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O volby do Poslanecké sněmovny byl letos v Šumperku velký zájem, svůj hlas přišlo odevzdat téměř třiašedesát procent voličů. 
Do zasedací místnosti Městského úřadu v Rooseveltově ulici doprovodily mnohé rodiče i jejich děti.  Foto: P. Kvapil

Šumperk dal ve volbách přednost středopravicovému bloku
Pětici stran, včetně dvou nováčků, 

poslali čeští voliči o uplynulém víkendu 
do Sněmovny. V parlamentních volbách 
sice těsně vyhrála ČSSD s 22,08 procen-
ta před ODS s 20,22 procenta, ale ani 
s komunisty (11,27%) nezíská potřebnou 
většinu. Nejpravděpodobnějším scénářem 
se tak jeví středopravicová vláda, na níž se 
budou podílet ODS, TOP 09 a Věci veřej-
né.  Naprostý propad zaznamenaly letos 
KDU-ČSL, která oproti minulým volbám 
ztratila rovné jedno procento a obdržela 
4,39% hlasu, a Strana zelených, které 
dalo svůj hlas pouze 2,44 procenta voličů. 
Naopak úspěšní byli hned dva parlament-
ní „nováčci“ - TOP 09 s 16,70 procenta 
a Věci veřejné s 10,88 procenta.

Již dnes je jasné, že do šestapadesá-
ti sněmovních křesel usednou sociální 
demokraté, kteří přišli o osmnáct man-
dátů, padesát tři křesla obsadí občanští 
demokraté, jež ztratili osmadvacet posla-
neckých míst, a šestadvacet komunisté, 
kteří zůstávají „na svém“. Jedenačtyřicet 
mandátů připadne TOP 09 a dvacet šest 
křesel Věcem veřejným. 

V Olomouckém kraji se rozložení 
volebních hlasů od celostátních výsled-
ků poněkud liší, neboť pomyslné 
nůžky mezi levicí a pravicí v něm jsou 
více rozevřené. ČSSD zde obdržela 
24,47 procenta hlasů, což je třetí nej-
vyšší počet hlasů mezi kraji, stejně 
jako KSČM s 13,18 procenta. ODS na-
opak bodovala v Olomouckém kraji se 
17,01 procenta ze všech regionů nejmé-
ně a TOP 09 zde volilo 13,51 procenta 
voličů, což představuje mezi kraji třetí 
nejhorší výsledek. Věci veřejné pak 
obdržely 11,62 procenta hlasů. Do dolní 

komory Parlamentu by se v kraji dostala 
i KDU-ČSL s 5,60 procenta.

Ve Sněmovně bude Olomoucký kraj 
zastupovat stejně jako v uplynulých čty-
řech letech dvanáct poslanců, mezi nimiž 
je osm nováčků. Ze Šumperka ovšem 
nebude do Prahy dojíždět nikdo. Někdejší 
starosta Petr Krill (ODS) navzdory prefe-
renčním hlasům svůj mandát z minulé-
ho volebního období neobhájil a skončil 
na třetím místě. Těsně uniklo poslanec-
ké křeslo i zastupiteli Ivovi Vykydalovi, 
jenž se umístil za Bořivojem Šarapatkou. 
K volebním urnám přitom v kraji přišlo 
62,12 procenta lidí, což je o 2,4 procenta 
méně než v roce 2006.

Výsledek letošních voleb v samotném 
Šumperku, kde lidé vybírali z osmnác-
ti politických stran a uskupení, je na 
rozdíl od Olomouckého kraje s celo-
republikovým trendem srovnatelný. 
Sociálním demokratům odevzdalo svůj 
hlas 3409 voličů (24,04%), občanské 
demokraty podpořilo 2929 šumperských 
občanů (20,66%) a TOP 09 2303 voliči 
(16,24%). Osmnáct set šest občanů voli-
lo Věci veřejné (12,74%) a šestnáct set 
sedmdesát dva voliči pak dali svůj hlas 
komunistům (11,79%). Také zde zcela 
propadly dvě bývalé parlamentní strany 

- KDU-ČSL, která v Šumperku získala 
před čtyřmi lety 5,39% hlasu, skončila 
s 2,89% (410 hlasů) na sedmém místě, 
obliba Zelených pak klesla z 5,06% na 
1,59% (226 hlasů) a propadli se na deváté 
místo. Poměrně slušně se dařilo Straně 
Práv Občanů ZEMANOVCI, které voli-
lo 506 Šumperanů (3,57%) a jež skončila 
šestá. Osmou příčku obsadila s 2,79 pro-
centa (395 hlasů) Suverenita Jany Boboší-
kové a první desítku uzavřela s 1,03% 
(146 hlasů) Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti. S malým zájmem voličů se pak 
setkaly STOP (0,04%, 5 hlasů), Koruna 
česká (0,11%, 15 hlasů) a Konzervativní 
strana (0,14%, 20 hlasů). Neuspěly ani 
OBČANÉ.CZ (0,26%, 37 hlasů), Volte 
Pravý blok (0,43%, 61 hlas), Moravané 
(0,47%, 66 hlasů), Strana svobodných 
občanů (0,56%, 80 hlasů) a Česká pirátská 
strana (0,66%, 94 hlasy).

Zatímco před čtyřmi lety využilo svého 
volebního práva 14 889 občanů (64,48%), 
o posledním květnovém víkendu jich bylo 
14 277, což představuje 62,81 procenta. 
„Volební účast byla poměrně vysoká, v něk-
terých okrscích dosáhla až dvaasedmdesáti 
procent,“ uvedla vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí šumperského Městského 
úřadu Petra Štefečková a dodala, že zájem 

o volby byl především v pátek, kdy přišlo 
do volebních místností téměř pětačtyřicet 
procent voličů. Nejméně voličů přitom při-
stoupilo k volební urně v Městském domě 
dětí a mládeže na náměstí Míru z okrsku 
číslo jedna - 497 z 1202 občanů (41,35%), 
v dalších třinácti okrscích pak byla voleb-
ní účast nižší než celostátní průměr. Hned 
několik okrsků naopak překročilo sedm-
desát procent. 

 Pokračování na straně 3
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Hned tři městské byty, v nichž 
nebydlí žádný nájemník a jež se nachá-
zejí v domech v Myslbekově a v Jese-
nické ulici, nabídne šumperská radni-
ce v dražbě. Ta proběhne v pondělí 7. 
června v obřadní síni v historické budo-
vě radnice a město v ní hodlá prodat 
i jeden nebytový prostor.

„Jedná se o nebytový prostor v domě 
v ulici M.R. Štefánika 22, který měla 
původně v nájmu společnost Penam 
a dnes zde je prodejna pečiva. Stávající 
nájemník neprojevil o koupi zájem,“ 
vysvětluje vedoucí majetkoprávní-
ho odboru šumperské radnice Hana 
Répalová a dodává, že nebytový prostor 
o výměře 75,6 m2 vstupuje do dražby 
s vyvolávací cenou 763 509 Kč. Ve veřej-
ném výběrovém řízení nabízí město i tři 
neobsazené byty, z nich jeden se nachá-
zí v domě v Myslbekově ulici 6 a dva 
mají adresu Jesenická ulice 55. „Jde 
o byty v domech, které město prodává 
stávajícím nájemníkům. Zmíněné byty 
jsou neobsazené a právně zcela volné,“ 
podotýká Répalová.

