městských úřadoven na náměstí 
Míru 1 a v Jesenické ulici 31. Žádosti 
začaly podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 
přijímat přesně před týdnem, termín 
pro jejich podávání pak vyprší v pon-
dělí 20. července v 17 hodin. Grantová 
komise vzápětí žádosti projedná a své 
návrhy předloží radním a zastupitelům, 
kteří o nich rozhodnou 6. srpna. -zk-

Dospělí sportovci dosáhnou podruhé na dotace

Šumperská radnice chce v sezo-
ně 2009/2010 opět podpořit místní 
mužský hokej, jenž se vrací mezi 
prvoligovou elitu. „Zelenou“ to-
muto plánu dali na červnovém za-
sedání zastupitelé, kteří společnosti 
Hokej Šumperk 2003, s.r.o schválili 
fi nanční příspěvek dva miliony čty-
ři sta tisíc korun. Stejně jako v uply-
nulém roce, kdy byla částka o tři sta 
tisíc nižší, musí i letos společnost do 
konce září prokázat, že má zajištěné 
fi nancování. Pokud městu nepřed-
loží uzavřené smlouvy se sponzory, 
jež pokryjí náklady hokejistů ve výši 
minimálně osm milionů korun, pe-
níze od radnice nedostane.

Šumperk pak chce domácí 
mužstvo motivovat i k dobrému 
umístění. Za obsazení pozice do 
dvanáctého místa po základní čás-
ti má mužský tým slíbeno dvě stě 
tisíc, za postup do předkola play 
off  čtyři sta tisíc a za postup do 
čtvrtfi nále play off  pak dalších dvě 
stě tisíc korun. V této souvislosti 

uložili zastupitelé Radě města za-
pracovat tento motivační příspě-
vek do rozpočtu příštího roku.

Šumperští hokejisté vstupují do 
první ligy nejen pod hlavičkou 
generálního partnera, kterým je 
Vápenka Vitošov, ale také posíleni 
o extraligové hráče z klubu třinec-
kých Ocelářů. První přípravné utká-
ní přitom čeká mužstvo v Olomouci 
30. července, na domácím ledě pak 
4. srpna přivítá polský tým JKH 
Czarne Jastrzebie - Zdrój.

Město prvoligový hokej fi nančně podpoří 

Postup do první ligy oslavil se šumper-
skými fanoušky i známý bavič a mo-
derátor Patrik Hezucký.      Foto: -jak-

Zastupitelstvo Města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 18. června 2009:

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v době od 
července do konce letošního roku a sou-
časně schválilo na stejné období časový 
a obsahový program svých zasedání. 
V následujícím půlroce se tak radní se-
jdou osmkrát a zastupitelé čtyřikrát. Jed-
nat přitom budou i o prázdninách, a to ve 
čtvrtek 6. srpna.

* schválilo vyhlášení druhé výzvy, jež 
se týká podávání žádostí o poskytnutí 
dotace z městského rozpočtu na činnost 
organizací působících v soutěžích vý-
konnostního sportu seniorů a juniorů. 
Více v článku na této straně.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 
plánu investiční výstavby ke konci 
letošního května. Na dvaatřicet inves-
tičních akcí je přitom v rozpočtu vyčle-
něno téměř dvě stě třicet jedna milionů, 
z nichž se k 31. květnu vyčerpalo nece-
lých pětatřicet. 

* vzalo na vědomí zprávu o stavu ži-
votního prostředí v Šumperku v loň-
ském roce. Předložený materiál vychází 
z hodnot naměřených na monitorovací 
stanici, jež se nachází ve dvoře městské 
úřadovny v Jesenické ulici. Přehled uka-
zuje, že průměrné koncentrace oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu ne-
překročily stanovené imisní limity ani 
při hodinovém průměru. Horší situace 
byla v případě polétavých prachových 
částic PM10. „Zvýšená byla koncentrace 
polétavého prachu, jejíž povolený limit 
byl při čtyřiadvacetihodinovém průmě-
ru loni překročen celkem sedmdesátkrát, 

což je dvojnásobné překročení přípustné 
četnosti za rok. To bylo naměřeno zejmé-
na na jaře v okolí komunikací. Je třeba se 
proto více zaměřit na výběr posypového 
materiálu, jeho následný úklid a také na 
větší dozor během stavební činnosti ve 
městě,“ uvedl vedoucí odboru životního 
prostředí šumperské radnice Stanislav 
Ficnar, podle něhož stojí za pozornost 

i fakt, že loni napadlo průměrně o ví-
ce než 100 mm srážek méně než v roce 
předchozím. Kromě zmíněných veličin 
se na monitorovací stanici měřily také 
další hodnoty, jako jsou teplota, vlhkost, 
tlak, sluneční svit a také rychlost a směr 
větru. „Přestože nám končí příští rok 
v březnu smlouva s provozovatelem sta-
nice, chceme v monitoringu pokračovat,“ 
podotkl Ficnar.

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

* schválilo uhradit příspěvky vzta-
hující se k prvnímu čtvrtletí letošního 
roku společnostem JK Morava ve výši 
32,6 tisíce korun a SITA CZ ve výši 
čtyřiceti čtyř tisíc korun, jež odpovídají 
zvýšeným nákladům na udržení úrovně 
a rozsahu separace. Loni na podzim to-
tiž došlo k dramatickému zlomu na trhu 
s druhotnými surovinami a výkupní ceny 
zpracovatelů začaly prudce klesat. „Vý-
razný propad zaznamenal zejména plast, 
jehož výkupní cena klesla na osmačtyři-
cet procent loňské hodnoty, a také papír, 
který se pohybuje dokonce na šestatři-
ceti procentech,“ uvedl vedoucí odboru 
životního prostředí šumperské radnice 
Stanislav Ficnar. V této souvislosti se 
podle něj omezily i odběrové možnosti 
obou zmíněných fi rem a ty se obrátily 
na město se žádostí o fi nanční výpomoc. 
„Obyvatelé města jsou dlouhodobě moti-
vováni k separaci a my ji nechceme nijak 
redukovat. Je proto prozíravé tyto nákla-
dy vzniklé v důsledku propadu výkup-
ních cen, jež nemůžeme nijak ovlivnit, 
uhradit,“ dodal Ficnar. Zastupitelé poté 
úhradu příspěvků schválili.

Během pěti měsíců vybralo 
město na daních a poplatcích 

sto deset milionů

Zprávu o vývoji daňových a neda-
ňových příjmů od obyvatelstva vzali ve 
čtvrtek 18. června na vědomí šumperští 
zastupitelé. Ke konci letošního května 
vybrala místní radnice na daních, správ-
ních a místních poplatcích 110,368 mili-
onu korun. To je ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku o patnáct mili-
onů méně. K poklesu došlo očekávaně 
u daní - z loňských 101,22 na 95,376 
milionu. „Šumperk přesně kopíruje 
státní vývoj, který předpokládá patnác-
tiprocentní dopad v oblasti daňových 
příjmů. V této souvislosti se pokusíme 
připravit plán, který zajistí fi nancování 
všech akcí, jež jsou rozpracované a kte-
ré chceme zrealizovat,“ řekl zastupitel 
a předseda Finančního výboru Franti-
šek Merta.

