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Své plastiky vystavuje Suchan v místním muzeu

Tichá melodie, Jantarový květ, V ryt-
mu kastanět, Romance, Sova, Jeskyně 
ticha, Kříže pouště, Mateřské souznění, 
Kamenná srdce, Houslový klíč... Těmi-
to a mnoha dalšími jmény nazval své 
skulptury a plastiky šumperský umělec 
Antonín Suchan. Jeho dílo mohou lidé 
v současnosti obdivovat v místním mu-
zeu, na výstavě nazvané Objekty, jež při-
pomíná sedmdesátiny tohoto známého 
fotografa a výtvarníka.

„S Antonínem Suchanem jsem se po-

prvé setkal před čtyřiceti lety v galerii 
Dílo, kde pohotově lovil záběry z dění na 
vernisáži. Zaujal mě svým soustředěním 
a osobitostí, působil exoticky. Až později 
jsem zjistil, že pochází z Bechyně, že je 
to jihočeská tvrdá palice,“ řekl během 
vernisáže výstavy 7. května historik 
umění Jiří Hastík a dodal, že dokladem 
již zmíněné Suchanovy „tvrdosti“ je kro-
mě jiného i fakt, že se před lety dokázal 
vyrovnat s úrazem, který ho připravil 
o část prstů. „Potýkat se se dřevem je 

obtížné pro člověka se zdravýma ruka-
ma, natož s hendikepem. U něj jakoby to 
ale neplatilo. Pracuje způsobem řezbáře, 
začíná modelem, který dotváří a hle-
dá prostorové vztahy,“ podotkl Hastík 
a vzápětí připomněl Suchanovu umělec-
kou cestu od dokumentárních snímků 
přes oko kamery tehdejší Českosloven-
ské televize a poté uměleckou fotografi i 
velmi osobité povahy až po sbližování 
se světem dřeva, jež vyústilo v naprosté 
tvůrčí zaujetí tímto materiálem. 

Zatímco ve fotografii se Suchan 
inspiroval přírodou s důrazem na 
detail, leitmotivem jeho sochařiny 
jsou zejména témata hudby a ženy. 
A ačkoliv je výstava zaměřena na ob-
jekty a reliéfy, návštěvník by neměl 
projít bez povšimnutí kolem kolek-
ce fotografií z přechodného období 
„fotograf - sochař“. Tvorbu Anto-
nína Suchana mohou návštěvníci 
muzea obdivovat ve výstavní síni do 
20. června. -zk-

Tvorbu Antonína Suchana mohou návštěvníci muzea obdivovat ve výstavní síni do 
20. června.  Foto: -zk-

Antonín Suchan (uprostřed) slaví v květnu sedmdesátiny. Popřát mu přišli do výstavní 
síně nejen starosta Zdeněk Brož a poslanec Petr Krill (v pozadí), ale také vnučka Agáta 
a vnuk Jakub.  Foto: -zk-

Známý šumperský fotograf a výtvarník ochotně podepisoval katalog vydaný k letošní 
výstavě.  Foto: -zk-
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Město nabízí k pronájmu čtyři obecní byty Stejně jako na podzim také na jaře 
začali lidé se spalováním listí, větví 
a rostlinných zbytků. A čím dál častěji 
to zaměstnává i hasiče. Podmínky pro 
spalování rostlinných materiálů přitom 
může každá obec stanovit obecně zá-
vaznou vyhláškou, kterou lze spalování 
i úplně zakázat, pokud zajistí jiný způ-
sob pro jejich odstranění. V Šumperku 
platí vyhláška, jejímž cílem je zlepšit 
kvalitu ovzduší ve městě, již několik let. 
Naposledy prošla „novelizací“ v návaz-
nosti na legislativní změny a otevření 
nového sběrného dvora v Příčné ulici, 
kde mohou lidé rostlinný materiál uklá-
dat, loni v prosinci. Co si tedy mohou 
občané dovolit a co je zakázané? Jak 
postupovat, když se chtějí rostlinného 
materiálu zbavit? Na nejčastější dota-
zy odpovídá vedoucí oddělení odpadu 
a ovzduší odboru životního prostředí 
šumperské radnice Renata Křížová.

▶ Je možné spalovat v Šumperku v ote-
vřených ohništích rostlinné materiály 
jako  trávu, seno, slámu, listí, jehličí, 
piliny, kořeny a stonky bylin, květenství 
a plody bylin a dřevin a podobně?  

NE. Na území města Šumperka 
(k.ú. Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, 
k.ú. Horní Temenice) je dle Obecně 
závazné vyhlášky města Šumperka 
č.8/2009 v otevřených ohništích zaká-
záno spalování rostlinných materiálů, 
s výjimkou kusového dřeva, včetně 
přirostlé kůry.

▶ Platí zákaz spalování rostlinných ma-
teriálů  v otevřených ohništích na území 
města i pro občany?

ANO. Zákaz spalování rostlinných 
materiálů v otevřených ohništích se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, 
fyzické osoby oprávněné k podnikání 
a právnické osoby při jejich nakládá-
ní s rostlinným materiálem na území 
města Šumperka.

▶ Co mám dělat s rostlinným materiá-
lem, který mi jako občanovi vznikne na-
příklad při údržbě zahrady?  

Rostlinný materiál vzniklý při čin-
nosti fyzických osob lze:

• kompostovat na pozemcích 
ve vlastnictví těchto osob nebo na
pronajatých pozemcích,

• odkládat ve sběrných dvorech 
v Anglické ulici 1 a v Příčné ulici 23,

• odkládat do označených nádob 
určených pouze pro tyto složky 
odpadu,*

• odkládat na jiná místa, pokud je
v nich městem organizován  sběr pro 
tyto složky odpadu,

• využívat nebo odstraňovat 
na náklady těchto osob jiným vhod-
ným způsobem v souladu s právními 
předpisy.  

* V období od 19.3. do 10.12. 2010 
jsou na území města umisťovány kon-
tejnery k odložení rostlinného mate-
riálu. Mapa Šumperka s konkrétními 
údaji o místě a termínu přistavení 
těchto kontejnerů byla přílohou 
Šumperského zpravodaje č. 5, kte-
rý vyšel 10.3. 2010. Současně je tato 
mapa k dispozici na internetových 
stránkách města www. musumperk.
cz - komunální služby; komunální 
odpad; harmonogram rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů na bio-
logický odpad.  Pokračování na str. 6

Bratrušovské koupaliště je na letošní sezonu připraveno
Na nápor milovníků vodních radovánek se chystá 

areál Bratrušovského koupaliště. Nadcházející letní se-
zona by zde měla ofi ciálně odstartovat v úterý 1. června. 
Pokud ale bude přát počasí, otevře koupaliště své brány 
již v sobotu 29. května. V chladnějších dnech pak mo-
hou lidé zamířit do krytého bazénu AQUAcentra Na 
Benátkách, jenž druhým rokem nabízí i možnost slu-
nění na venkovní terase s lehátky, navazující na vnitřní 
prostory. Oba plavecké areály přitom mají na starosti 
Šumperské provozní areály s.r.o., jež jsou dceřinou spo-
lečností Podniků města Šumperka, a.s.

Zatímco loni proběhla v areálu Bratrušovského kou-
paliště modernizace šaten se zázemím a bufetových 
stánků a vybudovaly se také nové toalety, terasa pro 
venkovní posezení a pódium, letos provozovatel s větší-
mi investicemi nepočítá. „Samotný bazén i kvalita vody 
jsou na velmi dobré úrovni a také zázemí se po loňské 
rekonstrukci výrazně zlepšilo. Letos jsme tak investovali 
pouze do technologie strojovny - díky nové regulaci se 
zlepšila příprava vody. Chceme rovněž rozšířit mobiliář 
o další lavičky,“ říká ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich a podotýká, že letos na jaře vzaly „zasvé“ 
vzrostlé stromy, jež byly ve velmi špatném stavu a pro 
své okolí nebezpečné. „Terénní úpravy jsou hotové a ná-
hradní výsadba proběhne na podzim,“ dodává ředitel 

Podniků města. Ty plánují další modernizaci areálu na 
příští rok, kdy by měla projít rekonstrukcí sportoviště, 
jež se v areálu nacházejí. „Rádi bychom dokončili úpra-
vy pivnice, včetně zateplení,“ prozrazuje Šperlich.

Současně připomíná, že v areálu se nacházejí dvě 
hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s herními prvky 
a atrakcemi, lanová pyramida a tobogan, který je zahr-
nut v ceně vstupného. „Novinkou je odbavovací systém 
na věži toboganu, který přispěje nejen k větší bezpeč-
nosti návštěvníků, ale současně šetří energii a samot-
nou technologii. Po určité době totiž zastaví přívod 

vody v případě, že ho návštěvníci nebudou využívat,“ 
popisuje ředitel.

Vstupné na Bratrušovské koupaliště zůstává v letoš-
ní sezoně stejné jako loni. Děti od dvou do sedmi let 
a osoby se zdravotním postižením tak zaplatí za den 
koupání patnáct korun, děti od sedmi do patnácti let 
a také senioři čtyřicet korun a osoby starší patnácti let 
rovnou padesátikorunu. Po páté odpolední je pak vstup 
levnější. Až do konce června se zde přitom budou moci 
lidé vykoupat v pracovních dnech od 13 do 19 hodin, 
o víkendech pak od 9 do 19 hodin. „O prázdninách bude 
provoz po celých sedm dnů v týdnu od 9 do 19 hodin 
s tím, že pokud budou opravdu tropické dny, provozní 
dobu prodloužíme,“ slibuje Šperlich.

Vyznavači koupání ale nepřijdou zkrátka ani v chladněj-
ších dnech. Zamířit mohou do krytého bazénu AQUAcen-
tra Na Benátkách. Přestože se zde již nemohou vykoupat 
venku, čerstvého vzduchu si v areálu mohou užít. V místě 
někdejšího pětadvacetimetrového bazénu totiž vyrostla 
velká venkovní terasa s lehátky na slunění. Vchází se na ni 
přímo z haly krytého bazénu. „AQUAcentrum mohou ná-
vštěvníci využívat po oba prázdninové měsíce, dvoutýdenní 
odstávku plánujeme až od 23. srpna,“  ujišťuje ředitel a do-
dává, že podrobné informace týkající se obou plaveckých 
areálů lze nalézt na adrese www.aquacentrum.net.  -zk-

V areálu koupaliště se nachází i tobogan, který je zahrnut 
v ceně vstupného.  Foto: -pk-

Květnové téma: Spalování rostlinných materiálů

Hned čtyři byty v domě v ulici Čsl. ar-
mády č.o. 22, č.p. 445 nabízí k pronájmu 
město Šumperk. První z nich, obecní byt 
č. 51, se nachází ve 12. nadzemním pod-
laží a sestává ze dvou pokojů (20,38 m2, 
13,93 m2), kuchyně (10,12 m2), předsí-
ně (6,06 m2), koupelny (2,51 m2), WC 
(0,97 m2), sklepa (1,95 m2) a dvou bal-
konů (8,00 m2). Zp. vytápění - ústřed-
ní, dálkové, zp. ohřevu vody - ústřední, 
centrální. Podlahová plocha bytu je 
58,94 m2. Měs. nájemné je 2770 Kč + ná-
jemné za zařizovací předměty asi 200 Kč 
a měs. zálohy na služby spojené s užívá-
ním bytu na jednu osobu činí 2020 Kč 
(každá další osoba asi 650 Kč). 

