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Drážďanské běžce přijal šumperský 
starosta Zdeněk Brož.       Strana 3

Čestnou medaili II. stupně Vete-
ránů Policie ČR obdržel Ladislav 
Šafář.      Strana 5

Město se pustí 
do další regenerace 
panelového sídliště  

Křižovatka ulic Lidické a Čsl. armády 
se dnes na půldruhého měsíce uzavřela. 
Olomoucký kraj ve spolupráci s městem 
zde začínají budovat kruhový objezd, 
jenž by měl komplikovanou křižovatku 
vyřešit. Vjet v dopravní špičce z vedlejší 
na hlavní silnici totiž bylo v těchto mís-
tech často zkouškou trpělivosti. 

Pokud jste ještě minulý týden odbo-
čovali z ulice Československé armády 
vlevo na hlavní ulici Lidickou, museli 
jste se smířit s dlouhými minutami če-
kání. Podle vedoucího odboru dopravy 
šumperské radnice Radka Novotného 
jde o jednu z nejméně přehledných kři-
žovatek ve městě. „Kruhový objezd ne-

pochybně zlepší dopravní situaci a při-
spěje i ke snížení nehodovosti v této 
oblasti,“ soudí Radek Novotný.

Realizaci okružní křižovatky odstarto-
val Olomoucký kraj, který hradí veškeré 
náklady, jež se týkají komunikace, dnes, 
tedy v pondělí 2. července, kdy se Lidic-
ká ulice uzavřela. Objížďka vede ulicemi    
8. května, Šmeralovou, K.H. Máchy, Hu-
sitskou a Gen. Svobody na ulici Vítěz-
nou. Na Lidickou ulici lze samozřejmě 
vjíždět, s výjimkou uzavřeného úseku, 
z ostatních bočních ulic, tedy Revoluč-
ní, K.H. Máchy, Wolkerovy a Gen. Krát-
kého. Na stavbě se podílí rovněž město, 
jež zaplatí přechody, chodníky, veřejné 

osvětlení, opravu komunikace Čsl. ar-
mády a sadové úpravy. Vše by mělo být 
hotovo do 15. srpna.

Kruhový objezd v Lidické ulici bude 
v pořadí již šestý ve městě. „Díky pěti 
světelným křižovatkám tak po jeho 
vybudování již nebude v Šumperku 
žádná křižovatka, jež by byla špatně 
průjezdná. To, zda budou potřeba další, 
je otázkou dalšího rozvoje,“ podotýká 
Novotný a připomíná, že v minulosti 
se zvažovaly ještě dvě okružní křižo-
vatky, a to při ulicích Šumavské a Te-
menické a při ulicích Vítězné, Lidické 
a Gen. Krátkého u nákupního centra 
u Kauflandu. -zk-

Část Lidické ulice uzavřela 
stavba kruhového objezdu

Vjet z vedlejší na Lidickou ulici bylo ještě minulý týden zkouškou trpělivosti. Situaci vyřeší kruhový objezd.  Foto: -zk-
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Zapojte se do slevové akce, 
získejte reklamu zdarma 

Počínaje tímto číslem nabízí měsíčník Živá brána Je-
seníků slevové kupony. Ty by mohly být zajímavé nejen 
pro obyvatele města, ale především pro jeho návštěv-
níky.

Živá brána Jeseníků pravidelně „putuje“ do všech 
domácností v Šumperku a také do informačních center, 
lázní, ubytovacích zařízení a v zimní sezoně do lyžař-
ských areálů v regionu. „Chceme prostřednictvím této 
přílohy nabídnout lidem kromě přehledu vyžití v Šum-
perku také slevové kupony, jež více zatraktivní nabídku 
pro potenciální návštěvníky města,“ vysvětluje referent 
oddělení kultury a vnějších vztahů místní radnice Bo-
huslav Vondruška. Vzápětí upřesňuje, že v současnosti 
jsou v nabídce 1+1 výstup na radniční věž či expozice 
Čarodějnické procesy. A zájem zapojit se do této aktivi-
ty projevilo už i šumperské muzeum. 

Cílem slevové „kuponové akce“ je přilákat do Šum-
perka turisty a současně nabídnout zvýhodněné služ-
by místním občanům. „Jde nepochybně i o zajímavou 
formu bezplatné prezentace v měsíčníku s patnáctiti-
sícovým nákladem, jenž se především v informačních 
centrech setkává s kladnými ohlasy turistů. Věříme, 
že slevové kupony budou pro všechny vítaným doplň-
kem,“ soudí Vondruška, kterého mohou zájemci, jež se 
budou chtít do akce zapojit, kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu bohuslav.vondruska@sumperk.cz. -red-

Rozhled z radniční věže.  Foto: -pk-

Červenec: to jsou Klášterní hudební slavnosti 
Šesté Klášterní hudební slavnosti odstartovaly 

v neděli 1. července večerem skladeb Te Deum fran-
couzských barokních skladatelů M.A. Charpentiera 
a J.B. Lullyho v „režii“ jednoho z nejlepších evrop-
ských souborů autentické interpretace Musica Flo-
rea. V následujících dnech pak nabídnou pořadatelé 
příznivcům klasické vážné hudby ještě tři koncerty 
v Šumperku, jeden v Jeseníku a koncertovat se bude 
i v Uničově, Loučné nad Desnou a na bludovském 
zámku. 

Druhý koncert se ve středu 4. července ponese ve 
znamení večera Klavírních kvintetů D. Šostakoviče 
a A. Dvořáka. Jejich provedení se ujmou Doležalo-
vo kvarteto a švýcarská klavíristka Birgit Farneto-
vá. O týden později, v úterý 10. července, pak do 
Šumperka zavítá patronka festivalu Gabriela Deme-
terová. Spolu s hercem Marianem Rodenem a kla-
víristkou Norou Škuta přivezou premiérový pořad 
nazvaný „Ludwig van Beethoven - Hudba a duše 
génia“, v němž zazní Beethovenovy sonáty, úryvky 
z korespondence, ale také vyprávění o jeho životě. 
Během závěrečného koncertu festivalu se pak v ne-
děli 15. července ponese klášterním kostelem, kte-
rý je dějištěm všech koncertů, Gregoriánský chorál 
v podání ženského vokálního souboru Tiburtina 
Ensemble.

