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Do města 
se na dva dny 
sjedou farmáři 

Pestrý kaleidoskop 
šumperských 
událostí   

Temeničtí Sokolové 
se chystají 
na jubilejní slet2 4 6 7

Kostely 
a kaple se otevřou 
veřejnosti 

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je 
už šestnáct let symbolem sbírky, která 
veřejnost seznamuje s riziky zhoubných 
nádorů a současně získává finanční pro-
středky na pomoc onkologickým paci-
entům a na výzkum. Letošní Květinový 
den, který proběhl 16. května, se zaměřil 
na nebezpečí nádorového onemocnění 
ledvin. Jen v Šumperku vybrali dobro-
volníci do svých kasiček téměř dvaade-
vadesát tisíc korun, loni to bylo o necelé 
čtyři tisíce více.

„Přestože nám letos počasí příliš ne-
přálo, byl Český den proti rakovině opět 
úspěšný. Vesměs jsme se setkali s poro-
zuměním,“ uvedla lékařka a předsedkyně 
Ligy proti rakovině v Šumperku Jiřina 

Koutná. Lidé si přitom mohli látkový 
kvítek léčivky koupit nejen ve stánku 
na tzv. „Točáku“, ale především u dobro-
volníků, kteří procházeli šumperskými 
ulicemi. Kromě deseti dvojic studentek 
a studentů Střední zdravotnické školy 
se do akce opět zapojily členky klubu 
Eva. „Mezi dárci jednoznačně vedou 
ženy, především pak maminky s dětmi, 
a vstřícní jsou i senioři,“ shodly se stu-
dentky místní „zdravky“ Jana Václavko-
vá a Kateřina Urbanová, které s kvítky 
měsíčku lékařského zavítaly i mezi své 
„kolegy a kolegyně“ na Obchodní akade-
mii. S vyloženě negativní reakcí se podle 
vlastních slov za celý den nesetkaly.

„Celkem jsme prodali čtyři tisíce sto 

osmdesát šest kytiček, za které jsme 
utržili 91 748 korun. Ráda bych proto 
všem dárcům poděkovala, zejména pak 
těm, kteří přispěli většími finančními 
částkami. Poděkování patří samozřejmě 
i vedení zdravotnické školy, studentkám 
a dobrovolnicím a také zástupcům Čes-
ké pošty, kteří nám výtěžek spočítali,“ 
zdůraznila Koutná a dodala, že své dve-
ře otevřela Lize proti rakovině již tra-
dičně společnost Metra. Vybrané peníze 
přitom půjdou nejen na prevenci vzniku 
rakoviny, ale také na činnost organizací 
pacientů a výzkum v onkologické oblas-
ti, část výtěžku použije šumperská Liga 
proti rakovině na rekondiční pobyty žen 
po operaci prsu.  -kv-

Měsíček lékařský 
rozsvítil ulice města

Díky včasnému zásahu Jiřího Pajera roz-
hodčí Antonín Vrátný žije.       Strana 2

Šumperk se o prvním červnovém ví-
kendu ponoří do historie.     Strana 3

Venkovní koupání si mohou Šumpe-
rané užít na Bratrušovském koupa-
lišti.       Strana 5

Studentky zdravotnické školy a členky klubu Eva vybraly letos v Šumperku v rámci Květinového dne téměř dvaadevadesát 
tisíc korun.  Foto: -kv-
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Tip na výlet: Ludvíkovský okruh 
okolo Velkých Losin

Nenáročný značený cykloturistický okruh po as-
faltových a zpevněných komunikacích pro všechny 
druhy jízdních kol. Délka 9 km.

Do Velkých Losin můžeme přijet po vlastní ose 
nebo desetikilometrovou trasu zdolat po železnici. 
Na výlet se vydáme od dřevěného rozcestníku před 
vstupem do lázeňského parku, po silnici projedeme 
areálem lázní až k rozcestí Račinka. Podél oplocené 
lesní školky stoupáme po silnici k hotelu Diana, nad 
hotelem pokračujeme rovně a pozvolným stoupáním 
po svazích Lázeňského vrchu přijedeme na rozces-
tí Nad Ludvíkovem. Dáme se vlevo na udržovanou 
lesní cestu a sjíždíme lesem do osady Ludvíkov. Na 
křižovatce u opravené bývalé panské sýpky se sochou 
sv. Floriána zamíříme vpravo a po silnici přijedeme 
k losinskému zámku. Podél Losinky sjedeme po as-
faltovém chodníku na místní komunikaci, která nás 
povede zpět k lázním. Míjíme ruční papírnu. Z Losin 
se vracíme do Šumperka vlakem nebo po silnici po 
cyklotrase č. 6114. Zdroj: Tucet tipů pro cyklisty, 
 vydalo město Šumperk 2004

Budova ruční papírny.  Foto: J. Janda

Místní radnice vylepšuje nabídku pro turisty
S nadcházející turistickou sezonou přichází šum-

perská radnice s několika novinkami. Tou hlavní 
je, že se kostel Zvěstování Panny Marie a děkanský 
kostel sv. Jana Křtitele stávají součástí vybraných pro-
hlídkových okruhů.

„Průvodce provede zájemce výpravný-
mi interiéry kostela 
Zvěstování Panny 
Marie s hodnot-
ným barokním mo-
biliářem, v kostele 
sv. Jana Křitele pak 
zavítají do přízemí 
věže, kde se nachá-
zí nádherná gotická 
žebrová klenba, a také 
do interiéru koste-
la s freskami Ignáce 
Oderlického, obrazy 
se šumperskými ve-
dutami a také oltářem 
sv. Rodiny s ostatky pa-
trona města Šumperka 
sv. Th eodora,“ vysvět-
luje referent oddělení 
kultury a vnějších vztahů 
místní radnice Bohuslav 
Vondruška. Vzápětí připomíná, že další „lákadlo“, 
rozhledy z radniční věže, obohatila 1. května stálá 
expozice nazvaná „Kdo byl městský věžný“, jež při-
bližuje dřívější nemálo důležitou profesi ve městě. 
„Otevírací doba zůstává stejná jako v loňském roce, 
stejně tak i výše vstupného. Během turistické sezo-
ny budou navíc v přílohách Zpravodaje zveřejňová-
ny i slevové kupony, první z nich mohou lidé využít 
v expozici Čarodějnických procesů v Geschaderově 
domě,“ uzavírá výčet Vondruška.

Město letos rozšířilo také nabídku propagačních 
předmětů. Po tričku s novým logem Šumperka se do 
prodeje dostávají samolepky se sloganem „Šumperk 
- Živá brána Jeseníků“. Novinkou pak jsou oplat-
ky Malá Vídeň či nová turistická vizitka, jež 

představuje kostel Zvěs-
tování Panny Marie.

„Oplatky, nálepky 
a vizitky jsou v prodeji 
v informačním centru, 
v informacích na rad-
nici a během turistic-
ké sezony se budou od 
1. června rovněž prodá-
vat na stanovišti průvod-
ců a v pokladně expozice 
Čarodějnické procesy,“ 
říká referent oddělení kul-
tury a vnějších vztahů. 

Nové nálepky se dají 
pořídit za symbolické dvě 
a čtyři koruny podle ve-
likosti, turistická vizitka 
přijde tradičně na dvanáct 

korun. Oplatky Malá Vídeň se 
pak prodávají za třicet korun. „Z boční stra-

ny krabičky získají kupující bonus v podobě vstu-
penky na prohlídkový okruh „Zrození Malé Vídně“. 
Jejich koupí navíc podpoří sociální projekty Charity 
Česká republika,“ zdůrazňuje Vondruška a upřes-
ňuje, že oplatky se vyrábějí v Bílé Vodě u Javorníku 
s nejrůznějšími příchutěmi. „Oplatkům byla udělena 
regionální značka „Jeseníky - originální produkt,“ 
podotýká referent a dodává, že suvenýry a další 
propagační předměty města jsou k vidění na adrese 
www. sumperk.cz  v sekci turistické informace a pod-
sekci suvenýry k zakoupení. -kv-

EXPOZICE ČARODĚJNICKÉ PROCESY
v Geschaderově domě
Při zakoupení vstupenky min. pro dvě osoby            
a předložení tohoto kupónu má jedna osoba 
vstup do expozice zdarma.

