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Čekání na vysvědčení se mnohým prvňáčkům zdá být nekonečné.

Školákům začínají vytoužené dvouměsíční prázdniny

Už pozítří nastane pro děti školou 

povinné nejšťastnější období roku. Star-

tují dvouměsíční letní prázdniny. Ško-

láci ze šumperského „Hlucháku“ je mají 

dokonce o týden delší. Rekonstrukce uv-

nitř budovy zavřela jejich školu již minulý 

pátek.

Zatímco loňské prázdniny se nesly ve 

znamení oprav na všech šumperských 

základních školách, letos ožila staveb-

ním ruchem pouze školní budova v uli-

ci 8. května. Zde pokračuje třetí etapou 

rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. 

Práce v přízemí a prvním patře by měla 

rapotínská fi rma Elektromont, jež ve 

výběrovém řízení na dodavatele zvítězila, 

zvládnout do konce srpna. Rekonstrukce 

přitom přijde na 5,198 milionu korun. 

Řemeslníci ovšem budou k vidění i ve 

škole v Šumavské ulici, jejíž zateplení, 

které odstartovalo přesně před rokem, 

dokončují.

Nejen budovy základních škol, ale 

také objekty „mateřinek“ se v Šumperku 

začínají zateplovat. Místní radnice uspě-

la začátkem letošního roku se žádostí 

o dotaci z Evropské unie a z Operačního 

programu Životní prostředí získala 2,4 

milionu korun na snížení energetické 

náročnosti budovy mateřské školy ve 

Vrchlického ulici. Během dvouměsíčních 

letních prázdnin čeká tuto „mateřinku“ 

kompletní výměna oken, zateplení fasády 

Jako jedněm z prvních rozdala v Šumperku vysvědčení Jana Štúrová, jež učí na škole v ulici 8. května. Všechny své prvňáčky 

pochválila a zdůraznila, že prázdniny jsou především o plavání, sportování a také nezlobení rodičů.

a střechy a také instalace vzduchotech-

niky s využitím rekuperace. To vše by 

měly šumperská fi rma SAN-JV a dolan-

ská fi rma Jiřího Kouřila, jež vyšly vítězně 

z výběrových řízení na dodavatele stavby 

a vzduchotechniky, stihnout do konce 

srpna. Zábřežský Ekozis zde navíc zre-

konstruuje kanalizační přípojku, která 

je v havarijním stavu, a počítá se rovněž 

s úpravou chodníku. Celkové náklady na 

Inzerce
724 521 552
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Relaxaci a poučení nabízí nová Zahrada přátelství a porozumění
V Zahradu přátelství a porozumění se proměnil teraso-

vitý hradební svah u tzv. Seidlova paláce v Hanácké ulici, 

v němž sídlí Střední škola, Základní škola a Mateřská ško-

la Šumperk. Díky osobnímu nasazení její ředitelky, které 

se podařilo získat na zajímavý projekt fi nance z evrop-

ských a státních fondů, patří dnes toto místo k nejkouzel-

nějším zákoutím historického jádra města. Vybízí nejen 

k odpočinku a relaxaci, ale díky naučné stezce poskytuje 

i poučení.

Projekt Zahrada přátelství a porozumění, který přišel 

na půldruhého milionu korun, z nichž většinu poslala do 

Šumperka Evropská unie v rámci operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, „rozjela“ škola 

loni v únoru. „Projekt se skládal z několika dílčích částí 

a jednou z aktivit bylo vytvoření místa pro setkávání. Za-

hrada při škole se přímo nabízela jako optimální prostor, 

který splní požadavky a podpoří multikulturní výchovu 

a vzdělávání nejen u žáků naší školy,“ uvedla ředitelka 

školy Jana Večeřová. Do přeměny zahrady se tak podle ní 

pustili s pomocí odborníků i samotní žáci se svými uči-

teli. A zatímco loni šlo většinou o terénní úpravy svahu, 

letos přišla na řadu výsadba zeleně a osazení dřevěných 

a kamenných komponentů, včetně prostorného altá-

nu. „Hlavním smyslem bylo propojit rozvoj schopností 

žáků týmově spolupracovat s úpravou prostředí a vést 

je k tomu, aby poznali, kolik úsilí se musí vynaložit, než 

se dočkají výsledku. Očekáváme, že díky této zkušenos-

ti se žáci naučí neničit práci druhých a udržovat veřejné 

prostranství v pořádku,“ vysvětlila Večeřová a dodala, že 

v nové zahradě budou děti rovněž rozvíjet své ekologické 

cítění, v altánu se pak budou učit. Z dotačních peněz si 

navíc škola pořídila i křovinořez a malý traktor na další 

údržbu zahrady.

Zahradou přátelství a porozumění se „vine“ i naučná 

stezka se šesti zastaveními, vybudovaná díky jinému pro-

jektu z prostředků Olomouckého kraje. Další fi nance na 

úpravu zahrady šly ze stodvacetitisícového evropského 

grantu v rámci projektu Geologie v kostce, zaměřeného 

na úpravu městské zeleně a zkrášlování prostředí. Ne-

formální skupina místních studentů ze Střední odborné 

školy v Zemědělské ulici, rodičů, přátel arboreta, členů 

myslivecko-lesnického kroužku a dalších dobrovolníků 

vytvořila spojením zeleně s netradičními prvky zahrad-

ní architektury, se sypanými valy a solitérními kameny 

zajímavou expozici s naučnou stezkou, kterou prová-

zejí skřítkové - kameníčkové Dim a Dam. Jejich zdařilé 

„podobizny“, které nakreslily děti v rámci školní soutěže 

o nejkrásnějšího skřítka, mohou návštěvníci obdivovat 

v tzv. Open Air Gallery, tedy Galerii pod širým nebem, 

nedaleko „altánové“ učebny.

„Naším cílem bylo zrevitalizovat někdejší školní za-

hradu a hradební terasy a zpřístupnit tento prostor nejen 

žákům, ale i veřejnosti. Myslím, že v centru města dosud 

chybělo místo, kde by lidé mohli posedět a relaxovat. Bylo 

to náročné na koordinaci jednotlivých projektů a prová-

děných prací, ale výsledek určitě stojí za zhlédnutí. Dou-

fám, že lidé této možnosti využijí,“ podotkla ředitelka ško-

ly. Zahrada je přitom otevřená během školního vyučování 

a v provozu bude i o nadcházejících letních prázdninách. 

Prohlídku si lze domluvit také telefonicky v kanceláři školy 

na čísle 583 213 166. „Budeme se samozřejmě snažit, aby 

za hezkého počasí byla otevřená co nejdéle,“ slíbila Veče-

řová, která již připravuje další projekty, na které by opět 

ráda získala evropské peníze. Při škole v Třebízského ulici 

plánuje vybudovat užitkovou zahradu a od nového škol-

ního roku chce ve spolupráci se Střední odbornou školou 

železniční a stavební v jejích dílnách „rozjet“ výuku svých 

žáků v oblasti zednických a tesařských prací. „V hlavě ješ-

tě nosím projekt zaměřený na žáky s autismem. Přestože 

je vzhledem k počtu žáků, kteří do něj budou zapojeni, 

fi nančně poměrně náročný, pokusíme se na něj dotaci 

získat,“ prozradila závěrem ředitelka. -zk-

Nájemné v „dépéeskách“ a domech zvláštního určení vzroste
Od 1. července zvedne šumperská 

radnice nájemné v domech s pečova-

telskou službou a v domech zvláštního 

určení. Rozhodla o tom letos v dubnu 

Rada města. Cílem je přiblížit postup-

ně jeho výši sedmačtyřiceti korunám, 

jež v současnosti platí za metr čtvereč-

ní obytné plochy nájemníci běžných 

městských bytů.

„V minulosti se v městských bytech 

zvyšovalo nájemné průběžně, zatím-

co u bytů v domech s pečovatelskou 

službou a domech zvláštního určení 

zůstávalo v původní výši. Rozdíl tak 

je dnes opravdu velký,“ uvedl šumper-

ský místostarosta Petr Suchomel. Čisté 

nájemné se přitom ve zmíněných do-

mech, které město postavilo s použitím 

státní dotace, pohybuje od 16,42 Kč 

do 27,91 Kč za metr čtvereční. „Vzhle-

dem k tomu, že vyhláška z roku 1993, 

na jejímž základě se nájemné v těch-

to domech regulovalo, byla ke konci 

roku 2001 zrušena, vznesli jsme dotaz 

na Ministerstvo fi nancí a Ministerstvo 

pro místní rozvoj, jež poskytly dotace 

na výstavbu, jak máme dále postupo-

vat a jak stanovit maximální možnou 

míru nájemného,“ popsal místosta-

rosta a dodal, že obě ministerstva po-

tvrdila, že město může nájemné v asi 

dvou stech třiceti bytech nacházejících 

se v „dépéskách“ a domech zvláštního 

určení zvýšit.

