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Děti v šumperských školách vystřídali řemeslníci
Sedm dní si již užívají prázdnin děti 

dvou šumperských základních škol, 
jež se nacházejí v ulicích Dr. E. Beneše 
a 8. května. Vysvědčení dostaly s týden-
ním předstihem, ve školních budovách 
je totiž vystřídali řemeslníci. Žákům zbý-
vajících tří „základek“ pak odstartovaly 
prázdniny pár dnů později - v pondělí 
28. června. Také jejich školy ožily začát-
kem tohoto týdne stavebním ruchem.

Letošní prázdniny se nesou na všech 
šumperských základních školách ve 
znamení rekonstrukce. Na snížení ener-
getické náročnosti hned dvou školních 
komplexů v ulicích Dr. E. Beneše a Šu-
mavské se městu letos podařilo získat 
dotace z evropských a státních fondů. 
V budovách je potřeba vyměnit okna 
a nutné je i kompletní zateplení střech 

Jako jedněm z prvních školáků rozdala v Šumperku vysvědčení Lenka Pulterová, jež učí na I. ZŠ v ulici Dr. E. Beneše. Všechny 
své prvňáčky pochválila a zdůraznila, že prázdniny jsou především o odpočinku.

a obvodových plášťů budov. Práce při-
tom budou pokračovat i po prázdninách 
za plného školního provozu a s dokon-
čením se počítá příští rok v srpnu.

Opravy probíhají také v dalších třech 

školních budovách. Elektroinstalace 
a osvětlení procházejí „generálkou“ ve 
škole ve Vrchlického ulici, oprava vzdu-
chotechniky pak čeká školní jídelnu v lo-
ni kompletně zatepleném objektu školy 

ve Sluneční ulici. Stavebním ruchem pak 
opět ožila budova základní školy v ulici 
8. května. Ta letos pokračuje v druhé eta-
pě rekonstrukce elektroinstalace.  
 Foto a text Z. Kvapilová

Netradiční dárek v podobě typických 
afrických svící dostala paní učitelka od 
Dominika Grézla. Ten stráví prázdni-
ny i první dny nového školního roku na 
rodném kontinentu - v exotické Africe.

Škola končí - vytoužené prázdniny dětem z I. základní školy začínají!

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

Doprava luxusním busem pouze 1.500,-
děti do 12 let 1.000,-

DOPRAVA BUSEM BEZ  PŘESTUPŮ PŘÍMO 
NA  MÍSTO - K PAVILONU !

05.7. - 13.7. 6.990,- 5.990,-
12.7. - 21.7. 7.490,- 5.990,-

Inzerce
724 521 552

Inzerce
724 521 552
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Letem šumperským zastupitelským světem

Šumperská radnice chce v sezoně 
2010/2011 opět podpořit místní muž-
ský hokej, který letos sestoupil z první 
do druhé ligy. „Zelenou“ tomuto plá-
nu dali na svém červnovém zasedání 
zastupitelé, kteří společnosti Hokej 
Šumperk 2003, s.r.o schválili veřejnou 
fi nanční podporu ve výši dva miliony 
sto tisíc korun. Stejně jako v uplynu-
lém roce, kdy mohli hokejisté počítat 
s částkou o čtyři sta tisíc vyšší, musí 
i letos společnost do konce září pro-
kázat, že sehnala potřebné sponzory, 
a má tak zajištěné fi nancování. Pokud 
městu nepředloží uzavřené smlou-
vy se sponzory, jež pokryjí náklady 
hokejistů ve výši minimálně sedmi 

milionů korun, peníze od radnice 
nedostane. Současně se společnost 
musí zavázat, že městu zpřístupní své 
účetnictví a na požádání mu kdykoliv 
umožní fi nanční kontrolu.

Šumperk chce domácí mužstvo 
opět motivovat i k dobrému umístě-
ní. Za vítězství v druholigovém fi nále 
má mužský tým slíbeno dalších dvě 
stě tisíc, za návrat do první ligy po 
kvalifi kaci či baráži pak tři sta tisíc 
korun.

Po letošním jarním sestupu z prv-
ní hokejové ligy budou šumperští 
hokejisté hrát podzimní druholigová 
utkání ve skupině Východ pod vede-
ním kouče Radka Kučery, který pů-
sobí i jako sportovní manažer. První 
přípravný zápas by přitom měli Draci 
odehrát v úterý 10. srpna na zimním 
stadionu v Kravařích se Slezanem 
Opava.

Mužský hokej město podpoří i v příští sezoně

 Ilustrační foto -jk-

Bezpečné 
přecházení zajistí 

přechodový ostrůvek

Bezpečnost chodců a cyklistů 
chce v místě stávajícího přechodu 
v Jesenické ulici směrem z ulice 
U Potoka příští rok zvýšit šumper-
ská radnice. V souvislosti s opravou 
tamního mostu přes potok Te-
menec, kterou plánuje Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, chce na značně 
frekventované komunikaci vybu-
dovat přechodový ostrůvek, který 
bude v noci osvětlený. Záměru dali 
„zelenou“ na svém červnovém jed-
nání i zastupitelé, kteří zmíněnou 
investiční akci schválili a uložili 
radním, aby do rozpočtu příštího 
roku zapravovali sto čtyřiaosmde-
sát tisíc korun na zpracování pro-
jektu a vlastní realizaci.

Bezpečnost na přechodu v Jesenic-
ké ulici směrem z ulice U Potoka 
příští rok zvýší přechodový ostrů-
vek.  Foto: -zk-

Zastupitelstvo Města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 17. června 
2010:

* vzalo na vědomí časový a obsahový 
program schůzí Rady města v době od 
července do podzimních komunálních 
voleb a současně schválilo na stejné ob-
dobí časový a obsahový program svých 
zasedání. V následujících čtyřech mě-
sících se tak radní i zastupitelé sejdou 
třikrát. Nejbližší řádné jednání Zastupi-
telstva je naplánováno na 16. září. Mi-
mořádně se však zastupitelé sejdou již 
začátkem prázdnin - v pondělí 12. čer-
vence.

* schválilo pokyny pro zpracování 
návrhu územního plánu Šumperka, 
jejichž součástí je i tabulka vypořádání 
stanovisek a připomínek uplatněných ke 
konceptu územního plánu města a návrh 
jejich řešení, který schválili zastupitelé 
letos v dubnu. Na základě pokynů zho-
toví brněnská fi rma Knesl-Kynčl do pěti 
měsíců návrh územního plánu. „Návrh 
územního plánu se bude opět veřejně 
projednávat a kdokoli bude moci podá-
vat námitky a připomínky. Nový územní 
plán by pak měl být schválen přibližně 
v druhé polovině příštího roku. Do té 
doby platí plán stávající,“ uvedla vedou-
cí oddělení územního plánování šum-
perské radnice Ivana Kašparová.

* vzalo na vědomí zprávu o plnění 
plánu investiční výstavby ke konci le-
tošního května. Bližší informace k in-
vesticím v některém z příštích čísel.

* vzalo na vědomí zprávu o naklá-
dání s odpady v loňském roce a plán 
hospodaření na rok letošní. Bližší infor-
mace v příštím čísle.

* vzalo na vědomí zprávu o stavu 
životního prostředí v Šumperku v loň-
ském roce. Předložený materiál vychází 
z hodnot naměřených na monitorovací 
stanici, jež se nachází ve dvoře městské 
úřadovny v Jesenické ulici. Přehled uka-
zuje, že průměrné koncentrace oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu ne-
překročily stanovené imisní limity ani 
při hodinovém průměru. Horší situace 
byla, stejně jako loni, v případě poléta-
vých prachových částic PM10. „Povolený 
limit koncentrace polétavého prachu byl 
při čtyřiadvacetihodinovém průměru 
loni překročen celkem šestašedesátkrát, 
což je téměř dvojnásobné překročení 
přípustné četnosti za rok. Tyto hodnoty 
byly naměřeny zejména na jaře v okolí 
komunikací,“ uvedl vedoucí odboru 
životního prostředí šumperské radnice 
Stanislav Ficnar, podle něhož byla loni 
průměrná roční teplota 10,2 °C a prů-
měrně spadlo 452 mm srážek. Kromě 
zmíněných veličin se na monitorovací 
stanici měřily také další hodnoty, jako 
jsou vlhkost, tlak, sluneční svit a také 
rychlost a směr větru. 

