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Práce v Jesenické 
finišují, 
Lidická se uzavře 

Barvitým děním překypoval závěr 
minulého týdne v Šumperku. Pátek         

1. června se nesl nejen ve znamení Dne 
dětí, který oslavovali zejména v míst-

ním muzeu, ale především tradičních 
Slavností města. Těm „konkurovala“ 

Noc kostelů, jež nabízela nezávazné při-
blížení se a setkání s křesťanstvím. Na-
vzdory nevlídnému počasí tak proudily 
večerními ulicemi města davy lidí.

Během dvoudenních „sněmovních“ 
oslav si nejen Šumperané připomněli 
sněm ze 4. června roku 1490, kdy se na 
místní zámek sjeli čelní představitelé 
Moravského markrabství a zástupci 
Slezských knížectví, aby kromě jiného 
společně napomohli sjednocení zemí 
Koruny české po rozvratu v důsled-
ku česko-uherských válek. Pozornost 
přitahoval již tradičně páteční impo-
zantní průvod rytířů, pánů na koních 
a kejklířů městem korunovaný ohňo-
vou show a výpravným ohňostrojem. 
V sobotu pak slavnosti pokračovaly 
bohatým programem, jehož závěr se 
již nenesl ve znamení středověku, ale 
šedesátých let minulého stolení, která 
připomněly kapely Pangea a Dying 
Passion. A protože Slavnosti města 
otevřely letní turistickou sezonu, moh-
li zájemci zamířit do expozice Čaro-
dějnické procesy v Geschaderově domě 
či na radniční věž, případně absolvovat 
některý z prohlídkových okruhů histo-
rickým jádrem města. –kv-

Šumperané o víkendu slavili pod dohledem rytířů

Průvod rytířů ve středověkých kostýmech, za svitu loučí a zvuku bubnů prošel první červnový páteční večer hned dvakrát 
centrem města.  Foto: P. Kvapil

V rámci Dne dětí připravilo muzeum pro malé 
návštěvníky pohádkové soutěže, hry, malování                
a také přehlídku živých domácích zvířat. Foto: -pk-

V průvodu se kromě rytířů, pánů na koních 
a kejklířů letos poprvé objevil také obří sed-
mihlavý drak.                                         Foto: -pk-

Během Noci kostelů si mohli lidé prohlédnout 
také šumperský kostel sv. Jana Křtitele na kostel-
ním náměstí.                                              Foto: -pk-
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Nalezené a odevzdané věci, o které 
neprojevil jejich původní majitel zájem 
a jež se po šesti měsících, během nichž 
byly uloženy ve skladu města, staly ma-
jetkem šumperské radnice, budou nabíd-
nuty ve veřejné dobrovolné dražbě. Ta 
se bude ve středu 27. června odehrávat 
v zasedací místnosti v sídle společnosti 
Moravolen Holding v Krátké ulici 2. 

„Již v předchozích letech jsme se 
přesvědčili, že o tento druh prodeje je 
mezi lidmi poměrně velký zájem. Le-
tos tedy v dražbách pokračujeme,“ říká 
tajemník Městského úřadu Petr Holub. 
Vzápětí prozrazuje, že v nadcházejí-
cí aukci nabídne dražebník více než 
tři desítky předmětů. „Na seznamu je 
deset pánských, devět dámských a dvě 
dětská kola,“ vypočítává tajemník. 
Dražit se bude i pět mobilních telefo-
nů, dva fotoaparáty, sportovní obuv, 
dalekohled, řetízek ze žlutého kovu 
s přívěškem a sada řetízků, prstenů 
a přívěšků. Vyvolávací ceny se přitom 

pohybují od padesáti korun po rovné 
dvě stovky. Seznam dražených věcí, 
včetně jejich ocenění a minimálních 
příhozů v dražbě, najdou zájemci na 
úředních deskách města a také na www.
sumperk.cz. Informace o dalších okol-
nostech dražby pak poskytne Jaroslav 
Huf na telefonním čísle 721 840 961 
nebo na e-mailu jhuf@moravolen.cz.

Všechny dražené předměty si lze pro-
hlédnout v pondělí 25. června od 16 do 
17 hodin a v úterý 26. června od 10 do 
11 hodin v garáži číslo 3, jež se nachází 
na parkovišti za budovou městské úřa-
dovny v Jesenické ulici. Vlastní dražba 
pak proběhne ve středu 27. června. 

„Zájemci o dražbu se mohou za-
registrovat v deset hodin dopoledne 
v zasedací místnosti v sídle dražeb-
níka v domě v Krátké ulici 2, kam se 
dostanou vchodem z parkoviště při 
ulici M.R. Štefánika,“ vysvětluje Holub 
a dodává, že vlastní dražba odstartuje 
úderem jedenácté hodiny dopolední. 

Vydraženou věc zaplatí její nový maji-
tel po skončení dražby v hotovosti do 
pokladny dražebníka a ve stejný den 
si ji bude moci od 16 do 17 hodin vy-
zvednout v prostorách garáže, v nichž 
proběhnou prohlídky. -kv-

Pět večerních inscenací a dvě po-
hádky připravilo na sezonu 2012/2013 
šumperské divadlo pro své návštěvníky. 
Ti mohou opět využít zvýhodněného 
předplatného.

Ve vrátnici divadla a v Regionálním 
a městském informačním centru jsou 
k dispozici brožury, které obsahují při-
hlášku s veškerými informacemi. Tu je 
možné odevzdávat do konce září, a to 
buď ve vrátnici divadla nebo v obchod-
ním oddělení, jež sídlí v budově divadla. 
Předplatné lze vyřídit i telefonicky na 
číslech 583 214 062 nebo 583 283 366, 
H. Pokorná a V. Zetochová nebo e-mai-
lem na adrese info@divadlosumperk.cz.

První premiérou sezony bude 15. září 
Shakespearova tragédie Macbeth, v říjnu 
pak nabídne divadlo Voskovcovo a We-
richovo Nebe na zemi v úpravě Matěje 
T. Růžičky a 15. prosince bude mít pre-
miéru komedie Strašidlo cantervillské 
Oscara Wildeho. Na tragikomedii Ond-
řeje Elbela V pátek v 7 u Řeka se mohou 
diváci těšit v únoru a poslední premié-
rou bude v dubnu Vančurovo Rozmarné 
léto. Pro malé diváky pak chystá divadlo 
dvě pohádky. -red-

Šumperská nokturna již počtvrté přinesou v zá-
věru června večerní hudební zastaveníčka na Kos-
telním náměstí před kopiemi fresek Leonarda da 
Vinciho v Šumperku. První festivalový koncert je na 
programu v pondělí 25. června. Představí se na něm 
sourozenci Novákovi a Kolčavovi. 

Druhý večer bude ve středu 27. června patřit třem 
mladým, talentovaným šumperským muzikantům. 
Na klavír zahrají čtrnáctileté studentky gymnázia 
Kateřina Šebestová s Anetou Bočkovou a během ve-
čera rozezní svůj klarinet také žák osmé třídy Tomáš 
Žůrek. Festival pak uzavře v pátek 29. června Tap-
Týda z Loučné nad Desnou, pěvecké sdružení věč-
ně mladých hudebních nenasytů, kteří se nebrání 
téměř žádné ochutnávce rozmanitých muzikálních 
laskomin.  -vr-

Vlastivědné muzeum zve na

7. muzejní noc 
Z pohádky do pohádky

v pátek 15. června od 17.30 hodin 
v Pavlínině dvoře

Atrakce a doprovodný program k výstavě 
Z pohádky do pohádky a výstavě Když jsem 

já sloužil to první léto.... * v 19.30 hodin 
Z pohádky do pohádky - divadelní představení 
herců šumperského divadla nejen pro dětské 
diváky * 20.30-22.00 hodin noční prohlídka 

výstav mimo stálou expozici * v prostoru 
Pavlínina dvora bude zajištěno občerstvení.