Na obrázku je podpis inkvizitora J. F. Bobliga
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Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků.
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Již potřetí budou mít Šumperané 
a lidé z okolí možnost nakupovat po-
traviny a další produkty přímo od vý-
robců. Tentokrát ovšem obsadí prodejci 
dvě desítky stánků rozesetých v prosto-
ru na Hlavní třídě mezi obchodním 
domem a hotelem Grand hned ve dvou 
dnech. Nejprve v pátek 1. června a poté 
výjimečně i v sobotu 2. června v rám-
ci Slavností města. Po oba dny budou 
farmářské trhy, které připravila Okresní 
Agrární komora ve spolupráci s měs-
tem, otevřené od osmé dopolední do 
čtvrté odpolední.

„Během červnových trhů se mohou 
lidé těšit na některé novinky. Poprvé se 
zde bude prodávat jehněčí maso a vý-
robky z něj, jež přiveze Ladislav Volek 
z Olomouce. Bytový textil a ručně ma-
lované polštáře tu bude nabízet Kate-
řina Vlčková z Jeseníku a novinkou 
budou i ukázky výrobků Sklárny Jakub 
a ukázka řemesel v podání Kamily Zhá-
nělové,“ prozrazuje Lucie Hošková ze 
šumperské Okresní Agrární komory 
a dodává, že v červnu bude naopak vý-
jimečně chybět kvasnicové pivo Václav 
z loučenského pivovaru Bravůr, který 
v té době bude soutěžit na pivních slav-
nostech. Zlatavý mok zvaný Kvasslav 

zde ale bude prodávat František Halaxa 
z Loučné nad Desnou. 

Na farmářských trzích si budou moci 
lidé koupit například ovčí a kravské 
sýry, čerstvou zeleniny a ovoce, česnek, 
luštěninové pochoutky vyškovské firmy 
Damodara, slovácké a hanácké koláč-
ky a frgály, své zboží tu budou nabízet 
pekaři z Libiny, Hanušovic a Chocně, 
uzenáři z jesenické SOŠ, z Bušína a Kr-
nova. V nabídce budou také domácí 
masové konzervy zábřežské společnosti 
Via Delicia či uzené ryby z Rybářství 
Třeboň. Sortiment pak doplní smažené 
lokničky, pomazánky a ořechová másla, 
koření, květiny a bylinky v květináči, 
čerstvě pražená káva, velkopavlovické 
víno, med a medovina, výrobky z ra-
kytníku, vonná dřívka, svíčky, koupelo-
vé soli či textilní výrobky. „Zatím máme 
přihlášeno čtyřiatřicet prodejců na pá-
tek a dvě desítky na sobotu. Převažují 
samozřejmě produkty od farmářů, část 
stánků ale bude i řemeslných,“ uzavírá 
Hošková. -kv-

Na čtvrtek 15. března basketbalový 
rozhodčí Antonín Vrátný nikdy neza-
pomene. Nebýt včasného zásahu Jiřího 
Pajera, jenž pracuje jako školník, skon-
čil by pro něj možná tento den tragic-
ky. Krátce po poledni zde totiž během 
školního zápasu zkolaboval, přežil jen 
díky okamžité resuscitaci. Reakci Jiřího 
Pajera ocenili ve středu 9. května udě-
lením čestného uznání na místní rad-
nici šumperský starosta Zdeněk Brož 
a předseda občanského sdružení Bez-
pečný Šumperk Martin Žaitlik.

Rozhodčí Antonín Vrátný zkolaboval 
během basketbalového turnaje mlad-
ších žáků v tělocvičně ve škole v ulici 
Dr.E. Beneše. „Viděl jsem, jak Tonda 
modrá a kolabuje. Zachytil jsem ho 
a položil na zem. Nejdřív jsem myslel, 
že odpískal zákrok, ale když jsem mu 
zkoušel na krku tep, žádný jsem nena-
hmatal. Tak jsem hned začal s masáží 
srdce, při které jsem asi po třiceti stla-
čeních ucítil, že naskočil. Nejdřív jsem 
měl strach, že jsem mu zlámal žebra, 
ale naštěstí začal přicházet k sobě,“ 
popsal dramatické chvíle školník Jiří 
Pajer a dodal, že resuscitace mu „šla 
sama“. Základy poskytování první po-
moci si podle vlastních slov pamatoval 

z autoškoly a z vojny, nedávno si je pak 
„osvěžil“ v kurzu první pomoci, který 
na škole probíhal. V tělocvičně tak bez-
vládnému rozhodčímu prováděl masáž 
srdce až do příjezdu záchranky. 

Samotný Antonín Vrátný si kritické 
minuty příliš nepamatuje. „Slyšel jsem, 
jak někdo křičí Tondo, Tondo! Víc ne-
vím, začal jsem se probírat, až když mi 
záchranáři měřili tlak,“ řekl rozhodčí, 
kterého převezli do nemocnice na vy-
šetření. Ta žádný problém neodhalila, 
takže osmašedesátiletý Antonín Vrátný 
mohl jít už druhý den domů. „Příčinou 
kolapsu prý mohla být dehydratace, tur-
naj začal v devět ráno a já pískal jeden 
zápas za druhým,“ podotkl rozhodčí. 

Návrh na ocenění Jiřího Pajera po-
dal Milan Tichý, ředitel školy v ulici              
Dr.E. Beneše. Druhou květnovou středu 
tak předali Jiřímu Pajerovi čestné uzná-
ní starosta Zdeněk Brož a předseda ob-
čanského sdružení Bezpečný Šumperk 
Martin Žaitlik, který je šéfem šumper-
ských profesionálních hasičů. „Takovéto 
činy stojí za to vyzdvihnout a současně 
připomenout, že v mezních situacích 
nesmíme být lhostejní a musíme se sna-
žit pomoci,“ zdůraznil starosta Zdeněk 
Brož. „Událost se stala ve škole a škol-

ník, který okamžitě zasáhl, šel žákům 
dobrým příkladem. Už proto je třeba 
o těchto činech mluvit,“ doplnil starostu 
Martin Žaitlik.     -kv, kn-

Chystáte se vyřídit vydání občanské-
ho průkazu či cestovního pasu a obáváte 
se dlouhého čekání? Pak využijte rezer-
vačního systému na stránkách www.
sumperk.cz. Podobnou možnost nabízí 
místní radnice již delší dobu zájemcům 
o registraci vozidel.

Novou službu naleznou lidé na inter-
netových stránkách města www.sum-
perk.cz v sekci Městský úřad Šumperk 
kliknutím na Rezervační systém. „Jedna 
rezervace přitom platí pouze pro jednu 
osobu. Pokud lidé žádají o více dokladů, 
například pro více členů rodiny či při 
současném vyřizování občanského prů-
kazu a pasu, je třeba, aby si vygenerovali 
rezervační číslo pro každý doklad a oso-
bu zvlášť,“ upozorňuje vedoucí kancelá-
ře tajemníka šumperské radnice Marie 
Dvořáčková. Po příchodu na úřad je 
nutné zadat vygenerované číslo do odba-
vovacího systému umístěného na oddě-
lení registru vozidel, které je pro on-line 
rezervace vybaveno. „Klienti budou poté 
odbaveni na pracovišti pasů a občan-
ských průkazů. Ráda bych ještě upozor-
nila, že systém bude fungovat pouze při 
plném obsazení pracoviště, což nebude 
možné zaručit například v době čerpání 
dovolené,“ dodává Dvořáčková. -kv-

Do města se na dva 
dny sjedou farmáři 

Okamžitě se pustil do resuscitace, 
rozhodčímu zachránil život

Chcete pas či 
„občanku“ bez čekání? 
Objednejte se!

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
      Na občanských 
rádiích se beseduje 

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují. Na programu 
jsou první středu v měsíci od 8.30 do                    
10 hodin, první pátek v měsíci od 18 
do 19 hodin a také první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 10 hodin. Ty nejbližší 
tak proběhnou v pátek 1., v sobotu 2. 
a ve středu 6. června. Bližší informace 
mohou zájemci nalézt na městském 
webu www.sumperk.cz.  -red-

            Sportovní areály 
loni uspořily

Více než čtyři sta tisíc korun ušetřila 
loni společnost Šumperské sportovní 
areály na dotacích na provoz Aquacen-
tra, Bratrušovského koupaliště a zim-
ního stadionu. Peníze se tak vracejí 
zpět do letošního rozpočtu.