„Při stanovení nové výše nájemného 

jsme vycházeli z měsíčního nájemného 

v ostatních obecních bytech, které je již 

druhým rokem čtyřicet sedm korun za 

metr čtvereční. Ke zvýšení dojde ve dvou 

vlnách - nejprve od letošního 1. července 

a poté přesně za rok. Režim stanovení ná-

jmu se přitom u jednotlivých domů liší. 

V bytech v „dépéeskách“ v Gagarinově 

11 a 13 jsou vysoké náklady na elektric-

ké vytápění. Byty v bezbariérovém domě 

zvláštního určení v Temenické 109 jsou 

zase vzhledem k potřebám imobilních 

obyvatel poměrně rozlehlé. Proto je zde 

základní nájemné o deset korun nižší 

než ve zbývajících třech objektech,“ vy-

světlila vedoucí oddělení správy majetku 

šumperské radnice Lenka Salcburgerová 

a dodala, že od letošního července tak 

lidé bydlící ve zmíněných domech zapla-

tí sedmadvacet korun za metr čtvereční 

podlahové plochy a od 1. července roku 

2012 o deset korun více, tedy třicet sedm 

korun za metr čtvereční. Těm, kteří byd-

lí v „dépéeskách“ v ulicích Temenické 35 

a  Bohdíkovské 24 a v chráněných bytech 

v domě zvláštního určení v Temenické 

ulici 104, se od letošního 1. července 

zvedne nájemné na 37 Kč/ m2 podlahové 

plochy bytu a přesně za rok pak toto ná-

jemné vzroste na sedmačtyřicet korun.

„Všechny změny byly projedná-

ny se stávajícími nájemci, s nimiž 

jsou uzavřeny dodatky k nájemním 

smlouvám,“ zdůraznil místostarosta 

Suchomel, který nevyloučil budoucí 

možný růst nájemného i v městských 

bytech. Nemělo by k němu ale dojít 

dříve než od roku 2012 s tím, že horní 

hranice by se měla pohybovat maxi-

málně do sedmdesáti korun. Kromě 

bytů v „dépéeskách“ a domech zvlášt-

ního určení má šumperská radnice 

v současné době ve svém majetku ko-

lem čtyř set obecních bytů. 

 Z. Kvapilová

Od 1. července zvedne šumperská rad-

nice nájemné v domech s pečovatelskou 

službou a v domech zvláštního určení. 

 Foto: -zk-

Městské úřadovny 
se 4. července uzavřou

Na celý den se uzavřou v pondělí 4. čer-

vence všechny budovy Městského úřadu 

v Šumperku. Důvodem je čerpání naří-

zené dovolené, neboť na úterý 5. a středu 

6. července připadají státní svátky. His-

torická budova radnice na náměstí Míru 

i úřadovny v Jesenické, Rooseveltově 

a v Lautnerově ulici se tak veřejnosti opět 

otevřou ve čtvrtek 7. července úderem 

osmé ranní.  -red-

Do města se opět 
sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumperané 

a lidé z okolí možnost nakupovat potra-

viny a další produkty přímo od výrobců. 

Dvě desítky stánků rozesetých v prostoru 

na Hlavní třídě mezi obchodním domem 

a hotelem Grand obsadí prodejci v pátek 

1. července. Farmářské trhy, které připra-

vuje Okresní Agrární komora ve spolu-

práci s městem, budou probíhat od desáté 

dopolední do šesté podvečerní.

Dvě desítky stánků zůstanou na Hlavní 

třídě i po skončení trhů. Kromě ovoce, ze-

leniny a květin se v nich budou prodávat 

i některé potraviny od prvovýrobců. Na-

koupit zde mohou zájemci v pracovních 

dnech od 6.30 do 19 hodin a v sobotu od 

6.30 do 12 hodin. -zk-

Do přeměny zahrady se pustili s pomocí odborníků 

i samotní žáci se svými učiteli.  Foto: archiv

Zahradou přátelství a porozumění se „vine“ i naučná 

stezka se šesti zastaveními, jež končí až u ulice Okružní. 

 Foto: -zk-
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Zastupitelé se 
sejdou 21. července

Třetí červencový čtvrtek se sejdou 

k jednání šumperští zastupitelé. Zabývat 

se budou vyhodnocením připomínek 

a námitek, jež byly uplatněny k návr-

hu nového Územního plánu města, 

a seznámí se také se studií přestavby 

někdejší školní budovy v ulici 28. října 

pro potřeby městské knihovny, kterou 

představí architekt Petr Doležal. Chybět 

nebudou ani fi nanční a majetkoprávní 

záležitosti města. Jednání začíná ve čtvr-

tek 21. července v 15 hodin v zasedací 

místnosti v podkroví městské úřadovny 

v Rooseveltově ulici. -red-

Ztratil se vám pes?

Podívejte se na www.sumperk.cz!

Informace o odchycených psech lze 

nalézt na adrese www.sumperk.cz 

v odkazu Úřední deska v sekci „aktuální 

oznámení“. V seznamu je třeba hledat 

slovní spojení  „zatoulaný pes“. 

Jejich povolání je pro ně srdeční záležitostí
Čestná občanka města Nysy, Praktická 

lékařka roku 2010 a dva Pedagogové Olo-

mouckého kraje. Co mají tyto čtyři osob-

nosti společného? Především to, že i když 

to nahlas nevyslovily, je na první pohled 

zřejmé, že jejich povolání či poslání je pro 

ně srdeční záležitostí, a pak také skrom-

nost. Dokládá to fakt, že ani jedna z nich 

netušila, že byla na prestižní ocenění no-

minována. Vlastě Vitáskové, jež v květnu 

obdržela čestné občanství polské Nysy, 

Magdě Halamové, která byla v březnu vy-

hlášena Praktickou lékařkou roku 2010, 

a Ireně Jonové a Rudolfu Chrastinovi, kte-

ří převzali v Den učitelů ocenění Pedagog 

Olomouckého kraje, poděkoval minulý 

týden za jejich práci během neformální-

ho setkání na šumperské radnici starosta 

Zdeněk Brož.

Rovných patnáct let trvá přátelství 

Šumperka s polskou Nysou, smlouvu 

o partnerství podepsali představitelé obou 

měst v květnu roku 1996. 

 Pokračování na str. 5

K neformálnímu setkání pozval šumperský starosta Zdeněk Brož (zcela vpravo) na 

šumperskou radnici učitele Rudolfa Chrastinu a Irenu Jonovou (zleva), lékařku Magdu 

Halamovou a čestnou občanku města Nysy Vlastu Vitáskovou.  Foto: -zk-

Špičkoví cyklisté se sjíždějí v Šumperku
Nejlepší cyklisté se minulý týden sjeli do Šumperka. 

V rámci Mistrovství České a Slovenské republiky, jež se 

současně jelo jako kvalifi kační závod na Olympijské hry 

v Londýně v příštím roce a světový šampionát v Dánsku, 

mohli diváci na startu zahlédnout například Martinu 

Sáblíkovou, Zdeňka Štybara či Petera Velitse. A hvězdy 

současné cyklistiky zavítají do města ještě jednou. Své síly 

změří v sobotu 9. července během jedné z etap třetího 

ročníku závodu Czech cycling Tour 2011. 

Tři sady medailí rozdělili ve čtvrtek 23. června na 

šumperském náměstí Svobody pořadatelé letošního mis-

trovství v silniční cyklistice mezi závodníky, kteří nejlépe 

zvládli náročnou trasu do Kopřivné a zpět do Šumperka. 

Své síly změřili cyklisté v kategoriích elite mužů, jezdců 

do třiadvaceti let a elite žen. Mezi ženami byla na dva-

advacetikilometrové trati nejrychlejší rychlobruslařka 

Martina Sáblíková, která jezdí za Nowis Team, v mužích 

exceloval na trati dlouhé čtyřicet čtyři kilometry Jiří Hu-

deček z týmu PSK Whirpool - Author s časem 1:06:37.