První byt v Myslbekově ulici 6 má 
výměru 28 m2 a vyvolávací cena je sta-
novena na 106 948 Kč, druhý v Jese-
nické 55 je více než jednou tak velký 
(59,74 m2) a místní radnice ho nabízí za 
nejméně 325 916 Kč. Poslední volný byt 
je pak opět malometrážní (22,79 m2), 
čemuž odpovídá i vyvolávací cena - 
111 491 Kč.

„V ceně nebytového prostoru i bytů 
jsou zahrnuty také ceny za příslušné spo-

luvlastnické podíly na společných částech 
domu a na pozemcích pod domy,“ zdů-
razňuje vedoucí majetkoprávního odbo-
ru a dodává, že zmíněné byty si mohou 
zájemci prohlédnout dnes, tedy ve středu 
2. června, a také v den konání dražby, 
tedy v pondělí 7. června. Prohlídka bytu 
v Myslbekově ulici 6 proběhne dnes 
v 15 hodin a v pondělí v 10.15 hodin, 
prohlídka obou bytů v Jesenické ulici je 
pak naplánována dnes na 15.30 hodin 
a v pondělí na 10.30 hodin.

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 7. června 
obřadní síň v historické budově radnice 
na náměstí Míru 1. Nebytový prostor 
se přitom bude dražit od 14.30 hodin, 
byty pak od 15.30 hodin. Každý účast-
ník dražby musí složit dvacetitisícovou 
kauci, která se prvnímu z pořadí započ-
te do kupní ceny a ostatním zájemcům, 
s výjimkou dražitele, který skončí na 
druhém místě, se vrátí. Celá kupní cena, 
za niž zájemce byt vydraží, musí být 
uhrazena po schválení zastupiteli do tři-
ceti dnů ode dne podpisu kupní smlou-
vy před podáním návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí. „Byli bychom 
rádi, aby se do dražby přihlásili jen 
opravdoví zájemci o koupi bytu. To je 
také důvod, proč je kauce, kterou musí 
dražitelé složit a jež se prvnímu v pořadí 
při odstoupení od koupě nevrací, stano-
vena na dvacet tisíc korun,“ říká Répa-
lová a připomíná, že druhému z pořadí 
se kauce vrátí až po úhradě kupní ceny 
„vítězným“ dražitelem.  -zk-

Zpěvák roku 2009 Tomáš Klus, loňští 
držitelé ceny Anděl za Objev roku sku-
pina Toxique, legendární kapela Mňága 
a Žďorp či slavná sourozenecká dvojice 
Hana a Petr Ulrychovi. Ti a mnozí další 
vystoupí na festivalu ŠPeK fest, který se 
uskuteční v prostorách Pavlínina dvora 
v polovině června.

„Hudební festival v areálu šumper-
ského Pavlínina dvora vznikl před pěti 
lety, a založil tak novou tradici „velkého 
hudebního festivalu pod širým nebem“. 
Ten má v centru města oživit letní kul-
turní nabídku nejen mladým hudeb-
ním fanouškům, ale také posluchačům 
středního věku,“ vysvětluje ředitel Domu 
kultury Vladimír Rybička. Letošní pátý 
ročník ŠPeK festu zahájí ve čtvrtek 
17. června komorní recitál Hany a Petra 
Ulrychových v doprovodu skupiny Javo-
ry. „Soubor uvede průřez úspěšnou tvor-
bou, takže se posluchači mohou těšit na 
známé skladby Díky za každé nové ráno, 
Javory či Za vodou, za horou,“ prozrazuje 
dramaturg Domu kultury Ondřej Polák 
a dodává, že v programu se objeví také 
ukázky z loňské přelomové desky 
Javory Beat, na které se „Ulry-
chovci“ vrátili ke svým bigbí-
tovým začátkům.

Druhý festivalový den 
nabídne, ve srovná-
ní se zahajovacím 
večerem, daleko 
delší a tvrdší 
k o n c e r t n í 

program. Již v 17 hodin vtrhne na scénu 
šumperská rocková kapela Second Hand 
Husband, jež pak přenechá pódium mla-
dé nadějné partě Caledonia z Havířova. 
Čerstvý držitel Anděla v kategorii Zpě-
vák roku Tomáš Klus vystoupí od sedmé 
večerní a po něm se dostanou k mikrofo-
nům domácí O5&Radeček. Ti mají při-
pravený speciální program, během něhož 
zazní i společný duet s Klárou Vytisko-
vou. Známá zpěvačka a moderátorka 
poté přivítá na pódiu i svou domovskou 
kapelou Toxique. „Finále večera bude 
patřit zlidovělým hitům skupiny Mňága 
a Žďorp v čele s Petrem Fialou a závěreč-
nou tečku za ŠPeK festem napíše extra-
vagantní elektronická formace 100 °C 
z Mariánských Lázní,“ nahlíží do progra-
mu Polách a připomíná, že bližší infor-
mace naleznou zájemci na www.
dksumperk.cz.

Doslova kámen na kameni nezůstal v areálu někdej-
šího škvárového a antukového hřiště u základní školy 
v Šumavské ulici. Ten prošel během necelého roku kom-
plexní rekonstrukcí. Vyrostl zde běžecký ovál s umělým 
povrchem s několika hřišti a na své si přijdou i menší děti. 
Zbrusu nové sportoviště totiž slouží od poloviny května 
nejen zdejším školákům, ale také široké veřejnosti. 

Zrekonstruovaný areál nabízí příležitost ke sportování 
i zábavě. Především maminky s menšími dětmi uvítají her-
ní prvky a pískoviště na dětském travnatém hřišti, na které 
navazuje plocha s prolézačkami, skluzavkami, houpačkami 
a lezeckou stěnou. Školáci, starší děti i dospělí pak mohou 
využívat hned tři hřiště s umělým povrchem, která lemuje 
běžecký ovál se čtyřmi drahami. Hřiště s umělou trávou je 
určeno pro malou kopanou, na větším hřišti s gumovým 
povrchem lze hrát volejbal, badminton, nohejbal, tenis 
či basketbal a na menší gumové ploše školní basketbal 
a míčové hry. Poslední hřiště nacházející se uvnitř běžecké-
ho oválu pak slouží pro plážový volejbal. V areálu nechybí 
ani nový koulařský sektor či doskočiště. 

Veškeré hrací plochy si mohou zájemci po domluvě na 
určitý termín také rezervovat. Stačí jen zavolat do školy 
v Šumavské ulici, jež celý areál provozuje, a to do školní 
kanceláře na telefonní číslo 583 215 284. Hodinový pro-
nájem přijde na sto padesát korun. Moderní sportoviště je 
volně přístupné veřejnosti v pracovní dny od čtvrté odpo-

lední do osmé večerní, v sobotu, neděli a ve svátek od devá-
té ranní do šesté podvečerní. 

Realizace hřiště, jež je dílem pražské fi rmy J.I.H., přišla 
na více než sedmnáct milionů korun, z nichž pětaosmde-
sát procent pokryla evropská dotace. Místní radnici se totiž 

podařilo získat peníze z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava určeného na rozvoj infrastruktury pro 
volnočasové aktivity. 