* schválilo přidělení fi nančních čás-
tek nad padesát tisíc korun určených 
na dotace z městského rozpočtu na 
činnost organizací působících v sou-
těžích výkonnostního sportu seniorů 
a juniorů pro rok 2010. Podrobné infor-
mace v příštím čísle.

* schválilo vyčlenění fi nančních 
prostředků z rozpočtu města na 
předfi nancování a spolufi nancování 
projektu nazvaného „Temenické děti 
- mají si kde hrát?“. Žádost o dotaci 

z Evropské unie v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Mora-
va podala na tento projekt Základní 
škola ve Sluneční ulici. Projekt, který 
počítá s vybudováním dětského hřiště 
a relaxační zóny, jež by sloužily ne-
jen žákům školy, ale i celé veřejnosti 
z místní části Temenice, postoupil do 
druhého kola hodnocení a škola musí 
nyní doložit, že má zajištěno fi nanco-
vání a předfi nancování. Celkové ná-
klady projektu jsou odhadovány na 
2,38 milionu, z pětaosmdesáti procent 
by je přitom měla pokrýt evropská 
dotace a zbývajících asi tři sta pade-
sát sedm tisíc by mělo jít z prostředků 
města (asi 321 tisíc) a školy (asi 35 ti-
síc). Vedení školy se proto obrátilo na 
radnici se žádostí o poskytnutí půjčky 
na předfi nancování celého projektu, 
a to příští rok. Zastupitelé tak škole 
schválili poskytnutí bezúročné půjč-
ky ve výši 2 380 203 Kč a poskytnutí 
příspěvku ve výši 321 327 Kč, jenž 
představuje podíl města na spolufi -
nancování.

* stanovilo počet členů Zastu-
pitelstva města pro volební období 
2010- 2014 na sedmadvacet. Zachován 
tedy zůstane současný stav.

* schválilo uzavření partnerské 
smlouvy s obcemi, jež se chtějí zapojit 
do projektu „Technologické centrum, 
elektronická spisová služba a vnitřní 
integrace úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností Šumperk“. Z šestatřiceti obcí, 
které spadají do správního území 
Městského úřadu Šumperk, projevilo 
zájem o úložiště dat šestadvacet, o spi-
sovou službu pak osmnáct obcí.

* schválilo uplatnění požadavku na 
zastavování rychlíku R 441 Excelsior 
v železniční stanici Zábřeh na Mora-
vě do nového jízdního řádu grafi konu 
vlakové dopravy 2010/2011 z důvodu 
zlepšení dopravní obslužnosti regio-
nu. Pokračování na str. 6

Během pěti měsíců 
vybralo město na

 daních a poplatcích 
sto šest a půl milionu

Zprávu o vývoji daňových a ne-
daňových příjmů od obyvatelstva 
vzali ve čtvrtek 17. června na vědomí 
šumperští zastupitelé. Ke konci letoš-
ního května vybrala místní radnice 
na daních, správních a místních po-
platcích 106,526 milionu korun. To 
je ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku o 3,842 milionu méně. 
K poklesu došlo očekávaně u daní 
- z loňských 95,376 na 93,620 milio-
nu. „Rozhodující bude příští měsíc, 
kdy se projeví odvody podnikatelů, 
kterým zpracovávají přiznání daňo-
ví poradci. Zatím tedy není důvod 
ani k přehnanému optimismu, ani 
k přehnanému pesimismu. Stávající 
přehled nám umožňuje fi nancová-
ní všech akcí, jež jsou rozpracované 
a které chceme zrealizovat,“ řekl za-
stupitel a předseda Finančního výbo-
ru František Merta.

Na správních poplatcích vybrala 
radnice během prvních pěti měsíců 
letošního roku 3,260 milionu (loni 
3,323). Místní poplatky, jež zahrnují 
platby za komunální odpad, psy, uží-
vání veřejného prostranství, výherní 
hrací automaty, ze vstupného, po-
platky za vjezd motorových vozidel, 
část výtěžku z VHP a také poplatky 
za zkoušky z odborné způsobilosti 
řidičů, se na konci letošního května 
zastavily na částce 6,947 milionu, což 
je v porovnání s loňskem o 1,849 mi-
lionu méně. Nedaňové příjmy pak 
dosáhly 2,699 milionu korun, loni 
přitom byla tato částka o sto sedm-
desát čtyři tisíce vyšší.
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Šumperští vyznavači kvalitní filmové podívané 
se mají nač těšit. Místní kino Oko totiž postupně 
přejde od projekce z klasického filmového pásu na 
digitální projekci a divákům navíc umožní sledová-
ní filmů v tzv. 3D rozlišení se speciálními brýlemi. 
Ty si filmoví fanoušci premiérově nasadí ve čtvrtek 
15. července. Promítat se bude rodinný animovaný 
film v českém znění Shrek: Zvonec a konec.

„Jde opravdu o atraktivní a zcela nový zážitek 
z prostorové filmové projekce. Jsem proto moc 
ráda, že ho od poloviny července bude moci na-
bídnout i naše kino. Digitalizace ovšem nezname-
ná konec promítání z klasického filmového pásu. 
Mnohé snímky se budou ještě nejméně dva roky 
dodávat na filmových kopiích,“ říká ředitelka je-
diného šumperského biografu Zdena Holubářová. 
Instalace nových technologií si podle ní vyžádá tří-
denní pauzu v promítání. Kino tak bude zavřeno 
od pondělí 12. do středy 14. července, v provozu 
zůstane v tyto dny pouze pokladna. 

Speciální brýle pro sledování filmů v 3D rozlišení 
si šumperští diváci poprvé nasadí ve čtvrtek 15. čer-
vence. „Brýle obdrží návštěvníci kina u vchodu do 
foyer a po představení je vrátí u východu ze sálu. 

Pokud je náhodou někdo zapomene odevzdat, měl 
by tak učinit co nejdříve. Nelze je totiž použít k ji-
nému účelu než pro projekce v kině,“ upozorňu-
je ředitelka a podotýká, že 3D brýle lze používat 
v kombinaci s brýlemi dioptrickými.

Prvním filmem, do jehož děje „vtáhnou“ diváky 
právě speciální brýle, bude komedie Shrek: Zvonec 
a konec. Kino Oko ji bude hrát od čtvrtku 15. do 
středy 21. července v 16.30 a v 19 hodin, od čtvrtku 
22. do úterý 27. července pak v 17 hodin odpoled-
ne. „Vstupenky na tento animovaný film, který je 
uváděn v českém znění, začínáme prodávat za sto 
padesát korun ve čtvrtek 1. července. V ceně je 
zahrnut i třicetikorunový manipulační poplatek 
za brýle,“ vysvětluje Holubářová. Vyšší vstupné se 
podle ředitelky kina odvíjí od nákladů na digitál-
ní projekci s 3D technologií. Ta je mnohonásobně 
nákladnější než projekce z klasického filmového 
pásu. „Vstupné závisí také na tom,jak je daný titul 
atraktivní a zda jde o premiéru. Pohybuje se tak od 
sto deseti do sto sedmdesáti korun,“ uzavírá Holu-
bářová. -zk-

Filmová vlna přináší 3D i do kina OkoZastupitelé se sejdou 
začátkem prázdnin 

Druhé červencové úterý se sejdou k mimořádné-
mu jednání šumperští zastupitelé. Zabývat se budou 
předfi nancováním dvou projektů místních základ-
ních škol - škola v ulici 8. května zažádala o peníze 
z Regionálního operačního programu Střední Mora-
va na projekt nazvaný „Škola jazykům otevřená“, 
škola v ulici Šumavské pak podala v rámci stejného 
programu projekt nazvaný „Jedenadvacáté století 
míří do Šumperka - modernizace učeben ZŠ“. Chy-
bět nebudou ani fi nanční a majetkoprávní záležitosti 
města. Jednání začíná v úterý 13. července v 16 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Probíhá další kolo
výměny „řidičáků“

Přestože se konec roku může zdát daleko, lidé z odbo-
ru dopravy šumperské radnice vyzývají již nyní k výmě-
ně řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000. Vyměnit je musejí za nové průkazy 
evropského typu nejpozději do 31. prosince letošního 
roku. Výměna je ve většině případů bezplatná.

