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Šumperané si připomněli historickou událost
Na den přesně si letos Šumperk 

připomněl významnou historickou 
událost. 4. června roku 1490 se město 
stalo dějištěm tzv. Šumperského sně-
mu, jenž rozhodoval o budoucnosti 
Českého království. A o pět set dvacet 
let později se do středověku přenesli 
i současní Šumperané. Slavnosti měs-
ta, které zde proběhly již potřinácté, 
nabídly úžasnou historickou podíva-
nou, velkolepý ohňostroj, rytířské hry 
a bitky, historický jarmark i vystoupe-
ní hudebních a tanečních souborů.

Davy lidí zaplavily Sady 1. máje již 
během pátečního podvečera. Mnozí 
zde zhlédli pódiová vystoupení, jiní se 
vydali do nedalekého muzea, v němž 
v té době probíhala Muzejní noc, dal-
ší zamířili do Domu kultury koštovat 
výborné víno z Mikulova. Úderem 
deváté večerní se pak průvod rytířů, 
kejklířů a tanečníků, osvícený hořící-
mi loučemi, vydal z parku k radnici. 

Zde v jeho čele stanuli místní „konše-
lé“ spolu s hosty z partnerských měst 
Nisy a Prievidzi. Oděni do historic-
kých kostýmů kráčeli za hnědáky, ne-
soucími v sedle starostu Zdeňka Brože 
a zastupitele Romana Macka. Pohodlí 

bryčky pak premiérově vyzkouše-
li hosté z Bad Hersfeldu. V Sadech 
1. máje se poté odehrál tradiční cere-
moniál přijetí stavů, na který navázala 
vystoupení účinkujících a velkolepý 
ohňostroj.

Sobotní Slavnosti města nabídly 
kromě rytířských klání a zábavných 
vystoupení rovněž jarmark a řadu sou-
těží pro malé i velké. To vše korunova-
lo neuvěřitelně letní počasí, které spolu 
se Slavnostmi odstartovalo turistickou 
sezonu ve městě. -zk-

 Foto: P. Kvapil

Průvod rytířů v čele s místními konšely se kolem půl desáté večerní vydal za svitu loučí a doprovodu bubnů z náměstí od radnice 
do Sadů 1. máje.

Součástí večerního programu byla i řa-
da vystoupení.
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NAŠI NAŠI 
POBOČKUPOBOČKU
  Najdete nás v Šumperku 
v budově „AV DENT“
náměstí Svobody 1
tel.: 221 114 620
sumperk@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

CK ALFA-ZET 
Ing. Jiří Suchánek 

Radniční 25, Šumperk, tel. 583 213 415
www.alfazet.cz, alfazet@alfazet.cz

nejníže položený - nejbližší k moři 
pavilon hotelu AD TURRES 
- 7x ubytování s polopenzí 

- švédské stoly včetně nápojů
Uvedené termíny jsou pro dopravu busem, 

pobyt je úterý - úterý

21.6. - 30.6. 6.290,- 4.990,-
28.6. - 07.7. 6.590,- 5.490,-
12.7. - 21.7. 7.490,- 6.490,-
Doprava luxusním busem pouze 1.990,-

děti do 12 let 1.500,-
DOPRAVA BUSEM BEZ PŘESTUPŮ  PŘÍMO 

NA  MÍSTO - K PAVILONU!
Se zatajeným dechem sledovali diváci 
ohňovou show.

Noční oblohu ozářil v pátek večer velko-
lepý ohňostroj.

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552
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Po bytech i nebytovém prostoru se jen zaprášilo
O byty i nebytové prostory je stále zá-

jem. Potvrdily to dražby, jež minulé pon-
dělí proběhly v obřadní síni šumperské 
radnice. Město v nich nabídlo zájemcům 
z řad veřejnosti nebytový prostor v domě 
v ulici M.R. Štefánika 22, dva neobsazené 
byty v domě v Jesenické ulici 55 a volný 
malometrážní byt v Myslbekově ulici 6. Po 
všech se během několika málo minut do-
slova „zaprášilo“.

O nebytový prostor v domě v ulici 
M.R.  Štefánika 22, který měla původně 
v nájmu společnost Penam a dnes zde 
je prodejna pečiva, projevilo zájem šest 
dražitelů. Desetitisícovými příhozy se vy-
volávací cena během chvilky vyšplhala ze 
763 509 korun na více než milion, aby se 
nakonec zastavila na částce 1,24 milionu, 
kterou nabídl dražitel s číslem čtyři.

O půl hodiny později se do veřejného 
výběrového řízení, v níž město dražilo za 
minimálně 106  948 korun byt v Myslbeko-
vě ulici 6 o výměře 28 m2, přihlásila trojice 
zájemců. „Vítězný“ dražitel za něj přitom 
nabídl rovných sto padesát tisíc.

Více než dvojnásobek vyvolávací ceny, 
jež činila 325 916 korun, je ochoten za-
platit za nové obydlí budoucí majitel 
bytu č. 14 v domě v Jesenické ulici 55. Ze 
šesti dražitelů za něj nabídl nejvíc - sedm 
set dvacet tisíc.

Rovněž šestice zájemců svedla „boj“ 

i o poslední dražený byt č. 36 v Jesenické 
ulici 55 o rozloze necelých třiadvaceti met-
rů čtverečních. Začínalo se na necelých sto 
jedenácti a půl tisících a tři sta čtyřicet tisíc 
byli ochotni investovat ještě všichni účast-
níci dražby. Poté zájemci postupně „odpa-
dali“ a nejdéle vydržela dražitelka s číslem 
čtyři, která nabídla za byt půl milionu.

„Jedná se o prodej bytů bez nájemního 
vztahu do výlučného vlastnictví, který ješ-
tě musejí schválit zastupitelé na zasedání 
17. června. Podobně jako prodej nebyto-
vého prostoru v ulici M.R. Štefánika, o kte-
rý stávající nájemník neprojevil zájem,“ 
uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 
místní radnice Hana Répalová a dodala, že 

poté bude následovat podpis kupní smlou-
vy, platba a vlastní převod. „Kupní cena, 
za kterou zájemci byty a nebytový prostor 
vydražili, musí být uhrazena do třiceti dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy před po-
dáním návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí. Pokud se tak nestane nebo 
pokud vydražitel od záměru koupě odstou-
pí, nabídneme byt druhému zájemci v po-
řadí a vydražitel přijde o kauci,“ vysvětlila 
Répalová. Část peněz získaných z prodeje 
použije město na plánované opravy pod-
kroví v budově Základní umělecké školy 
v Žerotínově ulici, kam se po prázdninách 
nastěhují z budovy v Langrově ulici obory 
výtvarný a taneční. -zk-

Město láká na procházky, čarodějnické procesy a rozhled z věže 
Stejná lákadla jako loni připravila letos 

pro turisty a návštěvníky Šumperka míst-
ní radnice. Po zimní pauze tak prvním 
červnovým dnem odstartovaly procházky 
historickým jádrem města a také rozhledy 
z radniční věže. Nově pak město otevřelo 
expozici Čarodějnické procesy ve sklepení 
tzv. Geschaderova domu.

Využít zajímavostí a památek, jež se 
v centru města nacházejí, se šumperská 
radnice rozhodla již před několika lety. 
Kromě výstupů na radniční věž, na jejímž 
ochozu je umístěn dalekohled, a prohlídky 
historického jádra s odborným výkladem 
nabízí také okružní cestu po místech „Kde 
žily čarodějnice“ a procházku po „Malé 
Vídni“. „Šumperk je tři čtvrtě tisíciletí staré 
město a během jeho dlouhé a bohaté his-
torie, čítající jak doby rozkvětu a blaha, tak 
i časy temna a neštěstí, nasbíralo mnoho 
zajímavostí, příběhů i kuriozit. Ty přibližují 
průvodci, kteří „sídlí“ v suterénu historic-
ké budovy radnice, během jednotlivých 
tématických procházkových okruhů,“ říká 
Bohuslav Vondruška z oddělení kultury 
a vnějších vztahů místní radnice.

