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Studentská tabla a „poslední zvonění“ 
jsou každoročně neklamným znamením 
blížících se maturitních zkoušek. Ty le-
tošní jsou ovšem jiné. Zkouška dospě-
losti se totiž poprvé odehrává ve státní 
režii. Státní maturita se přitom skládá ze 
dvou částí - tzv. profi lové, která je plně 
v kompetenci ředitele školy a jež vychází 
z profi lu daného studijního oboru a typu 
školy, a společné povinné, která prověřu-
je znalosti studentů z češtiny a literatury 
a z matematiky nebo cizího jazyka. Stu-
denti si navíc mohli vybrat mezi základní 
a vyšší úrovní obtížnosti. Pokud maturi-
tu neudělají, musejí se do 25. června při-
hlásit k opravné podzimní zkoušce.

Celkem by letos měli maturovat v celé 
republice na dvanácti stech třiašedesáti 
středních školách 98 272 žáci. Na sed-
mi šumperských přitom skládá zkoušku 
dospělosti sedm set osmdesát pět stře-
doškoláků, z nichž čtyřiadvacet studuje 
dálkově. Nejvyšší počet maturantů mají 
na VOŠ a SPŠ v ulici Gen. Krátkého 
- 179 v šesti oborech, z nichž jsou dva 
umělecké. „U studentů převažuje zá-
kladní úroveň maturity a v povinné 
části matematika nad cizím jazykem. 
U profi lových předmětů si ale někteří 
vybrali vyšší úroveň,“ uvedla zástup-
kyně ředitele „průmyslovky“ Danuše 
Švyhnosová. Základní úroveň zkoušky 
si zvolilo také asi pětasedmdesát pro-
cent ze sto čtyřiceti osmi maturantů 
místního Gymnázia. „Je to z části kvůli 
obavám, protože státní maturity skláda-
jí premiérově. Navíc vysoké školy těžší 
variantu nezohledňují, takže studenti 
nevidí důvod, proč riskovat, že ji ne-

„Státní“ zkoušku dospělosti má před sebou na osm set studentů

První květnový týden naposledy zazvonilo letošním maturantům oboru elektrotechnika na místní „průmyslovce“. V těchto dnech 
skládají „zkoušku dospělosti“.  Foto: -zk-

složí,“ podotkl ředitel Gymnázia Milan 
Maceček.

Lehčí varianta maturity zvítězila rovněž 
u studentů ostatních šumperských střed-
ních škol. Na Střední odborné škole želez-
niční a stavební skládá zkoušku dospělosti 
sto třiadvacet žáků čtyř čtyřletých oborů 
a dvou nástavbových oborů s denním stu-
diem, kteří již mají za sebou praktickou 
část maturity. Sedmdesát osm studentů 
agropodnikání, ekologie a životního pro-
středí a cestovního ruchu a také šestnáct 
„dálkařů“ oboru veřejnosprávní činnost 
letos maturuje na Střední odborné škole 
v Zemědělské ulici. Na Obchodní akade-
mii a Jazykové škole mají třiatřicet ma-
turantů ekonomického lycea, dvaatřicet 
„čtvrťáků“ na obchodní akademii a osm 
dálkových studentů obchodní akademie. 

Důležitý životní krok má před sebou 
rovněž šestašedesát budoucích zdravotní-
ků, kteří si všichni vybrali základní úroveň 
maturity a v povinné části dali přednost 
cizímu jazyku před matematikou. Lehčí 
variantu volili také sto dva maturanti čtyř 
oborů na SOŠ a SOU v ulici Gen. Krát-
kého, dalších dvanáct „čtvrťáků“ nebylo 
hodnoceno, a pokud uspějí u opravných 
zkoušek, budou maturovat na podzim.

V současnosti skládají maturanti ústní 
zkoušky z češtiny, jazyků a dalších před-
mětů, didaktické testy z češtiny, cizího ja-
zyka nebo matematiky podle jednotných 
zadání pak budou psát od 30. května do 
7. června. 

Nejpozději 17. června musí Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání po-
slat školám výsledky, aby mohly vytisk-

nout vysvědčení a protokoly o vykonání 
maturitní zkoušky. Na jejich vystavení 
a předání studentům mají pouhé tři dny. 
„Slavnostní předání vysvědčení a pro-
tokolů jsme naplánovali již na pátek 
17. června v klášterním kostele. Pevně 
věřím, že to stihneme,“ sdělila ředitelka 
Střední zdravotnické školy Zuzana Gon-
dová.  Pokračování na str. 2
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Radnice prodává byty a zajímavé nebytové prostory
Hned dva městské byty nabídne 

v dražbě šumperská radnice. Neobsaze-
ný byt číslo 2322/63 v domě v Kmochově 
ulici 2, který je právně volný, má výměru 
60,35 m2 a vyvolávací cena je 332 836 Kč. 
Druhý byt č. 1763/10 o výměře 59,74 m2 
se nachází v domě v Jesenické ulici 55. 
Jde přitom o byt s právem na bydlení, 
což znamená, že nájem skončil, ale jeho 
původní uživatelé zde mohou bydlet do 
doby, než jim vlastník bytu zajistí byto-
vou náhradu. Vyvolávací cena je stano-
vena na 331 217 Kč.

Kromě zmíněných bytů chce radnice 
prodat jako celek ve veřejném výběro-
vém řízení ještě čtyři nebytové prostory 
v domě v Jesenické ulici 61 o celkové 
výměře 227,67 m2. Požaduje za ně nej-

méně 1 515 095 Kč. „Poslední výběrové 
řízení, v němž jsme zmíněné nebytové 
prostory nabízeli, ukázalo, že v případě 
jejich samostatného prodeje se může  
stát, že by některý z nich městu zůstal, 
což samozřejmě není žádoucí,“ uvedla 
vedoucí majetkoprávního odboru šum-
perské radnice Hana Répalová. Zastupi-
telé proto na svém dubnovém zasedání 
rozhodli, že upřednostní prodej všech 
čtyř nebytových prostor jako celku. Jde 
přitom o nebytové jednotky č. 1819/1 
o výměře 29,16 m2, č. 1819/2 o výměře 
28,07 m2, č. 1819/3 o výměře 29,04 m2 
a č. 1819/5 o výměře 141,4 m2.

„V ceně bytů i nebytových prostorů 
jsou zahrnuty také ceny za příslušné spo-
luvlastnické podíly na společných čás-

tech domu a na pozemcích pod domy,“ 
podotkla vedoucí majetkoprávního od-
boru a dodala, že všechny zmíněné pro-
story si mohou zájemci prohlédnout. 
Nebytové prostory v pondělí 30. května 
v 15.30 hodin a byt v Kmochově ulici ve 
středu 1. června v 15.30 hodin. 

Dějištěm vlastního veřejného výbě-
rového řízení bude v pondělí 6. června 
obřadní síň v budově radnice na náměs-
tí Míru 1. Byty se přitom budou dražit 
od 15.30 hodin, nebytové prostory v Je-
senické ulici pak od 15.45 hodin. Každý 
účastník dražby musí složit dvacetiti-
sícovou kauci, která se prvnímu z po-
řadí započte do kupní ceny a ostatním 
zájemcům, s výjimkou dražitele, který 
skončí na druhém místě, se vrátí.  -zk-

Ráda bych se dožila sto padesáti, říká oslavenkyně
Vypadat o pár let mladší je snad 

snem každé ženy. Amálii Tyšlicové, jež 
bydlí šestašedesát let v Šumperku, se 
podařilo oklamat čas. Málokdo by jí 
hádal více než osmdesátku. Tato vitální 
dáma přitom 2. května oslavila kulatou 
stovku. „Ráda bych se dožila sto pade-
sáti,“ usmívá se paní Amálie.