Žadatelé musejí předložit občanský průkaz, starý 
„řidičák“, barevnou nebo černobílou fotografi i o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm a vyplněnou žádost o vydání ři-
dičského průkazu. Formuláře žádostí jsou k dispozici 
na registru řidičů odboru dopravy a vzor tiskopisu je 
zveřejněn na www.sumperk.cz v oddílu Městský úřad 
Šumperk - Formuláře a tiskopisy. Žádosti přijímá 
odbor dopravy v kanceláři č. 122 v přízemí přístav-
by městské úřadovny v Rooseveltově ulici čtyři dny 
v týdnu. V pondělí a středu je otevřeno od 8 do 12 ho-
din a od 12.45 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek pak od 
8 do 12 hodin a od 12.45 do 15 hodin. Více informací 
lze nalézt na webových stránkách www.vymentesiri-
dicak.cz. -zk-

Park ozvláštnil biotop, děti lákají herní prvky
„Omlazovací kúrou“ prošly v uply-

nulém půldruhém roce Sady B. Marti-
nů. Na jejich revitalizaci a následnou 
dvouletou údržbu získal Šumperk pe-
níze od Evropské unie v rámci Ope-
račního programu životní prostředí. 

Sady B. Martinů, jež se nacházejí 
mezi ulicemi J. z Poděbrad, Vítěznou 
a Gen. Svobody u Kaufl andu, mají za 
sebou náročnou proměnu. „Po skáce-
ní vytipovaných stromů a terénních 
úpravách jsme loni na jaře zrealizovali 

vlastní výsadbu, na kterou navázala 
úprava trávníků,“ uvedla Marta Na-
vrátilová ze společnosti Údržba zeleně 
a parků, jež vyšla vítězně z výběrové-
ho řízení na dodavatele prací, a do-
dala, že lokalitu dnes krášlí na šest 
desítek stromů a osm set šedesát keřů. 
„Zahradní architekt zvolil čtyři druhy 
keřů, určených zejména jako podsad-
ba stromů. Napomáhají tak zejména 
optickému uzavření parku,“ podotkla 
Navrátilová.

Souběžně s ulicí Vítěznou vyrostla 
alej jasanů, podél ulice J. z Poděbrad 
se vysázely červené třešně, chodník 
vedoucí parkem olemovaly okrasné 
jabloně a nechybějí ani solitérní stro-
my. Milovníci zeleně zde tak mohou 
najít šest bříz bělokorých, čtyři lípy 
srdčité, tři platany, třináct jasanů, 

dvanáct okrasných jabloní „Golden 
Hornet“, tři javory babyka a pět ja-
vorů mléčných, jeden liliodendron 
a osm dubů. Jednou ze zajímavostí je 
biotop tvořený kameny a kmeny bříz 
s popínavými rostlinami. Mimo pro-
jekt, jenž byl zaměřen výlučně na ze-
leň, pak místní radnice z vlastní kasy 
uvolnila fi nance na osazení nových 
lamp, vydláždění hlavního spojova-
cího chodníku a kromě nového mo-
biliáře zde rozmístila také několika 
herních prvků pro děti.

Revitalizace „staronového“ par-
ku, jež přišla na 2,2 milionu korun, 
byla součástí projektu, jenž zahrno-
val i „omlazení“ stromořadí v ulici 
8. května. Zde nahradily sloupovité 
topoly, které již ohrožovaly své oko-
lí, ptačí třešně. Náklady na obě akce, 

včetně zpracování projektů, dosáh-
ly částky 3,029 milionu. Evropská 
unie přitom poslala do Šumperka 
1,994 milionu, Státní fond životního 
prostředí pak dotaci ve výši sto čtr-
náct tisíc korun. -zk-

Park B. Martinů sec během uplynulých 
měsíců proměnil k nepoznání. Foto: -zk-

Velkou radost z nového parku mají pře-
devším rodiče. Se svými dětmi zde mohou 
využít volný čas.  Foto: -zk-

Používání 3D brýlí má svá pravidla. Lze je užít i v kom-
binaci s brýlemi dioptrickými.

Shreka v 3D kvalitě mohou diváci v Šumperku zhléd-
nout od 15. do 27. července.  Foto: archiv
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Nemocnice pořídila 
moderní operační stůl

Šumperská nemocnice pořídila ne-
dávno nový elektrický operační stůl za 
bezmála 1,3 milionu korun. Mimořád-
ně dobře polohovatelný stůl tvořený 
čtyřmi segmenty umožňuje lékařům 
operovat pacienta vážícího až tři sta 
padesát kilogramů. 

Stůl, jenž plně propouští rentgenové 
záření, slouží zejména pro provádě-
ní urologických zákroků za asistence 
pojízdného rentgenového přístroje 
s C-ramenem. „Stůl je unikátní díky 
systému fi xace a polohování dolních 
končetin při urologických, gynekolo-
gických a náročných vyšetřeních uro-
genitální oblasti. Navíc méně zatěžuje 
pacienty a zjednodušuje práci sálového 
personálu,“ vysvětlil vedoucí oddělení 
zdravotnické techniky šumperské ne-
mocnice Petr Brož. Předností je podle 
něj i jednoduchá manipulace a mož-
nost dálkového ovládaní samostatné-
ho pojezdu celého stolu i s pacientem. 
Nový elektrický operační stůl přitom 
nahradil původní mechanický. -red-

Lidé se na Lužích 
opět bavili

Show Rádia RUBI, tombola, armád-
ní a hasičská technika, občerstvení 
a mnohé další čekalo na všechny, kteří 
v sobotu 12. června zamířili na základ-
nu civilní ochrany na Lužích. Místní 
radnice zde již popáté uspořádala zá-
bavné odpoledne pro „malé i velké“, 
zaměřené na prevenci úrazů a civilní 
ochranu. Letos ho navíc spojila s „na-
rozeninovou“ oslavou Armády spásy, 
jež v areálu sídlí. 

Během zábavného odpoledne si 
mohli lidé vyzkoušet zdravotnickou 
první pomoc, poradit se s pracovnice-
mi Zdravotního ústavu, prohlédnout 
si techniku hasičů, armády či odtahové 
služby a seznámit se s činností měst-
ských strážníků. Využít mohli rovněž 
poradny pro řidiče a bezpečnost sil-
ničního provozu a s pomocí uživatelů 
občanského rádia CB si jejich techniku 
vyzkoušet.

Své dveře otevřela příchozím i Ar-
máda spásy, která v areálu na Lužích 
sídlí a jež si letos připomíná dvacáté 
výročí obnovení své činnosti v České 
republice. Zájemci si mohli prohléd-
nout Centrum sociálních služeb Ar-
mády spásy, azylový dům pro bezdo-
movce či humanitární sklad.