S obrovským náporem lidí se v současnosti potýkají 
zaměstnanci oddělení cestovních dokladů a registru 
vozidel v městské úřadovně v Jesenické ulici. Ve fron-
tách čekají lidé i několik hodin. „Krizovou“ situaci se 
šumperská radnice snaží řešit dočasným zavedením 
úředních hodin v sobotu 9. a 16. června. Na úřad mo-
hou lidé v tyto dny přijít v době od 8 do 12 hodin. 

Od 27. června musí mít vlastní cestovní doklad kaž-
dé dítě, které cestuje do zemí mimo Evropskou unii. 
Při výjezdu do států Evropské unie pak stačí vlastní 
občanský průkaz. S nadcházející letní sezonou a blí-
žícím se datem 27. června se tak pochopitelně počet 
žádostí o vydání pasu výrazně zvyšuje a úřednice 
přiznávají, že fotografování pro doklady je u nejmen-
ších dětí problematické a může trvat i dvacet minut. 
„Z důvodu předpokládaného náporu při vyřizování 
žádostí o vydání pasu také pro nejmenší děti jsme roz-
šířili úřední hodiny o sobotní dopoledne, což se týká                                                       
9. a 16. června,“ uvedl tajemník šumperské radni-
ce Petr Holub a připomněl, že pas si lze vyřídit také 
v pátek. Vzápětí dodal, že v současnosti již není třeba 
předkládat osvědčení o státním občanství. Stačí jen, 
aby na úřad přivedl dítě jeden z rodičů a vzal s sebou 
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a sto korun.

V sobotu 9. a 16. června budou v době od osmi do 
dvanácti hodin na klienty rovněž připraveni zaměst-
nanci registru vozidel. Ti budou provádět technické 
a registrační úkony. 

Vyřizování žádostí a registraci vozidel a nově také 
žádostí o vydání dokladů usnadňuje rezervační sys-
tém na stránkách www.sumperk.cz. Zde si mohou 
lidé rezervovat termín před příchodem na úřad. 
„Jedna rezervace přitom platí pouze pro jednu oso-
bu. Pokud lidé žádají o více dokladů, například pro 

více členů rodiny či při současném vyřizování občan-
ského průkazu a pasu, je třeba, aby si vygenerovali 
rezervační číslo pro každý doklad a osobu zvlášť,“ 
upozornil Holub. Po příchodu na úřad je nutné za-
dat vygenerované číslo do odbavovacího systému 
umístěného na oddělení registru vozidel, které je pro 
on-line rezervace vybaveno. „Klienti budou poté od-
baveni na pracovišti pasů a občanských průkazů. Re-
zervační systém ale bude fungovat pouze při plném 
obsazení pracoviště, což během výjimečných úřed-
ních hodin v sobotu 9. a 16. června nelze zaručit,“ 
zdůraznil tajemník. -kv-

Nalezené věci nabídne 
město v dražbě

Na pasech a registru vozidel 
úřadují v červnu i v sobotu

V dražbě nabídne licitátor více než 
dvě desítky jízdních kol, nalezených 
v ulicích města.  Foto: -kv-

Pořízení fotografie pro pas je u nejmenších dětí pro-
blematické a může trvat i dvacet minut.   Foto: -pk-

Předplatné do divadla 
lze vyřídit již nyní

Kostelní náměstí ožije 
Šumperskými nokturny
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Práce v Jesenické finišují, 
Lidická se uzavře

Po necelých dvou měsících budou 
moci automobily opět obousměrně 
projíždět Jesenickou ulicí. Stávající 
uzavřený pruh v prostoru před vlako-
vým nádražím by totiž měli plynaři 
opustit koncem června. Řidiči by se 
ale měli připravit na to, že již začátkem 
prázdnin zkomplikuje dopravu ve měs-
tě další investiční akce. Tou je výstavba 
nové okružní křižovatky mezi ulicemi 
Lidickou a Čsl. armády.

Jesenická ulice má v úseku od bu-
dovy městské úřadovny po vjezd 
na autobusové nádraží za sebou již 
„generálku“ vodovodu a kanalizace 
a v současnosti probíhá rekonstrukce 
plynovodu. Ta by měla skončit posled-
ní červnový den. Poté by měl být i levý 
jízdní pruh výpadovky směrem na Ra-
potín průjezdný. „Je možné, že bude 
zúžený, protože o prázdninách budeme 
opravovat v této části veřejné osvětlení 
a přilehlý chodník,“ říká vedoucí od-
boru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic šumperské radnice 
Irena Bittnerová. Současně prozrazuje, 
že v září dostane nový živičný povrch 
vlastní komunikace a opraví se kana-
lizační poklopy. „Jakmile Ředitelství 

silnic a dálnic položí ve zmíněné části 
asfaltový koberec, přijde na řadu vo-
dorovné dopravní značení s odbočo-
vacími pruhy, které provede město,“ 
upřesňuje Bittnerová.

Motoristé by se pak měli připravit na 
to, že o prázdninách zkomplikuje do-
pravu ve městě výstavba nové okružní 
křižovatky mezi ulicemi Lidickou a Čsl. 
armády. S její realizací chce Olomouc-
ký kraj, který hradí veškeré náklady, jež 

se týkají komunikace, začít v pondělí                                                                              
2. července. „Od tohoto data bude Li-
dická ulice v této části zcela uzavřena,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru strategic-
kého rozvoje, územního plánování 
a investic a dodává, že na stavbě se bude 
podílet i město, jež zaplatí přechody, 
chodníky, veřejné osvětlení, opravu ko-
munikace Čsl. armády a sadové úpravy. 
„Vše by mělo být hotovo do 15. srpna,“ 
prozrazuje závěrem Bittnerová. -kv-

Město Šumperk, TJ Šumperk, 
FK SAN-JV Šumperk a PMŠ a. s.
si vás dovolují pozvat na

v sobotu 9. června 2012
od 9.00 do 14.00 hod.

Program:
9.00 otevřený turnaj dvojic v plážovém volejbalu
9.30 dovednostní soutěže s míčem na házenkářském hřišti
11.45 dovednostní soutěž ve střelbě na bránu 
 na třetím fotbalovém hřišti o karton piva
10.00, 11.00, 12.00 a 13.00   prohlídkové okruhy po sportovištích
s doprovodem starosty Zdeňka Brože | začátek prohlídek vždy u hřiště na házenou |

Po celou dobu budou zpřístupněna sportoviště i zázemí, kuželna,
tělocvična, tribuna s běžeckým tunelem, zimní stadion se strojovnou
na výrobu ledu a šatnami hokejistů, tenisová hala, hřiště na fotbal, 
futsal a házenou
Pro všechny soutěžící budou připraveny ceny
Vstup zdarma

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ TYRŠOVA
STADIONU

Kupní ceny pozemků v případě za-
hrad a bytových domů zůstanou v Šum-
perku stejné jako dosud. Od příštího 
roku se pouze zvýší kupní cena zahrad 
u bytových domů.

