
Číslo 10 25. května 2016 

Příští číslo vychází 8. června 2016 Distribuce od 9. 6. do 10. 6. 2016

Ročník XXIV.

Památku padlých 
připomnělo setkání 
na bratrušovské střelnici

Letní scéna ožije 
třiadvacátým ročníkem 
Divadlem v parku2 3 5

Rekonstrukce zimního 
stadionu „jede“ 
podle plánu 6

Jak je to 
s cestovními doklady 
pro děti?

Mezinárodní hudební festival Kláš-
terní hudební slavnosti oslaví v  letoš-
ním roce deset let své existence. Za tu 
dobu se podařilo uvést v život mimo-
řádný kulturní podnik, jenž působí již 
ve třech krajích republiky. Letošní ju-
bilejní ročník tak nabídne mimořádně 
lákavé menu.

„Již loňský rok 2015 byl mimořádně 
úspěšný. Sedm koncertů navštívilo 
celkem osmnáct set posluchačů z celé 
republiky i  ze zahraničí. Letos by-
chom chtěli toto číslo ještě překonat,“ 
říká zakladatel festivalu Roman Janků 
z Agentury J + D. Vzápětí dodává, že 
jubileum oslaví festival nejen kon-
certy, ale také nabídkou nových míst, 
kde proběhnou. Kromě Šumperka, 
Jeseníku, Loučné, Bludova, Králík či 
Krnova se bude koncertovat i  na ná-
dvoří zámku ve Velkých Losinách 
a  v  prostorách Horských lázní v  Kar-
lově Studánce.

Festival „odstartuje“ v  neděli 
26.  června v  šumperském klášterním 
kostele koncertem, jenž se ponese ve 
znamení opery. „Desetileté výročí 
s  námi oslaví vynikající česká so-
pranistka Eva Urbanová. Za klavírní 
spolupráce Davida Švece zazní árie ze 
světových a českých oper,“ prozrazuje 
Janků.

Další koncert je novinkou. Poprvé 
v  historii festivalu nabídnou pořada-
telé „open air“ zážitek. V pátek 1. čer-
vence vystoupí na nádvoří zámku ve 
Velkých Losinách jeden z  nejlepších 
českých houslistů současnosti Pavel 
Šporcl, který svým příznivcům za-
hraje společně s Gipsy Way Ensemble 
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Klášterní hudební slavnosti nabídnou řadu narozeninových dárků

Festival „odstartuje“ světoznámá 
česká sopranistka Eva Urbanová. 

Foto: archiv

13:00 -19:00 Historický program

Sobota 4. června 2016

Hry a soutěže pro děti o ceny, za splnění všech peti disciplín čeká 
na hráče drobná odměna, hlavní slosování o zajímavé ceny 
proběhne v 16:30 hod. na hlavní scéně.

    

Zábavná show Barevné dny  – třídění a recyklace odpadů se 
společností EKO-KOM, a. s.
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v  Krnově, kde tento fenomenální pě-
vecký sbor předvede nastudování 
skladby W. A. Mozarta Requiem, druhý 
pak bude hostit šumperský klášterní 
kostel v úterý 5. července a nabídne tra-
diční sborový program. O den později, 
ve středu 6. července, se na koncertu 
v Jeseníku představí jeden z nejzajíma-
vějších českých kytaristů Štěpán Rak se 
svým neotřelým programem.

Na další koncerty festivalu přijala 
pozvání momentálně nejlepší česká 
harfistka Jana Boušková. Vystoupí v pá-
tek 8. července v  Loučné nad Desnou 
a  v  sobotu 9. července na zámku 
v Bludově.

O závěrečnou tečku za Klášterními 
hudebními slavnostmi se postará 

v projektu Gipsy Fire.
A  s  Pavlem Šporclem jsou spojeny 

i následující koncerty, tentokrát v  só-
lovém programu Pocta Paganinimu. 
Zazní v  sobotu 2. července v  Karlově 
Studánce a v neděli 3. července v Krá-
líkách, v klášterním kostele na Hedeči.

„Festival zve k  účinkování také 
osvědčené zahraniční umělce. K  nim 
patří Poznaňský chlapecký sbor z Pol-
ska, který na festivalu vystoupil již 
v  roce 2013,“ říká intendant festivalu 
a  podotýká, že polský sbor se letos 
představí na dvou koncertech. První 
se uskuteční v  pondělí 4. července 

v neděli 10. července v klášterním kos-
tele v  Šumperku Komorní filharmo-
nie Pardubice s  Danielem Klánským, 
kteří svým programem vzdají hold 
operním skladatelům G. Rossinimu 
a  W.  A.  Mozartovi. Během večera 
zazní nejznámější operní předehry 
těchto autorů a barytonové árie.

Vstupenky na koncerty si mohou 
zájemci koupit v  obvyklých předpro-
dejích a  také on-line na webových 
stránkách festivalu www.klasternihu-
debnislavnosti.cz. Pro ty, kteří plánují 
navštívit více než jeden koncert fes-
tivalu, jsou připraveny cenově zvý-
hodněné balíčky vstupenek. Ty lze 
objednat pouze on-line na zmíněných 
webových stránkách festivalu.        -red-

ČTVRTEK 9. 6. VE 21.00
DIVADLO KOMEDIOGRAF – 

DIVADLO JEDNOHO AUTORA

BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID

HRAJÍ: TOMÁŠ MATONOHA,

JOSEF POLÁŠEK,
EVA LEIMBERGEROVÁ NEBO 

MARIANA CHMELAŘOVÁ
CENA 250,-

PÁTEK 10. 6. VE 21.00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

COMMEDIA DELL´ARTE
HRAJÍ: PAVEL LIŠKA,

MAREK DANIEL,
TOMÁŠ MILOSTNÝ, MICHAL BUMBÁLEK, 

GABRIELA ŠTEFANOVÁ, ANDREA MAREČKOVÁ.
CENA 250,-

SOBOTA 11. 6. VE 21.00
DIVADLO GAFA OPAVA

TA MOJE LOLITA
HRAJÍ: HANA GRIGARCZIKOVÁ, 

MICHAL STALMACH, ŠÁRKA VYKYDALOVÁ, 
KUBA STRÁNSKÝ, MARTIN TÁBORSKÝ

CENA 200,-

NEDĚLE 12. 6. VE 21.00
DIVADLO ŠUMPERK

S TVOJÍ DCEROU NE
HRAJÍ: OLGA KAŠTICKÁ, JOSEF VRÁNA J.H., 

DANA RŮŽIČKOVÁ, JAN KRONEISL, KAROLÍNA 
HÝSKOVÁ, PATRIK FRANCL, VÍT PIŠTĚCKÝ / 
KAPELA: ZDENĚK DOČEKAL / JOSEF MACEK, 

JIŘÍ VÁLEK, MILOŠ POHL
CENA 100,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
V POKLADNĚ DIVADLA 
PO-PÁ 15‒18 HODIN NEBO HODINU 
PŘED PŘEDSTAVENÍM NA MÍSTĚ
TEL.: 583 214 062, 731 655 847

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ 
HRAJEME V DIVADLE

WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ

9. 6. ‒ 12. 6. 2016 
LETNÍ SCÉNA 
V SADECH 1. MÁJE
23. ROČNÍK 
FESTIVALU

ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA
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Součástí čísla je příloha 
Šumperk - Živá brána Jeseníků

Noblesa první republiky, dobře 
známá z filmů pro pamětníky, dýchne 
na návštěvníky výstavy „Stolečku, pro-
stři se!“. Otevřena byla minulý týden 
vernisáží ve výstavní síni šumperského 
muzea a jejím cílem je seznámit veřej-
nost s předměty, které patřily a v pod-
statě dodnes patří na prostřený stůl.

„Už loni mě napadlo, že bychom 
mohli uspořádat výstavu, která by 
přiblížila kulturu stolování, jež se 
v  době fast foodů a  rychlého způso-
bu života pomalu vytrácí. Ukázalo se 
ale, že kompletních sad stolního ná-
dobí, příborů a nápojového skla není 
v muzeu tolik, takže jsme je doplnili 
i  o solitéry, jež se stolováním souvi-
sejí,“ uvedla ředitelka šumperského 
muzea Marie Gronychová a  dodala, 
že téměř celou výstavu tvoří exponáty 
z muzejních sbírek, navíc obohacené 
zápůjčkami od  spřízněných institucí, 

zaměstnanců muzea a  soukromých 
sběratelů.

„Naší snahou bylo ukázat krásu por-
celánu, krásu skla, krásu výrobků, které 
zdobily zejména stoly „smetánky“ prv-
ní republiky. Právě z tohoto období se 
totiž zachovalo nejvíce ucelených sou-
borů, a tak bylo možné naaranžovat ně-
kolik kompletně prostřených jídelních 
stolů i stolků s čajovým nebo kávovým 
servisem,“ zdůraznila Gronychová. 

A  právě atmosféru jako „vystřiže-
nou“ z filmů pro pamětníky svým řeše-
ním výstava evokuje. Návštěvníci na ní 
mohou obdivovat krásné jídelní servisy, 
kávové a čajové soupravy, sklenice, pří-
bory a  další doplňky, včetně poměrně 
vzácných ubrusů, jež pokrývají dobové 
stoly. K vidění tak jsou míšeňský porce-
lán, výrobky prvních českých porcelá-
nek, nádherné sklo od Mosera, stříbrné 
nebo postříbřené příbory a  podnosy, 

ale i nádobíčko pro panenky. Celkovou 
mondénní atmosféru doplňují olejo-
malby Jana Kryštofa Hankeho s „gast-
ronomickou“ tematikou. 

„K  bontonu tehdejší dobré společ-
nosti patřila i  znalost etikety. A  právě 
základy stolování jsme se snažili přiblí-
žit prostřednictvím posterů, na  nichž 
jsou popsány různé typy stolního ná-
dobí, skleniček a  příborů,“ podotkla 
ředitelka muzea. Po  zhlédnutí výstavy 
tak podle ní bude každý bezpečně vě-
dět, do  jaké skleničky se nalévá bílé 
víno, do jaké červené, co je to terina či 
k čemu slouží klubový talíř. „Až odtud 
odejdete, nebude vám v restauraci činit 
problém používat správný příbor jako 
třeba Líze Doolitlové, známé z My Fair 
Lady. Kleštičky na  šneky tady ale ne-
máme, protože ti se v našich končinách 
moc nepojídali,“ uzavřela s  úsměvem 
Gronychová. -zk-

V muzeu ukazují krásu porcelánu, skla a výrobků, které zdobily zejména stoly „smetánky“ první republiky.  Foto: P. Kvapil

Ve výstavní síni muzea prostřeli stoly

Rekonstrukce uzavře 1. června křižo-
vatky v Zábřežské ulici.   Strana 2

Slavnosti města připomenou 700. vý-
ročí narození Karla IV.   Strany 3 a 7

Výrazná šansoniérka a  textařka Ra-
důza přijede do  Šumperka.   Strana 6 
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Rekonstrukce uzavře 1. června křižovatky v Zábřežské ulici
Na  výrazné dopravní omezení se 

v  nadcházejících týdnech musejí při-
pravit řidiči, kteří budou chtít projet 
Zábřežskou ulicí. Ve  středu 1. června 
totiž odstartuje přestavba křižovatky 
mezi ulicemi Zábřežskou a  Vanču-
rovou a  také „sousední“ křižovatky 
s Nerudovou ulicí, jež obě místa uza-
vře. Rekonstrukce by měla být hotova 
do konce srpna. V této souvislosti bu-
dou mimo provoz i autobusové zastáv-
ky ve Vančurově ulici 16 a 41. Příští rok 
se pak dokončí křižovatka ulic Vanču-
rovy a B. Němcové a na ni navazující 
část po Havlíčkovu ulici.