„V rámci tohoto programu jsme již loni zmodernizovali 
prostor u Komína, kde se vybudovalo víceúčelové hřiště se 
zázemím a řadou herních prvků pro děti,“ připomíná Eva 
Mičkechová z oddělení strategického rozvoje, jež má na 
místní radnici na starosti strukturální fondy. Do budoucna 
chce město podle ní postupně proměnit ještě další hřiště 
u základních škol. „Projekty na rekonstrukci sportovišť 
jsou připraveny s tím, že jsme respektovali požadavky jed-
notlivých škol. V případě vyhlášení výzvy ROP tak určitě 
žádost na modernizaci některého z dalších hřišť podáme,“ 
slibuje Mičkechová a dodává, že letos se o peníze z téhož 
programu uchází škola ve Sluneční ulici. „Tato škola si 
sama podala žádost o 2,3 milionu korun na vybudování 
dětského hřiště vzadu za školou. Dostala se do druhého 
kola a nyní musí doložit další podklady pro defi nitivní 
získání dotace,“ podotýká Mičkechová. -zk-

Modernizace hřiště u školy v Šumavské skončila

U školy v Šumavské ulici vyrostl běžecký ovál s umělým 
povrchem s několika hřišti. Na své si zde ale přijdou 

ŠPeK fest vstupuje do pátého ročníkuMěsto prodává nebytový prostor a tři byty

Z á v ě r e č n o u 
tečku za ŠPeK festem napíše extravagantní elektronická formace 100 °C.  Foto: 

-red-
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Naposledy před dvouměsíč-
ními letními prázdninami se se-
jdou v polovině června ke svému 
jednání šumperští zastupitelé. 
Projednat by měli plnění plánu 
investiční výstavby k 31. květnu, 
pokyny pro zpracování návrhu 
nového územního plánu a také 
časový plán a program schůzí 
Rady města a svých zasedání ve 
druhém pololetí letošního roku. 
Seznámí se rovněž se zprávami 
o nakládání s komunálními odpa-
dy, o stavu životního prostředí ve 
městě v loňském roce a o úrov-
ni příjmů z daní a poplatků ke 
konci letošního května. Chybět 
nebudou ani fi nanční materiá-
ly a také řada majetkoprávních 
záležitostí města. Jednání Zastu-
pitelstva města Šumperka začíná 
ve čtvrtek 17. června v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví 
městské úřadovny v Roosevelto-
vě ulici. -red-

Zastupitelé se 
sejdou za dva týdny Nejvýznamnější událost v dějinách 

města, tzv. šumperský sněm z 15. století, 
si již tento pátek a sobotu připomenou 
obyvatelé Šumperka. Slavnosti města 
nabídnou kromě večerního průvodu měs-
tem a ohňostroje i bojová klání, zábavná 
vystoupení, historický jarmark a řadu 
soutěží. „Sněmovní“ oslavy spojí místní 
radnice se zahájením letní sezony ve měs-
tě a také s mezinárodním Dnem dětí. 

Pátek nabídne průvod městem, 
ohňostroj i košt vín

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 
1490 si Šumperk připomíná již třináctým 
rokem. Letos se přitom do středověku 
přenesou obyvatelé i návštěvníci města 
v pátek 4. a v sobotu 5. června. „Původ-
ně hudební akce s rytířskými šarvátkami 
se v posledních ročnících stala jednou 
z nejprestižnějších událostí, kterou město 
pořádá. Letos navíc připadá na den přes-
ně na pětisté dvacáté výročí této historic-
ké události,“ říká Bohuslav Vondruška 
z oddělení kultury a vnějších vztahů míst-
ní radnice.

Centrem veškerého dění budou v pátek 
4. června 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 Radnice, 
Fit Aerobik Klub Angi Samcové, dobo-
vou atmosféru navodí historická skupina 
Perchty von Bladen a své umění předve-
dou i tanečnice. „V devět večer se vydá 

městem průvod účinkujících v kostý-
mech, u radnice poté pozve herold vedení 
města, radní, zástupce partnerských měst 
a další do průvodu. Ten se za zvuku bubnů 
vrátí pěší zónou zpět do parku,“ popisuje 
Vondruška. V Sadech 1. máje proběhnou 
nejen slavnostní ceremonie a ohňová 
show, ale také výpravný ohňostroj, jenž 
páteční večer završí. Pokračování na str. 5

O víkendu se město přenese do středověku

Loňské Slavnosti města se nesly ve znamení patnáctiletého přátelství s německým Bad 
Hersfeldem.  Foto: -zk-

Šumperk dal ve volbách přednost středopravicovému bloku
Pokračování ze str. 1

V Rytířském sále muzea tak volilo 449 
ze 616 voličů okrsku č. 15 (72,89%), do 
spisovny Městského úřadu v ulici Bří 
Čapků zamířilo 601 z 828 voličů 25. okrs-
ku (72,58%), ve školní budově ve Vrch-
lického ulici odvolilo 620 z 859 občanů 
okrsku č. 14 (72,41%) a v mateřské škole 
Sluníčko v Evaldově ulici 547 ze 776 voli-
čů okrsku č. 11 (70,49%).

ČSSD zvítězila nad občanskými 
demokraty v jednadvaceti okrscích, 
ve čtyřech případech s více než třiceti 
procenty. Nejvíce v oblibě jsou přitom 
sociální demokraté již tradičně u oby-
vatel místního Domova důchodců 
(okrsek č.  30 - 33,9%) a v okrsku č. 5 

(ulice Fibichova, Kmochova, Erbeno-
va, Sládkova) - 32,25%. Na celé čáře to 
pak ČSSD „projela“ u obyvatel okrsku 
č.  1 - 17,44% hlasu.

Za ODS „bojovali“ nejvíce již tradičně 
lidé bydlící v ulicích Kozinově, Terezín-
ské, Husitské, Bezručově, K.H. Máchy, 
P. Holého, Šmeralově a částech ulic Gen. 
Svobody, Revoluční, Žižkovy, Jánoší-
kovy, Puškinovy, Lidické a Čsl. armády 
(okrsek č. 12 - 27,49%), nejméně pak 
obyvatelé Domova důchodců - 12,71%. 
V sedmnácti okrscích přitom občanští 
demokraté nedosáhli ani na dvacet pro-
cent. Komunisté získali nejvíce hlasů od 
obyvatel Domova důchodců - 21,19%, 
malou důvěru však mají u voličů z okrs-

ku č. 23 - 7,33%. Nováček TOP 09 
překročil dvacetiprocentní hranici ve 
třech okrscích, nejvíce přitom oslovil 
voliče z okrsku č. 1 - 24,13%, nejméně 
hlasů pak dostal od obyvatel Domova 
důchodců (okrsek č. 30 - 3,39%). Věci 
veřejné měly největší podporu v okrsku 
č. 27 - 17,19%, pouze 3,39 procenta ale 
získali u seniorů z Domova důchodců. 

„Letošní volby proběhly v Šumperku 
bez problémů. Jako první přivezl výsled-
ky na šumperskou radnici, která zpraco-
vávala kromě třiceti místních také dalších 
pětapadesát okrsků z okolních obcí, Mar-
šíkov ve 14.41 hodin,“ prozradila Štefeč-
ková. Prvenství mezi šumperskými podle 
ní připadlo čtyři minuty po třetí odpoled-

ní okrsku č. 5. Poslední údaje pak na rad-
nici ČSÚ zpracoval před sedmou večerní. 