Druhý obecní byt č. 32 se nachází 
v 8. nadzemním podlaží a sestává ze tří 
pokojů (20,28 m2, 11,90 m2, 8,06  m2), 
kuchyně (10,12 m2), předsíně (6,06 m2), 
koupelny (2,51 m2), WC (0,97 m2), skle-
pa (2,06 m2) a tří balkonů (12,43 m2). 
Zp. vytápění - ústřední, dálkové, zp. 
ohřevu vody - ústřední, centrální. Pod-
lahová plocha bytu je 67,14 m2. Měs. ná-
jemné je 3155 Kč + nájemné za zařizova-
cí předměty asi 200 Kč a měs. zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu na jednu 
osobu činí 2280 Kč (každá další osoba asi 
650 Kč). 

V pořadí třetí obecní byt č. 10 se 
nachází ve 3. nadzemním podlaží a se-
stává ze tří pokojů (20,28 m2, 11,90 m2, 
8,06  m2), kuchyně (10,12 m2), předsí-
ně (6,06 m2), koupelny (2,51 m˛), WC 
(0,97 m2), sklepa (3,95 m˛) a tří balkonů 
(12,43 m2). Zp. vytápění - ústřední, dál-
kové, zp. ohřevu vody - ústřední, centrál-
ní. Podlahová plocha bytu je 68,09 m2. 
Měs. nájemné je 3200 Kč + nájemné za 

zařizovací předměty asi 200 Kč a měs. zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu 
na jednu osobu činí 2280 Kč (každá další 
osoba asi 650 Kč). 

Poslední obecní byt č. 9 se nachází 
ve 3. nadzemním podlaží a sestává ze 
tří pokojů (20,28 m2, 12,04 m2, 8,06 m2), 
kuchyně (10,12 m2), předsíně (8,72 m2), 
koupelny (2,51 m2), WC (0,97 m2), skle-
pa (3,95 m2)a tří balkonů (12,47 m2). Zp. 
vytápění ústřední, dálkové, zp. ohřevu 
vody - ústřední, centrální. Podlahová 
plocha bytu je 70,91 m2. Měs. nájemné 
je 3332 Kč + nájemné za zařizovací před-
měty asi 200 Kč a měs. zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu na jednu oso-
bu činí 2440 Kč (každá další osoba asi 
650 Kč). 

Žádosti o přidělení bytů je možno 
podat na majetkoprávní odbor, MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy ma-
jetku, dveře č. 410 v přízemí, a to písem-
ně dle návodu nejpozději do pondělí 
7. června do 17 hodin. K žádosti je nut-
né doložit náležitosti uvedené ve „Směr-
nici Rady města Šumperka k přidělování 
obecních bytů“. Informace ke „Směr-
nici..“ lze získat na úřední desce MěÚ 
Šumperk, na www.sumperk.cz, na MěÚ 
Šumperk, nám. Míru 1 na informacích 
nebo na majetkoprávním odboru v pří-
zemí (oddělení správy majetku). 

Výsledky bodového ohodnocení 
nebudou zasílány poštou, ale budou 
k dispozici na MěÚ Šumperk, na od-
boru MJP po schválení v Radě města 
28. června. Žadatel s nejvyšším počtem 
bodů bude písemně vyzván k uzavření 
nájemní smlouvy.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk
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Ministerstvo pošle peníze 
na obnovu fasády domu

 na Hlavní třídě 
Čtyři sta tisíc korun pošle letos do Šumperka 

Ministerstvo kultury na obnovu památek. Celá 
částka přitom půjde na opravu fasády a oken 
domu na Hlavní třídě 19, jenž se objevuje v se-
znamu kulturních památek České republiky.

Původně klasicistní objekt nacházející se 
v sousedství obchodního domu Jednota by se 
měl díky státnímu příspěvku v rámci Progra-
mu regenerace městské památkové zóny do-
čkat důstojného „šatu“. Na opravu jeho fasády 
a repasi stávajících oken, jež se předběžně od-
hadují na více než milion korun, přispěje také 
město, a to sto třemi a půl tisíci korunami. Zby-
tek zaplatí majitel objektu Roman Petr. Archi-
tektonicky ceněný dům, který byl v roce 1930 
přestavěn ve funkcionalistickém stylu podle 
návrhu místního architekta Ernsta Hantschla, 
se dochoval v neporušené podobě s autentic-
kými detaily. Předností je i citlivé začlenění do 
původní historické zástavby. -zk-

Dům kultury oslavil třicetiny

Na opravu fasády a oken funkcionalistického 
domu na Hlavní třídě přispěje majitelům stát 
i město.  Foto: -zk-

Téměř na den přesně oslavil v sobotu 8. května 
šumperský Dům kultury své kulatiny. Narozenino-
vá párty měla podobu neformálního večera, během 
kterého místní „kulturák“ spolu s majitelem objektu, 
jímž je ZO OS Kovo Pramet, připomněly tři desítky 
let činnosti tohoto zařízení. 

„Vítám všechny bývalé spolupracovníky i hosty. 
Vzpomínejte a bavte se s námi,“ zdůraznil v úvodu 
večera ředitel Domu kultury Vladimír Rybička, jenž 
do místní „kulturáku“ nastoupil před jednatřiceti 
lety. Mezi hosty byl i jeho předchůdce Ivan Štodt, 
který řídil Dům kultury jedenáct let. „Dny před ote-
vřením byly opravdu hodně hektické, skutečný blá-
zinec. Ta práce nás všechny ale moc bavila,“ přiblížil 
okamžiky těsně před otevřením, jež proběhlo 7. květ-
na v roce 1980, Ivan Štodt. Na dobu před třiceti lety 
zavzpomínal i někdejší šumperský starosta Petr Krill, 
který tehdy pracoval v Prametu. „Pramet pořádal na 
stavbě brigády. Když jsme s kolegy nesli jednu z tra-
verz, která je nad jevištěm, spadla mi na nohu. Na 
to se skutečně nedá zapomenout,“ řekl s úsměvem 
Krill, jehož s „kulturákem“ pojí i příjemnější zážitky 
- například ten, když byl v jeho prostorách zvolen do 
čela města.

„Patřím ke generaci, která si dobu před Domem 
kultury pamatuje. Když jsem byl školák, stávaly na 
této ploše houpačky a kolotoče, na gymnáziu jsme 
sem pak chodili v tělocviku běhávat. Když jsem se do 
města vrátil po vysoké škole, stála zde již tato budova, 
která dala šumperské kultuře zcela nový rozměr,“ uve-
dl šumperský starosta Zdeněk Brož a připomněl, že 
nelehké období prožíval „kulturák“ především v deva-
desátých letech, kdy se rozhodovalo o jeho další exis-
tenci. „Naštěstí převážil názor, že Dům kultury potře-
bujeme a dnes vidíme, že jsou akce a programy, které 
by se bez něj neobešly. Doufám tedy, že se zde sejdeme 
i při dalších kulatinách,“ popřál „oslavenci“ starosta.

Během sobotního večera se ve velkém sále nejen 
vzpomínalo na třicetiletou historii Domu kultury 
prostřednictvím starých fotografi í promítaných na 
plátno v pozadí jeviště, ale připraven byl i bohatý 
program. O něj se postarali zejména ti, kteří byli 
nebo dosud jsou s tímto kulturním stánkem spojeni. 
Nechyběla zde tak legendární BG Nova či skupiny 
Postylion a Omicron s hostem Alešem Sekerou, ně-
kolikrát vystoupili tanečníci Klubu tanečního sportu, 
včetně jeho vedoucího Jiřího Hrubého, a popřát při-
šli i herci Olga Kaštická a Petr Král. -zk-

Na narozeninové oslavě nechyběla ani legendární BG Nova.  Foto: -pk-

S čarodějnickými procesy seznamuje expozice i kniha 
Pětadvacet svítících křížů zabudovaných v dlažbě 

symbolizuje nevinné oběti nechvalně známých ča-
rodějnických procesů na Šumpersku. Právě o nich 
pojednává nová expozice nacházející se ve sklepních 
prostorách Geschaderova domu v Kladské ulici. At-

mosféru tajuplnosti a emotivní pocity navozují nejen 
přítmí a scénické osvětlení, ale také ukázky z fi lmu 
Kladivo na čarodějnice a především hlas průvodce. 
Tím není nikdo jiný než   inkvizitor Franz Heinrich 
Boblig z Edelstadtu, jenž je zodpovědný za smrt nejen 
pětadvaceti obyvatel Šumperka a mnoha dalších obětí 
z losinského panství, ale je rovněž spojován s čaroděj-
nickými procesy v Nisku.

„Přestože jde o jednu z nejčernějších etap historie 
města a regionu, je vhodné ji připomínat. Zejména to, 
jak na jedné straně dokáže být člověk krutý a chamti-
vý, ale na straně druhé také nesmírně statečný,“ řekl 
během slavnostního otevření nové expozice koncem 
dubna šumperský místostarosta Petr Suchomel a při-
pomněl, že shodou okolností přímo v Geschaderově 
domě žil a podnikal v polovině 17. století Heinrich 
Peschke, jenž spolu s místním děkanem Kryštofem 
Lautnerem patřil k nejznámějším obětem čaroděj-
nických procesů. „O potřebě expozice se hovořilo 
nejméně deset let. Šance na realizaci se ale otevřela 
až s možností čerpat fi nance z evropských fondů,“ 
podotkl Suchomel.