Cyklistickou špičku bude Šumperk hostit i příští tý-

den, konkrétně v sobotu 9. července. Czech Cycling Tour 

je přitom jediný mezinárodní cyklistický etapový závod 

konaný na území naší republiky, který je zařazený do 

Světového poháru. Celkem čtyři etapy se na území Olo-

mouckého kraje jedou od 7. do 10. července. Peloton tře-

tí etapy závodu startuje úderem jedenácté dopolední ve 

Šternberku, do Šumperka přijede směrem od Bratrušova 

a ulicí J. z Poděbrad dojede na náměstí u radnice. Z ná-

městí Míru pojedou závodníci dva okruhy ulicemi Rad-

niční, M.R. Štefánika, Jesenickou, Zábřežskou, Langro-

vou a Lužickosrbskou. Cíl bude opět na náměstí krátce po 

čtvrté odpoledne. Diváci se mohou těšit nejen na hvězdné 

obsazení závodu, ale i na bohatý doprovodný program na 

náměstí u radnice. Především motoristé pak musejí po-

čítat s tím, že od 12 do 18 hodin se nedostanou nejen na 

náměstí Míru, ale neprojedou ani ulicemi Lužickosrbskou 

a Radniční.  -zk-

Na závodech nechyběl ani několikanásobný paralym-

pijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. S časem 01:13:13 

skončil tento profesionální handicapovaný cyklista 

šestatřicátý.  Foto: -pk-

Martina Sáblíková během etapového závodu obhájila 

mistrovský titul v cyklistické časovce. Nejlepší rychlo-

bruslařka světa zvládla dvaadvacetikilometrovou trasu 

ze Šumperku do Kopřivné a zpět za 37 minut 41 se-

kund.  Foto: -pk-

Město ožívá Klášterními 
hudebními slavnostmi

Pátý ročník Klášterních hudebních slavností, jež hostí 

jedinečné prostory klášterního kostela Zvěstování Panně 

Marii, o víkendu odstartoval. Hudbymilovné veřejnosti 

nabídli pořadatelé v neděli 26. června Dvořákovo oratori-

um Stabat Mater, jehož provedení se ujala Moravská fi lhar-

monie Olomouc spolu s Akademickým sborem Žerotín 

a se sólisty Evou Hornyákovou, Janou Wallingerovou, On-

drejem Šalingem a Davidem Szendiuchem. Další lahůdku 

pak chystají na nadcházející neděli, kdy do Šumperka zaví-

tá Rožmberská kapela.

„Rožmberská kapela se zabývá interpretací gotické, 

renesanční a raně barokní evropské hudby na dobové ná-

stroje a v dobových kostýmech. Na festival přiváží program 

„Elixír života“ - Hudba na evropských panovnických dvo-

rech období renesance,“ říká organizátor festivalu Roman 

Janků. Vzápětí připomíná, že druhý festivalový koncert je 

na programu v neděli 3. července od 20 hodin v klášter-

ním kostele.

Opravdovou lahůdku pak pořadatelé přichystali na ne-

děli 10. července. Od osmé večerní totiž bude klášterní 

kostel patřit hned dvěma světově renomovaným a uznáva-

ným českým umělkyním. Nejlepší česká houslistka součas-

nosti Gabriela Demeterová a vynikající světová harfi stka 

Jana Boušková přijíždějí do Šumperka s programem, který 

nabídne skladby N. Paganiniho, H.I.F. Bibera, W.A. Mo-

zarta, J. Masseneta, J.K. Krumpholze a M. Ravela.

Závěr festivalu bude věnován hudbě Wolfganga Amadea 

Mozarta. Večer s názvem Mozart gala nabídne dva tituly 

z pera tohoto světového velikána, serenádu „Malá noční 

hudba“ a Koncertantní symfonii pro housle, violu a or-

chestr. „Pozvání na festival přijal světově proslulý Sukův 

komorní orchestr, jenž se zde představí historicky poprvé. 

Jako sólisté Koncertantní symfonie vystoupí koncertní mi-

str SKO, houslista Martin Kos a violista Karel Untermül-

ler,“ popisuje Janků a připomíná, že koncert je naplánován 

na neděli 17. července od 20 hodin v klášterním kostele. 

Vstupenky na všechny koncerty Klášterních hudebních 

slavností lze zakoupit v Regionálním a městském infor-

mačním centru v místním muzeu a v pokladně Domu 

kultury. Kompletní informace naleznete na http://www.

klasikaviva.cz/klasterni-hudebni-slavnosti-sumperk/.

 -zk-
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Cena Maxe Broda 2011 

putuje do Šumperka

V pražském sídle Senátu Parlamentu 

ČR, v hlavním sále Valdštejnského pa-

láce, byly v polovině června slavnostně 

vyhlášeny výsledky celostátní literární 

soutěže o nejlepší esej - Cena Maxe 

Broda. Ta je určena mladým lidem do 

dvaceti let, kteří jsou ochotni přemýšlet 

a psát nejen o odkazu spisovatele Fran-

ze Kafk y.

Letošního 17. ročníku soutěže se 

zúčastnilo v pěti vyhlášených katego-

riích (tématech) 152 mladých autorů 

z celé republiky. První místo obsadila 

s příspěvkem Můj dopis otci - Prozaik 

mého života Hana Jugová, nedávná 

absolventka šumperského Gymnázia, 

jež v současnosti studuje 1. ročník Lé-

kařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Cenu převzala od ředitel-

ky Společnosti Franze Kafk y Markéty 

Mališové a členů odborné poroty Jiřiny 

Šiklové a Vladimíra Karfíka. -js-

Policisté otevřeli své dveře 

a ukázali, co všechno umějí

Jedinečnou možnost seznámit se 

s prací policie měli minulý týden všich-

ni, kteří zamířili v rámci Dne otevře-

ných dveří do policejních budov v Hav-

líčkově ulici nebo na Den policie, jenž 

se odehrával na náměstí Svobody. Obě 

akce, uspořádané u příležitosti „dva-

cetin“ Policie ČR, se setkaly s velkým 

ohlasem veřejnosti.

Davy školáků zaplnily v úterý 

21. června nádvoří policejní budovy, 

odpoledne pak děti vystřídali zájemci 

z řad veřejnosti. Obdobná situace se 

opakovala i o den později na náměstí 

Svobody, kde se odehrávala akce na-

zvaná „Den Policie ČR aneb Integrova-

ný záchranný systém v akci“. Ti, kteří 

přišli, si mohli prohlédnout například 

techniku a výstroj policistů a ostatních 

zúčastněných složek Integrovaného zá-

chranného systému či simulátor nárazu 

pojišťovny Generali a policisté připra-

vili i řadu akčních ukázek. Nechybělo 

tak například zatýkání pachatele, sebe-

obrana či výcvik služebního psa.  -zk-

Skladba Roztomilí plyšáci 

ve Zlíně bodovala

Skladbou nazvanou Roztomilí ply-

šáci zabodovala mladší děvčata ze 

šumperského oddílu Dasport, jenž pů-

sobí pod vedením zkušených lektorek 

Evy Maturové a Adély Hrdličkové při 

místní Vile Doris. Na prvním ročníku 

Moravského FC-HANAČKA Cupu ve 

Zlíně vybojovala první červnovou so-

botu třetí příčku.

V soutěži moravských a českých 

profesionálních týmů v pohybových 

skladbách aerobiku O putovní pohár 

města Zlína, které se zúčastnilo na dvě 

stě dětí, změřilo v kategorii osmi až 

desetiletých své síly celkem sedm druž-

stev. Prvenství připadlo dívkám z Real 

clubu Rájec - Jestřebí, druhý skončil 

Aerobik klub Zlín a bronz putoval do 

Šumperka. Anna Konečná, Adéla Pše-

ničková, Natálie Všetičková, Nela Je-

remková, Markéta Heverová a Monika 

Ničová „pilovaly“ skladbu Roztomilí 

plyšáci celý rok, pod choreografi í je 

přitom podepsána Eva Maturová.  -zk-

Letošní Blues Aperitiv 

zná vítěze

Sedm bluesových kapel z Čech, Pol-

ska a Slovenska se v sobotu 18. červ-

na vystřídalo na pódiu šumperského 

Domu kultury, kde se uskutečnil již 

dvanáctý ročník soutěžní přehlídky 

Blues Aperitiv. Bluesmani se přitom 

ucházeli o přízeň poroty i diváků, neboť 

jedni i druzí mohli volit vítěze, a tedy 

postupujícího do hlavního programu 

renomovaného podzimního festivalu 

Blues Alive. 