Navzdory loňské nepříliš dobré letní 
sezoně ušetřily Šumperské sportovní 
areály na provozu Aquacentra a Brat-
rušovského koupaliště téměř tři sta ti-
síc korun. Stačila jim tak dotace ve výši 
3,28 milionu. O sto čtrnáct tisíc korun 
méně oproti poskytnuté dotaci ve výši 
3,85 milionu pak „spotřeboval“ provoz 
místního zimního stadionu. „Vzhle-
dem k loňskému výhodnému nákupu 
energií očekáváme letos u zimního sta-
dionu ještě výraznější úsporu,“ uvedl 
šumperský místostarosta Petr Sucho-
mel a dodal, že loni ušetřené peníze se 
vracejí zpět do rozpočtu města. -kv-

      Město ušetří 
za umisťování psů 
do útulku

Na nových cenách za umisťování 
psů se nedávno dohodla šumperská 
radnice s útulkem ve Slezských Pavlo-
vicích. Příští rok by tak mohlo město 
v této oblasti výrazně ušetřit.

Zatímco dosud platil Šumperk za 
každého odchyceného psa, kterého 
odvezl do útulku ve Slezských Pavlovi-
cích, šedesát korun denně plus DPH, 
nově bude hradit jednorázový popla-
tek ve výši šesti tisíc korun a DPH bez 
ohledu na dobu, kterou pes v útulku 
stráví. Díky změně smluvních podmí-
nek by tak město mělo výrazně ušetřit. 
V současnosti totiž v útulku přebý-
vají na čtyři desítky psů opuštěných 
či nalezených v Šumperku. Sedm zde 
přitom žije od roku 2009, jedenáct od 
roku 2010, čtrnáct od loňského roku 
a osm psů je „letošních“. Jejich fotogra-
fie si mohou zájemci „o adopci“ pro-
hlédnout na internetových stránkách 
www.utulekosoblazsko.cz. -kv-

Zachráněný se svým zachráncem            
– Antonín Vrátný se sešel s Jiřím 
Pajerem na šumperské radnici.   
 Foto: -pk-

Farmářské trhy: 
1. a 2. června vždy 
od 8 do 16 hodin
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Město se o prvním červnovém víkendu 
chystá na středověkou oslavu

Do historie se o prvním červnovém víkendu po-
noří město Šumperk. Průvod rytířů ve středověkých 
kostýmech, za svitu loučí a zvuku bubnů projde 
v pátek 1. června večer hned dvakrát centrem města. 
Právě na Den dětí startují letos tradiční, už sedmnác-
té Slavnosti města Šumperka, které připomínají vý-
znamnou historickou událost - tzv. Šumperský sněm 
z r. 1490, kdy se na místní zámek sjeli čelní předsta-
vitelé Moravského markrabství a zástupci Slezských 
knížectví, aby kromě jiného společně napomohli 
sjednocení zemí Koruny české po rozvratu v důsled-
ku česko-uherských válek. „Sněmovní“ oslavy spojí 
místní radnice, stejně jako v uplynulých letech, se 
zahájením letní sezony ve městě a také se zmíněným 
mezinárodním Dnem dětí. 

Návštěvníci dvoudenní akce se mohou stejně jako 
v uplynulých ročnících těšit na bohatý program. Slav-
nosti zahájí v pátek 1. června od 18 hodin v Sadech   
1. máje vystoupení nejrůznějších skupin a souborů, 
jež nabídnou pestrou show mladých tanečníků a ta-
nečnic z místních zájmových kroužků, klubů a sku-
pin. Úderem deváté večerní vyjde z parku slavnostní 
průvod rytířů s loučemi směrem k radnici. „V průvo-
du nebudou chybět rytíři, žongléři na chůdách a také 
obří sedmihlavý drak, členové historických skupin 
předvedou střelbu z muškety a průvod doprovodí 
svými bubny a fanfárami žáci šumperské Základní 
umělecké školy,“ říká Bohuslav Vondruška z odděle-
ní kultury a vnějších vztahů šumperské radnice.

Na náměstí pozve již tradičně herold místní „kon-
šely“, hosty z partnerských měst a další do průvodu 
vracejícího se zpět do Sadů 1. máje, v nichž se odehra-
je na pódiu slavnostní ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů a zástupců partnerských měst. „Pá-
teční večer završí ve čtvrt na jedenáct ohňová show, 
na kterou naváže výpravný ohňostroj,“ konstatuje 
Vondruška a dodává, že součástí pátečního progra-
mu bude také košt vín z partnerského města Mikulo-
va. Ta budou moci zájemci ochutnávat od 19 hodin 
v Domě kultury.

Sobotní slavnostní veselí rozvíří v deset hodin do-
poledne hlasité bubny. Hned na začátku se ti nejmen-
ší mohou těšit na školu kouzel, během níž známý 
čarodějnický učeň předvede své kouzelnické umě-
ní, a také na vystoupení žongléra Křupína. V pravé 
poledne je pak na programu komedie ze středově-
ku nazvaná Posel Míru, poté zaúřaduje mistr kat 
a vystoupení Dezertér přiblíží život vojáků během 
třicetileté války. „Po druhé odpolední budou moci 
zejména děti zhlédnout vystoupení barokního kou-
zelníka a cestovatele Gulivera, fakír a půvabná turec-
ká tanečnice pak předvedou nejen chůzi po střepech 
a žhavých uhlících a dokladem toho, že verbování do 
války mohlo být i legrační, bude vystoupení vojáků 
nazvané Veselé verbování,“ popisuje pracovník od-
dělení kultury.

V Sadech 1. máje budou po celou sobotu k vidění 
rovněž katovská dílna, historická střelnice, ukázky li-
dových řemesel během historického jarmarku, rytíř-
ské dovednosti, šermíři i sokolníci, připraveny budou 
moderované soutěže a také obří šachy. „Na šestou 
podvečerní je naplánován hlavní bod dne - pěší turnaj 
rytířů v plné plátové zbroji o růži krásné dámy. Diváci 
se mohou těšit na dramatická vystoupení nejlepších 
rytířů,“ prozrazuje Vondruška a dodává, že poté, co 

bude dobojováno, se účastníci Slavností přenesou ze 
středověku do šedesátých let minulého století. Nej-
větší hity legendární liverpoolské kapely The Beatles 
totiž zahraje šumperský revival band Pangea. „Celou 
akci pak završí vystoupení skvělé místní kapely Dying 
Passion,“ nahlíží do programu pracovník oddělení 
kultury a vnějších vztahů.

Po oba první červnové dny navíc budou na Hlav-
ní třídě mezi hotelem Grand a obchodním domem 

vždy od 8 do 16 hodin prodávat své produkty místní 
farmáři při oblíbených Farmářských trzích. A proto-
že Slavnosti města otevírají letní turistickou sezonu, 
budou od 9 do 17 hodin otevřeny expozice Čaroděj-
nické procesy v Geschaderově domě a radniční věž, 
na kterou děti do patnácti let vystoupají zdarma, prů-
vodci pak budou opět provázet po krásách památek 
během prohlídkových okruhů historickým jádrem 
města.  -kv-
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Na rovný tucet se rozrostl počet sirén 
civilní ochrany na veřejných budovách 
v Šumperku. Dva nejnovější „přírůst-
ky“ se nacházejí na střechách školních 
budov v ulicích Sluneční a 8. května.

„Zateplování budov, výměny oken 
a také dopravní ruch způsobují, že 
sirény jsou hůře slyšet, a to zejména 
uvnitř budov. Jejich houkání je přitom 
důležitým impulsem pro obyvatelstvo 
v případě závažné mimořádné udá-
losti, kdy se vyhlašuje varovný signál 
všeobecná výstraha. Během něj sirény 
opakovaně houkají kolísavým tónem. 

Lidé by měli zpozornět a snažit se zjis-
tit maximum informací,“ říká vedoucí 
bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. 
Funkčnost sirén, které jsou dálkově 
ovládány, se přitom prověřuje každou 
první středu v měsíci, kdy probíhá 
vždy deset minut po poledni jejich 
zkouška. „Houkání při zkoušce se od 
houkání při varovném signálu liší. 
Při zkoušce sirény houkají pouze jed-
nou táhlým tónem,“ podotýká Skrbek 
a připomíná, že dvanáct šumperských 
sirén se opět rozezní ve středu 6. červ-
na ve 12:10. -red-

Poněkud netradičním způsobem 
se v pátek 1. června otevřou některé 
šumperské kostely. Akce nazvaná Noc 
kostelů, jež probíhá v celé republice, 
nabídne zejména lidem, kteří stojí 
mimo církev či na jejím okraji, mož-
nost nezávazného přiblížení se a setká-
ní s křesťanstvím. 