 Zuzana Kvapilová

Pořadí dvanácti kandidátů ze Šumper-
ka podle preferenčních hlasů, jež získali 
v šumperských volebních okrscích: Petr 
Krill, ODS - 3731, Ivo Vykydal, TOP 09 
- 1961, Jan Přichystal, ČSSD - 1652, Stani-
slav Grygar, KSČM - 1323, Vladimír Ptá-
ček, Věci veřejné - 1225, Alena Hlavešová, 
KSČM - 902, Alena Šmotková, Suverenita 
- 425, Milan Mátl, Strana zelených - 215, 
Jaroslav Vosádka, Strana Práv Občanů 
- 125, Milan Pur, Strana zelených - 108, 
Josef Friedl, Volte Pravý Blok - 33, Ladi-
slav Kurtej, Volte Pravý Blok - 23 hlasy.

Region ČSSD (%) ODS  (%) TOP 09 (%) KSČM (%) Věci veřejné 
(%)

Volební účast 
(%)

Česká republika 22,08 20,22 16,70 11,27 10,88 62,60

Olomoucký kraj 24,47 17,01 13,51 13,18 11,62 62,12

Okres Šumperk 24,39 16,83 13,13 14,09 13,05 62,01

Šumpersko 24,15 18,46 14,00 12,87 13,99 62,27

Šumperk 24,04 20,66 16,24 11,79 12,74 62,81

ZVOLENÍ POSLANCI 
ZA OLOMOUCKÝ KRAJ

ČSSD Pavel Holík, Jiří Krátký,
 Roman Váňa, Jiří Zemánek
ODS Zdeněk Boháč, Radim Fiala
TOP 09 Jitka Chalánková, 
 Bořivoj Šarapatka
KSČM Alexander Černý, Josef Nekl
Věci veřejné Lenka Andrýsková,
 Dagmar Navrátilová
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Nalezené věci nabídne město v dražbě
Nalezené a odevzdané věci, o které 

neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se po šesti měsících, během nichž 
byly uloženy ve skladu města, staly ma-
jetkem šumperské radnice, budou na-
bídnuty zájemcům z řad veřejnosti ve 
veřejné dobrovolné dražbě. Ta se bude 
odehrávat ve středu 16. června v zase-
dací místnosti v sídle společnosti Mo-
ravolen Holding v Krátké ulici 2. 

„Již v předchozích letech jsme se pře-
svědčili, že o tento druh prodeje je mezi 
lidmi poměrně velký zájem. Letos tak 
v dražbách pokračujeme,“ říká tajem-
ník Městského úřadu Petr Holub. Vzá-
pětí prozrazuje, že v nadcházející aukci 
nabídne dražebník devětatřicet před-
mětů, mezi nimi zejména jízdní kola 
různých značek a mobilní telefony. „Na 
seznamu je celkem dvacet jízdních kol, 

některé z nich jsou v poměrně slušném 
stavu,“ láká na dražbu tajemník. Dražit 
se bude i osm mobilních telefonů, foto-
aparát Yashica, lovecký nůž s dřevěnou 
rukojetí, stříbrné řetízky, náušnice, prs-
teny, světla na kolo, ale také například 
nová cestovní taška obsahující ještě 
nerozbalený ručník, košili, CD a kazety 
VHS či hodiny rozebrané na součástky 
a poté zarámované. Vyvolávací ceny 
se přitom pohybují od dvacetikoruny 
po dvě stě korun. Seznam dražených 
věcí, včetně jejich ocenění a minimál-
ních příhozů v dražbě, najdou zájemci 
na úředních deskách města a také na 
www.sumperk.cz.

Všechny dražené předměty si lze pro-
hlédnout v pondělí 14. června od 16 do 
17 hodin a v úterý 15. června od 10 do 
11 hodin v garáži číslo 3, jež se nachází 

na parkovišti za budovou městské úřa-
dovny v Jesenické ulici. Vlastní dražba 
pak proběhne ve středu 16. června. 

„Zájemci o dražbu se mohou zare-
gistrovat v devět hodin ráno v zasedací 
místnosti v sídle dražebníka v domě 
v Krátké ulici 2, kam se dostanou vcho-
dem z parkoviště při ulici M.R. Štefá-
nika 1. Bez registrace a vyplněného 
formuláře čestného prohlášení, který 
obdrží u dražebníka, se nelze dražby 
účastnit,“ vysvětluje Holub a dodává, 
že vlastní dražba odstartuje úderem 
desáté hodiny dopolední. Vydraženou 
věc zaplatí její nový majitel po skonče-
ní dražby v hotovosti do pokladny dra-
žebníka a ve stejný den si ji bude moci 
v době od 16 do 17 hodin vyzvednout 
v prostorách garáže, v níž proběhnou 
prohlídky. -zk-

Město Šumperk a Armády spásy 
v Šumperku zvou občany Šumperka 
a přilehlého okolí na akci nazvanou

„Zábava na základně CO Luže“

v sobotu 12. června od 13 do 
19 hodin na základně civilní 

ochrany Luže ve Vikýřovické ulici

Program: hudba, občerstvení, 
exkurze u Armády spásy, expozice 

Armády ČR, požární ochrana, 
kurz zdravotnické první pomoci, 

Městská policie, houpačka na 
vyprošťovacím tanku, bezplatná 
tombola, bezpečnost silničního 

provozu a mnohé další.
Akce se koná za každého počasí, 

pro „mokrou“ variantu budou 
připraveny stany k ochraně před 

deštěm.   Vstup zdarma

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ SLUŽBY 
KANCELÁŘE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky 
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR) *  věk min. 18 let,  způsobilost 

k právním úkonům * ovládání jednacího jazyka 
* ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě, v platném znění * znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění * znalost vyhlášky č. 191/2009 o podrobnostech výkonu 
spisové služby * znalost vyhlášky č. 192/2009, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů * znalost zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
* znalost vyhlášky č. 193/2009 o stanovení podrobností provádění autorizované 

konverze dokumentů * znalost vyhlášky č. 194/2009 o stanovení podrobností 
užívání a provozování informačního systému datových schránek * znalost zákona 

č. 227/ 2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění * znalost vyhlášky 
č. 496/2004 o elektronických podatelnách * znalost problematiky spisové a archivní 
služby v oblasti výkonu státní správy a samosprávy * znalost agendy Czechpointu 
v oblasti výkonu státní správy a samosprávy * znalost systému datových schránek 

v oblasti výkonu státní správy a samosprávy * řídící a organizační schopnosti * 
komunikační dovednost, samostatnost, fl exibilita * občanská a morální bezúhonnost * 
výborná znalost práce na PC * certifi kát ECDL vítaný * znalost českého jazyka * dobrý 

zdravotní stav 
* řidičské oprávnění skupiny „B“ 

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo 
narození * státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * 

telefonní spojení * datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu 
(jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech * výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce) * ověřené kopie 
o nejvyšším dosaženém vzdělání * souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4, 

odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: řízení zaměstnanců oddělení spisové a archivní služby * 

metodická činnost spisové služby a informačního systému datových schránek
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nař. vlády 
č. 130/ 2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., 
v platném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 

veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.10. 2010 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám 
tajemníka Petra Holuba nejpozději do 14.6. 2010. Informace k pozici podá Marie 
Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 520.

Měsíček lékařský rozsvítil ulice města
Žlutý kvítek měsíčku lékařského s čer-

venou stužkou je už čtrnáct let symbolem 
sbírky, která veřejnost seznamuje s riziky 
zhoubných nádorů a zároveň získává fi -
nanční prostředky na pomoc onkologic-
kým pacientům a na výzkum. Letošní 
Květinový den, který proběhl 12. květ-
na, se zaměřil na rakovinu prostaty. Jen 
v Šumperku vybrali dobrovolníci v tento 
den do svých kasiček téměř pětadevadesát 
tisíc korun.