Účinkující fi nalisty soutěže vybrali 

pořadatelé ze sedmatřiceti přihláše-

ných kapel podle zaslaných demosním-

ků. A v sobotu 18. června je „naživo“ 

ohodnotila vedle publika také porota. 

V ní zasedli legendární bluesman Pepa 

Streichl, vydavatel polského časopisu 

Twoj Blues Andrzej Matysik a hudební 

publicista a dramaturg Blues Alive On-

dřej Bezr. „Já osobně hodnotím letoš-

ní Aperitiv jako vůbec nejpovedenější 

ročník. Ke spokojenosti nás pořadatelů 

i početného publika přispěli svými vý-

kony samotní soutěžící, jejichž úroveň 

byla letos mimořádná,“ zhodnotil sou-

těž její ředitel Vladimír Rybička, podle 

něhož letos mohla na vítězství pomýšlet 

kterákoliv ze sedmi fi nálových kapel.

Postup do hlavního programu Blues 

Alive, jenž proběhne od 17.- do 19. lis-

topadu, vybojovali čeští Th e King-

size Boogiemen a polští Juicy Band, 

na jam session si pak zahrají Boogie 

Chilli z Polska, kteří získali Cenu di-

váků. V polském Chorzówě vystoupí 

v rámci hlavního programu Blues Alive 

Th e Kingsize Boogiemen, český Žal-

man Brothers Band pak postupuje na 

koncert Blues Alive v Piekary a Petr 

Karas Band se představí na scéně Blues 

Alive na festivalu v Boskovicích. -op-

Klášterní „molo“  manekýnkám 

a manekýnům slušelo

Myšky, žabky, motýlci, ježečci, ale 

také námořníci, Keltové, klíčenky či in-

diáni - ti všichni a mnozí další zaplnili 

nádherný prostor šumperského kláš-

terního kostela, aby předvedli modely, 

jež vlastnoručně vyrobili. Odehráva-

la se zde totiž tradiční  dětská módní 

show, kterou uspořádala místní Střední 

škola, Základní škola a Mateřská ško-

la v Hanácké ulici ve prospěch „svých“ 

dětí. Již desátý ročník akce se opět těšil 

velkému zájmu veřejnosti.

„Pokud si myslíte, že vás letos ničím 

nepřekvapíme, pak se mýlíte. Připra-

vili jsme pro vás hned dvacet kolekcí, 

které jsou dílem našich dětí a ukazují 

výsledky práce učitelů se žáky,“ řekla 

v úvodu přehlídky Jana Večeřová, ře-

ditelka Střední školy, Základní školy 

a Mateřské školy Šumperk, která síd-

lí v Hanácké ulici a v budově v ulici 

Třebízského. Žáci této školy již tradič-

ně vyrobili s pomocí barviček, batiky, 

tisků, tupování, koláží, ubrouskové 

techniky, alobalu a hlavně šikovných 

rukou desítky kouzelných originálních 

modelů. A žáci školy navíc překvapili 

i náročnými tanečními choreografi emi. 

Jejich vystoupení ocenili všichni pří-

tomní dlouhotrvajícím potleskem. 

Na módní show zamířilo předpo-

slední červnovou středu do klášterní-

ho kostela na tři sta lidí, kteří zaplatili 

na dobrovolném vstupném 7575 Kč. 

„Ráda bych všem poděkovala,“ po-

dotkla Večeřová a dodala, že letošní 

výtěžek půjde na nákup speciálních 

pomůcek - část pomůže dětem a dospí-

vajícím s autismem a část „zamíří“ do 

vybavení školy a nákup pomůcek pro 

ostatní žáky školy. -zk-

Šumperští evangelíci zavítali 

do Maarssenu

Již třináct let pojí šumperský farní 

sbor Českobratrské církve evangelické 

přátelství s evangelickým sborem v ho-

landském Maarssenu. Vyvinulo se díky 

partnerství mezi oběma městy a naroz-

díl od něj stále trvá. Sbory se pravidel-

ně co dva roky navštěvují, letos přitom 

byla řada na tom šumperském.

Skupina osmi evangelíků ze Šum-

perka pobývala v Maarssenu od 2. do 

6. června. Šlo sice o poněkud komor-

nější sestavu než v letech minulých, 

ovšem na síle a kráse setkání to nic 

nezměnilo a obě strany se shodly, že ve 

vztazích chtějí pokračovat. Šumperané 

se tak již nyní těší na návštěvu maars-

senských evangelíků za dva roky. -hch-

Pro veřejnost připravili šumperští policisté 

minulý týden řadu akčních ukázek. 

 Foto: -pk-

Skladbou nazvanou Roztomilí plyšáci 

zabodovala mladší děvčata ze šumper-

ského oddílu Dasport.  Foto: archiv

Malí manekýni si svou bezprostředností 

i vlastními modely získali srdce všech 

návštěvníků přehlídky.  Foto: -zk-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Hana Jugová převzala prestižní cenu 

Maxe Broda 2011.  Foto: -js-
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Slavnostnímu aktu byla přítomna také někdejší ve-

doucí odboru vnitřních věcí Vlasta Vitásková, jež na 

šumperské radnici pracovala od roku 1989 a v té době již 

měla na starosti partnerská města. „Když tehdejší staros-

ta Petr Krill zjistil, že se bez problémů domluvím němec-

ky, rozhodl, že všechna partnerská města dá pod jedny 

„ruce“. K německému Bad Hersfeldu a holandskému 

Maarssenu mi tak přibyla polská Nysa, kde ale samozřej-

mě žádná velká jazyková bariéra nebyla,“ zavzpomínala 

během setkání na radnici na počátky spolupráce s Nysou 

Vlasta Vitásková, která spolu se šumperskými i nysskými 

kolegy organizovala řadu akcí v obou městech a díky níž 

se realizovaly i čtyři společné projekty podporované Ev-

ropskou unií. Její práci letos ocenila Nysa udělením čest-

ného občanství u příležitosti oslav patnáctiletého výročí 

podepsání partnerské smlouvy. „Vůbec jsem to netušila. 

Když mě pozvali na pódium, opravdu mě zaskočili a já 

nebyla prakticky schopná žádného slova,“ prozradila 

i po měsíci očividně dojatá Vlasta Vitásková.

Anketa Lékař roku dává pacientům možnost ocenit 

nejen odborné, ale i lidské kvality těch, jež pečují o naše 

zdraví. Ti, kteří docházejí k praktické lékařce Magdě Ha-

lamové, jsou nepochybně navýsost spokojeni. V anketě, 

kterou již třetím rokem uspořádalo občanské sdružení 

Unie pacientů ČR, jí totiž poslali tolik hlasů, že získala 

ocenění v kategorii Praktický lékař roku 2010. „Tušila 

jsem sice, že něco takového probíhá, ale nevěnovala jsem 

tomu žádnou pozornost. Až když mi v polovině března 

volali do ordinace z Unie pacientů o mém umístění, jsem 

si večer najela na stránky www.lekarroku.cz a zjistila, že 

jsem opravdu dostala v této kategorii nejvíc hlasů. Velice 

mě to překvapilo a samozřejmě i potěšilo. Vždyť mezi 

oceněnými minulých ročníků byla například taková 

osobnost, jako je Jan Pirk,“ řekla Magda Halamová, jež 

prestižní ocenění převzala letos v březnu na slavnostním 

večeru v pražském Národním divadle.

Přesně v Den učitelů obdrželo letos patnáct kanto-

rů v olomouckém Moravském divadle „premiérové“ 

ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Mezi nimi byli 

i Irena Jonová a Rudolf Chrastina, oba učitelé ze šum-

perských středních škol. Irena Jonová, jež učí na Střední 

odborné škole v Zemědělské ulici češtinu, dějepis a dě-

jiny kultury, se dlouhodobě věnuje různým projektům. 

Z nich stojí za zmínku především pražským Klubem 

ekologické výchovy úspěšně vyhodnocený „Obejdi svět 

a vrať se domů“ či projekt podpořený Nadací OKD „Co 

bylo včera, není dnes?!“. Tato kantorka se rovněž vý-

znamně podílela na výstavě a sborníku ke 140. výročí 

školy a svůj kreativní přístup k výuce novodobé historie 

a dějin kultury uplatňuje například i formou divadel-

ních představení či exkurzemi do míst, která studentům 

přibližují naučenou teorii. „Studenti se mě často ptají, 

koho bych dnes vyzdvihla jako osobnost. Je škoda, že 

o spoustě významných lidí se dnes vůbec neví,“ podo-

tkla na setkání Jonová, která za své aktivity obdržela 

i poděkování z kanceláře Václava Havla a od ředitele 

Post Bellum Mikuláše Kroupy.