Expozice v Geschaderově domě vznikla v rámci 
projektu nazvaného Čarodějnickou cyklotrasou po 
česko-polském příhraničí, jenž se zaměřuje na rozvoj 
cestovního ruchu v regionu.  Pokračování na str. 12

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky vytvořilo trojjazyčnou 
publikaci Zpráva o nevíře. Pokřtěna byla v rámci slavnost-
ního otevření expozice.  Foto: -zk-

Atmosféru tajuplnosti a emotivní pocity navozují nejen 
přítmí a scénické osvětlení, ale také ukázky z fi lmu Kladivo 
na čarodějnice.  Foto: -zk-
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Hřiště „Olomoučák“ 

prochází modernizací

Další etapu postupné obměny her-
ních prvků v sídlištích a na veřejných 
plochách určených pro hraní dětí a také 
modernizace hřišť pro neorganizované 
sporty odstartovaly minulé pondělí 
Podniky města Šumperka. Pustily se do 
proměny dětského hřiště při Olomouc-
ké ulici. Do konce června zde vyrostou 
nové dřevěné herní prvky pro různé 
věkové skupiny a jedno z hřišť dostane 
univerzální umělý povrch. Bližší infor-
mace přineseme v některém z červno-
vých čísel. -zk-

Lidé uctili oběti války

Pětašedesát let, které uplynuly od 
konce druhé světové války, jež si vyžá-
dala miliony lidských životů, si v pátek 
7. května připomněli obyvatelé českých 
měst a obcí. Šumperk uctil památku 
všech, kteří se v roce 1945 nedožili svo-
body, pietní vzpomínkou u památníku 
na Bratrušovské střelnici. U památníku, 
který byl v roce 1965 postaven jako při-
pomínka hrdinství šestnácti moravských 
vlastenců hromadně zavražděných na-
cisty na rozkaz K.H. Franka v samém 
závěru druhé světové války, se v nebýva-
lém počtu sešli představitelé Šumperka, 
zástupci politických stran, Českého sva-
zu bojovníků za svobodu, České obce 
sokolské a Klubu vojenských důchodců 
a také žáci a studenti šumperských škol.

Památku padlých hrdinů připomně-
lo první květnový pátek i položení 
kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice. „Je důležité připomínat 
si ty, kteří si svůj osud nevybrali a byli 
do předválečných i válečných událos-
tí vtaženi, abychom podobné chvíle 
nemuseli prožít i my,“ řekl šumper-
ský starosta Zdeněk Brož. Zastupitel 
František Merta poté připomněl nejen 
ty, jež položili ve válce svůj život, ale 
také osobnosti, které musely řešit bez-
prostřední události po skončení války. 
„V té době zde bylo pět tisíc utečenců 
z východního Pruska, nemocní ně-
mečtí vojáci a obyvatelé okolních obcí. 
Bylo nutné řešit situaci téměř dvaceti 
tisíc ruských zajatců, což bylo mimo-
řádně obtížné. Je proto nutné, abychom 
tuto práci ocenili,“ dodal Merta. -zk-

Šumperané pomohli Haiti 
téměř dvanácti tisíci korunami

Téměř dvanáct tisíc korun vynesla 
sbírka na pomoc zemětřesením po-
stiženému Haiti, kterou od ledna do 
konce dubna organizovala šumperská 
Charita. Na šesti místech ve městě 
mohli lidé přispívat buď do zapeče-
těných kasiček nebo prostřednictvím 
tzv. sběrací listiny.

„Během necelých čtyř měsíců jsme 
celkově vybrali jedenáct tisíc osm set 
šedesát čtyři koruny. Ráda bych všem, 
kteří se do sbírky zapojili, poděkovala,“ 
uvedla Marie Vychopeňová, ředitelka 
Charity Šumperk a dodala, že peníze 
se použijí na sekundární humanitární 
pomoc, tedy především na budování 
zničené nebo chybějící infrastruktury. 
Na situaci na Haiti přitom reagovala 
místní Charita již bezprostředně po 
zemětřesení. Z výtěžku letošní Tříkrá-
lové sbírky poslala za oceán v rámci 
humanitární pomoci pětadvacet tisíc.

Charita Šumperk zajišťuje kromě 
humanitární pomoci také domácí 
ošetřovatelskou a pečovatelskou služ-
bu, provozuje půjčovnu rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek a po-
skytuje sociální poradenství ve svém 
sídle v Žerotínově ulici 12. Podrobněj-
ší informace o jednotlivých projektech 
lze nalézt na www.sumperk.charita.cz.
 -red-

Motýli vyzpívali v Belgii zlato

Na mezinárodním poli opět zabo-
doval šumperský dětský pěvecký sbor 
Motýli. Začátkem května zvítězil na 
soutěži v belgickém Neerpeltu - Euro-
pean Music Festival for Young People. 
V kategorii mládežnických sborů do 
pětadvaceti let získali šumperští zpě-
váci pod vedením Tomáše Motýla zla-
to - 1st price CUM LAUDE.

Sbor se do Neerpeltu vrátil po dva-
ceti letech, kdy zde vystoupil poprvé. 
Ve své kategorii letos soutěžil s další-
mi šesti sbory z Holandska, Maďarska, 
Ukrajiny, Ruska, Itálie a Rakouska. 
Cestopisné povídání o soutěži a dal-
ších zážitcích je k nahlédnutí na http://
www.motyli-sumperk.cz/ria/?fl ash. 
 -red-

„Průmyslováci“ 
na škole úspěšně podnikají 

Pod názvem „Veletrh nápadů“ pro-
běhl v úterý 27. dubna v informačním 
centru šumperské „průmyslovky“ již 
pátý ročník veletrhu studentských fi -
rem. Jeho cílem bylo představit veřej-

nosti propojení středoškolského vzdě-
lávání a podnikatelské praxe.

Žáky a studenty VOŠ a SPŠ 
Šumperk, kteří se v rámci ekonomic-
kých předmětů učí během školního 
roku reálně podnikat, přišli vyslech-
nout a podpořit hosté z významných 
státních a regionálních institucí a spo-
lečně se zúčastnili besedy na téma 
„Podpora podnikání ve vzdělávání“. 
„Součástí letošního úspěšného roč-
níku školního veletrhu byla také zá-
kladní prezentace osmi studentských 
školních fi rem a projektů školy. Naši 
žáci kladli důraz i na program pro po-
zvané hosty z řad žáků šumperských 
základních a středních škol, do něhož 
byly zahrnuty workshopy na téma-
ta Jak správně komunikovat, Jak se 
správně prezentovat či Jak se správně 

oblékat v obchodní praxi,“ uvedla uči-
telka ekonomických předmětů Marie 
Johnová a dodala, že pro zmíněné 
žáky přichystali studenti manažerské 
hry o ceny a proběhla také přehlíd-
ka projektů školy nazvaná Žáci sobě. 
Vyvrcholením akce pak bylo vyhod-
nocení nejlepší školní studentské spo-
lečnosti 2010 a dobročinná aukce děl 
žáků výtvarných oborů místní „prů-
myslovky“. Ta vynesla úctyhodných 
osm tisíc korun, které studenti věno-
vali dětem ze šumperského Dětského 
centra Pavučinka.

„Chtěla bych škole za podporu a zá-
jem o náš domov poděkovat. Naše děti 
se už několikrát přesvědčily, že jejich 
starší „kamarádi“ na ně myslí a snaží 
se jim pomoci,“ zhodnotila vřelý vztah 
středoškolských podnikatelů k míst-
nímu dětskému domovu Pavlína Há-
nová z Dětského centra Pavučinka. Za 
peníze, které se studentům podařilo 
vlastním podnikáním vydělat a získat 
na aukci, pořídila Pavučinka hračky 
a pomůcky na kreslení a koncem květ-
na se děti díky darovaným fi nancím 
podívají do olomoucké ZOO. „Zvláš-
tě bychom chtěli poděkovat všem 
studentům, kteří se zajímají o osudy 
méně šťastných dětí,“ dodala Hánová.
 P. Mareš, redakcně upraveno

Odbor životního prostředí, MěÚ 
Šumperk zveřejňuje informa-
ci o zahájení zjišťovacího řízení 
(v rámci zákona o posuzování vli-
vu na životní prostředí) k záměru 
„Sklad PTC granulátu na hale B2“ 
v provozu společnosti EPCOS s.r.o., 
Feritová 1, Šumperk. Do textové 
části oznámení je možné nahlí-
žet na odboru ŽP MěÚ Šumperk, 
Jesenická 31, na odboru ŽP Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, Olomouc a na 
internetových adresách www.kr-
olomoucky.cz, www.cenia.cz/eia, 
www.mzp.cz, kód záměru OLK511.
 M. Smyčková, 
 odbor ŽP MěÚ Šumperk

Stávající herní prvky na hřišti již neodpo-
vídají bezpečnostním předpisům. Nahradí 
je nové atrakce.  Foto: -pk-

Památku padlých hrdinů připomnělo 
první květnový pátek i položení kytic 
u pamětní desky v historické budově 
radnice.  Foto: -zk-

Šumperský dětský pěvecký sbor Motýli při-
vezl tento měsíc z Belgie zlato.  Foto: archiv

Pod názvem „Veletrh nápadů“ proběhl koncem dubna na šumperské „průmyslovce“ 
již pátý ročník veletrhu studentských fi rem.  Foto: archiv
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Nejvýznamnější událost v dějinách 
města, tzv. šumperský sněm z 15. sto-
letí, si o prvním červnovém víkendu 
připomenou obyvatelé Šumperka. 
Slavnosti města nabídnou kromě ve-
černího průvodu městem a ohňostro-
je i bojová klání, zábavná vystoupení, 
historický jarmark a řadu soutěží. 
„Sněmovní“ oslavy spojí místní radni-
ce se zahájením letní sezony ve městě 
a také s  mezinárodním Dnem dětí. 

Tzv. Šumperský sněm ze 4. červ-
na roku 1490 si město připomíná již 
třináctým rokem. Před více než pěti 
stoletími se totiž Šumperk stal mís-
tem setkání moravských a slezských 
stavů, jež zde po smrti uherského 
a českého krále a markrabí morav-
ského Matyáše Korvína, pod kterého 
Morava, Slezsko a obě Lužice od roku 
1468 patřily, rokovaly o zachování 
společného postupu při přijímání 
nového pána a svým postojem nako-
nec pomohly odvrátit trvalý rozpad 
Českého království. Celou situaci 
poté usnadnilo usednutí českého krá-
le Vladislava Jagellonského na trůn 
uherský, takže Koruna česká se opět 
sestávala z Čech, Moravy, Slezska 
a Horní a Dolní Lužice.