„Již několik let se snažíme zapojit 
do informačně osvětových akcí z ob-
lasti civilní ochrany nejen školy, ale 
také širokou veřejnost. Zaměřujeme 
se přitom na témata, která se dotý-
kají běžného života a mají spojitost 
s mimořádnými událostmi a civilní 
ochranou,“ uvedl Jiří Skrbek z oddě-
lení Bezpečnostní rady města a při-
pomněl, že pořádání akce se neobe-
jde bez pomoci dobrovolníků civilní 
ochrany města, kteří mají „na triku“ 
přípravu, zabezpečení i závěrečný 
úklid. „Za to jim patří poděkování,“ 
zdůraznil Skrbek.  -red-

Senioři a zdravotně postižení 
sportovali

Senioři a lidé se zdravotním posti-
žením změřili své síly během spor-
tovních her, jež pro ně uspořádala 
šumperská společnost Pontis ve spo-
lupráci s místní Střední zdravotní 
školou. Netradiční sportovní klání, 
zakončené odpoledním zábavným 
programem, se poslední červnovou 
středu odehrávalo na travnaté ploše 
za Společenským střediskem Sever 
v Temenické ulici.

„Loni proběhly hry u DPS Alžběta, 
letos jsme zvolili středisko Sever. Dů-
vodem bylo letošní značně proměnlivé 
počasí. Pokud by začalo pršet, Sever 
nabízí z hlediska kapacity lepší záze-
mí,“ uvedla vedoucí oddělení služeb 
pro seniory společnosti Pontis Boh-
dana Březinová. Soutěžící podle ní 
byli zpočátku prostředím, v němž se 
hry konaly, trošku zaskočeni. „S naší 
pomocí ale všechny disciplíny skvěle 
zvládli,“ podotkla Březinová. 

Čtyři desítky soutěžících ze šum-
perských Domů s pečovatelskou 
službou Markéta a Alžběta, Denního 
centra pro dospělé Matýsek, míst-
ního Domova důchodců a z dalších 
tří obdobných zařízení z okolí si tak 
vyzkoušely za asistence budoucích 
zdravotníků svou zdatnost v pěti ne-
tradičních disciplínách. Trénovali 
nejen manuální zručnost, kterou pro-
věřilo vázání mašlí na čas či skládání 
tangrami, ale také sportovního ducha. 
Nechyběly takové sportovní disciplíny 
jako mölkky, střílení z praku či fouká-
ní šipek na terč. „Jednotlivé aktivity 
se snažíme vytvářet tak, aby se moh-
li zapojit všichni uživatelé s různým 
zdravotním postižením. Sportovní 
hry navíc nechápeme jako měření sil, 
ale jako setkávání,“ vysvětlila vedoucí 
oddělení.

Letošní soutěžení seniorům zpří-
jemnilo slunečné počasí, takže si her 
opravdu užívali. Pořadatelé navíc 
ocenili i první tři vítězná družstva, 
která tvořili obyvatelé místní Alžbě-
ty, seniorky z Bohdíkova a obyvatelé 
„dépéesky“ z Loučné nad Desnou, 
a také jednotlivé sportovce. Tečkou 
za sportovním kláním pak byl odpo-
lední program, v němž nechybělo ani 
vystoupení mažoretek - seniorek. -zk-

Armáda spásy oslavila své 
narozeniny s veřejností

Řadou zajímavých aktivit oslavila 
v Šumperku své dvacetileté působe-
ní v České republice místní Armá-
da spásy. Ta poskytuje své služby ve 
městě více než deset let a dnes zde 
provozuje azylový dům a noclehárnu, 
která je již dva roky určená i pro ženy, 
Centrum sociálních služeb, humani-
tární sklad a také velkokapacitní vý-
vařovnu, jež rozváží jídlo do širokého 
okolí.

„Jsem velmi rád, že Armáda spásy 
v Šumperku působí. Výrazně změnila 
způsob péče o lidi, kteří se ocitli v tíži-
vé životní situaci. To má samozřejmě 
vliv i na ostatní organizace zaměřené 
na sociální oblast,“ řekl u příležitos-
ti zahájení putovní výstavy mapující 
historii Armády spásy šumperský 

starosta Zdeněk Brož a připomněl 
počátky spolupráce, jež byly spojeny 
s vytvořením svazku obcí Luže, který 
na činnost této charitativní organiza-
ce přispíval. „Svazek se bohužel rozpa-
dl, ale díky „osvícenému“ rozhodnutí 
našich zastupitelů jsme převzali jeho 
odpovědnost a provoz částečně fi nan-
cujeme,“ dodal Brož.

Spolupráci s místní samosprávou 
pochválil velící důstojník Armády 
spásy pro Českou republiku Michael 
R. Stannett. „Tvoříme jen jednu část 
dílku, druhým dílkem je radnice. 
Víme, že objem naší práce v Šumper-
ku roste a díky projektu tzv. Denní-
ho centra pro lidi bez přístřeší, který 
podporuje město i kraj, bude ještě vý-
znamnější,“ podotkl Stannett.

To, zda se nízkoprahové denní cen-
trum v Šumperku vybuduje, záleží 
mimo jiné na výsledku jednání s Čes-
kými drahami. Ty by měly pro tyto 
účely pronajmout část nevyužitých 
prostor poblíž místního vlakového 
nádraží, jež dříve sloužily jako sklad 
ošacení Českého červeného kříže. Pe-
níze nutné na stavební úpravy by po-
skytla šumperská radnice, finance na 
provoz pak chce Armáda spásy získat 
z grantů Olomouckého kraje.

Dvacet let, jež uplynuly od návra-
tu Armády spásy do České republiky, 
připomněla v Šumperku nejen pěti-
denní putovní výstava v historické 
budově radnice, ale také Den otevře-
ných dveří Armády spásy na Lužích 
a dvě zajímavé akce, jejichž dějištěm 
se uplynulou sobotu stala šumperská 
Hlavní třída. První z nich, Běh pro 
pomoc, spojila Armáda spásy s veřej-
nou humanitární sbírkou, druhá se 
pak nesla v duchu vytvoření národ-
ního rekordu „O nejdelší korálky“. 
„Nechceme slavit někde za zavřenými 
dveřmi, ale s lidmi. Tím, že na naše 
akce přišli, vyjádřili ochotu pomoci 
potřebným, a to je nejlepším dárkem 
k našim narozeninám,“ podotkla 
Jana Coufalová ze šumperské Armá-
dy spásy. -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Během červnové akce na Lužích si mohli 
děti i dospělí vyzkoušet kromě jiného po-
skytnutí první pomoci.      Foto: -pk-

Na seniory čekaly i sportovní disciplíny, 
mimo jiné mölkky.  Foto: -zk-

Své síly změřili senioři i ve foukání šipek 
na terč.  Foto: -zk-

Putovní výstavu mapující historii Ar-
mády spásy si mohli zájemci prohléd-
nout na šumperské radnici do minulého 
pátku.                                        Foto: -zk-
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Klášterní hudební slavnosti nabídnou opravdové chuťovky
Také letos v červenci ožije město 

festivalem klasické vážné hudby. Čtvr-
tý ročník Klášterních hudebních slav-
ností je již připraven. Hudbymilovná 
veřejnost se přitom může těšit na čtyři 
výjimečné koncerty, jež tradičně pro-
běhnou v prostorách šumperského 
klášterního kostela Zvěstování Pan-
ně Marii od 10. července do 1. srpna. 
Naplánovány jsou na nedělní večery 
a podle pořadatelů budou velkou hu-
dební událostí nejen pro Šumperk, ale 
pro celý Olomoucký kraj. 