Rekonstrukcí, jejíž součástí byla 
i  výměna podkladních vrstev, prošla 
Vančurova ulice v  úseku od  křižovat-
ky s  ulicí Zábřežskou po  křižovatku 
s  ulicí B. Němcové v  loňském roce. 
V  druhé etapě, jež se příští týden 
„rozjede“, přijdou na  řadu křižovatky 
s ulicí Zábřežskou a s ulicí Nerudovou. 
Do rekonstrukce se firma Strabag, kte-
rá z devíti přihlášených firem nabídla 
nejnižší cenu - 7,112 milionu korun, 
pustí ve středu 1. června.

V  místě křížení ulic Zábřežské 
a  Vančurovy proběhla v  uplynulých 
týdnech oprava vodovodní a  kana-
lizační sítě. Nyní přichází na  řadu 
vlastní rekonstrukce křižovatky, jež 
přinese změnu přednosti v  jízdě. 
„Současně se stavbou křižovatky musí 
město přeložit telekomunikační síť,“ 
uvedla vedoucí odboru rozvoje města 
šumperské radnice Irena Bittnerová. 

Vzápětí zdůraznila, že vzhledem k roz-
sahu akce se celý prostor pro dopravu 
uzavře. „Objízdné trasy povedou uli-
cemi Havlíčkovou, Žerotínovou a  Je-
senickou a  také sousedními ulicemi,“  
doplnil Bittnerovou vedoucí odboru 
dopravy Radek Novotný a  dodal, že 
autobusy budou jezdit Myslbekovou 
ulicí, v níž již skončily práce plynařů. 
„Po dobu rekonstrukce budou z jízdní-
ho řádu vyloučeny zastávky ve Vanču-
rově ulici 16 a 41,“ upozornil Novotný 
a  dodal, že výlukové jízdní řády jsou 
zveřejněny nejen na autobusových za-
stávkách, ale také na webu města www.
sumperk.cz v  Aktualitách a  v  odkazu 
Občan, sekci Komunální služby, pod-
sekci Komunikace - Jízdní řády MHD.

Kromě stavební úpravy vlastních 
křižovatek jsou součástí zakázky nové 
chodníky, pruhy pro cyklisty a osvětle-
né přechody s ostrůvky. „Hlavní silnice 
povede po Zábřežské ulici, ulice Van-
čurova bude připojena kolmo,“ popsal 
vedoucí odboru dopravy a  dodal, že 
na  změnu přednosti v  jízdě upozorní 
řidiče výrazné dopravní značení. -zk-

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, si v pondělí 9. květ-
na připomněli představitelé Šumper-
ka, zástupci Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Klubu vojenských důchod-
ců a  také studenti místních středních 
škol. Pietní akt u  příležitosti výročí 
konce druhé světové války, kterého se 
zúčastnil i hejtman Olomouckého kraje 
Jiří Rozbořil, se tradičně odehrál u pa-
mátníku na bratrušovské střelnici, jenž 
od roku 1965 připomíná hrdinství šest-
nácti moravských vlastenců hromadně 
zastřelených nacisty.

Letos uplynulo již jedenasedmdesát 
let od  jedné z  nejtragičtějších událos-

tí druhé světové války na  Šumpersku. 
V  časných ranních hodinách posled-
ního březnového dne roku 1945 bylo 
na  bratrušovské střelnici gestapem 
popraveno šestnáct vlastenců. Místo 
popravy připomíná pamětní deska osa-
zená v místě hromadného hrobu a také 
lípa z Bratrušova. 

Město Šumperk ve spolupráci s Vlas-
tivědným muzeem v Šumperku připra-
vilo v loňském roce u příležitosti toho-
to výročí a  rovněž výročí konce druhé 
světové války reedici publikace Mi-
roslava Zapletala „Na  úsvitě svobody. 
Bratrušovská tragédie 31. března 1945“. 

Poutavý text popisuje pozadí a průběh 
tragických událostí na  sklonku druhé 
světové války, kdy šumperské gestapo 
pozatýkalo, brutálně mučilo a nakonec 
zavraždilo šestnáct členů odbojové sku-
piny ze Šumperska. Kniha je k dostání 
za osmdesát korun v Informačním cen-
tru Šumperk na Hlavní třídě 14. Bližší 
informace, včetně elektronické verze 
publikace, jsou k  dispozici na  webo-
vých stránkách www.bratrusovskatra-
gedie.cz. Zde je ke  zhlédnutí i  video 
s filmovým záznamem exhumace a ná-
sledného národního pohřbu zavraždě-
ných vlastenců.                             -oh, zk-

Památku padlých připomnělo 
setkání na bratrušovské střelnici

Křižovatka ulic Zábřežské a  Vanču-
rovy se ve  středu 1. června uzavře. 
Po rekonstrukci povede hlavní silnice 
po Zábřežské ulici.  Foto: -pk-

Během setkání na bratrušovské střelnici vystoupila kromě jiných i Marie Kan-
torová, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu.  Foto: B. Vondruška

Okresní Agrární komora Šumperk 
pořádá

Farmářské trhy
v pátek 3. června od 8 do 16 hodin  

v prostoru na Hlavní třídě

Publikaci Miroslava Zapletala 
„Na  úsvitě svobody. Bratrušovská 
tragédie 31. března 1945“ si mohou 
zájemci koupit v  novém informač-
ním centru na Hlavní třídě.

     Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež orga-
nizuje šumperská radnice prostřed-
nictvím občanských rádií CB a PMR 
na  kanále č. 3, v  červnu pokračují. 
Na programu jsou vždy první středu 
v  měsíci v  době od  8.30 do  10 ho-
din, první pátek v měsíci v době od  
18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 1. června se bude hovo-
řit o  Nemocnici Šumperk. V  pátek 
3. června bude řeč o  Muzejní noci 
v Muzeu silnic Vikýřovice a o 130. vý- 
ročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Vikýřovice.  O  den později, 
tedy v  sobotu 4. června, bude té-
matem politické hnutí ANO a  jeho 
činnost v okrese Šumperk. Bližší in-
formace lze nalézt na www.sumperk.
cz.  -red-

     Lidé se pobaví 
na 3. Muzejní 
silniční noci

Po  několika letech neproběhne 
v  červnu tradiční Zábava na  Lu-
žích na základně civilní ochrany ve  
Vikýřovické ulici. Civilní ochrana 
šumperské radnice totiž letos spo-
lupracuje s  vikýřovickým Muzeem 
silnic na  akci 3. Muzejní silniční 
noc. Naplánována je na  sobotu  
11. června od 16 hodin.

Pro ty, kteří do areálu muzea za-
míří, je připraven zajímavý program. 
Po zahájení Muzejní noci proběhne 
od 17 hodin vernisáž výstavy nazva-
né Z  historie naší dopravní policie, 
od šesté a osmé podvečerní jsou při-
praveny ukázky práce speciálního 
jeřábu firmy Miroslava Vařeky a také 
ukázky policejních auto-moto vete-
ránů i  současné práce dopravních 
policistů. Chybět nebudou dětské 
dopravní hřiště, půjčovna kolobě-
žek, zdravotnická první pomoc, 
prezentace BESIPu a  také beseda 
na  téma Československá obec legi-
onářská, Armáda ČR, obrana státu. 
Příchozí si budou moci prohléd-
nout zdarma výstavu Z historie naší  
dopravní policie - dopravní pro-
středky, spojenou s  překvapením 
z Kinder vajíček, a stálé expozice Via 
est vita - silnice je život, Po stopách 
bratří Kleinů - stavitelů silnic, žele-
nic a mostů, Z historie a současnosti 
našich silničních mostů.  -zk-
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Rekonstrukce zimního stadionu „jede“ podle plánu
Nákladná oprava šumperského 

zimního stadionu je v  plném proudu. 
Krytá hala se proměnila v  jedno velké 
staveniště a  „kráter“ v  místě původní 
ledové plochy v uplynulých dnech po-
kryly jednotlivé vrstvy podkladu pod 
betonovou desku. První etapu moder-
nizace zimního stadionu rozjely Pod-
niky města Šumperka začátkem dubna. 
Spočívá především ve  výměně tech-
nologie na  výrobu ledu, jež podstatně 
sníží množství používaného čpavku. 
Rekonstrukce, kterou má „na  triku“ 
firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., jež 
vyšla vítězně z  výběrového řízení, by 
měla skončit posledním červencovým 
dnem.

„Ještě před rekonstrukcí se provedlo 
několik geologických sond mimo le-
dovou plochu, které předpokládaly, že 
bude potřeba jít do  zámrzné hloubky 
asi čtyř metrů. Po  odkrytí se ale uká-
zalo, že nebude nutné těžit zeminu 
do této hloubky a stačilo ji pouze vybrat 
do 1,7 metru. Geotechnik poté potvrdil 
únosnost pláně,“ sdělil ředitel Podniků 
města Šumperka Tomáš Patrik Pavlíček 
a dodal, že díky tomu se ušetřil více než 
milion korun na zemních pracích. Část 
peněz ale „padne“, vzhledem ke  stá-
ří stavby, na  rekonstrukci vodovodní 
a kanalizační přípojky a  také zastaralé 
elektroinstalace, jejichž špatný stav byl 
zjištěn až v průběhu stavby po odkrytí 
povrchů. 

Tento týden se dodavatelská firma 
pustila do  betonování desky, pod kte-
rou jsou nové podkladní vrstvy a izola-
ce. Na ni se položí potrubí pro spodní 

vyhřívání. „S pokládkou nových rozvo-
dů potrubí pro čpavek a glykol se po-
čítá v červnu, poté se vybetonuje nová 
deska,“ popsal Pavlíček a dodal, že do-
jde ke kompletní modernizaci stávající 
technologie chlazení. 

Mezi halou a  strojovnou vyroste 
přístavba rolbovny. „Předminulý tý-
den proběhla skrývka zeminy a arche-
ologický průzkum v  místě, kde bude  
přistavěna nová rolbovna. Začala se 
hloubit také nová sněžná jáma pro 
ukládání zmrazků, jež sbírá rolba. 
K  jejich rozpouštění bude napomáhat 
odpadní teplo ze strojovny získané při 
chladící činnosti kompresorů,“ vysvět-
lil ředitel PMŠ. 