„Letošní Český den  proti rakovině 
byl opět úspěšný. Po loňské velmi dobré 
zkušenosti jsme postavili ve spolupráci 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na 
tzv. „Točáku“ stánek, v němž členky Ligy 
proti rakovině nejen prodávaly květinky 
a rozdávaly letáky upozorňující muže na 
nutnost preventivních vyšetření prostaty, 
ale děti navíc obdarovávaly žlutými nafu-
kovacími balonky,“ uvedla lékařka a před-
sedkyně Ligy proti rakovině v Šumperku 
Jiřina Koutná a dodala, že ve stánku se 
mohli zájemci rovněž poradit o prevenci 
nádorového onemocnění a s pracovnice-
mi místní Poradny zdraví mohli probrat 
správný životní styl, výživu, škodlivost 
kouření a případně se domluvit na ná-
vštěvě poradny. „Stánek, který nás navíc 

ochránil před deštěm, se velice osvědčil. 
Pokud to bude možné, chceme ho příští 
rok opět instalovat,“ podotkla Koutná.

Lidé si mohli látkový kvítek léčivky kou-
pit nejen ve stánku, ale především u dob-
rovolníků, kteří procházeli šumperskými 
ulicemi. Kromě studentek a studentů 
Střední zdravotnické školy se do akce opět 
zapojily členky Ligy proti rakovině a také 
mladí žurnalisté z kroužku při Vile Doris, 
kteří v připravené anketě zjišťovali postoje 
občanů ke zdraví a prevenci. 

„Celkem jsme prodali čtyři tisíce tři sta 
kytiček, za které jsme utržili pětadevadesát 
tisíc. Ráda bych proto všem dárcům po-
děkovala, zejména pak těm, kteří přispěli 
většími fi nančními částkami. Poděkování 
patří samozřejmě i vedení zdravotnic-
ké školy, studentkám a dobrovolnicím, 
pracovnicím Poradny zdraví a také před-
sedkyni Ligy na ochranu zvířat Mirce 
Zagozdové, která obětavě nafukovala celý 
den balonky,“ zdůrazňuje Koutná. Své 
dveře podle ní otevřela Lize proti rakovině 
již tradičně společnost Metra a nově fi rma 
Fast Integration. Vybrané peníze půjdou 
na vydávání výchovných materiálů v rám-
ci prevence, na pomoc nemocným po 
léčbě a výzkum v onkologii.  -zk-

Žlutý kvítek měsíčku lékařského s červenou stužkou prodávaly v šumperských ulicích 
i členky Ligy proti rakovině.  Foto: -zk-
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Pokračován ze str. 3
„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 mu-
zejní noc, během níž si mohou zájemci 
prohlédnout aktuální výstavy zdarma.

Páteční program okoření 
5. šumperská muzejní noc

„Úderem třetí odpolední odstar-
tuje tzv. muzejní odpoledne, na které 
plynule naváže 5. šumperská muzejní 
noc. Našimi hosty budou letos kole-
gové z Prievidzi, kteří dnes přijíždějí 
do Šumperka v rámci prvního ročníku 
mezinárodního setkání pod názvem 
Muzejní mosty 2010,“ vysvětluje tis-
ková mluvčí muzea Miluše Berková. 
Prievidzští muzejníci se zde představí 
hned dvěma výstavami, jejichž ver-
nisáž proběhne zítra, tedy ve čtvrtek 
3. června, v 10 hodin dopoledne v Ga-
lerii mladých. První z nich nazvaná 
Lanx, alebo Netradičné rozprávanie 
o časoch Tibéria, pojednává o unikát-
ním římském pokladu z prievidzského 
sbírkového fondu, samotné město pak 
přiblíží výstava V tej Prievidzi, alebo 
Premeny hlavného námestia a jeho 
priľahlých uličiek. „Součástí vernisá-
že budou vystoupení folklorní skupi-
ny z Chrenovca - Brusna Trombitáši 

z hornej Nitry a ochutnávka krajových 
kulinářských specialit, hornonitrian-
ských dobrot,“ vyjmenovává tisková 
mluvčí.

Hornonitrianské speciality budou 
moci lidé ochutnat i o den později 
v rámci muzejního odpoledne, a to od 
třetí odpolední na nádvoří Pavlínina 
dvora, kde slovenští hosté předvedou 
rovněž ukázky tradiční vázací techni-
ky z oblasti horní Nitry pod názvem 
Uzlík s očkom. V 17 hodin pak pro-
běhne v Rytířském sále vernisáž „do-
mácí“ výstavy nazvané Léčivé rostliny, 
aneb Není bylina, aby na něco nebyla, 
jejíž součástí bude bylinkové občerst-
vení spojené s ochutnávkou čajů. 

„Ve večerních hodinách, konkrét-
ně od sedmé do jedenácté hodiny, si 
budou moci návštěvníci muzea pro-
hlédnout zdarma další výstavy. Ob-
jekty Antonína Suchana jsou k vidění 
ve výstavní síni, v Hollarově galerii je 
nainstalována výstava Zapomenutí hr-
dinové a v Galerii Šumperska výstava 
Cesta do pravěku,“ připomíná Ber-
ková. Současně dodává, že přístupná 
bude zdarma rovněž stálá expozice 
muzea.

Sněmovní veselí neutichne 
ani v sobotu

Sady 1. máje budou hostit sně-
movní veselí také 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 okolí 
budou probíhat soutěže a hry s rytíř-
skou tematikou a tzv. Školička starých 
řemesel, v níž děti z kroužků 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, před-
staví se fakíři s orientálními tanečni-
cemi, 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 vrha-
cími sekerami, obléci si drátěnou košili 
a podobně,“ prozrazuje Bohuslav Von-
druška. Sobotní podvečer letošních 
Slavností města pak bude již tradičně 
v 18 hodin patřit závěrečnému defi lé 
všech účinkujících.  Z. Kvapilová

O víkendu se město přenese do středověkuToalety mají 
otevřeno 

i o víkendech
Hned na dvou místech Šumperka 

najdou jeho obyvatelé a také návštěv-
níci města veřejné toalety. První z nich 
se nacházejí v historické budově rad-
nice, druhé pak v jihozápadním křídle 
tzv. Pavlínina dvora.

Toalety umístěné v suterénu radnice 
na náměstí Míru jsou zdarma otevřeny 
během pracovní doby Městského úřa-
du. V době turistické sezony, jež od-
startovala prvním červnovým dnem, 
je otevřeno i o víkendech - v červnu 
a září od 9 do 15 hodin a v červenci 
a srpnu od 9 do 17 hodin.

Toalety, jež se nacházejí v jiho-
západním křídle Pavlínina dvora 
v sousedství Domu kultury, provo-
zuje již třetím rokem jako chráněnou 
dílnu šumperská Charita. Otevřeny 
jsou v pracovní dny vždy od 7.30 do 
19.30 hodin a o víkendech od 9 do 
18 hodin, za použití zaplatí lidé ob-
vyklou pětikorunu. -red-

V dámské části toalet v tzv. Pavlíni-
ně dvoře se nachází sedm kabinek, 
v pánské části tři kabinky a sedm 
pisoárů, samozřejmostí je toaleta pro 
imobilní občany.  Foto: -zk-

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

Šumperk pořádají v červnu již tradičně 
festival profesionálních divadel známý 
jako Divadlo v parku. Jeho sedmnáctý 
ročník proběhne od pátku 11. do pon-
dělí 14. června, a to na dvou místech. 
Tři představení bude hostit letní scéna 
v Sadech 1. máje, sobotní a nedělní před-
stavení domácího ansámblu se pak ode-
hraje na nádvoří Pavlínina dvora. 