Majetkoprávní odbor místní radni-
ce zpracoval loni seznam pozemků, jež 
město vlastní, a ty, které si radnice ne-
chtěla ponechat, nabídl k prodeji. Cena 
přitom byla podstatně nižší, než stano-
ví vyhláška Ministerstva financí z roku 
2008 a její následné novely, jež vycházejí 
ze znaleckého posudku. Výhodné na-
bídky využila většina obeslaných. „Loni 
jsme prodali asi pětadvacet zahrad, dva 
pozemky pod garážemi a deset podílů 
pod obytnými domy. Přesto nám zůsta-
ly tři nedořešené podíly,“ říká vedoucí 
majetkoprávního odboru Hana Répalo-
vá. Současně dodává, že největším pro-
blémem je prodej zahrad a vymezených 
pozemků u bytových domů. „Jednání 
je většinou složité. Kupní cena se po-
hybuje mezi třiceti a padesáti tisíci na 
jednoho zájemce. A i když umožňujeme 
měsíční splátky po dobu jednoho roku, 
pro mnohé je tato částka velký problém 
a často namítají, že pozemky nepotře-
bují,“ konstatuje Répalová.

U pozemků pod „šumperskými“ 

domy je cena stanovena na 1869 Kč/m2, 
pod domy „temenickými“ na 1323 Kč/m2. 
V případě pozemků pod garážemi nebo 
pozemků určených k jejich výstavbě za 
ně zaplatí zájemce v katastrálním území 
Šumperka 1725 Kč/m2, v Horní a Dolní 
Temenici pak 1221 Kč/m2. Z oceňovací 
vyhlášky se vychází rovněž při prodeji 
pozemku pod rodinným domem nebo 
pod přístavbou, která s domem sou-
visí - „šumperský“ pozemek přitom 
přijde na 1869 Kč/m2 a „temenický“ 
na 1323 Kč/m2. U zahrad stanoví vy-
hláška částku pohybující se od 626 
do 747 korun za metr čtvereční pro 
katastrální území Šumperka a od 444 
do 488 Kč/m2 pro Horní a Dolní Teme-
nici. „Uživatelům takovýchto pozemků 
doporučujeme, aby požádali o prodej 
zahrad za cenu 300 Kč/m2 co nejdří-
ve, neboť schválenou kupní cenu nelze 
garantovat. Od roku 2013 se tato cena 
v případě zahrad u bytových domů zvý-
ší na čtyři sta korun za metr čtvereční,“ 
zdůrazňuje vedoucí odboru. -kv-

Poznámka na závěr: V případě dota-
zů se mohou zájemci obracet na Dagmar 
Vernerovou z majetkoprávního odbo-
ru MěÚ, budova radnice, dveře č. 514,                                      
tel.č. 583 388 564. 

Naposledy před letními prázdnina-
mi se sejdou příští týden ke svému jed-
nání šumperští zastupitelé. Projednat 
by měli plnění plánu investiční výstav-
by k 31. květnu a seznámí se rovněž se 
zprávami o hospodaření s komunálním 
odpadem, o stavu životního prostředí 
ve městě v loňském roce a o úrovni 
příjmů z daní a poplatků ke konci le-
tošního května. Rozdělí také dotace na 
výkonnostní sport a chybět nebudou 
ani další finanční materiály a řada ma-
jetkoprávních záležitostí. Jednání Za-
stupitelstva města Šumperka, na němž 
bude představena také studie řešení 
Smetanových sadů, začíná ve čtvrtek 
14. června v 15 hodin v zasedací míst-
nosti v podkroví městské úřadovny 
v Rooseveltově ulici. -red-

Kupní ceny pozemků 
se téměř nemění

Zastupitelé se 
sejdou příští týden

Stávající uzavřený pruh Jesenické ulice v prostoru před vlakovým nádražím by 
měli plynaři opustit koncem června.  Foto: -pk-

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 „ak-
tuální oznámení“. V seznamu je třeba 
hledat slovní spojení „zatoulaný pes“. 
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Letní měsíce patří v Olomouckém 
kraji již neodmyslitelně klasické hudbě 
a mezinárodnímu hudebnímu festiva-
lu Klášterní hudební slavnosti. Již od 
počátku založení festivalu se koncer-
ty těšily velkému zájmu posluchačů, 
především díky tomu, že dramaturgie 
vždy nabízela zajímavé tituly a umělce. 
A nejinak tomu bude i letos. 

Šesté Klášterní hudební slavnosti 
budou probíhat od 1. do 15. červen-
ce a pořadatelé během nich nabídnou 
příznivcům klasické vážné hudby čtyři 
koncerty v Šumperku, dva v Jesení-
ku a koncertovat se bude i v Uničově, 
Loučné nad Desnou a na bludovském 
zámku. „Velice nás těší, že můžeme na-
bídnout koncerty také v místech mimo 
Šumperk, a věříme, že rozšiřování na-
bídky festivalových koncertů bude po-
kračovat i v příštích letech,“ říká tvůrce 
Klášterních hudebních slavností Roman 
Janků a prozrazuje, že letošní festiva-
lový ročník má mimořádného patrona 
- světoznámou českou houslistku Ga-
brielu Demeterovou. Záštitu nad festi-
valem pak převzali náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Radovan Rašťák 
a šumperský starosta Zdeněk Brož.

Zahajovací koncert v neděli 1. čer-
vence nabídne od osmé večerní v pro-
storách klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie mimořádný hudební 
zážitek. Středoevropskou premiéru tu 
totiž bude mít večer skladeb Te Deum 

francouzských barokních skladate-
lů M.A. Charpentiera a J.B. Lullyho. 
„Charpentierovo Te Deum bylo mimo 
jiné inspirací pro znělku Eurovize, kte-
rou EBU používá od roku 1951, při 
premiéře Lullyho skladby Te Deum 
se zase autor zranil dirigentskou holí 
do nohy a na následky tohoto zranění 
později zemřel,“ říká Janků a dodává, 
že pozvání k provedení těchto děl přijal 
jeden z nejlepších evropských souborů 
autentické interpretace Musica Florea 
spolu se svým uměleckým vedoucím 
Markem Štrynclem.

Druhý koncert, který je naplánován 
na středu 4. července opět v klášterním 
kostele, se ponese ve znamení veče-
ra Klavírních kvintetů D. Šostakoviče                                                                                         
a A. Dvořáka. Jejich provedení se ujmou 
Doležalovo kvarteto a švýcarská klavíristka 
Birgit Farnetová.  O týden později, v úterý                                                                                                 
10. července, pak do Šumperka zavítá 
patronka festivalu Gabriela Demetero-
vá. Spolu s hercem Marianem Rodenem 
a klavíristkou Norou Škuta si pro letošní 
ročník festivalu připravili premiérový 
pořad nazvaný „Ludwig van Beethoven 
– Hudba a duše génia“. „V projektu zazní 
sonáty tohoto hudebního génia, úryvky 
z korespondence, ale také vyprávění o jeho 
životě,“ popisuje intendant festivalu.

Během závěrečného koncertu festiva-
lu se v neděli 15. července ponese kláš-
terním kostelem Gregoriánský chorál 
v podání ženského vokálního souboru 
Tiburtina Ensemble. Posluchači se tak 
mohou těšit na jedinečné provedení hud-
by 10.–14. století. Vstupenky na koncerty 
si mohou zájemci již nyní koupit v ob-
vyklých předprodejích. „Na koncerty                                                                                            
1. a 10. července, jsou v prodeji vstu-
penky na místa. Pro náročné poslucha-
če jsou pak připraveny vstupenky V.I.P., 
jejichž počet ale je velmi omezen,“ zdů-
razňuje Janků a dodává, že komplet-
ní informace o festivalu, účinkujících 
i předprodeji vstupenek lze najít na 
adrese http://www.klasikaviva.cz/klas-
terni-hudebni-slavnosti-sumperk/. -kv-

Šumperská Sateza, jež provozuje sys-
tém centrálního zásobování teplem ve 
městě, loni investovala do technologie 
tepelných zdrojů a rozvodných sou-
stav. Výsledkem je především zvýšení 
účinnosti výroby a distribuce tepla. 
A v tomto trendu chce společnost po-
kračovat i letos.