Nové chladicí zařízení na  výrobu 
umělého ledu především výrazně sní-

ží bezpečnostní rizika spojená s  pou-
žíváním velkého množství jedovatého 
čpavku. „Z pěti tun čpavku bychom se 
měli díky moderní technologii dostat 
na asi jednu tunu,“ uvedl ředitel.

Součástí první etapy modernizace 
je rovněž úprava zázemí pro časomí-
ru a  brankové rozhodčí, osazení no-
vých mantinelů s plexiskly a  střídaček 
a trestných lavic pro hráče. „Vzhledem 
k úsporám na zemních pracích chceme 
ještě zrekonstruovat podlahu v západní 
části stadionu, kterou projekt neřeší, 
a ve východní části osadit nové vstupní 
dveře,“ upřesnil Pavlíček a dodal, že re-
konstrukce probíhá v souladu s harmo-
nogramem a prozatím nic nenasvědču-
je tomu, že by termín dokončení mělo 
něco ohrozit. -zk-

První červnový víkend patří v Šum-
perku tradičně středověkému řinčení 
zbraní, rytířským půtkám, krásným 
princeznám a  odvážným šermířům. 
Letošní ročník Slavností města Šum-
perka nepřipomene jen tzv. Šumperský 
sněm z roku 1490, kdy se do města sjeli 
představitelé Markrabství moravského 
a  zástupci Slezska, ale oslaví rovněž 
jubileum významné osobnosti českých 

dějin - sedmisté výročí narození krále 
českého a císaře římského Karla IV.

„Jelikož je 3. červen prvním pátkem 
v měsíci, od osmé hodiny ranní proběh-
nou na Hlavní třídě oblíbené farmářské 
trhy. Večer se pak ve velkém sále domu 
kultury uskuteční akce nazvaná Miku-
lov baví Šumperk, spojená s  tradiční 
degustační přehlídkou vín z  miku-
lovské podoblasti za  zvuků cimbálové 

muziky Kleret,“ říká referent oddělení 
kultury a  vnějších vztahů šumperské 
radnice Bohuslav Vondruška a dodává, 
že košt vín začíná o sedmé podvečerní. 
Na akci je vstup volný, pouze jednotlivé 
degustační vzorky budou zpoplatněny. 

Od  20 hodin bude letní divadlo 
u Vily Doris v Sadech 1. máje hostit di-
vadelní představení D´Artagnan aneb 
Tři mušketýři v podání herců místního 
divadla. Vstupné přijde na sto padesát 
korun, studenti pak mají padesátipro-
centní a senioři dvacetiprocentní slevu. 
V případě špatného počasí se předsta-
vení odehraje v divadle.

„Hlavním dnem letošních slavností 
je stejně jako loni sobota. Celý program 
bude rozdělen jako v  minulých letech 
do  několika scén. V  devět ráno pozve 
všechny přihlížející úvodní průvod ry-
tířů a vlajkonošů městem a o půl desáté 
se na hlavní scéně rozeběhne dopolední 
program určený zejména pro děti. Dět-
ským divadelním představením bude 
na  hlavní scéně dominovat Kocourek 
Modroočko opět v podání šumperské-
ho divadla,“ popisuje Vondruška. 

 Pokr. na str. 7

Jednotlivé vrstvy podkladu pod betonovou desku již jsou hotové, dodavatelská 
firma se tento týden pouští do betonování.  Foto: -pk-

Slavnosti připomenou 700. výročí narození Karla IV.

13:00 -19:00 Historický program

Sobota 4. června 2016

Hry a soutěže pro děti o ceny, za splnění všech peti disciplín čeká 
na hráče drobná odměna, hlavní slosování o zajímavé ceny 
proběhne v 16:30 hod. na hlavní scéně.

    

Zábavná show Barevné dny  – třídění a recyklace odpadů se 
společností EKO-KOM, a. s.
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     Cyklisté Závodu 
míru projedou 
kolem Šumperka

Peloton cyklistů v  rámci Závo-
du míru pro jezdce do  23 let, jenž 
lze směle nazvat světovým, projede 
v sobotu 4. června okolo druhé od-
polední kolem Šumperka. Od  No-
vého Malína se vydá Vikýřovickou 
ulicí směrem na  Krásné, Hraběšice 
a Skřítek. 

Na  podnik Nations´Cupu, kte-
rý se pojede od  3. do  6. června 
ve  třech etapách z  Jeseníku do  Rý-
mařova, z Krnova na Dlouhé Stráně 
a v  lázeňském městě Jeseník, dorazí 
kompletní světová špička, včetně re-
prezentačních týmů prakticky všech 
vyspělých cyklistických zemí. A bude 
se opravdu na  co těšit. K  letošním 
favoritům jistě patří i  Čech Michal 
Schlegel, který bude bojovat v dresu 
s tradiční českou trikolorou. -red-

     Proběhne Veletrh 
sociálních služeb

V  rámci komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku pořádá 
místní radnice ve  spolupráci s  po-
skytovateli sociálních a  navazujících 
služeb Veletrh sociálních služeb. Toto 
setkání veřejnosti s poskytovateli so-
ciálních služeb se uskuteční v  úterý 
14. června  od 13 do 17 hodin v let-
ním divadle u Vily Doris a v přileh-
lých Sadech 1. máje. Více informací 
v příštím čísle. -red-

      Senioři mohou 
v Šumperku od 1.5. 
jezdit MHD zdarma 

Sedmdesátiletí a  starší senioři, 
kteří si koupili nebo koupí zlevně-
nou měsíční jízdenku za sto patnáct 
korun, mohou v  Šumperku v  rám-
ci zóny číslo 1 jezdit od  1. května 
v  autobusech městské a  příměstské 
hromadné dopravy zdarma. Místní 
radnice jim po  předložení měsíční 
jízdenky a průkazu IDSOK a po vy-
plnění žádosti jízdenku zpětně 
proplatí. Sleva bude přiznána všem 
občanům bez ohledu na  bydliště. 
První žádosti o proplacení květnové 
měsíční jízdenky přitom mohou po-
dávat od začátku června po skončení 
platnosti jízdenky. Žádost lze podat 
nejpozději do  čtyřiceti dnů včetně 
ode dne vydání jízdenky, tedy do de-
seti dnů po  skončení její platnosti. 
Pro jízdenku vydanou 1. května tak 
vyprší lhůta pro podání žádosti  
10. června. -red-
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Poněkud netradičním způsobem se 
v pátek 10. června otevřou šumperské 
kostely. Akce nazvaná Noc kostelů, jež 
probíhá v  celé republice, nabídne ze-
jména lidem, kteří stojí mimo církev či 
na jejím okraji, možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 
Určena je i  těm, kteří víru v  Boha 
a  cestu do  společenství církve tepr-
ve hledají. Mottem vizuálního stylu 
Noci kostelů je každý rok jiný biblic-
ký verš, jehož součástí je právě slovo 
„noc“. V letošním roce je to verš 21,25 
z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou 
ve  dne otevřené, NOC tam už nebu-
de.“ V Šumperku přitom budou moci 
zájemci zamířit druhý červnový pátek 
do šesti kostelů.  -zk-

Program Noci kostelů 
10. června 2016

Kostel sv. Jana Křtitele na  Kos-
telním náměstí: 18.00 - 19.00 Mše 
svatá * 19.00 - 22.00 Výstava ornátů 
a  bohoslužebných předmětů * 19.30 - 
20.00 Nechte se oslovit historií a krá-
sou - komentovaná prohlídka * 20.00 
- 20.30 Prohlédněte si kostel zblízka - 
individuální prohlídka * 20.30 - 21.00 
Seznámení s varhany - povídání, ukáz-

ky * 21.00 - 21.30 Koncert na varhany 
a trombon * 21.30 - 22.00 Prohlédněte 
si kostel zblízka - individuální prohlíd-
ka * 22.00 Duchovní slovo, závěrečná 
modlitba 

Kostel sv. Barbory v  Jiráskových 
sadech: 17.00 - 17.30 Nechte se oslovit 
historií a  krásou - komentovaná pro-
hlídka * 17.30 - 18.00 Koncert Avono-
taj * 18.00 - 18.30 Prohlédněte si kostel 
zblízka - individuální prohlídka kostela

Klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie v  Kladské ulici: 18.00 - 20.00 
Prohlédněte si kostel zblízka - indivi-
duální prohlídka kostela

Kostel Českobratrské církve evan-
gelické v Revoluční ulici: 18.00 - 18.55 
Dobrodružství mezi lavicemi: hra pro 
děti * 18.55 - 19.00 Úvodní slovo * 
19.00 - 19.30 Koncert pěveckého sbo-
ru Oculos meos * 19.00 - 23.00 Pro-
hlídky historického hodinového stroje 
ve věži * 19.00 - 24.00 Tradiční biblic-
ký maraton: opisování veršů z Bible * 
19.45 - 20.00 Znáte Jeronýma Pražské-
ho? Krátká popularizační přednáška * 
20.15 - 20.35 Noční koncert v kostele: 
varhany a  trubka * 20.35 - 20.45 Jak 
se hraje na varhany? Pár slov na kůru 
o  tomto monumentálním hudebním 
nástroji * 21.00 - 21.30 Zpěvy z Taizé 

* 21.45 - 22.05 Noční koncert v koste-
le: varhany a trubka * 22.05 - 22.15 Jak 
se hraje na varhany? Pár slov na kůru 
o  tomto monumentálním hudebním 
nástroji * 22.30 - 23.00 Křesťanská 
hudba od  folku po  metal: pásmo vi-
deoklipů * 23.15 - 23.45 Zpěvy z Taizé 
* 23.50 - 24.00 Slovo na závěr 

Kostel sv. Jana Evangelisty v  Hu-
sitské ulici: I. okruh - Prohlídka 
Farního kostela Starokatolické církve 
sv. Jana Evangelisty * Prohlídka sta-
vebních (původních) plánů * Výklad 
o  historii a  současnosti života Farní 
obce Starokatolické církve; II. okruh 
- Zvonice * Prohlídka s  výkladem 
o historii zvonů

Chrám Svatého Ducha v  ulici K.H. 
Máchy: 18.00 - 18.45 Prohlídka chrá-
mu - poutavé povídání si s  pořadateli 
* 19.00 - 19.45 Pobožnost k Spasiteli - 
zpívaná východní bohoslužba k Spasi-
teli Ježíši Kristu * 20.00 - 21.20 Pozvání 
k setkání s vírou, nadějí a láskou - mož-
nost rozhovoru o víře, přijetí slova na-
děje a povzbuzení * 21.40 - 22.00 Ticho 
kostela promluva - nekomentovaná 
prohlídka chrámu, možnost dle chuti 
posedět si v kostelní lavici či prohodit 
pár slov s  pořadateli * 22.00 Krátká 
modlitba a uzavření chrámu 

Kostely a kaple se na jednu noc otevřou veřejnosti

Již osmý ročník soutěže psů všech 
ras a  velikostí Šumperský hafan 2016 
proběhne v neděli 29. května od druhé 
odpolední na nádvoří Pavlínina dvora. 
Její pořadatelé, kterými jsou místní 
muzeum a internetové noviny sumper-
sko.net spolu s Ligou na ochranu zví-
řat, se chtějí letos zaměřit především 
na děti a představit jim psa nejen jako 
mazlíčka, ale také jako společníka při 
sportování, vycházkách a zábavě.