V roce 1911 vládl rakousko-uherské 
monarchii císař František Josef I. Právě 
se začaly využívat vzducholodě k civilní 
letecké přepravě, rozvíjel se expresio-
nismus, Marie Curie-Sklodowska zís-
kala za objev radia a plutonia Nobelovu 
cenu a 13. května uskutečnil Jan Kašpar 
historicky první dálkový let v Čechách 
z Pardubic do Velké Chuchle. O jede-
náct dnů dříve se Kristině a Josefovi 
Švubovým narodila v Krumpachu, dnes 
místní části Zábřehu, malá Amálka.

Po absolvování základní školy pra-
covala paní Amálie v zábřežské továrně 
na kožešiny. A v Zábřehu potkala i svoji 
životní lásku, o šest let staršího chemika 
Josefa Tyšlice, jenž přišel ze Žebráku na 
Berounsku do podhůří Jeseníků za pra-
cí. Vzali se v roce 1931, o rok později se 
jim narodil syn Josef a v roce 1937 dce-
ra Marie. Rodina se pak na samém kon-
ci války rozrostla ještě o dvojčata Pavla 
a Václava. V té době se odstěhovali do 
Šumperka, kde bydleli v Jeremenkově 
ulici.

Zatímco pan Josef působil jako vý-
pravčí na železniční stanici v Petrově 
a svým povoláním později inspiroval 
i všechny své syny, kteří v dospělosti 
pracovali v různých oborech železnič-
ní dopravy, paní Amálie se věnovala 
rodině. Jakmile děti odrostly, praco-
vala nějaký čas ve Frutě na Třemešku, 
v zábřežském hrnčířství a poté až do 
odchodu na penzi u loučenské lesní 
správy. „Jsem lesačka, patnáct let jsem 
v Koutech sázela stromky. I když to byla 
těžká práce, byli jsme na zdravém vzdu-
chu a dodnes na tu dobu vzpomínám,“ 
přiznala Amálie Tyšlicová, která se poté, 

co děti „vylétly z rodného hnízda“, spo-
lu s manželem přestěhovala do menší-
ho bytu na Hlavní třídě 23. Zde žila i po 
smrti manžela, teprve před dvěma lety 
se rozhodla pro společné bydlení v ro-
dině dcery Marie v Revoluční ulici.

„Maminka je pořád hodně vitální. 
Ačkoli špatně slyší a nohy jí neslouží 
tak, jak by si představovala, smysl pro 
humor a paměť neztrácí. Poslouchá 
hodně rádio, každý den spolu chodíme 
na procházky a teplé měsíce trávíme 
celé na chalupě v Petříkově. To jí dodá 
vždycky strašně moc elánu,“ prozradila 
dcera Marie, podle níž jsou velkou lás-
kou oslavenkyně právě lesy. V minulos-
ti je doslova prochodila s dalšími turisty 
a celý život vášnivě „borůvkařila“. „Ještě 
předloni se mnou v Petříkově chodila 
na houby, dnes už bohužel špatně vidí, 
takže jí své „úlovky“ musím alespoň 

popsat,“ dodala dcera, jež před odcho-
dem do důchodu pracovala jako zdra-
votní sestra.  

Recept na dlouhý život paní Amálie, 
která má ještě o deset let mladší sestru 
Marii, jež bydlí v Zábřehu, žádný nemá. 
„Nikdy jsem nekouřila, ale jím všech-
no, nevybírám si. Když jsem pracovala 
v lese, brala jsem si s sebou jen krajíc 
suchého chleba, který se nezkazil, a pi-
tí. A přestože nejsem žádná milovni-
ce alkoholu, pivo si i dnes ráda dám,“ 
podotkla s úsměvem vitální seniorka, 
která je sedminásobnou babičkou, de-
vítinásobná prababičkou a dvojnásob-
ná praprababičkou. Nejmladší členka 
rodinného „klanu“ Zuzanka přitom 
nechyběla na rodinné oslavě poslední 
dubnovou sobotu, na níž se sešlo hned 
pět generací a na kterou přiletěl i vnuk 
Pavel z Nového Zélandu. -zk-

K významnému jubileu popřál paní Amálii Tyšlicové přesně v den jejích narozenin 
i šumperský místostarosta Marek Zapletal.  Foto: -zk-

Výši daně 
z nemovitostí lze 

zjistit na Finančním 
úřadu

Finanční úřad v Šumperku ozna-
muje, že do pondělí 30. května je 
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný 
předpisný seznam čj. 79946/11, jímž 
se uvedeným daňovým subjektům 
stanovuje za nemovitosti nacházející 
se v obvodu jeho územní působnosti 
daň z nemovitostí na rok 2011. Do se-
znamu mohou zájemci nahlížet vždy 
v pondělí a středu od 8 do 17 ho-
din v kancelářích č. 107, 108 a 109 
v budově Finančního úřadu v ulici 
Gen. Svobody 38. -red-

Pokračování ze str. 1
Důstojné prostředí klášterního koste-

la si pro předání maturitních vysvědčení 
zvolily i další školy - v pondělí 20. června 
je zde budou dopoledne přebírat absol-
venti Gymnázia, které odpoledne vystří-
dají „průmyslováci“, o den později pak 
bude kostel patřit čerstvým absolventům 
SOŠ železniční a stavební. Obchodní 
akademie a Jazyková škola předá matu-
ritní vysvědčení svým studentům na „do-
mácí půdě“ v pondělí 20. června, stejně 
jako SOŠ a SOU v ulici Gen. Krátkého. 
Střední odborná škola v Zemědělské uli-
ci si pak pro předání zvolila obřadní síň 
šumperské radnice, v níž dostanou absol-
venti školy „doklad dospělosti“ ve středu 
22. června. -zk-

„Státní“ zkoušku 
dospělosti má před 

sebou na osm set studentů

Církevní rok v hudbě 
Středa 1. června v 19 hodin ve zkušebně 

Scholy od sv. Jana Křtitele ve Farním 
středisku na Kostelním nám. 4

Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704) - Te Deum 

Arvo Pärt (1935) - Te Deum

Te Deum laudamus (Tebe Boha 
chválíme) jsou začáteční slova latin-
ského slavnostního hymnu, který 
složil sv. Ambrož (387), biskup v Mi-
láně v Itálii. V posledním předprázd-
ninovém pořadu cyklu „Církevní rok 
v hudbě“ budeme moci porovnat jeho 
dvě zpracování: Francouzský barokní 
skladatel Marc-Antoine Charpentier 
zpracoval téma Te Deum šestkrát. 
Velmi jasná, slavnostní a bojovná 
předehra v D-dur napsaném díle se 
stala znělkou Eurovize. Estonský hu-
dební skladatel Arvo Pärt používá ve 
své tvorbě minimální techniku vyjá-
dření, jednoduché dvou či trojzvuky, 
jež vzbuzují meditativní pocity. -vz-
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„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte 
velkou událost, kdy páni moravští a slez-
ští svým ujednáním podpořiti ráčili vol-
bu krále našeho,“ nejen tato slova zazní 
první červnový pátek před šumperskou 
radnicí a zahájí tradiční Slavnosti měs-
ta. Ty již čtrnáctým rokem připomínají 
významnou historickou událost - sněm 
moravských stavů a zástupců stavů slez-
ských knížectví ze 4. června 1490, jenž 
měl pro budoucnost zemí Koruny čes-
ké zásadní význam. Po smrti uherského 
krále a markraběte moravského Matyáše 
Korvína totiž rokovaly stavy v Šumper-
ku o zachování společného postupu při 
přijímání nového pána a svým postojem 
nakonec pomohly udržet jednotu zemí 
Koruny české. „Sněmovní“ oslavy spojí 
místní radnice, stejně jako v uplynulých 
letech, se zahájením letní sezony ve měs-
tě a také s mezinárodním Dnem dětí. 