„Energetický regulační úřad, který 
u teplárenských společností stále více 
sleduje správné hospodaření s ener-
giemi, nás v podstatě donutil vážně 
se zabývat zvýšením účinnosti v ře-
tězci spotřeby paliva a prodeje tepla 
na patách domů našich odběratelů,“ 
říká ředitel společnosti Sateza Roman 
Macek. Sateza tak loni zrealizovala dvě 
zásadní investice v rámci provozované-
ho systému výroby a rozvodů tepla. Šlo 
o propojení soustav tepelných zdrojů 
v Prievidzské a Temenické ulici s tím, 
že se kotelna v Prievidzské ulici přemě-
nila ve výměníkovou stanici. „Obdobně 
jsme propojili tepelné soustavy zdrojů 

Anglická – Finská - Pod Senovou, kdy 
opět zanikla jedna kotelna, a to po-
sledně jmenovaná,“ vysvětluje ředitel. 
Smyslem podle něj bylo zvýšit účinnost 
výroby a distribuce tepla a současně rea-
govat na pokles spotřeby odběratelů způ-
sobený zateplováním objektů. Současně 
se také díky zrušení dvou kotelen snížily 
náklady na servis, revize a opravy. 

V nastoleném trendu chce Sateza po-
kračovat i letos, již dnes se tak zabývá 
technickým řešením propojení soustav 
zdrojů v ulicích ČSA a Jesenické. „Kro-
mě toho máme rozpracované projekty 
na instalace kogenerací – plynových 
mikroturbín pro kombinovanou vý-
robu tepla a elektrické energie. Jedna 
z nich by měla být součástí moderní 
energetiky připravované rekonstrukce 
krytého plaveckého areálu na Benát-
kách ve vazbě na tepelný zdroj v Uni-
čovské ulici,“ prozrazuje Macek.  

Pokud se týká ceny tepla jako takové-
ho, je podle ředitele šumperská společ-

nost plně srovnatelná s dodavateli z re-
gionu. Loňská výsledná průměrná cena 
543,50 Kč/GJ s DPH je obdobná s provozo-
vateli v Jeseníku (547 Kč/GJ) a Olomouci 
(545,73 Kč/GJ - teplárna) a dokonce nižší 
než v Mohelnici (669,30 Kč/GJ) či v Zá-
břehu (698,50 Kč/GJ). „Ceny u těchto 
měst jsou předběžné, ty konečné zatím 
nejsou na portálu regulačního úřadu 
zveřejněny,“ podotýká Macek. Vzápětí 
dodává, že letos se bohužel do jednot-
kové ceny negativně promítnou zvýšená 
DPH a vyšší cena zemního plynu, kte-
rá je ovlivněna slabým kurzem koruny 
a vysokou cenou ropných derivátů na 
světových trzích. „Přesto věřím, že usku-
tečněné investice a plánované projekty 
jsou správným směrem k udržení při-
jatelné ceny za teplo v Šumperku. Para-
lelně samozřejmě vnímám všeobecnou 
nespokojenost lidí se stále se zvyšujícími 
životními náklady. I proto budeme hle-
dat další možné cesty úspor,“ zdůrazňuje 
závěrem ředitel společnosti Sateza. -red-

Přípravy na Klášterní hudební 
slavnosti jsou v plném proudu

Sateza jde cestou zvyšování 
účinnosti výroby a distribuce tepla

Letošní ročník KHS má mimořád-
ného patrona - světoznámou českou 
houslistku Gabrielu Demeterovou. 
 Foto: archiv

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
      Lidé se opět 
pobaví na Lužích

 Tradiční informační akce spoje-
ná s různými druhy zábavy se opět 
odehraje na základně civilní ochrany 
ve Vikýřovické ulici na Lužích. Na-
plánována je na sobotu 9. června od 
13 do 19 hodin.

Ti, kteří na Luže zamíří, si připo-
menou základy bezpečnosti silnič-
ního provozu, zdravotnické první 
pomoci, požární ochrany a také 
dovednosti z oblasti civilní ochrany. 
Připraveno bude občerstvení, hud-
ba a tombola. Ta bude, stejně jako 
vstupné, zdarma. -red-

      V ulici 8. května 
nepůjde proud

Lidé bydlící v ulici 8. května by 
se měli připravit na to, že ve středu            
20. června nepůjde v některých do-
mech v době od osmé ranní do třetí 
odpolední elektrický proud. Důvo-
dem jsou nezbytné práce na zaříze-
ní distribuční soustavy a kontrola 
sítě. Omezení dodávky energie se 
přitom týká domovních čísel 32, 34, 
36, 38 a 40. -red-

     Poplatek za svoz 
odpadu je třeba 
uhradit do 30. června

Za svoz komunálního odpadu platí 
Šumperané již několik let 492 koruny 
ročně. Ti, kteří ukládají odpad do vlast-
ní nádoby, pak mají poplatek o osma-
čtyřicet korun nižší. Příslušné částky se 
hradí pololetně. Poplatek za první po-
loletí letošního roku tak je nutné uhra-
dit do soboty 30. června. Poplatek se 
přitom týká všech obyvatel, kteří mají 
trvalý pobyt na území města.

Příslušné částky mohou Šumpera-
né platit několika způsoby. Počínaje 
prostřednictvím platby SIPO České 
pošty přes bezhotovostní převod či 
platbu přímo v pokladnách Městské-
ho úřadu až po úhradu poštovními 
poukázkami, jež místní radnice ro-
zeslala. Ten, kdo neuhradí poplatek 
v uvedeném termínu, riskuje jeho 
zvýšení až na trojnásobek, což umož-
ňuje zákon číslo 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. To se samozřejmě netýká 
těch, kteří platí místní poplatek za 
svoz odpadu prostřednictvím SIPO, 
kdy se peníze automaticky odepí-
ší z účtu. Bližší informace lze získat 
u Pavly Snášelové, vedoucí oddělení 
daní a vymáhání pohledávek šumper-
ské radnice, na tel. čísle 583 388 414, 
583 388 407 nebo na e-mailu: pavla.
snaselova@sumperk.cz. -kv-
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Poslední květnové pondělí zavítali do Šumper-
ka poslanci Lenka Andrýsová, Dagmar Navrátilová 
a Zdeněk Boháč. Na místní radnici je doprovodil ně-
kdejší šumperský starosta a poslanec Petr Krill. Tro-
jice poslanců, k níž se později připojil také Bořivoj 
Šarapatka, se po prohlídce města a jeho památek sešla 
ve společnosti Pramet Tools s místními podnikateli. 