Na správních poplatcích vybrala rad-
nice během prvních pěti měsíců letoš-
ního roku 3,323 milionu (loni 4,654). 
Místní poplatky, jež zahrnují platby za 
komunální odpad, psy, užívání veřejné-
ho prostranství, výherní hrací automaty, 
ze vstupného, poplatky za vjezd motoro-
vých vozidel, část výtěžku z VHP a také 
poplatky za zkoušky z odborné způsobi-
losti řidičů, se na konci letošního května 
zastavily na částce 8,796 milionu, což je 
v porovnání s loňskem o necelý milion 
méně. Nedaňové příjmy pak dosáhly 
2,873 milionu korun, loni přitom byla 
tato částka o tři sta tisíc nižší. 
 Pokračování na str. 6
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Zastupitelé se 
sejdou o prázdninách 

Začátkem srpna se sejdou k jednání 
šumperští zastupitelé. Zabývat se budou 
rozpočtovým výhledem na léta 2010-
2012 a schválit by měli přijetí čtyřicetimi-
lionového úvěru určeného na fi nancování 
investičních akcí, na něž město získalo 
dotace z Evropské unie. Na programu je 
i vyhodnocení druhého kola podpory vý-
konnostního sportu a chybět nebudou ani 
další fi nanční a majetkoprávní záležitosti 
města. Jednání začíná ve čtvrtek 6. srpna 
v 15 hodin v zasedací místnosti v podkro-
ví městské úřadovny v Rooseveltově ulici.
 -red-

Daň z nemovitostí 
se zdvojnásobí

Daň z nemovitostí se v Šumperku 
příští rok zdvojnásobí. Rozhodli o tom 
na svém červnovém zasedání zastupitelé, 
kteří schválili obecně závaznou vyhlášku, 
jež stanoví místní koefi cient pro výpočet 
zmíněné daně. Platit začne prvním dnem 
roku 2010.

Přestože legislativa již loni umožňovala 
městům a obcím zvýšit daň z nemovitos-
tí, Šumperk k tomuto kroku nepřistoupil. 
„Letos je situace jiná, takže jsme se roz-
hodli pro minimální navýšení. Ačkoliv 
zákon umožňuje až pětinásobné zvýšení, 
navrhujeme pouze dvojnásobek stávají-
cí sazby,“ říká šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Ke zmíněnému roz-
hodnutí vedlo podle něj místní radnici 
schválení novely zákona o pozemních 
komunikacích, která přenáší odpověd-
nost za škodu způsobenou špatnou 
schůdností chodníků z majitelů přilehlé 
nemovitosti na město. „Náklady na zim-
ní údržbu tak samozřejmě vrostou,“ po-
dotýká místostarosta, který nezastírá, že 
zvýšení daně může městu pomoci v do-
bě, kdy se mu kvůli ekonomické recesi 
snižují příjmy. Jen pro letošní rok se totiž 
očekává patnáctiprocentní propad v pří-
jmové oblasti. 

Sazba daně z nemovitostí je v sou-
časnosti v Šumperku na koefi cientu 1, 
z čehož městu plynou příjmy 9,8 milionu 
korun. Zvýšením na koefi cient 2 se tak 
vybraná částka zdvojnásobí. A jaký do-
pad bude mít nová vyhláška na občany? 
Ti, kteří bydlí například v přípokojovém 
bytě o rozloze třiaosmdesát metrů čtve-
rečních, zaplatí příští rok na dani rovnou 
pětistovku, majitelé garáže o zastavěné 
ploše 20 m2 si musejí nachystat sto šede-
sát korun a vlastníci dvoupodlažního ro-
dinného domu o zastavěné ploše 110 m2 
musejí příští rok počítat s daní 964 Kč. 
Velké průmyslové podniky pak odvedou 
do městské kasy částky podstatně vyšší. 
„Na Šumpersku nejsme zdaleka první. 
Možnosti použití koefi cientu, kterou zavá-
dí zákon č. 261/2007 Sb., jenž je novelou 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tosti, již využily Hanušovice, Libina, Nový 
Malín, Oskava, Ruda nad Moravou a Vi-
kýřovice,“ uzavírá Suchomel. -zk-

Draci podepsali smlouvu s Oceláři
Šumperský hokej vstupuje do nad-

cházející sezony se silným partne-
rem. Tým místních Draků, který se 
po roční pauze vrátil do první ligy, 
posílí extraligoví hráči z klubu třinec-
kých Ocelářů. Po několikaměsíčním 
jednání se vedení klubů dohodla na 
podmínkách úzké spolupráce. Výsled-
kem je smlouva, kterou zástupci obou 
stran podepsali ve středu 17. června. 
Šumperk se tak stal ofi ciálně třinec-
kou „farmou“.

„Spolupráce s Třincem si velmi váží-
me. Spolu s Radkem Kučerou děláme 
v Šumperku tzv. velký hokej čtvrtým 
rokem a už po sestupu z první ligy jsme 
usoudili, že nám chybí lídr, s nímž by-
chom navázali spolupráci po sportovní 
stránce. Po návratu do první ligy jsme 
pak cítili, že se stáváme pro případné 
partnery zajímavými,“ řekl při slav-
nostním podpisu smlouvy o spolu-
práci prezident šumperského klubu 
Salith Vladimír Velčovský a dodal, že 
jednání s Třincem o spolupráci trvala 
několik měsíců. „Velkou zásluhu na 
dnešním výsledku mají Martin Po-
lách, třinecký rodák a partner oceláře 
Tomáše Chrenka ve společnosti Agel, 
a bývalý jednatel společnosti Hokej 
Šumperk 2003  Marek Řoutil. Nepo-
chybně i díky nim k nám byl Třinec 
velmi vstřícný,“ podotkl Velčovský. 

Nezanedbatelnou roli při vyjednává-
ní sehrála podle šéfa Draků také skuteč-
nost, že šumperský klub má výbornou 
platební morálku a je zcela bez dluhů. 
To vzápětí potvrdil i generální ředitel 
HCO Třinec Evžen Delong. „Dalším 
stimulem bylo nadšení zdejších lidí 
pro hokej a také zájem města a kraje, 
který můžeme Šumperku jen závidět,“ 
přiznal šéf třineckého hokeje.

Šumperský hokej, který se po roční pauze vrátil do první ligy, vstupuje do nadcháze-
jící sezony se silným partnerem. Tým místních Draků posílí extraligoví hráči z klubu 
třineckých Ocelářů. Na vzájemnou spolupráci si připilo vedení obou klubů, zástupci 
Šumperka i Olomouckého kraje.  Foto: -zk-

Město omezilo pití alkoholu na dalších dvou místech
Pít alkohol na některých místech 

v Šumperku není možné od loňského 
jara. Tehdy zastupitelé schválili vyhláš-
ku zakazující konzumaci alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství, 
konkrétně ve dvanácti vyjmenovaných 
lokalitách. Počet míst, kde se alkohol 
nesmí popíjet, letos v červnu rozšíři-
li. Reagovali tak na stížnosti majitelů 
dvou prodejen, kteří mají s opilci po-
tíže.

Se žádostí o zařazení prostoru u tzv. 
Hokejky mezi prostranství, kde je kon-
zumace alkoholu zakázána, se na míst-
ní radnici obrátil letos v dubnu Zdeněk 
Žiška, majitel Večerky v Čajkovského 
ulici. Právě u zmíněné prodejny velmi 
často postávají nebo posedávají lidé 
a popíjejí víno či jiný alkohol. O půl-
druhého měsíce později pak dorazila 
na město další, a to opakovaná žádost 
podepsaná Pavlem Mrázkem z bernar-
tického zemědělského družstva Agro-

holding, jež má v Šumperku prodejny 
potravin. Jedna z nich se nachází na 
sídlišti 8. května a její personál má po-
tíže s nepřizpůsobivými občany, kteří 
přicházejí do obchodu často podna-
pilí a dopouštějí se drobných krádeží. 
Družstvo se v této souvislosti obrátilo 
již na městskou a státní policii a požá-
dalo o větší ochranu.