Okruh nazvaný Procházka ze 13. do 
21. století seznamuje návštěvníky s historií 
města, s událostmi, jež v průběhu staletí 
ovlivňovaly život v Šumperku, i s nej-
významnějšími historickými budovami 
v jeho centru. Zhruba hodinová prohlídka 
začíná u radnice, vede ulicemi Starobran-
skou a Úzkou kolem bývalého klášterního 

kostela Zvěstování Panny Marie, který si 
zájemci mohou prohlédnout, pokračuje 
kolem Geschaderova domu a bývalého 
zámku až na Kostelní náměstí a končí na 
náměstí Míru u morového sloupu. 

Smutnou historii čarodějnických proce-
sů přibližuje procházka nazvaná Kde žily 
čarodějnice. Vychází se z náměstí Míru 
u radnice, pokračuje ulicemi Starobran-
skou, Úzkou, Kladskou a Zámeckou přes 
Kostelní náměstí do ulice Černohorské, 
kde v bývalé šatlavě byly oběti procesů 
vězněny a mučeny, a končí v ulici Lužicko-
srbské. „Během procházky se lidé seznámí 
nejen s historií čarodějnických procesů, 
které si jen v Šumperku vyžádaly pěta-
dvacet životů, ale uvidí také domy, v nichž 
údajné čarodějnice a jejich trýznitelé žili,“ 
prozrazuje Vondruška a připomíná, že s at-
mosférou středověkého města a s čaroděj-
nickými procesy na Šumpersku se mohou 
zájemci podrobně seznámit v nové expozi-
ci, jež vznikla ve sklepích tzv. Evropského 
domu setkávání, známého spíše jako Ges-
chaderův dům.

„V polovině 17. století v něm žil a pod-
nikal Heinrich Peschke, který spolu se 
svou ženou Marií patřil k nejznámějším 
a nejstatečnějším obětem čarodějnických 
procesů,“ vysvětluje pracovník odděle-
ní kultury a vnějších vztahů. Současně 
dodává, že netradičně pojatá expozice je 
vybavena moderním individuálním prů-
vodcovským systémem GuidePORT, jenž 

umožňuje propojení textové, zvukové 
a obrazové části výstavy pomocí bezdráto-
vého přenosu signálu. 

Poslední z procházkových okruhů na-
zvaný „Zrození „Malé Vídně je zaměřen 
na nejvýznamnější architektonické zajíma-
vosti Šumperka 19. a počátku 20. století. 
„Jde o stavby, které projektovali přední ví-
deňští architekti a jež daly městu přídomek 
Malá Vídeň,“ podotýká Vondruška. Trasa 
vede z náměstí u radnice ulicí Valašskou 
k Mariiným schodům, jež nechal v Hanác-
ké ulici postavit šumperský textilní podni-
katel Ignác Seidel. Po schodech se sejde do 
parčíku pod hradbami a odtud pokračuje 
prohlídka přes tzv. „Točák“ po Hlavní tří-
dě k vile v ulici ČSA, v níž se dnes nachází 
internát místní Střední zdravotnické školy. 
Zde prohlídka končí. 

Zájemci o pohled na město z ptačí 
perspektivy mohou vystoupat po jede-
nasedmdesáti schodech na radniční věž 
s dalekohledem, odkud je za jasného po-
časí vidět panorama Hrubého Jeseníku. 
„Rozhled z věže nabízíme samostatně, ale 
zájemci ho mohou absolvovat i v návaz-
nosti na již zmíněné procházkové okruhy,“ 
připomíná pracovník oddělení kultury 
a vnějších vztahů. Zuzana Kvapilová

Poznámka na závěr: Prohlídkové okru-
hy městem probíhají v červnu a září od 
pondělí do neděle vždy od 9 do 15 hod., 
v měsících červenci a srpnu pak ve stejné 
dny vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 6- 15 let 20 Kč, 
děti do 6 let zdarma, studenti a senioři 
20 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 1- 3 dě-
ti) 50 Kč.

Rozhledy z radniční věže probíhají 
v červnu a září od pondělí do neděle vždy 
od 9 do 15 hod., v měsících červenci a srpnu 
pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 
13 do 17 hod. Vstupné: dospělí, studenti 
a senioři 20 Kč, děti 6-15 let 10 Kč, děti do 
6 let zdarma, rodinné vstupné 40 Kč.

Expozice Čarodějnické procesy je v červ-
nu a září otevřena od pondělí do pátku od 9 
do 15 hod., v sobotu od 9 do 12 hod. a v ne-
děli od 13 do 16 hod., v červenci a srpnu 
pak od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 
13 do 17 hod., v sobotu od 9 do 12 hod. 
a v neděli od 13 do 17 hod. Vstupné: do-
spělí 30 Kč, studenti a senio-ři 20 Kč, děti 
6- 15 let 10 Kč, děti do 6 let zdarma, rodin-
né vstupné 50 Kč, držitelé karty Olomouc 
region card mají vstup zdarma. Podrob-
nosti lze nalézt na www.sumperk. cz v sekci 
turistické informace.

Ve středu 30. června budou 
mít všechny děti, které předloží 

letošní vysvědčení, vstup 
na věž zdarma, stejně jako jejich 

případný dospělý doprovod. 
Děti, které budou mít vysvědčení 

s vyznamenáním, se mohou 
navíc těšit na sladké překvapení.

Koupaliště se minulý 
týden otevřelo

Tropické teploty minulého týdne 
potěšily především vyznavače venkov-
ního koupání. Od minulého pondělí 
mohli zamířit na Bratrušovské kou-
paliště. Do konce června se zde koupe 
v pracovních dnech od 13 do 19 ho-
din a o víkendu od 9 do 19 hodin, od 
začátku července pak bude provoz 
po celých sedm dnů v týdnu od 9 do 
19 hodin.

V areálu Bratrušovského koupaliště 
se kromě bazénu nacházejí dvě hřiště 
pro míčové hry, dětské hřiště s herní-
mi prvky a atrakcemi, lanová pyrami-
da a tobogan, který je zahrnut do ceny 
vstupného. Letošní novinkou je odba-
vovací systém na věži toboganu, který 
přispěje nejen k větší bezpečnosti ná-
vštěvníků, ale současně šetří energii 
a samotnou technologii. 

Milovníci vodních radovánek ale 
nepřijdou zkrátka ani v  chladnějších 
dnech. Zamířit mohou do krytého 
bazénu AQUAcentra Na Benátkách, 
jež druhým rokem nabízí i možnost 
slunění na venkovní terase s lehátky, 
navazující na vnitřní prostory. Bližší 
informace k provozu bazénu a Bratru-
šovského koupaliště najdou zájemci na 
www.aquacentrum.net. -zk-

Obřadní síň radnice byla dějištěm dražeb, v nichž město nabídlo zájemcům z řad ve-
řejnosti jeden nebytový prostor a tři neobsazené byty.                                   Foto: -zk-
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Unie pošle městu 
desítky milionů

Město opět zabodovalo v žá-
dostech o dotace z Evropské unie. 
Z Operačního programu Životní 
prostředí získalo na dva své inves-
tiční záměry necelých šestašedesát 
milionů korun. Peníze použije na 
vybudování nového střediska ekolo-
gické výchovy v areálu na Švagrově 
a na realizaci zcela nového příměst-
ského parku u pekárny.

„Od okamžiku, kdy jsme převzali 
od Olomouckého kraje turistickou 
základnu na Švagrově, jsme hledali 
cestu, jak tento areál co nejefektiv-
něji zrekonstruovat a zachovat pro 
další generace. Velice nás potěšilo, 
že investiční záměr vybudovat zde 
nové moderní středisko ekologic-
ké výchovy získal podporu z fondů 
Evropské unie a státního rozpočtu 
poté, co se umístil na prvním mís-
tě v konkurenci více než čtyřiceti 
podobných projektů z celé České 
republiky,“ řekl šumperský místosta-
rosta Petr Suchomel a prozradil, že 
náročná rekonstrukce se odhaduje 
zhruba na šestašedesát milionů ko-
run. Dotace ve výši padesáti devíti 
milionů přitom pokryje devadesát 
procent nákladů projektu.