Rudolf Chrastina stojí za katedrou více než půl stole-

tí. Tento rodák z Libice nad Cidlinou začal učit ve svých 

devatenácti v Ostravě, odkud odešel do Zábřeha a poté 

do Šumperka, kde nastoupil nejprve na I. základní školu 

a poté na „učňovku“, aby posléze „zakotvil“ na neuvěři-

telných jedenačtyřicet let coby „zeměpisář“ a „tělocvi-

kář“ na Obchodní akademii. Díky dlouhému působení 

ve školství a řadě mimoškolních sportovních aktivit 

patří mezi výrazné osobnosti celého šumperského regi-

onu. „O ocenění jsem se dozvěděl z tisku, teprve poté 

přišel dopis z kraje. Samozřejmě mě to potěšilo,“ přiznal 

šestasedmdesátiletý kantor, kterého v současnosti stu-

denti přemlouvají, aby učil i příští rok. A není jistě bez 

zajímavosti, že oceněná kolegyně Irena Jonová byla jeho 

žačkou na Obchodní akademii a také Vlasta Vitásková 

ho pamatuje coby učitele na „jedničce“. „Před těmi lety 

bychom si nikdy nemysleli, že se tu takto společně se-

jdeme,“ shodli se na setkání u starosty obě bývalé žačky 

se svým kantorem. Z. Kvapilová

Zpravodajství/Informace

Svaz neslyšících a nedoslýchavých sídlí v „novém“
V nových prostorách sídlilo od ledna šumperské pra-

coviště Centra pro zdravotně postižené Olomouckého 

kraje. Z budovy v Kozinově ulici 13 se po více než dva-

atřiceti letech přestěhovalo do objektu v ulici Gen. Svo-

body 68 v areálu někdejších kasáren, který koupila od 

výrobního družstva invalidů Obzor místní radnice. Čin-

nost Centra byla ukončena k letošnímu 30. dubnu a v je-

ho prostorách nyní působí poradenské pracoviště krajské 

organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Poradenské pracoviště Svazu neslyšících a nedoslý-

chavých (www.snncr.cz) se nachází v přízemí budovy 

(vchod z nádvoří nám. Jana Zajíce naproti pivnici „Šip-

kový klub“) hned proti vstupním dveřím. Pracoviště po-

skytuje sociální služby především v oblasti odborného 

sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb 

převážně pro sluchově postižené občany - nedoslýchavé, 

ohluchlé i neslyšící. Ti všichni se zde mohou nejen po-

radit v oblasti kompenzace vady sluchu či o možnostech 

při poskytování dávek sociálního zabezpečení, ale také 

například zakoupit vhodné baterie do sluchadel, vyzkou-

šet, případně i zapůjčit vhodné kompenzační pomůcky 

a naleznou zde i základní servis sluchadel. Poradní dny 

jsou vždy v pondělí a středu od 8.30 do 11.30 hodin a od 

13 do 16.30 hodin, telefon je 583 212 019.

Kromě Centra se do objektu v bývalých kasárnách, 

jež je bezbariérový a přístupný výtahem, přestěhovala 

z Kozinovy ulice 13 také další občanská sdružení zdra-

votně postižených. Nové prostory tak dnes využívají 

Šumperský spolek neslyšících, místní organizace Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ale i místní organiza-

ce Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civili-

začními chorobami. Odbornou konzultační  činnost zde 

poskytuje rovněž organizace NIPI v ČR (www.nipi.cz), 

která se zabývá především odstraňováním architekto-

nických bariér. Konzultační pracoviště NIPI lze navštívit 

vždy v pondělí a středu od 8.30 do 11.30 hodin a od 13 do 

16.30 hodin. redakce

Bad Hersfeld a my...
Devatenáct studentů z partnerské školy v Bad Her-

sfeldu se svými pedagogy Birgit a Klausem Schmit-

tovými a předsedou Společnosti Česko-německého 

porozumění Karl-Ernstem Wiechersem navštívili od 

6. do 9. června Šumperk, aby pokračovali v družební 

spolupráci mezi naším Gymnáziem a Gesamtschule 

Geistal. Obě města pojí dlouholeté pozitivní vztahy 

v různých oblastech a dalším krokem je příprava ofi -

ciální partnerské smlouvy mezi oběma školami.

Studenti podnikli výlet do Velkých Losin a do 

přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, velký dojem 

zanechaly „túrka“ kolem horní nádrže a nádherná 

panoramata Jeseníků. Středa nabídla Geschaderův 

dům s expozicí o čarodějnických procesech a násle-

dovala neodmyslitelná návštěva Gymnázia - osobní 

přijetí ředitelem Milanem Macečkem a skupinková 

anabáze školním interiérem i výukou některých tříd! 

Týž den všechny čekalo i milé setkání se Zdeňkem 

Brožem, starostou města, v krásném prostředí obřad-

ní síně... Ještě rychlý výstup na radniční věž, trocha 

sportu a nákupů, aby se opět všichni sešli při závě-

rečném společenském večeru. Čtvrteční návrat domů 

byl obohacen zastavením v Praze... Tradice se rozvíjí, 

další setkání se již připravuje! 

Poděkování patří Společnosti Česko-německého 

porozumění za podporu a fi nanční pomoc a student-

kám a studentům septimy a 2.A, kteří se této akce 

zúčastnili a svým spontánně srdečným přístupem 

přispěli k jejímu zdárnému průběhu. 

 H. Záchová a D. Tesařová

Jejich povolání je pro ně srdeční záležitostí

Starosta Zdeněk Brož popřál Rudolfu Chrastinovi 

nejen k ocenění, ale také k šestasedmdesátým naro-

zeninám, které tento pedagog oslavil v den přijetí na 

radnici.  Foto: -zk-

Devatenáct studentů z partnerské školy v Bad Hersfeldu 

se svými pedagogy Birgit a Klausem Schmittovými a před-

sedou Společnosti Česko-německého porozumění Karl-

Ernstem Wiechersem navštívili šumperské Gymnáhium.

 Foto: archiv
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Losinské kulturní léto nabídne hned několik novinek
V pátek 1. července začínají ne-

jen dvouměsíční letní prázdniny, ale 

v tento den vypukne i tradiční festival 

Losinské kulturní léto. Návštěvníkům 

této oblíbené akce přitom letos pořa-

datelé ze šumperské agentury Scaron 

Production nabídnou hned několik 

novinek. Tou největší bude fi lmo-

vý festival, jenž naváže na divadelní 

představení a hudební vystoupení.

„Festival, který se programově ne-

rozvíjí, pomalu umírá. Největší no-

vinkou tak je spojení s fi lmovou tvor-

bou, což vystihuje i nový  název festi-

valu Losinské kulturní léto - festival 

divadelní, hudební a fi lmové tvorby,“ 

říká Jiří Horák z pořádající agentury 

Scaron Production a dodává, že změ-

nu přináší i nový, výrazný vizuální 

styl festivalu, který využívá původní 

logo. Příznivci LKl mohou nově na-

vštívit i doménu www.losinskeleto.cz 

a také stránku na sociální síti www.

facebook.com/losinskeleto. 

Festival odstartuje v pátek 1. čer-

vence divadelní spolek Frída, který do 

velkých Losin přiveze komedii Pánská 

jízda. „Vesnický ochotnický soubor 

připravuje představení Čechovových 

Tří sester. Problém nastává, když 

ochotníkům dojde, že v ansámblu 

jsou samí muži. Ti, kteří jsou zvědaví, 

jak se pánové zhostí ženských rolí, by 

si toto představení plné humoru ne-

měli nechat ujít,“ láká na představení 

Horák. Vzápětí prozrazuje, že v di-

vácky atraktivní hře se návštěvníci 

setkají s osobnostmi z televizních 

seriálů, jako jsou například Martin 

Trnavský a Radim Novák, který pů-

sobil i v šumperském divadle. Sobota 

2. července pak bude patřit Komikům 

s.r.o., kteří uvedou to nejlepší z pořa-

du Na stojáka. Hlavním protagonis-

tou nebude nikdo jiný něž populární 

Miloš Knor.