Koncertovat se bude i mimo Šumperk. V sobotu 
7. července nabídnou v koncertní síni v Uničově 
taneční soubor Hartig a soubor Ensemble Accen-
to večer nazvaný Dostaveníčko s madame Pompa-
dour, jenž přiblíží barokní tance. Renesanční písně 
s loutnou zazní v rámci festivalu v neděli 8. červen-
ce v Loučné nad Desnou v nově zrekonstruovaném 
kulturním domě v bývalé zámecké oranžérii a o den 
později, v pondělí 9. července, v koncertním sále na 
zámku v Bludově. V programu „Hudba Shakespea-
rovy doby“ se představí anglický loutnista Brian 
Wright a česká mezzosopranistka Jarmila Chaloup-

ková. Vstupenky na koncerty si přitom mohou zá-
jemci koupit v obvyklých předprodejích. Kompletní 
informace o festivalu, účinkujících i předprodeji 
vstupenek lze najít na adrese http://www.klasikavi-
va.cz/klasterni-hudebni-slavnosti-sumperk/. -zk-

Letošní festivalový ročník má mimořádného 
patrona - světoznámou českou houslistku Ga-
brielu Demeterovou. Ta vystoupí v Šumperku 
10. července.  Foto: archiv

Součástí čísla je příloha Šumperk 
– Živá brána Jeseníků.

Během exkurze na Mírově si školáci 
vyzkoušeli vybavení zásahové jed-
notky.      Strana 6
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Mnohem bezpečněji se od začátku 
června cítí cyklisté mířící ze Šumperka 
směrem do Rapotína. Podél frekvento-
vané hlavní silnice s hustým provozem 
totiž vyrostla nová cyklostezka dlouhá 

půldruhého kilometru. Vybudovala ji 
za dvanáct a půl milionu obec Rapotín, 
jež na polovinu nákladů získala dotaci.

Cyklostezka začíná naproti odbočce 
z hlavní silnice na Holubí vrch a končí 
v Rapotíně u restaurace Zlatá hvězda. 
Určena je nejen pro cyklisty a bruslaře, 
ale využívat ji mohou i pěší.

Pro chodce na ní bude v těchto 
dnech vyznačen zvláštní pruh, včetně 
vodicí linie pro slepce. Červený povrch 
cyklostezky navíc přispívá k větší bez-
pečnosti cyklistů zejména v místech, 
kde ji protínají odbočky z hlavní silni-
ce. Změna barvy cyklisty upozorní na 
to, že je stezka přerušená a že si musejí 
dát pozor na auta. V dalších letech by 
Rapotín rád ve stavbě stezky pokra-
čoval, nejprve ke kulturnímu domu 
a poté až ke sklárnám.  -zk-

Jasno v akcích, které se letos realizují 
či teprve budou realizovat, mají Podniky 
města Šumperka. Společnost, u jejíhož 
zrodu stála před lety jako jediný akcio-
nář šumperská radnice, spravuje kromě 
vlastního majetku i majetek městský. 
Na jeho údržbu je letos v městském roz-
počtu vyčleněno 55,411 milionu korun, 
na provoz zimního stadionu navíc při-
spívá město ze své kasy 5,276 milionu 
a na plavecký areál AQUAcentrum na 
Benátkách částkou 3,6 milionu. 

Další etapu postupné obměny her-
ních prvků v sídlištích a na veřejných 
plochách určených pro hraní dětí a také 
modernizace hřišť pro neorganizované 
sporty zrealizovaly na přelomu dubna 
a května Podniky města Šumperka. 
Na takzvaném Holandském hřišti při 
Fibichově ulici vyměnily hlavní herní 
prvek – loď, který nevyhovoval bezpeč-

nostním předpisům, za nový a umístily 
na plochu několik dalších drobných 
prvků.

O 1,275 milionu méně než loni, 
konkrétně 24,150 milionu korun, mají 
v letošním rozpočtu Podniky města vy-
členěno na správu a údržbu komunikací, 
jarní a letní úklidy a zimní operační plán 
přitom ukrojí ze zmíněné sumy téměř 
polovinu – více než dvanáct milionů ko-
run. Zbývající finance pak jsou určeny 
na údržbu a opravy vozovek, chodníků, 
mostů, opravu lesních cest, na obnovu 
autobusových zastávek, výměnu odpad-
kových košů a na dopravní značení. 

„Vyhodnotili jsme stav některých 
komunikací po zimě a zaměřili se ze-
jména na Temenici, kde jsou po rekon-
strukci kanalizace nezpevněné povrchy 
a chybí zde dešťová kanalizace,“ říká 
ředitel Podniků města Šumperka Luděk 
Šperlich a dodává, že již v minulosti se 
vyzkoušely technologie nástřiku na ob-
dobné komunikace. „Do plánu oprav 
jsme tedy zařadili úsek od odbočky Boh-
díkovské ulice za kapličkou, Sládkovu 
ulici, parkoviště pod Bratrušovskou ulicí 
u křižovatky s ulicí Gagarinovou a par-
kovací záliv u baseballového hřiště v uli-
ci Pod Senovou. V současnosti již mají 
povrch nástřikem upravený,“ upřesňuje 
ředitel. Úpravou podle něj prošla také 
vozovka u domů v ulici ČSA 22 a 24, 
část Bratislavské ulice a také část Bratru-
šovské ulice, konkrétně výjezd ze sídliště 
u domů č. 11 a 15. „V ulicích Wolkerově 
a Gen. Svobody jsme vyzkoušeli novou 
technologii opravy, konkrétně rozehřátí 
asfaltové drti přímo na místě a její „za-

žehlení“. Kvalitu provedení budeme sle-
dovat, a pokud se po příští zimě osvědčí, 
použijeme tuto technologii i v budouc-
nu,“ podotýká Šperlich.

„Generálkou“ procházejí letos i někte-
ré chodníky. Hotova je již první etapa re-
konstrukce chodníku při Uničovské ulici 
v úseku od prodejny potravin po ulici 
Javoříčko. „Příští rok chceme pokračovat 
směrem k Prametu a v roce 2014 bychom 
rádi opravili druhou stranu od křižovat-
ky Uničovské a Lidické ulice,“ prozrazuje 
ředitel Podniků města. Poslední třetí eta-
pu rekonstrukce má za sebou i chodník 
v Gagarinově ulici od čísla 25 po číslo 31 
a hotový je poslední spojovací chodník 
mezi ulicemi Bachmačskou a Jesenickou 
u výškového domu č. 55. 