Letošní Klášterní hudební slavnos-
ti zahájí v neděli 11. července úderem 
osmé večerní v prostorách klášterního 
kostela jedinečný soubor Clarinet facto-
ry. Ten není pro Šumperany neznámým 
tělesem, v rámci cyklu Klasika Viva zde 
vystupoval ještě pod názvem České kla-
rinetové kvarteto. „Originalitu souboru 
a jeho oblibu u pořadatelů i posluchačů 
dokládají pozvánky na prestižní hudeb-
ní podniky u nás i v zahraničí. Připomí-
nám namátkou Inalfa Festival v Ho-
landsku, XXII. mezinárodní jazzový 
festival Praha, Festival B. Martinů 
Polička, Sommer Festival Norimberk 
a podobně. Před sedmi lety pak podni-
kl soubor se zpěvačkou Janou Koubko-
vou kulturně hudební misi po Senegalu 
v Africe a v témže roce vystoupilo tehdy 
ještě České klarinetové kvarteto v Bru-
selu při prezentaci naší republiky jako 
kandidáta na vstup do Evropské unie,“ 
říká ředitel festivalu a tvůrce cyklu Kla-
sika Viva Roman Janků z Agentury J+D. 
Členové Clarinet faktory, kterými jsou 
Petr Valášek, Vojtěch Rýdl, Luděk Bou-
ra a Jindřich Pavliš, na sebe upozornili 
nejen změnou názvu, ale v poslední 
době především spoluprací s Lenkou 
Dusilovou nebo také společným muzi-
círováním s fenomenálním multiinstru-
mentalistou Bobbym McFerrinem při 
jeho prvních koncertech v Česku v loň-
ském roce. V červenci se přitom mohou 
šumperští posluchači těšit na skladby 
starých mistrů a vlastní tvorbu souboru 
v podání rozšířené verze souboru pod 
názvem Clarinet factory orchestra. 

Během druhého festivalového kon-
certu v neděli 18. července rozezní 
klášterní kostel od 20 hodin polský 
varhanní virtuos Waclav Golonka, ab-
solvent Hudební akademie v Krakově 

a vídeňské Hochschule für Musik, jenž 
se dnes věnuje i pedagogické činnosti 
na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a na 
zmíněné krakovské akademii. Repertoár 
tohoto nositele mnoha ocenění zahrnu-
je díla od raného baroka po současnost. 
„V programu šumperského koncertu za-
zní především skladby polského baroka, 
pro českého posluchače ne příliš známé, 
a také vlastní tvorba,“ podotýká Janků 
a prozrazuje, že polský varhaník si ke 
svému koncertu v rámci festivalu přizval 
trumpetistu Tomasze Ślusarczyka. 

Třetí koncert festivalu v neděli 
25. července bude svým způsobem 
opravdovou lahůdkou. V klášter-
ním kostele vystoupí od osmé večerní 
houslový virtuos a znalec houslařského 
umění Jaroslav Svěcený. Tato výrazná 
osobnost české hudební scény je známá 
jako proslulý popularizátor houslové 
hry, zejména jeho televizní, rozhlasové 
a koncertní projekty přitahují publikum 
všech věkových skupin. „Jaroslav Svěce-
ný je také uznávaným znalcem historie 
a stavby houslí. Jeho koncertní projekt 
pod souhrnným názvem „VIOLINO“ 
představuje mistrovské housle význam-
ných houslařů 17. až 20. století,“ připo-
míná ředitel festivalu. Posluchači se tak 
v Šumperku mohou těšit nejen na se-
tkání s mimořádnou hudební osobností 
a lákavý program složený z děl barokních 
mistrů, ale také na povídání o houslích. 
Hostem Jaroslava Svěceného bude navíc 
cembalistka Jitka Navrátilová, jež patří 
k významným českým umělkyním, kte-
ré reprezentují vynikající cembalovou 
školu renomované sólistky a pedagožky 
Zuzany Růžičkové na AMU v Praze. 

Také závěrečný koncert festivalu na-
bídne posluchačům nevšední zážitek. 
Dostaveníčko s madame de Pompa-
dour je název komponovaného hudeb-
ně-tanečního projektu, v němž se mísí 
hudba a tanec období vlády francouz-
ského krále Ludvíka IX. Nechybějí tak 
kostýmovaní tanečníci, rekonstrukce 
dobových tanců a vynikající hudba. 
„Program se skládá z tanců z různých 
oper a baletů J.B. Lul lyho, 
Andre Camp- r y h o 
a Pascalla C o -
lasse a tan- c ů 
z kome- d i e 
D e l l ’ a r - t e , 
které jsou re-
konstru-
o v a n é 
p o d l e 
originál-

ních grafi ckých záznamů tzv. Feuille-
tovy notace a předváděné v dobových 
kostýmech,“ popisuje Janků. Na kon-
certu, který proběhne v neděli 1. srpna 
opět od osmé večerní v klášterním kos-
tele, vystoupí taneční soubor Hartig 
a Ensemble Accento. „Taneční soubor 
Hartig se zabývá jako jediný v Čechách 
a na Slovensku tímto au-
tentickým reper- t o á r e m , 
jenž zrcadlí je- dinečné 
propojení hudby a tance ve 
velké éře Ludvika X I V. 

a dalších evrop-
s k ý c h 

dvo-
r ů , 
pro 

které byla hudební a taneční kultura 
Francie vzorem,“ dodává organizátor 
festivalu.

Vstupenky na jednotlivé koncer-
ty v rámci Klášterních hudebních 
slavností lze zakoupit v Regionál-
ním a městském informačním cen-
tru, jež sídlí v šumperském muzeu, 
tel.č.  583 214 000, a také v pokladně 
Domu kultury, tel. č.  583 214 276. 
K dostání jsou rovněž přímo v kance-
láři Agentury J+D, tel. č. 603 491 979, 
e-mail: info@agenturajd.cz. Bližší 
informace lze najít na www. agentu-
rajd. cz/khs. -zk-

Clarinet factory přiveze do Šumperka 
skladby starých mistrů i vlastní tvorbu.  
 Foto: archiv

Během druhého festivalového koncertu 
se představí varhanní virtuos z Polska 
Waclav Golonka.  Foto: archiv

Houslový virtuos a znalec houslařského 
umění Jaroslav Svěcený zavítá do Šum-
perka 25. července.  Foto: archiv

Dostaveníčko s madame de Pompadour 
je název komponovaného hudebně-ta-
nečního projektu, v němž se mísí hud-
ba a tanec období vlády francouzského 
krále Ludvíka IX.  Foto: archiv
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Kulturní okénko
Úsov láká 
na strašidelný labyrint 

Nová atrakce čeká na návštěvníky zámku Úsova. 
V jedné z nejstarších částí hradu, ve sklepení Vla-
šimského paláce, se mohou vydat do strašidelného 
labyrintu. „Jen ty nejodvážnější“ ním budou prová-
zet hrůzostrašné bytosti, jež se zde usídlily. Vstupné 
do celého Vlašimského paláce je 40 Kč, poloviční pak 
20 Kč. Při návštěvě celého zámku je Vlašimský palác 
součástí prohlídky a vstup do něj i do labyrintu je 
zdarma. -red-

Šumperské klavíristky 
opět zabodovaly

Žákyně klavírního oddělení šumperské Základní 
umělecké školy si připsaly další cenná ocenění. Po 
předních umístěních v celostátní soutěži pro kla-
vírní dua „Dvořákův Lipník“ přivezla šumperská 
klavírní dua ocenění z regionální soutěžní pře-
hlídky ve čtyřruční hře, která se konala 20. květ-
na v Olomouci. V I. kategorii dosáhly stříbrného 
pásma Hana Saxová a Michaela Pleyerová, ve III. 
kategorii získaly zlaté pásmo Kateřina Šebestová 
a Aneta Bočková. -jav-

Usnadňovaly práci, 
zpříjemňovaly volný čas

Romantiku staré techniky představí výstava na-
zvaná „Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný 
čas“. Připravili ji šumperští muzejníci a návštěvní-
ci si na ní uvědomí, že i technika má svoji historii 
a s ní spojené kouzlo zašlých časů.