„Letošní Slavnosti, které proběhnou 
v pátek 3. a v sobotu 4. června, se sice po-
nesou v tradičním duchu, ale nabídneme 
i několik novinek. Po oba dny budou 
například probíhat od 10 do 18 hodin 
na Hlavní třídě v části od obchodního 
domu po hotel Grand Farmářské trhy,“ 
říká Bohuslav Vondruška z oddělení kul-
tury a vnějších vztahů šumperské radni-
ce a dodává, že páteční večer odstartují 
v 18 hodin v Sadech 1. máje „u koně“ 
vystoupení místních klubů a skupin. 
Během nich se představí děti z Veselé 
školky, aerobik předvedou členové DAS-
PORTu z Vily Doris a FITACTIVE Tea-
mu z DDM U Radnice, dobovou atmo-
sféru navodí historická skupina Perchty 
von Bladen a „předkrm“ sobotních vy-
stoupení v parku „u sovy“ nabídnou ta-
nečnice a tanečníci nejrůznějších klubů 
a skupin. 

Úderem deváté večerní se již tradič-
ně vydá z parku za svitu loučí a zvuku 
bubnů průvod rytířů ve středověkých 
kostýmech, jenž projde Hlavní třídou 
k radnici, kde herold pozve místní „kon-
šely“, hosty z partnerských měst a další 
do průvodu vracejícího se zpět do Sadů 
1. máje. Zde se poté odehraje na pódiu 
slavnostní ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů a zástupců partnerských 
měst. „Páteční večer završí ohňová show 
a výpravný ohňostroj, který připomene 
uzavření dohod o spolupráci s polskou 
Nysou a slovenskou Prievidzou,“ prozra-
zuje Vondruška. Současně upozorňuje, 
že od sedmé večerní do půlnoci bude 
v Domě kultury probíhat tradiční košt 
mikulovských vín.

Po celou první červnovou sobotu bu-
dou Sady 1. máje dějištěm nepřetržitého 
sledu zábavných soutěží a vystoupení 
šermířů, komediantů, muzikantů i di-
vadelníků. Dopolední program zahájí 
v části „u koně“ v deset hodin pohádky 
pro malé a nejmenší, parkem budou znít 
historické a lidové písničky, účinkující 
předvedou bujaré tance gotických kr-
čem a veselic a pouliční divadlo. Chybět 

Šumperkem projedou rytíři, zahájí Slavnosti města
nebudou šermířská vystoupení, ukázky 
výcviku rytíře a jeho koně, vystoupe-
ní sokolníků, katovská dílna s ukázka-
mi mučících nástrojů a rytířský turnaj 
o královnu slavností. A zapojit do dění 
se budou opět moci i samotní diváci. 
Připraveny jsou soutěže a hry s rytířskou 
tematikou, šumperské klání v přetahová-
ní lanem a tzv. Školička starých řemesel, 
v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže 
U Radnice předvedou tradiční řemesla.  

„Během dne vystoupí na vedlejší scéně 

v parku „u sovy“ celá plejáda regionál-
ních tanečních skupin. Tzv. tribal dance 
předvede Angel´s tribe, scénický tanec 
pak postřelmovské Intro, orientální tan-
ce a bollywood přiblíží Marly, orientální 
tance Vikýřovice, Banu Sabua, Aisha 
a Šermířský spolek ze Šumperka. Na pó-
diu se představí i Sisinky, Andílci a Bub-
liny šumperského Tornáda a místní sku-
pina Old-Country Dance. Komentované 
ukázky tanců a plesové formace nabídne 
Klub společenských tanců a street dance 

ukáže skupina Folí de la Fúl,“ vyjmeno-
vává pestrou nabídku vystoupení refe-
rent oddělení kultury a vnějších vztahů.

Letošní novinkou je sobotní večerní 
program. Ten otevřou na hlavní scéně 
moderní tance polských skupin z part-
nerské Nysy Flame, Adaggio a Harmo-
nia v Chaosie. Od osmé večerní se pak 
o zábavu postará oblíbená šumperská 
poprocková formace o5&Radeček, jejíž 
koncert Slavnosti města završí. 

 Z. Kvapilová
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Lidé si připomněli památku 
zavražděných vlastenců 

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, si ve čtvrtek 5. květ-
na připomněli představitelé Šumperka, 
zástupci Českého svazu bojovníků za 
svobodu, České obce sokolské, Klubu 
vojenských důchodců, armády a také 
studenti šumperských škol. Pietní akt 
se již tradičně odehrál u památníku 
na bratrušovské střelnici, jenž od roku 
1965 připomíná hrdinství šestnác-
ti moravských vlastenců hromadně 
zastřelených nacisty v samém závěru 
druhé světové války.

Druhou světovou válku jako nej-
strašnější válečný konfl ikt v dějinách 
civilizace, jež si vyžádala šestapadesát 
milionů lidských životů, připomněl 
během pietní vzpomínky nejprve šum-
perský starosta Zdeněk Brož, události 
na bratrušovské střelnici pak plukov-
ník ve výslužbě Bořivoj Lešenar. Sku-
pina šestnácti Čechů od jednadvaceti 
do třiačtyřiceti let zde byla zastřele-
na na samém konci války, 31. března 
1945. Nacisté je na rozkaz říšského mi-
nistra Karla Hermanna Franka svázali 
do dvojic a bez jakéhokoliv rozsudku 
je ranou do týla popravili. „Nikdo 
nevěděl, kam zmizeli. Teprve až kon-
cem roku 1945, po zadržení šéfa šum-
perského gestapa, se na tento zrůdný 
a zákeřný čin přišlo,“ popsal Lešenar 
a dodal, že po odkrytí hromadného 
hrobu a identifi kaci obětí uspořádalo 
20. ledna 1946 město Šumperk slav-
nostní pohřeb před radnicí s vojenský-
mi poctami a průvodem. O devatenáct 
let později pak vyrostl v místech tra-
gédie památník a v květnu roku 1996 
zde byla odhalena pamětní deska se 
jmény všech šestnácti zavražděných 
vlastenců.

Památku padlých hrdinů připomně-
lo první květnový pátek také položení 
kytic u pamětní desky v historické bu-
dově radnice. „Je důležité připomínat 
si ty, kteří si svůj osud nevybrali a ve 
válce položili svůj život,“ řekl zastupi-
tel František Merta a zdůraznil, že ve 

městě se nacházejí i další místa, která 
hrdiny padlé ve druhé světové válce 
připomínají. -zk-

V nemocnici nejprve učili, jak 
si správně mýt ruce, o čtyři 

dny později pak vyšetřovali 
pigmentová znaménka

Domníváte se, že mytí rukou zvlá-
dá správně každý? Speciální UV lam-
pa, kterou ve čtvrtek 5. května použili 
v šumperské nemocnici, odhalila, že 
tak tomu rozhodně není. Zaměstnan-

ci místního špitálu se v tento den při-
pojili k mezinárodnímu Dni hygieny 
rukou a učili pacienty i veřejnost, jak 
se ruce správně myjí. O čtyři později, 
v pondělí 9. května, pak nemocnice 
nabídla všem zájemcům v rámci Ev-
ropského dne melanomu vyšetření 
pigmentových znamének zdarma a lé-
kaři se zaměřili i na prevenci kožních 
nádorů.

Ti, kteří zamířili první květnový 
čtvrtek na centrální příjem v šum-
perské nemocnici, si mohli vyzkou-
šet, jestli si umějí správně a důkladně 
umýt ruce. To, zda hygienu provádějí 
správně, prověřila speciální UV lam-
pa. Zájemci si nejprve nanesli na ruce 
speciální dezinfekční roztok, poté si 
je pod dohledem zdravotních sester 
zkusili správně umýt a pod speciální 
UV lampou zkontrolovali, zda byl je-
jich postup správný. Neumytá místa se 
pod lampou projevila barevně odliš-
ně od umytých. Ne každý totiž zvládl 
postup mytí napoprvé dobře. Správná 
hygiena rukou je přitom nejjednodušší 
a nejlevnější způsob, jak zamezit pře-
nosu infekcí a různých nemocí. 