Pozvání do Prametu přijalo asi pětadvacet zástupců fi-
rem ze Šumperka i okolí. Cílem dvouhodinového setká-
ní, jež navázalo na obdobné schůzky v minulosti, bylo 
vytvoření prostoru pro vzájemnou komunikaci s no-
vými poslanci a jejich seznámení s problémy, jež pod-
nikání komplikují. „V diskuzi například zaznělo, že 
sociální reforma je šitá horkou jehlou a nedojde-li ke 
změně, bude ohroženo zaměstnání lidí se změněnou 
pracovní schopnosti,“ vrátil se Petr Krill k setkání, na 

němž se objevil rovněž názor, že zákony by neměly 
nabýt účinnosti, dokud nejsou kompletní, včetně 
prováděcích vyhlášek. Nejen místní podnikatele pak 
trápí fakt, že v zákonech je zakotvena povinnost plně-
ní, včetně sankcí, ovšem sankce vůči neplnění státu 
a zodpovědnost orgánu a jeho kontrola naprosto chy-
bějí. Problémem je podle nich i naprostá nestabilita 
platnosti zákonů. „Jak má vedení firmy perspektivně 
rozhodovat, obchodovat a plánovat, když význam-
né daňové, finanční a další předpisy neplatí ani rok? 
Existuje vize rozvoje a vývoje státu alespoň na deset 
let, kterou by i nové vlády měly plnit? I tyto otázky na 
schůzce padly,“ podotkl Krill a připomněl, že i přes 
letité sliby stále přetrvávají byrokratické překážky. 
A mezery jsou podle podnikatelů také v podpoře 
technického školství, vědy a výzkumu. -red-

Hned se čtyřmi projekty zpracovanými v souladu 
s „Městským programem prevence kriminality“ uspěla 
u Republikového výboru pro prevenci kriminality Mi-
nisterstva vnitra ČR místní radnice. Stát tak do Šum-
perka pošle čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun, město 
pak přidá ze svého rozpočtu necelých sto třicet tisíc ko-
run s tím, že na náklady na pobyt přispějí také rodiče 
či zákonní zástupci dětí. Ze své kasy navíc šumperská 
radnice zaplatí realizaci programu Právo pro každý 
den, který v republikovém výběru neuspěl a jenž přijde 
na čtyřicet devět a půl tisíce.

„Program prevence kriminality na rok 2012 vyhlási-
lo ministerstvo vnitra loni v prosinci s tím, že příjem-
cem dotace může být pouze kraj nebo obec. Peníze jsou 
přitom určeny na investiční i neinvestiční projekty,“ 
říká koordinátorka prevence kriminality z odboru so-
ciálních věcí šumperské radnice Slavěna Karkošková. 
Vzápětí prozrazuje, že Republikový výbor pro prevenci 
kriminality podpořil dvě stě jedna projektů od devě-
tadevadesáti žadatelů. Šumperk přitom žádal o dotaci 
na osm dílčích preventivních projektů, jež vycházejí 
ze „Strategie prevence kriminality města Šumperka na 
léta 2012–2015“, kterou schválili zastupitelé letos v led-
nu. Uspěl se čtyřmi z nich.

Projekt nazvaný „Individuální práce s dětmi a mlá-
deží v rámci prevence rizikového chování“, který pro 
město zpracovala společnost Pontis, je zaměřen na děti 
a mládež ve věku od dvanácti do osmnácti let a jejich 
rodinné příslušníky a jeho cílem je ochrana společnosti 
před rizikovým chováním dětí a mládeže. „Naší sna-
hou je soustředěnou a na sebe navazující individuální 
prací a péčí odklonit konkrétní děti a mládež od jejich 
rizikového způsobu života, který je vyčleňuje k okraji 
společnosti a mnohdy vede k umístění do ústavní vý-
chovy,“ podotýká Karkošková.

Hned dva úspěšné projekty zpracoval odbor sociál-

ních věcí šumperské radnice. Prvním z nich je Klubík, 
který nabízí v rámci terénního programu volnočasové 
aktivity pro čtyř až dvanáctileté děti a mládež, jež jsou 
ohrožené sociálním vyloučením a svůj volný čas trá-
ví rizikovým způsobem. „Je třeba zmínit i spolupráci 
s rodinou, zejména začlenění rodinných příslušníků, 
především matek, do činnosti s vlastními dětmi přímo 
v Klubíku,“ upřesňuje koordinátorka prevence krimina-
lity. Druhý projekt pak nese název Prázdninové pobyty 
a víkendový pobyt a jeho cílem je všestranný rozvoj dětí 
a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, 
s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, jež jsou v evidenci oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a prevence. „Důležité je, aby s nimi 
sociální pracovníci navázali bližší kontakt a poznali, jak 
se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích 
a v přirozenějším prostředí, než je kancelář městského 

úřadu. Pak mohou na děti výchovně působit tak, aby 
odstranili nebo alespoň potlačili poruchy jejich chová-
ní,“ zdůrazňuje Karkošková.

Posledním projektem, který podpoří státní dotace, je 
akce společnosti Lano nazvaná S Lanem bezpečně na 
„PĚTCE“, zaměřená na neorganizované děti a mládež 
ve věku od sedmi do dvaceti let, školáky i veřejnost. 
Hlavním cílem přitom je zamezit nabídkou nejrůzněj-
ších sportovních aktivit nežádoucímu kriminálnímu 
chování a omezit příležitosti k páchání trestné činnosti 
dětí a mládeže na pozemku školy a v nejbližším okolí 
školy v návaznosti na bezpečnost žáků a obyvatel při-
lehlého sídliště. 

A které šumperské projekty letos neuspěly? Kromě 
Prevence kriminality v nízkoprahovém klubu pro děti 
a mládež Rachot to byly projekt společnosti Pontis 
nazvaný Odborná práce se seniory a osobami se zdra-
votním postiženým a projekt Armády spásy Aktivní 
monitoring problematiky bezdomovectví. Vybrán 
nebyl ani vzdělávací a výchovný program Právo pro 
každý den, zaměřený na mladé lidi, kteří se dostali 
do střetu se zákonem nebo mají opakované problémy 
v chování závažnějšího charakteru. Šumperští radní 
na svém květnovém jednání rozhodli, že tento projekt 
zrealizuje město ze svého rozpočtu. 

Šumperk se do programu prevence kriminality 
na místní úrovni zapojil již v roce 1997 jako jedno 
z prvních měst v republice. Během patnácti let po-
slalo ministerstvo vnitra do městské kasy dvanáct 
a půl milionu, jež pomohly zrealizovat devět desítek 
projektů nejen z oblasti sociální a situační prevence, 
ale také ty, které slouží k informování veřejnosti. Cel-
kové náklady se přitom zastavily na téměř šestnácti 
milionech. Více informací lze nalézt na webových 
stránkách města www.sumperk.cz, v sekci Město 
Šumperk, podsekci Prevence kriminality. -kv-

Podnikatelé diskutovali s poslanci

Město uspělo se čtyřmi projekty prevence kriminality 

Loni na podzim uspořádal klub „Klubík“ v rámci 
volnočasových aktivit v tzv. Kozím krámku vý-
tvarnou dílnu.  Foto: -hv-

Poslanci Dagmar Navrátilová, Lenka Andrýsová a Zdeněk Boháč si v doprovodu představitelů města a Petra 
Krilla prohlédli klášterní kostel.  Foto: -kn-

Tečkou za loňskou proměnou ulice 17. listopa-
du, jež prošla kompletní revitalizací, bude její slav-
nostní otevření. To chystá místní radnice na čtvrtek                      
14. června na druhou hodinu odpolední. Páska se 
přitom bude stříhat u hotelu Grand.

Původní lipová alej v ulici 17. listopadu, jež byla 
ve velmi špatném zdravotním stavu, vzala zasvé 
loni v únoru. O dva měsíce později na jejím místě 
„vyrostlo“ dvaadvacet vzrostlých velkolistých lip 
s kuželovitou korunou, koncem května zde pak po 
rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků a ostat-
ních zpevněných ploch položila místní firma Mugo 
zahradnická, jež zvítězila ve výběrovém řízení na 
dodavatele, travnatý koberec. Součástí projektu bylo 
rovněž rozmístění laviček, odpadkových košů a in-
formačních tabulí.