Evropské fi nance pomohou měs-
tu i s realizací nového parku, jenž 
se bude nacházet na stávajícím poli 
u pekárny na Skřivánčím dvoře. Na 
první etapu, jež zahrnuje výsadbu 
mladých stromků a keřů, vytvoře-
ní páteřní sítě cest, oplocení parku 
a následnou dvouletou péči o zeleň, 
pošle Evropská unie více než sedm 
milionů, což představuje devadesát 
procent předpokládaných uznatel-
ných nákladů. Bližší informace v ně-
kterém z příštích čísel. -zk-

Autobusové zastávky jsou hezčí i bezpečnější
Patnáct nových zastávek městské hro-

madné dopravy vyrostlo od loňského září 
do konce letošního května na jedenácti 
místech v Šumperku. Kromě nových au-
tobusových zálivů se na některých mís-
tech objevily nové přístřešky a nová zeleň. 
Projekt, který místní radnice zrealizovala 
díky více než osmimilionové dotaci z ev-
ropských fondů a státnímu příspěvku, 
vychází vstříc osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Zvýšené obrub-
níky na zastávkách umožňují pohodlnější 
nastupování a vystupování z autobusů, 
nové úseky chodníků a zejména přecho-
dy se středovými ostrůvky zvyšující bez-
pečnost přecházení přivítali rodiče dětí, 
maminky s kočárky i lidé se zdravotním 
omezením. Řidiči pak oceňují samotné 
zálivy, které jim umožňují plynulý průjezd 
kolem autobusů stojících na zastávkách. 
V konečném důsledku se tak zlepšila 
nejen estetická úroveň autobusových za-
stávek, ale zvýšila se i bezpečnost chodců 
a plynulost veřejné dopravy ve městě.

„Možnost požádat o dotaci na rekon-
strukci autobusových zastávek přišla neče-
kaně, potřebné podklady pro žádost jsme 
proto museli zajistit velmi rychle. Těší nás, 
že se to podařilo, za což patří poděkování 
především Luďku Cekrovi, který zpraco-
val ve velmi krátké lhůtě projektovou do-
kumentaci,“ řekl šumperský místostarosta 
Petr Suchomel. Proměnou, jež je po sta-
vební stránce dílem zábřežské fi rmy Eko-
zis, prošly zastávky na celkem jedenácti 
místech - v ulicích Husitské u Jiráskových 
sadů, Jesenické, 8. května u základní ško-
ly, K.H. Máchy, Lidické, Bratrušovské na 
rozcestí směrem k Sanatorce, Temenické, 
M.R. Štefánika u Lékařského domu, Že-
rotínově u Tyršova stadionu, Uničovské 
a také nedaleko křižovatky ulic Lidické 
a 8. května. Ve čtyřech případech jde o za-
stávky obousměrné.

„Pamětníci si možná pamatují, že MHD 

prošla mnoha peripetiemi, až se nakonec 
ustálila na dnešní podobě. Stále ale chybě-
ly kvalitní autobusové zastávky. Díky do-
taci město tento problém vyřešilo,“ uvedl 
předseda šumperské komise dopravy Pře-
mysl Michálek a připomněl, že na projek-
tech z oblasti rozvoje dopravy v Šumperku 
se aktivně podílejí právě členové komise 
dopravy. „V případě zastávek jsme pro-
jekt doplnili o některé připomínky. Jeden 
z našich členů například navrhl, aby se při 
výjezdu z ulice 8. května na ulici Lidickou 
roh křižovatky „srazil“, což umožňuje řidi-
čům autobusů i nákladních aut bezproblé-
mové odbočení vpravo bez „nadjíždění“ 
do protisměru,“ podotkl Michálek.

V rámci rekonstrukce zastávky v Li-
dické ulici vyrostl na horizontu stoupání 
silnice středový ostrůvek, díky němuž 
mohou chodci tuto frekventovanou ulici 
bezpečně přejít. Pro projíždějící řidiče se 

ovšem stal „magnetem“. Nedlouho po jeho 
vybudování zde krátce po sobě havarovala 
dvě auta. „Pokud řidiči dodržují přede-
psanou rychlost a sledují dopravní situa-
ci, nemohou ostrůvek přehlédnout. Na 
přecházející upozorňuje i vodorovné do-
pravní značení, které je v noci nasvětlené. 
Jde nám především o bezpečnost chodců, 
kteří si nový přechod s ostrůvkem chválí,“ 
zdůraznil místostarosta Suchomel.

Na projekt Rozvoj integrovaného do-
pravního systému v Šumperku - rekon-
strukce zastávek MHD získala v rámci 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava místní radnice dotaci od 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a od Ministerstva pro místní rozvoj. Re-
alizace přišla na 11,45 milionu korun. 
Evropská unie a stát přitom poslaly do 
Šumperka 8,241 milionu, zbývající fi nan-
ce šly z městské kasy.  -zk-

Náměstí Republiky prošlo v uplynulém půlroce zásadní proměnou
Nevzhledná asfaltová plocha náměstí Republiky, zná-

mého mezi Šumperany stále jako „Gottwalďák“, vzala 
defi nitivně zasvé. V rámci revitalizace prošel v uplynulém 
půlroce prostor u domu zvaném „Rohlík“ zásadní pro-
měnou. Předností nového moderního parkoviště, jež se 
zde veřejnosti otevřelo první červnový čtvrtek, je zejména 
zeleň, která vydlážděnou plochu „rozbíjí“ a oživuje.

„Osobně mám z tohoto dílka obrovskou radost. Jsem 
rád, že se někdejší nevzhledný vyasfaltovaný prostor s tor-

zem pomníku podařilo proměnit. To, co vidíme, je velice 
zdařilé řešení projektanta Luďka Cekra podle architekto-
nického návrhu Ivo Skoumala, a podle mého názoru ex-
celentní výsledek práce obou místních dodavatelů - fi rmy 
Ekozis, která zajistila stavební realizaci a fi rmy MUGO 
zahradnická, jejímž dílem je výsadba kvalitní nové ze-
leně,“ řekl u příležitosti slavnostního přestřižení pásky 
šumperský místostarosta Petr Suchomel. „Tento prostor 
je limitován hned několika faktory. Kromě poměrně velké 

koncentrace pěších, kteří se pohybují po Langrově ulici 
směrem k „hokejce“, sídlišti či opačným směrem k poště 
a do centra, bylo nutné respektovat potřebu parkování 
a v neposlední řadě zakomponovat i propojení nově ře-
šené autobusové zastávky při ulici J. z Poděbrad se schody 
ve svahu, které v blízké budoucnosti propojí náměstí Re-
publiky s Polskou ulicí směrem k radnici,“ uvedl Luděk 
Cekr, který je podepsán i pod projektem revitalizace ulice 
J. z Poděbrad.  Pokračování na straně 5

Gottwaldovo náměstí s pomníkem poúnorového prezidenta bylo za minulého režimu dějištěm mnoha komunistických manifestací, po Sametové revoluci byla socha Klemen-
ta Gottwalda odstraněna a asfaltová plocha sloužila k parkování. Letos se proměnila k nepoznání.  Foto: sbírky VM Šumperk, Z. Kvapilová

V ulici M.R. Štefánika prošly rekonstrukcí zastávky v obou směrech.  Foto: -zk-
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Nejmenší pacienty hlídají 
v nemocnici monitory dechu

Pět nových monitorů dechu v hodno-
tě téměř dvanácti tisíc korun darovala 
novorozeneckému oddělení šumper-
ské nemocnice fi rma Nanny. Přístroje 
ochrání kojence před takzvaným syn-
dromem náhlého úmrtí, jenž přichází 
bez varování a postihuje i děti bez kli-
nických příznaků onemocnění.

Monitor umístěný pod matrací iden-
tifi kuje pohyby dýchání dítěte. Ty se 
elektronicky přenášejí do mikroproce-
soru, ve kterém blikající zelené světýlko 
značí, že je vše v pořádku. „V případě, 
že dítě nedýchá déle než dvacet vteřin, 
vydá monitor akustický signál. V tom-
to okamžiku je ještě dost času zasáh-
nout a vyhnout se tak poškození zdraví 
novorozence,“ vysvětlil primář dětské-
ho oddělení šumperské nemocnice Mi-
roslav Musílek.