O čtyři dny později se šumperská 
nemocnice připojila k další významné 
akci. V rámci Evropského dne melano-
mu vyšetřila všem zájemcům zdarma 

pigmentová znaménka a poskytla od-
borné poradenství v prevenci kožních 
nádorů. Během tří hodin prohlédli 
lékaři dvaačtyřicet lidí a zachytili je-
den vysoce nebezpečný nádor kůže, 
tzv. melanom.

„Kromě tohoto případu máme po-
dezření také na další tři melanomy,“ 
uvedla lékařka kožního oddělení Len-
ka Slezáková, podle níž byly čekárny na 
kožním oddělení již od ranních hodin 
zaplněné zájemci o vyšetření. Nádory 
kůže přitom patří mezi nejagresivněj-
ší. Odborníci uvádějí, že každých deset 
let se zdvojnásobí počet nemocných 
a šanci na vyléčení zvyšuje pouze včas-
né odhalení lékařem. „Melanom se 
může vyvíjet kdekoliv na kůži, včetně 
oblasti dlaní a plosek či nehtů. Důleži-
tá je správná ochrana před slunečním 
zářením a předcházení spálení kůže. 
A to již od narození, neboť účinky 
UV záření se v těle kumulující a mo-
hou se projevit až po mnoha letech,“ 
upozornil primář kožního oddělení 
Lubomír Drlík a dodal, že každý, kdo 
má na těle pigmentový névus, by se 
měl nechat prohlédnout  v určitých 
intervalech dermatologem. Pravidelné 
kontroly odborníci doporučují nejmé-
ně jednou ročně. -red-

Policisté se zaměřili na alkohol 
i zabezpečení vozidel

Na alkohol za volantem si začátkem 
května posvítili šumperští policisté. Bě-
hem dopravně bezpečnostní akce zkont-
rolovalo dvaadvacet mužů zákona pět set 
devadesát řidičů, kteří podstoupili orien-
tační dechovou zkoušku na alkohol.

„Zaznamenali jsme třicet přestupků, 
z nichž tři se týkaly požití alkoholu ři-
dičem v rovině přestupku. Šestkrát pak 
řidiči nedodrželi nejvyšší povolenou 
rychlost, třikrát neměli zapnuté bez-
pečnostní pásy a v jedenácti případech 
jsme zjistili nevyhovující technický 
stav vozidla,“ uvedla mluvčí šumper-
ské policie Marie Šafářová. Vzápětí 
prozradila, že čtyřiadvacetkrát vyře-
šili policisté přestupky blokovými po-
kutami v celkové výši 12 100 Kč, šest 
případů oznámili příslušnému správ-
nímu orgánu.

Ve stejný den odpoledne pak byli 
policisté k vidění na parkovištích vel-
kých šumperských nákupních středi-
sek, kde kontrolovali, zda mají řidiči 
řádně zajištěná vozidla a „nevystavují“ 
v nich cenné věci. V rámci krajského 
projektu „Bezpečný domov v bezpeč-
né lokalitě“ upozorňovali na množící 
se případy krádeží věcí z automobilů 
a současně lidem radili, jak takovým 
případům předejít. „Jedná se o trest-
nou činnost, kterou není lehké objas-
ňovat, lze jí však odpovídající prevencí 
účinně předcházet. Na nedostatky jsme 

občany upozornili vložením letáku či 
nálepky za stěrače, nebo jsme daného 
řidiče přímo oslovili,“ upřesnila tisko-
vá policejní mluvčí. -red-

O měsíček lékařský byl zájem

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už patnáct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoub-
ných nádorů a zároveň získává fi nanč-
ní prostředky na pomoc onkologickým 
pacientům a na výzkum. Letošní Květi-
nový den, který proběhl 11. května, se 
zaměřil na aktivní prevenci rakoviny. 
Jen v Šumperku vybrali dobrovolníci 
v tento den do svých kasiček více než 
pětadevadesát tisíc korun.

Lidé si mohli látkový kvítek léčivky 
koupit nejen ve stánku na tzv. „Točá-
ku“, ale především u dobrovolníků, 
kteří procházeli šumperskými ulicemi. 
Kromě deseti dvojic studentek a stu-
dentů Střední zdravotnické školy se do 
akce opět zapojily členky klubu Eva.

„Celkem jsme prodali čtyři tisíce 
čtyři sta kytiček, za které jsme utržili 
95 226 korun. Ráda bych proto všem 
dárcům poděkovala, zejména pak těm, 
kteří přispěli většími fi nančními část-
kami. Poděkování patří samozřejmě 
i vedení zdravotnické školy,“ zdůraz-
nila předsedkyně místní Ligy proti 
rakovině Jiřina Koutná, která doufá, že 
letáky s poučením o zdravém životním 
stylu zlepší vztah lidí ke svému zdraví. 
Vybrané peníze přitom půjdou na vy-
dávání výchovných materiálů v rámci 
prevence, na pomoc nemocným po 
léčbě a výzkum v onkologii.  -zk-

Ti, kteří zamířili první květnový čtvrtek 
na centrální příjem v šumperské nemocni-
ci, si mohli vyzkoušet, zda si umějí správ-
ně a důkladně umýt ruce.  Foto: archiv

Žlutý kvítek měsíčku lékařského prodávaly 
nejen v ulicích, ale i ve stánku na „Točáku“  
také členky klubu Eva.  Foto: -pk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Památku padlých hrdinů připomnělo 
první květnový čtvrtek i položení kytic 
u památníku na bratrušovské střelnici. 
 Foto: -pk-

Názorným způsobem upozorňovali po-
licisté řidiče na to, že auto není výloha. 
 Foto: archiv
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Farmářské trhy se vydařily, 
další proběhnou 3. a 4. června

Potraviny přímo od farmářů a pěsti-
telů si první květnový pátek mohli již 
podruhé dopřát obyvatelé Šumperka. 
Po dubnové „premiéře“ Farmářských 
trhů, kdy řada produktů zmizela z pul-
tů již během prvních dvou hodin, se 
na ně tentokrát prodejci důkladně při-
pravili a dorazil i pěstitel česneku z Vy-
sočiny. Ti, kteří se na trhy nedostali, 
si pak musejí na ty další počkat ještě 
dva týdny. A mnohé nepochybně po-
těší, že farmáři tentokrát obsadí stánky 
na Hlavní třídě dokonce po dva dny. 
Červnové trhy totiž budou probíhat 
nejen v pátek, ale výjimečně i v sobotu 
v rámci Slavností města.

„Přivezl jsem asi šest set kilo česneku. 
Co neprodám, nabídnu zítra v Plzni,“ 
prozradil Lubomír Tolevský, pěstitel čes-
neku odrůdy Paličák z Vysočiny, před je-
hož stánkem se vinula fronta zákazníků. 
Ty neodradila ani poměrně vysoká cena 
dvě stě sedmdesát korun za kilogram. 
Velký zájem byl i o přírodně prokvašené 
nepasterizované pivo Václav z rodinného 
pivovaru Bravůr z Loučné nad Desnou, 
o tvarůžkové zákusky z Loštic i hanácké 
koláče a celozrnné výrobky libinského 
pekařství Šimbera. Lidé si mohli vybrat 
rovněž z nabídky domácích sýrů - kro-
mě „Ofčích“ z Brníčka a různě uprave-
ných kravských pařených a ovčích sýrů 
z chráněné dílny Simabelle z Jablunkova 
nechyběly ani sýry z bludovské farmy. 
„Minule jsme už za dvě hodiny neměli 
co nabídnout, tentokrát jsme pro jistotu 
dovezli dvakrát tolik,“ řekl majitel farmy 
František Zatloukal.

Na Famářských trzích mohli lidé 
ochutnat a nakoupit například i rakyt-
níkový nápoj Pavla Cvrčka ze Lhoty 
pod Lipčany, moravská sudová vína 
z Palonína, uzeniny ze zábřežské fi rmy 
Rýznar, ze supíkovické farmy a z polské 
Wilamowy či produkty jesenické Střed-
ní odborné školy gastronomie, Pekárny 
Hanušovice a pekárny Sázava.