Dalších deset stromů, tentokráte již menších lip 
s kulovitou korunou, pak loni na podzim ozdobilo 
alej v části od Jeremenkovy ulice po ulici Jesenic-
kou. Tuto výsadbu zrealizovala spolu s rozmístěním 
mobiliáře jako subdodavatel pardubické společnosti 
Chládek a Tintěra firma Mugo zahradnická v soula-
du s harmonogramem rekonstrukce přednádražního 
prostoru. Na zmíněný projekt, který v této části zahr-
noval rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění 
zpevněných ploch, položení nové dlažby a realizaci 
kolmých parkovacích stání a jenž bude dokončen 
letos v říjnu, obdržela místní radnice dotaci od Ev-
ropské unie. -kv-

Ulice 17. listopadu 
se slavnostně otevře
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Moderní gymnastky ze Šumperka 
ukončily sezonu v Ostravě. V oblast-
ním přeboru severomoravské oblasti 
pro kraje Moravskoslezský a Olomouc-
ký bodovaly hned ve třech kategoriích.

V kategorii mladší žačky obsadila 
třetí příčku Martina Krejčí  se sestavou 
bez náčiní a švihadlem. V kategorii ža-
ček pak skončila rovněž na třetím místě 
Kateřina Zajícová se sestavou s míčem 
a obručí a třetí pozici vybojovala za ženy 
Michaela Krejčí s volnou sestavou s mí-
čem a stuhou. Pouze o půl bodu za ní 
skončila s volnou sestavou se švihadlem 
a obručí Michaela Zajícová. Dařilo se 
i ostatním gymnastkám, i když neskon-
čily na medailových pozicích. Všechny 
sestavy budou moci zájemci ze Šumper-
ka zhlédnout na závěrečné exhibici, kte-
rou chystá oddíl moderní gymnastiky 
pod vedením trenérky Martiny Zajícové 
na pátek 22. června. -red-

V polovině června uplyne rok od 
doby, kdy byla otevřena Zahrada srdce, 
centrum pro děti i dospělé. Nachází se 
v nárožní budově na Hlavní třídě 20 
a zájemci do ní mohou zamířit v pra-
covní dny od 9 do 17 hodin, o víkendu 
od 13 do 17 hodin.

Prostor Zahrady srdce, jenž se nachá-
zí ve 3. patře, je určen malým i velkým. 
Vybavená herna pro děti a rodiče nabí-
zí dostatek možností pro hry a zábavu, 
každé všední dopoledne je připraven 
program – Klub něžná náruč, během 
něhož zpíváme, cvičíme na míčích, 
hrajeme hry na rozvoj motoriky a po-
hybu. Pro maminky nejmenších dětí 
je zde zázemí pro nakojení, nakrmení 
a přebalení. Navíc nabízíme také hlí-

dání dětí a možnost rezervování herny 
pro narozeninovou nebo jinou oslavu 
či pro větší skupinu rodičů s dětmi.

Podvečery a víkendy jsou věnovány 
dospělým. Na programu jsou nejen jed-
norázové akce, v červnu například semi-
náře Tělo jako chrám aneb proč k nám 
miminko nechce, Rodinné konstelace 
a Mohenžodáro – tatra jóga pro ženy či 
přednáška s meditací terapeuta a léčite-
le Zdeňka Kotvana, ale také pravidelné 
programy - například cvičení Pět tibe-
ťanů, podvečerní meditace s Ivanou Ve-
verkovou, muzicírování, improvizace, 
tvořivé a pohybové dílny a podobně.

Od letošního září rozšíříme služby 
pro rodiče a děti o „miniškolku“ s ma-
ximálním počtem deset dětí od 3 do       
7 let. Zápis proběhne v červnu. Díky 
malému počtu dětí se budeme zaměřo-
vat na individuální přístup, preventivní 
logopedickou péči, rozvoj pohybového, 
hudebního a výtvarného nadání, ang-
lický jazyk pro předškoláky a všeobecný 
rozvoj dovedností dítěte předškolního 
věku. Veškeré informace lze nalézt na 
www.zahradasrdce.cz. J. Žouželová

V úterý 22. května hostil šumperský 
Tyršův stadion v pořadí již dvanácté 
krajské kolo atletické Kinderiády. Na 
třicet týmů základních škol Olomouc-
kého kraje se utkalo v klasických at-
letických disciplínách. Vítězný titul si 
s velkým náskokem odvezla Základní 
škola Heyrovského z Olomouce, druhá 
skončila škola Dr. Horáka z Prostějova 
a třetí přerovská Základní škola U Te-
nisu. Všechny tři školy budou v celo-
republikovém finále v Praze bojovat 
o celkové prvenství a třísettisícový 
finanční příspěvek. Barvy Šumperka 
hájili na Kinderiádě školáci ze Sluneční 
ulice.

Atletický ovál v Šumperku zaplnilo 
předposlední květnové úterý na tři sta 
mladých sportovců z Olomouckého 
kraje, kteří suverénně ovládli běžeckou 
dráhu. Nejsilnější družstvo sestavila      
ZŠ Heyrovského, která si zajistila vstu-
penky do finálového kola. Místní Zá-
kladní škola ve Sluneční ulici skončila 
v družstvech devátá, ve štafetách pak 
obsadila šesté místo. V jednotlivcích 
dosáhli na „medailové pozice“ Pavel 
Mazák a Jakub Ošťádal.

Družstva dětí druhých až pátých 
tříd základních škol soutěžila v kraj-
ských kolech v běhu na 60 metrů, 
skoku dalekém, skoku z místa, hodu 
míčkem a v závěrečné štafetě. Celko-
vou obratnost prověřily mimosoutěžní 
disciplíny dětské atletiky, které vznik-
ly ve spolupráci s Českým atletickým 
svazem. Více informací lze nalézt na 
www.kinderiada.cz.  -red-

Celkem čtrnáct studentů šumperské-
ho gymnázia starších osmnácti let da-
rovalo minulý týden krev na Transfúzní 
službě v Šumperku. Cílem společného 
projektu školy a místní „transfuzky“ 
bylo podpořit dobrovolné dárcovství 
krve i plazmy.

„V minulosti jsem při operaci sám 
potřeboval krevní transfuzi. Dnes 
jsem plnoletý, a tak jsem rád, že ten-
to čin mohu oplatit,“ vysvětlil student 
gymnázia Jan Krivošej důvod, proč 
se rozhodl společně s třinácti dalšími 
spolužáky stát dárcem. Vlastnímu da-
rování předcházela beseda personálu 
Transfuzní služby s gymnazisty, bě-
hem níž se studenti dozvěděli potřeb-
né informace o darování krve, plazmy 
a jejich využití. „Právě tato beseda byla 
pro mě impulzem k darování. Navíc 
bylo příjemné, že nám Transfuzní služ-
ba nabídla konkrétní termín, kdy jsme 
mohli jako studenti darovat krev spo-
lečně,“ dodal Krivošej. 

Dárci krve či krevní plazmy se mo-
hou stát zájemci ve věku od osmnác-
ti do šedesáti let, kteří jsou naprosto 
zdraví. Způsobilost k odběru posoudí 

individuálně odborný zdravotnický 
pracovník přímo na Transfuzní služ-
bě. Více informací lze získat na www.
transfuznisluzba.cz či na telefonním 
čísle 724 612 674. -kv, hs-

Také letos dá soutěž Blues Aperitiv 
šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ 
účast na prestižním festivalu Blues 
Alive. Ten proběhne od 15. do 17. lis-
topadu.