 Pokračování na str. 4

Do Rapotína vede 
nová cyklostezka

Údržba městského majetku přijde na miliony

Nová cyklostezka spojuje Rapotín se 
Šumperkem.  Foto: -pk-

Zastupitelé se sejdou 
ve čtvrtek 26. ledna
         Zastupitelé 
se sejdou začátkem 
prázdnin 

Druhý červencový čtvrtek se se-
jdou k jednání šumperští zastupi-
telé. Zabývat se budou finančními 
a majetkoprávními záležitostmi 
města. Jednání začíná ve čtvrtek 
12. července v 15 hodin v zasedací 
místnosti v podkroví městské úřa-
dovny v Rooseveltově ulici. -red-

      Do města se opět 
sjedou farmáři

Již počtvrté budou mít Šumpera-
né a lidé z okolí možnost nakupovat 
potraviny a další produkty přímo 
od výrobců. Dvě desítky stánků ro-
zesetých v prostoru na Hlavní třídě 
mezi obchodním domem a hote-
lem Grand obsadí prodejci v pátek 
6. července. Farmářské trhy budou 
probíhat od osmé ranní do čtvrté 
odpolední, případně i déle. -zk-

            Šumperany 
zaveze do Nysy 
speciální autobus 

Speciální autobus vypraví šum-
perská radnice na akci Dny tvrze 
v Nyse, jejichž součástí je již několik 
let i rekonstrukce historické bitvy 
z roku 1807. Do partnerského města 
vyjede autobus v sobotu 28. červen-
ce v 7 hodin ráno od hotelu Grand.

V polské Nyse je pro návštěvníky 
připraven bohatý program. Ti, kteří 
využijí nabídky šumperské radnice 
a do partnerského města zavítají, si 
mohou dopoledne prohlédnout měs-
to a úderem dvanácté polední je au-
tobus odveze vykoupat k Nysskému 
jezeru. O půl čtvrté pak odjedou na 
tvrz, u níž vyvrcholí program ukáz-
kou bitvy z roku 1807. Mezi sedmou 
a půl osmou večerní „vyrazí“ autobus  
zpět do Šumperka, kam by měl dojet 
mezi devátou a půl desátou.

Cena za zpáteční jízdenku, která 
musí být uhrazena do pondělí 23. čer-
vence v pokladně historické budovy 
radnice, je sto čtyřicet korun. Pokud 
si lidé jízdenku koupí a nebudou 
moci na akci odcestovat, měli by si 
za sebe najít náhradníka, neboť jízd-
né se nevrací. V případě velkého zá-
jmu Šumperanů pak město vypraví 
do Nysy více autobusů. Pořadatelé 
doporučují, aby si lidé již doma kou-
pili polské zloté na drobné výdaje 
a občerstvení. Více informací mo-
hou získat od Aleny Sidorové, tel.č. 
583 388 609, 721 346 177, e-mail: alena.
sidorova@musumperk.cz. -zk-

Odbor ŽPR, MěÚ Šumperk 
zveřejňuje informaci (v rámci 

zákona o posuzování vlivu 
na životní prostředí) 

o zveřejnění závěru zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Změna č. 3 

Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti 

Střední Morava“.
Do závěru zjišťovacího řízení 
je možné nahlížet na odboru 

ŽPR MěÚ Šumperk, Jesenická 31,              
2. patro, kancelář č. 316 v úřední 

dny, tedy v pondělí a středu, 
od 8 do 12 hod. a od 12.30 

do 17 hod., a v ostatních dnech 
po předchozí telefonické domluvě                

na tel. čísle 583 388 316. 
Do závěru je také možno 

nahlédnout v Informačním 
systému SEA (http://eia.cenia.cz/
sea/koncepce/prehled.php), kód 

koncepce MZP130K. 
M. Smyčková, odbor životního 

prostředí MěÚ Šumperk

Hřiště ve Fibichově ulici 
prošlo obměnou

Podniky města letos zmodernizovaly 
takzvané Holandské hřiště při Fibi-
chově ulici.                             Foto: -zk-

Některé ulice a chodníky 
dostanou nový povrch

Nového povrchu ze zámkové betono-
vé dlažby se už dočkal chodník v ulici 
8. května.                                Foto: -zk-
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Zpravodajství/Regenerace sídliště

Do Jeseníků míří autobusy 
pro turisty i cyklisty Šumperkem proběhl 

Lauf der Kulturen S novinkou pro letní sezonu přišla společnost Veo-
lia Transport Morava. Ta „vyslala“ do Jeseníků turis-
tické autobusy a cyklobusy.

Turistický spoj na Ovčárnu, v němž není možná 
přeprava jízdních kol, odjíždí ze šumperského au-
tobusového nádraží v 7:04. Autobus jede přes Velké 
Losiny, Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, Bě-
lou pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem a Karlovu 
Studánku na Ovčárnu, kam dorazí ve čtvrt na deset. 
Odpoledne se pak autobus vrací z Ovčárny v 16:30             
a do Šumperka přijede v 18:35. Tato linka jezdí v čer-
venci a srpnu každý den, v září pak bude v provozu 
o víkendech a ve dnech státních svátků. Jízdenky se 
kupují až při nástupu do autobusu u řidiče.

O prázdninách doplňuje turistickou linku cyk-
lobus. Ten až do 31. srpna vyjíždí ze Šumperka 
o víkendech a státních svátcích pět minut po osmé 
ranní a jede přes Klepáčov, Skřítek, Rýmařov a Ma-
lou Morávku na Hvězdu a na Ovčárnu, kam dorazí 
v 10:20. Na cestu zpět se pak vydává z Hvězdy v 16:55.                                
Cyklobus přitom mohou využít nejen cyklisté s jízdní-
mi koly, ale i pěší turisté a běžní cestující. Místenky, 
které ovšem nejsou povinné, si mohou zájemci koupit 
nejpozději v pátek do 14:00 hodin na adrese http://rsm.
veolia-transport.cz nebo v Regionálním a městském 
informačním centru v šumperském muzeu.  -zk-

Poslední červnové pondělí proběhl Šumperkem 
„Lauf der Kulturen“. Pod tímto názvem se skrývá akce 
drážďanských učitelů a učitelek tělesné výchovy, kte-
ří od 23. června do 8. července běží štafetu z Dráž-
ďan přes Ostravu do Skopje, jež jsou partnerskými 
městy Drážďan. Na tři desítky běžců přijal v pondělí             
25. června dopoledne v obřadní síni radnice šumper-
ský starosta Zdeněk Brož. 