Novou vyhlášku o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, která nahradí vyhlášku 
loňskou a jež začne platit 10. července, 
schválili zastupitelé bez připomínek. Ke 
stávajícím dvanácti lokalitám tak při-
byly další dvě. Vedle okolí panelového 
domu v Čajkovského ulici a prostoru 
ohraničeného ulicemi 8. května, Zbo-
rovskou, Bezejmennou a Bachmačskou 
zakazuje vyhláška konzumaci alkoholu 
v Sadech 1. máje, ve Smetanových a Ji-
ráskových sadech a Sadech B. Martinů, 
dále v centru města, na Dvořákově ná-

městí, v prostoru při náměstí Republi-
ky, na vlakovém i autobusovém nádraží 
a v prostoru před nimi, včetně areálu 
Penny marketu, a také před supermar-
kety Kaufl and, Hypernova, Plus, Lidl 
a v areálu Obchodního korza. Zákaz 
pití alkoholu se vztahuje rovněž na 
třináct krytých autobusových zastávek 
na Husově náměstí, náměstí Republiky 
a v ulicích Zábřežské, M.R. Štefánika, 
Žerotínově, Temenické, Reissově, Brat-
rušovské, Husitské a Lidické. Vyhlášku 
tak doprovázejí přílohy s vyznačením 
zakázaných míst, včetně čísel pozem-
ků, a mapky s krytými autobusovými 
zastávkami.

Zákaz neplatí na povolených předza-
hrádkách a alkohol mohou lidé popíjet 
i během kulturních a společenských 
akcí na veřejném prostranství, které 
místní radnice předem povolí. Výjimka 
platí rovněž pro první a poslední den 
v roce.  Zuzana Kvapilová

Šumperk je podle něj pro třinecké 
Oceláře zajímavý především tím, že se 
zde mohou uplatnit nejen hráči, kteří 
jsou vzhledem ke svému věku tzv. na 
hraně a stále hrají kvalitní hokej, ale 
především mladí talentovaní hokejis-
té, kteří mohou v „dračím“ dresu zís-
kat výborné zkušenosti. „Mládež se 
u nás dělá na špičkové úrovni, přesto 
je přechod do extraligy pro mladé hrá-
če velmi náročný. Celoroční hostování 
v Šumperku tak pro ně bude skvělou 
přípravou,“ doplnil Delonga předse-
da představenstva a sportovní ředitel 
HCO Pavel Marek a zdůraznil, že Tři-
nec v žádném případě nechce Drakům 
hráče nutit. „Přemlouvat nebudeme 
ani naše hráče. Půjdou sem jen ti, kte-
ří mají zájem za Šumperk hrát. Věřím, 
že bude z čeho vybírat. Svědčí o tom 

mimo jiné fakt, že ti, kteří u vás trénují, 
jsou spokojeni,“ podotkl Delong.

Pro Šumperk představuje podepsání 
smlouvy o spolupráci s Oceláři zlomo-
vý krok, přinést by totiž mělo výraz-
nou stabilizaci klubu. „Celoroční hos-
tování kvalitních hokejistů je za velmi 
dobrých podmínek. Na druhou stranu 
i naši hráči budou motivováni zahrát 
si v extralize. To vše samozřejmě po 
dohodě klubových manažerů,“ uvedl 
Vladimír Velčovský. Třinec pak bude 
mít garantovánu trvalou připravenost 
kádru k okamžitému nasazení do ex-
traligy. Smlouva je navíc výzvou i pro 
mladé šumperské talenty. „Usnadní 
jim cestu do extraligy, pokud tomu 
samozřejmě bude odpovídat jejich 
výkonnost,“ dodal třinecký sportovní 
ředitel. -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Krajští radní zasedali 

na Šumpersku

Radní Olomouckého kraje zavítali 
první červnový čtvrtek do Šumper-
ka. Na programu výjezdního zasedání 
bylo zejména setkání se starosty obcí 
ze Šumperska, jež proběhlo v zasedací 
místnosti městské úřadovny v Roose-
veltově ulici. Jedenáct radních v čele 
s hejtmanem Martinem Tesaříkem 
a také zástupci olomouckého Krajské-
ho úřadu zavítali během dvoudenní 
návštěvy  rovněž na šumperské Gym-
názium, do akciové společnosti Tilak, 
místní fi rmy Epcos a do dětského cen-
tra Pavučinka. Prohlédli si také přečer-
pávací vodní elektrárnu na Dlouhých 
Stráních a na závěr zamířili do opra-
veného Pavlínina dvora, v němž sídlí 
místní muzeum. -zk-

Lidé se na Lužích bavili

Show Rádia RUBI, tombola, armád-
ní a hasičská technika, občerstvení 
a mnohé další čekalo na všechny, kteří 
v sobotu 13. června zavítali na základ-
nu civilní ochrany na Lužích. Místní 
radnice zde již počtvrté uspořádala 
zábavné odpoledne pro „malé i velké“, 
zaměřené na prevenci úrazů a civilní 
ochranu. Během něj si mohli lidé vy-
zkoušet zdravotnickou první pomoc, 
navštívit azylový dům pro bezdomov-
ce, který provozuje Armády spásy, po-
radit se s pracovnicemi Zdravotního 
ústavu, prohlédnout si techniku hasi-
čů, armády či odtahové služby a sezná-
mit se s činností městských strážníků. 
Využít mohli rovněž poradny pro ři-
diče a bezpečnost silničního provozu 
a s pomocí uživatelů občanského rádia 
CB si jejich techniku vyzkoušet.

„Chceme zapojit do informač-
ně osvětových akcí z oblasti civilní 
ochrany nejen školy, ale také dospělé. 
Snažíme se přitom postihnout taková 
témata, která se dotýkají běžného ži-
vota a mají spojitost s mimořádnými 
událostmi a civilní ochranou,“ uvedl 
Jiří Skrbek z oddělení Bezpečnostní 
rady města a připomněl, že pořádání 
akce se neobejde bez pomoci dobro-
volníků civilní ochrany města, kteří 

mají „na triku“ přípravu, zabezpečení 
i závěrečný úklid. „Za to jim patří vel-
ký dík,“ zdůraznil Skrbek. Na rozdíl od 
loňska přálo letos pořadatelům počasí. 
Není proto divu, že na Luže zamířilo 
sedm set padesát návštěvníků. -red-

Senioři a zdravotně 
postižení sportovali

Na devět desítek seniorů a lidí se 
zdravotním postižením změřilo své 
síly během sportovních her, jež pro 
ně uspořádala šumperská společnost 
Pontis ve spolupráci s místní Střed-
ní zdravotnickou školou. Netradiční 
sportovní klání, zakončené odpoled-
ním zábavným programem, se třetí 
červnový čtvrtek odehrávalo u Domu 
s pečovatelskou službou Alžběta v Te-
menické ulici v Šumperku.

Osmaosmdesát soutěžících ze 
šumperských Domů s pečovatelskou 
službou a z dalších sedmi obdob-
ných zařízení z okolí si vyzkoušelo 
za asistence budoucích zdravotníků 
svou zdatnost v deseti netradičních 
disciplínách. Trénovali nejen paměť, 
ale také manuální zručnost, kterou 
prověřily například překládání vajec, 
zapalování svíček, vázání otýpek či 
vkládání dopisů do obálek. Nechyběly 
ani sportovní disciplíny, jako petang, 
střílení z praku či házení míčkem na 

cíl, a soutěžení seniorům zpříjemnilo 
slunečné počasí, takže si her opravdu 
užívali. Pořadatelé navíc ocenili i prv-
ní tři vítězná družstva, která tvořili 
obyvatelé místní Alžběty a Markéty 
a senioři z rapotínské „dépéesky“, 
a také jednotlivé sportovce.