„Velmi nás těší, že se zájem kapel 
o postup na Blues Alive prostřednic-
tvím soutěžní přehlídky Blues Aperitiv 
nezmenšuje a že se vedle zavedených 
kapel hlásí i zcela nové. Potěšitelné je 
i to, že z původně ryze českého festi-
valu je akce mezinárodní,“ říká ředitel 
festivalu Vladimír Rybička. Vzápětí 
prozrazuje, že do třináctého ročníku 
soutěže se přihlásilo jedenatřicet kapel 
z Polska, Litvy, Slovenska a Česka.

Začátkem května vybrala odbor-
ná porota sedm skupin. Ty se naživo 
představí v rámci finálového koncer-
tu v polovině června v šumperském 
Domě kultury. Z vybraných kapel zde 
vzejdou dva vítězové, kterým pořa-
datelé garantují místa v hlavním pro-
gramu renomovaného festivalu Blues 
Alive. „Zkušenost z minulých roční-
ků dává naději více než pouze dvěma 
souborům. I další účinkující, kteří na 
přehlídce Blues Aperitiv zaujmou po-
rotu či uspějí v diváckém hlasování, 
mohou dostat pozvánku k účinkování 
na vedlejších scénách Blues Alive či na 
přehlídkách v Polsku,“ zdůrazňuje Ry-
bička a připomíná, že koncert se usku-
teční v sobotu 16. června ve velkém sále 
Domu kultury od 19 hodin. Představí 
se na něm Plum Jam (CZ), Jerguš Ora-
vec Trio (SK), Przytula & Kruk (PL), 
Mrakoplaš (CZ), B.B. Band (CZ), Mi-
zia & Mizia Blues Band (PL) a Rubiano 
(CZ), náhradníky jsou Bluesberg (CZ) 
a Bluesraiders (SK). -op-

Úspěšné moderní 
gymnastky chystají exhibici

Šumperské gymnastky bodovaly 
v Ostravě hned ve třech kategoriích. 
 Foto: archiv

Atletické schopnosti školáků prově-
řila Kinderiáda.  Foto: archiv

Darovat krev přišli minulé pondělí 
na Transfuzní službu studenti míst-
ního gymnázia.  Foto: archiv

Zahrada srdce nabízí 
program pro děti i dospělé

Školáci poměřili své 
síly v Kinderiádě

Gymnazisté darovali krev

VÝZVA
Hledám dceru Vítězslava 

Zemana (1916-1978), jenž 
pocházel z Havlíčkova 

Brodu a od osmi let vyrůstal 
v Javorníku, kam se po 

absolvování reálného gymnázia 
a státní grafické školy v Praze 

roku 1938 vrátil. Byl také 
vedoucím vlastivědného muzea 

v Jeseníku. V případě jakýchkoliv 
informací, prosím, pište na 

zuzka.harastova@centrum.cz.
Z. Haraštová

Aperitiv ochutná sedmička 
bluesových kapel
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Výstava přiblíží užívání 
detektorů kovu v archeologii 

Archeologická putovní výstava, která prezentuje 
problematiku užívání detektoru kovů v archeologii 
a první výsledky projektu Olomouckého kraje „Pre-
ventivní archeologie“. K vidění bude výběr zajíma-
vých kovových nálezů získaných pomocí detektoru. 
Zahájení výstavy ve čtvrtek 7. června v 9 hodin. Vý-
stava potrvá do 8. července. -red-

Děti z Hanácké zvou na módní přehlídku

Již jedenáctý ročník Dětské módní show pořá-
dá Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 
v Hanácké ulici.  Dějištěm benefiční akce, jejíž výtě-
žek bude použit ve prospěch dětí z této „speciálky“, 
bude ve středu 20. června od páté odpolední tradičně 
šumperský klášterní kostel. Na přehlídkovém mole 
přitom představí děti z mateřské a základní školy své 
letošní vlastnoručně vyrobené modely.  Vstupné je 
dobrovolné, děti do patnácti let musejí mít dospělý 
doprovod. -red-

Bedřich Ludvík s Mílou Prokůpkovou 
představí Pohádky pro otce a matky 

Dramaturga Čes-
ké televize Bedři-
cha Ludvíka mnozí 
znají jako autora 
televizních seriálů 
Rozhlédni se člo-
věče, Paměť stromů 
či Zpět k prame-
nům, interpreta 
písní, které v nich 
zazněly či autora 
s te j noj me n ných 
knih. Nyní vydává knihu nazvanou Pohádky pro 
otce a matky, kterou ilustrovala výtvarnice Míla Pro-
kůpková.

Méně už se ví, že Bedřich Ludvík pochází ze Šum-
perka a studoval zde na Střední železniční škole. Po-
hádky pro otce a matky jsou sedmou knihou, pod 
níž je Bedřich Ludvík podepsán. Autorkou ilustrací 
je výtvarnice Míla Prokůpková, nyní žijící v Praze, 
kterou si mnozí z působení v Šumperku pamatují; 
řadu let ilustrovala obálky Kulturního života, s její-
mi kresbami jsme se mohli setkat na výstavách i při 
dalších příležitostech. Oba autoři se těší na setkání 
v Šumperku ve čtvrtek 14. června v 17 hodin a na 
besedu s účastníky (nejen) o výše jmenované nové 
knize. -zd-

Fotografové Krejčí 
a Dłużyński vystavují společně 

Fotografové Vojtěch Krejčí ze Šumperka a Zbigniew 
Dłużyński z Nysy se dosud nesetkali, ale jejich zájmy 
jsou společné. Objektivy jejich fotoaparátů totiž dlou-
há léta mapují své okolí -  přírodu, město, lidi.

Oba fotografové se setkají na společné výstavě, kte-
rou zorganizovaly knihovny Miejska i Gminna Biblio-
teka Publiczna Im.W. Broniewskiego v Nyse a Městská 
knihovna Šumperk. Výstava proběhne od 21. června 
do 5. září, o hudební vystoupení na zahradě za kni-
hovnou v rámci zahájení výstavy ve čtvrtek 21. června 
v 17 hodin se postará Old Time Jazzband.  -red-

Informace/Kulturní okénko

Do Šumperka se po 30 letech 
vrací druhá basketbalová liga

V pátek 19. června bude od 18.30 hodin knihovna 
v ulici 17. listopadu 6 dějištěm autorského čtení poe-
zie J.H. Krchovského. Tento jeden z nejvýraznějších 
tvůrců vzešlých z pražského undergroundu 80. let je 
jedním ze současných nejosobitějších spisovatelů. 
Vstup je zdarma. 

Na autorské čtení naváže koncert kapel KRCH-
OF BAND a Kabaret doktora Kaligariho ve 20 hodin 
v H-Clubu v Rooseveltově ulici 17. Vstupné je 80 Kč. 
Kapelu KRCH-OF založil J.H. Krchovký a ke spolu-
práci přizval známé hudebníky z undergroundové 
scény. Repertoár tvoří zhudebněné texty J.H.K., který 
i sám nese kůži na trh jako frontman kapely. Kabaret 
Doktora Kaligariho pak je novou šumperskou forma-
cí, která hned po svém prvním vystoupení sklidila 
velké ovace nejen za hudební podání, ale i za skvěle 
připravenou show. -red-

Po vzrušených dnech na počátku května, kdy sbor 
oslavil padesátiny, vstupujeme do posledního měsíce 
koncertní sezony. Tradičně bývá poněkud hektický. 
Některé akce prostě jindy pořádat nelze, jiné by bylo 
škoda neuskutečnit. 