Společný běh šumperských a drážďanských běžců 
odstartoval v 9:40 hodin v Olšanech, o hodinu poz-
ději doběhli sportovci na radnici. Zde se setkal se 
starostou Zdeňkem Brožem Jörg Fernbach, viceprezi-
dent pro styk s veřejností v Drážďanech a zástupce at-
letického svazu Spolkové republiky Německo, jenž se 
zhostil i role mluvčího celého běhu. „Ostrava a Sko-
pje byla poslední partnerská města, která jsme dosud 
během Lauf der Kulturen z Drážďan nenavštívili. Ze 
Šumperka tak poběžíme do Ostravy a poté přes Slo-
vensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a Bulharsko 
až do Skopje,“ popsal náročnou trasu Jörg Fernbach, 
jenž předal Zdeňku Brožovi dárek v podobě sportov-
ní tašky. „Mohla by se vám hodit, když příště poběžíte 
s námi,“ žertoval Fernbach. „Vaše aktivita je pro mě 

velmi zajímavá, protože jsem profesí učitel tělocviku. 
V roce 1980 jsem dokonce závodil v Drážďanech,“ 
podotkl s úsměvem šumperský starosta, který ná-
vštěvníky seznámil s historií města.

Ze Šumperka zbývalo běžcům urazit ještě sedmnáct 
set kilometrů. V běhu se přitom pravidelně střídají, 
aby byli schopni velkou vzdálenost do Skopje překo-
nat. Vždy tak běží minimálně dva sportovci a ostatní 
jedou v doprovodném vozidle.                          -kn, zk-

Šumperská radnice se letos pustí do 
další etapy regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici. Podařilo se 
jí totiž získat čtyřmilionovou dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj. Ze 
své kasy k ní přidá dalších pět milionů. 
V souvislosti s přípravou akce přichází 
město s nabídkou veřejného projedná-
ní, na němž se mohou občané seznámit 
s budoucí podobu této lokality z hledis-
ka zeleně a stavebního a dopravního ře-
šení. Uskuteční se ve středu 11. července 
od 16 hodin ve společenské středisku 
Sever v Temenické ulici.

Etapa označená číslem 8b zahrnu-
je úpravy úseku při Temenické ulici 7 
až 23, v němž se loni zrekonstruovala 
dešťová a splašková kanalizace. Letos 
tak přijde v rámci regenerace na řadu 
obnova veřejného osvětlení, vybudová-
ní chodníků, úprava parkovacích míst 
a rozšíření komunikace, která dostane 
nový povrch. Závěrečnou tečkou bude 
výsadba nové zeleně. 

Do realizace se chce město pustit 
v srpnu a s dokončením počítá v říjnu. 
Stavbu přitom bude zajišťovat pardubická 
firma Chládek a Tintěra. „Jediným hod-
notícím kritériem byla nabídková cena, 
včetně DPH. Tu nejnižší, 8,911 milionu     
korun, nabídla právě pardubická spo-
lečnost,“ uvedl šumperský místostaros-
ta Petr Suchomel a připomněl, že tato 
firma rekonstruuje například i předná-
dražní prostor. „Obdrželi jsme pět na-
bídek, z nichž jedna byla pro nesplnění 
náležitostí vyřazena. Další tři firmy byly 
dražší o dvě stě až čtyři sta tisíc,“ podo-
tkl místostarosta.

Projekt regenerace panelového síd-
liště při Prievidzské ulici, který schválili 
zastupitelé již v roce 2005, je rozdělen 
do osmi etap. První z nich zrealizova-
lo město v roce 2007 s pomocí čtyř-
milionové státní dotace, o rok později 
pak získal Šumperk od Ministerstva 
pro místní rozvoj šest milionů na další 
etapu, jež se zaměřila na prostor kolem 

dopravní smyčky na konci Prievidzské 
ulice, a v roce 2008 proběhla část další 
etapy regenerace, zahrnující vybudo-

vání nového parkoviště na volné ploše 
u kotelny. Tu město zrealizovalo z vlast-
ních prostředků. -zk-

Šumperští a drážďanští sportovci běželi společně 
z Olšan. Na náměstí Míru doběhli za hodinku. 
 Foto: K. Navrátil

Regenerací letos projde úsek při Temenické ulici 7 až 23, kde se loni zrekon-
struovala dešťová a splašková kanalizace.                                               Foto: -pk-

Město Šumperk
si vás dovoluje pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Regenerace panelového
sídliště Prievidzská
v Šumperku, etapa č. 8b 
(úsek při ulici Temenické 7 až 23)

ve středu 11. července 2012
od 16.00 hod.
ve společenském středisku Sever

Město se pustí do další etapy regenerace panelového sídliště 
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Registr vozidel se tento týden uzavřel
Celý tento týden nebude fungovat re-

gistr vozidel na šumperském Městském 
úřadu. Důvodem je celostátní zavádění 
nového Centrálního registru vozidel, 
jenž nahradí stávající, léta fungující 
registr, který již nedostačuje dnešním 
požadavkům. V návaznosti na další 
vznikající registry veřejné správy by měl 
být Centrální registr vozidel spuštěn           
k 9. červenci. I po tomto datu však nelze 
vyloučit možné provozní problémy.

Do nového Centrálního registru vozi-
del budou mít přístup všechny registry 
silničních vozidel úřadů obcí s rozšíře-
nou působností při vyřizování žádostí 
o registraci vozidel, vyřazování vozidel 
a provádění změn k vozidlům a jejich 
dokladům. „Podle vyjádření minister-

stva dopravy je třeba při přechodu na 
nový systém přenést původní data, což 
má za následek výluku registru a uza-
vření šumperského pracoviště registru 

vozidel,“ říká vedoucí odboru dopra-
vy šumperské radnice Radek Novotný 
a dodává, že uzavření provozu registrů 
se týká všech úřadů v republice. Minis-
terští úředníci přitom předpokládají, že 
registr vozidel bude uzavřen do pondě-
lí 9. července. 

Možné komplikace a provozní pro-
blémy ovšem nejsou vyloučeny ani po 
spuštění nového registru, neboť za-
městnanci úřadů obcí s rozšířenou pů-
sobností nemají se zaváděnou aplikací 
žádné zkušenosti. „Doporučuji lidem 
sledovat místní a regionální tisk a pře-
devším webové stránky města www.
sumperk.cz, kde jsou zveřejňovány veš-
keré důležité informace,“ zdůrazňuje 
závěrem Novotný. -red-

Údržba městského majetku přijde letos na miliony

Relace civilní ochrany, jež organizu-
je šumperská radnice prostřednictvím 
občanských rádií CB a PMR na kanále 
č. 3, pokračují. Na programu jsou vždy 
první středu v měsíci v době od 8.30 do 
10 hodin, první pátek v měsíci v době 
od 18 do 19 hodin a také první sobotu 
v měsíci od 8.30 do 10 hodin. 