„Sportovní hry nechápeme jako 
měření sil, ale jako setkávání. Přesto 
většina účastníků projevila zdravou 
rivalitu, což nás samozřejmě potěšilo,“ 
říká Miroslav Adámek, ředitel šum-
perské obecně prospěšné společnosti 
Pontis, jež třetí ročník Sportovních 
her pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením uspořádala. Letošní 
akce se podle Adámka opravdu vyda-
řila, a to nejen díky pěknému počasí, 
ale také rekordnímu počtu soutěží-
cích. „Téměř všichni vydrželi až do 
konce odpoledního programu a akci 
si velmi pochvalovali. Rád bych proto 
poděkoval svým kolegům i studen-
tům zdravotnické školy,“ zdůrazňuje 
ředitel společnosti Pontis. Ta se nyní 
chystá změnit filozofii zaměřenou na 
uživatele sociálních služeb. „Vnímá-
me, že pro seniory a zdravotně posti-
žené osoby se ve srovnání například 
s dětmi a mládeží vyvíjí podstatně 
méně aktivit. Toto vakuum chceme 
postupně vyplnit,“ slibuje Adámek. 
Prvním krokem je podle něj pořádání 
tří stěžejních akcí - plesu na začátku 
roku, červnových sportovních her 
a zářijové Zahradní slavnosti. Na ně 
pak navazují další, rozsahem menší 
aktivity. -zk-

Zdraví zavítali 
do světa nevidomých

Vyzkoušet si, jaké je žít ve tmě, 
si v úterý 23. června mohli všichni, 
kteří zamířili do Komunitního cent-
ra rozvoje lidských zdrojů známého 
jako „Komín“. DDM - Vila Doris ve 
spolupráci s místní Sjednocenou or-
ganizací nevidomých a slabozrakých 
se zde prostřednictvím speciálně při-
praveného programu rozhodly bourat 
bariéry mezi postiženými a zdravými 
lidmi.

Tzv. Komín hostil akci výstižně na-
zvanou Když oči nevidí poprvé, v mi-
nulosti se totiž tato aktivita odehrávala 
v parku u Vily Doris. „Plánovali jsme, 
že jednotlivá stanoviště rozmístíme 
ve venkovním novém areálu, déšť nás 
ale zahnal do budovy. Přesto jsme 
s výsledkem spokojeni,“ uvedla Re-
nata Jandrtová ze šumperské pobočky 
SONS. Ta spolu s Vilou Doris připra-
vila pro návštěvníky, kterých přišlo na 
sto dvacet, hned několik stanovišť, na 
nichž řešili nejrůznější úkoly. Pozná-
vali tak například po čichu a hmatu 
luštěniny, chytali „magnetické“ ry-

bičky, skládali stavebnici, oblékali 
„neživého“ novorozence, seznámili se 
s psaním Braillovým písmem a zahrá-
li si tzv. showdown, tedy stolní tenis 
pro zrakově postižené. Prohlédnout si 
mohli také výrobky Kroužku šikovných 
rukou a  kompenzační pomůcky, včetně 
těch náročných elektronických, jako jsou 
ozvučené počítače či speciální progra-
my, jež zde předvedli lidé z místního 
regionálního pracoviště olomouckého 
Tyfl ocentra.

„Svět nevidomých se snažíme 
zdravým lidem přiblížit formou hry. 
Během ní se všichni na chvíli ocitnou 
ve tmě a při soutěžích si vyzkoušejí, 
jaké to je žít se zrakovým handica-
pem,“ podotkla Jandrtová, podle níž 
chce SONS touto cestou současně 
ukázat, že i handicapovaný člověk 
mnohé dokáže a je plnohodnotnou 
osobností. „Zájem veřejnosti doka-
zuje, že akce tohoto typu mají smysl. 
Příští rok ji určitě zopakujeme,“ slí-
bila Jandrtová. -zk-

Výstavu Ley Vivotové zhlédlo 
již tisíc návštěvníků

Malířka a grafi čka Zdeňka Ram-
bousková, která nechyběla na vernisá-
ži výstavy Ley Vivotové 7. května, se 
přišla znovu potěšit do „zahrady soch“ 
v Galerii Šumperska. Není jediná, kdo 
navštívil Galerii opakovaně a vychut-
nal si světovou premiéru výstavy děl, 
která jsou jinak rozeseta po celém svě-
tě. Stala se však tisící návštěvnicí a při 
této příležitosti obdržela dárek - foto-
grafi i s  autogramem umělkyně. Sní-
mek, který Zdeňka Rambousková 
dostala, zachycuje mladinkou Leu 
s jejím sousoším Lavička lásky, jež 
svým neobvykle odvážným námětem 
upozornila v Kanadě na originalitu 
jejího díla. Sousoší Lavička lásky lze 
spatřit také na výstavě, která trvá až 
do 31. srpna. -mb-

Se starosty obcí ze Šumperska se krajští 
radní sešli v zasedací místnosti městské 
úřadovny v Rooseveltově ulici. Foto: -zk-

Během červnové akce na Lužích si moh-
li děti a dospělí vyzkoušet kromě jiného 
i poskytnutí první pomoci.      Foto: -pk-

Lidé ze šumperské pobočky SONS vy-
světlovali příchozím, jak lze psát slepec-
kým písmem.                  Foto: -zk-

Na seniory čekala řada sportovních disci-
plín, zahrát si mohli i petang.   Foto: -zk-
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Červencovou událostí jsou Klášterní hudební slavnosti
Vážení a milí přátelé, 
návštěvníci festivalu!

Pokud moje uvítání čtete v prosto-
rách klášterního kostela, který se stal 
centrem zatím nejmladší festivalové 
akce v Šumperku, rozhlédněte se dobře 
kolem sebe. Kdybyste se do těchto pro-
stor mohli podívat kolem roku 1990, 
odcházeli byste s pocity velmi depre-
sivními. Zničená střecha, promočené 
krovy, vše bylo natřeno jakousi po-
divnou šedou barvou, nikdo neví, kdy 
přesně a proč se to stalo. V jednu chvíli 
se dokonce zdálo, že bude nutné tuto 
nádhernou stavbu strhnout a nahradit 
jinou. 

Naštěstí se v Šumperku našli lidé, 
kteří již na počátku devadesátých let 
dokázali myslet jinak a kulturní dě-
dictví pro ně bylo tak vzácnou hodno-
tou, že se rozhodli zabojovat a tento 
architektonický a historický skvost se 
jim podařilo zachránit. Stalo se tak za 

spolupráce města Šumperka, Minister-
stva kultury ČR, partnerského němec-
kého města Bad Hersfeldu, ale také 
za fi nanční podpory mnoha větších 
či menších dárců ze Šumperka i SRN. 
Většinou to byli lidé, kteří v tomto měs-
tě a regionu žili, nebo se zde narodili 
a dodnes zde mají své kořeny. Pomá-
hají naprosto nezištně, jen proto, aby se 
zachovalo kulturní dědictví pro příští 
generace.