Telefonní přístroje s otočným číselníkem, kla-
sické gramofony s jehlou a šelakovými deskami, 
kotoučové magnetofony, sifonové láhve, první opé-
kače topinek, vířivé pračky a odstředivky, černobílé 
televizory, fotoaparáty na film, diaprojektory, zvět-
šovací přístroje a mnohé další budou od čtvrtku 
1. července k vidění ve výstavní síni Vlastivědného 
muzea. Některé vystavované „svědky minulosti“ si 
navíc budou moci zájemci sami vyzkoušet. Verni-
sáž výstavy je naplánována na šestou hodinu pod-
večerní. -red-

Klub podvečerního čtení 
pořádá Prázdninovou nenudu

Půjčovna Sever Městské knihovny v Šumperku 
v Temenické ulici 5 pořádá spolu s Klubem podve-
černího čtení Leporelo již pátý ročník soutěží a her 
nazvaný Prázdninová nenuda. Od 1. července do 
31. srpna tak budou vždy v pondělí, úterý, středu 
a pátek v prostorách knihovny Sever v Temenické 
ulici probíhat nejrůznější soutěže, vědomostní kvi-
zy a hry, chybět nebude ani čtení knih a časopisů 
a počítačové hry, a to v čase od 9 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin. Pro děti z Baboučka bude připra-
vena knihovnička Broučci. Přijďte si zasoutěžit 
a bojovat o titul KRÁL - KRÁLOVNA NENUDA 
V. Bližší informace na www.knihovnaspk.cz/sever.
 -red-

Letem šumperským zastupitelským světem
Ze světa fi nancí

* ZM schválilo osmá rozpočtová opatření letošní-
ho roku, jež zohledňují 3,349 milionu na straně příjmů 
a 1,3 milionu korun na straně výdajů. Více než třímilio-
novou příjmovou částku přitom tvoří zvýšené nájemné za 
les z důvodu letošního zpracování kalamity z roku 2008. 
Ve výdajích se pak objevuje 1,3 milionu, jež dostanou 
Podniky města Šumperka na úpravy chodníků a pasportů 
v ulicích J. z Poděbrad, Revoluční, ČSA a v Sadech 1. máje. 
2,3 milionu, které město ušetřilo v rámci revitalizace uli-
ce J. z Poděbrad a přilehlého okolí, pak půjde na výměnu 
oken v budově mateřské školy v Evaldově ulici.

* ZM schválilo fi nanční spoluúčast města v letech 
2011 až 2012 při realizaci projektu Chceme bydlet 
a pracovat jako vy, jenž zpracovala šumperská Společnost 
pro podporu lidí s mentálním postižením, ve výši dvou 
milionů korun a uložilo radním zapracovat tuto částku do 
rozpočtů města. Podmínkou je, že společnost získá dotaci 
od Olomouckého kraje a zajistí spolufi nancování ve výši 
tří milionů.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR působí v Šumperku již osmnáct let a provozuje 
zde Denní centrum pro osoby s mentálním postižením 
Pomněnka, Agenturu podporovaného zaměstnávání 
a také Podporované bydlení v Temenické ulici. V roce 
1994 zřídila tato společnost Základní a střední školu 
Pomněnka, jež funguje jako obecně prospěšná společ-
nost. Projekt Chceme bydlet a pracovat jako vy podpo-
řila letos na jaře Evropská unie osmadvaceti miliony, 
podmínkou ovšem je pětimilionová spoluúčast. Společ-
nost se proto obrátila na město se žádostí o spolufi nan-
cování ve výši dvou milionů, další peníze chce získat 
od Olomouckého kraje a formou půjčky od peněžního 
ústavu. Podporu projektu vyslovila již v květnu sociální 
komise místní radnice, v červnu pak dvoumilionovou 
spoluúčast potvrdili zastupitelé.

Zajímavý projekt spočívá v rekonstrukci objektu Den-
ního centra pro dospělé osoby s mentálním postižením, 
který se nachází v areálu „speciálky“ Pomněnka a jenž je 
nevyhovující z hlediska provozu i bezpečnosti. Vzniknout 
by zde mělo osm bytů tzv. chráněného bydlení, dva byty 
pro poskytování tzv. odlehčovací služby, Denní stacionář 
pro těžce mentálně postižené, chráněná dílna, kancelář 

sociální rehabilitace, prostory Centra denních služeb se 
pak rozšíří. Přestavba by měla probíhat od letošního pod-
zimu do konce srpna příštího roku.

Z majetkoprávního světa

* ZM schválilo prodej pěti bytů v Jesenické ulici 55 stá-
vajícím nájemníkům. Současně schválilo prodej dalších 
dvou bytů v tomto domě Milanu Potěšilovi a Petře Schil-
dnerové, kteří je jako volné byty vydražili ve veřejném vý-
běrovém řízení 7. června.

* ZM schválilo prodej bytu v Myslbekově ulici 6 Ivetě 
Dopitové, která ho vydražila ve veřejném výběrovém ří-
zení 7. června.

* ZM schválilo prodej nebytového prostoru v domě 
v ulici M.R. Štefánika 22, který měla původně v nájmu 
společnost Penam a dnes zde je prodejna pečiva, zábřež-
ské společnosti Vašíček - pekařství a cukrářství. Ta za ni ve 
veřejném výběrovém řízení nabídla 1,24 milionu korun.

* ZM schválilo podmínky realizace projektu nazvané-
ho „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy 
- II. fáze“. Ten podá spolu se žádostí o fi nanční podpo-
ru z Fondu soudržnosti EU na jeho realizaci společnost 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zastupitelé 
již v roce 2006 schválili, aby součástí zadání veřejné za-
kázky byl i dílčí projekt č. 2 „Šumperk - kanalizace“. Na 
svém letošním červnovém zasedání zastupitelé současně 
schválili zapracovat do rozpočtu města na rok 2011 
částku 7,2 milionu korun a do rozpočtu roku 2012 sumu 
4,766 milionu na zajištění spolufi nancování druhé fáze 
zmíněného projektu.

* ZM schválilo prodej parcely o výměře 650 m2, jež se 
nachází po pravé straně při vjezdu do Šumperka ještě před 
areálem fi rmy Epcos Olze Fabiánkové, jež vlastní sousední 
nemovitost a část pozemku má od města pronajatou. Za 
metr čtvereční pozemku zaplatí místní radnici dvě stě pa-
desát korun. Zastupitelé současně neschválili prodej zmí-
něné parcely Petru Fabiánkovi z důvodu prodeje současné 
nájemkyni.

* ZM schválilo prodej pozemků v zahrádkářské „Ko-
lonii U Splavu“, jež se nachází mezi náhonem a řekou za 
tzv. Českou čtvrtí čtyřiasedmdesáti kupujícím, kteří již 
v souladu s ujednáním smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
městu za pozemky  zaplatili.

* ZM schválilo prodej sklepního nebytového prostoru 
v domě na náměstí Republiky, jenž město v minulosti vy-
užívalo jako sklad Civilní ochrany, manželům Martináko-
vým, kteří v domě bydlí. Ti městu zaplatí částku 23 071 Kč, 
jež zahrnuje i příslušnou část pozemku pod domem.