Ve středu 4. července dopoledne 
bude hlavním tématem projektování 
dopravních staveb, v pátek 6. července 
zde zazní historky z dějin Sboru dobro-
volných hasičů Dolní Studénky a v so-
botu 7. července se bude mluvit o tom, 
jak funguje politická strana, tentokráte 
KSČM. Bližší informace lze nalézt na 
www.sumperk.cz.  -red-

Na občanských 
rádiích se beseduje

   Pokračování ze str. 2  
„V dalších letech chceme v této lokalitě postupně 

opravovat ostatní chodníky, které sice nejsou spojo-
vací, ale umožňují přístup k nemovitostem,“ dodává 
Šperlich. Nového povrchu ze zámkové betonové dlažby 
se už dočkal chodník v ulici 8. května v úseku mezi kři-
žovatkami s ulicemi Rooseveltovou a Lidickou, plánuje 
se oprava chodníku ve vnitrobloku v ulici Ležáky, kte-
rý je ve velmi špatném stavu, a chodníku ve Zborovské 
ulici, jenž spojuje ulice Jeremenkovu a Jesenickou. 

„V některých případech dochází pouze k přesklá-
dání chodníku s tím, že se nezmění jeho šířka, ani 
kvalita dlažby. Jako příklad mohu uvést chodníky 
v ulicích Horově v úseku mezi ulicemi B. Václavka 
a Chodskou, v Dolnostudénské mezi ulicemi Uničov-
skou a Žerotínovou či ve Fialově ulici mezi ulicemi 
Dr.E. Beneše a Jeremenkovou, který byl jako jeden 
z prvních udělán ze zámkové dlažby,“ vypočítává ře-
ditel PMŠ. Zasvé podle něj vezmou narušené asfalto-
vé povrchy chodníků v Revoluční ulici v části mezi 
ulicemi B. Václavka a Chodskou, v ulici Čsl. armády 
v úseku od ulice Chodské po dům č. 33A a také v Zá-
břežské ulici od ulice Polní po odbočku ke kremato-
riu. „Zvažujeme ještě první etapu rekonstrukce chod-
níku v Nerudově ulici v části od ulice B. Němcové po 
Zábřežskou,“ dodává Šperlich.

Čtyři sta tisíc chtějí letos Podniky investovat do opra-
vy lesních cest, pokračují rovněž ve výměně odpadko-
vých košů, obnově dopravního značení a také v obnově 
autobusových zastávek. „V plánu je osazení přístřešku 
pro autobusovou zastávku na točce na Vyhlídce. Bohu-
žel mnohé autobusové zastávky opět poničili vandalo-
vé, takže je musíme opravit. Odstrašujícím případem je 
zastávka v Bratrušovské ulici mezi ulicemi Reissovou 
a U Sanatoria, která má dokonce zničenou i střechu,“ 
říká ředitel Podniků města, jenž opravu zmíněné za-
stávky odhaduje na patnáct až dvacet tisíc korun.

Další etapy rozšíření veřejného osvětlení se letos 
dočkal hlavní šumperský hřbitov. Zatímco v minulos-
ti vybudovaly Podniky města osvětlení podél chodní-
ku spojujícího hřbitov a krematorium a také uvnitř 
hřbitova a ve vstupním prostoru, letos v květnu se na-
světlila prostřední část kolem schodiště a spodní část 
směrem k bývalé márnici.

Hotova je také druhá etapa opravy kolumbární stě-
ny, v níž vzniklo osmnáct nových schránek. Na běž-
nou údržbu a správu obou šumperských hřbitovů je 
přitom letos vyčleněno 2,4 milionu korun.

Na deset milionů sto padesát tisíc korun přijde v le-
tošním roce správa a údržba veřejné zeleně. Kromě 
čištění, úklidu a údržby travnatých porostů, stromů, 
keřů a záhonů zahrnuje tato suma také náklady na 
modernizaci hřišť pro neorganizované sporty a ob-
měnu herních prvků v sídlištích a na veřejných plo-
chách určených pro hraní dětí.

Na Tyršově stadionu se již letos zmodernizoval 
volejbalový kurt. „Ve spolupráci s Tělovýchovnou 
jednotou a oddílem odbíjené byl vybrán sportov-
ní povrch. Jde o jednu z větších investic, které letos 
v areálu realizujeme,“ konstatuje Luděk Šperlich. 
Naplánovány pak jsou podle něj pouze běžné opravy 
a také rozšíření zelených ploch.

Ani na Bratrušovském koupališti letos neproběh-
nou žádné větší investice. Podniky města zde opravily 
poslední část původního oplocení s dřevěnými prvky, 
jež nahradily drátěné dílce. 

„Na správu a údržbu veřejného osvětlení máme 
vyčleněno více než deset milionů korun. Tato částka 
zahrnuje kromě nákladů na opravy, údržbu a jmeno-
vité akce také spotřebu elektrické energie,“ vysvětluje 
ředitel PMŠ. Proběhla tak již výměna kabelu z tra-
fostanice v ulici Čsl. armády, který byl v havarijním 
stavu, vyměnily se betonové stožáry veřejného osvět-
lení v Žerotínově ulici a druhou etapou pokračuje vý-
měna sloupů v Bohdíkovské ulici, kde se nainstalují 
úsporná svítidla. „Ve druhé polovině roku bychom 
rádi umístili určitá technická zařízení, která budou 
sledovat spotřebu elektrické energie. Rozhodujeme se 
mezi dvěma systémy, z nichž u prvního již máme vy-
hodnocené výsledky. Uvidíme, který se více osvědčí,“ 
soudí Šperlich. Z. Kvapilová

Registr vozidel na šumperském Měst-
ském úřadu tento týden nefunguje.                         
                                                Foto: -pk-

Neznámí vandalové zničili na zastávce v Bratrušovské ulici dokonce i střechu. Oprava se odhaduje až na dvacet 
tisíc korun.  Foto: -zk

Na zeleň a vodní toky 
padne deset milionů

Na hřbitově se rozšířilo osvětlení 
a přibyla kolumbární okénka

Větší investice se letos 
na „Tyršáku“ 

a „Bratrušáku“ neplánují

Probíhají další etapy 
výměny osvětlení
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Jedinečnou možnost seznámit se s prací policie měli 
před necelými dvěma týdny všichni, kteří zamířili do 
policejní budovy v Havlíčkově ulici. Tradiční Dny 
s Policií České republiky se i letos setkaly s velkým 
ohlasem veřejnosti. O den později, ve středu 20. červ-
na, pak byli v obřadní síni šumperské radnice oceněni 
nejlepší policisté za výbornou službu a pracovní výko-
ny, jež přispěly k větší bezpečnosti občanů v regionu.