Tito nadšení podporovatelé opravy 
kostela na počátku zřejmě netušili, jaký 
skvost bude veřejnosti předán po ukon-
čení rekonstrukce. Vznikl totiž jedinečný 
koncertní prostor, který nemá v širokém 
okolí obdoby. A tak díky záchraně sta-
vební památky můžeme v těchto prosto-
rách vychutnávat krásu hudby starých 
mistrů i současných tvůrců v podání 
nejrůznějších interpretů. Pod klenbou 
chrámu již koncertovali hráči a pěvci 
světového jména, ale pořádají se zde 
také koncerty žáků Základní umělecké 

školy, zpívají zde dětské sbory i sbo-
rečky. Ke všem je tento úžasný prostor 
velmi vlídný a snad každá hudba je 
zde krásnější než jinde. K mému pře-
kvapení a velké radosti sám prostor 
vychovává publikum, které se zdá být 
vnímavější a soustředěnější a následně 
dokáže po zásluze ocenit výkon umělců 
dlouhým potleskem. Dokonce i školní 
koncerty a představení zde mají klid-
nější atmosféru a pomáhají vychovávat 
dětské publikum. A tak bych rád využil 
této příležitosti a poděkoval všem, kdo 
se o záchranu klášterního kostela zasa-
dili. A samozřejmě také těm, kteří do 
něj  přinesli ten skvělý nápad pořádat 
na počátku každého léta Klášterní hu-
dební slavnosti s úžasným programem, 
který potěší jak dlouholeté milovníky 
krásné hudby, tak i přiláká svou atrak-
tivitou nové posluchače. 

Přeji vám všem krásné zážitky při 
letošním festivalu!

 Zdeněk Brož, starosta města

Festivalem klasické vážné hudby 
ožije letos v červenci město Šumperk. 
V pořadí třetí Klášterní hudební slav-
nosti nabídnou ve třech dnech zají-
mavé koncerty, jež pořadatelé tipují 
na velkou hudební událost nejen v sa-
motném městě, ale i v celém regionu. 
Redakce Šumperského zpravodaje 
u této příležitosti požádala o rozhovor 
Romana Janků z Agentury J+D, jež za-
jímavý projekt organizuje. 

▶ Loni jste hudbymilovné veřejnosti na-
bídli čtyři koncerty, letos o jeden méně. 
Znamená to, že se určitým způsobem 
vracíte k modelu prvního ročníku? 

Neřekl bych, že se vracíme k něja-
kému minulému ročníku. Je to pouze 
vývoj. V prvním ročníku jsme pořádali 
tři koncerty v jednom týdnu, loni čtyři 
koncerty v jednom týdnu a letos nabízí-
me tři koncerty v rozmezí dvou týdnů. 
Je to hledání ideálního rozložení tak, 
aby koncerty byly v atraktivních dnech 
a současně aby naši příznivci nebyli 
přesyceni. Po loňských zkušenostech 
nechci sázet na kvantitu. Počet kon-
certů není nejdůležitější, důležitá je 
dramaturgie a účinkující. A to bude 
největší devizou letošního ročníku.

 

▶ V uplynulém ročníku převažovali za-
hraniční účinkující, letos jde výhradně 

o českou hudební scénu. Byl to záměr?
Víte, umělce na koncerty vybírám 

většinou podle osobních zkušenos-
tí s nimi. Loňský ročník byl opravdu 
převážně v režii zahraničních uměl-
ců. Všechny jsem měl možnost před 
pozváním do Šumperka osobně slyšet 
a seznámit se s nimi. Pro letošní rok 
jsem se nechal inspirovat díly, neby-
lo podstatné, jestli budou interpreti 
z Česka nebo ze zahraničí. 

 
▶ Jakým způsobem jste tedy jednotlivé 
účinkující vybíral? 

Letošní ročník měl pro mě jedno 
důležité vodítko, a to čtvrtstoletí od 
úmrtí G.F. Händela. Osobně velice 
uznávám jeho dílo a zbožňuji jeho ora-
torium Mesiáš. Jako vynikající proti-
klad k této duchovní skladbě se mi pak 
jevily Bachovy Braniborské koncerty, 
které jsou pro změnu čistě světskými 
skladbami. Festival je tedy orámován 
koncerty s nejznámějšími skladbami 
těchto dvou velikánů hudebního ba-
roka. O vystoupení Gabriely Demete-
rové v Šumperku jsem jednal již před 
dvěma lety, ale čekali jsme na vhodnou 
příležitost. Ta nastala právě letos.

 
▶ Na kterého z účinkujících se Vy osob-
ně nejvíc těšíte? 

Nedá se říci, že se těším na nějakého 
z účinkujících více nebo méně. Těším 
se na celý festival, protože všechny 
koncerty budou nádherné a všechny 
budou velkým hudebním svátkem. 
Naznačil jsem již, že miluji Händelo-
va Mesiáše, ale Braniborské koncerty      
J.S. Bacha jsou pro mě zase citovou zá-
ležitostí, protože jsem je slyšel v dětství 
jako první skladbu vážné hudby. No, 

a hvězda Gabriela Demeterová mluví 
sama za sebe, čili opravdu nemám fa-
vorita.

▶ Přestože ve svém názvu nesou tyto 
slavnosti jméno klášterního kostela, 
jeden z koncertů bude hostit Pavlí-
nin dvůr. Není škoda opouštět nád-
herný prostor kostela, který vyhovuje 
i akusticky? 

Klášterní kostel je stavba mimořád-
ná a z akustického hlediska pro festival 
ideální. Bohužel jeho kapacita občas 
nedostačuje. Vzhledem k tomu, že oče-
kávám velký zájem o vystoupení hous-
listky Gabriely Demeterové, nechtěl 
jsem tento koncert omezovat kapaci-
tou. Jako ideální se jevilo využití nově 
opraveného nádvoří Pavlínina dvora 
s nedávno nainstalovaným pódiem.

 
▶ Již po prvním ročníku jste řekl, že Va-
ším cílem je vytvořit z tohoto cyklu let-
ních koncertů jeden z nejrenomovaněj-
ších festivalů klasické hudby v regionu 
v tomto období. Jakým způsobem toho 
chcete dosáhnout?

Upřímně musím říci, že cíl souvi-
sí s fi nancemi. Pokud je budeme mít, 
můžeme zvát ty nejlepší, dělat festiva-
lu velkou propagaci, mít velké zázemí. 
Peněz se ovšem dostává stále méně. 
V letošním roce jsem měl velké štěstí 
a festival není nijak poznamenán kri-
zí. Mnoha cílů týkajících se fi nančního 
zajištění festivalu se mi ale stejně ne-
podařilo dosáhnout. Je to výzva pro 
následující ročníky. Nicméně cíl se 
nemění a myslím, že renomé festivalu 
jako mimořádné akce v regionu v čer-
venci již existuje.   Děkuji za rozhovor,

 Z. Kvapilová
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Festival nabídne skladby duchovní i světské Nemocnice má nové 
ortopedické ambulance

Vybudování nových ortopedických 
ambulancí, jež vyrostly v prvním patře 
chirurgického komplexu místního špitá-
lu, zrychlí ošetření pacientů a zkrátí rov-
něž čekací lhůty na ošetření. Šumperskou 
nemocnici přišla tato investice na téměř 
dva miliony korun.

„Stavební úpravy probíhaly během 
května a června za plného provozu všech 
oddělení, jež se v objektu C nacháze-
jí. Směřovali jsme je ale na odpolední 
a noční hodiny, aby nedošlo k omezení 
komfortu pacientů i zaměstnanců,“ uvedl 
ředitel Šumperské nemocnice Radan Vol-
nohradský. Nové ortopedické ambulance 
vyrostly v místě někdejšího sociálního zá-
zemí oddělení centrální sterilizace. 