Také letos budou moci návštěvníci 
ve stovkách otevřených kostelů po celé 
republice poznávat a obdivovat du-
chovní a umělecké skvosty křesťanství, 
které nejsou pouze výrazem minulosti, 
ale i živé přítomnosti. O tom svědčí 
bohatý kulturně-duchovní program, 
v němž opět nebudou chybět koncer-
ty, komentované prohlídky, možnost 
nahlédnout do kostelních sakristií, 
vystoupat na věže či prožít liturgii, 
nebo jen v tichém zastavení vnímat 
to, co bylo inspirací pro stavitele křes-
ťanských chrámů. A protože pátek 
1. června je zároveň Den dětí, budou 
pořadatelé v programech Noci kostelů 
pamatovat také na rodiny s dětmi.

V Šumperku budou moci zájemci 
zamířit v pátek 1. června hned do pěti 
kostelů – počínaje kaplí sv. Barbory 

v Jiráskových sadech přes klášterní 
kostel Zvěstování P. Marie v Kladské 
ulici, kostel Českobratrské církve evan-
gelické na náměstí Svobody a kostel       
sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici až 
po kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 
náměstí.  -kv-

Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním 
náměstí: 17:50–18:00 Slavnostní zvo-
nění * 18:00–19:00 Mše svatá * 19:00–
19:30 Prohlédněte si kostel zblízka - 
individuální prohlídka * 19:00–21:00 
Stoupej k výšinám – výstup na kostel-
ní věž * 19:00–23:30 Výstava ornátů 
a bohoslužebných předmětů. Možnost 
nahlédnutí do matrik od roku 1950 
a možnost zjištění data křtu a kmotrů. 
(nahlédnout smí jen ta osoba, které se 
záznam o křtu týká - ochrana osob-
ních údajů) * 19:30–20:00 Nechejte se 
oslovit historií a krásou - komentovaná 
prohlídka * 20:00–20:45 Schola od sv. 
Jana Křtitele – koncert * 20:45–21:15 
Prohlédněte si kostel zblízka - individu-
ální prohlídka * 21:15–21:45 Nechejte 
se oslovit historií a krásou - komento-
vaná prohlídka * 21:45–22:30 Koncert 
Avonotaj * 22:30–23:00 Varhany - pro-
hlídka, povídání a ukázky hry * 23:00–
23:45 Chvíle k zamyšlení a meditaci se 
zpěvy * 23:45–24:00 Duchovní slovo, 
závěrečná modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Pan-
ny Marie v Kladské ulici: 17:50-18:00 
Slavnostní zvonění * 18:00-18:30 Pro-
hlédněte si kostel zblízka - individuální 
prohlídka * 18:30-19:00 Nechejte se oslo-
vit historií a krásou - komentovaná pro-
hlídka * 19:00-19:45 Koncert Schola od 
sv. Jana Křtitele * 19:45-20:15 Nechejte se 
oslovit historií a krásou - komentovaná 
prohlídka * 20:15-20:30 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlídka * 
20:30-21:15 koncert Avonotaj

Kostel sv. Barbory v Jiráskových 
sadech: 18:30-18:45 Prohlédněte si 
kostel zblízka - individuální prohlídka 
* 18:45-19:00 Nechte se oslovit historií 
a krásou - prohlídka kaple s výkladem 
* 19:00-19:45 koncert Avonotaj

Kostel sv. Jana Evangelisty v Husit-
ské ulici: 19:00-22:00 Prohlídka s vý-
kladem o historii Starokatolické církve 
v Šumperku. Prohlídka kostela sv. Jana 
Evangelisty. Prohlídka hodinového 
stroje a zvonů. Výstava liturgických 
předmětů. 

Kostel Českobratrské církve evan-
gelické na nám. Svobody: Prohlídka 
19:00-22:00.

Akci nazvanou Když oči nevidí aneb 
Pojďte s námi za pohádkou chystají na 
čtvrtek 7. června šumperská pobočka 
Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých a DDM - Vila Doris. 
Pro ty, kteří v tento den zavítají mezi 
devátou ranní a čtvrtou odpolední na 
„Komín“ v Komenského ulici, připra-
vují pořadatelé zajímavosti ze života 
nevidomých spojené se soutěžemi 
a zábavou.

Na Komíně budou k vidění nejen 
aktivizační programy a kompenzační 
pomůcky pro zrakově postižené a také 
ukázky prací zrakově postižených, ale 
lidé si zde budou moci vyzkoušet chůzi 
s bílou holí, nalévání vody do sklenice 
s klapkami na očích, poznávání potra-
vin podle čichu nebo předmětů pomo-
cí hmatu, střelbu ze zvukově naváděné 
pistole, anebo si zahrát na Popelku či 
Bystrozrakého. A chybět nebude ani 
předvedení náročných elektronických 
kompenzačních pomůcek pracov-
níky TyfloCentra Olomouc. Infor-
mace lze získat u Z. Vavrušové, tel.č. 
731 610 039, vavrusova@doris.cz. -kv-

Odbor ŽP, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci (v rámci 
zákona o posuzování vlivu na 
životní prostředí) o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci

Změna č. 3 Regionálního 
operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava

Do oznámení koncepce je 
možné nahlížet na odboru ŽP 
MěÚ Šumperk, Jesenická 31,                                         
2. patro, kancelář č. 316 v úřední 
dny  pondělí a středa v 8-12 hod. 
a 12.30-17 hod. a v ostatních 
dnech po předchozí telefonické 
domluvě na tel. čísle 583 388 316. 
Do oznámení koncepce je také 
možno nahlédnout v Informačním 
systému SEA (http://eia.cenia.
cz/sea/koncepce/prehled.php), 
kód koncepce MZP130K. Každý 
může zaslat své písemné vyjádření 
k oznámení koncepce na MŽP 
(Vršovická 65, Praha 10, PSČ 
100 10) nejpozději do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace 
o oznámení koncepce na úřední 
desce kraje (viz datum zveřejnění 
na http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/
prehled.php). M. Smyčková, 

odbor životního prostředí

Svět nevidomých 
přiblíží na Komíně

Střechy dvou škol 
„ozdobily“ nové sirény

Kostely a kaple se první červnovou noc otevřou veřejnosti

Šumperský dětský sbor zapisuje děti
v úterý 12. června a ve středu 13. června vždy od 14 do 17 hodin 

ve zkušebně sboru - Komín, nejvyšší patro
Přijímáme všechny děti, které po prázdninách budou žáky prvních, 

druhých a třetích tříd bez ohledu na jejich počáteční pěveckou úroveň. 
Uvítáme, zazpívají-li nám písničku podle vlastního výběru.  T. Motýl, sbormistr

Během Noci kostelů se mohou lidé 
podívat i do běžně nepřístupných 
míst.  Ilustrační foto: -zk-

Program noci kostelů 
v Šumperku
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Prvního června startuje hra nazvaná Šumperský        
geocaching 2012. Pořádá ji už druhým rokem šumper-
ská Vila Doris, jež chce zajímavou akcí oslovit nejen tee-
nagery, ale především rodiče s dětmi. Ti se do ní mohou 
zapojit zejména při svých výletech během prázdnin.

„Geocaching je turistická navigační hra, kterou si mo-
hou zahrát lidé na celém světě. Spočívá v tom, že někdo 
na neznámé místo ukryje schránku, které se říká „keš“ 
a jež je schována na nejrůznějších místech - některé 
poblíž cest, ve městech nebo hluboko v přírodě. Na in-
ternetu pak zveřejní její souřadnice a různé doplňující 
informace,“ vysvětluje Bronislav Vavruša z Vily Doris 
a dodává, že ostatní poté zmíněnou schránku hledají 
pomocí navigačních přístrojů nebo mapy na internetu. 
Při jejím nalezení se zapíší do sešitku ve schránce, „za 
odměnu“ si vyberou něco z jejího obsahu a výměnou 
do „keše“ vloží něco svého. „Mohou to být třeba mince, 
odznaky, propisky a podobně,“ podotýká Vavruša, podle 
něhož je geocaching především dobrá zábava. Najdou se 
v ní nejen samotáři, ale „lovit poklady“ se dá právě i při 
rodinných výletech. 