Pro ty, kteří přišli do policejní budovy v Havlíčkově 
ulici, připravili policisté řadu akčních ukázek. Nechy-
běly tak například zatýkání pachatele, sebeobrana či 
výcvik služebního psa. Zájemci si mohli prohlédnout 
expozice jednotlivých policejních pracovišť - obvod-
ního oddělení, cizinecké policie, dopravního inspek-
torátu či preventivní informační skupiny, navštívit 
mohli mobilní kontaktní a koordinační centrum, 
skupinu kriminalistické techniky a Službu základních 
kynologických činností. „Součástí expozic byly i počí-
tačové prezentace a prezentace na dataprojektorech,“ 
uvedl mluvčí šumperské policie Josef Bednařík a do-

dal, že expozici i ukázky policejní práce zhlédli rovněž 
kolegové z německé oblasti Wittenberge a z polského 
města Lomža. Šumperské, brandenburské a polské 
policisty pojí několikaleté přátelství a pravidelně si 
vyměňují své zkušenosti.  

O den později, ve středu 20. června, pak bylo v ob-
řadní síni šumperské radnice oceněno za výbornou 
službu a pracovní výkony dvanáct policistů a zaměst-
nanců šumperského Územního odboru Policie ČR. 
Z rukou náměstka ředitele krajského ředitelství Libo-
ra Krejčiříka, vedoucího šumperského územního ob-
vodu Libora Giesela a místostarosty Marka Zapletala 
převzali ocenění v podobě Čestných medailí, Medailí 
„Za věrnost“ druhého a třetího stupně a Medailí ředi-
tele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. 
Koordinátor Veteránů Policie ČR pak na závěr předal 
Ladislavu Šafářovi Čestnou medaili II. stupně Veterá-
nů Policie ČR. Obdržel ji za to, že podstatným způso-
bem přispěl k činnosti a zejména rozvoji šumperské 
policejní pobočky. -zk-

Policisté otevřeli své dveře, 
ti nejlepší byli oceněni

V úterý 19. června zavítal do Šumperka poslanec Europského parlamentu za 
KSČM Jaromír Kohlíček (druhý zprava). Po prohlídce klášterního kostela a ex-
pozice Čarodějnické procesy v Geschaderově domě zamířil na radnici, kam 
ho doprovodila krajská a šumperská zastupitelka Alena Hlavešová. Zde se se-
tkal s místostarosty Markem Zapletalem a Petrem Suchomelem. Svoji návštěvu 
poté zakončil na místním zimním stadionu, kde hovořil s prezidentem šum-
perského hokejového klubu Vladimírem Velčovským.  Foto: P. Kvapil

V obřadní síni šumperské radnice byli za výbornou službu a pracovní výkony oceněni nejlepší policisté.    Foto: -zk-

Do hlavního programu Blues Alive 
postupuje slovenské Jerguš Oravec 
Trio.  Foto: archiv dk

Šest bluesových kapel z České re-
publiky, Polska a Slovenska se v sobotu            
16. června vystřídalo na pódiu šum-
perského Domu kultury. Proběhl zde 
již třináctý ročník soutěžní přehlídky 
Blues Aperitiv.

Bluesmani se ucházeli o přízeň poro-
ty i diváků, neboť jedni či druzí mohli 
hlasovat pro vítěze, a tedy postupujícího 
do hlavního programu renomovaného 

podzimního festivalu Blues Alive, jenž 
je letos proběhne od 15 do 17. listopa-
du. Finalisty soutěže vybrali pořadatelé 
z jedenatřiceti přihlášených kapel podle 
zaslaných demosnímků. Třetí červnovou 
sobotu je pak „naživo“ ohodnotila vedle 
publika také porota. V ní zasedl trojlístek 
Ondřejů: jeden z našich nejlepších hráčů 
na foukací harmoniku Ondřej Konrád, 
vydavatel polského časopisu Twoj Blues 
Andrzej Matysik a hudební publicista 
a dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.

„Blues Aperitiv se odehrál ve zname-
ní výjimečně kvalitních výkonů. Podle 
názoru poroty mohly postoupit vlastně 
všechny kapely, ale bohužel vítězové mo-
hou být pouze dva,“ uvedl ředitel festiva-
lu Blues Alive Vladimír Rybička. Vzápětí 
prozradil, že porotci nakonec vybrali 
polské duo Przytula & Kruk a slovenskou 
formaci Jerguš Oravec Trio, na které se 
vzácně shodli i s diváky. -op-

Již třetí ročník akce nazvané Pradědovy letokruhy 
chystají na první červencovou sobotu Klub českých 
turistů ve spolupráci s DDM Vilou Doris a šumper-
skou Městskou knihovnou. Jeho dějištěm bude opět 
horská chata Paprsek.

Název akce si pořadatelé „vypůjčili“ od Miluše 
Anežky Šajnohové. Právě její sbírka básní nazvaná 
Pradědovy letokruhy se v červnu  v roce 2010 na 
Paprsku křtila. „Na horskou chatu tehdy dorazilo 
několik stovek pěších turistů i cyklistů, autobusem 
pak vyjela početná skupina členů Klubu důchod-
ců,“ říká ředitelka knihovny Zdena Daňková, která 
je současně předsedkyní šumperských turistů. At-
mosféru prvního ročníku „doladil“ koncert loučen-
ského dixielandu Old Time Jazzband. „Loni jsme 
koncem června na Paprsku představili publikaci 
Historie Klubu českých turistů Šumperk a z akce za-
mýšlené původně jako jednorázová se stala tradice,“ 
vzpomíná Daňková.

A křtít se bude i letos. V těchto dnech se totiž na 
pultech knihkupectví a v informačních centrech na 
Šumpersku a Jesenicku objevuje kniha nazvaná His-
torické toulky Šumperskem, kterou vydává štítecké 
nakladatelství Veduta. Její autor, historik Drahomír 
Polách, v ní dává řadu typů na výlety za historický-
mi zajímavostmi, nacházejícími se na území původ-
ního okresu Šumperk z 19. století, do něhož patří 
mimo jiné i region Staroměstska. Publikaci pokřtí 
její autor spolu s dalšími „kmotry“ v sobotu 7. čer-
vence právě na Paprsku. Akci zahájí Old Time Jazz-
band Loučná nad Desnou v pravé poledne, křest je 
naplánován na 12:15 a loučenská kapela zde bude 
hrát až do druhé odpolední. Příležitostné razítko 
a účastnický list pak mohou zájemci získat od 10 do 
14 hodin. „Pro ty, kteří si netroufnou dorazit pěšky 
nebo na kole, vypravíme autobus. Zájemci se mo-
hou přihlásit v půjčovně pro dospělé v knihovně 
v ulici 17. listopadu, případně telefonicky na čísle 
583 283 138,“ dodává ředitelka knihovny. -zk-

Diváky i porotu Aperitivu 
uhranulo slovenské trio

Na občanských 
rádiích se beseduje

Historické toulky 
se pokřtí na Paprsku
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Již desátý ročník projektu šumper-
ského policejního územního odboru 
nazvaného „Den policistou“ proběhl ve 
spolupráci s místní Vilou Doris předpo-
slední červnovou středu. Pro tříčlenné 
týmy vybraných žáků osmých tříd zá-
kladních škol připravili „strážci zákona“ 
celodenní program. Formou soutěže 
zkoušeli „osmáci“ projít výběrovým ří-
zením pro policejní práci, kterou si pak 
sami u některých služeb vyzkoušeli.