Rozsah vlastních stavebních prací byl 
poměrně velký. „Ve všech vyšetřovnách je 
provedena nová instalace, včetně osvětle-
ní, s tím, že nová klimatizace navazuje na 
stávající centrální klimatizaci. Vybudova-
ly se také nové rozvody telefonu a počíta-
čové sítě s napojením na stávající datový 
rozvaděč,“ popsal správce nemocnice 
Martin Pelnář a připomněl, že Šumperská 
nemocnice v posledních letech dává do 
nového přístrojového a zdravotnického 
vybavení nemalé částky.  -zk-

Zahajovací koncert Klášterních hu-
debních slavností nabídne ve středu                   
8. července od osmé večerní v prostorách 
klášterního kostela Braniborské koncerty 
Johanna Sebastiana Bacha. Toto světově 
proslulé instrumentální dílo sestává ze 
šesti samostatných koncertů, v Šumper-
ku přitom hudbymilovná veřejnost uslyší 
koncerty č. 3, 4 a 5 v podání souboru his-
torických nástrojů Ensemble Accento. 

Na druhém festivalovém koncertu vy-
stoupí v pátek 10. července  v Pavlínině 
dvoře hvězda našeho současného houslo-
vého nebe Gabriela Demeterová a sou-
bor Collegium Gabriely Demeterové, 

který bude se sólistkou spoluúčinkovat. 
Program koncertu, který začíná úderem 
osmé večerní ve 20 hodin, bude složen 
ze skladeb barokních mistrů G.Ph. Te-
lemanna, H.I.F. Bibera, J.J. Quantze a G. 
Tartiniho. V případě nepříznivého po-
časí se koncert uskuteční ve velkém sále 
Domu kultury.

Závěrečný festivalový koncert v pátek 

17. července bude poctou jednomu z nej-
větších skladatelů hudební historie, Geor-
gu Friedrichu Händelovi. V letošním roce 
vzpomínáme čtvrt století od jeho úmrtí, 
i proto pořadatelé s radostí vybrali pro zá-
věrečný koncert oratorium Mesiáš. Známé 
Alleluja z tohoto oratoria si jistě zasvěcení 
nenechají ujít. Večer bude v režii světozná-
mého českého souboru Musica Bohemi-
ca pod vedením Jaroslava Krčka. 

Vstupenky na všechny zmíněné kon-
certy jsou k dostání v předprodejích 
v Regionálním a městském informačním 
centru v místním muzeu a v pokladně 
Domu kultury. Vstupenky na zahajovací 
a závěrečný koncert přijdou na 120 Kč, 
vstupné na koncert Gabriely Demeterové 
pak je 200 Kč. -rj, zk-

Letem šumperským zastupitelským světem
Z fi nančního 

a majetkoprávního světa

* ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, 
kterou se stanoví místní koefi cient pro výpočet daně 
z nemovitostí na území města. Platit začne prvním 
dnem roku 2010.

* ZM schválilo šestá rozpočtová opatření letoš-
ního roku, jež zohledňují 14,147 milionu na straně 
příjmů a 4,4 milionu korun na straně výdajů. Více 
než čtrnáctimilionovou částku přitom získalo město 
z prodeje bytů, ve výdajích se pak objevuje 6,8 mili-
onu určených na rekonstrukci kuchyně a jídelny ve 
škole v ulici Dr. E. Beneše a dále snížení rozpočtu 
o částku 2,4 milionu, jež byla určena na obnovu li-
pové aleje v ulici 17. listopadu. Zhruba desetimilio-
novou fi nanční rezervu použije město na investiční 
akce, které nejsou v plném rozsahu kryté rozpočtem. 
Konkrétně jde o úpravy parku B. Martinů a vybudo-
vání parkoviště u nemocnice.

* ZM schválilo navýšení veřejné fi nanční podpo-
ry Tělovýchovné jednotě Šumperk o sto dvacet tisíc 
korun, které použije na úhradu zvýšených nákladů za 
energie na Tyršově stadionu za loňský rok.

* ZM schválilo poskytnutí účelové třímilionové 
investiční dotace z městského rozpočtu v příštím 
roce obecně prospěšné společnosti Schola Viva, a to 
na stavební úpravy a modernizaci základní školy 
v Erbenově ulici. „Speciálka“ na tento projekt získala 
evropskou dotaci ve výši 30,33 milionu korun. Dal-
ších 4,7 milionu má pak slíbeno od Olomouckého 
kraje a sedm set tisíc přidá ze své „kasy“. Více v příš-
tím čísle.

* ZM schválilo změnu svého usnesení z března 

letošního roku, jež se týkalo účasti města Šumperka 
jako věřitele v insolvenčním řízení. V březnu zastu-
pitelé odsouhlasili oddlužení dlužníka do výše 30% 
z celkové částky, kterou městu dluží. V červnu tato 
procenta navýšili na 70%. 

* ZM schválilo realizaci prodeje zahrady a pozem-
ků, jež slouží pro vstup do domu, o celkové výměře 
645 m2 vlastníkům bytů v domě v ulici Čsl. armády 
60 s tím, že město kupujícím poskytne předem do-
hodnutou pětačtyřicetitisícovou slevu vztahující se 
k opravě oplocení.

* ZM schválilo realizaci prodeje pozemku o vý-
měře 980 m2 v lokalitě za Hrabenovskou ulicí v Horní 
Temenici. Za parcelu určenou na výstavbu rodinného 
domu zaplatí kupující 950 Kč/m2.

Město pokračuje v prodeji bytů 
a nebytových prostor

Další byty, které dnes vlastní město, budou mít 
ještě letos nové majitele. Místní radnice se totiž za-
čátkem letošního roku rozhodla prodat vybrané byty 
a nebytové prostory stávajícím nájemníkům. Zastu-
pitelé tak již v dubnu schválili prodej bytů v domech 
ve Starobranské ulici 20. V červnu pak „posvětili“ 
prodej tří bytů v ulici B. Němcové 6 a celkem dvaa-
padesáti bytů v domech v Zahradní ulici 11, 13, 15 
a 17, o něž požádali stávající nájemníci. Zastupitelé 
rovněž odsouhlasili prodej dvou bytů bez nájemní-
ho vztahu, které město nabídlo začátkem června ve 
veřejném výběrovém řízení. Byt o výměře necelých 
třiasedmdesát metrů čtverečních v Zahradní ulici 11 
vydražil za rovný milion Marcel Večeřa ze Šumper-
ka, o více než polovinu menší byt v domě v Zahradní 

ulici 15 pak získala za půl milionu Šumperanka Petra 
Vinklárková.

Kromě bytů prodává město také vybrané nebytové 
prostory. V této souvislosti schválili zastupitelé prodej 
nebytových prostor v domě ve Starobranské ulici 20 
stávajícímu nájemníkovi Luďkovi Březinovi, který za 
ně zaplatí místní radnici 3,65 milionu korun. Nabídky 
města využil i nájemce Temenické lékárny s adresou 
Temenická 99, kterého přijdou zmíněné prostory na 
téměř 1,3 milionu korun. Doslova lítý boj se pak svedl 
o někdejší Caribik bar v Temenické ulici 97. O neby-
tový prostor, který jako neobsazený nabídlo město 
v dražbě, projevilo zájem sedm dražitelů. Vyvolávací 
cena se ze sedmi set sedmdesáti tisíc vyšplhala na ně-
kolikanásobek. Olomoucká společnost ENDL+K za 
něj zaplatí 4,14 milionu korun. 