Právě do středověku se budou moci 
přenést obyvatelé i návštěvníci měs-
ta v pátek 4. a v sobotu 5. června. 
„Původně hudební akce s rytířskými 
šarvátkami se v posledních ročnících 
stala jednou z nejprestižnějších udá-
lostí, kterou město pořádá. Letos na-
víc připadá na den přesně na pětisté 
dvacáté výročí této historické událos-
ti,“ říká Bohuslav Vondruška z oddě-
lení kultury a vnějších vztahů místní 
radnice. Centrem veškerého dění se 
v pátek 4. června stanou Sady 1. máje 
v prostoru „u koně“ a jeho okolí. Zde 
rozloží svá ležení rytíři, na pódiu se 
od šesté podvečerní představí děti 
z Veselé školky a z DDM U Radni-
ce, Fit Aerobik Klub Angi Samcové, 
dobovou atmosféru navodí historic-
ká skupina Perchty von Bladen a své 
umění předvedou i tanečnice. „V de-
vět hodin se vydá městem průvod 
účinkujících v kostýmech, u radnice 
poté pozve herold vedení města, rad-
ní, zástupce partnerských měst a další 
do průvodu. Ten se za zvuku bubnů 
vrátí pěší zónou zpět do parku,“ po-
pisuje Vondruška. V Sadech 1. máje 
proběhnou nejen slavnostní ceremo-
nie a ohňová show, ale také výpravný 
ohňostroj, jenž páteční večer završí. 

„Od sedmé večerní do půlnoci bude 
současně probíhat v Pavlínině dvoře 
košt mikulovských vín,“ upozorňuje 
referent oddělení kultury a vnějších 
vztahů. Současně dodává, že ti, kteří 
první červnový pátek zavítají do Sadů 
1. máje, mohou zamířit nejen na Slav-
nosti města, ale také do nedalekého 
muzea. Probíhat zde bude již pátá 

muzejní noc, během níž si mohou 
zájemci prohlédnout aktuální výstavy 
zdarma.

Sady 1. máje budou hostit sně-
movní veselí i v sobotu 5. června. 
Jarmarečníci v dobových stáncích 
zde budou nabízet rukodělné zboží 
a předvádět tradiční řemesla, pódium 
v letním divadle bude patřit přede-
vším dobovým kostýmům a stylovým 
tancům, na pódiu u „koně“ se pak 

představí historické a dobové kapely, 
kejklíři, dragouni, mušketýři či mis-
tři meče, kordu a rapíru. V jeho oko 
lí pak budou probíhat soutěže a hry 
s rytířskou tematikou a tzv. Školička 
starých řemesel, v níž děti z krouž-
ků Domu dětí a mládeže U Radnice 
předvedou tradiční řemesla. Chybět 
nebudou ukázky výcviku rytíře a jeho 
koně, vystoupení sokolníků, katovská 
dílna s ukázkami mučících nástrojů, 

představí se fakíři s orientálními ta-
nečnicemi, plivači a polykači ohně. 

Zapojit do dění se budou moci opět 
i samotní diváci. „Ti si mohou osahat 
skutečné rytířské zbraně, zastřílet si na 
terče z historických kuší, luků a vrhacími 
sekerami, obléci si drátěnou košili a po-
dobně,“ prozrazuje Vondruška. Sobotní 
podvečer letošních Slavností města pak 
bude již tradičně v 18 hodin patřit závě-
rečnému defi lé všech účinkujících.  -zk-

První červnový víkend se město přenese do středověku
Slavnosti města 2010
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Pokračování ze str. 2
▶ Co mají dělat fyzické osoby oprávněné k podnikání 
a právnické osoby s rostlinným materiálem vzniklým při 
jejich činnosti?  

Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob 
oprávněných k podnikání nebo právnických osob lze:

• kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto
osob nebo na pronajatých pozemcích,

• předávat na náklady těchto osob do kompostárny 
- provozovna Na Střelnici 633, Rapotín, SITA CZ a.s.,

• využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob
jiným vhodným způsobem v souladu s právními
předpisy. -red-

Kulturní okénko
Tři sestry oslaví 
se šumperskými fanoušky 
narozeniny

Lidová kapela Tři sestry si letos připomíná pěta-
dvacet let existence a své čtvrtstoletí přijede oslavit 
i se šumperskými fanoušky. Jedinečná narozeninová 
show s výčepem přímo na pódiu proběhne tento pá-
tek ve velkém sále Domu kultury. U příležitosti výročí 
se kapela ohlédne za bohatou kariérou a připomene 
všechny zásadní hity. Koncertní večer zahájí v osm 
hodin večer předkapela MZH.  -ok-

Na rozhlednu 
vystoupají tříkráloví koledníci

Za neobvyklým účelem otevře v sobotu 22. květ-
na šumperský Klub českých turistů rozhlednu na 
Háji. Kromě běžných návštěvníků se krajinou oko-
lo Šumperka budou moci zdarma pokochat také 
tříkráloví koledníci. Ti vystoupají na rozhlednu 
v rámci Charitní pouti ke Kostelíčku Božího Těla 
nad Hrabenovem.

„Tato pouť se koná již sedmým rokem jako po-
děkování všem tříkrálovým koledníkům, donáto-
rům a příznivcům Charity Šumperk za jejich práci 
a podporu,“ uvedla ředitelka Charity Šumperk Ma-
rie Vychopeňová a dodala, že v rámci poutě bude od 
desáté dopolední již tradičně sloužena mše v koste-
le Božího těla nad Hrabenovem. Na pouť se přitom 
mohou šumperští zájemci vydat od farního kostela 
sv. Jana Křtitele, sraz je v osm hodin ráno. Kromě 
výstupu na Háj je připraven i další doprovodný pro-
gram, o který se postarají bludovští skauti.  -red-

Via Lucis představí
Waltariho Sinuheta očima 
fi nské egyptologie

Čím se inspiroval Mika Waltari při psaní svého 
nejslavnějšího románu? Jak věrně zobrazil spisova-
tel prostředí starého Egypta?Jaký byl životní příběh 
Egypťana Sinuheta? Nejen na tyto otázky dá od-
pověď setkání s Jaanou Toivari-Viitala, docentkou 
egyptologie na helsinské univerzitě a Finské aka-
demii věd. Přednášku vedoucí výzkumu nad Údo-
lím králů v Egyptě pořádá ve spolupráci se Skan-
dinávským domem, pražskou Městskou knihovnou 
a Starým Pivovarem v Brně šumperská Vila Doris 
v rámci cyklu Via Lucis. Tentokrát pod názvem 
Waltariho Sinuhet očima fi nské egyptologie. 
Přednáška je naplánována na úterý 25. května od 
18.30 hodin v sále Vily Doris. Rezervace vstupenek 
a informace podá Petr Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz. -zk-

Klasika Viva 
představí domácí Motýly

Květnový koncert letošního cyklu Klasika Viva, kte-
rý v Šumperku pořádá Agentura J+D Romana Janků, 
naplánovali organizátoři na středu 26. května. V tento 
den bude klášterní kostel patřit domácímu souboru 
Motýli. Ten nabídne hudbymilovné veřejnosti od 
19 hodin skladby Bohuslava Martinů, Klementa Sla-
vického a Otmara Máchy. Vstupenky v ceně osmdesát 
a šedesát korun si mohou zájemci koupit v pokladně 
Domu kultury Šumperk a v Regionálním a městském 
informačním centru.  -red-

Kulturní okénko/Informace

Dospělí sportovci 
dosáhnou na dotace

Na dotace z městského rozpočtu v oblasti spor-
tu letos opět dosáhnou nejen organizace pracující 
s dětmi a mládeží, ale také ty, jež působí v soutěžích 
výkonnostního sportu juniorů a dospělých neboli 
seniorů. Na podporu družstev, která reprezentují 
město v dlouhodobých soutěžích a mají v něm di-
vácké zázemí, vyčlenila místní radnice ve svém roz-
počtu půl milionu.

Podrobné znění podmínek a také formuláře žádos-
tí najdou zájemci na internetové adrese www. sum-
perk.cz. K dostání jsou rovněž na informacích obou 
městských úřadoven na náměstí Míru 1 a v Jesenické 
ulici 31. Žádosti již podatelny šumperské radnice na 
náměstí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímají, ter-
mín pro jejich podávání pak vyprší v pátek 28. května 
ve 14.15 hodin. Grantová komise poté žádosti pro-
jedná a své návrhy předloží radním a zastupitelům, 
kteří o nich rozhodnou 17. června. -zk-

Květnové téma: 
Spalování rostlinných materiálů

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 28. května 
otevřou některé šumperské kostely. Akce nazvaná Noc 
kostelů nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo církev 
či na jejím okraji, možnost nezávazného přiblížení se 
a setkání s křesťanstvím. Olomoucká arcidiecéze se tak 
letos poprvé připojuje k akci, s níž mají dobré zkušenosti 
například v brněnské a plzeňské diecézi a která se již ně-
kolik let pravidelně koná v zahraničních metropolích. 

V Šumperku budou moci zájemci zamířit hned do tří 
kostelů - počínaje kaplí sv. Barbory v Jiráskových sadech 
přes klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Kladské ulici 
až po kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí. Ote-
vřeno bude do páteční půlnoci.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple po-
stavené v roce 1755 v dnešních Jiráskových sadech, jež 
slouží římskokatolické církvi, jsou freskové nástropní 
malby uničovského malíře Ignace Oderlitzkého. V pátek 
28. května si ji lze individuálně prohlédnout od 18 do 
19 hodin, patnáctiminutová prohlídka s výkladem je při-
pravena na 19 hodin a poté na 20.45 hodin a o půl osmé 
večer zde bude koncertovat Avonotaj, soubor interpretu-
jící židovské písně.

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož počátky 
sahají do začátku 14. století a jenž byl po požáru města 
v roce 1669 opraven v barokním stylu, prošel po Sameto-
vé revoluci nákladnou rekonstrukcí a veřejnosti se v plné 
kráse otevřel před pěti lety. V současné době ho již církev 
nevyužívá k bohoslužbám, ale probíhají zde koncerty, 

výstavy a další akce. Chrám si mohou lidé v rámci Noci 
kostelů prohlédnout od 18 do 19 hodin, půlhodinové 
prohlídky s průvodcem jsou pak naplánovány na půl 
osmou a půl devátou večerní. Na programu jsou v tento 
den i tři koncerty - v 19 hodin začíná Varhanní koncert, 
o půldruhé hodiny později zde pak vystoupí Schola od 
sv. Jana Křtitele a ve 22.30 je na programu koncert sou-
boru Avonotaj.