Trhy, jež pořádá šumperská Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s místní 
radnicí, probíhají pravidelně od dubna 
do října v prostoru na Hlavní třídě mezi 
obchodním domem a hotelem Grand 
vždy první pátek v měsíci. Nakupovat 
potraviny a další produkty přímo od 
výrobců tak budou moci Šumperané 
opět za dva týdny. Tentokrát ovšem 
nejen v pátek 3. června, ale výjimečně 
i v sobotu 4. června v rámci Slavností 
města. Po oba dny budou trhy otevřené 
od 10 do 18 hodin.  -zk-

O květnových Farmářských trzích byl 
velký zájem především o český česnek. 
 Foto: -zk-

Kulturním akcím, které letos proběh-
nou pod širým nebem a jež „přetáhnou“ 
desátou hodinu večerní, dali zelenou na 
svých jednáních šumperští radní. Ti udělili 
výjimku ve dvaceti případech. Nad někte-
rými akcemi přitom převzalo záštitu měs-
to nebo je přímo pořádá, s dalšími však 
žádnou spojitost nemá. Místní radnice 
chce tímto způsobem předejít případným 
stížnostem občanů na nedodržování noč-
ního klidu.

„Letos požádalo Radu města o výjimku 
osm pořadatelů, kteří připravují pro veřej-
nost dvacet akcí. V této souvislosti prosí-
me občany o shovívavost a toleranci,“ říká 
tajemník šumperského Městského úřadu 
Petr Holub. Ta nejbližší přitom proběhne 
již o nadcházejícím víkendu. Jde o nový 
alternativní etno festival nazvaný Té o pá-
té, který pořádá Martin Matějček v pátek 
20. a v sobotu 21. května. Zatímco první 
večer se odehraje ve dvoře H-clubu v Roo-
seveltově ulici, o den později se pak festiva-
lové dění přesune do letního divadla u Vily 
Doris v Sadech 1. máje. Po oba dny se na 
zmíněných scénách bude hrát do jedné 
hodiny po půlnoci. O dva týdny později 
se pak Sady 1. máje „u koně“ stanou dějiš-
těm již čtrnáctého ročníku Slavností města 
Šumperka, v jejichž rámci ozáří v pátek 
3. června o půl jedenácté večer oblohu nad 
městem výpravný ohňostroj. 

Letní scéna v Sadech 1. máje bude 
v červnu již tradičně hostit herecké soubo-
ry, jež přijedou na známý festival Divadlo 
v parku. V pátek 10. června ho obsadí do 
jedenácté večerní Moravské divadlo Olo-
mouc s komedií Úžasná svatba, o den poz-

ději zavítá do Šumperka zlínské Městské 
divadlo se Souborným dílem W. Shake-
speara ve 120 min., v neděli večer se zde  
v komedii Calandriáda představí domácí 
ansámbl a osmnáctý ročník festivalu uza-
vře v pondělí 13. června Východočes-
ké divadlo Pardubice s komedií Benny 
roc k´n´roll star. Všechna představení za-
čínají úderem jedenadvacáté hodiny.

Živá hudební produkce bude v pátek 
10. června doprovázet tradiční setkání za-
městnanců Šumperské nemocnice v areá-
lu výletní restaurace Koliba - s ukončením 
se počítá do jedné hodiny ranní. Pravidel-
né hudební produkce, jež by měly skončit 
do půlnoci, pak naplánoval na nejbližší 
měsíce Radomír Večeřa, který provozuje 
Hanušovickou pivnici v areálu Bratrušov-
ského koupaliště. První z nich proběhne 
v pátek 10. června, další pak jsou na pro-
gramu o sobotách 18. června, 9. července 
a 23. července a také v pátek 11. listopadu. 
 Pokračování na str. 8

Jednou z akcí, která „přetáhne“ desátou 
večerní, je i známý Mezinárodní folklorní 
festival. Večerní vystoupení jsou naplá-
nována v Pavlínině dvoře.  Foto: -pk-

Mezi upomínkovými předměty je i speciálně vyrobená turistická známka

Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších vztahů 
ukazuje nové propagační předměty města.  Foto: -zk-

Turistickou známku speciálně vyrobenou v limi-
tované edici ke  100. výročí znovupostavení radnice, 
sběratelské buttony s heraldickým znakem města, 
turistický deník, vizitky či lékárničku s panorama-
tem města - nejen tyto nové, ale i další upomínkové 
předměty potěší všechny, kteří při svých toulkách po 
zajímavých místech zavítají do Šumperka. Koupit si je 
mohou hned na několika místech - u průvodců na je-
jich stanovišti v suterénu radnice, v expozici Čaroděj-
nických procesů a také v regionálním a informačním 
centru v místním muzeu. 

„Dřevěné turistické známky s motivem atraktivní-
ho turistického cíle, které jsou k dostání nejen v naší 
republice, ale například i v Polsku, Německu, Itálii 
nebo Anglii, jsou jedním z nejoblíbenějších sběra-
telských suvenýrů,“ říká referent oddělení kultury 
a vnějších vztahů šumperské radnice Bohuslav Vond-
ruška a připomíná, že každá ze známek má pevně sta-
novené číslo. Ta šumperská nese číslo 784. Ke známce 
města navíc letos přibyla ještě druhá, vydaná v limi-
tované edici ke 100. výročí znovupostavení radnice. 
„Vzhledem k tomu, že rýmařovská fi rma Turistické 
známky vydává pravidelně katalog turistických zná-
mek a na svém webu má propracovaný informační 
systém s interaktivní mapou míst, kde se tyto známky 
prodávají, jde o zajímavou formu propagace,“ podo-

týká referent a dodává, že známky se prodávají za tři-
cet korun.

Oblibě se podle Vondrušky těší také turistický de-
ník a vizitky, které do něj lidé sbírají. „Každý turistic-
ký cíl má svoji vizitku ve formě číslované samolepky, 
jež se lepí do turistického deníku. Sběratel tak má 
ucelený přehled o navštívených místech, do deníku si 

navíc může otisknout razítka turistických cílů a dě-
lat si poznámky,“ vysvětluje Vondruška. Na šumper-
ských vizitkách je přitom zobrazeno město, radniční 
věž a expozice Čarodějnických procesů. „Vizitky 
i známky se prodávají pouze na místech, ke kterým 
se vážou. Bude-li tedy někdo například chtít vizitku 
„Radniční věž v Šumperku“, bude si pro ni muset na 
radnici dojít,“ zdůrazňuje referent oddělení kultury 
a vnějších vztahů. Vzápětí prozrazuje, že turistický 
deník si mohou zájemci pořídit za padesátikorunu, 
vizitka pak přijde na dvanáct korun.

Potisk s motivem města a odkaz na webové strán-
ky najdou turisté i „domácí“ na turistické lékárničce 
z nepromokavého materiálu s praktickou kapsičkou, 
která se dá připevnit na kolo či za opasek, a také na 
praktické bavlněné tašce. Za lékárničku zaplatí pěta-
osmdesát korun, taška přijde na „dvacku“. Sběrate-
lům pak radnice nabízí za pětadvacet korun připínací 
odznak s heraldickým symbolem z edice buttonů, což 
jsou „placky“ se znaky měst a obcí. „Pro nadcháze-
jící sezonu připravujeme také čtyři nové pohlednice 
a pamětní medaili s výročím radnice,“ prozrazuje 
Vondruška a dodává, že suvenýry a další propagační 
předměty města jsou k vidění na adrese www. sum-
perk.cz  v sekci turistické informace a podsekci suve-
nýry k zakoupení. -zk-

Dvacet kulturních akcí „pod širým
nebem“ přetáhne desátou večerní
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Festival duchovní vokální hudby startuje příští týden

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, který si 
našel své příznivce u mnohých šumperských občanů, 
pořádá již desátým rokem Schola od sv. Jana Křtitele. 
 Foto: archiv

X. Mezinárodní festival duchovní vokální hudby 
* Šumperk 26.-29. května 2011 * Klášterní kostel Zvěs-
tování Panny Marie * Farní kostel sv. Jana Křtitele
„Já jsem hudba, jež sladkými tóny ztiší každé bolestivé 
srdce. 
Tu vznosným hněvem, tu láskou dokážu rozehřát i tu 
nejmrazivější duši.
Zpívajíce za doprovodu lyry jsem čas od času zvyklá těšit 
uši smrtelníků, 
abych naplnila duše touhou po souzvuku božské lyry.“
 Claudio Monteverdi: L`Orfeo

Jako každý festival chce i tento náš šumperský být 
časem hodů (festa - hody), časem, ve kterém hudba 
osvěžuje ducha a duch promlouvá skrze tóny. Za dva-
cet let jsme si již zvykli, že tento sborový svátek není 
jen obdobím večerních koncertů, ale je proudem lid-
ské otevřenosti v mnoha setkáních. Hody nemusejí 
být jen s přeplněnými stoly a džbány výborného vína. 
Hodovat můžeme i mezi slovy, ve stisku rukou, u pros-
tého šálku kávy, v obyčejnostech, ve kterých dokážeme 
rozehřát i tu nejmrazivější duši. 