Další díl festivalu by měl udělat ra-

dost milovníkům jazzu, neboť v pátek 

8. července vystoupí v Losinách Peter 

Lipa & Band. „Atmosféru mu připraví 

předkapela Miloš Teplý Band. Bude to 

určitě hudební bonbónek pro všechny 

generace,“ soudí Horák. O den pozdě-

ji, v sobotu 9. července, bude pódium 

na nádvoří losinského zámku patřit 

dvojici skvělých herců Vilmě Cibul-

kové a Miroslavu Etzlerovi. Ti si pro 

festivalové publikum připravili příběh 

o lásce až na věčnost v autorské režii 

Petra Strnada. Jde o tragikomedii, jež 

je pro diváky o to zajímavější, že ji au-

tor napsal Vilmě Cibulkové a Miro-

slavu Etzlerovi přímo na tělo.

Letošní novinku - Velkolosinský 

velkofi lmový minifestival nabídnou 

pořadatelé divákům od pátku 22. do 

pondělí 25. července. „Odstartujeme 

ho letním kinem na nádvoří losin-

ského zámku snímkem Kladivo na 

čarodějnice. Vidět tento fi lm přímo 

v místech, kde se jeho děj odehrává, 

bude nepochybně unikátní zážitek,“ 

domnívá se Jiří Horák.

Výběr druhého fi lmu pořadatelé 

nechali na divácích, kteří mohli vy-

bírat na Facebooku, na stránce pří-

znivců Losinského kulturního léta. 

Zvolili britský historický velkofi lm 

Královna Viktorie, který nebyl nikdy 

uveden v českých kinech a jenž má 

na svém kontě jednoho Oscara. Poté 

již minifestival zamíří do kamenného 

kina ve Velkých Losinách. Milovníci 

stříbrného plátna se mohou těšit na 

kvalitní výběr fi lmů a scházet nebu-

dou besedy se zajímavými hosty. „Pří-

ležitost dostanou také mladí fi lmaři. 

Do programu jsme zařadili i blok 

autorských fi lmečků dětí pod názvem 

To nejlepší z fi lmového tábora Sobo-

tín. Učí se zde, jak se točí fi lmy a sami 

je také tvoří. K vidění bude kolekce 

nejlepších snímků z posledních let. 

A kdo ví, třeba nám tady vyrůstá nový 

Fellini,“ říká Horák.

Tečku za Losinským kulturním lé-

tem udělá Noc plná fl amenca, o kte-

rou se postará Martin Bies. Tento 

interpret patří mezi nejprestižnější 

kytaristy hrající fl amenco ve střední 

Evropě. Začátky jeho umělecké drá-

hy jsou spojené se slavnou fl amenco 

kytarovou školou Paca Peňu. Přije-

de s formací Flamenco Clan, hrající 

vlastní tvorbu a aranžmá nejslavněj-

ších skladeb kytaristů fl amenca.

„Věřím, že okouzlující prostředí 

a skvělí diváci opět vytvoří příjemnou 

atmosféru, která nadchne všechny 

účinkující. Jsme rádi, že se festival 

stal neodmyslitelnou součástí letní 

kulturní scény, a to nejen v regionál-

ním, ale také v krajském měřítku,“ 

podotýká Horák a připomíná, že před 

dvěma lety získalo Losinské kultur-

ní léto Cenu Olomouckého kraje za 

kulturu v kategorii Výjimečný počin 

roku v oblasti profesionálního di-

vadla. Vzápětí dodává, že zájemci si 

mohou koupit vstupenky na všech-

na představení v pokladně zámku ve 

Velkých Losinách a v infocentrech 

v Šumperku a ve Velkých Losinách. 

 -zk, sos-

Z grilování se stal fenomén. Především o víken-

dech se v Čechách griluje už nejen u restaurací, cha-

lup a rodinných domků, ale dokonce i na balkonech 

panelových domů. Žhnoucí uhlíky jsou však stejně 

nebezpečné jako klasický oheň. Je proto nutné re-

spektovat při grilování určitá pravidla.

Teplota žhnoucího dřevěného uhlí bývá okolo 

600 °C, je tedy dostatečná pro zapálení téměř kaž-

dého hořlavého materiálu. Ještě před zahájením 

grilování je proto vhodné nachystat si zásobu vody 

pro případ nenadálé události. Používat by se měly 

jen profesionálně vyrobené grily, různá provizoria 

totiž nemusejí vždy plně splňovat podmínky všech 

bezpečnostních předpisů. Gril by se měl instalovat 

a provozovat přesně podle návodu výrobce. Pře-

devším je nutné, aby byl stabilní a byl umístěn na 

vhodném místě. Většinou se za bezpečnou vzdále-

nost považuje 75 cm ve směru sálání a 20 cm v ostat-

ních směrech pro pevné palivo a 10 cm pro plynné 

palivo. Je však potřeba také myslet na prostor nad 

grilem, aby stoupající dým a žár nezapálil větve 

stromů či odletující jiskry nezapálily suchou trávu 

a nebo jiný hořlavý materiál. K podpálení se nikdy 

nesmí použít tekuté podpalovače na bázi alkoholu, 

ale vždy jen pevné podpalovače nebo suché dřevo. 

U rozpáleného grilu se nesmí používat ani olej ve 

spreji.

Pozornost je potřeba věnovat také oblečení - ur-

čitě není vhodné si ke grilování vybrat to ze snadno 

vznětlivých materiálů. Pro ochranu dlaní a rukou je 

vhodné použití grilovacích rukavic a grilovací ná-

řadí s dostatečně dlouhou rukojetí, aby se předešlo 

riziku popálení. Obrovské nebezpečí hrozí zejmé-

na při převržení nestabilního grilu. Je proto nutná 

obezřetnost zejména v přítomnosti malých dětí 

a podnapilých osob. V žádném případě se nesmí 

nechat gril bez dozoru. Poměrně rozšířený nešvar 

poslední doby je grilování na balkóně. Mimo to, že 

kouř a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy, 

může poměrně snadno dojít i k požáru. Odletující 

jiskry mohou zapálit zejména záclony nebo souse-

dovo sušící se prádlo. Při ukončení grilování je pak 

nutné vyčkat do úplného vyhasnutí zbytků a popel 

uložit do nehořlavé, uzavřené nádoby.  

 Z. Morávek

 Převzato z Hasičských novin č. 11/2011

Při grilování je třeba dbát na zvýšenou opatrnost

Okouzlující prostředí velkolosinského zámku a zajímavý program přiláká každoroč-

ně na známý festival velké množství diváků.  Foto: archiv Scaron

Zdeněk Morávek bude 
v Nyse vystavovat fotografi e 

vlaků a vláčků

Výstava Vlaky a vláčky na fotografi i, doplněná 

o dětskou výtvarnou soutěž Můj vlak na prázdniny 

v roce 2009, byla úspěšnou akcí knihovny v obdo-

bí prázdnin. V letošním roce se autorem doplně-

ný a aktualizovaný soubor fotografi í přesouvá do 

knihovny v Nyse, kde bude vystaven v měsíci srp-

nu. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. srpna 

v podvečer. 

Díky grantové podpoře z Olomouckého kraje bu-

dou mít návštěvníci vernisáže v Nyse  možnost ob-

divovat stejně jako v Šumperku již od dopoledních 

hodin model kolejiště TT z dílny autora výstavy 

a model parní lokomotivy Sičovy drobné železnice, 

která bude jezdit v prostoru náměstí před budovou 

knihovny. Obojí jistě potěší děti i dospělé. Pro zá-

jemce o vernisáž výstavy a návštěvu Nysy bude vy-

praven autobus, který vyjede ráno v 8 hodin a zpět 

se vrátí ve večerních hodinách. Více informací 

a přihlášky: půjčovna pro dospělé knihovny v ulici 

17. listopadu 6. -zd-
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Výstavní síň Pod spolkovým praporem 

 aneb jak se bavili Šumperáci před sto lety Výstava trvá do 11.9. 

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.

 Středověká slavnost v Pavlínině dvoře 23.7. od 14 hodin, 

 vystoupí hudební skupina Rabussa, skupina historického šermu 

 Barbaři, sokolníci, soutěže a atrakce pro děti i dospělé

Akce v klášterním kostele: 26.6., 3.7., 10.7. a 17.7. vždy ve 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 13-17 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. 

Otevírací doby o státních svátcích 5. a 6. července 

Muzeum Šumperk od 9 do 13 hodin 

klášterní kostel Zvěstování Panně Marii od 10 do 12 hodin 

Po oba dny je vstup zdarma.