A v čem je Šumperský geocaching 2012 jiný? Přede-

vším v tom, že pro zájemce mají pořadatelé už druhým 
rokem připraveny dvě desítky speciálních putovních 
mincí, tzv. geocoiny, které si „hráči“ zaregistrují buď 
sami na www.geocaching.com nebo přímo ve Vile Doris. 
Minci si poté vezmou na své cesty či dovolené a umístí ji 
do některé z „keší“, jež se v dané lokalitě nacházejí. „Děti 
si ji mohou vzít na tábor, rodiny pak na výletní místa 
u nás i v zahraničí. A potom už jen budou sledovat, kam 
až jejich mince doputuje,“ říká pracovník Vily Doris, 
podle něhož představuje geocaching zajímavé využití 
volného času zejména o letních prázdninách. „Teena-
geři a rodiče s dětmi se díky geocachingu dostanou na 
mnohá zajímavá místa, o kterých by se za normálních 
okolností nedozvěděli,“ zdůrazňuje pracovník Vily Do-
ris, který soudí, že do hry se zapojí především ti, kteří již 
geocaching hrají. Ti méně zkušení si pak mohou přijít 
pro radu právě do Vily Doris, kde jim pomohou napří-
klad i s vyhledáním „keše“. „Hra začíná právě v pátek                            
1. června a potrvá do 30. září. Zájemci by se měli přihlá-
sit o putovní mince během června. Mohou mne kontak-
tovat telefonem na čísle 731 610 031 nebo na e-mailové 
adrese vavrusa@doris.cz,“ uzavírá Vavruša. -kv-

Pokud bude přát počasí, mohou Šumperané chtiví 
venkovního koupání zamířit koncem příštího týdne na 
Bratrušovské koupaliště. Přípravy na zahájení sezony 
v pátek 1. června jsou v cílové rovince. V chladnějších 
dnech pak mohou lidé navštívit krytý bazén AQUA-
centra Na Benátkách, jenž nabízí i možnost slunění na 
venkovní terase, která letos prošla rekonstrukcí.

V areálu Bratrušovského koupaliště se kromě bazénu 
nacházejí hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s herními 
prvky a atrakcemi, lanová pyramida a jedenadevadesá-
timetrový tobogan, který je zahrnut do ceny vstupného. 
„Samotný bazén jsme minulý týden vyčistili a od pon-
dělí ho napouštíme. Pokud bude svítit slunce, voda se 
ohřeje na slušnou teplotu během tří až čtyř dnů,“ říká 
vedoucí Aquacentra a Bratrušovského koupaliště Milan 
Jurčíček a připomíná, že pokladna u vchodu do areálu 
byla již loni upravena tak, aby zde při velkém náporu 
lidí byla k dispozici ještě druhá „kasa“. Úplnou novin-
kou pak bude možnost zahrát si na „Bratrušáku“ Disc-
golf. „Disc-golf je jednou z nejrozšířenějších her s léta-
jícím talířem, odvozenou z klasického golfu. Vznikla 
v Americe a dnes si získává stále více příznivců na ce-
lém světě. Ideální je pro rodiny či skupinky,“ podotýká 
Jurčíček. Pět speciálních ocelových košů, do nichž se 
házejí létající talíře, se provozovatel koupaliště rozhodl 
umístit do okrajových částí areálu. „Koše máme objed-
nané a rádi bychom je osadili ještě před otevřením kou-
paliště. Sadu tří disků – talířů si budou moci lidé půjčit 
za poplatek v pokladně,“ zdůrazňuje vedoucí obou are-
álů a dodává, že principem hry je dostat létající talíř do 
koše ze vzdálenosti sta metrů s co možná nejmenším 
počtem pokusů. „Po prvním výhozu hází hráč samo-
zřejmě z místa, kde se disk zastavil, a pokračuje, dokud 
netrefí cíl,“ vysvětluje Jurčíček. 

Vstupné na Bratrušovské koupaliště letos doznalo 
změny. Zatímco děti od dvou do sedmi let a osoby se 
zdravotním postižením zaplatí stejně jako loni za den 
koupání patnáct korun a senioři čtyřicet korun, u dětí 
od sedmi do patnácti let a osob starších patnácti let 

došlo k navýšení o pětikorunu. V prvním případě tak 
přijde celodenní koupání na pětačtyřicet a ve dru-
hém na pětapadesát korun. Po páté odpolední je pak 
vstup levnější. Od 1. června až do konce měsíce se zde 
přitom mohou lidé vykoupat v pracovních dnech od 
13 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. 
„V červenci bude provoz po celých sedm dnů v týdnu 
od 9 do 19 hodin a v srpnu od 10 do 19 hodin s tím, 
že pokud budou opravdu tropické dny, provozní dobu 
prodloužíme,“ slibuje vedoucí koupaliště.

Milovníci vodních radovánek nepřijdou zkrátka ani 
v  chladnějších dnech. Navštívit mohou krytý bazén 
AQUAcentra Na Benátkách, který již čtvrtým rokem 
nabízí možnost slunění na venkovní terase s lehátky, 
jež navazuje na vnitřní prostory. „Vzhledem k tomu, že 
terasa byla plánována na přechodnou dobu, rozhodli 
jsme se letos k její výměně. Nová plocha je sice men-
ší, ale komfortnější,“ ujišťuje Jurčíček. Bližší informace 
k provozu bazénu a Bratrušovského koupaliště najdou 
zájemci na www.aquacentrum.net. -kv-

Šumperský geocaching 
startuje 1. června

Koupaliště je na sezonu připraveno

Venkovní koupání si mohou Šumperané užít na 
Bratrušovském koupališti. Letos si zde zahrají 
i tzv. Disc-golf.  Foto: -pk-

      Lidé se opět pobaví na Lužích
 Tradiční informační akce spojená s různými 

druhy zábavy se opět odehraje na základně civilní 
ochrany ve Vikýřovické ulici na Lužích. Naplánová-
na je na sobotu 9. června od 13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připomenou základy 
bezpečnosti silničního provozu, zdravotnické první 
pomoci, požární ochrany a také dovednosti z oblasti 
civilní ochrany. Besedovat s návštěvníky budou stráž-
níci městské policie, státní policisté, hasiči a pracovní-
ci Armády spásy. Připraveno bude občerstvení, hudba 
a tombola. Ta bude, stejně jako vstupné, zdarma. -red-

           Ulice Okružní a Ztracená 
dostanou nové povrchy

Ulice Okružní a Ztracená, v nichž v minulém roce 
plynaři vyměnili své sítě a město vybudovalo dešťo-
vou kanalizaci, dostanou letos nový povrch. Investi-
ce přijde na necelých šest milionů.

„Rada města schválila zhotovitele, kterým je par-
dubická firma Miros - dopravní stavby. Ta nabídla 
nejnižší cenu ve výši 5,958 milionu korun, včetně 
DPH,“ řekl šumperský místostarosta Petr Suchomel 
a dodal, že v současnosti ještě běží lhůta pro podá-
vání námitek. Město přitom obdrželo pět nabídek, 
ostatní čtyři firmy však nabídly ceny vyšší v rozmezí 
o šest set tisíc až 2,18 milionu korun. „Je mi líto, že 
ve výběrovém řízení neuspěly místní firmy, protože 
bychom je velmi rádi podpořili. Zákon o veřejných 
zakázkách nám ale v tomto směru nedává žád-
nou šanci, protože jakékoliv zvýhodnění místních 
či regionálních firem vůbec nepřipouští,“ podotkl 
místostarosta a dodal, že zákon neumožňuje ani zo-
hlednit při hodnocení nabídek dobré či špatné zku-
šenosti s jednotlivými uchazeči, ani jejich reference. 
„Jsme ze zákona povinni tyto soutěže zveřejňovat 
a přijmout a hodnotit všechny nabídky, které splní 
zadávací podmínky, rozhodujícím faktorem musí 
být vždycky cena,“ zdůraznil Suchomel. -kv-

      Poslední květen: 
Světový den bez tabáku

Každé páté úmrtí v Evropě i České republice má 
na svědomí závislost na tabáku. Z osmdesáti procent 
stojí nejen za chronickým plicním onemocněním, ale 
je rovněž příčinou řady kardiovaskulárních a onko-
logických nemocí. Jednou z cest, jež se snaží upozor-
nit na škodlivost kouření, je Světový den bez tabáku. 
Ten letos připadá na čtvrtek 31. května a nese se ve 
znamení „Vměšování tabákového průmyslu“.

Téma se zaměřuje na odhalování a boj proti agre-
sivním pokusům tabákového průmyslu o podkopání 
mezinárodní Rámcové úmluvy WHO o kontrole ta-
báku. Důvodem je vážné nebezpečí, které tyto sna-
hy představují pro veřejné zdraví. Kouření tabáku 
je totiž jedním z předních zbytečných příčin smrti. 
Globální epidemie „tabakismu“ zabije téměř šest 
milionů lidí ročně, z toho více než šest set tisíc lidí 
zemře na následky pasivního kouření. Pokud nebu-
deme jednat, zabije kouření tabáku do roku 2030 
ročně až osm milionů lidí, z toho více než osmdesát 
procent v zemích s nízkými a středními příjmy. Svě-
tová zdravotnická organizace proto využívá letošní 
Světový den bez tabáku k informování odborníků, 
politiků i široké veřejnosti o této taktice tabákového 
průmyslu. Téma roku 2012 se zaměřením na vmě-
šování ze strany tabákového průmyslu si klade za cíl 
zvýšit povědomí o této problematice. -red-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Senioři z Klubu tanečního spor-
tu Šumperk reprezentovali v sobotu               
5. května své město na mezinárodním 
Mistrovství České republiky v pleso-
vých choreografiích a párových tancích  
v Chrudimi. Během tohoto 20. ročníku 
se konalo historicky první Mistrovství 
republiky seniorských choreografií, 
což jsou kolektivy, jejichž věkový prů-
měr je vyšší než 35,4 let.