Kéž atmosféra festivalových dní nezůstane jen ve 
zdech kostelů a zámků a slavnostních síní, ale dolehne 
ke všem, kteří jsou nakloněni slyšet i třeba jen drobné 
souzvuky lidství. Máme je kolem stále, ale nevnímáme 
je. Zkusme být všichni účastníky festivalu, poslouchat 
a vnímat.  

První festivalový večer zahájí ve čtvrtek 26. května 
v 19.30 hodin v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie pořádající sbor SCHOLA OD SV. JANA KŘTI-

TELE pod vedením sbormistrů Aleny Havlíčkové 
a Víta Rozehnala. Své vystoupení zaměří na marián-
skou úctu a na památku všech zemřelých. Ozdobou 
bude provedení Regina coeli B.M. Černohorského, 
díla určeného pro dva sbory a basso continuo. Requi-
em Zdeňka Lukáše sbor nepředvede v celém rozsahu. 
Přesto zazpívané části svou kompozicí snad přinesou 
hlas naděje. CHÓR CAMERATA z polské Iławy v čele 
se sbormistrem Honorate Cybulou byl téměř „osob-
ním“ sborem papeže Jana Pavla II. Provede nás svým 
repertoárem s velkou zkušeností zpívat na evropských 
scénách.

Druhý šumperský festivalový večer bude v pátek 

27. května od 19.30 hodin patřit v klášterním kostele 
JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER MÜN-
STER se sbormistrem Steff enem Schreyerem. Mládež-
nický sbor katedrály v Kostnici se zaměřuje převážně 
na moderní severské autory, neboť jeho sbormistr 
dlouho působil ve Švédsku. V programu však také 
uslyšíme spirituály v úpravách - jak jinak - mladých 
švédských skladatelů. CORO S. LUCIA DI MAGRAS 
v čele se sbormistrem Faustem Ceschim je zatím prv-
ním zahraničním účastníkem, který již na našem fes-
tivalu zpíval. Před čtyřmi lety předvedl výkon, který 
zvedl ze sedaček všechny posluchače. Kdo vzpomene 
na skupinu italských sympatickým mužů, jistě zatouží 
se s nimi znovu setkat. 

Sobotní závěrečný koncert otevře v klášterním kos-
tele o půl osmé večer smíšený sbor PRAŽŠTÍ PĚVCI 
se sbormistrem Stanislavem Mistrem, který je ověnče-
ný mnohými cenami z mimoevropských soutěží. Jeho 
komorní uspořádání slibuje mimořádný hudební zá-
žitek. Druhá polovina koncertu bude patřit opět do-
mácímu sboru. Naši MOTÝLI s Helenou Stojaníkovou 
a Tomášem Motýlem předvedou Pergolesiho Stabat 
mater. Na festivalu již jednou toto dílo zaznělo. Ten-
tokrát však bude zcela ve sborové, sólové i orchestrální 
režii našich „Motýlků“. Moc se těšíme!

Celým festivalem bude slovem provázet Mons. Mar-
tin Holík, katolický kněz, papežský kaplan, zakladatel 
a ředitel rádia Proglas, velký znalec umění. Festival 
bude korunovat v neděli 29. května slavností mše svatá 
za pěveckého doprovodu všech sborů, jež začíná v devět 
hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele.    Vít Rozehnal

Student přibližuje 
zdravotní vyšetření
Student Ondřej Machala ze Střední 

zdravotnické školy Šumperk se zúčast-
nil se svým programem Nejčastější dia-
gnostické metody soutěže talentovaných 
středoškoláků. Získal v ní prvenství 
ve školním kole, druhou příčku v kole 
okresním a má zajištěný postup do kraj-
ského kola v Prostějově.

Cílem soutěže SOČ, vyhlašované 
Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, je vést talentované žáky k sa-
mostatnému a tvořivému přístupu při 
řešení odborných problémů v osmnácti 
vědních oborech. Ondřej se přitom za-
měřil na didaktickou technologii a učeb-
ní pomůcky. Soutěž probíhá zpravidla ve 
třech kolech a nejúspěšnější řešitelé jsou 
často vybíráni na obdobné mezinárodní 
soutěže. „Program, jenž jsem navrhnul 
a který je na webu naší školy, je velmi 
praktický. Slouží nejen široké veřejnosti, 
ale také jako učební pomůcka pro budou-
cí zdravotníky a především maturanty,“ 
říká Ondřej Machala. Zájemci zde podle 
něj najdou nejen, jak jednotlivá vyšetře-
ní fungují z fyzikálního hlediska, ale také 
medicínské využití. „Lidé tu zjistí, jak se 
mají připravit před vyšetřením, jak bude 
dané vyšetření probíhat, zda je bolestivé 
či nikoliv, jaká je péče po vyšetření a také 
spoustu dalších užitečných rad. Většina 
zákroků je předvedena v 3D animacích 
a je zde i plno fotografi í, takže si každý 
přijde na své,“ dodává student. -red-

Kostely a kaple se v noci otevřou veřejnosti
„Připomínám si noc co noc, jak jsem 

na struny hrával, v srdci přemítám 
a duch můj hloubá.“  Žalm 77,7

Sedmý verš ze sedmdesátého sed-
mého žalmu se jako motto bude prolí-
nat Nocí kostelů 2011, kdy křesťanské 
chrámy večer a o páteční noci 27. květ-
na otevřou své brány návštěvníkům. 
Lidé budou mít možnost si v klidu či 
při hudebním vystoupení prohlédnout 
chrámy opravdu ze všech koutů a po-
kud budou mít zájem, dostanou i od-
borný výklad.

Kostely však mohou nabídnout da-
leko víc - tajemství věží, kůrů, sakris-
tií, farních kronik a matrik, zájemci si 
budou moci prohlédnout bohoslužebné 
předměty, staré ornáty. Objevování  krá-

sy křesťanských výtvarných, architekto-
nických a hudebních pokladů tvoří však 
jen jeden rozměr dnes už evropské akce, 
která začala v roce 2005 v Rakousku. 

Rozměr druhý, možná ještě význam-
nější, je ukryt právě v úvodním žalmu. 
Noc kostelů má být pozváním všech lidí 
dobré vůle ke společnému setkání s tě-
mi, kteří se chtějí podělit o svou víru, 
o svůj život, o své osobní obdarování 
a dovednosti. Tato velmi hojně navště-
vovaná akce chce představit křesťan-
skou spiritualitu, modlitby a služby po-
třebným, má být znamením živé spolu-
práce křesťanských církví, má také být 
příležitostí k dialogu se světem. 