V pátek 11. června se ve 21 hodin pro-
mění letní scéna v Sadech 1. máje v mys-
liveckou jizbu přeplněnou loveckými 
trofejemi. Aktovku Borůvčí napsal Mi-
lan Šotek pro Divadlo Cabaret Calem-
bour, jež rozvíjí odkaz divadel malých 
forem. V jedné z rolí se navíc divákům 
představí absolventka pražské DAMU 
a šumperská rodačka Lucie Polišenská. 

O den později, v sobotu 12. června, 
bude letní scéna patřit od deváté večerní 
Dámské šatně Arnošta Goldfl ama. Prá-
vě tato místnost je totiž v divadle tou 
opravdu nejdůležitější. To vědí i herečky 
Klicperova divadla z  Hradec Králové, 
jež ve zmíněné komedii hrají.

Domácí soubor se divákům představí 
v neděli 13. června, tentokráte na pódiu 
umístěném v Pavlínině dvoře. Ten od de-
váté večerní ožije atmosférou šedesátých 
let minulého století - doby, která občas 
voněla svobodou i uprostřed země sešně-
rované komunistickým režimem. Big-
beatový retromuzikál Hvězdy na vrbě 
přináší příběh, v němž se střetává mládí 
plné ideálů s generací rodičů, kteří už na 
ideály rezignovali. Na jevišti se objeví živá 
kapela, která zahraje hity jako Pátá, Tak 
krásná, Dominik, Oliver Twist a další.

Poslední festivalový den bude opět 
patřit hostujícímu souboru. Pardubic-
ké Východočeské divadlo přiveze do 
Šumperka komedii Paula Vogela o se-
xu v každém věku, nazvanou Nejstarší 
řemeslo. Vtipné a přitom moudré po-
dobenství o lidském životě, společnosti 
a o tom, co je víc, zda moderní strategie 
nebo obyčejná lidskost, začíná v pon-
dělí 14. června na letní scéně v Sadech 
1. máje v obvyklých 21 hodin. Za nepří-
znivého počasí bude jednotlivá předsta-
vení hostit šumperské divadlo. -zk-

V rámci 5. šumperské muzejní noci, jež 
bude probíhat současně se Slavnostmi 
města, si mohou zájemci prohlédnout 
výstavy v muzeu zdarma.  Foto: -zk-

Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.  312/ 2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění na obsazení místa

REFERENTA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A PREVENCE 
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠUMPERK

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky (u cizích státních 
příslušníků  trvalý pobyt v ČR) *  věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům * ovládání 

jednacího jazyka * ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání - sociálně právního zaměření
Požadavky pro podání přihlášky: dobrá orientace v sociální oblasti * znalost správního řádu * 
komunikační dovednosti, samostatnost * občanská a morální bezúhonnost * znalost práce na 

PC * řidičské oprávnění skupiny „B“ * dobrý zdravotní stav 
Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz) jméno, příjmení, titul * datum a místo narození * 
státní příslušnost * místo trvalého pobytu * číslo občanského průkazu * telefonní spojení * 
datum a podpis * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
K přihlášce doložte: životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech * výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlavní zaměření činnosti: realizace zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (za MD a RD), 9. platová třída dle nařízení vlády 
č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném znění, a nař. vlády 
č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

Nástup od 16.8. 2010 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. 
Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 14.6. 2010. Informace 
k pozici podá Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí, Lautnerova 1, tel. 583 388 920.
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Kulturní okénko
Motýli již popáté 
koncertují pro UNICEF 

V pátek 11. června se sejdou děti Šumperského dět-
ského sboru již popáté, aby svým zpíváním podpořily 
snahy Dětského fondu OSN - UNICEF. Letošní koncert 
opět nazvaný MOŽNÁ SI MYSLÍTE... začíná v šumper-
ském klášterním kostele v 19 hodin.

Čtyři předchozí ročníky splnily naše očekávání a při-
nesly celkem zhruba čtyřicet tisíc korun, které pak byly 
poukázány Českému výboru pro UNICEF. Těšíme se, že 
pátý, jubilejní rok za těmi předchozími nebude zaostá-
vat. Můžete očekávat zajímavý program, který poprvé 
vybírají sborové děti. Ty, jež se s námi letos rozloučí, totiž 
projevily přání, aby na svém posledním koncertě mohly 
zpívat písničky, které si samy zvolí. T. Motýl

Mladé pianistky odjely 
z Lipníku s nejvyšším oceněním

Od 13. do 15. května probíhal v Lipníku nad Bečvou 
4. ročník prestižní soutěže základních uměleckých škol 
pro klavírní dua s mezinárodní účastí Dvořákův Lipník 
2010. V silně obsazené soutěži měla svá „želízka v ohni“ 
i šumperská ZUŠka.

Nečekaného, ale příjemného překvapení se dočkaly 
dvě talentované klavíristky ze třídy Jany Valentové - Ka-
teřina Šebestová a Aneta Bočková. Ve své II. kategorii do 
12 let přivezly do Šumperka prv- ní místo 
a zvláštní cenu za inter- pretaci 

skladeb Leoše Ja náčka. 

Škola měla své zástupce i ve IV. kategorii do 19 let. Mi-
chaela Horáková a Zuzana Řeháková ze třídy Pavla Hr-
diny podaly velmi přesvědčivý výkon, za který je porota 
ocenila třetím místem. 

Všem oceněným žákům i jejich pedagogům blahopře-
jeme!  -haf-

Klavírista Dušan Oravec 
nabídne Bacha, Rodriga i Waltona

Poslední koncert před letními prázdninami naplá-
novali organizátoři cyklu Klasika Viva, na úterý 
15. června. V tento den se v klášterním kostele před-
staví kytarista Dušan Oravec a jeho host - fl étnistka 
Laura Cubiedes Romero. Hudbymilovné veřejnos-
ti nabídnou od 19 hodin program nazvaný „Gio-
coso e serio“, tedy „Hravý a vážný“. Ten představuje 
střídání nálad, pocitů a citů v hudbě jako v každo-
denním životě - přes střídání elementárních nálad 
na podkladu základních kadencí dur - mol (veselé-
ho a smutného) v hudbě J.S. Bacha až po moderní 
a prokomponované expresionisticko-impresionis-
tické kompozice J. Rodriga a W. Waltona. Vstupenky 
v ceně osmdesát a šedesát korun si mohou zájemci 
koupit v pokladně Domu kultury Šumperk a v Regio-
nálním a městském informačním centru.  -red-

Vítězné duo ze Šumperka - Kateřina Šebestová a Aneta 
Bočková.  Foto: archiv

Blues aperitiv
se podává 19. června
Mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv dává 

i letos šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ účast na 
prestižním podzimním festivalu Blues Alive. Do 
jedenáctého „aperitivového ročníku poslalo přihláš-
ku pětatřicet souborů z Česka, Polska, Německa, Slo-
venska a Ameriky. V květnu pak vybrala porota deset 
skupin, které se naživo představí během fi nálového 
koncertu v sobotu 19. června. 