Kostel sv. J. Křtitele, který je v pramenech poprvé 
zmiňován v roce 1216, je v současné době děkanským 
chrámem a „živým srdcem“ šumperské farnosti. Jeho 
ozdobou se nedávno stala zrestaurovaná freska Ignáce 
Oderlitzkého znázorňující životní příběh sv. Jana Křti-
tele. Kostel se 28. května otevře v 18 hodin, kdy začíná 
Mše svatá, na ni naváže v 19 hodin individuální prohlíd-
ka a také přednáška bývalého velvyslance Pavla Jajtnera 
nazvaná Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou 
papežů, jež proběhne v sále Farního střediska. Vystoupat 
na věž kostela, jež bude po dlouhé době opět přístupná, 
budou moci zájemci od sedmé do deváté večerní, půlho-
dinové prohlídky kostela s průvodcem nazvané Nechte 
se oslovit historií a krásou jsou pak připraveny na osmou 
a půl jedenáctou večerní. Povídání o varhanách a malý 
varhanní koncert začne ve 21 hodin, o tři čtvrtě hodiny 
později zde vystoupí domácí Schola, úderem jedenác-
té se ke slovu dostane chvíle k zamyšlení a meditaci se 
zpěvy a celou akci uzavře ve 23.45 hodin duchovní slovo 
a závěrečná modlitba. -zk-

Kostely a kaple se otevřou veřejnosti

Pramet patří mezi 
TOP 100 českých fi rem
Společnost Pramet Tools, 

s.r.o. se zařadila v roce 2010 
mezi sto nejobdivovanějších 
fi rem České republiky. Toto 
prestižní ocenění je každo-
ročně udělováno sdružením 
CZECH TOP 100. Jako produ-
cent nástrojů ze slinutých kar-
bidů určených pro obrábění 
a tváření kovů se Pramet umístil mezi čtyřmi nejvýše 
hodnocenými fi rmami v oboru Hutnictví a zpracová-
ní kovů. 

„Velice nás těší, že v době hospodářské recese jsme 
dosáhli na přední místa této prestižní ankety. Bereme 
to jako závazek nejen vůči odborníkům v porotě, kteří 
nás hodnotili, ale především vůči našim zákaníkům 
a parterům. Proto se budeme i nadále snažit, abychom 
tomuto ocenění dostáli i v příštích letech,“ uvedl ře-
ditel společnosti Pramet Tools Petr Beneš. Součas-
ně připomněl, že žebříček stovky obdivovaných fi -
rem České republiky je publikován již od roku 1999 
a fi rmy v něm jsou rozděleny do pětadvaceti oborů. 
Stovku nejobdivovanějších fi rem pak tvoří ty, jež se 
umístily na prvních čtyřech místech v každém oboru. 
Oslovení manažeři významných společností, fi nanční 
analytici, zástupci oborových svazů, sdružení a pro-
fesních asociací a další ekonomičtí odborníci hodnotí 
v rámci hlasování řadu kritérií. Počínaje základními 
ukazateli fi rmy, jako jsou kvalita výrobků či služeb, 
inovační schopnosti, fi nanční stabilita či hodnota fi r-
my, přes její vztah k zaměstnancům, včetně schop-
nosti přilákat a udržet talentované lidi, až po vztah ke 
společnosti, tedy odpovědnost k životnímu prostředí, 
komunikativnost, podpora regionu, charitativních 
a obecně prospěšných projektů a podobně. Bližší in-
formace a kompletní výsledková listina je k dispozici 
na www czechtop100. cz.                                        -jd, zk-
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Již posedmé od roku 1989 se letos 
utkají politické strany o křesla v Po-
slanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Předvolební maraton odstartoval před 
několika měsíci, o jeho vítězích roz-
hodnou občané již příští víkend, kon-
krétně v pátek 28. a v sobotu 29. května. 
Hlasovací lístky se jmény jednotlivých 
stran, hnutí a koalic a jejich kandidátů 
přitom najdou lidé ve svých poštovních 
schránkách nejpozději tři dny před vol-
bami, tedy příští týden v úterý.

O přízeň voličů se v kraji uchází 
osmnáct stran, hnutí a koalic

O přízeň voličů usiluje v letošních 
volbách v celé republice sedmadvacet 
politických stran, hnutí a koalic, což je 
o jednu více než před čtyřmi lety. Jejich 
pořadí vylosovala Státní volební ko-
mise 13. dubna. Voliči v Olomouckém 
kraji přitom najdou na seznamu osm-
náct stran, hnutí a koalic, jež se u Kraj-
ského úřadu zaregistrovaly. Vybírat tak 
budou z: OBČANÉ.CZ (1), Věci veřej-
né (4), Konzervativní strana (5), Ko-
munistická strana Čech a Moravy (6), 
Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska, č. 7), Česká 
strana sociálně demokratická (9), Mo-
ravané (12), Strana Práv Občanů ZE-
MANOVCI (13), STOP (14), TOP 09 
(15), Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová (17), 
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou 
a rychlou ODVOLATELNOST politiků 
a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, 
za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpo-
čet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRA-
VEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU 
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU 
demokracii WWW.CIBULKA.NET, 
kandidující s nejlepším protikriminál-
ním programem PŘÍMÉ demokracie 
a hlubokého národního, duchovního 
a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE 
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁ-
ŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI 
SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮ-
VODY, proč bychom měli jít tentokrát 
VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud ne-
chceme být ZNOVU obelháni, podve-
deni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU 
PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU 
vládnoucí (post) komunistické RUSKO 
- ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a je-
jich likvidační protinárodní politiku 
ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá 
o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ 
OBČANY a daňové poplatníky, kteří 
chtějí změnit dnešní kriminální pomě-
ry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich 
pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM 
A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE 
BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮ-
STAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za 
Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru 
u popravčí káry, zdá-li se vám naše 

kandidátka málo dokonalá nebo po-
strádáte-li na ní zástupce své obce nebo 
města a přitom MÁTE ODVAHU v této 
válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi 
Zla povstat z jimi naordinovaného ob-
čanského bezvědomí, kterým nás ničí 
a dnešní DEMOKRATURU, SKRY-
TOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ 
VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem 
změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! 
Kontakt: Volte Pravý Blok www. cibul-
ka.net, PO BOX 229, 11121 Praha (18), 
Strana zelených (20), Suverenita - blok 
Jany Bobošíkové, strana zdravého ro-
zumu (21), Česká pirátská strana (23), 
Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(24), Strana svobodných občanů (25) 
a Občanská demokratická strana (26).

Celkem se v seznamech jednotlivých 
volebních uskupení objevuje v Olo-
mouckém kraji tři sta padesát sedm 
jmen. Možnosti delegovat plný počet 
kandidátů, tedy třiadvacet, využilo 
dvanáct stran, hnutí a koalic. Na zbýva-
jících kandidátkách pak najdeme osm 
a více osobností. Šumperané si přitom 
přečtou v seznamech jména dvanácti 
svých spoluobčanů. Za Věci veřejné 
kandiduje na devátém místě devětačty-
řicetiletý středoškolský učitel Vladimír 
Ptáček, za Komunistickou stranu Čech 
a Moravy šestačtyřicetiletý podnikatel 
a zastupitel Stanislav Grygar, který je 
na osmém místě, a šedesátiletá advo-
kátka Alena Hlavešová na místě deva-
tenáctém. Barvy České strany sociálně 
demokratické hájí za Šumperk na de-
vátém místě šedesátiletý hygienik a za-
stupitel Jan Přichystal, Strany Práv Ob-
čanů ZEMANOVCI třicetiletý realitní 
makléř Jaroslav Vosádka  na čtrnáctém 
místě a barvy TOP 09 pětačtyřicetiletý 
náměstek ministra dopravy a současně 
zastupitel Ivo Vykydal, jenž je na dru-

hém místě. Po dvou jménech svých 
spoluobčanů najdou šumperští voliči 
na kandidátkách strany Volte Pravý 
Blok, za niž kandidují na čtvrtém místě 
šedesátiletý živnostník Ladislav Kurtej 
a na desátém místě šestašedesátiletý 
výtvarník a literát Josef Friedl, a Stra-
ny zelených, jež delegovala na sedmé 
místo čtyřiasedmdesátiletého chemi-
ka, překladatele a horského průvodce 
Milana Mátla a na třináctou pozici 
jednapadesátiletého hygienika Milana 
Pura. Na čtvrtém místě kandidátky 
Suverenita - blok Jany Bobošíkové fi gu-
ruje jméno třiačtyřicetileté šumperské 
radní a ředitelky Okresní správy soci-
álního zabezpečení v Olomouci Aleny 
Šmotkové, stejnou pozici, ovšem na se-
znamu kandidátů Občanské demokra-
tické strany, pak má devětašedesátiletý 
stávající poslanec a někdejší šumperský 
starosta Petr Krill.

Preferenční hlas lze dát 
čtyřem osobnostem

Připomeňme, že podle volebního 
zákona číslo 247 z roku 1995 ve zně-
ní pozdějších předpisů může volič 
po předložení platného občanského 
průkazu či cestovního pasu odevzdat 
hlas pouze jednomu kandidujícímu 
subjektu a na této kandidátce bude 
moci dát tzv. preferenční hlasy čty-
řem osobám. „To znamená, že do 
obálky může volič vložit pouze jeden 
hlasovací lístek a na něm zakroužko-
vat pořadová čísla maximálně čtyř 
kandidátů. Těmito preferenčními 
hlasy tak vyznačí, kterému z politiků 
dává přednost. Pokud kandidát tímto 
způsobem získá nejméně pět procent 
z celkového počtu platných hlasů 

odevzdaných pro danou volební stra-
nu, získaný mandát mu přednostně 
připadne. Na jakoukoliv jinou úpravu 
nebude brán zřetel,“ vysvětluje vedou-
cí odboru správního a vnitřních věcí 
šumperského Městského úřadu Petra 
Štefečková a připomíná, že neplatný 
bude hlas voliče v případech, jestliže 
vloží do úřední obálky, kterou obdrží 
ve volební místnosti, více hlasovacích 
lístků, jestliže hlasovací lístek nevloží 
do úřední obálky nebo pokud bude 
hlasovací lístek přetržený.

Chcete volit mimo svůj 
okrsek? Máte nejvyšší čas 
vyřídit si voličský průkaz!