V České republice umírá na syn-
drom náhlého úmrtí každým rokem 
deset dětí, přibližně šedesát procent 
úmrtí tvoří chlapci a čtyřicet procent 
dívky. „Statistiky ukazují, že nejvíce 
dětí tento syndrom postihuje mezi 
druhým a pátým měsícem života, při-
čemž nejnebezpečnější je čas mezi půl-
nocí a šestou hodinou ranní,“ doplnil 
primář a dodal, že jednou z uváděných 
příčin tohoto syndromu je nastalá 
drobná změna v mozku dítěte, jež vede 
k problémům s dýcháním či krevním 
oběhem. -hs-

Šumperský výtvarník 
vystavoval ve francouzském 

L’ Hay-les Roses

Zajímavou zkušenost má za sebou 
šumperský výtvarník Günter Hujber. 
Od 5. do 22. května vystavoval své 
obrazy a grafi ku spolu s dalšími třemi 
výtvarníky v galerii v L’ Hay-les Roses 
předměstské části Paříže.

Své práce představil Günter Hujber, 
žijící a tvořící ve Velkých Losinách, ve 
francouzském L’ Hay-les Roses, spo-
lu s místním umělcem Claudem Bi-

nétruym, německým sochařem a malí-
řem Berndem Weylandem z Bad Her-
sfeldu a severoirskou abstraktní malíř-
kou Samanthou Foxovou z Omaghu. 
„Celá akce vznikla na popud L’ Hay-les 
Roses, které má družební přátelské 
kontakty s německým Bad Hersfel-
dem a Omaghem v Severním Irsku. 
A protože Hersfeldští mají již mnoho 
let velmi dobrý vztah se Šumperkem, 
bylo rozhodnuto pozvat i výtvarníka 
z tohoto města,“ vysvětlil Günter Huj-
ber, který se svými kolegy strávil čtyři 
dny v pařížských muzeích, galeriích 
a památkách. Současně dodal, že na 
vernisáž přišlo nejen mnoho místních 
obyvatel, ale také členové tamní vý-
tvarné skupiny, jež má v této oblasti, 
stejně jako v německém Bad Hersfel-
du, již dlouholetou tradici v pořádá-
ní různých společných akcí. Cílem té 
květnové přitom bylo navázat přátelské 
kontakty mezi výtvarníky ze čtyř ev-
ropských zemí. „Domnívám se, že se 
to opravdu podařilo. Věřím, že jsme se 
neviděli naposledy,“ uzavřel výtvarník, 
jenž se zabývá i psaním povídek, básní 
a společenskými projekty nezávislého 
výtvarného sdružení Notrow. -red-

Úspěšní Motýli 
se slétli na radnici

Se „zlatem v hrdle“ i na něm se za-
čátkem května vrátili z belgického Ne-
erpeltu Motýli Šumperského dětského 
sboru. Na mezinárodní soutěži Music 
Festival for Young People vyzpívali 
v kategorii mládežnických sborů do 
pětadvaceti let „1ste prijs cum laude“. 
Úspěšné zpěváky i jejich sbormistry 
přijali v obřadní radnice šumperský 
starosta Zdeněk Brož a místostarostové 
Marek Zapletal a Petr Suchomel.

„Máme velkou radost z toho, že když 
někde zpíváte, současně také skvěle re-
prezentujete naše město. Svědčí o tom 
například ohlasy z našich partnerských 
měst, odkud na vás slyšíme jen samou 
chválu,“ obrátil se k mladým zpěvákům 
starosta Zdeněk Brož. „To, co umíte, 
ale samozřejmě nespadlo z nebe. Je za 
tím spousta dřiny, nejen vaší, ale také 
práce sbormistrů, klavíristky a rodičů,“ 
podotkl Brož a prozradil, že ač ve sbo-
ru nikdy nezpíval, určitým způsobem 
se cítí být jeho absolventem. „Poprvé 
jsem se se sborem seznámil, když zača-
la zpívat dcera Helenka. Tehdy jsem po 
vánočním koncertu u muzea pomáhal 
rozebírat stupně. Pak jsem se stal jejich 
stavěčem a nakonec šéfem technicko-
organizačního štábu Krajiny zpěvu 
s právem účastnit se veškerého sboro-
vého dění. Dnes se již vánoční koncerty 
konají u radnice a mě napadá, zda jsem 
se na ni nevyšplhal právě po sborových 
stupních,“ řekl s úsměvem starosta.

Počátky vztahů mezi sborem a před-

staviteli Šumperka spadají podle sbor-
mistra Tomáše Motýla do poloviny še-
desátých let, kdy musel jeho otec Alois, 

jenž sbor založil, vysvětlovat tehdejší-
mu vedení, proč si dovolil dát do názvu 
přízvisko šumperský. „Jsem rád, že se 
počáteční obava, zda budeme město 
důstojně reprezentovat, nenaplnila. 
Rád bych proto poděkoval všem, kte-
ří do sborové stavby, jež je dnes velmi 
rozsáhlá, přikládali jednotlivé kamínky. 
Vytvořili tak zázemí, které nám kdekdo 
závidí,“ řekl během setkání Tomáš Mo-
týl a prozradil, že dění posledních dnů 
probíral se svým otcem během jedné 
z pravidelných společných snídaní. 

„Otec mi řekl: Vyřiď, že ten nápad 
pozvat naše zpěváky na radnici, byl 
moc dobrý. Splnilo se mi tak další 
přání, ty děti si to zaslouží,“ tlumo-
čil slova zakladatele sboru současný 
sbormistr. Současně zdůraznil, že děti 
předvedly v Neerpeltu skutečně prvot-
řídní výkon. „Ti, kteří nám fandí a kteří 
z našeho umístění měli radost, trochu 
zveličili letošní úspěch a mluvili o nás 
jako o vítězi soutěže. Chtěli bychom 
tuto nepřesnost poopravit - Neerpelt je 
pásmová soutěž a o sboru, který získá 
první místo s pochvalou skutečně nelze 
mluvit jako o vítězi. Ocenění „1ste prijs 
cum laude“ si v naší kategorii vyzpíval 
ještě Ostravský dětský sbor. Jedná se 
o výkon, který byl porotou hodnocen 
v rozmezí 90-97,99 procent možného 
bodového zisku, a to je velmi slušný 
úspěch,“ objasnil Tomáš Motýl.  -zk-

Muzejní noc 
se vydařila

Ochutnávka hornonitrianských spe-
cialit, ukázky tradiční vázací techniky 
z oblasti horní Nitry a mnohé další če-
kalo na všechny, kteří v pátek 4. června 
odpoledne zamířili na nádvoří Pavlíni-
na dvora. Úderem třetí odpolední zde 
odstartovalo tzv. muzejní odpoledne, 
na které plynule navázala v pořadí již 
pátá šumperská muzejní noc. Ta se 
letos setkala s mimořádným zájmem 
veřejnosti.

„Našimi hosty v rámci muzejního 
odpoledne i muzejní noci byli kolegové 
z Prievidzi, kteří přijeli do Šumperka 

v rámci prvního ročníku mezinárodní-
ho setkání nazvaného Muzejní mosty 
2010,“ uvedla ředitelka muzea Marie 
Gronychová. Prievidzští muzejníci, kte-
ří přivezli i slavné Trombitáše z horní 
Nitry, se v Galerii mladých představili 
hned dvěma výstavami, jež jsou k vi-
dění až do 13. července. První z nich 
nazvaná Lanx, alebo Netradičné roz-
právanie o časoch Tibéria, pojednává 
o unikátním římském pokladu z prie-
vidzského sbírkového fondu, samotné 
město pak přibližuje výstava V tej Prie-
vidzi, alebo Premeny hlavného námes-
tia a jeho priľahlých uličiek. 