* ZM schválilo založení a účast města v zájmovém 
sdružení právnických osob s názvem „OK4EU“, jež je 
společným projektem Olomouckého kraje a jednotlivých 
měst a obcí nacházejících se na jeho území. Současně 
schválilo stanovy zmíněného sdružení, zakladatelskou 
smlouvu a také fi nanční příspěvek ve výši třiceti tisíc 
ročně. Účelem sdružení je především zastupování Olo-
mouckého kraje v institucích Evropské unie, navazování 
partnerství a členství v evropských sítích a meziregionál-
ních iniciativách, pomoc při přípravě a realizaci projektů, 
podávání grantových žádostí, propagace kraje v prostředí 
Evropské unie a podobně. Zpracovala Z. Kvapilová

Zajímavý projekt spočívá v rekonstrukci objektu Denního 
centra pro dospělé osoby s mentálním postižením, který se 
nachází v areálu „speciálky“ Pomněnka.  Foto: -zk-

Předplatné na divadelní sezonu 2010/2011

Brožury s přihláškou a veškerými informacemi jsou k dispozici ve vrátnici divadla a v Regionálním 
a městském informačním centru. Termín odevzdáníve vrátnici divadla nebo na obchodním oddělení: 

konec září. Předplatné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, 
H. Pokorná a V.  Zetochová nebo e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Usnadňovaly práci, zpříjemňovaly volný čas 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 26.9., proběhne 1.7. v 18 hod. 
Hollarova  galerie Zapomenutí hrdinové Výstava trvá do 7.7.
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 priĺahlých 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:  11., 18. a 25.7. vždy od 20 hod. 
 - koncerty Klášterní hudební slavnosti
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@mu-
zeum-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. 

Otevírací doby o státních svátcích 5. a 6. července 
Muzeum Šumperk od 9.00 do 13.00 hodin * Galerie Šumperska 

od 9.00 do 13.00 hodin - vstup přes výstavní síň 
* klášterní kostel Zvěstování Panně Marii v Šumperku od 10.00 do 12.00 hodin

Po oba dny je vstup zdarma.

KINO OKO
30.6. jen v 16 hodin  Alenka v říši divů, USA, rodinný fi lm, ČZ
30.6. jen v 18 hodin  Kick-Ass, USA, Velká Británie, komiks, komedie
30.6. jen ve 20 hodin  Ženy v pokušení, ČR, komedie
1.-7.7. jen v 16.15 hodin  Chlupatá odplata, USA, rodinná komedie, ČZ   
 Hrajeme pro děti
1.-7.7. v 18 a ve 20.30 hodin  Twilight sága: Zatmění, USA, horor, fantasy, romance
8.7. jen v 17.30 hodin  Twilight sága: Zatmění, USA, horor, fantasy, romance
8.7. jen ve 20 hodin  35 panáků rumu, Francie, Německo  Artvečer - FK
9.-11.7. jen v 17.30 hodin  Souboj titánů, USA, dobrodružný
9.-11.7. jen ve 20 hodin  Twilight sága: Zatmění, USA, horor, fantasy, romance
12.-14.7.  Kino nepromítá z důvodu instalace digitální technologie
 a technologie pro přehrávání 3D obsahu
15.-21.7. v 16.30 a v 19 hodin  Shrek: Zvonec a konec, USA, rodinný animovaný, ČZ
   3D projekce! Hrajeme pro děti
22.-27.7. jen v 17 hodin  Shrek: Zvonec a konec, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 3D projekce! Hrajeme pro děti
22.-27.7. jen v 19.30 hodin  Počátek, USA, sci-fi 
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na internetových stránkách www. kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena,  ČZ = české znění

DŮM KULTURY
D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123  Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Karel Brabec: Grafi ka a kresba Výstava trvá do 4.7.
 Jiří Ptáček/„Příběhy krajiny“ (malba) 
 Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.8., proběhne 7.7. v 18 hod.
Městská knihovna Luděk Kučera: Háj Výstava fotografi í trvá do 31.8.
Kavárnička pro seniory Alena Pecáková - Pastely

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

Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily 
čarodějnice a Zrození „Malé Vídně“ - probíhají v měsících červenci a srpnu od 
pondělí do neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Prohlídky se zahajují 
po zakoupení vstupenky u průvodce na stanovišti průvodců v suterénu radnice 

(vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před radnicí. 
Poslední prohlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby. 

Rozhledy z radniční věže probíhají v měsících červenci a srpnu od pondělí do 
neděle vždy od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Rozhled z věže každých 30 minut 
od stanoviště průvodců v suterénu  radnice, poslední prohlídka začíná půl hodiny 

před koncem otevírací doby. 

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě je v červenci a srpnu 
otevřena 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. 

KNIHOVNA
Půjčovní doba v období prázdnin: červenec a srpen

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

Knihovna v ul. 17. listopadu 
Knihovna Sever

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
2.7. od 14 hodin v Kavárničce pro seniory  Hrají Staří kamarádi
22.7. od 14 hodin  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Vašek a Petr
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců v rodinách pro děti od narození do 
půl roku věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  na čísle 732 561 061. Mateř-
ské centrum Babouček je v červenci uzavřeno.

Městská knihovna, 17. listopadu 6, půjčovna pro mládež pořádá

PRÁZDNINY S PEXESEM

Celé prázdniny budou v knihovně k dispozici pexesa, která si můžeš přijít 
s kamarády kdykoliv zahrát. Navíc, kdo přinese nerozstříhané pexeso 

(které ještě nemáme) a bude jej ochoten věnovat do muzea pexes, dostane jedno 
originální pexeso Petra Válka.

Umělecký festival ZLATÉ RUCE 2010
od 12. do 16. července vždy od 10 do 18 hodin v obci Vlaské u Hanušovic

Řezbářské práce * Výstavy: H. Krňávková - Keramické fi gurální plastiky, 
S. Čermáková - Oživlé kameny, P. Válek - Kresby, malby, J. Křížek - Kovové plastiky

Finále festivalu Zlaté ruce 2010 s bohatým programem
v sobotu 17. července od 13 hodin
Více na www.podsvinihorou.cz

Caravan Club Morava v AČR Šumperk srdečně zve na

Sraz C.C. Morava

od 23. do 25. července v areálu rekreačního komplexu Losinka v Rapotíně
Program: 23.7. od 20 hodin společný večer * 24.7. od 9.30 hod. zahájení srazu, 
od 10 hod. dětské soutěže a program pro děti, od 17 hod. Kolo štěstí, od 20 hod. 

Večer s hudbou a tancem * 25.7. v 10.30 hod. ukončení srazu, vyhodnocení 
dětských soutěží

Bližší informace: K. Nevařil, tel.č. 583 214 403, 603 494 733
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Na vítězích se porota s diváky shodla
Desítka vybraných kapel z Česka, 

Polska, Slovenska a USA se v sobotu 
19. června vystřídala na pódiu v Pav-
línině dvoře. Proběhl zde již jedenác-
tý ročník soutěžní přehlídky Blues 
Ap e r i t i v, 
k t e r o u 
s ledova ly 
stovky blu-
e s o v ý c h 
fanoušků.

B l u e s -
mani se 
u c h á z e l i 
o přízeň 
p o r o t y 
i diváků, 
neboť jed-
ni či druzí 
jim mohli 
v y s t a v i t 
p o z v á n -
ku do 
hlavního programu renomovaného 
podzimního festivalu Blues Alive. 
Účinkující finalisty soutěže vybrali 
pořadatelé z pětatřiceti přihlášených 
kapel podle zaslaných demosním-
ků. A uplynulou sobotu je „naživo“ 
ohodnotila mezinárodní porota, 
v níž zasedl hudební publicista Ilja 
Kučera, vydavatel polského časopisu 
Twoj Blues Andrzej Matysik a hu-
dební publicista a dramaturg Blues 
Alive Ondřej Bezr.

Z postupu se může radovat slo-
venská sestava Kŕdel divých Adamov 
a česko-americká skupina Louisia-
na Alley. Obě kapely dostanou pro-
stor v hlavním programu festivalu         
Blues Alive a také zahájí oblíbené jam 

sessiony v některé ze šumperských 
hospod. „Slováci vystoupí v sobotu, 
Američan David Gore s českou do-
provodnou kapelou Louisiana Alley 
zahraje v Šumperku v pátek a v ne-

děli také 
na třetím 
h l a v n í m 
koncertu 
Blues Ali-
ve v pol-
s k é m 
C h o r z o -
wě,“ uve-
dl ředitel 
fest iva lu 
Vladimír 
Rybička.