Své síly poměřila v soutěži družstva 
ze škol v ulicích Dr.E. Beneše a Šumav-
ské, z místního nižšího gymnázia, ze 
Sudkova a z Hanušovic. Za asistence 
dopravních policistů kontrolovali řidiče 
v Temenické ulici, na střelnici v Teme-
nici pak zhlédli ukázku práce krimina-
listického technika a snažili se správně  
sejmout otisk prstu. Nechyběly ani 
ukázky výcviku služebních psů, střelba 
z malorážky, písemné a fyzické testy. 
Nejlépe si přitom vedlo družstvo ze 
školy v ulici Dr.E. Beneše, druzí skončili 
školáci z Hanušovic a třetí „osmáci“ ze 
Sudkova. -red-

Slavnostní chvíli připravili žákům 
základní školy v Hanácké ulici starosta 
Šumperka Zdeněk Brož a vedoucí bez-
pečnostní rady města Jiří Skrbek, když 
předávali cenu pro vítěze soutěže civilní 
obrany. Ta proběhla pod záštitou města.

Znalosti a dovednosti při pomoci li-
dem si porovnali žáci základních škol 
v Šumperku. Ti se zúčastnili soutěže 
civilní obrany, kterou každoročně pořá-
dají zaměstnanci civilní obrany na zá-
kladně na Lužích. Každou z vybraných 
škol reprezentovalo mužstvo šesti žáků 
druhého stupně. Vítězného počtu bodů 
dosáhly děti z 8.A SŠ, ZŠ a MŠ v Hanác-
ké ulici.

Soutěž byla zaměřená na podporu 
výuky tématu „Chování člověka za mi-

mořádných událostí“. Děti předvádě-
ly svoji dovednost - střílely na terč ze 
vzduchovky, učily se pomáhat a soutěži-
ly také v teoretických znalostech. Klání 
bylo rozděleno celkem v šesti disciplí-
nách. Soutěžící si vyzkoušeli ochranu 
osob, jejich evakuaci, podání informací 
a zvládání krizových stavů, poskytování 
pomoci při dopravních nehodách i ha-
šení požáru. Děti se vžily do role osob 
se zdravotním omezením – nevidomých 
a slabozrakých. Soutěž na závěr doplnily 
prvky bezpečnosti silničního provozu, 
ale také střelba ze vzduchovky do terče.

 P. Kučera

Pět večerních inscenací a dvě pohád-
ky připravilo na nadcházející sezonu 
2012/2013 šumperské divadlo pro své 
návštěvníky. Ti mohou opět využít zvý-
hodněného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionál-
ním a městském informačním centru 
jsou k dispozici brožury, jež obsahují 
přihlášku s informacemi. Tu je možné 
odevzdávat až do konce září, a to buď 
ve vrátnici divadla nebo v obchodním 
oddělení, jež sídlí v budově divadla 
(vchod z Komenského ulice). Předplat-
né lze vyřídit i telefonicky na číslech 
583 214 062 nebo 583 283 366, H. Po-
korná a V. Zetochová nebo e-mailem 
na adrese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu 
výhod – počínaje výraznou slevou na 
předplatném oproti ceně při volném 
prodeji přes stabilně zajištěná místa 
v hledišti až po informování o termínu 
představení, pokud si předplatitel toto 
oznámení objedná. Předplatné je navíc 
přenosné, lze ho půjčit i darovat.

A na které inscenace se mohou di-
váci v příští sezoně těšit? 15. září bude 
mít premiéru Shakespearova tragé-
die Macbeth v režii Ondřeje Elbela,          
27. října pak komedie Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha v úpravě a režii Matěje 
T. Růžičky Nebe na zemi a 15. prosin-
ce Wildeho komedie Strašidlo canter-
villské, kterou režíruje Adam Doležal. 

Tragikomedii režiséra Ondřeje Elbela 
V pátek v 7 u Řeka uvidí diváci poprvé 
16. února a poslední premiéru nadchá-
zející sezony, kterou je Vančurovo Roz-
marné léto v režii Jana Nováka, chystá 
divadlo na 6. dubna. Pro děti jsou pak 
připraveny dvě pohádky – Malá ča-
rodějnice v režii Bohdany Pavlíkové 
a Pohádky ovčí babičky, jejichž režie se 
ujal Konrád Popel. -red-

Lékařka očního oddělení šumperské 
nemocnice Eva Pospíšilová složila v Pa-
říži prestižní evropskou zkoušku z oč-
ního lékařství The European Board of 
Ophthalmology Diploma Examination 
a získala titul FEBO uváděný za jmé-
nem. Zkouška je evropskou obdobou 
českých lékařských atestací. Úroveň vědo-
mostí šumperské lékařky je tak srovnatel-
ná s úrovní u očních lékařů ze Švýcarska, 
Belgie či Rakouska, kde již tato zkouška 
nahradila národní atestace.

„V České republice bohužel tato 
zkouška národní atestaci nenahrazuje. 
I přesto jsem se ji rozhodla podstou-
pit, neboť ji považuji za důležitou pro 
svůj budoucí profesní rozvoj. Velice mě 
rovněž zajímalo, zda mé znalosti sne-
sou srovnání s těmi u kolegů v Evropě. 
Nyní již vím, že ano,“ vysvětlila lékařka 
Eva Pospíšilová. Mezinárodní zkoušku 
přitom považuje jednoznačně za ná-
ročnější. „Už třeba jen proto, že trvala 
několik hodin, byla obecně mnohem 
komplexnější a probíhala v angličti-
ně. Navíc jsem se také musela doučit 
optiku, která součástí českých atestací 
není,“ podotkla lékařka, která by se 
v budoucnu ráda více věnovala opera-
cím a problematice onemocnění sítnice 
a projevů diabetu v očním lékařství.