„Kromě soutěže o  titul Šumperský 
hafan 2016 a  představení psích ple-
men podle rozdělení FCI bude vý-
znamná část programu určena dětem. 
Chceme jim přiblížit aktivní formu 
trávení volného času,“ říká ředitelka 
šumperského Vlastivědného muzea 
Marie Gronychová. Vzápětí dodává, 
že soutěž o titul Šumperský hafan 2016 
bude na  rozdíl od  minulých let více 
kopírovat klasické psí výstavy a budou 

do  ní vtaženi diváci, kteří se budou 
moci podílet na posuzování těch nej- 
úspěšnějších psů. Vítěz každého díl-
čího kola obdrží titul nejlepší štěně, 
nejlepší pes s  PP, nejlepší pes bez PP, 
nejlepší voříšek a nejlepší veterán. Jed-
notliví šampioni se pak utkají ve finále 
o nejvyšší titul, o němž rozhodnou di-
váci hlasováním. 

Novinkou je soutěž juniorhandling, 
tedy psí výstava pro děti, kdy se v roli 
handlera představí dítě do  deseti let. 
Psi z útulků nebo adoptovaní prostřed-
nictvím různých organizací se předsta-
ví během třetí části programu. Chybět 
nebudou ani prezentace neziskových 
organizací zabývajících se záchranou 
psů a  přiblížení různých kynologic-
kých sportů. Během celého odpoledne 
pak bude pro děti a jejich rodiče zpří-
stupněno Muzejíčko s výstavou Autíč-
kománie a s dalšími aktivitami.  -zk-

Podniky města přijmou 
na léto mladé brigádníky

Šumperský hafan se zaměří na děti

Sehnat brigádu na léto, je pro studen-
ty v  mnoha případech velký „oříšek“, 
neboť firmy většinou nabírají brigád-
níky starší osmnácti let. Letos se ovšem 
šestnáctiletým a  starším teenagerům 
v  Šumperku „blýská na  lepší časy“. 
Podniky města Šumperka totiž chtějí 
o prázdninách zaměstnat na tři desítky 
mladých zájemců.

„Jedná se o  pilotní projekt student-
ských letních brigád, jenž směřujeme 
do  oblasti majetku města, který máme 
ve  správě,“ vysvětlil ředitel Podniků 
města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček 
a dodal, že inspirací byla společnost Ma-
línská provozní, která obdobné brigády 
organizuje již několik let. „Účastní se 
jich i mládež ze Šumperka, ale vzhledem 
k  přetlaku poptávky, kdy samozřejmě 
přijímají prioritně děti bydlící v Malíně, 
jsme se rozhodli nabídnout našim mla-
dým lidem alternativu. Účelem je nejen 
to, aby si vydělali, ale také získali určité 
pracovní návyky,“ zdůraznil Pavlíček.

O  brigádu se mohou ucházet mladí 
lidé od šestnácti let, mladiství do osm-
nácti let přitom potřebují souhlas rodi-
čů. „Bude se například jednat o čistění 
chodníků, odstraňování náletů, úklid, 
natírání laviček a  zábradlí, sběr od-
padků,“ vyjmenoval Pavlíček a  dodal, 
že práce budou brigádníci vykonávat 

i na Tyršově stadionu či v okolí města, 
kde je potřeba provést úklid a  údržbu 
lesních cest. Za hodinu práce dostanou 
šedesát korun.

Podniky města tak chtějí během čer-
vence a  srpna „rozjet“ tři dvoutýden-
ní turnusy a  na  každý z  nich přijmout 
deset brigádníků ve  dvou skupinách 
rozdělených na  chlapce a  dívky. Prv-
ní turnus přitom proběhne od  18. do   
29. července, druhý od 1. do 12. srpna 
a  třetí od  15. do  26. srpna. „Pracovní 
doba je standardní od šesti do půl tře-
tí. Brzký začátek pracovní doby jsme 
stanovili proto, aby v  horkých letních 
měsících mohli brigádníci pracovat co 
nejdéle do doby, než vystoupají teploty,“ 
podotkl ředitel PMŠ a doplnil, že u mla-
distvých je pracovní doba zákoníkem 
práce zkrácena na šest hodin.

Formuláře přihlášek spolu s  dalšími 
informacemi najdou zájemci na  webo-
vých stránkách PMŠ www.pms-spk.cz. 
Přihlášky lze podávat do 17. června poš-
tou nebo osobně. Pokud se přihlásí více 
uchazečů, než je plánovaný počet, bude 
se o místa veřejně losovat za přítomnos-
ti zájemců o  brigádu či jejich rodičů. 
„V případě, že se brigády osvědčí, příští 
rok počty míst v jednotlivých turnusech 
navýšíme,“ uzavřel ředitel Podniků 
města. -zk-

Den zábavy a veteránů v srdci města 
Šumperka chystá na sobotu 11. června 
na  náměstí Míru již čtvrtým rokem 
Prádlo Mertl. Mezi partnery akce je 
i město. 

Akci, na  níž se představí desítky 
účinkujících, zahájí ve  13.30 hodin 
slavnostní fanfáry, úvodní slovo a pří-
jezd veteránských vozidel. Program, 
který potrvá až do  půlnoci, pak bude 
pokračovat vystoupením taneční sku-
piny Folí de la Fúl, vernisáží fotografií 
Petra Kobylky a  představením zájmo-
vých, tanečních a  pěveckých skupin 
všech věkových kategorií. Chybět 
zde nebudou Klub tanečního spor-
tu Šumperk, Mažoretky KK Dance 
Šumperk, Šumperský kytarový orchestr 
či pěvci z místní „ZUŠky. Hned třikrát 
se pak mohou příchozí těšit na módní 
přehlídky plavek a také na kolekci mo-
helnického módního návrháře Luďka 
Hanáka. Po  večerní velké módní pře-
hlídce dámského a pánského spodního 
prádla uzavře akci poslechově taneční 
koncert skupin Katapult Cover Band 
a  A. M. Úlet. Vstup na  celou akci je 
zdarma.  -red-

Náměstí obsadí 
veteráni, připraven 
je bohatý program
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Divadlo v parku/Informace

Divadlo Šumperk a  místní Dům 
kultury pořádají v  červnu již tradičně 
festival profesionálních divadel známý 
jako Divadlo v parku. Jeho třiadvacátý 
ročník proběhne od  čtvrtku 9. do  ne-
děle 12. června a  všechna představení 
bude od deváté večerní hostit letní scé-
na v  Sadech 1. máje, za  nepříznivého 
počasí pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 9. června přiveze do Šum-
perka Divadlo Komediograf - divadlo 

jednoho autora (Luboše Baláka) první 
western pro ženy, a  to známý příběh 
z  Divokého Západu o  slavných pistol-
nících Butchi Cassidym a  Sundance 
Kidovi. Ve filmové verzi je hráli Robert 
Redford a Paul Newman. Českými pis-
tolníky jsou Tomáš Matonoha a  Josef 
Polášek. Příběh se odehrává dnes, v  té 
nejsoučasnější současnosti a  na  jedi-
ném místě, kde je western uprostřed 
Evropy možný, v  Bohnicích. Příběh 
o dvou mužích, kteří by chtěli být ještě 
většími chlapy. A musejí toho mít hod-
ně v gatích, aby je ty veliké kolty u pasu 
nezesměšnily... 

Inscenace Commedia dell´arte 
vznikla během léta roku 1995, kdy se 
herci ze dvou spřátelených brněnských 
divadel, HaDivadla a  Divadla Husa 
na  provázku, spojili se svým spolu-
žákem z  JAMU, režisérem Zdeňkem 
Duškem, aby připravili vlastní „zábav-
né“ představení. S  představením herci 
v letních měsících objížděli české hrady 
a zámky a přivydělávali si tak na živo-

bytí. Postupem času se ale tato komedie 
stala tak slavnou, že ji Spolek sešlých, 
který hostuje v  Divadle Na  zábradlí, 
začal hrát i  v průběhu roku v  různých 
divadlech České republiky. Příběh je 
poplatný žánru Commedia dell´arte, 
chamtivý Pantalone touží po  krásné 
Isabelle, ta miluje romantického Lean-
dra, který o ni soupeří ještě s chvásta-

vým Capitánem. Celým dějem provází 
Harlekýno, kterému sekunduje Panta-
lonova služebná Kolombína. Ti všichni 
pobaví diváky na  letní scéně Divadla 
v parku v pátek 10. června. 

Robert miluje Lolitu. Miluje ji tak, 
jako žádnou jinou knihu. Chce alespoň 
částečně prožít to, co hrdinové slavné-
ho příběhu, a tak se různými tlaky snaží 
své okolí dostávat do podobných situa-
cí. Může se kniha stát návodem k pou-
žití? Jak dalece může být obyčejná kniha 
nebezpečná? Anebo je to jediný způsob 
obrany? Tolik stručně k  dramatu Ta 
moje Lolita, jež do  Šumperka přiveze 
v  sobotu 11. června opavské Divadlo 
GAFA.

Třiadvacátý ročník Divadla v  parku 
uzavře v neděli 12. června úderem de-
váté večerní domácí soubor. Ten letos 
nastudoval pod vedením režiséra Jósefa 
Z. Czerneckiho situační komedii S tvojí 
dcerou ne o docela obyčejných manžel-
ských párech snažících se předejít mož-
né manželské krizi. -zk-

Pokud bude přát počasí, mohou Šumperané chtiví 
venkovního koupání zamířit koncem tohoto týdne 
na Bratrušovské koupaliště. Přípravy na zahájení se-
zony ve středu 1. června jsou v cílové rovince. Otevře-
no by mělo být od jedné odpolední. 

V  areálu Bratrušovského koupaliště se kromě ba-
zénů a brouzdaliště nacházejí hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště s herními prvky a atrakcemi, lanová py-
ramida a jedenadevadesátimetrový tobogan, který je 
zahrnut do ceny vstupného a jenž letos prošel menší 
opravou. „Bazén jsme vyčistili a nyní už je napuštěný. 
Pokud bude mít voda slušnou teplotu a bude hezky, 
chceme otevřít koupaliště ve  středu 1. června,“ říká 
vedoucí AQUAcentra a  Bratrušovského koupališ-
tě Milan Jurčíček a dodává, že i  letos si budou moci 
zájemci zahrát na „Bratrušáku“ Discgolf. Pět speciál-
ních ocelových košů, do nichž se házejí létající talí-
ře, najdou lidé v okrajových částech areálu a sadu tří 
disků - talířů si budou moci lidé půjčit za  poplatek 
v pokladně. 