J a k 
už bývá 
d o b r ý m 
z v y k e m , 
p o r o t a 

udělila také „divokou kartu“. Letos 
ji dostala česká formace Ladě, jež 
vystoupí na zahajovacím čtvrtečním 
koncertu podzimního festivalu a také 
na festivalu Boskovice, s nímž Blues 
Alive nově navázal spolupráci.

„Zajímavostí letošního Blues Ape-
ritivu je bezpochyby vzácná shoda 
diváků s porotou. Vox populi totiž 
pasoval na vítěze rovněž kapely Loui-
siana Alley a Kŕdel divých Adamov,“ 
podotkl dramaturg festivalu Ond-
řej Bezr. Společně s vyhlášením vý-
sledků soutěže pořadatelé krátce po 
půlnoci zveřejnili také program jubi-
lejního 15. ročníku Blues Alive. Více 
na www. bluesalive.cz a v některém 
z příštích čísel Zpravodaje. -op-

Desátý jubilejní ročník festivalu
Losinské kulturní léto startuje

Přesně před deseti lety se divákům 
poprvé otevřely v rámci festivalu Losin-
ské kulturní léto brány zámku ve Vel-
kých Losinách. Za tu dobu se vystřídalo 
v nádherném prostředí renesančního 
nádvoří dvaasedmdesát divadelních 
a hudebních souborů. Některé se na 
festival vracejí pravidelně a staly se ne-
dílnou součástí letní scény. 

Letošní jubilejní ročník Losinského 
kulturního léta, jež loni ocenil i Olo-
moucký kraj v kategorii Výjimečný počin 
roku v oblasti profesionálního divadla, 
začíná v sobotu 3. července představením 
Balada pro banditu v podání Divadla 
Šumperk. V pátek 23. července pak při-
jede do Velkých Losin Rudolf Hrušínský, 
Jana Švandová a Josef Carda se skvělou 
komedií Nebyla to pátá, byla to devá-
tá. O den později se na nádvoří zámku 
představí Hoff mannovo divadlo z Uher-
ského Hradiště s Limonádovým Joem. 
Červencovou divadelní „část“ uzavře 30. 
července Milostný trojúhelník s Pavlem 

Liškou, Josefem Poláškem a Martinem 
Zbrožkem v hlavních rolích. Ořechovské 
divadlo přiveze letos do Losin hudební 
komedii Paroháči, aneb červené kalhoty 
- na programu je 6. srpna. Představení 
začínají vždy o půl deváté večer. 

Hudební část festivalu nabídne 31. čer-
vence v 19 hodin koncert Pavla Dobeše, 
který před třemi lety sklidil velký úspěch, 
a 7. srpna ve 20.30 hodin večer věnovaný 
ohnivému fl amengu, nazvaný Andaluská 
noc fl amenga. Divákům se opět představí 
kytarista Petr Vít, tanečník a zpěvák Ma-
teo el Gallito, španělská tanečnice Virginie 
Delgado, Monica Vítová, houslista Cyril 
Kubiš a fl amengová skupina Aires del Sur. 

Vstupenky se prodávají na obvyklých 
místech, tedy v Regionálním a městském 
informačním centru v Šumperku v bu-
dově Vlastivědného muzea, v pokladně 
zámku a prodejně Zdekup ve Velkých Lo-
sinách. Bližší informace o programu lze 
nalézt na adrese www. scarongroup. cz.
 -zk-

„Taggy“ pošlou do mobilu turistické informace 
Od počátku letošního roku mohou 

návštěvníci CHKO Jeseníky narazit při 
vycházkách na zajímavé cedulky, jež 
ukrývají mnoho užitečných informací. 
Takzvané „Taggy“ jsou opatřeny kó-
dem, který prostřednictvím mobilního 
telefonu poskytne textové, obrázkové 
a někdy i zvukové informace o dané 
lokalitě, o chráněných druzích, jež se 
zde nacházejí, a jiných přírodních či 
kulturních zajímavostech. 

K použití systému návštěvník po-
třebuje mobilní telefon s fotoaparátem 
a internetovým připojením, což je 
v dnešní době, hlavně u mladé gene-
race, čím dál větší samozřejmostí. Cí-
lem je nejen zlepšení informovanosti 
veřejnosti v místech, kde není vhodné 
umisťovat klasické informační tabule 
(např. hřebeny hor), ale také oslovení 
mladých lidí, kterým tak systém zpestří 
vycházky do přírody a zároveň podpoří 
jejich osvětu.

Síť informačních cedulek vytváří 
občanské sdružení ACTAEA v rámci 
projektu „Využití moderních komuni-
kačních technologií v ochraně a popu-
larizaci přírodního dědictví. Modelová 
studie na příkladu CHKO Jeseníky 
a Beskydy“. Výběr lokalit a zajímavých 
témat v Jeseníkách i Beskydech probíhá 
ve spolupráci se Správami CHKO, ob-
cemi, informačními centry a školami. 

Projekt je fi nancován z Revolvingového 
fondu MŽP ČR. Více informací najdete 
na webech: www.actaea.cz, www. pra-
ded.org a www.javorniky.org. 

 Jan Czasch, Actaea 
 - společnost pro přírodu a krajinu

Dárci krve i plazmy si mohou 
nechat změřit tělesný tuk a BMI
Novou službu, měření podílu těles-

ného tuku a zjištění BMI s určením 
typu postavy, nabízí dobrovolným 
dárcům krve a plazmy šumperské 
odběrové středisko Transfúzní služ-
by. Zajímavé nabídky může zdarma 
využít každý dárce před vlastním 
odběrem, a to v prostorách evidence 
dárců. 

Podíl tělesného tuku určuje podíl 
tuku v lidském těle, jenž je součástí 
celkové tělesné hmotnosti. BMI pak 
představuje index tělesné hmotnosti, 
který je standardem pro hodnocení 
obezity a souvisí s množstvím tuku 
v lidském těle. BMI je přitom rozdě-
len do čtyř kategorií - příliš hubený, 
normální, lehce obézní a výrazně 
obézní.

Podle výzkumů je nadbytečný tuk 
rizikovým faktorem zejména vzhle-
dem k rozvoji aterosklerózy tepen, 
jež může být příčinnou infarktu myo-
kardu, vysokého tlaku nebo mozkové 
mrtvice. „Doufáme, že nová služba 
osloví co nejvíce dárců. Pravidelným 
měřením může dárce krve včas zjis-
tit zvýšený podíl tuku v těle, upravit 
stravovací návyky a určit si míru po-
hybové aktivity. V těchto případech 
také doporučíme návštěvu odborní-
ka,“ říká ředitelka Transfúzní služby 

Marie Urbánková. Vzápětí připomí-
ná, že krev a plazmu mohou darovat 
lidé ve věku od osmnácti do šedesáti 
let, kteří váží více než padesát kilo-
gramů a netrpí vážnějšími zdravotní-
mi problémy. „Vhodnost konkrétního 
dárce posoudí na Transfúzní službě 
individuálně lékař,“ podotýká Urbán-
ková. Den před odběrem by měl dár-
ce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít 
alkohol a ráno může lehce posnídat. 
Zájemci se mohou objednávat telefo-
nicky na číslech 583 333 814-15 (da-
rování krve) či 583 333 811 (darování 
plazmy) nebo elektronickou poštou 
na evidence.spk@tslspk.cz. Bližší in-
formace lze najít na www. transfuzni-
sluzba.cz.                                  -zk, hs-

 Ilustrační foto: archiv

David Gore a Louisiana Alley se mohou radovat z postupu 
na podzimní festival Blues Alive.  Foto: archiv
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