KINO OKO
29.6. jen v 18 hodin  Pařba v Bangkoku 2, USA, komedie, DP

29.6. jen ve 20 hodin  Avatar 3D, USA, sci-fi , ČZ  3D
30.6. jen v 15.30 hodin  Méďa Béďa 3D, USA, rodinná komedie, ČZ 

 Hrajeme pro děti 3D
30.6.-6.7. jen v 17 hodin  Pan Popper a jeho tučňáci, USA, rodinná komedie, ČZ, DP  

 Hrajeme pro děti

V úterý 5.7. a ve středu 6.7. nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich 

děti ve věku do 15 let je 50 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., 

Šumperk.

30.6.-6.7. jen v 19 hodin  Transformers 3 3D, USA, sci-fi , ČZ   3D
7.7. jen v 17.45 hodin  Lidice, ČR, 2011, drama, DP

7.7. jen ve 20 hodin  Melancholia, Dánsko, DP  Artvečer - FK

8.-10.7. jen v 10 hodin  Harry potter a relikvie smrti - 1. část, Velká Británie, 

 USA, rodinná fantasy, ČZ, DP

8.-10.7. jen v 17.30 hodin  V peřině, ČR, rodinný hudební fi lm, DP  Hrajeme pro děti

8.-10.7. jen v 19.30 hodin  Lidice, ČR, 2011, drama, DP

11.-12.7. jen v 15 hodin  V peřině, ČR, rodinný hudební fi lm, DP Hrajeme pro děti

V pondělí 11.7. v 15.00 hodin je vstupné pro děti do 15 let 50 Kč. Za fi nanční dar 

děkujeme fi rmě SHM, s.r.o. Šumperk.

11.-12.7. jen v 17 hodin  Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, USA, 

 dobrodružná komedie, ČZ   3D
11.-12.7. jen ve 20 hodin  Ženy sobě, USA, komedie, DP

13.7. jen v 15 hodin  V peřině, ČR, rodinný hudební fi lm, DP Hrajeme pro děti

13.7. jen v 17.45 hodin  Ženy sobě, USA, komedie, DP

13.7. jen ve 20 hodin  Cigán, SR, slovenské znění + titulky (romština) Artvečer - FK

14.-17.7. v 16.30 a ve 20 hod.  Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, VB, USA,

 rodinná fantasy, ČZ   3D
18.-26.7. v 17 a ve 20 hodin Harry Potter a relikvie smrti - 2. část 3D, VB, USA,

 rodinná fantasy, ČZ   3D
Bližší informace: tel.č. 583 212 000, program na internetových stránkách www.kinosum-
perk.cz, změna programu vyhrazena, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce, DP = digitální 

projekce. Novinka: rezervace vstupenek přes internet na webových stránkách kina.

VÝSTAVY

Galerie J. Jílka Jitka Chrištofová: „Les“ (akvatinta, pastel, akvarel). 

 POZOR, vernisáž proběhne výjimečně ve čtvrtek 30.6. 

 od 18 hodin za osobní účasti autorky! Výstava trvá do 31.7.

Městská knihovna Grazyna Wojtkówá - Fotografi e: polsko české sousedství 

 Výstava trvá do 31.8.

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 Jan Jančík - Obrazy Výstava trvá do 31.8.

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

CENTRUM PRO RODINU
5. a 12.7. vždy od 16 do 18 hodin  Psychologické doprovázení na cestách

v učebně fi rmy Uvax  života s Pavlínou Vaculkovou, 

v ulici M.R. Štefánika 28 absolventkou Masarykovy univerzity 

 v oboru psychologie 

 Objednávky na tel. 777 988 864

Od 11.7. do 14.7. na faře v Jalubí  Alegria - raduj se i z obyčejných věcí 

 Zážitkový pobyt pro mladé

19.7. od 9.30 do 18 hodin v učebně  Poradenství v obtížných situacích

fi rmy Uvax v ulici M.R. Štefánika 28  M. Řezníčková, 

 objednání na tel. 731 402 395

Bližší informace:www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395

ČAJOVNA ČAROVNA
Každé pondělí od 19 hodin  Diskuzní fórum na volné téma 

Každý čtvrtek od 19 hodin  Jam session

Bližší informace: Čajovna Čarovna, Vila Doris - ul. 17. listopadu 2, e-mail: info@carov-

na.com, www.carovna.com.

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)

Půjčovní doba v období prázdnin - od pátku 1. července do středy 31. srpna

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

naspk.cz. Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny uzavřeny.

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  12-17 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

DŮM KULTURY
3.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti Šumperk: 

 Rožmberská kapela - „Elixír života“

 10.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti Šumperk:

 Gabriela Demeterová a Jana Boušková

17.7. od 20 hodin v klášterním kostele  Klášterní hudební slavnosti Šumperk:

 Sukův komorní orchestr - Mozart gala

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.

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
30.6. od 13.30 hodin v KD  Setkání Městského svazu DIA  

 Hraje Albatros

8.7. od 14 hodin v KS  Taneční odpoledne  Hrají Staří kamarádi

21.7. od 14 hodin v KD  Zábavné odpoledne pro seniory 

 Hraje Mirox

Každé pondělí od 9 do 10 hodin v DPS Alžběta  Aktivity pro seniory: Cvičení pro seniory

Každé sudé úterý od 9 do 10 hodin v DPS Tereza  Aktivity pro seniory: Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 do 10 hodin v DPS Alžběta 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“ = Kavárnič-

ka pro seniory, „KD“ = Klub důchodců. 
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Prohlídkové okruhy městem - Procházka ze 13. do 21. století, kde žily čarodějnice 

a Zrození „Malé Vídně“ - a Rozhledy z radniční věže probíhají v červnu od pondělí do 

neděle vždy od 9 do 15 hod., v červenci pak ve stejné dny vždy od 9 do 12 hod. a od 13 

do 17 hod. Prohlídky se zahajují po zakoupení vstupenky na stanovišti průvodců v sute-

rénu radnice (vchod od morového sloupu) každou lichou hodinu u Lavičky vzkazů před 

radnicí. Rozhled z věže je každých 30 minut od stanoviště průvodců v suterénu radnice.

Ve čtvrtek 30. června budou mít všechny děti, které předloží letošní vysvědčení ze 

základní školy, vstup na věž zdarma, stejně jako jejich případný dospělý doprovod.

Expozice Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě je v červnu otevřena denně 

od 9 do 15 hod., v červenci od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Podrobnosti 

na www.sumperk.cz v sekci turistické informace.

V Šumperku působí Univerzita třetího věku

Prodlužující se lidský věk, snaha 

poskytnout i starším občanům odpo-

vídající možnosti společenských aktivit 

vedly ve světě v osmdesátých létech mi-

nulého století k postupnému vytváření 

systému celoživotního vysokoškolské-

ho vzdělávání, které v sobě zahrnovalo 

i seniory. Stává se pro ně prostředkem 

pro hledání cesty, způsobu života, hod-

not života, prostředkem pro poznávání 

nových možností a současně i orientací 

v současném, rychle se vyvíjejícím svě-

tě. Do Československa přichází tento 

trend v roce 1986 a v poslední dekádě 

20. století pak zažívá svůj potenciální 

rozvoj. 

Systém vzdělávání byl však omezen 

na obyvatele sídelních míst vysokých 

škol, což bylo určitým omezením. Proto 

skupina českých vysokých škol přichá-

zí s možností využít výpočetní techni-

ku a prostřednictvím cyklů vizuálních 

přednášek, zpracovaných jednotlivými 

vysokými školami, zapojit do celoži-

votního vzdělávání i seniory na úze-

mí celé republiky. Virtuální univerzita 

třetího věku umožnila postupně vznik 

konzultačních středisek, mezi kterými 

je od roku 2010 i Šumperk. Středisko 

vzniklo zásluhou Akademie J.A. Ko-

menského a  Provozně ekonomické 

fakulty České zemědělské univerzity 

v Praze a patří k nejpočetnějším stře-

diskům, studentů je 26.

Tento kolektiv má za sebou dva se-

mestry z tříletého studijního cyklu. 

V zimním semestru 2010 získali studen-

ti znalosti v pilotním programu Astro-

nomie, který je seznámil se základními 

astronomickými termíny, hvězdnými 

sousedy sluneční soustavy a dalšími 

zajímavostmi. V letním semestru 2011  

pak studijní kolektiv poznal základní 

podmínky lesní výroby, počínaje lesní 

typologií, úlohou vody až po systémy 

těžby a zpracování dřeva.