V rámci muzejní noci se mohli ná-
vštěvníci nejen občerstvit na nádvoří, 
ale především si zdarma prohlédnout 
stálou expozici i další výstavy - v Rytíř-
ském sále „čerstvě“ otevřenou výstavu 
Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby 
na něco nebyla, ve výstavní síni mohli 

obdivovat Objekty Antonína Suchana, 
v Hollarově galerii Zapomenuté hrdiny 
a v Galerii Šumperska se mohli vydat 
na Cestu do pravěku. „Letošní zájem 
veřejnosti o muzejní noc naprosto pře-
konal naše očekávání. To nás samozřej-
mě těší a zároveň zavazuje i pro další 
ročníky,“ uzavřela s úsměvem Grony-
chová. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

BJB Šumperk zve na
VEŘEJNÁ BOHOSLUŽBA V PARKU

v neděli 27. června v 10 hodin 
na letní scéně za Vilou Doris

Křesťanské společenství žen Aglow 
srdečně zve k setkání 

Z CESTY PO IZRAELI    

v pátek 18. června v 17.30 hodin 
v modlitebně církve Baptistů,

 M.R. Štefánika 10
Druhá část vyprávění M. Coufala 
spojená s prezentací fotografi í.

Setkání jsou otevřená pro širokou 
veřejnost nejen žen, ale i mužů. 

Günter Hujber představil své práce ve 
francouzském L’ Hay-les Roses. Na ver-
nisáž přišlo mnoho místních obyvatel. 
 Foto: archiv

Úspěšní Motýli i jejich sbormistři dostali 
pozvání do obřadní síně radnice. Na závěr 
setkání ji celou rozezpívali.  Foto: -zk-

Během muzejní noci obdivovali ná-
vštěvníci i Lanx, unikátní římský poklad 
z prievidzského sbírkového fondu.  
 Foto: -pk-



strana 5 Zpravodajství/Informace

Pokračování ze strany 3
Zvolená varianta upřednostňuje 

chodce. Část Langrovy ulice podél 
náměstí Republiky směrem do cent-
ra města tak přetnul široký retardér, 
který zpomalí řidiče jedoucí směrem 
k poště. Zachovaný zůstal chodník 
podél domu na náměstí Republiky, 
který lemuje vzrostlá zeleň, jež tvoří 
přirozenou bariéru mezi parkoviš-
těm a obytným domem. Plocha byla  
odvodněna, nechybí zde nové veřej-
né osvětlení a mobiliář. Na vlastní 
dlážděné parkoviště, které „rozbí-
její“ plochy se zelení a ostrůvek se 
vzrostlým stromem, se vejde jedna-
padesát vozidel, tři stání jsou přitom 
vyhrazena pro zdravotně postižené 
osoby. Hodina parkování zde přijde 
na deset korun.

Revitalizace náměstí Republi-
ky přišla místní radnici celkem na 
4,787 milionu korun. Tato částka 
zahrnuje jak peníze na dopravní 
část, tak na zeleň. „Finance na oze-

lenění jsme se snažili získat z ev-
ropských fondů, se žádostí jsme ale 
neuspěli. Potřebných šest set dva-
náct tisíc, které zahrnují i tříletou 
následnou péči, jsme tak uvolnili 
z městského Fondu životního pro-
středí,“ objasnil Suchomel. A právě 
čerstvě osázená zeleň se již stala cí-

lem zlodějů. Koncem května zadr-
želi městští strážníci mladíka, který 
se pokusil jeden z okrasných keřů 
odcizit. „Městská policie věnuje to-
muto prostoru zvýšenou pozornost 
a v blízké budoucnosti bude celý 
tento prostor monitorován kamera-
mi,“ dodal místostarosta.  -zk-

Náměstí Republiky prošlo v uplynulém půlroce zásadní proměnouZastupitelé se sejdou zítra
Naposledy před letními prázdninami se sejdou 

zítra ke svému jednání šumperští zastupitelé. Pro-
jednat by měli například plnění plánu investiční 
výstavby k 31. květnu či pokyny pro zpracování 
návrhu nového územního plánu. Seznámí se rov-
něž se zprávami o nakládání s komunálními odpa-
dy, o stavu životního prostředí ve městě v loňském 
roce a o úrovni příjmů z daní a poplatků ke konci 
letošního května. Chybět nebudou ani fi nanční 
materiály a také řada majetkoprávních záleži-
tostí města. Jednání Šumperka začíná ve čtvrtek 
17. června v 15 hodin v zasedací místnosti v pod-
kroví městské úřadovny v Rooseveltově ulici. -red-

V Temenici je více parkovacích míst
O čtyři desítky parkovacích míst více má od konce 

dubna město Šumperk. Prodloužením parkoviště v Ju-
goslávské ulici vznikla nová odstavná plocha, na kterou 
lze vjet i z ulice Sluneční. V rozšiřování počtu parkovacích 
míst chce město i nadále pokračovat, v plánu má například 
vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu ve Fin-
ské ulici. 

Úpravu parkoviště v Jugoslávské ulici, na kterou město 
uvolnilo ze svého rozpočtu více než dva miliony korun, 
odstartovala fi rma Strabag koncem loňského roku, kdy se 
pustila do zemních prací. Současně společnost ČEZ Distri-
buce vyřešila přeložku elektrického vedení. Poté se musela 
plocha odvodnit a bylo nutné doplnit i veřejné osvětlení. 
„S žádnými velkými problémy jsme se naštěstí nesetkali, 
takže jsme vše stihli dokončit v dubnu,“ podotkl stavby-

vedoucí Jaroslav Seidl. Ze čtyřiceti nových kolmých stání 
jsou dvě určena pro imobilní občany, celkem přitom může 
po obou stranách odstavné plochy parkovat více než sedm 
desítek vozidel. Novinkou je vjezd na parkoviště ze Sluneč-
ní ulice, na ulici Temenickou ovšem musejí řidiči vyjíždět 
pouze z ulice Jugoslávské. 

„Jsme si vědomi dlouhodobého kritického nedostatku 
parkovacích míst v této lokalitě. Rozšíření tohoto parkoviš-
tě je pouze prvním krokem k vyřešení problému. Připravu-
jeme proto další projekty, a to nejen na úpravu stávajících 
parkovacích ploch, ale i na vybudování nových parkovišť,“ 
řekl šumperský místostarosta Petr Suchomel. Prvním ta-
kovým přírůstkem by mohl být dvoupodlažní parkovací 
objekt s kapacitou více než dvou set vozidel, jehož stavba 
se plánuje mezi Temenickou a Finskou ulicí v prostoru 
mezi kotelnou a zdravotním střediskem. „Zastupitelé již 
tento investiční záměr odsouhlasili a Rada města schvá-
lila vypsání výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace,“ upřesnil Suchomel. Projekčně je podle něj 
připraveno také rozšíření parkovacích stání na komunika-
ci vedoucí kolem domu v Jugoslávské ulici a napojení této 
komunikace na Temenickou ulici. „Aktivně se zabýváme 
potřebným rozšířením parkovacích kapacit i na ostatních 
sídlištích ve městě. Připraveny jsou projekty na další etapy 
regenerace sídliště mezi Prievidzskou a Temenickou ulicí 
a na revitalizaci Fibichovy a Evaldovy ulice, kde se však 
musejí nejprve zrekonstruovat inženýrské sítě. Ty nejsou 
majetkem města, takže jednáme s jejich správci a snažíme 
se jejich činnost koordinovat“ uzavřel místostarosta. -zk-

Šumperská nokturna vybízejí 
k zastavení s hudbou

Blíží se nejdelší dny roku a s nimi i minifestiválek 
Šumperská nokturna, jež proběhne od 21. do 25. červ-
na. Pozdně večerní koncerty začínající vždy o půl devá-
té večer chtějí vést k zastavení při procházkách městem 
při hudbě, která se nese stmívajícím se okolím kostela 
sv. Jana Křtitele. Před kopiemi da Vinciho fresek bude 
znít hudba v podání nadějných začínajících hudebníků 
a dvou souborů, z nichž každý představí repertoár poně-
kud netypický od svých běžných zvyklostí. 

V pondělí 21. června se na Kostelním náměstí předsta-
ví trojice mladých umělců - šestnáctiletá houslistka Mi-
chala Brostíková, jež hraje první housle v symfonickém 
orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, sedmnáctiletý Petr 
Linhart, který studuje druhým rokem trubku na kon-
zervatoři J.P. Vejvanovského v Kroměříži, a absolventka 
konzervatoře v Žilině Jana Todeková, jež mimo jiné pra-
videlně doprovází na klavír Šumperský dětský sbor.