 Zpracovala Z. Kvapilová

O byty je stále zájem. Potvrdila to i dražba, v níž město na-
bídlo dva neobsazené byty v domech v Zahradní ulici, jež 
patří mezi objekty vytipované k prodeji. Po obou se během 
několika málo minut doslova „zaprášilo“.  Foto: -zk-

Ensemble Accento založily cembalistka 
Edita Keglerová a fl étnistka Julie Braná. 
 Foto: archiv

Houslistka a violistka Gabriela Demete-
rová je i držitelkou ocenění „Žena roku 
2005“.  Foto: archiv

Musica Bohemica je komorní soubor 
s třicetiletou tradicí.  Foto: archiv
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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 Výstava potrvá do 30.9. 
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: 8. a 17.7. vždy ve 20 hodin - koncerty v rámci Klášterních 
hudebních slavností
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.

Otevírací doby v neděli  5. a v pondělí 6. července - státní svátky, vstup zdarma
Muzeum Šumperk - 5.7. od 13.15 do 17.00 hod., 6.7. od 9.00. do 13.00 hod.; Galerie 
Šumperska - 5.7. od 13.15. do 17.00 hod., 6.7. od 9.00 do 13.00 hod. - vstup přes 
Výstavní síň; Klášterní kostel - 5.7 a 6.7. vždy od 10.00 do 12.00 hod. 

KINO OKO
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
9.-12.7. v 16.30 a v 18.30 hodin  Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, USA, 
 animovaná komedie v ČZ  Hrajeme pro děti
9.-12.7. jen ve 20.30 hodin  Transformers: Pomsta poražených, USA, sci-fi  
 thriller, ČZ
13.-15.7. v 16 a ve 21 hodin  Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, USA, 
 animovaná komedie v ČZ  Hrajeme pro děti
13.-15.7. jen v 18 hodin  Transformers: Pomsta poražených, USA, sci-fi 
 thriller, ČZ
16.-22.7. v 17 a ve 20 hodin  Harry Potter a Princ dvojí krve, USA, 
 dobrodružná fantasy, ČZ
23.-26.7. jen v 17 hodin  Harry Potter a Princ dvojí krve, USA, 
 dobrodružná fantasy, ČZ
23.-26.7. jen ve 20 hodin  Hannah Montana, USA, komedie, muzikál, ČZ 
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

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

DŮM KULTURY
4.7. od 20 hodin v Pavlínině dvoře  Living Blues Xpirience (NL), 
 hosté: Kakrament Blues Band, 
 Simple Pleasures
KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
8.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Ensemble Accento - J.S. Bach: 
 Braniborské koncerty 
10.7. od 20 hodin v Pavlínině dvoře  Gabriela Demeterová, housle
17.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Musica Bohemica - G.F. Händel: Mesiáš 

D 123 
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
3.7. ve 21 hodin Summer Flower DJ L. Valenta
4.7. ve 21 hodin Retro Party DJ Rosťa Krňávek
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.č. 
583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Eva Brodská - „Odpoutání“  (bílé gobelínové obrazy) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 2.8., proběhne 1.7. v 18 hodin.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy 
Městská knihovna 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.

BJB Šumperk srdečně zve na setkání
Cyril a Metoděj

…zvěst, která je stále živá.
v neděli 5. července v 10 hodin v letním divadle v Sadech 1. máje 
V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v sále BJB 

na M.R. Štefánika 10.

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.
knihovnaspk.cz. Od pátku 10.7. do pondělí 20.7. bude z důvodu revize knihov-
ních 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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
9.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hrají Vašek a Petr
23.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  Hraje Albatros
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, mateřské centrum  Babouček je během prázd-
nin 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.

VILA DORIS
7.-10.7. vždy od 9 do 13 hodin  Počítačový kurz pro začátečníky
v IT na „K“  Inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, vavrusa@doris.cz. 
13.7. od 9 do 12 hodin  Výtvarnické balábile: Letní šperky
a od 16 do 19 hodin v AD na „K“  a bižuterie z korálků, fi ma, zapékaných 
 sklíček…. 
13.-17.7. od 9 do 12 hodin v IT na „K“  Šumperský geocaching  Praktické seznámení
 s turistickou, navigační a trochu i internetovou
 hrou 
14.7. od 9 do 12 hodina  Výtvarnické balábile: Savování, výroba
a od 16 do 19 hodin v AD na „K“  šablon, tečkovaná kresba… 
 S sebou barevné bavlněné tričko, košili, 
 šaty apod… 
15.7. od 9 do 12 hodina  Výtvarnické balábile: Batika sypaná, 
a od 16 do 19 hodin v AD na „K“  vázaná… S sebou bílé bavlněné tričko, košili, 
 šaty apod… 
16.7. od 9 do 12 hodina  Výtvarnické balábile: Ponožkoví psi, 
a od 16 do 19 hodin v AD na „K“  jednoduchá šitá hračka 
 S sebou neprošlapané ponožky
17.7. od 9 do 12 hodin Výtvarnické balábile: Mozaika
a od 16 do 19 hodin v AD na „K“  
17.-18.7. Šumperský geocaching 
 Turistická, navigační a trochu i internetová hra, 
 sledujte www.doris.cz/itecko.htm 
24.-25.7.  Šumperský geocaching 
 Turistická, navigační a trochu i internetová hra, 
 sledujte www.doris.cz/itecko.htm 

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
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Divadelní předplatné 
lze vyřídit několika způsoby

Pět večerních inscenací, dvě pohádky a jednu 
předpremiéru připravilo na nadcházející sezonu 
2009/2010 šumperské divadlo pro své návštěvníky. Ti 
mohou opět využít zvýhodněného předplatného. Na 
vrátnici divadla a v Regionálním a městském infor-
mačním centru jsou k dispozici brožury, které obsa-
hují přihlášku s veškerými informacemi. Ty je možné 
odevzdávat až do konce září, a to buď na vrátnici di-
vadla nebo na obchodním oddělení, jež sídlí v budo-
vě divadla (vchod z Komenského ulice). Předplatné 
lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 061, kl. 21, 
H. Pokorná a 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová nebo 
e-mailem na adresách zetochova@divadlosumperk.
cz, obchod@divadlosumperk.cz. -red-

V Pavlínině dvoře koncertují 
Living Blues Xpirience

Výjimečný bluesový večer připravil na začátek 
letního července šumperský Dům kultury. Hudeb-
ním fajnšmekrům nabídne světově proslulou kapelu 
Living Blues Xpirience, jež vystoupí v rámci evrop-
ského turné na jediném koncertu v republice právě 
v Šumperku. V roli hostů se představí členové šum-
perské skupiny Omicron s novým projektem „hanác-
kého blues“ Kakrament Blues Band a další šumperská 
bluesová naděje - skupina Simple Pleasures. Koncert 
je naplánován na sobotu 4. července od 20 hodin 
v Pavlínině dvoře. Vstupné v předprodeji stojí dvě stě 
korun, v den akce pak o padesát korun více. -op-

Na Úsově chystají Dětský den
Začátkem prázdnin čeká na malé i velké návštěvní-

ky Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov hned 
několik překvapení. Každou sobotu je zpřístupněn 
ochoz mezi palácem a „starou školou“, odkud mohou 
návštěvníci pozorovat malebné okolí, a o nový přírůs-
tek je bohatší i malá zoologická zahrada. 

V sobotu 4. července se navíc od 15 hodin stane 
nádvoří zámku dějištěm Dětského dne na hradě, 
během něhož budou probíhat rytířské klání, soutěž 
v lukostřelbě, vědomostní kviz, děti si v písku zahrají 
na malé archeology a bude se i rýžovat zlato. Premié-
ru bude mít rovněž nová expozice pro děti s názvem 
„Hádanky pánů z Vlašimi“, která je umístěna v jed-
né z nejstarších částí hradu, tzv. Vlašimském paláci, 
v němž bývala hradní šatlava. -red-

Proslulá kapela Living Blues Xpirience vystoupí v rám-
ci evropského turné na jediném koncertu v ČR právě 
v Šumperku.  Foto: archiv

Skromně k životnímu jubileu Anežky Kovalové
Nemohu se rozepisovat o nezpochybnitelných hodno-

tách výtvarnice Anežky Kovalové, neboť se obávám, že 
bych to patřičně nedokázal. Mohu ale napsat o Člověku, 
o ženě, která v mém uměleckém životě představuje ob-
rovská pozitiva! Plurál, občas plynoucí z mé introspekce, 
je zcela na místě - osobnost Anežky a Mirka Kovalových 
je mi dvojjediná.