Z desítky vybraných kapel vzejdou dva vítězové, 
kterým pořadatelé garantují místa v hlavním progra-
mu festivalu Blues Alive. Ovšem i další účinkující, 
kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu či 
uspějí v diváckém hlasování, mohou dostat pozvánku 
k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive či na 
přehlídkách v Polsku. Jedna kapela si navíc „vyhraje“ 
účast na letos nové scéně Blues Alive na letním festi-
valu v Boskovicích.

Finálový koncert soutěže Blues Aperitiv se uskuteč-
ní v sobotu 19. června v prostorách Pavlínina dvora 
od 18 hodin. Vstupné je symbolických 50 korun.

Postupující na fi nálový koncert Blues Aperitiv 
XI.: Hubert Hofh err And Th e Bottom Line (D), Why 
Ducky (PL), Ladě, Bluechips Band, Louisiana Alley 
(USA/CZ), Kŕdeľ divých Adamov (SK), Manilla Joe, 
Gee Band, Second Band (SK), Alibaba (CZ).  -op-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informa-
ci (v rámci zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí) o návrhu koncepce „Územní studie 
rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. 
Do návrhu koncepce, včetně vyhodnocení jejich 
vlivů na životní prostředí, je možné nahlížet na 
odboru ŽP MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, 
kancelář č. 316 v úřední dny v pondělí a středu 
v době 8-12 hod. a 12.30-17 hod. a v ostatních 
dnech po předchozí telefonické domluvě na 
tel. čísle 583 388 316. S obsahem návrhu koncep-
ce se lze seznámit také v Informačním systému 
SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.
php), kód koncepce MZP102K. Každý může 
zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncep-
ce (na MŽP, Vršovická 65, Praha, PSČ 100 00) 
nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného 
projednání návrhu koncepce. Veřejné konání ne-
bude konáno dříve než 7.6. 2010. 

 M. Smyčková, odbor ŽP MěÚ Šumperk

Kam na dovolenou? 
Na safari a k moři 

po Šumperku
Od 14. do 28. června se klubíčka vlny poprvé roz-

kutálí po Šumperku. Kolekce výrobků inspirovaná 
mořem a safari se představí v několika šumperských 
obchodech: Kozí krámek, Zlatá rybka, prodejna vlny 
na Masarykově nám., Krejčovství v ul. 17. listopadu. 
Vystavovat budou nejen členky místního Klubu pletení 
a háčkování, ale také hosté Petra Kotrysová z Prostějo-
va, autorka knih o háčkovaných zvířátkách Lenka Šát-
ková z Prahy, Alena Chládková z Železného Brodu, jež 
představí své originální vinuté perly, a Erika „Kočičí“ se 
svými háčkovanými čepičkami.

Klub pletení a háčkování vznikl letos v dubnu  a jeho 
cílem je sdružovat nadšence pletení a háčkování, pří-
padně dalších ručních prací. Členky klubu chtějí založit 
novou tradici - prezentovat své výrobky dvakrát ročně 
v ulicích Šumperka a při této příležitosti pozvat zajíma-
vé hosty a představit jejich výrobky. M. Hovorková

Výtvarný obor ZUŠ se představuje
Základní umělecká škola vznikla jako Městská hudební 

škola v roce 1945, o výtvarný obor se rozšířila v roce 1961. 
Jeho založení inicioval sochař Jiří Jílek, který výtvarný obor 
do roku 1964 vedl. Po něm obor převzal malíř Lubomír 
Bartoš, následoval malíř Jiří Krtička. Od roku 1980 zde pů-
sobila Alena Crhonková a malířka Anežka Kovalová, řadu 
vyučujících v roce 1982 rozšířila Dana Vilišová. Obě po-
sledně jmenované pedagožky působí ve výtvarném oboru 
ZUŠ dodnes. 

Mladí výtvarníci se pod vedením učitelek pravidelně zú-
častňují nejrůznějších soutěží a přehlídek, v nich se často 
umisťují na předních místech. Spolupracují i s hudební-
mi obory a různými organizacemi na území města. Tak 
se kromě jiného obrázky našich dětí dostávají do učeben, 
nemocnic, hotelů a jiných veřejných prostor, kde vždy za-
ujmou bezprostředním projevem, živou barevností, origi-
nalitou. 

Mladí umělci mají během celého studia možnost osvo-
jit si různé výtvarné techniky, základy keramiky a prosto-
rového vyjadřování. Ti, kteří mají zájem o další studium 
na středních, či vysokých školách výtvarného charakteru, 
se připravují k talentovým zkouškám. Ale kreslit do „vý-
tvarky“ chodí i takoví, které baví svobodně se vyjadřovat 
barvou, kresbou i modelováním. Veřejnost může každo-
ročně navštívit výstavu v jižním křídle Domu kultury, kde 
se pravidelně představuje většina žáků výtvarného oboru, 
v červnu pak i absolventi prvního a druhého cyklu studia.

Zájemci o výuku ve výtvarném oboru mají jako každo-
ročně možnost přihlásit se během měsíce června. Podrob-
né informace získají ve výtvarném oboru (Langrova 34) 
vždy v odpoledních hodinách, kam mohou rodiče přijít se 
svými dětmi a dozvědět se vše potřebné, případně se do-
mluvit i telefonicky na čísle 583 213 678 D. Vilišová
  a A. Kovalová, učitelky výtvarného oboru

Sbor přijímá nové zpěváčky
Opět jako každý rok se těšíme na novou generaci 

sborových dětí. Přicházejí s nejistotou i očekáváním 
a rodiče mnohdy váhají, zda vůbec budou přijaty, 
zda to pro ně nebude příliš obtížné a zda to zpívání 
vůbec k něčemu je. Přijímáme všechny děti, které 
zpívat chtějí. Vůbec nezáleží na tom, jestli to dove-
dou nebo jestli se jim to zatím nedaří. Sbor je tady 
proto, aby děti zpívat naučil. Děti si pak samy roz-
hodnou, zda jim sborová setkávání připadají spíše 
obtížná či zábavná a zajímavá. Odejít mohou bez 
nejmenších překážek kdykoliv. A k čemu je zpívá-
ní? Třeba pro dobrý pocit sounáležitosti s těmi, kteří 
zpívat dovedou a nemusejí se bát otevřít pusu. Ale to 
je pouze zlomeček toho, s čím se děti ve sboru setká-
vají a co jim v životě může být prospěšné. Především 
je pro ně připravena kvalitní, příjemná a zajímavá 
náplň volného času nejenom s písničkami. Můžete 
nahlédnout na www.motyli-sumperk.cz. Pak přijďte 
a vyzkoušejte si. 

Čekáme vás na Komíně ve zkušebně sboru ve 
třetím patře: středa 9. června od 14 do 17 hodin, 
čtvrtek 10. června od 14 do 17 hodin. Co s sebou? 
Písničku, kterou máte rádi. Nevychází vám to? Do-
mluvte se na telefonu 583 217 132. 
 T. Motýl, sbormistr ŠDS
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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 hod.
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 priľahlých uličiek 
 Vernisáž výstav, které potrvají do 13.7., proběhne 3.6. v 10 hod.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Pavlínin dvůr - nádvoří Muzejní odpoledne a muzejní noc - 4.6. od 15 do 23 hod.
 Divadlo Šumperk: Hvězdy na vrbě - 13.6. ve 21 hod.
Akce v klášterním kostele:  2.6. v 18 hod. - ZUŠ Šumperk, závěrečný koncert hudebního 
oboru , 2.6. v 16.45 hod. - ZŠ Šumperk, třídní besídka, 15.6. v 19 hod. - koncert z cyklu 
Klasika Viva
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-
sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-pá 9–12 hod., 12.30- 17 hod., 
so 9–13 hod., ne 13.15-17 hod. Klášterní kostel je otevřen 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 hodin, 12.30–17 hodin, so  9–13 hodin, ne 
13.15-17 hodin. 