 V. Rozehnal

Program noci kostelů v Šumperku 
Kostel sv. Jana Křtitele: 17:50-18:00 

Slavnostní zvonění * 18:00-19:00 Mše 
svatá * 19:00-19:45 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlíd-
ka * 19:00-20:15 Znamení naší doby: 
blahoslavený kardinál John Hen-
ry Newmann. Přednáška ve Farním 
středisku, Kostelní nám. 4. Přednáší 
P. Roman Czudek z farnosti Chlebo-
vice * 19:00- 21:00 Stoupej k výšinám 
- výstup na kostelní věž * 19:00-23:30 
Výstava ornátů a bohoslužebných 
předmětů. Možnost nahlédnutí do 
matrik od roku 1950 a možnost zjiš-
tění data křtu a kmotrů. (Nahlédnout 

smí jen ta osoba, které se záznam 
o křtu týká - ochrana osobních úda-
jů) * 19:45-20:15 Nechejte se oslovit 
historií a krásou - komentovaná pro-
hlídka * 20:15-20:30 Zamyšlení o křtu 
* 20:30-20:45 Individuální prohlídka 
kostela * 20:45-21:45 Avonotaj - kon-
cert * 21:45-22:00 Prohlédněte si kos-
tel zblízka - individuální prohlídka * 
22:00-22:30 Nechejte se oslovit historií 
a krásou - komentovaná prohlídka * 
22:30-22:45 Zamyšlení o křtu * 22:45-
23:00 Varhany - prohlídka, povídání 
a ukázky hry * 23:00-23:45 Chví-
le k zamyšlení a meditaci se zpěvy * 
23:45-24:00 Duchovní slovo, závěreč-
ná modlitba

Kostel sv. Barbory: 18:00-18:30 
Prohlédněte si kostel zblízka - indivi-
duální prohlídka kostela * 18:30-18:45 
Nechejte se oslovit historií a krásou - 
komentovaná prohlídka * 18:45-19:00 
Prohlédněte si kostel zblízka - indivi-
duální prohlídka kostela * 19:00-20:00 
Avonotaj - koncert

Klášterní kostel Zvěstování Panny 
Marie: 17:50-18:00 Slavnostní zvoně-
ní * 19:30-21:30 Koncert Mezinárod-
ního festivalu duchovní vokální hudby 
* 21:30-21:45 Prohlédněte si kostel 
zblízka - individuální prohlídka kos-
tela * 21:45-22:15 Nechejte se oslovit 
historií a krásou - komentovaná pro-
hlídka

O páteční noci 27. května si budou moci 
lidé prohlédnout kostely, mezi nimi 
i šumperský farní kostel sv. Jana Křtitele. 
 Foto: -zk-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Retro II aneb v naší kanceláři... Výstava trvá do 12.6.
Hollarova  galerie Když se houby stanou vášní Výstava trvá do 25.9. 
Rytířský sál Dětské kovové stavebnice Merkur 
 Výstava sběratele J. Mládka trvá do 17.7. 
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy 
Galerie Šumperska  Putování středověkem Výstava trvá do 4.9.
Akce v klášterním kostele: 18.5. v 19 hod. - Klasika Viva, 20.5., 25.5. vždy v 18 hod. 
- koncerty ZUŠ Šumperk, 26.-29.5. - Mezinárodní festival vokální duchovní hudby, 
27.5. od 17.50 hod. - Noc kostelů, 2.6. v 18 hod. - Celoškolní koncert hudebního oboru 
ZUŠ, 3.6. v 18 hod. - Koncert P. Šíma
Bližší informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 583 214 908, e-mail: vmsumperk@
muzeum-sumperk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz,  otevřeno celoročně: út-pá 9-12 hod., 
12.30-17 hod., so 9-13 hod., ne 13-17 hod. Klášterní kostel je otevřen út-pá 12-16 hod., 
so a ne 10-14 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, 
so 9-13 hodin, ne 13.15-17 hodin. 

KINO OKO
18.5. jen v 17.45 hodin  Zkus mě rozesmát, USA, komedie, DP
18.5. jen ve 20 hodin  Odcházení, ČR, komedie, drama, DP
19.5. jen v 18.30 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA,
 dobrodružná komedie, ČZ   3D
20.-22.5. v 17 a ve 20 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA, 
 dobrodružná komedie, ČZ   3D
23.-25.5. jen v 17.15 hodin  Autopohádky, ČR, povídkový, rodinný, DP  
 Hrajeme pro děti
23.-25.5. jen v 19 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA,
 dobrodružná komedie, ČZ   3D
26.-29.5. jen v 16 hodin  Medvídek Pú, USA, kreslená komedie, ČZ, DP 
 Hrajeme pro děti
26.-29.5. v 17.30 a ve 20 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, USA, 
 dobrodružná komedie, ČZ
30.5.-1.6. jen v 17 hodin  Medvídek Pú, USA, kreslená komedie, ČZ, DP 
 Hrajeme pro děti
Ve středu 1.6. v 17.00 hodin nabízíme slevu: Vstupné pro děti ve věku do 10 let je 
50 Kč. Za fi nanční dar ke Dni dětí děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
30.5.-1.6. jen v 19 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, USA, 
 dobrodružná komedie, ČZ
2.6. jen v 17.30 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ
  Hrajeme pro děti 3D
2.6. jen v 19.30 hodin  Melancholia, Dánsko, DP  Artvečer - FK
3.6. jen v 17.30 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
3.6. jen v 19.30 hodin  WesternStory, ČR, komedie, DP  
4.-5.6. v 15.30 a v 17.45 hodin  Kung Fu Panda 3D, USA, rodinný animovaný, ČZ 
 Hrajeme pro děti 3D
4.-5.6. jen ve 20 hodin  WesternStory, ČR, komedie, DP
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kino-
sumperk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digi-
tální projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

DŮM KULTURY
Každé úterý od 15.30 hodin  Úterní zumba
ve velkém sále DK  Lektorka Š. Elsnerová
18.5. od 19 hodin v klášterním kostele  KLASIKA VIVA: 
 Barocco sempre giovane 
19.5. od 18 hodin v klubovně I DK  Syrová strava a Pět Tibeťanů  Přednáška
20.5. od 19.30 hodin ve velkém sále DK  Arakain 
21.5. od 15 hodin ve „zkušebně“  Sobotní odpoledne s jógou 
 s Mirkem Petrem
22.5. od 10 hodin ve velkém sále DK  Hrajeme si s pohádkou 
 Hraje Divadlo Slunečnice Brno
3.6. od 19 hodin v Pavlínině dvoře  Košt mikulovských vín
3. a 4.6. v Sadech 1. máje  Slavnosti města Šumperka
4.6. od 19 hodin v Čajovně Čarovna  Šamanismus  
 Přednáška V. Václavka spojená s koncertem

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 hodin), www.dksumperk.cz, www.bluesalive.cz.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Pavel Besta: „1+23 malých formátů“ 
 Výstava maleb trvá do 29.5.
 Jiří Brodský: „Nic na odiv”/malba a objekty 
 Výstava, která potrvá do 26.6, bude zahájena 1.6. v 18 hodin.
Městská knihovna Jan Žmolík - Kresby
Divadlo Šumperk Václav Šípoš - Karikaturista Výstava trvá do 31.5.
Vila Doris - Komín Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko 
 Výstava trvá do 30.6. Lze ji zhlédnout po domluvě se 
 S. Markovou, tel.č. 583 285 943, 737 384 948.
Kavárnička pro seniory Jana Veselá - Fotografi e Výstava trvá do 31.5.
 Jan Jančík - Obrazy Výstava bude probíhat od 1.6. do 31.8.

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

KNIHOVNA

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

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

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

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

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

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)

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

ZUŠ ŠUMPERK
20.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert orchestrů dechového
 a smyčcového
25.5. v 18 hodin v klášterním kostele  Závěrečný koncert 
 Komorního smyčcového orchestru
26.5. v 18 hodin v divadle  Přehlídka tanečního oboru
2.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Celoškolní koncert hudebního oboru
6.6.-25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZUŠ  Zápis do tanečního oboru ZUŠ
v Žerotínově ul. 
6.6.-25.6. vždy od 15 do 18 hodin v ZŠ  Zápis do výtvarného oboru ZUŠ
v ul. Dr. E. Beneše  
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, http://www.zus-sumperk.cz.

CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 16 hodin ve FS  Sedmikrásek 
 Program pro předškolní děti
Každou středu od 10 hodin v učebně  Divaklub
fi rmy Uvax v 1. patře  
Každou středu od 16.30 hodin ve FS  Cvičení s rehabilitačními prvky
Každý čtvrtek od 16.15 a od 17.30 hodin ve FS  Angličtina pro začátečníky I., II.
21.5. od 16 hodin ve FS  Tradiční celodenní zážitková akce
 pro matky s dcerami
25.5. od 16 hodin v učebně fi rmy Uvax v 1. patře  Klub osamělých (nejen) rodičů:
 Empatie aneb Jak je důležité 
 zajímat se o to, co druhý cítí a co si 
 myslí Setkání s H. Markovou 
 z Vyškova
Bližší informace:www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395 - zde rovněž nabídka 
poradenství pro všechny, kdo se ocitli v obtížných situacích, s M. Řezníčkovou, FS = Farní 
středisko, Kostelní nám. 4.

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve k setkání 
s Marylin Farníkovou na téma

JAK OSLAVIT BOHA V TĚŽKÝCH SITUACÍCH

v sobotu 28. května v 15 hodin v modlitebně BJB, M.R. Štefánika 10, Šumperk
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů. Na závěr setkání 

zveme na malé občerstvení a přátelské rozhovory.
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DDM U RADNICE
18.5. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout!  Stolní tenis od 8 let
v areálu kasáren
21.5. od 9 do 10 hodin a od 10.30  Jumping pro všechny
do 11.30 hodin v DK Zábřeh  
21.5. od 15 hodin u bývalého Sanatoria  Otvírání studánek Putování za studánkou
 u dolní vrátnice bývalého Sanatoria. 
23.5. od 10 hodin v učebně PC v přízemí  PC - Učím se   Od 8 let
26.5. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici
28.5. od 9 hodin v ateliéru ve 3. patře  Kurs kresby, malby  Pod vedením 
 H. Kalivodové. Rezervace do 24.5. 
4.6. od 10 do 18 hodin v Sadech 1. máje  Slavnosti města, školička lidových řemesel 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk, 
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

VILA DORIS
Každé pondělí (s výjimkou 23.5.)  Keramika pro veřejnost
od 14.45 hodin v AT na „K“   
Každé pondělí, středa, čtvrtek a pátek  Volná herna
vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“  
Každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC na „K“  Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10 do 11 hodin v MC na „K“  Cvičení pro ženy - bodybuilding
Od 24.5. vždy v úterý a čtvrtek  Počítačový kurz pro
od 16 do 18 hodin v IT na „K“  začátečníky 8 lekcí po 2 hod., 
 inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz
Neděle 29. května  Odyssea - duatlon Inf. na 
 www.odyssea-spk.cz
Bližší informace: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 
583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 
583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 
583 285 623 (Ateliér), recepce 583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
19.5. od 13.30 hodin v KD  Setkání Městského svazu DIA Hraje Albatros
24.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub fi latelistů
24.5. od 14.30 hodin v KS  Možnosti vzdělávání v seniorském věku 
 Přednáška 
26.5. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro důchodce 
 Hrají Petr a Vašek
Každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek Mateřské centrum 
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Angličtina pro seniory
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory 
Každé pondělí od 13.30  Aktivity pro seniory:
a od 15 hodin v „KS“  Konverzace v němčině
Každé liché úterý od 9 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 24.5. - FIMO
Každou středu od 10 hodin v „KD“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
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, 
„KS“ = Kavárnička pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 

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

na obsazení pozice

VEDOUCÍHO 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 vysokoškolské 
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

Požadavky pro podání přihlášky: znalost zákonů v oblasti veřejné správy 
(zákon o obcích, správní řád apod.) * zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů

* základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon o obcí a na zákon 
o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákona č.250/2000 Sb.) 

* řídící, komunikační a organizační schopnosti * zkušenosti s řízením kolektivu 
* praxe v oboru vítána * samostatnost, fl exibilita * občanská a morální 
bezúhonnost * perfektní znalost práce na PC * dobrý zdravotní stav 

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

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

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

smyslu §4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob narozených před 1.12. 1971)
Hlavní zaměření činnosti: vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 11. platová třída dle nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve 

veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1. 2012 nebo dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, 

k rukám tajemníka Petra Holuba nejpozději do 31.5. 2011. Informace k pozici 
podá  Petr Holub, tajemník úřadu, nám. Míru 1, tel. 583 388 502.

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 
Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session
20.-21.5. v H-clubu a u Vily Doris  Té o páté Více na www.teopate.com 
26.5. od 17 hodin  Zelené potraviny a zdraví Přednáší D. Nováčková 
30.5. od 19 hodin  Indické Himálaje 
 Cestopisná přednáška s komentářem E. Luskačové
4.6. od 19 hodin  Šamanismus pro život současného člověka 
 Přednáška a koncert alternativního hudebníka 
 V. Václavka
Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-
na.com, www.carovna.com.

DIVADLO ŠUMPERK
20.5. v 19.30 hodin  Muž před pultem  Studio D123, Hrádek   VK  
21.5. v 19.30 hodin  Domeček pro panenky (Nora)  F, X, VK  
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová, www.divadlosumperk.cz, 
předprodej vstupenek v pokladně divadla Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před 
začátkem představení. 

Pokračování ze str. 5
Do půlnoci by měly skončit všech-

ny koncerty, které bude v červnu 
a červenci pořádat ve dvorním traktu 
H- clubu v Rooseveltově ulici Jiří Gie-
sel. V pátek 10. června se tu představí 
Genius Mess Poets, na sobotu 18. červ-
na je naplánován country večer kapely 
Holátka a na pátek 24. června vystou-
pení Omicronu. V červenci pak „ram-
pa“ u H-clubu nabídne dva koncerty 
- v pátek patnáctého zde bude vystu-
povat Shockwave a v sobotu třiadva-
cátého BG Nova.

Hudebními vystoupeními ožije od 
poloviny června do poloviny srpna 
i nádvoří Pavlínina dvora, v němž 
Dům kultury naplánoval tři festivaly. 
Ty odstartuje ve čtvrtek 16. června tří-
denní ŠPeK 2011 zahajovacím koncer-
tem oblíbené valašské kapely z Vizovic 
Fleretu s legendární zpěvačkou Jarmi-
lou Šulákovou (do 22.30 hod.), o den 
později se mohou návštěvníci festivalu 
těšit na No Name, Annu K., Imodium, 
November 2nd, Chuť a kapelu Johnny 

said the number, jejichž vystoupení by 
měla skončit do sobotní jedné hodiny 
ranní. ŠPeK uzavře v neděli 19. červ-
na promenádní koncert zábřežské-
ho Moravia Big Bandu, který ovšem 
skončí několik hodin před desátou 
večerní.

Další festival je na programu 
v sobotu 18. června, kdy budou od 
šesté večerní do jedné hodiny ranní 
prostory Pavlínina dvora patřit tradič-
ní soutěžní přehlídce kapel Blues Ape-
ritiv. Festivalové koncertování pod 
širým nebem uzavře v pátek 12. srpna 
Revival Fest, jenž je naplánován maxi-
málně do jedné hodiny ranní.

Letní divadlo v Sadech 1. máje se 
již tradičně stane v polovině srpna 
dějištěm Mezinárodního folklorního 
festivalu, v jeho rámci zazáří v pátek 
19. srpna nad Šumperkem hodinu 
před půlnocí ohňostroj. O den poz-
ději, v sobotu 20. srpna, se pak bude 
na nádvoří Pavlínina dvora odehrávat 
tradiční veselice, jež by měla skončit 
do nedělní jedné hodiny ranní. -zk-

Dvacet kulturních akcí „pod širým 
nebem“ přetáhne desátou večerní
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