Zahajují nejmladší zpěváčci. Své výroční zájezdy ab-
solvují Růžové děti, následovány svými staršími kolegy, 
dětmi Barevnými, 6. a 7. června. O následujícím víken-
du bude sbor Motýli Šumperk z pověření Olomoucké-
ho kraje reprezentovat svůj region na celostátní akci 
nazvané Světlo za Lidice. Dva koncerty pro mateřské 
školy v sále Miroslava Raichla na Komíně připravily 
nejmladší děti 12. a 14. června. O den později se svým 
koncertem s pěveckou sezonou rozloučí od 18 hodin 
v klášterním kostele Barevné děti a Plameňáci.

Akcemi bohatý týden nabídne ještě dvoudenní zá-
pis nových sborových dětí (12.6. a 13.6. vždy od 14 
do 17 hodin ve zkušebně sboru na Komíně - přijímá-
me všechny děti, které po prázdninách budou žáky 
prvních, druhých a třetích tříd bez ohledu na jejich 
počáteční pěveckou úroveň) a krátké vystoupení na 
slavnostním vyřazení absolventů Základní umělecké 
školy. Neděle 24. června zastihne všechny zpěváky 
nejstaršího oddělení při odjezdu na třídenní zájezd. Po 
třech koncertech v regionu se děti vracejí domů, aby 
své putování zakončily v úterý 26. června od 19 hodin 
v klášterním kostele tradičním Koncertem pro Unicef. 
Pak už zbývá jenom rozloučení na Komíně s dobrým 
jídlem i zábavou, k níž jako vždy bohatě postačí vlastní 
síly zpěváčků. T. Motýl, sbormistr ŠDS

Šumperské basketbalistky mají pořádný důvod 
k oslavám. Po více než třiceti letech postupují do               
2. ligy. Potvrdilo to kvalifikační utkání v Ostravě 
o posledním květnovém víkendu.

K utkání již družstvo odjíždělo jako jistý postu-
pující. Na našich hráčkách bylo vidět, že jim nejde 
jen o postup, ale o vítězství v kvalifikační skupině. 
Tomu byla podřízena příprava na utkání. Trenér již 
v sobotu sledoval v Ostravě rozhodující utkání naší 
skupiny mezi Ostravou a Týništěm - domácí hráčky 
neponechaly nic náhodě, s přehledem vyhrály, a tím 
potvrdily náš postup.

Začátek utkání s Ostravou pro nás 3:0 a 10:5. Ná-
sledně nás soupeř jasně přehrál jednoduchými akcemi, 
po našich neúspěšných střelách zakončoval z rychlých 
protiútoků a vypadalo to na jednoznačné utkání pro 
domácí, kteří vedli až o 17 bodů. Do druhé čtvrtiny 
jsme změnili obranu na zónu, a tím domácí děvčata 
prohrávala na celé čáře všechny souboje a před kon-
cem poločasu jsme již vedli 39:36. Poločas 40:40. 

Ve třetí čtvrtině pokračovala děvčata v dobře roze-
hraném utkání a po ní vedla 54:53. Poslední čtvrtina 
ukázala opět perfektní spolupráci mezi Sašou Če-
chovou a Šárkou Ševčíkovou, které skvělou střelbou 
doplňovaly Petra Valentová s Katkou Eflerovou. Vý-
sledkem bylo vedení až o pět bodů. 9. minuta ovšem 
byla osudná pro výsledek utkání, soupeřky stáhly 
náskok a šly do vedení. Posledních 27 vteřin měly 
domácí hráčky míč na zakončení za stavu 74:72 pro 
ně. Naše hráčky ubránily celých 23 z 24 vteřin úto-
ku Ostravy, s houkáním padající hráčka domácích 
odhodila míč směrem ke koši a on se štěstím pečetil 

jejich vítězství. Po oddechovém čase Saša Čechová 
trojkou snížila na rozdíl 1 bodu, ale následně se již 
nepodařilo faulovat a utkání, v němž jsme předváděli 
nádherné akce, rychlé protiútoky a dobrou obranu, 
pro nás skončilo nešťastně. Přesto ženy ukončily se-
zonu výborným výkonem a postupem do ligy. 

Nyní začíná období před podáním přihlášek do 
soutěže, a tím i shánění finanční podpory pro zabez-
pečení nadcházející sezony. Tým děvčat prosí touto 
cestou o pomoc potencionální sponzory. Kontakt: 
tjsumperk@seznam.cz. O. Sládek

Poezie a hudba 
se spojí v jedno

Červen Šumperského 
dětského sboru

Kulturní okénko

Šumperské basketbalistky po více než třiceti letech 
postupují do 2. ligy.  Foto: -os-

POZOR – ZMĚNA 
V PROGRAMU KINA OKO

Francouzská romantická komedie 
Něžnost se ve dnech 25.-27.6. z důvodu 
posunu termínu premiéry nehraje. 

V pondělí 25.6., v úterý 26.6. a ve středu 
27.6. uvádí kino v 17.30 a ve 20 hodin 
americké akční drama Prometheus.
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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

ZUŠ Šumperk

Zahrada srdce

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“
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
13.6. od 17.30 hodin v AT na „K“  Tiffaniho krabička, svícen nebo miska  
 – jednoduchý prostorový objekt technikou  
 Tiffany vitráží Přihlášky do 8.6., 
 inf. Z. Vavrušová, tel.č. 731 610 039, 
 vavrusova@doris.cz
13.6. od 17 hodin v AT na „K“  Sedánky pro mamky 
 Výtvarné tvoření pro ženy 
20.6. od 17.30 hodin v AT na „K“  Cínovaný šperk s minerály nebo spékaným  
 sklem Přihlášky do 15.6., inf. Z. Vavrušová,  
 tel.č. 731 610 039, vavrusova@doris.cz
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.

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.
12.6. od 16 do 17.30 hodin  Klub filatelistů
15.6. od 10 hodin v „KD“  Přednáška „Vývoj dítěte II.“ - sociální 
 a emocionální vývoj  Přednáší M. Balgová
21.6. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Mirox
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.  

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. 

21.6. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert pro přátele Základní umělecké  
 školy 
22.6. od 16 hodin na školní  Evropský den hudby        Akce se koná 
zahradě ZUŠ v Žerotínově ul. 11 pouze za příznivého počasí
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul., http://            
www.zus-sumperk.cz.

Od pondělí do pátku vždy  Klub něžná náruč  
od 10 do 11.30 hodin Klub pro rodiče s dětmi
Od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hod.,  Otevřená herna pro děti
sobota a neděle vždy od 13 do 17 hod. 
9.6. od 9 hodin  Tělo jako chrám aneb proč k nám 
 miminko nechce    
 Seminář terapeutky Wahlgrenis
11.6. od 10 hod. a 13.6. od 17 hod.  Tvoření z fima - polymerové hmoty
15.6. od 18 hodin  Noc pro děti  
 Hry a zábava bez rodičů, spaní v herně 
16.6. od 9 hodin  Rodinné konstelace P. Pěta 
 Celodenní seminář
Bližší informace: Zahrada srdce, Hlavní třída 20 (3. patro),  www.zahradasrdce.cz, 
tel: 773 379 408, e-mail: info@zahradasrdce.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
25.6. a 26.6. v „U“  Etické otázky všedního dne   
 Kurz pro učitele a ty, kteří pracují s dětmi,   
 akreditovaný MŠMT
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.