Středa 23. června bude patřit domácí Schole od sv.  Ja-
na Křtitele pod vedením sbormistrů Aleny Havlíčkové 
a Víta Rozehnala. Během závěrečného koncertu v pátek 
25. června vystoupí soubor zobcových fl éten MocTet, 
jenž se od svého založení v roce 2003 věnuje interpretaci 
skladeb období renesance a baroka, ale i kompozic sou-
dobých autorů. V. Rozehnal, redakčně zkráceno

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk zveřejňuje informaci o závěru 
zjišťovacího řízení (v rámci zákona o posuzování vlivu na 
životní prostředí) k záměru „Sklad PTC granulátu na hale 
B2“  v provozu společnosti EPCOS s.r.o., Feritová 1, Šum-
perk - záměr nebude posuzován podle citovaného zá-
kona. Do závěru je možné nahlížet na odboru ŽP MěÚ 
Šumperk, Jesenická 31, 2. patro, kancelář č. 316, v úřední 
dny, tedy v pondělí a středu, od 8 do 12 hod. a od 12.30 
do 17 hod. a v ostatních dnech po předchozí telefonic-
ké domluvě na tel. čísle 583 388 316. S obsahem závěru 
je také možno se seznámit v Informačním systému EIA 
na internetové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru 
OLK511. M. Smyčková, 
 odbor životního prostředí MěÚ Šumperk

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 
si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník benefi ční akce
Dětská módní přehlídka ve středu 23. června od 17 hodin 
v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie 
v Šumperku
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou děti ZŠ 
a MŠ Šumperk, 
Hanácká 3, Třebízského 1

Zrekonstruovaný prostor před domem zvaným „Rohlík“ na náměstí Republiky 
otevřelo slavnostní přestřižení pásky ve čtvrtek 3. června.  Foto: -zk-

Prodloužením parkoviště v Jugoslávské ulici vznikla nová 
odstavná plocha.  Foto: -zk-

Do 10.12. 2010 jsou na území města umisťovány 
kontejnery k odložení rostlinného materiálu. 

Mapa Šumperka s konkrétními údaji o místě a termínu 
jejich přistavení je k dispozici na www.sumperk.cz 

- komunální služby; komunální odpad; harmonogram 
rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

na biologický odpad.

Město Šumperk zve na

Beseda s občany na téma „Zeleň v Šumperku“

v pondělí 28. června v 16 hodin v zasedací místnosti 
v podkroví městské úřadovny v Rooseveltově ulici

Program: Přehled hotových akcí (park nad Slovanskou 
ul., Park B. Martinů, alej 8. května, nám. Republiky, lokalita 

kolem ul. J. z Poděbrad) * Přehled plánovaných akcí 
(park nad pekárnou, Jiráskovy sady, Sady 1. máje) 

* Kácení veřejné zeleně 



 strana 6Kulturní okénko/Informace

Kulturní okénko
Blues aperitiv 
se podává tuto sobotu

Mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv dává 
i letos šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ účast na 
prestižním podzimním festivalu Blues Alive. Do je-
denáctého „aperitivového ročníku poslalo přihlášku 
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 od 18 hodin v prosto-
rách Pavlínina dvora. 

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.

Postupující na fi nálový koncert Blues Aperi-
tiv 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-

Hrádek rozezvučí 
jazzová trumpeta

V pátek 25. června bude od 19.30 hodin Hrádek 
Divadla Šumperk patřit tónům jazzové trumpety. 
Teens Jazzband Velké Losiny totiž v rámci tradiční 
akce „Hrádek pro krále“ uvítá Boba Zajíčka, slavného 
pražského trumpetistu, držitele Zlaté plakety Louise 
Armstronga.

Velkolosinští jazzmani se s Bobem Zajíčkem sejdou, 
aby si společným koncertem připomenuli významná 
jubilea dvou britských trumpetistů - Kennyho Balla, 
který se letos dožívá osmdesáti let, a Roda Masona, 
jenž slaví sedmdesáté narozeniny. Návštěvníci uslyší 
takové skladby, jako jsou například What A Wonder-
ful World, Hello Dolly či Dinah.  -ich-

Sbírku Pradědovy pohádky 
pokřtí autorka na Paprsku

Útlá sbírka přírodní lyriky šumperské básnířky 
Miluše A. Šajnohové Pradědovy letokruhy spatřila 
nedávno světlo světa. Její křest proběhne v sobotu 
26. června ve 12 hodin na chatě Paprsek na stej-
nojmenné akci, kterou pořádá DDM-Vila Doris ve 
spolupráci s Klubem českých turistů a Městskou 
knihovnou Šumperk. Program: 12:00 - křest knihy 
Pradědovy letokruhy, autorské čtení, autogramiáda 
- M.A. Šajnohová, Ivo Netopil, 13:00 - koncert na 
horách: Dixieland Loučná.

Pro zájemce o pěší výstup na Paprsek připravil 
Klub českých turistů příležitostné razítko a účast-
nický list, obojí bude možné získat již od 10 hodin. 
Pořadatelé počítají také s účastí milovníků poezie či 
dixielandu v seniorském věku, pro které již je Paprsek 
vysoko a daleko. Pro tyto zájemce bude ze Šumperka 
vypraven autobus. Cena je 140 Kč, odjezd v 9:00 hod. 
od Komunitního centra DDM Vila Doris - „Komín“. 
Počet míst je omezen, nutná je rezervace předem na 
tel.č. 774 664 648 nebo mailem na adresu klubturistu.
sumperk@seznam.cz. -zd-

Charita půjčuje monitory dechu 
Monitory dechu Babysense II si mohou od začát-

ku letošního května zapůjčit maminky ze Šumperka 
i okolí v sídle Charity Šumperk v Žerotínově ulici. 
Právě s touto organizací navázala spolupráci brněn-
ská Nadace Křižovatka, jež pomáhá řešit problém 
ohrožení novorozenců a kojenců - syndrom náhlého 
úmrtí dítěte. Ta již více než patnáct let dodává tyto 
přístroje zejména na dětská a novorozenecká odděle-
ní českých nemocnic, v minulosti také na novoroze-
necké oddělení šumperské nemocnice.

„Monitor dechu si mohou rodiče půjčit domů na 
libovolně dlouhou dobu, a to za minimální částku, 
kterou poskytnou  Nadaci jako dar na nákup nových 
přístrojů,“ říká koordinátorka projektu Babysense 
maminkám Marie Útlá, podle níž tak rodina nemusí 
řešit otázku, zda investovat do nákupu nového vlast-
ního přístroje. „Pokud rodiče například koupí moni-
tor v bazaru nebo přes inzerát, často nevědí, zda je 
vůbec ještě v záruce, zda jsou senzorové desky dosta-

tečně výkonné a podobně. Neuvědomují si ale, jaké-
mu riziku své děťátko takovým nákupem vystavují,“ 
upozorňuje Útlá a dodává, že rodiče by si měli půj-
čit nebo koupit jen takové monitory, které jsou pod 
kontrolou. „Naše Nadace nese za půjčované přístroje 
plnou odpovědnost. Navíc jako jediná v Evropě zís-
kala nedávno přímo od izraelského výrobce přístroj 
na měření intenzity monitorových desek a celkovou 
kontrolu monitorů. Tu provádíme zcela zdarma. Přís-
nou kontrolou pak procházejí automaticky všechny 
monitory po uplynutí záruční doby. Mezitím průběž-
ně dodáváme zařízením, která monitory půjčují, pří-
stroje nové,“ zdůrazňuje koordinátorka projektu. 

Bližší informace k možnosti zapůjčení monitorů 
dechu Babysense najdou nastávající maminky na le-
táčcích u svých lékařů v těhotenských poradnách, na 
předporodních kurzech a podobně. Informace o mís-
tech, se kterými Nadace Křižovatka spolupracuje, lze 
získat na www.nadacekrizovatka.cz. -zk-

Běžci Severky zvítězili v republikových štafetách
V květnu se naplno rozběhla sezona republikových 

závodů v orientačním běhu. Běžci šumperské klubu Se-
verka na nich dosáhli nemalých úspěchů, zejména pak 
ve štafetových závodech.