Občané, kteří chtějí volit mimo tr-
valé bydliště či v zahraničí, si musejí 
vyřídit tzv. voličské průkazy. Šum-
perský Městský úřad je již voličům 
předává či zasílá od minulého týdne. 
O jeho vydání mohou zájemci požá-
dat buď písemnou žádostí s ověřeným 
podpisem voliče, kterou je třeba za-
slat na adresu Městský úřad Šumperk, 
evidence obyvatel, Jesenická 31, nebo 
mohou žádost podat osobně, a to na 
evidenci obyvatel Městského úřadu 
v Šumperku, která sídlí ve druhém 
patře přístavby úřadovny v Jesenic-
ké ulici 31. „Šance vyřídit si voličský 
průkaz prvním způsobem vyprší ten-
to pátek, tedy 21. května, osobně si ho 
pak lze vyřídit ještě do uzavření stá-
lého seznamu voličů, tedy do středy 
26. května do 16 hodin,“ zdůrazňuje 
vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí a dodává, že pro ty, kteří chtějí 
volit v zahraničí, je posledním termí-
nem pro vyřízení pátek 21. května.

Město bude opět rozděleno 
na třicet volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny bu-
dou v Šumperku, stejně jako na ostat-
ních místech v republice, probíhat 
v pátek 28. května od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 29. května od 8 do 14 ho-
din. Během nich bude město rozděle-
no na třicet volebních okrsků. Jejich 
seznam je součástí Vyhlášky o dni 
a místě konání voleb, jež je součástí 
tohoto čísla Zpravodaje. 

Nad regulérností voleb budou bdít 
sedmi až devítičlenné okrskové vo-
lební komise, jejichž členy delegovala 
jednotlivá volební uskupení. Šumperk 
bude navíc zpracovávat i výsledky 
dalších pětapadesáti okrsků z okol-
ních obcí. Výsledky letošních voleb do 
dolní sněmovny Parlamentu, a tedy 
i jména politiků, kteří budou v nad-
cházejících čtyřech letech rozhodovat 
o vývoji naší republiky, by mohly být 
známy kolem sobotní půlnoci. -zk-

Konec května se nese ve znamení parlamentních voleb

V parlamentních volbách před čtyřmi lety zvítězili v Šumperku občanští demokraté 
nad sociálními demokraty o téměř čtyři procenta, třetí skončili komunisté a vyrovnaný 
byl souboj lidovců se Stranou zelených. Volební účast byla 64,48 procenta. Na výsledky 
letošních voleb si musíme ještě necelé dva týdny počkat.  Foto: -zk-

Parlamentní volby 2010
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v okrsku č. 1 
je místnost pro hlasování v Městském domě dětí a mládeže, nám. Mí-
ru 20, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šum-
perku, nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bulharská, Valašská, Kladská, 
Radniční, Kostelní nám., Starobranská, Úzká, Slovanská, Hlavní tří-
da 2A, Gen.  Svobody 1, 1A, 2, 3, 4, 5, Tatranská, Langrova 1-10, 25-35, 
nám. Republiky, Černohorská, Okružní, Polská, Na Hradbách, Ztracená, 
Lužickosrbská, Zámecká ulička;

v okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování ve Společenském středisku Sever, Temenická 5, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 
27, 29, Fibichova 1-9; 

v okrsku č. 3
je místnost pro hlasování ve Společenském středisku Sever, Temenická 5, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 33, 35, Bojnická;

v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování v 6. základní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Čajkovského; 

v okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v 6. základní škole, Šumavská 21, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,  
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2, Erbenova, Sládkova 58; 

v okrsku č. 6
je místnost pro hlasování v Agritecu s.r.o., Zemědělská 16, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Březinova, Šumavská, Zemědělská, Anglická; 

v okrsku č. 7
je místnost pro hlasování v 27. mateřské škole, Šumavská 15, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13-27 (lichá), 14-42 (sudá); 

v okrsku č. 8
je místnost pro hlasování v Domově mládeže, U Sanatoria 1, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
J. z Poděbrad 44-79, Gen. Svobody 29, 31, 31A, 33, Tylova, Gagarinova,  
Kosmonautů 2-12 (sudá), 15-21 (lichá); 

v okrsku č. 9
je místnost pro hlasování v Domově důchodců, U Sanatoria 25, 

Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Kosmonautů 1-13 (lichá), J. z Poděbrad 31, 33, Bratrušovská; 

v okrsku č. 10
je místnost pro hlasování ve Střední odborné škole a Středním odbor-
ném učilišti, Gen. Krátkého 30, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku, Reissova, U Sanatoria (mimo 25 a 27), Denisova, Samota, Vítězná, 
Gen. Krátkého, Pod Lesem, Vyhlídka, Pod Vyhlídkou, nám. Jana Zajíce, Malá; 

v okrsku č. 11
je místnost pro hlasování v Mateřské škole Sluníčko, Evaldova 25, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 6-58 (mimo 29, 31, 31A, 
33), Husitská 11, M.Šaje;

v okrsku č. 12
je místnost pro hlasování v Obchodní akademii, Hlavní třída 31, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku,  Kozinova, Terezínská, Husitská, Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, 
P. Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6-12B (sudá), 18, 20, Jánošíkova 1, 2, 3, 
4-14 (sudá), Bezručova, Puškinova 8-14 (sudá), 11-19 (lichá), K.H. Máchy, 
Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 1-11C; 

v okrsku č. 13
je místnost pro hlasování v 5. základní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Jánošíkova 9-25 (lichá), 18-34 (sudá), Puškinova 21-35 (lichá), 16- 22 (sudá), 
Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3-23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 
24, 27; 

v okrsku č. 14
je místnost pro hlasování v 5. základní škole, Vrchlického 22, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova,  Chodská 
6-24, Janáčkova, Nezvalova, Kocourkova, Hrubínova, Wolkerova, Hálkova, 
Foglarova;

v okrsku č. 15
je místnost pro hlasování v Okresním vlastivědném muzeu - „Rytířský” 
sál, Sady 1. máje, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 4, Chodská 1-5, B. Václavka 2, 
4, 6; 

v okrsku č. 16
je místnost pro hlasování v Obchodní akademii, Hlavní třída 31, 
Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,   

Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Šumperka podle § 15, odst. 1 a 2 zákona  č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  

dne 28.5. 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne  29.5. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny
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Čsl. armády 15-49 (lichá), 22, 24, 32-72 (sudá), Lidická 41, 43, 45; 

v okrsku č. 17
je místnost pro hlasování na Městském úřadu, Jesenická 31, Šumperk 
(vchod z ul. Rooseveltovy)
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku, 17. listopadu, Americká, nám. Svobody, Tolstého, Rooseveltova, 
Mendlova, Kanadská, Jeremenkova 1, 1B, 1C, 2-26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32, 
Banskobystrická, Zborovská (mimo 5, 7, 9), 8. května 4-40, Jesenická 4- 24 
(sudá), 21-51 (lichá), Lidická 47-59; 

v okrsku č. 18
je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 8. května 63, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
8. května 50-56 (sudá), Jeremenkova 15, 17, 19, 38-52, Zborovská 5, 7, 9, 
Jesenická 55-67 (lichá), Příčná 12-28, Lidická 62-94; 

v okrsku č. 19
je místnost pro hlasování ve 3. základní škole, 8. května 63, Šumperk pro 
oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 8. květ-
na 42-48, 58-66 (sudá), 41-63 (lichá), Melantrichova, F.L. Věka, Kranichova, 
Blahoslavova, Olomoucká, Pražská, Brněnská, Bratislavská, Hybešova, 
Vikýřovická, Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Krameriova, Holubí, 
Na Svahu, Pod Vodárnou, Na Výsluní, Skřivánčí, Na Kopečku;
 
v okrsku č. 20
je místnost pro hlasování v Prametu Tools s.r.o., Uničovská 2, Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku,  Krapkova, Peckova, Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, 
Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, Linhartova, U Cvičiště, 
Svatováclavská, Štechova; 

v okrsku č. 21
je místnost pro hlasování v bývalém Okresním úřadu, M.R. Štefánika 20, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Jesenická 1, 2, 3-7 (lichá), Palackého, M.R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, 
Hlavní třída (mimo 2A), Fialova, Krátká, Ležáky, Masarykovo nám., 
Dr.E.  Beneše, Komenského, Lautnerova, Na Bělidle, Tkalcovská; 

v okrsku č. 22
je místnost pro hlasování v Sociálních službách (penzionu pro důchod-
ce), Vančurova 37, Šumperk
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Vančurova, Haškova, Zábřežská 23, 25-80, Balbínova, Trnkova, Muchova, 
Feritová, Polní, Průmyslová;

v okrsku č. 23
je místnost pro hlasování v Hasičském záchranném sboru, Nemocniční 7, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 

Nemocniční, U Potoka, Vřesová, Sportovní, U Tenisu, Luční, B. Němcové, 
Třebízského, Nerudova, Květná;

v okrsku č. 24
je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Langrova 34, 
Šumperk (naproti restaurace Koruna) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku, Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova,  
Dobrovského 3-14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 

v okrsku č. 25
je místnost pro hlasování ve Spisovně Městského úřadu, Bří Čapků 35A, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumper-
ku,  Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Zábřežská 1-11, 12, 14, 13-19 (lichá), 
16- 24 (sudá), Dvořákovo nám., Ladova, Čermákova, Dobrovského 15-58, 
Bludovská 17-35, Slavíčkova, Vojanova, Majakovského, Myslbekova;

v okrsku č. 26
je místnost pro hlasování v Hasičské zbrojnici, Temenická 135, Šumperk 
(Temenice) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Pod Senovou 56, 57, 58, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 70, 71, 73, Temenická 44, 
52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova (mimo 58), Finská;

v okrsku č. 27
je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, Sluneční 38, Šumperk 
(Temenice) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku,  
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 
43, 45, 50, 51, 52, 53;  

v okrsku č. 28
je místnost pro hlasování ve 4. základní škole, Sluneční 38, Šumperk 
(Temenice) 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Pod Hájovnou, Pod Senovou 16, 18, 20, 22, 24, 26, 44A, 44B, 46A, 46B, 
48A, 48B, Pod Rozhlednou, Jugoslávská, Školní, Myslivecká;

v okrsku č. 29
je místnost pro hlasování v Domě s pečovatelskou službou „Markéta”,  
Bohdíkovská 24, Šumperk  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, Potoční, Blatná, Belgická, 
Italská, Francouzská, Lucemburská, Temenická 12B, 79-151;

v okrsku č. 30
je místnost pro hlasování v Domově důchodců, U Sanatoria 25, 
Šumperk 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Šumperku, 
U Sanatoria 25, 27.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

V Šumperku dne 13.5. 2010 Mgr. Zdeněk Brož



 strana 1030 let Domu kultury

Během tří desítek let prošel „kulturák“ řadou proměn
Čerstvým třicátníkem je šumperský 

Dům kultury. Kulatiny oslavil druhou 
květnovou sobotu. Pracovny a po-
třebné zázemí se vybudovaly v části 
tzv. Pavlínina dvora, nová budova pak 
vyrostla na „zelené louce“ a s historic-
kým objektem je spojena zastřešeným 
„podchodem“. Slavnostní otevření 
Domu kultury proběhlo 7. května 
1980, jak uvádí text, který je součástí 
„skládačky“ fotografi í vydané u této 
příležitosti - na počest 35. výročí osvo-
bození vlasti Sovětskou armádou. Dílo, 

jehož investorem byla někdejší Ústřed-
ní rada odborů - odtud i původní název 
Dům kultury ROH Pramet Šumperk, 
projektantem Stavoprojekt Šumperk 
a generálním dodavatelem Okresní sta-
vební podnik Šumperk, přišlo tehdy na 
čtyřicet milionů korun.