„Letos proběhla běžná údržba. Odstranilo se zasta-
ralé dřevěné pódium z OSB desek, dlažby v okolí bistra 
a pokladny se vyčistily a ošetřily speciální impregna-
cí, která by měla zabránit jejich ztmavnutí. Pravidel-
nou revizí pak prošly herní prvky na dětském hřišti,“ 
podotýká Jurčíček a  dodává, že do  začátku sezony, 
případně v jejím počátku, se ještě vymění část pose-
zení u občerstvení. Staré stoly nahradí osm nových, 
dalších sedm by pak mělo projít obměnou příští rok. 
Vzápětí upřesňuje, že v  současnosti probíhá přípra-
va projektů, jež by se měly realizovat letos na podzim 
a příští rok. „Ještě letos chceme pořídit mobilní sklad 
chemie, který by byl umístěn vedle strojovny. Příští 
rok nás pak čeká vybudování spojovacího chodníku 
napříč celým areálem a rádi bychom začali využívat 
na  zavlažování trávníku studny na  jímání užitkové 
vody. Záleží ovšem, jaký bude výsledek průzkumu 
vydatnosti zdroje,“ prozrazuje vedoucí AQUAcentra.

Vstupné na Bratrušovské koupaliště zůstává stejné 
jako loni. Děti od dvou let do sto třiceti centimetrů 
a  také osoby se zdravotním postižením tak zaplatí 

za den koupání dvacet korun a senioři čtyřicet korun, 
u dětí do patnácti let zůstává vstupné na pětačtyřiceti 
korunách, u osob starších patnácti let na šedesáti ko-
runách. Po páté odpolední je pak vstup levnější, po-
hybuje se od deseti do čtyřiceti korun. Novinkou je, 
že od letošního roku budou v prodeji náramky v hod-
notě pěti korun, jež budou návštěvníkům umožňovat 
návrat do areálu po jeho předchozím opuštění v daný 
den, aniž by museli opětovně platit plné vstupné.

Až do konce června se zde přitom mohou lidé vy-
koupat v pracovních dnech od 13 do 20 hodin, o ví-
kendech pak od 9 do 20 hodin. „Od pátku 1. července 
bude každodenní provoz od 9 do 20 hodin a v srpnu 
od 10 do 20 hodin s tím, že pokud bude nepříznivé 
počasí, bude provozní doba zkrácena,“ sdělil Jurčíček. 

Milovníci vodních radovánek však nepřijdou 
zkrátka ani v  chladnějších dnech. Navštívit mohou 
krytý bazén AQUAcentra Na Benátkách, který nabízí 
možnost slunění na venkovní terase s umělou trávou, 
jež navazuje na  vnitřní prostory. „Technologickou 
přestávku letos plánujeme až na začátek září, kdy ještě 
nevyučuje plavecká škola,“ uzavírá vedoucí AQUA-
centra. -zk-

Poznámka na  závěr: Bližší informace k  provozu 
bazénu a Bratrušovského koupaliště, včetně otevírací 
doby, najdou zájemci na www.aquacentrum.net.

Zažít zábavu, užít si přírodu, objevit nová místa 
a přitom ještě něco vyhrát? To bylo až dosud nemožné. 
Ale teď? Už ne! Přichází nový a zcela ojedinělý projekt 
ZA POKLADEM! „Vše odstartuje 1. června na tzv. Me-
zinárodní den dětí, kdy se na dvaceti místech v Šum-
perku ukryje dřevěná truhlička s  tzv. pokladem. Tu 
bude moct najít každý, kdo po ní bude pátrat,“ odta-
jňuje nový projekt Spolku Jokes&Games jeho koordi-

nátor Jakub Gloza. A jak lze podle 
něj najít aspoň jeden z  pokladů  
a pak ho vyměnit za  zajímavé 

ceny?
Stačí jít na  www.jokes-

games.cz, kde je umístěna 
mapa Šumperka, na  které 

najdete dvacet bodů - dva-
cet ukrytých truhliček. Stačí si jedno 

z míst vybrat, rozkliknout - podívat se na fo-
tografii místa a pomocí mapy se na místo vy-

dat. „Myslíte si, že máte vyhráno? To si jen myslíte! 
Truhlička je na místě dobře schovaná, aby ji nenašel 
každý, kdo kolem ní projde, tudíž musíte pořádně 
hledat! Ale nebojte se, kdo hledá, ten najde! A když 
snad truhlička bude v nedohledu, nezapomeňte: Pod 
svícnem je největší tma,“ radí Jakub.

Projektem chtějí organizátoři „vytáhnout“ děti, 
rodiče a  teenagery do  přírody, ukázat jim Šumperk 
z  jiného úhlu. „Zároveň náš projekt může slouží 
jako výborný „stmelovač“. Jak se také lépe seznámit 
a stmelit, než hledáním truhličky,“ usmívá se Jakub.

A  co potom? Pak už stačí truhličku z  místa vzít 
a donést ji na Komín, do sídla Spolku Jokes&Games. 
„Truhličku přijímáme ve středu od 14.15 do 15.15 ho-
din a v pátek od 14 do 15 hodin v našem sídle, které 
najdete v Montyho centru,“ upřesňuje Jakub Gloza. 

A o co že se soutěží? Přece o úžasné ceny, jež věno-
valy do projektu město Šumperk a SVČ Doris. Více 
informací najdete na www.poklad.jokesgames.cz, do-
tazy můžete směřovat na info@jokesgames.cz. -red-

Koupaliště je na sezonu připraveno Šumperk se již brzy 
vydá ZA POKLADEM

Pokud bude přát počasí, příští týden se otevře Bra-
trušovské koupaliště.                                          Foto: -pk-

Domácí soubor se představí v kome-
dii S tvojí dcerou ne.  Foto: -pv-

Spolek sešlých nabídne Commedii 
dell´arte.  Foto: archiv

Letní scéna ožije třiadvacátým ročníkem Divadlem v parku
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Informace/Zpravodajství

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahra-
ničí znamenají i  vyřizování cestovních dokladů. Co 
vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Víte na-
příklad, že i děti mohou do členských států Evropské 
unie a  dalších vybraných evropských zemí cestovat 
na vlastní občanský průkaz?

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodi-
ny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. 
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož 
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení 
možnosti cestovat na  zápis v  cestovním dokladu ro-
diče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli 
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v ně-
kterých zemích, které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se 
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evro-
pě, a  proto jistě potěší možnost cestovat po  většině 
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také 
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Ma-
kedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena 
za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského prů-

kazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy 
zpravidla rodič, jemuž stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, 
kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přiklá-
dat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a  rodný list dítěte. V  případě, že má dítě vydán již 
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze 
tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského 
průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestová-
ní v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u  dětí zpoplatněn poplatkem 
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osob-
ních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra 
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

V  případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou 
unii, doporučujeme se předem informovat u  zastu-
pitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je 
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na je-
jich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí po-
žadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám (např. 
vízová povinnost) lze zjistit u  zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Minis-
terstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestuje-
me“ a dále v části „Státy a území - informace na cesty“. 
 J. Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Přiblížil se měsíc červen a s ním i zvýšená četnost 
sborových událostí. Vezmu je popořádku:

Ve čtvrtek 2. června se vypraví naši malí zpěváčci, 
Růžové a Barevné děti, na svůj jednodenní výlet, na-
zývaný ve vší vážnosti zájezdem. Bude jich pěkná síla, 
dvěma autobusy vyrazí sedmdesát zpěváků nejprve za-
zpívat dětem v rapotínské škole a po obědě za zábavou 
v rekreačním areálu Dolní Morava. Hned nazítří, tedy 
v  pátek 3. června, se Plameňáci zúčastní soutěžního 
klání v  rámci mezinárodního festivalu Svátky písní 
Olomouc. Soutěží v kategorii sborů do dvanácti let a je 
to jejich vůbec první soutěžní zkušenost. Od mladších 
dětí přeskočíme k více či méně dříve narozeným. 

V  sobotu 4. června odpoledne se po  čtyřech le-
tech sejde sbor bývalých členů, aby zahájil přípravu 
na  své vystoupení v  rámci oslav sborového jubi-
lea, které nás čeká v  dubnu příštího roku. Oslavíme  
55. výročí založení sboru. Obeslali jsme čtyři stovky 
bývalých sborových zpěváků, tedy všechny, kteří v mi-
nulosti projevili zájem být se svým sborem v kontak-
tu, a  s  velkou zvědavostí budeme očekávat, kolik se 
jich v  klášterním kostele sejde. O  pár hodin později 
vystoupí se svým klubovým pořadem Brixiho akade-
mický soubor z Prahy netradičně v restauraci Opera. 
Soubor byl dlouhá léta příležitostí pro některé z na-
šich pěvců, jež trávili čas svých studií v Praze, a letošní 
setkání je pokračováním nikoliv častých, leč přesto sr-
dečných setkání. Restaurace Opera, sobota 4. června  
v 19.30 hodin. 

Středa 8. června proběhne ve znamení návštěvy vý-

znamného pěveckého tělesa, vynikajícího smíšeného 
sboru z  Lotyšska. Sbor MASKA vystoupí společně 
s našimi dětmi v klášterním kostele na koncertě, kte-
rý začíná v 19 hodin. Závěrečným koncertem Barev-
ných dětí a Plameňáků v klášterním kostele ve čtvrtek  
9. června v 18 hodin červnový sborový ruch na něja-
kou dobu utichne. Sbor se v té době bude připravovat 
na svůj závěrečný benefiční koncert ve prospěch dětí, 
o  něž pečuje nadace Dobrý anděl, jíž od  loňského 
roku přispíváme. Přijďte poslechnout i  pomoci svou 
troškou do  klášterního kostela ve  středu 29. června 
v 19 hodin. Koncert bude současně generálkou před 
zájezdem na mezinárodní soutěž v řecké Preveze, kam 
sbor odjíždí 4. července. 

Zajímáte-li se o  ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ, musí-
me vrátit sborový kalendář o pár týdnů nazpět. Děti, 
které by s námi rády od nové sezony zpívaly, mohou 
přijít k  zápisu v pondělí 6. a v úterý 7. června, vždy 
od 14 do 17 hodin. Zápis není konkurzem. Přijímáme 
všechny děti, které po prázdninách nastoupí do prv-
ních nebo druhých tříd základní školy. Do  oddělení 
předškolních dětí, jemuž říkáme Zpívánky, zveme 
děti, které svou školní docházku zahájí teprve za rok 
nebo za  dva roky. Podmínky jsou jednoduché. Při 
zápisu dítě zazpívá jednu písničku, nejlépe lidovou. 
Pokud mu to tréma nedovolí, bez písničky se klidně 
obejdeme, stačí zájem. Pěkné letní měsíce přeje Šum-
perský dětský sbor, jehož činnost můžete sledovat 
na www.facebook.com/motyli.spk. 