Prvním významným závodem bylo Mistrovství ČR 
ve sprintu, které se běželo 14. května v netypickém 
a zajímavém prostoru bývalých Baťových obuvnických 
závodu ve Zlíně. Závod hlavních kategorií mužů a žen, 
v němž se představili dva zástupci šumperské Severky, 
přenášela Česká televize na kanále ČT4 sport a jeho 
záznam lze zhlédnout v archivu vysílání ČT. Na trati 
dlouhé 3,6 km vzdušnou čarou se sedmadvaceti kon-
trolami se lépe vedlo Vojtěchu Královi, který s časem 
16:27 skončil na šestém místě se ztrátou 43 sekundy na 
vítězného Mrázka z OK Sparta Praha. Druhý zástupce 
šumperského klubu Martin Poklop obsadil 21. místo. 

O navazujícím víkendu, 15. a 16. května, se pak bě-
žely dva závody Českého poháru v kopcovitém terénu 
Hostýnsko-vizovických vrchů v okolí obce Držková. Na 
velmi náročné sobotní klasické trati opět velmi dobře 
běžel Vojtěch Král. Oproti sprintu si o dvě místa polep-
šil a s časem 93:14 skončil čtvrtý. Na vítězného Šedivého 
z SK Praga ztratil 4:48, přitom na bronzovou medaili 
scházelo pouze 24 vteřin. Nepopulární „bramborovou“ 
medaili si Vojtěch Král odvezl i z nedělního závodu na 
krátké trati (5,7 km, 230 m převýšení, 27 kontrol), který 
absolvoval v čase 37:35 a na vítězný čas ztratil necelé dvě 
minuty.

O týden později se běžci Severky představili na dvou 
štafetových závodech v okolí Brna, které jsou součástí 
Českého poháru štafet, a také na individuálním závodu 
ve sprintu, který se počítá do soutěže Hummel sprint 
cup. V sobotu dopoledne byl na pořadu sprint v brněn-
ské městské části Kohoutovice. Na start v elitní mužské 
kategorii (2,8 km, 140 m převýšení a 20 kontrol) se po-
stavili tři závodníci Severky Šumperk. Nejlepším byl 
Vojtěch Král, který si doběhl pro 4. místo, které pro něj 
mohlo být zklamáním, protože ještě v polovině závodu 
hájil první místo. Martin Poklop skončil na 24. místě 
a Václav Král obsadil 37. příčku. V kategorii D14 Zuza-
na Kašparová obsadila 5. místo a Karolína Machusová 
7. příčku.

Odpoledne čekaly na závodníky štafety v přilehlém 
lese. Největším želízkem v ohni Severky byla jednoznač-
ně štafeta mužů ve složení Václav Král, Martin Poklop 
a Vojtěch Král. Ve stejném pořadí se vydali na fyzicky 

velmi náročnou trať (pro každý úsek 6,7 km, 320 m pře-
výšení, 28 kontrol). Po 1. úseku byla štafety na 14. místě, 
2. úsek znamenal zlepšení na 5. pozici a na 3. úseku se 
blýskl velmi dobrým výkonem Vojtěch Král a doběhl 
Severce pro historický úspěch v mužské kategorii šta-
fet, postupně na trati stahoval všechny soupeře a do 
cíle doběhl na 1. místě s náskokem dvou minut před 
týmem TJ Turnov. V kategorii D14 obsadily šumperské 
závodnice Machusová, Kašparová a Grulichová pěkné 
2. místo.

V neděli pokračoval program Českého poháru štafet 
v Babicích u Rosic. Po prvním úseku předával Václav 
Král na 10. místě, Martin Poklop pak vyslal Vojtěcha 
Krále na třetí úsek ze 7. místa. Ačkoliv se na trať vydaly 
takové osobnosti českého orientačního běhu jako Mi-
chal Smola, Štěpán Kodeda nebo Osvald Kozák, mezi-
časy naznačovaly, že Vojtěch Král mocně stahuje. V zá-
věrečné části trati spolu s Kodedou a Kubátem využili 
zaváhání Smoly a posunuli se před něj a v závěrečném 
boji o první místo měl nejvíce sil závodník Severky. 
Šumperská štafeta si tak odvezla další vítězství a histo-
rický double.

Štafeta mužů je po úspěšném víkendu v čele hodno-
cení Českého poháru štafet. Vojtěch Král je na velmi 
pěkné 3. pozici v Hummel sprint cupu. 

 Václav Král, Severka Šumperk

Vyhlášení výsledků nedělních štafet. 1. místo: Severka 
Šumperk (zleva: Martin Poklop, Vojtěch Král, Václav 
Král). 2. místo Sportcentrum Jičín, 3. místo OK99 Hra-
dec Králové.  Foto: P. Kadeřávek
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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 Výstava trvá do 30.9.
Galerie mladých Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria
 V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námestia
 a jeho priľahlých uličiek Výstavy trvají do 13.7.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Cesta do pravěku Výstava trvá do 29.8.
Akce v klášterním kostele:  22.6. v 18 hod. - koncert pro Unicef, 
 Šumperský dětský sbor
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumper-
k@ 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 ho-
din, so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
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 20.00 hodin To byl zítra fl ám, USA, komedie
21.-22.6. jen v 16.30 hodin  Toy Story 3, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
21.-22.6. jen v 18.15 hodin  Oko nad Prahou, ČR, dokument  
21.-22.6. jen v 19.45 hodin  Podivní, USA horor, sci-fi  thriller 
23.6. jen v 16.30 hodin  Toy Story 3, USA, rodinný fi lm, ČZ  Hrajeme pro děti
23.6. jen v 18.15 hodin  Podivní, USA horor, sci-fi  thriller
23.6. jen ve 20 hodin  Hade wijch - mezi Kristem a Alláhem, Francie   
 Artvečer - FK, Ozvěny Febiofestu
24.-25.6. jen v 17.45 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
24.-25.6. jen ve 20 hodin  Kick-Ass, USA, Velká Británie, komiks, komedie
26.-27.6. jen v 15.45 hodin  Alenka v říši divů, USA, rodinný fi lm, ČZ
26.-27.6. jen v 17.45 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
26.-27.6. jen ve 20 hodin  Kick-Ass, USA, Velká Británie, komiks, komedie
28.-30.6. jen v 16 hodin  Alenka v říši divů, USA, rodinný fi lm, ČZ
28.-30.6. jen v 18 hodin  Kick-Ass, USA, Velká Británie, komiks, komedie
28.-30.6. jen ve 20 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
1.-4.7. jen v 16.15 hodin  Chlupatá odplata, USA, rodinná komedie, ČZ  
 Hrajeme pro děti
1.-4.7. v 18 a ve 20.30 hodin Twilight sága: Zatmění, USA, horor, fantasy, romance
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
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, 
 SecondHand 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
 Pá 25.6. Teens Jazzband Velké Losiny 
 - Hrádek pro krále aneb Pocta Kenny Bollovi a Rodu Masonovi 
 Hrádek  VK 19.30 70 Kč, 30 Kč
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, www.divadlosumperk.cz. 

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Karel Brabec: Grafi ka a kresba Výstava trvá do 4.7.
Městská knihovna Jana Čižmářová - Obrazy v písku (fotografi e) 
 Výstava trvá do 23.6. 
 Luděk Kučera: Háj Vernisáž výstavy fotografi í, 
 která potrvá do 31.8., proběhne 24.6. v 17 hodin.
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)

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

ZUŠ ŠUMPERK
17.6. v 17 hodin v klášterním kostele  Slavnostní vyřazení absolventů
 ZUŠ Šumperk
Do 21.6. v odpoledních hodinách v Langrově 34  Zápis do nehudebních oborů 
 - výtvarný, taneční
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, www.zus.sumperk.skolniweb.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
Do konce června každé pondělí, úterý,  Mateřské centrum
čtvrtek a pátek vždy od 9 do 12 hodin  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každé sudé úterý od 9 do 11 hodin 
v Klubu důchodců 
Každou středu od 10 do 11 hodin  Aktivity pro seniory: Trénovaní paměti
v Klubu důchodců    
24.6. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hraje Mirox
25.6. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Vašek a Petr
29.6. od 16 hodin  Klub fi latelistů
2.7. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Staří kamarádi
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. Mateř-
ské centrum Babouček je v červenci uzavřeno.

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
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402  395, FS = farní středisko, 
Kostelní nám. 4.