Na tento svátek tance, rytmu a krásy 
se do Chrudimi sjelo dvanáct senior-
ských formací z celé České a Slovenské 
republiky. Zastoupena byla všechna 
velká města a šumperští senioři nemoh-
li chybět, přestože to pro ně byla první 
soutěžní zkušenost tohoto druhu. 

Celé Mistrovství se neslo v duchu 
značné profesionality a také nád-
herných melodií. Zazněly například 
Smetanova Vltava nebo Dvořákovo 
Z nového světa, ale své místo si našly 
i lehčí žánry, například filmové me-
lodie. Šest šumperských párů tanči-
lo svoji choreografii v rytmu waltzu, 
jejímž autorem je Jiří Hrubý, vedoucí 
klubu Vlastimil Hošek. 

Nutno říci, že senioři se rozhodně 
nejen neztratili, ale v obrovské konku-
renci se protancovali až do finále. I když 
mistrovství bylo náročné jak časově, 
tak tanečně, posíleni úspěchem a zku-
šeností již nyní začínají trénovat další 
choreografii na příští ročník. Opět zazní 
standardní rytmy, tentokrát k waltzu 
přibude i tango, valčík nebo slowfox.

 M. Hromková

Studenti Střední odborné školy 
v Zemědělské ulici, sdružení v mysli-
vecko – lesnickém kroužku, myslivci 
ze sdružení Městské skály, pracovníci 
krajského ředitelství Lesy ČR a další 
příznivci dovedností, znalostí a mys-
liveckého způsobu života se tradičně 
sešli na šumperské střelnici v Temenici. 
Změřili své síly v třetím ročníku mys-
liveckého kulového dvojboje. Finančně 
na něj přispěly Střední odborná škola 
a Lesy České republiky.

Na začátku měření sil si studenti vylo-
sovali pořadí a seznámili se s bezpečnost-
ními pravidly, která je nutné dodržovat při 
kontaktu se zbraní. Prvních sedm střelců 
začalo nástřelem tří ran, pak následovalo 
deset ran na divočáka bez opory. Maxi-
mální počet bodů, které mohl střelec zís-
kat, byl 200. 

Po první „sedmičce“ mladých aktérů 
soutěže následovalo dalších šest, kteří 
si vylosovali své pořadí a ve střeleckých 

kójích pozorně naslouchali pokynům. 
Každoročně se matadorům z honitby 
Městské skály díky tomuto neformální-
mu společnému odpoledni daří získat 
pro svou prospěšnou a náročnou práci 
nové a nadšené zájemce. A komu pat-
řily přední příčky? Loňské první místo 
obhájil Simon Laštuvička, který získal 
151 bod, druhý v pořadí byl Samuel 
Müller. Špatně si nevedla ani děvča-
ta, o čemž svědčí třetí místo Kristýny 
Köhlerové, Samuelovy spolužačky ze 
třídy 2. BZ. I. Jonová

Šumperské basketbalistky bojují 
úspěšně v kvalifikaci o druhou ligu žen, 
po druhém kole jsou v čele skupiny – 
o tom svědčí skvělé utkání v sobotu         
12. května a vůle po vítězství o den poz-
ději. Poslední kolo proběhne v Ostravě 
v neděli 27. května.

Sobotní utkání: TJ Šumperk - SBŠ 
Ostrava „B“ 67:57

Do haly šumperského Tyršova stadi-
onu přijel favorit kvalifikace, družstvo 
vytvořené z extraligových dorostenek, 
doplněné hráčkami z druhé nejvyšší 
soutěže. Domácí hráčky si velmi dob-
ře poradily s nepříjemnou vytaženou 
osobní obranou, jasně hosty přehrá-
ly a vytvořily si náskok až o 16 bodů. 
S přibývajícím časem se diváci dočkali 
dramatického konce utkání a museli 
být spokojeni nejen s výkonem našich 
hráček, ale i s krásnými akcemi, které 
předváděly Saša Čechová, Soňa Vlková 
a Šárka Ševčíková.

Sestava a body: S. Čechová 20, Š. Še-
včíková 10, S. Vlková 9, P. Valentová 6,                                                                                 
K. Eflerová 6, M. Zelená 5, R. Kohou-
tová 2, L. Krobotová, M. Volková, 
P. Leštinská, P. Knířová, V. Hejlová;                     
150 diváků.

Nedělní utkání: TJ Šumperk - SK 
Týniště nad Orlicí 54:46 

Na domácích hráčkách bylo vidět vy-
čerpání po sobotním utkání, které trva-
lo víc než dvě hodiny. V obraně pozdě 
reagovaly na hráčky soupeře a stále mu-
sely dotahovat soupeřky, které celý prv-
ní poločas vedly a trestaly jakoukoliv 
chybu domácích. Ve třetí čtvrtině do-
šlo k obratu, změnou obrany, útočných 
akcí směrem pod koš a přesnou střel-
bou z trojky Saši Čechové (2x) a Petry 
Valentové (3x ) otočily stav a dotáhly 
vítězství po boji do konce.

Sestava a body: S. Čechová 17, P. Va-
lentová 14, Š. Ševčíková 9, S. Vlková 7, 
M. Zelená 4, R. Kohoutová 3, K. Eflero-
vá, L. Krobotová, E. Sládková, P. Leštin-
ská, P. Knířová, V. Hejlová; 100 diváků.

Poděkování za skvělé výkony po celou 
sezonu a hlavně v kvalifikaci si zaslouží 
celý kolektiv žen a navíc i všichni diváci, 
kteří nás po oba dny povzbuzovali, dru-
hou ligu žen si šumperský basketbal po 
dlouhých letech zaslouží. O. Sládek

Problémy s držením těla na prvním 
stupni základní školy má dnes téměř 
každý třetí školák. Na vině jsou nejčas-
těji nedostatek pohybu, jednostranná 
zátěž při sportu i v běžném životě nebo 
třeba obezita. Projekt, jehož cílem je 
vadnému držení těla malých školáků 
preventivně předcházet a problema-
tické případy současně léčit, spustila 
nedávno šumperská nemocnice. Zamě-
řuje se přitom na žáky prvního stupně 
základních škol.

Zajímavý projekt se zrodil na reha-
bilitačním oddělení nemocnice. „Stále 
častěji k nám rodiče přivádějí své děti 
s vážnými problémy vadného držení těla. 
Dnešní děti jsou takovou počítačovou 
generací,“ říká jedna z hlavních realizá-
torek projektu, vedoucí fyzioterapeutka 
rehabilitačního oddělení Olga Válková. 
Cílem projektu je podle ní informovat 

učitele a žáky o poruchách pohybového 
aparátu, o vadném držení těla, bolesti-
vých stavech páteře, rizikových faktorech 
vzniku poruch a samozřejmě o možnos-
tech prevence a realizace nápravy. 