 T. Motýl, sbormistr

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Závěr sezony Šumperského dětského sboru

Cestovní pas i občanský 
průkaz jsou pro děti levnější

Informací není nikdy dost

Nejlepší čeští a slovenští 
skateboardisté míří do Šumperka 

Pátý ročník skateboardového závodu Vans Shop 
Riot, jehož předchozí ročníky se konaly například 
v Praze nebo v Košicích, se odehraje v novém šum-
perském skateparku v  sobotu 28. května. V  soutěži 
tříčlenných týmů českých a  slovenských skateshopů 
budou závodníci soupeřit o padesát tisíc korun a ces-
tu na evropské finále.

Brány šumperského skateparku se pro veřej-
nost otevřou hodinu po  poledni, kdy začne trénink 
a představení týmů. Od druhé odpolední se rozjedou 
jednotlivé kvalifikační jízdy týmů, po  nichž zbyde 
osmička nejlepších. Ti se proti sobě postaví ve vyřa-
zovacím souboji, ze kterého vzejde jeden vítěz. Vyhlá-
šení vítězů proběhne kolem šesté hodiny večer. Vstup 
na závody je zdarma. -red-

Přijede oblíbená 
písničkářka Radůza 

Nenechte si ujít koncert výrazné české šansoniér-
ky a  textařky Radůzy, která je právem nejúspěšnější 
písničkářkou současnosti. Do Šumperka zavítá v úte-
rý 7. června společně s  doprovodnou kapelou. Ta 
v současnosti hraje ve složení Josef Štěpánek (kytary), 
Jan Cidlinský (kontrabas, baskytara, housle) a David 
Landštof (bicí).

Začátky její umělecké tvorby připomínají pohád-
kový příběh. Když ji v roce 1993 uviděla na ulici zpí-
vat převážně bluesově zabarvený repertoár známá 
Zuzana Navarová, již o tři dny později díky ní vystou-
pila v  pražské Lucerně. Po  pár týdnech už triumfo-
vala jako předskokanka slavné americké písničkářky 
Susanne Vega, o několik let později pak měla stejnou 
čest při koncertu Mikea Oldfielda. 

Radůze se zcela jednoznačně daří to, na co sáh-
ne. Dnes se může pyšnit nejen několika úspěšnými 
sólovými alby, ale i  publikační činností, vlastním 
vydavatelstvím a  sbírkou mnoha ocenění. Během 
koncertu se můžete těšit na písně již notoricky zná-
mé, ale i  na  skladby z  posledního alba Marathon, 
příběh běžce, které vyšlo vloni. Koncert se odehra-
je od sedmé večerní ve velkém sále domu kultury. 
 -mh-

Šumperská nokturna 
oživí Kostelní náměstí 

Blíží se nejdelší dny roku a s nimi i „mini festivá-
lek“ Šumperská nokturna, který se uskuteční v pon-
dělí 13. a ve středu 15. června vždy od 20.30 hodin. 
Pozdně večerní koncerty chtějí vést k  zastavení při 
procházkách městem při hudbě, která zní stmívajícím 
se okolím kostela sv. Jana Křtitele. 

V pondělí 13. června zde vystoupí žesťový soubor 
z Bludova Clasic band pod vedením Ivana Zely. Mladí 
hudebníci nabídnou skladby Dixit Maria, Ó sanctisi-
ma, Zdrávas královno a Ave Maria hned od několika 
skladatelů.

Ve středu 15. června rozezpívá okolí kostela míst-
ní smíšený pěvecký sbor Oculos meos, který vede Vít 
Rozehnal. Zazní nejen duchovní hudba z první polo-
viny 14. století, ale i  lidová píseň a klasická sborová 
tvorba. Skladby doprovodí na hudební nástroje žáci 
Antonína Mináře ze šumperské ZUŠ. -vr-

Kulturní okénko

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
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Slavnosti města, Kulturní servis

Slavnosti připomenou 700. výročí narození Karla IV.
   Pokr. ze str. 3
Vedlejší scéna, kterou bude letní 

divadlo u Vily Doris, nabídne vystou-
pení místních regionálních kroužků 
a  spolků. Chybět mezi nimi nebudou 
například Tornádo Šumperk či Angel‘s 
Tribe. Po poledni se pak na této scéně, 
případně ve Vile Doris, odehraje před-
stavení ochotnického souboru D123 Já 
to tedy zkusím.

Odpoledne se v  rámci Slavností 
představí regionální šermířské spol-
ky, například Barbaři z  Bohdíkova, 
Páni z  Bludova a  Šermířský spolek 
Šumperk, a  program na  hlavní scéně 
vyvrcholí pořadem nazvaným „Karel 
IV. - markrabě moravský a jeho město 
Šumperk“. Na dalších scénách si budou 
moci návštěvníci prohlédnout rytíř-
ská ležení a  stany, osahat přichystané 
chladné zbraně či nakoupit na  dobo-
vém jarmarku s lidovými řemesly. 

Děti se budou moci povozit na  ko-
ních, zaskákat si na  skákacím hradu, 
trampolínách a  svézt se na  kolotoči. 
A  počítá se i  s  ukázkami výcviku psů 

ZKO 637 Šumperk-Vikýřovice. „No-
vinkou tohoto ročníku je akce Barevný 
s EKO-KOMEM. Společnost zabývající 
se recyklací odpadů zábavnou formou 
ukáže hlavně dětem, jak třídit odpad. 
Atrakce budou nachystány ve  Fialo-
vě ulici v  blízkosti parku,“ prozrazuje 
Vondruška a  dodává, že aby nebyly 
slavnosti pouze o  rytířských kláních 
a dobývání středověkých pevností, za-
hraje od 19 hodin na hlavní scéně šum-
perská hudební skupina Fleksible nejen 
známé české a světové hity, ale předsta-
ví rovněž svoji tvorbu.

Celodenní sobotní program vyvr-
cholí velkým průvodem v historických 
kostýmech. Tradiční trasou městem 
z  parku přes Hlavní třídu k  radnici 
a zpět letos projede družina krále Kar-
la IV. Po návratu do dějiště slavností se 
uskuteční slavnostní ceremonie, ohňo-
vá show a  velký výpravný ohňostroj, 
jenž slavnosti ukončí. Více informací 
o programu a doprovodných akcích je 
zveřejněno na stránkách www.slavnos-
ti-mesta.cz.  -red-

Program Slavností 
města Šumperka 2016

Pátek 3. června
8.00-16.00 hod. na  Hlavní třídě - 

Farmářské trhy * v  19.00 ve  velkém 
sále domu kultury - Mikulov baví 
Šumperk - tradiční ochutnávka vín 
z mikulovské podoblasti a cimbálovka 
* ve 20.00 v letním divadle u Vily Doris 
- divadelní představení D´Artagnan 
aneb Tři mušketýři, za  nepříznivého 
počasí bude odehráno v divadle

Sobota 4. června 9.00 - Ranní prů-
vod městem 

1. scéna (hlavní scéna pódium): 
Dětské dopoledne: 9.30 - Zahájení 
programu * 9.45 - Dopolední po-
hádka pro princezny a prince * 10.30 
- Královský šašek pro děti * 11.00 
- Pohádka Kocourek Modroočko 
v  podání souboru Divadla Šumperk 
* 12.00 - O Bajajovi… pohádka nejen 
pro nejmenší 

Historický program: 13.00 - Šer-
mířský spolek Šumperk * 13.30 - Rytíř 
a jeho kůň * 14.00 - Barbaři v Šumper-
ku * 15.00 - Páni z  Bludova * 15.30 - 
Kejklíři a komedianti pro malé a větší 
* 16.00 - Sláva rytířům krále Karla * 
16.30 - Vyhodnocení soutěže Patera 
her pro děti a dospělé * 17.30 - Karel IV. 
 - markrabě moravský a  jeho město 

Šumperk * 18.00 - Středověká kape-
la * 18.30 - Kterak se král k  turnaji 
připravuje * 19.00 - Koncert skupiny 
FLEKSIBLE * 21.00 - Slavnostní prů-
vod družiny Karla IV. městem * 21.45 - 
Slavnostní ceremonie * 22.15 - Ohňová 
show * 22.30 - Ohňostroj

2. scéna (lední divadlo Vily Doris): 
9.30 - 12.00 - Vystoupení regionálních 
zájmových a  sportovních kroužků 
a spolků

* 12.30 - Divadelní představení Já to 
tedy zkusím (ochotnický spolek D123), 
bude odehráno ve Vile Doris

3. scéna (rytířské a  žoldnéřské le-
žení): K  vidění rytířské stany, brnění 
a zbraně, zvěřinec s domácími zvířaty, 
rytířský fotokoutek, historický kolo-
toč pro malé a nejmenší. 10.30 a 15.30 
- Ukázka výcviků psů ZKO 637 Šum-
perk-Vikýřovice na travnaté ploše mezi 
Vilou Doris a domem kultury směrem 
k ul. 17. listopadu

4. scéna (Patero her pro děti i dospě-
lé): Hry a soutěže pro děti o ceny, za spl-
nění všech pěti disciplín čeká na hráče 
drobná odměna, hlavní losování o za-
jímavé ceny proběhne v  16.30 hod. 
na hlavní scéně

5. scéna (Barevný den s  EKO-KO-
MEM): Zábavná show Barevné dny 
- třídění a recyklace odpadů se společ-
ností EKO-KOM, a.s. ve Fialově uliciKaždý čtvrtek vždy od 8 hod. v „P“   Počítačový kurz 

30.5. od 15 hod. v „S“   Přednáška Techniky trénování paměti 
2.6. od 14 hod. v „S“   Zábavné odpoledne pro seniory 
  Hraje Albatros
2.6. od 13.30 hod. v „P“   Sdělujeme pocity malbou 
10.6. od 14 hod. v „S“   Taneční odpoledne pro seniory 
  Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí od 13 hod.   Konverzace v němčině pro seniory 
a od 14 hod. v „S“  - mírně pokročilí; začátečníci 
Každé pondělí od 15 hod. v „P“   Konverzace v němčině pro seniory 
  - pokročilí
Každý pátek od 12.30 a od 14 hod. v „P“  Konverzace v angličtině - pokročilí; 
  začátečníci; mírně pokročilí
Každé pondělí od 17 hod. v „S“   Jóga pro záda, šíji a ramena
Každé pondělí od 19 hod. v „S“,   Cvičení s flexi-barem
každou středu od 8.30 hod. v „P“ 
a každý čtvrtek od 10 hod. v „P“ 
Každé úterý od 9.30 hod. a každý  Cvičení pro seniory na židlích
čtvrtek od 11 hod. v „P
Každé úterý od 10.30 hod. v „P“,   Cvičení pro seniory
každou středu od 8.30 a od 9.30 hod. v „S“
Každé úterý (sudý týden) od 9 hod. v „P“  Výtvarná dílna
Každé úterý od 14 hod. v „S“   Zdravotní cvičení
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
Každé úterý od 15.30,   Jóga I.-III. 
17 a 18.30 hod. v „S“
Každou středu od 10 hod. v „P“   Trénování paměti
a každý čtvrtek od 9 hod. v „S“
Každou středu od 17 hod. v „S“   Cvičení pro ženy
Každou středu od 18.15 hod. v „S“   Jóga IV.
Každý čtvrtek od 9 hod. v „P“   Rehabilitační cvičení pro seniory
Každý čtvrtek od 17 hod. v „S“    Flexi-bary pro ženy
Každý čtvrtek od 18.30 hod. v „S“   Harmonizační cvičení
Bližší informace k akcím: T. Moravcová, tel.č. 606 756 770, 583 211 766, moravcova.
tereza@pontis.cz. „S“ = středisko Sever, Temenická 5, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobo-
dy 68. Informace o dalších aktivizačních programech získáte na www.pontis.cz. 