Odněkud mi utkvěla v mysli Anežčina slova o pedago-
govi Jiřím Johnovi, jimiž vy- barvuje 
tuto osobnost výtvar- né-
ho umění jako 
tichého a skrom-
ného člověka, 
p okor ného 
k okolí, který 
příliš kolem 
výtvarnic-
tví ne-
m luv í , 
a pře-
c e 
do-
káže 

studentům předat to podstatné. Domnívám se, že Anež-
ka tuto schopnost úspěšně převzala. A třebaže její žáci 
půjdou svou, mnohdy velice vzdálenou cestou, pokora, 
skromnost a vztah k podstatnému v nich zůstanou na-
vždy zakořeněny. Píši tak z vlastní zkušenosti.

Pohybuji se také na políčku literárním, a mnohdy jsem 
shodou náhod doslova šokován. Neuvěřitelnou oklikou, 
až odkudsi přes celou Moravu a kus Čech, v podobě 
ocenění, se ke mně dostaly i Anežčiny tisky ze Sobotí-
na. Na literárních festivalech jsem často, po prozrazení 
svého bydliště, tázán na Kovalovy. Ať už to jsou lidé ko-
lem nakladatelství Host, nebo literárních časopisů Weles, 
Rozrazil, Prostor Zlín, vždy náš hovor neomylně směřuje 
k jejich osobnostem a jejich tvorbě!

Nechci Anežce, a potažmo také Mirkovi, stavět aureo-
lu slov, popřel bych tím vše, co jsem výše vypsal, navíc 
by jim to zajisté nebylo milé. Jsem rád, že mohu Anežce 

i touto cestou - za nemalý počet lidí - k jejímu životnímu 
výročí skromně a upřímně poděkovat, popřát vše dobré 
osobní, sílu ku nevyzpytatelnému zdraví a nezměrnou 

touhu i nadále být tvůrčí osobností! 
V nejbližším čase však nabídne ona dárek nám, 

a to v podobě své výstavy v olomoucké prestižní Ga-
lerii Caesar. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. července 
v 18 hodin.  Aleš Kauer

◀ Výtvarnice Anežka Kovalová slaví životní jubileum. 
 Foto: Š. Koval

Stejná lákadla jako loni připravila letos pro turisty 
a návštěvníky Šumperka místní radnice. Po zimní pauze 
tak prvním červnovým dnem opět odstartovaly procház-
ky historickým jádrem města a také rozhledy z radniční 
věže.

Využít zajímavostí a památek, jež se v centru města na-
cházejí, se šumperská radnice rozhodla již před osmi lety. 
Před dvěma lety pak nabídku ještě rozšířila. K výstupům 
na radniční věž, na jejímž ochozu je umístěn dalekohled, 
a k prohlídce historického jádra s odborným výkladem 
přidala okružní cestu po místech „Kde žily čarodějnice“ 
a procházku po „Malé Vídni“.

Okruh nazvaný Procházka ze 13. do 21. století se-
znamuje návštěvníky s historií města, s událostmi, jež 
v průběhu staletí ovlivňovaly život v Šumperku, i s nej-
významnějšími historickými budovami v jeho centru. 
Zhruba hodinová prohlídka začíná u radnice, vede ulice-
mi Starobranskou a Úzkou kolem bývalého klášterního 
kostela Zvěstování Panny Marie, který si zájemci mohou 
prohlédnout, pokračuje kolem Geschaderova domu 
a bývalého zámku až na Kostelní náměstí a končí na ná-
městí Míru u morového sloupu. 

Smutnou historii čarodějnických procesů přibližuje 
procházka nazvaná Kde žily čarodějnice. Vychází se z ná-
městí Míru u radnice, pokračuje ulicemi Starobranskou, 
Úzkou, Kladskou a Zámeckou přes Kostelní náměstí do 
ulice Černohorské, kde v bývalé šatlavě byly oběti pro-
cesů vězněny a mučeny, a končí v ulici Lužickosrbské. 
„Během procházky se lidé seznámí nejen s historií ča-
rodějnických procesů, které si jen v Šumperku vyžádaly 
pětadvacet životů, ale uvidí také domy, v nichž údajné 
čarodějnice nebo lidé, kteří s touto smutnou historií měli 
něco společného, žili,“ říká pracovnice oddělení kultury 
a vnějších vztahů místní radnice Martina Holubcová.

Na náměstí Míru „startuje“ i procházkový okruh 
„Zrození „Malé Vídně“, zaměřený na nejvýznamněj-
ší architektonické zajímavosti Šumperka 19. a počátku          
20. století. „Jde o stavby, které projektovali přední vídeň-

ští architekti a jež daly městu přídomek Malá Vídeň“. Ten 
kromě patriotů použil i ve své knížce Cesty po Moravě 
významný moravský buditel Jan Havelka,“ vysvětluje 
Holubcová. Trasa vede z náměstí u radnice ulicí Valaš-
skou k Mariiným schodům, jež nechal v Hanácké ulici 
postavit šumperský textilní podnikatel Ignác Seidel. Po 
schodech se sejde do parčíku pod hradbami a odtud po-
kračuje prohlídka přes tzv. „Točák“ po Hlavní třídě k vile 
v ulici ČSA, v níž se dnes nachází internát místní Střední 
zdravotnické školy. Zde prohlídka končí. 

Zájemci o pohled na město z ptačí perspektivy mohou 
vystoupat po jedenasedmdesáti schodech na radniční věž 
s dalekohledem, odkud je za jasného počasí vidět panora-
ma Hrubého Jeseníku. „Rozhled z věže nabízíme samo-
statně, ale zájemci ho mohou absolvovat i v návaznosti na 
již zmíněné procházkové okruhy,“ podotýká Holubcová 
a připomíná, že nabídky mohou využít i samotní obyva-
telé města. „Dozvědí se tak spoustu zajímavostí z historie 
města i života jeho obyvatel v minulosti,“ láká Holubcová 
Šumperany na procházku městem. Průvodkyně přitom 
„sídlí“ v suterénu historické budovy radnice (vchod od 
morového sloupu). Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Prohlídkové okruhy městem 
probíhají v  červenci a srpnu od pondělí do pátku a v ne-
děli vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., prohlídky 
se zahajují každou lichou hodinu u lavičky vzkazů před 
radnicí. Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před kon-
cem otevírací doby.

Rozhledy z radniční věže probíhají v červenci a srpnu 
od pondělí do pátku a v neděli vždy od 9 do 12 hod. a od 
13 do 17 hod., prohlídky každých 30 minut, stanoviště 
průvodců v suterénu radnice. Poslední prohlídka začíná 
půl hodiny před koncem otevírací doby.

Prohlídky a rozhledy z věže jsou pak naplánované i na 
následující soboty, v nichž neprobíhají svatby: 11. a 25. čer-
vence, 8., 15. a 22. srpna, 5., 12. a 19. září Bližší informace 
podá M. Holubcová, tel.č. 583 388 607, e-mail: martina.
holubcova@musumperk.cz.

Město láká na procházky a rozhled z věže
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