Výuka probíhá v šesti společných 

přednáškách, na kterých vyslechnou 

posluchači výklad lektorů, společně se 

podělí o získané poznatky a pak při do-

mácím individuálním studiu, kdy mají 

možnost znova zhlédnout absolvovanou 

lekci a na základě toho vyplnit kontrol-

ní test. Kontrolní testy a závěrečná práce 

v podobě eseje pak umožňují na konci 

semestru absolvovat závěrečný test, je-

hož úspěšné splnění zakládá možnost 

dalšího pokračování ve studiu.

Demokratická většina poté rozho-

duje o výběru dalšího tématu, kterým 

je pro zimní semestr 2011 Pěstování 

a využití jedlých a léčivých hub. Přes 

různost předchozích životních osudů 

i značné věkové rozdíly, nejstarší se blí-

ží 80 rokům, je při studiu velmi dobrá 

atmosféra, která se bude jistě v dalším 

období dál upevňovat. Ocenit je třeba 

i nasazení rodin studentů, kdy zvládání 

počítačové gramotnosti mají na starosti 

často již vnuci. I to je však jedna z cest 

vytváření mezigeneračních kontaktů 

a možností, jak udržet životní optimis-

mus a společenskou aktivitu. 

V pondělí 30. května proběhlo v kláš-

terním kostele Nanebevzetí Panny Ma-

rie slavnostní ukončení prvního roční-

ku Virtuální univerzity třetího věku pro 

oblast Moravy. Za účasti zástupců vede-

ní univerzity, organizátorů, představite-

lů obcí, rodinných příslušníků a přede-

vším absolventů proběhl slavnostní akt, 

k němuž významnou měrou přispělo 

vystoupení šumperského dětského pě-

veckého sboru Motýli. Zpráva o této 

události se díky americkým krajanům 

objevila i v americkém tisku. Závěrem 

je třeba zopakovat, že vznik konzul-

tačního střediska Virtuální univerzity 

třetího věku, což je zásluha Akademie 

J.A. Komenského v Šumperku a České 

zemědělské univerzity v Praze, posunu-

lo Šumperk na mapě možnosti vzděla-

nosti o další stupeň kupředu. 

 František Merta

Poslední květnové pondělí proběhlo v kláš-

terním kostele slavnostní ukončení prvního 

ročníku Virtuální univerzity třetího věku 

pro oblast Moravy.  Foto: -pk-

Muzeum chystá velkolepou středověkou slavnost

Od letošního února je v Galerii 

Šumperska místního muzea k vidění 

interaktivní výstava Putování středo-

věkem - obdobím našich dějin, které 

hned vedle novověku stále patří k těm 

nejpopulárnějším. A muzejníci ho 

chtějí Šumperanům přiblížit ještě více. 

V sobotu 23. července proto chystají 

od 14 hodin v Pavlínině dvoře velko-

lepou Středověkou slavnost.

Výstava Putování středověkem, jež 

trvá do 4. září, přibližuje především 

historický vývoj v naší oblasti od 7. do 

15. století a současně návštěvníkům 

umožňuje, aby si středověk doslova 

ohmatali. „Smyslem výstavy je, aby 

se středověk stal pro návštěvníka „ak-

tuálním“, aby se aktuální stala sama 

„středověká činnost“, kterou si může 

na výstavě vyzkoušet,“ říká tisková 

mluvčí muzea Miluše Berková a do-

dává, že pro všechny příznivce této 

epochy navíc muzejníci připravili 

zajímavou akci, jež jim nabídne hod-

ně nového a nevyzkoušeného, neboť 

možnosti středověké zábavy jsou ne-

vyčerpatelné. Na Středověké slavnosti, 

která proběhne v sobotu 23. července 

v Pavlínině dvoře, tak například vy-

stoupí skupina historického šermu 

Barbaři, jež předvede základní i ná-

ročné šermířské techniky, a dobovou 

atmosféru navodí hudební skupina 

Rabussa. Chybět nebudou ani ukázky 

sokolnictví, atrakce a soutěže pro děti 

i dospělé a také táborák. Dospělí za-

platí za vstup šedesát korun, děti a se-

nioři pak třicet.  -red-

Z redakční pošty: Omluva
Vážení čtenáři a obětaví občané Šum-

perka a Šumperska,

rádi bychom se touto cestou omluvili 

za sobotní (18. června) organizační selhá-

ní na nádraží, kde byl přistavený vagon 

na nakládání sbírek ošacení, ale bohužel 

selháním lidského faktoru byla tato akce 

ze začátku velmi ohrožena. Díky oběta-

vosti lidí, kteří jsou ochotni pomoci dob-

ré věci, se nakonec celá akce velmi vyda-

řila a všem anonymním lidem, kteří nám 

pomohli situaci zachránit, chceme touto 

cestou moc poděkovat.

K této opravdu nemilé situaci došlo 

v našem organizování sbírek ošacení po-

prvé. Pokud se podíváte na naše webové 

stránky, tak tam zjistíte, že máme každý 

půl rok sbírky do vagonů asi v 30 městech 

a nikde se nic podobného nestalo.

K celé nepříjemné situaci můžeme po-

dat pouze pravdivé vysvětlení, které nám 

sice nenapraví sobotní nevydařenou akci, 

ale budeme velmi vděčni, pokud alespoň 

trochu zmírníme špatný náhled na naši 

organizaci i naši aktivitu.

Jsme nezisková organizace, která po-

skytuje materiální pomoc potřebným 

lidem, práci, ubytování i sociální začle-

nění lidem z okraje společnosti (hlavně 

lidem bez domova). Práce s těmito lidmi 

je náročná, a i přesto, že jsou klienti u nás 

delší čas a jsou vedeni k zodpovědnosti 

a preciznosti v práci, občas ve své odpo-

vědnosti selžou. 

Pracovník, který měl mít službu u va-

gónu v Šumperku, bohužel ve vlaku usnul 

a během cesty mu byly zcizeny veškeré 

doklady, peníze i telefon. Tuto situaci zjis-

til až v Českém Těšíně, kam přejel a pak 

měl velký problém dostat se zpátky. Zpět 

do Prahy musel stopovat. Telefonovat ne-

mohl, jelikož si žádné číslo z hlavy nepa-

matoval. 

Víme, že nás tímto dostal do velmi 

nepříjemné situace, kdy poškodil jméno 

organizace, ohrozil celou sbírku a hlav-

ně zklamal všechny obětavé lidi, kteří 

pro nás připravili ošacení pro potřebné. 

O této situaci jsme se bohužel dozvěděli 

v sobotu až kolem 10.30 hodin. Okamžitě 

jsme vyslali auto s řidičem a závozníkem 

do Šumperka a hned zajistili výpomoc 

z farního úřadu Církve československé 

husitské do doby, než přijede náš řidič 

se závozníkem, aby sbírky naložili do 

vagonu. Pak už byla situace na nádraží 

uklidněna a všechny věci byly uloženy do 

vagonu a ten byl odeslán do Broumova. 

Zde  bude veškeré ošacení přetříděno 

na použitelné k humanitárním účelům 

a nepoužitelné věci budou předány k dal-

šímu průmyslovému zpracování. Jen asi 

10- 15% věcí musíme likvidovat na vlastní 

náklady na skládkách. Právě na této čin-

nosti se podílejí naši klienti, kteří tak zís-

kají pracovní uplatnění, mzdu a možnost 

azylového ubytování. Tím přestávají být 

závislí na sociálních dávkách a postup-

ně jsou opět začleňováni do společnosti. 

V našich azylových ubytovnách máme asi 

65 klientů. 

Pevně věříme, že z našeho vysvětlení 

pochopíte, že se nejednalo o zlý úmysl či 

neschopnost zorganizovat akci, ale bo-

hužel došlo k selhání lidského faktoru 

a opravdu nás i našeho klienta vzniklá 

situace velmi mrzí. Budeme vám nesmír-

ně vděčni, pokud byste nám pomohli 

s vysvětlením i u ostatních lidí, kteří  si 

o tom nepřečetli v místním tisku. Velmi 

si vážíme úžasné pomoci obětavých lidí, 

kteří nám pomohli při nakládání věcí do 

vagonu, a pokud někoho osobně znáte, 

prosíme o vyřízení upřímného poděko-

vání od nás.

Rádi bychom vám i všem dárcům po-

děkovali, jelikož akce byla opravdu úspěš-

ná a darované věci se nám ani do jednoho 

vagonu nevešly. Naplnili jsme naše malé 

nákladní auto a některé věci nám ještě 

uschovala Armáda spásy. Ještě jednou 

děkujeme za pochopení a věříme, že nám 

zachováte přízeň při příštích akcích.  

 Lenka Wienerová, 

 ředitelka sociálních služeb 

 Diakonie Broumov