Pontis Šumperk 
- Univerzita volného času

25.5.  Zápis do kurzů šití pro začátečníky a pokročilé
 Přihlášky písemně na uvedenou adresu, příp.  
 telefonicky
25.5. - 12.6.  Tvořílek  Kroužek pro děti MŠ, vycházky 
 a poznáváním bylinek - herbářování
28.5. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: 
 Putování  za Loštickým tvarůžkem 2016 
2.6. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Praha, kulturní památky 
11.6. v 7 hod. na vlak. nádr.  Turistika Batůžkáři: Potůčník, Sv. Anna,   
 Velké Losiny nebo Hanušovice 
3.7. - 9.7.  Turistika Batůžkáři: Vysoké Tatry, Rysy atd. 
 Týdenní pobyt, 2 skupiny, nutno přihlásit se 
 - spěchá
Bližší informace: www.scholapraktica.webnode.cz, I. Kovaříková, tel. č. 733 518 880, 
L. Kovaříková, tel. č. 736 464 277, e-mail: scholapraktica@gmail.com - zde lze získat 
inf. k pravidelným programům, u všech akcí je třeba rezervovat termíny s předstihem 
na uvedený e-mail. Naplánované trasy mohou být změněny dle počasí. 

Schola Praktica - Centrum 
praktických dovedností 

Pontis Šumperk
30.5. od 14 hod. v „K“  Beseda o vlasové přírodní kosmetice Tiande 
 a jejich novinkách s Lucií Vláčilovou 
31.5. od 13.50 hod.  Bowling na „Majáku
3.6. od 9.30 hod. na Komíně  Keramika na Komíně
Bližší informace: S. Bezděková, tel.č. 775 438 145, e-mail: bezdekova@sons.cz - zde 
lze získat informace k  pravidelným programům, jako jsou kurzy, kroužky, besedy 
a podobně, SONS, 8. května 22, u všech akcí je třeba přihlásit se předem, „K“ = 
klubovna SONS.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkSONS Šumperk
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SVČ Doris
Do 31.5. každé úterý, středu, čtvrtek  Volná herna  Pro rodiče s dětmi
a pátek vždy od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
28.5. od 9 hod. na „K“   Barevný festival na Komíně 
  Setkání s výtvarným uměním... 
29.5. od 10 do 18 hod. na „K“   Vědomé milování a přirozená 
  antikoncepce  Přihl. P. Hatoňová, 

tel.č. 607 072 392, petra@haton.cz 
Pátek 3. června od 14 do 19 hod. na „K“ Barevná dílna na Komíně

Výtvarná dílna pro děti a rodiče. Tento-
krát si v páteční výtvarné dílně pohraje-
me s barvami a ručními lisy a vytvoříme 
si tak tričko na prázdniny a prázdninový 
deník na naše prázdninové cesty... S  se-
bou si, prosím, přineste jednobarevné, 
světlé tričko bez potisků. Setkání s  vý-
tvarným uměním... Informace Romana 
Večeřová, tel.č. 725  486  227, vecerova@
doris.cz. Cena 60 Kč

6.6. a 7.6. vždy od 14 do 17 hod.   Zápis zpěváčků do Šumperského 
ve sborovně ŠDS na „K“   dětského sboru  Více v čísle
7.6. od 17.30 hod. v klášterním kostele  VIA LUCIS: Klavírní recitál Lukáše 
  Vondráčka 
8.6. od 19 hod. v klášterním kostele  Koncert lotyšského smíšeného sboru 
  Maska a Motýlů Šumperk
9.6. od 18 hod. v klášterním kostele  Závěrečný koncert Barevných dětí 
  a Plameňáků ŠDS
Bližší informace: Vila Doris - 17. listopadu 2, tel.č. 583  214  212, 583  214  213, 
583 214 214, Komín - Komenského 9, tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-
-téčko: IT), 583  285  624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, SEV Švagrov, Vernířovice 172, tel.č. 
606 758 410, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
30.5. od 18 hod. v kapli  Jarní koncert dechového oddělení 
klášterního kostela
1. - 24. 6. vždy od 16 do 18 hod.  Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ  tanečního oboru ZUŠ Šumperk 
1. - 24. 6. vždy od 16 do 17 hod.  Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZŠ v ul. Dr. E. Beneše  výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
1. - 24. 6. vždy od 15 do 16 hod.  Zápis žáků do přípravného a 1. ročníku 
v budově ZUŠ literárně-dramatického oboru ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Pontis Šumperk
Každé pondělí od 15.30 hod.   Biblická hodina pro hledající 

Setkávání pro ty, kteří hledají smysl života 
kontextu křesťanské víry

Každé první úterý v měsíci od 15 hod.  Svépomocná skupina pro pečující 
Setkávání pro dlouhodobě pečující o ne-
mocné v  domácím prostředí zaměřené 
na vzájemné sdílení.

Bližší informace: Jeremenkova 7, M. Vychopeňová, 583 216 747 nebo na www.sum-
perk.charita.cz, e-mail: info@sumperk.charita.cz.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCharita Šumperk

Městská knihovna

Bližší informace: tel.č. 583  214  588 (17. listopadu 6), 583  215  530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba od září

Knihovna v ul. 17. listopadu 6
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
Temenická 5

tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Sobota 8-12 8-12 zavřeno

Pondělí - pátek od 8 do 12 hod.   CO-WORKING aneb sdílení pracovního 
a od 13 do 16 hod.   místa a zkušeností v Šumperku 

- PRACUJTE JINAK A SVOBODNĚJI! 
Prostor je otevřen každý den podle zájmu 
našich klientů. Aktuálně nabízíme za-
hraniční stáže pro nezaměstnané mladé 
do 30 let!

Bližší informace: E. Škrabalová, tel.č. 777 606 368, e-mail: csi@cpkp.cz, CSI, M.R. 
Štefánika 1, areál OSAPO (naproti Kavárně Svět), 1. patro, dveře č. 101, www.cent-
ruminovaci.cz, www.cpkp.cz. 

Centrum sociálně 
orientovaných inovací

Pontis Šumperk
Každé úterý od 9 hod. v „Č“   Úterky motivované knihou 

Programy pro rodiče a  do  6 let, květen  
a  červen inspirovaný veršovanými po-
hádkami Fr. Hrubína

Každou středu od 9.30 hod. ve „FS“  Sedmikrásek 
  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 15 hod. v „Č“   Čítárna pro veřejnost   Tzv. „Koloběh 

knih“ - knihy můžete přinést, vyměnit 
za  jiné či si je odnést domů; celý květen 
a červen výstava fotografií P. Tkadlece

Každý čtvrtek od 10 hod. v „Č“   Posezení pro seniory - předčítání 
  z knih, posezení, vzájemné sdílení
30.5. v 17 hod. ve „FS“   Modlitby matek 
3.6. od 9 hod. ve „FS“   Duchovní obnova pro maminky na RD 

a ženy, které jsou dopoledne doma 
Téma „Žena v  Bibli jako zdroj a  inspira-
ce pro dnešní ženy“, hlídání dětí zajištěno 
po předch. domluvě, nutno přihlásit se pře-
dem

10.6. od 8.30 do 12 hod.   Noc kostelů -  dopolední interaktivní 
v kostele sv. Jana Křtitele   program pro školy (2. - 9. třídy) nazvaný 

„Skutky milosrdenství aneb Kdo nám 
v  našem kostele napovídá“ Rezevace 
na tel. 731 402 395

Bližší informace: tel.č. 731  402  395, e-mail: cprsumperk @ado.cz, www.sumperk.
dcpr.cz, „FS“ = Farní středisko, Kostelní nám. 4, „Č“ = Čítárna, ul. M.R. Štefánika 26, 

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu
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Nabízíme:
- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu 
- zaměstnanecké bene� ty
- nástupní plat 21.340,- Kč

STRÁŽNÉ
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do služebního poměru

Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Vězeňská služba České republiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: jjanickova@vez.mir.justice.cz 
Telefon: 583 488 230  
www.vscr.cz/mirov

Více informací získáte při vaší 
osobní návštěvě po dohodě 
s personálním oddělením

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 27.5. 2016 do 9.6. 2016
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Vepřová krkovice bez kosti ...........................................................82,- Kč/1 kg    
ČERSTVÉ PEČIVO
Pekárna AGH Hanušovice
Buchta s makovou náplní půlka 175 g.................................................................12,50 Kč  
Slezská pekárna Opava 
Chléb královský BK 300 g .........................................................................................14,50 Kč

UZENINA A MASO
Řeznictví Tichý s.r.o. Háj ve Slezsku 
Český producent upřednostňující vstupní surovinu od českých výrobců. Uzenina je vyráběna podle tradičních receptur.
Lisované koleno ...................................................................................................................126,- Kč/1 kg
Slovenský točený ...................................................................................................................41,- Kč/1 kg
Špekáčky ručně vázané .....................................................................................................86,- Kč /1 kg

!!!!!!!!

Tel.: 733 644 669, Hlavní třída 13/3, Šumperk
Email: elitereality@re-max.cz

Rozšiřujeme úspěšný tým a hledáme schopné

MAKLÉŘE
MAKLÉŘKY

pro Šumpersko, Jesenicko, Zábřežsko a Mohelnicko

SPOJTE SE S NEJLEPŠÍMI!

www.ajak-sumperk.cz

Akademie J. A. Komenského, náměstí Míru 4, 787 01 Šumperk
tel.: 583 213 013, e-mail: info@ajak-sumperk.cz

www.ajak-sumperk.cz

Pomaturitní studium 
angličtiny a němčiny 
ve školním roce 2016/2017

Náklad 14 000 ks          20 000 čtenářů          2x měsíčně

1x měsíčně barevná příloha Šumperk 
- Živá brána Jeseníků v nákladu 15 000 ks

Příjem inzerce: 724 521 552, zpravodaj@ftv-production.cz

VÍTE, proč se stále opakují  INZERÁTY 
V ŠUMPERSKÉM ZPRAVODAJI?
Inzerenti říkají:  „Inzerce se nám opravdu vyplatí.“ 
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Uvidíte, že naši prvotřídní a nejvyšší kvalitu 
a bezkonkurenční rychlost bez nutnosti objednávání oceníte a budete se k nám rádi vracet.