DIVADELNÍ KLUB SUTEREN LOUNGE
17.6. od 18.30 hodin  V band Velké Losiny
24.6. od 18.30 hodin  Swing Q Šumperk
26.6. od 18.30 hodin  Posezení u cimbálu  Hraje Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky
Bližší informace: Suterén-lounge, divadelní klub, Komenského 3, www.h-club.cz.
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DDM U RADNICE
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 Charitativní akce
v tělocvičně Gymnázia  
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.
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.
23.6. na Krásném  Waldorfská iniciativa - Jánská slavnost
 na Krásném 
 Inf. na waldorf-sumperk.webnode.cz.
26.6. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurz malby - zátiší Vede H. Kalivodová,
  inf. R. Večeřová, tel.č. 777 216 332, 
 romana.vecerova@seznam.cz, 
 záloha do 21.6.
26.6. od 14 hodin v kuchyňce ve 2. patře Indické vaření Vede Anju Agrawal, 
 rezervace míst a platba zálohy do 23.6. 
 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.

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

REFERENTA NA ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, 
KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 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 pedagogického směru 
Požadavky pro podání přihlášky: znalost problematiky školství v oblasti výkonu 
státní správy a samosprávy * organizační schopnosti * komunikační dovednosti, 

samostatnost, fl exibilita * znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů * zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů * získaná zvláštní odborná způsobilost na úseku školství vítána

* znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů * 

občanská a morální bezúhonnost * dobrá znalost práce na PC a 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
Hlavní zaměření činnosti: vedení organizačně správní agendy základních škol 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností * konzultační a poradenská 
činnost v ucelené odborné oblasti základního školství * vyřizování přestupků 
na úseku školství v obvodu obce s rozšířenou působností * zajišťování správy 

rejstříku škol a školských zařízení v územním celku
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk 

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. 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 1.9. 2010 nebo dle 

dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 
k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 25.6. 2010. Informace k pozici 

podá Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, 
Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 231.

„ZUŠka“ přijímá výtvarníky a tanečníky
Výtvarný a taneční obor Základní 

umělecké školy v Šumperku přijímá 
nové žáky na školní rok 2010/2011. 
Zájemci se mohou do těchto oborů 
zapsat do pátku 25. června.

Do výtvarného oboru se mohou 
přihlásit žáci a studenti všech věko-
vých kategorií. Zájemci o budoucí 
studium na střední či vysoké škole 
s výtvarným zaměřením jsou připra-
vováni k talentovým zkouškám - nej-
lépe s dostatečným časovým před-

stihem. Taneční obor přijímá děti 
od čtyř let. Pod odborným vedením 
zde získávají předpoklady i k další-
mu studiu na konzervatoři.

Zápis do obou oborů probíhá do 
25. června v pracovní dny vždy od 
14 do 18 hodin v budově v Langro-
vě ulici 34 (naproti restauraci Koru-
na, vchod do zahrady vedle lékárny 
U krále Jiřího). Bližší informace lze 
získat v odpoledních hodinách i tele-
fonicky na čísle 583 213 678. -ak-

Armáda spásy slaví dvacáté výročí
Armáda spásy je křesťanská církev, 

jejímž posláním je šířit dobrou zprávu 
o Ježíši Kristu slovem i skutkem. Svůj 
praktický zájem a péči o lidské potřeby 
bez ohledu na rasu, vyznání, postave-
ní, barvu pleti, pohlaví či věk prokazuje 
v České republice letos již dvacátým ro-
kem. 

Armádu spásy založil v Londýně roku 
1865 metodistický kazatel William Booth. 
I když šlo původně o církevní hnutí, brzy 
se duchovní služba Armády spásy rozšíři-
la o službu sociální. Dnes působí Armáda 
spásy ve sto dvaceti zemích světa, přičemž 
vždy vychází z potřeb konkrétní země.  

Do Československa přišla Armáda 
spásy poprvé na pozvání prezidenta Ma-
saryka v roce 1919 a rychle rozvinula oba 
rozměry své práce - církevní službu a péči 
o potřebné na okraji společnosti. Poté, co 
přečkala obtížnou dobu okupace v letech 
1939 až 1945, byla její činnost nejprve 
omezena a nakonec zcela ukončena ko-
munistickým režimem. Po dlouhých 
letech perzekuce členů Armády spásy 
a skryté, partyzánské činnosti dochází 
v říjnu 1990, tentokrát na pozvání prezi-
denta Václava Havla, k ofi ciálnímu obno-
vení její práce. 

Aktivity Armády spásy se od té doby 
rozšířily do celkem devíti měst České 
republiky - Karlových Varů, Prahy, Brna, 
Ostravy, Havířova, Opavy, Krnova, Pře-
rova a Šumperka. Služby, které Armáda 
spásy v těchto městech poskytuje, zahr-
nují oblast duchovní i sociální. V součas-
né době provozuje na našem území více 
než pět desítek sociálních služeb pobyto-
vého, ambulantního i terénního charakte-
ru. Jedná se především o azylové domy, 
noclehárny, nízkoprahová denní centra, 
sociálně aktivizační programy pro děti 
a mládež, sociálně aktivizační programy 
pro seniory a zdravotně postižené, níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež, 
domov se zvláštním režimem, dům s ná-
slednou péčí a terénní služby. Spolupra-
cuje také na poli výkonu alternativních 
trestů, socializačních probačních progra-
mů a ve vězeňské péči. 

V Šumperku zahájila Armáda spá-
sy svou činnost otevřením Azylového 
domu a noclehárny pro muže v únoru 
roku 2000. V roce 2008 byly tyto služby 
zpřístupněny i ženám. V současné době 

je uživatelům těchto služeb v obou zaříze-
ních k dispozici sedmapadesát lůžek, z to-
ho jedenatřicet v azylovém domě a dvacet 
šest v noclehárně. Ta je v okrese Šumperk 
ojedinělým zařízením svého druhu, azy-
lový dům pak jediným v celé spádové ob-
lasti Šumperska. Posláním noclehárny je 
nabízet lidem bez přístřeší pomoc a pod-
poru v jejich snaze svou nepříznivou situ-
aci řešit, a to poskytnutím noclehu, teplé 
polévky, hygienického zázemí a sociální-
ho poradenství. 

Azylový dům Armády spásy poskytuje 
ubytování, stravu a sociální poradenství 
lidem, kteří se z různých příčin ocitli v tí-
živé životní situaci spojené se ztrátou do-
mova. Cílem individuální sociální práce 
je zabránit dalšímu sociálnímu propadu 
uživatelů a napomáhat jejich opětovné-
mu začlenění do většinové společnosti. 
Sociální práce se u každého uživatele 
řídí pomocí písemného individuálního 
plánu. V počátcích pobytu pracujeme 
především na stabilizaci psychické i fy-
zické situace uživatele. Aktivním denním 
programem zároveň s dostatkem volné-
ho osobního času se snažíme předcházet 
stagnaci a riziku rezignace uživatele na 
změnu. Všichni zájemci se mohou účast-
nit volnočasových aktivit či využít pomo-
ci duchovních pracovníků Armády spásy. 
V rámci pracovně-aktivizačních progra-
mů se uživatelé Armády spásy podílejí na 
úklidu města. 

Počátky duchovní práce Armády spásy 
v Šumperku spadají do roku 2005, při-
čemž sboroví důstojníci Armády spásy 
jsou trvale umístěni v Šumperku až od 
roku 2007. Sbor nabízí zájemcům a čle-
nům standardní křesťanské programy, 
kterými jsou bohoslužby, biblické hodiny, 
rodinná setkávání, pastorační rozhovory, 
duchovní a další pomoc pro potřebné. 

Šumperská Armáda spásy provozuje 
již devátým rokem velkokapacitní výva-
řovnu, jež v současné době produkuje na 
tři sta porcí jídel denně. Obědy rozváží 
do širokého okolí, především seniorům. 
Centrum sociálních služeb Armády spásy 
v Šumperku umožňuje výkon alternativ-
ních trestů a již druhým rokem realizuje 
projekt podporovaného zaměstnávání, 
v jehož rámci našlo práci deset lidí bez 
domova. David Jersák, vedoucí centra 
 sociálních služeb AS v Šumperku
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