KINO OKO
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. a 6.6. v 15.30 hodin nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče, kteří navštíví 
kino se svými dětmi do 15 let, je 55 Kč na osobu. Za fi nanční dar na tato představení 
děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
5.-6.6. v 17.15 a ve 20 hodin  Sex ve městě 2, USA, komedie
7.-9.6. jen v 17 hodin  Kuky se vrací, ČR,  Hrajeme pro děti
7.-9.6. jen v 19 hodin  Sex ve městě 2, USA, komedie
10.-16.6. v 17.30 a ve 20 hodin  Princ z Persie: Písky času, USA, akční dobrodružný
17.6. jen v 17 hodin  Toy Story 3: Příběh hraček, USA, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
17.6. jen v 19 hodin  Vejdi do prázdna, Francie, Německo, Itálie  Artvečer - FK
18.6. jen v 16 hodin  Toy Story 3: Příběh hraček, USA, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
18.6. jen v 17.45 hodin  Kouzelná chůva a velký třesk, Velká Británie, 
 komedie pro děti, ČZ
18.6. jen ve 20.00 hodin  To byl zítra fl ám, USA, komedie
19.-20.6. v 10 a v 16 hodin  Toy Story 3: Příběh hraček, USA, rodinný fi lm, ČZ 
 Hrajeme pro děti
19.6. a 20.6. v 10.00 hodin dopoledne je vstupné pro všechny děti 50 Kč. Za fi nanční 
dar na tato představení děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
19.-20.6. jen v 17.45 hodin  Kouzelná chůva a velký třesk, Velká Británie, 
 komedie pro děti, ČZ
19.-20.6. jen ve 20.15 hodin  To byl zítra fl ám, USA, komedie
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
4.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře  Košt mikulovských vín 
 Hraje cimbálová muzika Píšťalenka
DIVADLO V PARKU 
11.6 od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)  Borůvčí Divadlo Cabaret Calembour
12.6. od 21 hodin na letní scéně (příp. divadlo)  Dámská šatna 
 Klicperovo divadlo Hradec Králové
13.6. od 21 hodin v Pavlínině dvoře  Hvězdy na vrbě Divadlo Šumperk
14.6. od 21 hodin na letní scéně  Nejstarší řemeslo 
 Východočeské divadlo Pardubice 
15.6. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: Dušan Oravec 
 a Laura Cubiedes Romero
17.6. od 19.30 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPeK fest 2010:
 Hana a Petr Ulrychovi a Javory
18.6. od 17 hodin v Pavlínině dvoře  ŠPeK fest 2010: Mňága a Žďorp,
 Tomáš Klus, O5 & Radeček, Toxique, 
 100 °C, Second Hand Husband
19.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře  BLUES APERITIV XI.

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
5.6. v 19.30 hodin Bouře   F, X, VK 
DIVADLO V PARKU 
11.6 ve 21 hodin Borůvčí Divadlo Cabaret Calembour  VK
12.6. ve 21 hodin Dámská šatna Klicperovo divadlo Hradec Králové  VK
13.6. ve 21 hodin Hvězdy na vrbě Divadlo Šumperk  VK
14.6. ve 21 hodin Nejstarší řemeslo Východočeské divadlo Pardubice  VK
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Karel Brabec: Grafi ka a kresba 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 4.7., proběhne 2.6. v 18 hod.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Obrazy v písku (fotografi e) 
 Výstava trvá do 23.6. 
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely

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
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
17.6. v 17 hodin v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.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    
10.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce  
 Hraje Albatros
11.6. od 14 hodin v Kavárničce Hrají Staří kamarádi 
pro seniory  
15.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů 
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od na-
rození do půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 
732 561 061.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 18 hodin  Diskuzní fórum
Každý čtvrtek od 18 hodin  Džemování
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.
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DDM U RADNICE
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. 
7.6. od 16 hodin v učebně PC v přízemí   PC, internet  Od 8 let
9.6. od 17.30 hodin v ateliéru ve 3. patře   Základy uměleckých řemesel 
 - Korálkování 
 S sebou korálkovací jehlu, korálky
12.6. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře   Kurz malby - krajina 
 Vede H. Kalivodová, inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz, záloha do 7.6.
14.6. od 16 hodin v učebně PC v přízemí   PC, internet  Od 8 let
17.6. od 9 hodin  Waldorfská iniciativa 
 - Putování za Potůčkovou vílou 
 Inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332
18.6. od 10 do 12 hodin a od 18 do 20 hodin  Akademie 2010
v tělocvičně Gymnázia  Charitativní akce
19.6. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby - fi gura 
 Vede H. Kalivodová, inf. R. Večeřová, 
 tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz, záloha do 14.6.
19.6. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře  Indické vaření Vede Anju Agrawal, 
 rezervace míst a platba zálohy do 16.6, 
 inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz 
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
2.6., 3.6., 4.6. vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
7.6. od 8.30 hodin v učebně v 1. patře na „K“  Seminář na téma: „Chraň si svůj
 hlas“ aneb „Jak předejít hlasové
 indispozici 
 Lektorka Barbora Polívková
8.6. od 17 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
8.6. od 16 hodin v IT na „K“  Počítačový kurz multimédia 
 Vždy úterý + čtvrtek. 8 lekcí, 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
9.6. od 10 hodin v MC na „K“   Cvičení pro ženy na mateřské 
 dovolené - bodybuilding
9.6., 10.6., 11.6. vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“  Volná herna
10.6. od 18.30 hodin v klášterním kostele  VIA LUCIS: Klavírní recitál
 Lukáše Vondráčka
Sobota 12. června  Šumperský geocaching 
 Sledujte 
 www.doris.cz/itecko/geocaching/
 geocaching.htm
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 + Ma-
teřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.
cz, http://www.doris.cz.

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
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. 

CENTRUM PRO RODINU 

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠE VONDRÁČKA
ve čtvrtek 10. června v 18.30 hodin v klášterním kostele

Na programu G.F. Händel, R. Schumann, J. Haydn, S. Rachmaninov
Lukáš Vondráček: Na klavír začal hrát ve dvou letech pod vedením rodičů. První 

veřejné vystoupení absolvoval jako čtyřletý, v jedenácti letech vydal první CD 
a dnes má za sebou více než devět set koncertů na šesti kontinentech. Už jako 

dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, kde studoval pod vedením Rudolfa 
Bernatíka, soukromě také studoval ve Vídni u Petera Barcaby a v polských Katovicích 
u Anderzeje Jásinského. Lukáš Vondráček je držitelem mnoha významných ocenění.

Vstupenky v ceně 70 Kč a 40 Kč si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 
P.  Konupčík, tel.č. 583 214 212, konupcik@doris.cz. Pozor - omezený počet míst!

Společnost PRO-BIO zve na

BIOSLAVNOSTI
v sobotu 19. června od 9.30 do 23.30 hodin v areálu fi rmy PRO-BIO 

ve Starém Městě pod Sněžníkem
Více informací na www.bioslavnosti.cz.
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