1. TUNELOVÁ TEXTILNÍ 
AUTOMYČKA V ŠUMPERKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET UMÝT A VYLEŠTIT 
VAŠE AUTO JINAK

BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ, BEZ 

POŠKRÁBÁNÍ

v Zábřežské ulici je pro vás otevřena
DENNĚ od 8 do 19.30 hodin

Na kompletní vyčištění 
INTERIÉRU a KAROSERIE 
vašeho vozidla si prosím 
objednejte vhodný termín 
na tel: 776 387 920
OTEVŘENO DENNĚ 
PONDĚLÍ - NEDĚLE  od 8 do 16 hod.

         

722 914 402

 
                     

Konzultace  
ZDARMA

 

 

Řešení exekucí

 

Úvěry a konsolidace

 

Revize úvěrových smluv

 

www:  uveroporadna.cz

Oddlužení a  insolvence

Čas  pracuje 
proti Vám !!!

cí

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

Fortex reality Jílová 1550/1       787 01 Šumperk        www.fortexreality.cz        email:reality@fortex-ags.cz 

Naše realitní kancelář plní lidem sny o bydlení. 
Svou sílu vidíme v solidnosti, zodpovědnosti a poctivosti ke všem klientům.

• stavební parcely 
• slunné pozemky pro výstavbu RD
• výměry 704 m2 a 1.204 m2

• IS na pozemku,plyn.připojka v dosahu
Volejte: 733 734 435

Šumperk, Temenice   1.150 Kč/m2

• cihlový byt 3+1  
• OV, 93m2, 2.p
• celková nákladná rekonstrukce
• nízké náklady,centrum města

Volejte: 733 734 435

Šumperk,  Polská       2 350 000 Kč  
• byt 3+1  
• OV, 4. patro, lodžie, 63m2

• původní stav, plast. okna
• neprůchozí pokoje, šatna v bytě

Volejte: 733 734 435

Fibichova      925 000 Kč  

• byt 3+1 lodžie, 73m2

• zvýšené přízemí, plast. okna
• nová kuch. linka a koupelna
• neprůchozí pokoje, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Bludovská    1 240 000 Kč

• byt 4+1 se zahradou
• cihlový byt, OV, 112m2, zvýšené přízemí
• nová koupelna a kuch.linka, plyn. kotel
 • ve dvoře zahrádka s chatkou

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Krapkova  1.290.000 Kč   

• rod. dům 4+kk, CP 1.201m2

• patrový, cihlový dům, rekonstrukce
• 2x koupelna, vytápění  plyn. kotel
• garáž, gar.stání, terasa, bazén,   
  okrasná zahrada Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.450.000 Kč   

• stavební parcela
• CP 777m2, veškeré IS na pozemku
• slunné místo po celý den
• krásný výhled na město

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Panorama    1 650 Kč/m2

•  cihlový byt 2+kk
•  OV, přízemí, 49m2

•  kompletní nákladná rekonstrukce
•  novostavba z r.2006, vlastní kotelna

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Prievidzská  1 340 000 Kč

• typ bungalov s dispozicí 3+kk 
   a 4+kk
• pozemky s výměrou od 577-950m2

• tři stadia dokonč. prací, více info v RK
Volejte: 733 734 435

Novostavby v Rapotíně   
• byt 2+kk      
• OV, 3.patro, 61m2, dvorek na relax
• celková rekonstrukce bytu
• vlastní plyn. vytápění, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Polská    1 450 000 Kč 

• Cihlový byt 2+1 se zahrádkou 
  a krb.kamny
• OV,1.patro, 50m2, kompl. rekonstrukce
• vlastní topení, nízké náklady

Volejte: 733 734 435

Šumperk, U Sanatoria    1 440 000 Kč  

• zahrada s chatkou  
• CP 950m2, voda obecní na pozemku
• vybavená chatka s pergolou
• lokalita pod ul. Trnkova

Volejte: 733 734 435

Šumperk    450 000 Kč

• cihlový byt 3+1  
• OV, zvýšené přízemí, 112m2, komora
• plast. okna, nové podlahy, kuch.linka
• neprůchozí pokoje, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Šumperk, B.Němcové     1.490.000 Kč  

• rod. dům 4+kk, patrový 
• cihlový dům s garáží, CP 912 m2

• po kom. rekonstrukci, podsklepený
• bazén, letní kuchyně, ihned volný

Volejte: 733 734 435

Šumperk   3.350.000 Kč   

• rodinný dům  
• CP 1389m2, 3 byty, 3 garáže
• celopodsklepený, kotel plyn a TP
• za domem staveb. parcela

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Nemocniční       4 500 000 Kč 

• rodinný dům    
• polořadový dům, 2x garáž, CP 880m2

• 2x byt 3+1 a 2+1, 2x terasa
• celopodsklepený, plyn. kotel

Volejte: 733 734 435

Šumperk, Janáčkova    3 700 000 Kč   

NOVINKA
NOVINKA

SleVA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

FORTEX-AGS, a.s. 
se sídlem v Šumperku, Jílová 1550/1

hledá zájemce na pozice: 

OBCHODNÍ MANAŽER
AUTOMECHANIK
RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
ŘIDIČ AUTOJEŘÁBU
ZEDNÍK, TESAŘ
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Kontakt: cernocky@fortex-ags.cz, tel: 583 310 369, mob. 725 007 139

autorizovaného servisu osobních 
a užitkových vozidel

autojeřábu AD 28

stř. STAVEB

stř. KOVOVÝROBY

Bližší informace k jednotlivým pozicím naleznete na stránkách www.fortex.cz

vedoucí obchodního oddělení

autosalonu a servisu vozidel
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již 27 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

Čištění koberců a Čalounění 
hloubkové extrakční čištění

VoSkoVÁní PVc, lina, DlaŽeb 
nanášení ochranných vosků, leštění

ÚDrŽba a Čištění Parket
vše pro  dřevěné pod lahy  -  BONA

PůJČoVna čisticích strojů
půjčovna s dovozem

ProDeJ čisticích prostředků 
na koberce, parkety, laminátové podlahy

VÝDĚLEK 
150.000 Kč/měs.
 Jednoduchý návod, jak do tří 
let vydělávat 150.000 Kč/měs.

 BYZNYS SETKÁNÍ
Strategie 21. století
8. 6. 2016 od 18.30 hod., 

Hotel Elegence, Šumperk

Tel.č. 606 744 011
Nutná rezervace míst!

8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA 
ZDRAVÍ

Mgr. Jolana 
Keprtová

HURÁ 
DO PLAVEK!

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

www.crizal.cz
www.optomedic.cz

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o.
OČNÍ OPTIKA, Gen. Svobody 19A, tel: 774 959 531 / Hlavní třída 10, tel: 724 479 800
AMBULANCE, MUDr. Jana Dvořáková, tel: 773 670 680

www.optomedic.cz       www.varilux.cz
 www.crizal.cz

www.transitions.com

Dva páry brýlových 
skel za cenu 
JEDNOHO
MULTIfokální brýlová 
skla VARILUX VŠE 
v JEDNOM 
/dálka, práce s PC, blízko/ 

NEBO 
Brýlová skla na Dálku 
+ ZDARMA sluneční brýlová skla

*akce platná při nákupu 2 brýlových obrub

Využijte této 
skvělé AKCE 
platnost jen 

do 30.6.2016!

Caravan club Morava v AČR, 
pobočka Šumperk pořádá

Sraz CC Morava 
v Holiday 

resortu Losinka
u koupaliště v Rapotíně 

od 16. do 19. června
Zahájení srazu v pátek 17. 6. v 9.30 hod., 

v sobotu 18.6. individuální aktivity 
a ve 20 hod. posezení se živou hudbou
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NABÍZÍME:

Pronájem jídelny k pořádání společenských a slavnostních akcí včetně přípravy 

občerstvení a rautu za nejpříznivější ceny  v regionu s možností procházky 

v botanické zahradě a arboretu s venkovním posezením v pergole. 

Výhodou areálu je soukromí a nerušený pobyt v příjemném, uzavřeném prostředí.

tel.: 583 301 055
nebo 739 011 677

David HVIŽĎ (jídelna)

tel.: 583 301 031 
(sekretariát),

e-mail: sos@edusum.cz

www.edusum.cz

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

ČTVRTEK 9. 6. VE 21.00
DIVADLO KOMEDIOGRAF – 

DIVADLO JEDNOHO AUTORA

BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID

HRAJÍ: TOMÁŠ MATONOHA, 

JOSEF POLÁŠEK, 
EVA LEIMBERGEROVÁ NEBO 

MARIANA CHMELAŘOVÁ
CENA 250,-

PÁTEK 10. 6. VE 21.00 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

COMMEDIA DELL´ARTE
HRAJÍ: PAVEL LIŠKA, 

MAREK DANIEL, 
TOMÁŠ MILOSTNÝ, MICHAL BUMBÁLEK, 

GABRIELA ŠTEFANOVÁ, ANDREA MAREČKOVÁ.
CENA 250,-

SOBOTA 11. 6. VE 21.00 
DIVADLO GAFA OPAVA

TA MOJE LOLITA
HRAJÍ: HANA GRIGARCZIKOVÁ, 

MICHAL STALMACH, ŠÁRKA VYKYDALOVÁ, 
KUBA STRÁNSKÝ, MARTIN TÁBORSKÝ

CENA 200,-

NEDĚLE 12. 6. VE 21.00
DIVADLO ŠUMPERK

S TVOJÍ DCEROU NE
HRAJÍ: OLGA KAŠTICKÁ, JOSEF VRÁNA J.H., 

DANA RŮŽIČKOVÁ, JAN KRONEISL, KAROLÍNA 
HÝSKOVÁ, PATRIK FRANCL, VÍT PIŠTĚCKÝ / 
KAPELA: ZDENĚK DOČEKAL / JOSEF MACEK, 

JIŘÍ VÁLEK, MILOŠ POHL
CENA 100,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
V POKLADNĚ DIVADLA 
PO-PÁ 15‒18 HODIN NEBO HODINU 
PŘED PŘEDSTAVENÍM NA MÍSTĚ
TEL.: 583 214 062, 731 655 847

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ 
HRAJEME V DIVADLE

WWW.DIVADLOSUMPERK.CZ

9. 6.  ‒ 12. 6. 2016 
LETNÍ SCÉNA 
V SADECH 1. MÁJE
23. ROČNÍK 
FESTIVALU

ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA
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