V textu, jenž je součástí dobové foto-
grafi cké „skládačky“, se mimo jiné píše: 
„Hlavní sál s kapacitou až 950 míst vy-
tváří svým interiérem a dobrými akus-
tickými podmínkami důstojné prostředí 
pro konání akcí, jako jsou konference, 
schůze, koncerty vážné i populární 
hudby, společenské plesy a další zá-

bavné akce. Pro pořádání menších akcí 
slouží malý sál s kapacitou 100 osob. 
Převážná část Domu kultury slouží 
zájmové umělecké činnosti, která se za 
poměrně krátkou dobu stala význam-
nou náplní celkové činnosti Domu 
kultury. V prostorné zkušebně mají 
možnost pravidelně zkoušet taneční 
orchestr, dechová hudba, country wes-
ternová skupina, cimbálovka, mládež-
nický hudební soubor a dětský pěvecký 
sbor. Pro pohybovou výchovu slouží 
gymnastický sál se zrcadlovou stěnou, 

ve kterém se scházejí členové kroužků 
moderního tance, společenského tance 
a dětský taneční kroužek. Tyto prosto-
ry jsou využívány i pro zájemce o kur-
zy pohybové výchovy. Významné místo 
v zájmové činnosti Domu kultury ROH 
Pramet zaujímají divadlo poezie, diva-
dlo malých jevištních forem, divadel-
ní studio a loutkové divadlo. Zájemci 
o slovesné obory a především nejmenší 
diváci dostali v Šumperku otevřením 
Domu kultury loutkové divadlo s kapa-
citou 124 místa, které svým vzhledem 
a dobrým technickým vybavením slou-
ží nejen dětem, ale stalo se i oblíbeným 

místem pro pořady malých jevištních 
forem a různých komorních pořadů 
pro dospělé návštěvníky. Dům kultury 
využívají nejen zájemci o uměleckou 
činnost, ale klubovny slouží zájemcům 
o fi latelii, šachy, hádanky a křížovky, 
odívání a další mimoumělecké obory 
zájmové činnosti.“ 

Během tří desítek let se samozřejmě 
mnohé změnilo, zejména pak po „Sa-
metové revoluci“. V roce 1992 proběh-
la zásadní rekonstrukce malého sálu, 
který se proměnil nejprve v Diamantic 
disco a o dvanáct let později ve Sport 

Bar. Rekonstrukcí prošla v roce 1993 
i restaurace. Vnější vzhled budovy pak 
doznal změny v letech 1995-1996, kdy 
došlo k rekonstrukci střešního pláště 
a realizaci střešní nástavby s kancelář-
skými prostorami. Radikální proměnou 
prošlo také divadlo D 123, jež mimo 
jiné poskytlo po požáru divadla azyl 
místnímu hereckému ansámblu, a bý-
valá kuřárna. V roce 2004 zde vznikla 
kavárna v parku a tančírna. Před dvěma 
lety pak někdejší rekvizitárnu obsadilo 
jednatelství pobočky České pojišťovny.

Navzdory svému „mládí“ má šum-
perský „kulturák“ na svém kontě množ-
ství koncertů, divadelních představení, 
festivalů, výstav, přehlídek, soutěží, ple-
sů a zábav, akcí pro děti a dalších akti-
vit. Jen namátkou připomeňme některé 
z nich: Gilbert Becaud, Karel Gott, Čes-
ká fi lharmonie, Václav Hudeček, před-
revoluční Klubfóra a Divadelní dílny, 
folklorní festivaly, jazzové festivaly, 
Šumperské Preludium, Divadlo v par-
ku, festivaly v Pavlínině dvoře, Klášterní 
hudební slavnosti. V posledních letech 
je pak největší akcí Domu kultury festi-

val Blues Alive, který letos vstupuje již 
do patnáctého - opět jubilejního roční-
ku. K němu se pojí i jarní festival Echo 
Blues Alive, jenž vrací na šumperskou 
scénu úspěšné účinkující z předchozích 
festivalů, a v neposlední řadě červnový 
Blues Aperitiv, tedy soutěžní přehlíd-
ka kapel, z nichž ty nejlepší postupují 
na listopadový mezinárodní festival. 
Šumperk se tak opravdu stal „Městem 
blues“.  -zk-

 Fota: archiv VM Šumperk, 
 archiv DK, -zk-

Takto vypadal objekt Pavlínina dvora před výstavbou pracoven a dalšího zázemí 
kulturního domu v roce 1979. Na sousední fotografi i je současný stav. 

Během tří desítek let se mnohé změnilo, zejména pak po „Sametové revoluci“. V roce 
1992 proběhla zásadní rekonstrukce malého sálu, který se proměnil nejprve v Dia-
mantic disco a o dvanáct let později ve Sport Bar. 

Radikální proměnou prošlo také divadlo D 123, jež mimo jiné poskytlo po požáru 
divadla azyl místnímu hereckému ansámblu, a bývalá kuřárna. V roce 2004 zde 
vznikla tančírna a kavárna v parku (v prostorách někdejších šaten) se salonkem 
(v místech kuřárny).

Ještě v roce 1975 byly v místě dnešní budovy dětské atrakce. Další tři snímky pocházejí z doby přípravy stavby a vlastní výstavby. Předposlední fotografi e zachycuje pohled na 
Dům kultury z Fialovy ulice v roce 1980. Vnější vzhled budovy doznal změny v letech 1995-1996, kdy došlo k rekonstrukci střešního pláště a realizaci střešní nástavby s kan-
celářskými prostorami.  
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Antonín Suchan -  Objekty Výstava trvá do 20.6. 
Rytířský sál Léčivé rostliny aneb Není bylina, aby na něco nebyla
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 30.9., 
 proběhne 4.6. v 17 hodin.
Předsálí Rytířského sálu Jak vidím Jeseníky Fotografi cká výstava potrvá do 23.5.
Galerie mladých Aleš Kauer a Petr Válek citují 
 Výstava trvá do poloviny června.
 Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria
 V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námestia a jeho
 priĺahlých uličiek Vernisáž výstav, které potrvají do 13.7.,
 proběhne 3.6. v 10 hodin.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Akce v klášterním kostele: 20.5. v 18 hod.- koncert ZUŠ Šumperk, závěrečný kon-
cert smyčcového oddělení, 26.5. v 19 hodin - koncert z cyklu Klasika Viva, 28.5. od 
18 do 24 hod. - Noc kostelů, 31.5. od 18 hod. - ZUŠ Šumperk, absolventský koncert, 
2.6.  v 18 hod. - ZUŠ Šumperk, závěrečný koncert hudebního oboru 
Bližší informace: nové tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsum-
perk@ 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 ote-
vřen út- pá 12- 16 hod., so a ne 10-14 hod., objednávky mimo otevírací dobu pro skupiny 
nad 10 osob na tel.  č.  603 174 499.Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá  9- 12  ho-
din, 12.30- 17 hodin, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
19.5. jen v 17.15 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
19.5. jen v 19.30 hodin  Mise, Velká Británie, historický, dobrodružný, ČZ
 Film uváděný v rámci týdenního pobytu bohoslovců
 z kněžského semináře v Olomouci „Na jedné lodi“.
20.-21.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Iron Man 2, USA, akční sci-fi , ČZ
22.-23.5. jen v 15.45 hodin  Arthur a Maltazardova pomsta, Francie, ČZ 
 Hrajeme pro děti
22.-23.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Iron Man 2, USA, akční sci-fi , ČZ
24.-26.5. jen v 17.30 hodin  Iron Man 2, USA, akční sci-fi , ČZ
24.-26.5. jen ve 20 hodin  Škola života, VB, drama, romantický
27.5. jen v 17.30 hodin  Robin Hood, USA, dobrodružný
27.5. jen ve 20.15 hodin  Proměna, Lucembursko, Itálie, Francie  Artvečer - FK
28.-30.5 v 17 a ve 20 hodin  Robin Hood, USA, dobrodružný
29.-30.5. jen v 15 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka
31.5.-1.6. jen v 17 hodin  Dešťová víla, ČR, klasická pohádka
31.5.-2.6. jen v 19 hodin  Robin Hood, USA, dobrodružný
3.-4.6. jen v 17 hodin  Kuky se vrací, ČR,  Hrajeme pro děti
3.-4.6. jen v 19 hodin  Sex ve městě 2, USA, komedie
5.-6.6. jen v 15.30 hodin  Kuky se vrací, ČR,  Hrajeme pro děti
5.-6.6. v 17.15 a ve 20 hodin  Sex ve městě 2, USA, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

CENTRUM PRO RODINU 
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky 
 Lektorka M. Vychopeňová
Každý čtvrtek od 15 hodin ve FS  Divadelní kroužek pro děti 1. stupně
Každý čtvrtek od 16.45 a od 17.30 hodin  Kurz angličtiny pro začátečníky
ve velkém sále FS   a „pokročilé“ začátečníky
28.5. od 19 hodin ve FS  Pavel Jajtner: Diplomatem v Rakousku,
 Maroku a u dvou papežů 
 Přednáška ve spolupráci s MSKA Šumperk
6.6. od 9.30 do 17 hodin ve FS  Zážitková sobota pro maminky s dcerami
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4. 