Jako první zavítali zdravotníci z ne-
mocnice do školy v ulici 8. května. 
„Nejdříve jsme oslovili učitele 1. stupně 
a učitele tělesné výchovy. Vysvětlili jsme 
jim problematiku vadného držení těla 
a s pomocí praktických ukázek jsme 
je seznámili s tím, jak by měli s dětmi 
cvičit v krátkých blocích ve vyučová-
ní,“ vysvětluje Válková. Na správné 
provedení cviků přitom dohlížejí fy-
zioterapeuti, kteří do školy docházejí. 
Ti spolu s rehabilitační lékařkou také 
školáky vyšetří. „Provádíme základní 
screeningová vyšetření, díky nimž včas 
zachytíme žáky s vadným držením 
těla, svalovými dysbalancemi, osla-
benými svaly či hypermobilitou. Tyto 
děti pak po dohodě s rodiči podstoupí 
další odbornou terapii přímo na re-
habilitačním oddělení,“ podotýká lé-
kařka Jitka Krejčí. Vzápětí dodává, že 
základní školy mohou v případě zájmu 
nemocnici samy oslovit. Kontaktovat 
mohou vedoucí fyzioterapeutku Olgu 
Válkovou na tel.č. 602 625 848 nebo 
583 333 602, případně na emailové ad-
rese: olga.valkova@nemspk.cz. -kv, hs-

Šumperští tanečníci 
se probojovali do finále

Studenti SOŠ sdružení v myslivec-
ko – lesnickém kroužku změřili své 
síly v mysliveckém kulovém dvoj-
boji. Jejich výkony ocenila ředitelka 
školy Stanislava Beštová mimo jiné 
diplomy.  Foto: -pk-

Cílem projektu je preventivně před-
cházet vadnému držení těla malých 
školáků.  Foto: archiv

Studenti změřili své 
zkušenosti v mysliveckém 

kulovém dvojboji

Basketbalistky bojují 
o druhou ligu

Odborníci z nemocnice učí 
školáky správně držet tělo

DDM Vila Doris uvádí z cyklu 
komorních pořadů Via Lucis

Klavírní koncert 
Lukáše Vondráčka

ve čtvrtek 7. června v 18.30 hodin 
v klášterním kostele

Tradiční koncert dnes již 
světově známého klavíristy, který 
je držitelem několika významných 
ocenění. V programu zazní skladby 
světových skladatelů.

Lukáš Vondráček (1986) začal 
hrát na klavír v době, kdy ještě 
nedosáhl na pedály. Talent zdědil 
po rodičích - klavíristech. Svá první 
veřejná vystoupení absolvoval již ve 
čtyřech letech a v jedenácti vydal 
své první CD. Už jako dvanáctiletý 
byl přijat na Ostravskou univerzitu, 
soukromě studoval také ve Vídni 
a v polských Katovicích. V roce 2001 
se stal sólistou filharmonie Hradec 
Králové a ve stejném roce debutoval 
také s Českou filharmonií. Jeho 
přítelem a zároveň příležitostným 
soukromým pedagogem je slavný 
ruský klavírista a dirigent Vladimir 
Ashkenazy. 

Vstupenky v ceně 80 Kč a 50 Kč 
(mládež, senioři) si lze koupit, 
případně rezervovat ve Vile Doris, 
P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 
731 610 037, konupcik@doris.cz.
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The Roosevelt Houserockers 
vystoupí v Pivnici Holba

Již podruhé si mohou Šumperané vychutnat ra-
kouskou kapelu The Roosevelt Houserockers, která 
potěší nejednoho bluesového fanouška. Vidět a slyšet 
ji mohou v sobotu 26. května v prostorách místní Piv-
nice Holba na „Majáku“.

Trio, které se inspiruje u těch nejsyrovějších hu-
debníků z Chicaga: Hound Doga Taylora, Elmorea 
Jamese a dalších podobných „výtečníků“, působí zvu-
kově i vizuálně jakoby ho přesadil přímo z chicagské 
ulice, v lepším případě z laciné nálevny, kde vyhrává 
za pár drobných nebo aspoň panáka whisky. Muzi-
kanti s rozkošnými přezdívkami Mud (kytara, har-
monika, zpěv), Blindfinger (kytara, zpěv) a Ty (bicí, 
harmonika) slibují vrchovatý kopec zábavy, o jaké se 
asi většině bluesových posluchačů zdá v těch nejod-
vázanějších snech. -red-

Do divadla přijíždějí Zindulka se Švehlíkem

Stanislav Zindulka, označovaný jako „velký herec 
malých rolí“, oslavil 5. května osmdesátku. Šumper-
ské divadlo při této příležitosti uvádí černou komedii 
Arnošta Goldflama Ředitelská lóže hostujícího praž-
ského Divadla v Řeznické. Stanislav Zindulka, držitel 
Českého lva za roli Edy v Babím létu, v ní exceluje 
po boku Aloise Švehlíka. Představení je na programu 
v sobotu 26. května od půl osmé ve čer. 
Vstupenky za sto osmdesát 
korun si lze koupit v před-

prodeji.
 -red-

Hudební cyklus uvede Telemannova Mesiáše
Hudební cyklus poslechových pořadů Církevní rok 

v hudbě uzavírá v červnu poslední část. Ta bude věno-
vána Oratoriu Mesiáš Georga Philippa Telemanna.

„Již mnohokrát jsme na poslechových pořadech 
mohli slyšet  nahrávky děl duchovní hudby, které jsou 
vůbec poprvé komerčně provedeny. Telemannův Mesi-
áš je jednou z nich,“ říká zakladatel cyklu Vít Rozehnal. 
Vzápětí dodává, že na rozdíl od proslulého Händela 
bylo Telemannovo dílo dlouho prakticky neznámo. Je 
zcela oproštěno od klasických árií a recitativů, je ja-
koby nadlehčeno. Hudebními kritiky je ovšem někdy 
hodnoceno jako plošší ve výrazových prostředcích. „Je 
opravdu zajímavé si interpretačně velmi dokonalou 
nahrávku poslechnout a uvědomit si, jak historie mění 
hodnocení významu skladatelů. Zapomínaný Bach 
září na hudebním nebi, kdežto jasná hvězda Teleman-
nova jakoby zapadala. Nabízí se otázka, zda právem,“ 
podotýká Rozehnal a připomíná, že hudební setkání 
proběhne ve středu 6. června. Jeho dějištěm bude od 
19 hodin zkušebna Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Far-
ním středisku na Kostelním náměstí 4.  -red-
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Temeničtí Sokolové 
se chystají na jubilejní slet

Hned čtyři obecní byty nabízí k pronájmu šumperská 
radnice. První z nich, byt č. 6 v domě v Banskobystrické 
ulici 50, č.p. 1279, se nachází ve 2. nadzemním podlaží 
a sestává z 1+1 obytných místností s příslušenstvím. 
Celková plocha činí 53,72 m². Způsob vytápění - ply-
nové lokální, způsob ohřevu vody - elektrický ohřívač. 
Měsíční nájemné je 2372 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 100 Kč a měsíční zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu (vodné/stočné, společná elektřina, 
STA) na jednu osobu činí 400 Kč (každá další osoba 
asi 300 Kč). Zájemci si mohou byt prohlédnout v pon-
dělí 4. června v 15.30 hodin, po tomto termínu bude 
hlavní vchod do domu uzamčen.

Druhý byt č. 22 v domě v Jeremenkově ulici 19,    
č.p. 1571, se nachází ve 3. nadzemním podlaží a sestá-
vá z 1+1 obytných místností s příslušenstvím. Celko-
vá plocha činí 30,80 m². Způsob vytápění – ústřední 
(domovní kotelna), způsob ohřevu vody – ústřední 
(domovní kotelna). Měsíční nájemné je 1373 Kč + 
nájemné za zařizovací předměty asi 100 Kč a měsíční 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu (vytápění, 
TUV, vodné/stočné, společná elektřina, STA) na jed-
nu osobu činí 2030 Kč (každá další osoba asi 500 Kč). 
Zájemci si mohou byt prohlédnout v pondělí 4. června 
v 16 hodin, po tomto termínu bude hlavní vchod do 
domu uzamčen.

Třetí byt č. 13 v domě v Lidické ulici 77, č.p. 1313, se 
nachází ve 4. nadzemním podlaží a sestává z jednoho 
pokoje s kuchyňským koutem a s příslušenstvím. Cel-
ková plocha činí 38,70 m². Způsob vytápění – plyno-
vé lokální, způsob ohřevu vody – elektrický ohřívač. 
Měsíční nájemné je 1724 Kč + nájemné za zařizovací 
předměty asi 100 Kč a měsíční zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu (vodné/stočné, společná elektřina, 

STA) na jednu osobu činí 400 Kč (každá další osoba asi 
300 Kč). Zájemci si mohou byt prohlédnout v pondělí 
4. června v 15 hodin, po tomto termínu bude hlavní 
vchod do domu uzamčen.

Poslední čtvrtý byt č. 18 v domě v Zahradní ulici 35, 
č.p. 2707, se nachází v 7. nadzemním podlaží a sestává 
z 1+3 obytných místností s příslušenstvím. Celková 
plocha činí 72,02 m². Způsob vytápění – ústřední dál-
kové, způsob ohřevu vody – ústřední. Měsíční nájem-
né je 3261 Kč + nájemné za zařizovací předměty asi 
138 Kč a měsíční zálohy na služby spojené s užíváním 
bytu (vytápění, TUV, vodné/stočné, společná elek-
třina, STA) na jednu osobu činí 2400 Kč (každá další 
osoba asi 600 Kč). Zájemci si mohou byt prohlédnout 
ve středu 30. května v 16 hodin, po tomto termínu 
bude hlavní vchod do domu uzamčen.

Žádosti o přidělení bytů je třeba podat na předtiš-
těném formuláři, který je k dispozici na internetových 
stránkách města www.sumperk.cz a na majetkopráv-
ním odboru, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, odd. správy 
majetku, dveře č. 410 v přízemí. Na zmíněné oddělení 
správy majetku se žádosti rovněž zasílají, a to nejpoz-
ději do úterý 12. června do 15 hodin, a zde také získají 
zájemci bližší informace (Kateřina Skýpalová, telefon 
583 388 410, e-mail: katerina.skypalova@sumperk.
cz). Podmínky pro přidělování bytů v majetku města 
Šumperka se přitom řídí Opatřením č. 3/2012.

Výsledky bodového ohodnocení nebudou zasílá-
ny poštou, ale budou k dispozici na Městském úřadu 
Šumperk, na majetkoprávním odboru po schválení 
v Radě města do 2. července 2012. Město Šumperk si 
vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným 
ze žadatelů o přidělení bytu.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

T.J. Sokol Šumperk – Temenice měl k 1. lednu 
2012 celkem dvaapadesát členů, kteří jsou organi-
zováni v odboru všestrannosti. Hodiny zdravotního 
tělocviku navštěvuje třiatřicet členů. Cvičíme v pro-
najaté tělocvičně v Základní škole v Šumavské ulici. 
Oddíl zdravotního tělocviku vede cvičitelka II. třídy 
Eva Filipiová.

Kromě pravidelné činnosti v tělocvičně se věnu-
jí členové oddílu i rekreačním aktivitám – turistice, 
plavání, návštěvám sauny, podnikají výlety na kolech, 
běžkách a podobně. V rámci možností se účastníme 
aktivit, které vyhlašuje Česká obec sokolská, napří-
klad Se Sokolem na rozhledny – Praděd 2010, Háj 
2011, Sletová štafeta 2011, turistický pochod v Mora-
vičanech, nebo ČKT - Loštický tvarůžek a podobně.

Našimi členy je i věrná garda. Jsou to naši nejstarší 
členové, kterým zdravotní stav už neumožňuje aktiv-
ně „stát na značce“, ale pro něž sokolské hnutí zna-
mená stále mnoho. Aktivně se zajímají o novinky ze 
současného sokolského života, o kterých jsou infor-
mováni na pravidelných setkáních. 

Nezapomínáme ani na společenskou stránku - pa-
matujeme na životní jubilea našich členů. A stranou 
naší pozornosti nezůstává ani připomínka nejvý-
znamnějších svátků republiky, za všechny - vznik 
Československa 28. října.

V letošním roce si připomínáme sto padesát let 
založení sokolské organizace. U této příležitosti pro-

běhne řada akcí, jejichž vyvrcholením bude XV. vše-
sokolský slet v Praze 5.–6. července. Záštitu nad ním 
převzal prezident České republiky Václav Klaus. Také 
Sokol Temenice se na slet aktivně připravuje. Nácviku 
skladby Česká suita na hudbu Antonína Dvořáka se 
účastní osmnáct žen.  Eva Filipiová, cvičitelka

Město pronajme čtyři byty

Kulturní okénko

Členové temenického Sokolu se věnují řadě akti-
vit, jednou z nich je i akce nazvaná Se Sokolem na 
rozhledny.  Foto: archiv

Stanislav Zindulka a Alois Švehlík v Ředitelské 
lóži.  Foto: archiv
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Aktuální nabídku psů z útulku 

v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/
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Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve na setkání 
s Davidem Loulou na téma 

ZASYPANÉ DĚDICTVÍ ČESKÉHO NÁRODA

v sobotu 2. června v 15:00 hodin v modlitebně BJB v ul. M.R. Štefánika 10
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost nejen žen, ale i mužů.

Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8–11   12–18 12–17 10–12  13–18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 8–11   12-18 12-17 10–12   13–18
Sobota 8 – 12 zavřeno

Městská knihovna Vila Doris

Pontis, středisko Sever

DDM U Radnice

Centrum pro rodinu

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen) Do 15.6. každé pondělí, středu, čtvrtek Volná herna
a pátek vždy od 15 do 18 hodin v MC na „K“ 
Do 12.6. každé úterý od 17 do 18.30 hodin  Cvičení pro nastávající maminky
v MC Komínkov
Do 13.6. každou středu  Laktační poradna
od 17 do 18.30 hodin v MC Komínkov
Každou středu (s výjimkou června)  Večerní keramika
od 17.15 do 18.45 hodin v AT na „K“
23.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Tiffanyho zrcadla – jednoduchá vitráž  
  Lektorka D. Andrlová, inf. Z. Vavru-  
 šová, tel.č. 731 610 039
24.5. od 18 hodin v sále Vily Doris  VIA LUCIS: Život na Olympu (Věra   
 Čáslavská) Setkání se spisovatelem 
 P. Kosatíkem u příležitosti vydání jeho   
 nové knihy
27.5. od 9 hodin na Krásném  Odyssea – duatlon  
 Inf. na www.odyssea-spk.cz
30.5. od 17.30 hodin v AT na „K“  Keramika a sklo inf. Z. Vavrušová, tel.č.  
  731 610 039, vavrusova@doris.cz, přihl.   
 do 25.5.
Od 1. června do 30. září  Šumperský geocaching 2012
 Inf. B. Vavruša, tel.č. 731 610 031, 
 vavrusa@doris.cz.
7.6. ve 12.15 hodin od Vily Doris  JAK VYPADÁ VYPUŠTĚNÁ HORNÍ  
  NÁDRŽ přečerpávající vodní elektrárny  
  Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou?  
 ANEB CO SKRÝVÁ PODZEMÍ KAVERNY  
  Exkurze s odborným výkladem; inf.   
 a přihl. R. Čechová, tel.č. 606 758 410,   
 cechova@doris.cz
7.6. od 18.30 hodin  VIA LUCIS - Klavírní koncert 
v klášterním kostele Lukáše Vondráčka
7.6. od 9 do 16 hodin  Když oči nevidí aneb pojďte s námi za   
na hřišti za Komínem pohádkou Zábavný program pro děti 
  i dospělé ve spolupráci se SONS Šumperk
Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopadu 2, Šumperk 787 01: tel.č. 
583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín – Komenského 9, Šumperk: tel.č.     
583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: AD + 
Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz.

24.5. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Pepa Frnka
29.5. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
1.6. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
7.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
8.6. od 9.30 hodin  Přednáška „Nekalé praktiky „nejen“ vůči 
ve středisku Sever seniorům“  Účast je třeba potvrdit 
 na tel.č. 606 756 770.
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum
vždy od 9 do 12 hodin
Každé pondělí od 9 hodin v „KS“ Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hodin  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
v „KS“ - začátečníci
Každé pondělí od 15 hodin v „KS“  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
 - pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna
Každou středu od 10 hodin v „P“ Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každý čtvrtek od 9 hodin v „P“ Cvičení s flexibary
Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“  Kroužek ručních prací
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, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

23.5. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel 
v ateliéru ve 3. patře Tisk, lept na textil
30.5. od 17.30 hodin  Základy uměleckých řemesel – Textilní 
 šperky  S sebou: zbytky látek, korálky
2.6. od 10 do 18 hodin  Slavnosti města: Školička lidových řemesel 
v Sadech 1. máje
5.6. od 15 hodin v dílně  Modelářství od A do Z 
7.6. od 15 hodin v dílně  Stavíme modelovou železnici 
Bližší informace: Dům dětí a mládeže U Radnice, nám. Míru 20, Šumperk,               
tel. č. 583 214 076, 583 215 395, www.ddmuradnice.cz. 

V učebně firmy Uvax  Psychologické doprovázení na cestách  
 života - poradenství s Pavlínou Vaculkovou,
  zdarma, objednávky na tel. 777 988 864.
Každou středu od 10 hodin v „U“  Diva(delní) klub
Každý čtvrtek od 9.30 hodin ve „FS“  Sedmikrásek Program pro předškolní děti
29.5. od 9.30 hodin v „U“  Poradenství v obtížných situacích 
 M. Řezníčková, obj. na tel.č. 731 402 395
1.6. v 9.15 a v 11.15 hodin ve „FS“  Výukové programy pro ZŠ k příležitosti   
 Dne kostelů
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, „FS“ = Farní stře-
disko, Kostelní nám. 4, „U“ = učebna firmy Uvax, 1. patro, ul. M.R. Štefánika 28.

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