DŮM KULTURY
21.5. od 20 hodin ve velkém sále DK  Tři sestry
22.5. od 15 hodin tělocvičně „B“ DK  Sobotní odpoledne s jógou 
 Cvičení s M. Petrem
29.5. od 9 hodin ve velkém sále DK  Energy dance marathon 
30.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Káťa a Škubánek  Pohádka 
4.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře  Košt mikulovských vín 
 Hraje cimbálová muzika Píšťalenka

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - 
tel. č.  583  214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

DIVADLO ŠUMPERK
21.5. v 19.30 hodin César a Drana Klubové představení „Za oponou“  VK 
22.5. v 19.30 hodin Bouře   B, X, VK
24.5. v 19.30 hodin Večer šansonů Foyer a Zrcadlový sál  VK 
27.5. v 17 hodin Bouře   S2, X, VK  
29.5. v 15 hodin Policejní pohádka  R+D, VK 
5.6. v 19.30 hodin Bouře   F, X, VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Jan Naš: „Dřevěné plastiky“ 
 Výstava sochařských prací trvá do 30.5.
 Karel Brabec: Grafi ka a kresba Vernisáž výstavy, 
 která potrvá do 4.7., proběhne 2.6. v 18 hodin.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Obrazy v písku (fotografi e) 
 Výstava trvá do 23.6. 
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely 
Čajovna Čarovna Superbaster, Anča Zelinková, grafi ka 
 Výstava probíhá v květnu.

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

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu), 583 215 530 (Sever),  www.knihov-
naspk.cz. 

ZUŠ ŠUMPERK
20.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Závěrečný koncert smyčcového oddělení
31.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Absolventský koncert třídy 
 H. Johnové a M. Váňové
2.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Závěrečný koncert hudebního oboru 
4.6. v 18 hodin v divadle  Závěrečné vystoupení tanečního oboru
7.-21.6. v odpoledních hodinách Zápis do oborů výtvarného a tanečního
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
22.5. ve 20 hodin  Mako!Mako/Brno
25.5. v 18 hodin Seminář proti stresu III. Přednáší P. Pimek, Ostrava
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

Pravoslavná církevní obec zve na

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

ve čtvrtek 27. května od 19 hodin v Chrámu Svatého ducha v ulici K.H. Máchy 10
Účinkují: houslový virtuóz J. Trdla a jeho žákyně P. Babničová a I. Brázdová

Program: V. Khel, Fr. Schubert, J.Kř. Vaňhal, G. Wichtl, J.B. Foerter
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DDM U RADNICE
19.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Hedvábí Malba a batika na hedvábí, 
 s sebou hedvábný šátek nebo šálu
22.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby Pod vedením 
 H. Kalivodové, inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz, 
24.5. od 16 hodin v učebně PC v přízemí  PC, internet  Od 8 let
25.5. od 9.30 hodin v sále v 1. patře  Hraníčko pro nejmenší děti s rodiči
25.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ  Florbalová hodinovka pro muže 
26.5. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel 
 - Vosková batika na bavlnu 
 S sebou bavlněnou (světlou) tašku, 
 tričko nebo látku
27.5. od 15 hodin v dílně  Rady a nápady pro železniční modeláře
29.5. od 8 hodin ve velkém sále Domu kultury  Energy Dance Marathon 
 Přihl. a inf. V. Formánková,  
 tel.č. 604 614 104, formvera@centrum.cz
30.5. v 15 hodin u vrátnice bývalého Sanatoria  Otvírání studánek S sebou lopatičku, 
 malé hrábě a kyblík
2.6. v 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře  Základy uměleckých řemesel - Pedig
5.6. od 9 do 17 hodin v Sadech 1. máje Slavnosti města Ukázka a výuka 
 řemesel, pletení košíků, 
 tkaní, drátování, 
 zpracování ovčího rouna apod. 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel.  č.  583 214 076, 583 215 395, www. ddmuradnice. cz.

VILA DORIS
Každé pondělí od 14.45 hodin v AD na „K“  Keramika pro veřejnost 
 - volná keramická tvorba
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 9 do 12 hodin  Volná herna
a od 15 do 17 hodin v MC na „K“  
Každou středu od 10 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy na mateřské 
 dovolené - bodybuilding
Každý čtvrtek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
Každý pátek od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
19.5. od 17 hodin v MC na „K“  Sedánky pro mamky 
 Tvořivá dílna malování na hedvábí
 pro maminky i babičky
22.5. od 9.30 do 12 hod. a od 13 do 18 hod. Kloboukový den
na hřišti na „K“  Den plný zábavy, her, soutěží 
 a tvoření pro děti i jejich rodiče. 
23. května na Krásném  Odyssea - duatlon 
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
25.5. od 18.30 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Waltariho Sinuhet 
 očima fi nské egyptologie 
 Host Jaana Toivari-Viitala, 
 předsedkyně Finské egyptologické
  společnosti
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: 
tel. č. 583 214  212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: 
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), recepce 583 283 481, e-mail: 
vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Každé pondělí, úterý, čtvrtek  Mateřské centrum
a pátek vždy od 9 do 12 hodin  
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
v Klubu důchodců   
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
20.5. od 14 hodin  Setkání Městského svazu DIA Hraje Mirox
25.5. od 16 do 17.30 hodin Klub fi latelistů
27.5. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061.

Pokračování ze str. 3
Partnery Šumperka přitom byly Sta-

rostwo powiatove w Nysie a Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky. Součástí 
projektu je také vytvoření nové expo-
zice v muzeu v Nise, zaměřené na his-
torii tamních čarodějnických procesů, 
pokračování „Čarodějnické cyklotrasy“ 
vedoucí z Nisy do Zlatých Hor, jež na-
vázala na cyklostezku na českém úze-
mí, a vydání turistického průvodce. 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
pak vytvořilo trojjazyčnou publikaci 
Zpráva o nevíře. Knihu o historii ča-
rodějnických procesů na Šumpersku, 
Jesenicku a v Niském knížectví napsali 
společně Michaela Neubauerová a Dra-
homír Polách. „Snažili jsme se kromě 
jiného vyvrátit všeobecné mínění, že 
procesy v tomto regionu organizovala 
církev proti kacířům. Šlo ale o zřej-
mé justiční vraždy, zvrácené, zneužité 
a dovedené do absurdna,“ řekla během 
otevření expozice spojeného s křtem 
publikace Neubauerová.

Nová expozice, jež přibližuje atmo-
sféru středověkého Šumperka a uka-
zuje zvrácenost procesů s údajnými 
čarodějnicemi, se chlubí moderním in-
dividuálním průvodcovským systémem 
nazvaným GuidePORT. Ten umožňuje 
propojení textové, zvukové a obrazové 
části výstavy pomocí bezdrátového pře-
nosu signálu. „Jde o hodně složité téma, 

navíc dům má svoji vlastní atmosféru 
a ne vše lze zachytit trojrozměrnými 
materiály. Bylo tedy jasné, že musíme 
návštěvníka zaujmout novými pro-
středky a nejmodernější technikou. To 
platí zejména u mladé generace, které 
by tato expozice mohla pomoci navázat 
přerušený kontakt s historií,“ uvedla 
Věra Tomolová z fi rmy Tomola, která 
expozici realizovala a jež ke spolupráci 
přizvala společnost Ateliery Zlín. 

Zajímavý česko-polský projekt za 
deset a půl milionu korun uhradila 
z devadesáti procent dotace z Operač-
ního programu Příhraniční spoluprá-
ce Česká republika - Polská republika 
2007-2013. Šumperskou expozici, na 
niž město přispělo ze své kasy necelými 
sedmi sty tisíci, si budou moci zájemci 
prohlédnout denně již za dva týdny, kdy 
odstartuje turistická sezona, trvající od 
začátku června do konce září. Už dnes 
však je možné si prohlídku domluvit na 
telefonních číslech 583 213 721 nebo 
583 388 610. V červnu pak bude expo-
zice otevřena od pondělí do pátku od 
9 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 12 ho-
din a v neděli od 13 do 16 hodin. Vstup-
né pro dospělé je třicet korun, studenti 
a senioři zaplatí dvacet a děti od šesti 
let deset korun, rodinné vstupné pak 
přijde na rovnou padesátikorunu a dr-
žitelé karty Olomouc region card mají 
vstup zdarma. -zk-

S čarodějnickými procesy seznamuje 
expozice i kniha 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, je-
hož součástí je i Městské evropské infor-
mační středisko Šumperk, uspořádá od 
2. do 4. června první ročník mezinárod-
ního setkání pod názvem Muzejní mosty 
2010. Cílem této akce je zprostředkování 
poznatků o muzeích, případně i obdob-
ných kulturních institucích, nacházejících 
se v různých městech zemí Evropské unie.

„V nejbližších letech 
chceme oslovit s nabídkou 
spolupráce například mu-
zea partnerských měst v Ni-
se a Bad Hersfeldu. Ta by se 
měla prezentovat výstavou, 
jež představí nejen samotné muzeum a je-
ho nejzajímavější exponáty, ale také regi-
on, v němž toto muzeum působí, včetně 
jeho specifi k a turistických atraktivit,“ vy-
světluje tisková mluvčí šumperského mu-
zea Miluše Berková a prozrazuje, že první 
zemí Evropské unie v rámci projektu na 
letošní rok bude Slovensko. Do Šumperka 
přitom zavítá Hornonitrianske múzeum 
v Prievidzi, s nímž místní muzeum dlou-
há léta spolupracuje.

Muzejníci z Prievidzi představí na vý-
stavě nazvané Lanx, alebo Netradičné 
rozprávanie o časoch Tibéria unikátní 
římský poklad ze svého sbírkového fon-
du, samotné město pak přiblíží výstava 
V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného 

námestia a jeho prilahlých uličiek. Ver-
nisáž obou proběhne ve čtvrtek 3. června 
v 10 hodin dopoledne a v Galerii mladých 
budou k vidění až do 13. července. „Sou-
částí vernisáže bude vystoupení folklorní 
skupiny z Chrenovca - Brusna Trombitáši 
z hornej Nitry a ochutnávka krajových 
kulinářských specialit, hornonitrianských 
dobrot,“ vyjmenovává tisková mluvčí.

O den později, v pátek 
4. června, bude program 
Muzejních mostů pokra-
čovat během 5. šumperské 
muzejní noci, jež odstartuje 
v 15 hodin. „Naši kolegové 

z Prievidzi předvedou na nádvoří Pavlíni-
na dvora ukázky tradiční vázací techniky 
z oblasti horní Nitry pod názvem Uzlík 
s očkom a návštěvníci budou moci opět 
ochutnat krajové hornonitrianské kuli-
nářské speciality,“ nahlíží do programu 
Berková.

V 17 hodin proběhne v rámci Muzej-
ní noci v Rytířském sále vernisáž výstavy 
Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na 
něco nebyla. Ve večerních hodinách si 
pak mohou návštěvníci muzea prohléd-
nout další výstavy. „Stejně jako v loňském 
roce také letos proběhne na nádvoří Pav-
línina dvora košt vína, jehož organizátory 
jsou místní radnice a Dům kultury,“ do-
dává tisková mluvčí.  -red-

Muzea v Šumperku a Prievidzi spojí mosty
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