Že má titul FEBO mezi očními lé-
kaři vysokou prestiž, potvrzuje i pri-

mář očního oddělení nemocnice Ivan 
Schlemmer. „Je to opravdu prestižní 
titul otevírající lékařce cestu do celé 
Evropy. Jsme rádi, že na našem odděle-
ní můžeme pacientům nabídnout péči 
od lékařů, kteří mají vysoké odborné 
vzdělání,“ zdůraznil primář. -red-

Doslova do posledního místečka se 
ve středu 20. června v podvečer zaplnil 
šumperský klášterní kostel. Střední, Zá-
kladní a Mateřská škola v Hanácké ulici 
zde již pojedenácté uspořádala Dětskou 
módní show. A stejně jako předchozí 
ročníky se opět vydařila. 

Kdo si myslí, že jde o závěrečnou be-
sídku na konci školního roku, hluboce 
se mýlí. Základní myšlenkou akce je za-
pojit a využít dětskou fantazii, zručnost, 
pohybovou aktivitu a také vytvořit ne-
zbytnou atmosféru vzájemné spoluprá-
ce, tolerance a nadšení. Poslední týdny 
ve škole tak byly nejen o učení, ale také 
o vytváření módních kolekcí triček, 
sukní a různých doplňků, a to za vy-
užití nejrůznějších výtvarných technik. 
Ve škole i ve školce byly slyšet známé 
i méně známé písničky a skladby, na 
které děti trénovaly svá vystoupení. 
Vše, co se svými pedagogy dokáza-
ly vytvořit a nacvičit, pak předvedly 
v klášterním kostele.

Po improvizovaném molu se během 
tanečních vystoupení procházely děti 
v nejrůznějších módních barvách, vzo-
rech, po pódiu tancovali námořníci, 
piráti, ale také členové symfonického 
orchestru nebo soubor bubeníků. Vel-
ký úspěch měly mažoretky i originální 
a velmi zdařilý rómský tanec. Obrovský 
aplaus ale sklidili všichni. Bylo úžas-
né sledovat hrdost v očích rodičů, ale 
především šťastné úsměvy dětí během 
i na konci vystoupení. Poděkování patří 
všem pedagogům, kteří často i ve svém 
volném čase vymýšleli, tvořili a vedli 
děti na jejich cestě za cílem, kterým byl 
podvečer nazvaný Dětská módní show.  

 J. Čermáková

Školáci se stali 
na den policisty

Policisté připravili pro „osmáky“ ce-
lodenní program.  Foto: archiv

Cenu vítězům soutěže civilní obra-
ny předávali starosta Zdeněk Brož 
a vedoucí bezpečnostní rady města 
Jiří Skrbek.  Foto: -kp-

Velký úspěch měl velmi zdařilý 
rómský tanec.  Foto: -jč-

Lékařka očního oddělení šumperské 
nemocnice Eva Pospíšilová složila 
v Paříži prestižní evropskou zkouš-
ku.  Foto: archiv

Při dětské soutěži 
se učili pomáhat

Předplatné na novou 
sezonu lze vyřídit různě

Klášterní kostel se proměnil 
v centrum módy a tance

Lékařka očního oddělení 
místní nemocnice získala 

prestižní evropský titul
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Zpravodajství/Komunitní plánování

Školáci se podívali 
do mírovské věznice

Mírov - pod tímto pojmem si většinou každý předsta-
ví hrad či vězení. Ti, kteří zavítali do jeho prostor druhý 
červnový čtvrtek, se nejen prošli po hradbách, ale také 
„okusili“ atmosféru vazební věznice. „Nechtěl bych se 
tady ocitnout,“ znělo téměř jednohlasně mezi „osmáky“ 
a „deváťáky“ ze šumperských základních škol i z okolí, 
kteří se na exkurzi do jedné z nejtěžších a nejdéle nepře-
tržitě sloužících českých věznic vypravili díky aktivitám 
občanského sdružení Bezpečný Šumperk.

Jako církevní vězení, ale také coby trestnice pro 
muže, zdravotní ústav pro tuberkulózní vězně, vy-
šetřovací vazba gestapa či internační tábor pro zaja-

té vězně, v němž byla v padesátých letech umístěna 
celá peruť RAF, fungoval hrad Mírov, který olomoučtí 
biskupové v minulosti používali jako sídlo při lovech 
nebo jako útočiště před morem a válkami. Moderní 
vězeňství proniklo do těchto míst až po Sametové re-
voluci, jeho „nejslavnějším“ vězněm byl Kajínek. Ne-
jen okno cely, z níž unikl, ale také provaz, po němž se 
spustil, viděli všichni, kteří byli 14. června do „útrob“ 
věznice vpuštěni. „Chceme vás seznámit s tím, jak 
u nás vězeňství funguje. S tímto záměrem nám po-
mohla nejen šumperská radnice, ale také Vila Doris 
a soukromé firmy. Největší dík samozřejmě patří ve-
dení samotné věznice,“ uvedl Martin Žaitlik, předse-
da občanského sdružení Bezpečný Šumperk. 

Čtyřiadvacet žáků a jedenáct „kantorů“ čekal druhý 
červnový čtvrtek nevšední zážitek. Vstoupili do jed-
né z nejstřeženějších věznic v zemi, prošli se po jejích 
hradbách, zhlédli maketu hradu, jež je dílem vězňů, 
prohlédli si místní kostel, zavítali do sklepení i ná-
bytkářské dílny, vstoupili do „soudní“ síně i někdejší 
vazební cely. „Zážitek na celý život,“ hodnotí většina 
z nich letošní premiérovou akci občanského sdružení 
Bezpečný Šumperk. „Nejvíc se nám líbila procházka po 
hradbách a samozřejmě i výcvik psů,“ shodli se školáci 
Jan Skařupa a Alexandr Nevím ze školy v ulici 8. května. 
„Myslím, že to byl pro děti i pro nás dospělé zážitek. 
Určitě uvítáme, když Bezpečný Šumperk akci v dal-
ších letech zopakuje,“ podotkly kantorky Hana Hrubá 
a Marcela Macešková ze školy v ulici Dr.E. Beneše. -zk-

1. června 2012 byla v našem městě za-
hájena realizace projektu „Rozvoj pro-
cesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Šumperku“, který je financo-
ván z prostředků Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem 
projektu je zvyšovat a rozvíjet kvalitu, 
místní a typovou dostupnost sociálních 
služeb ve městě Šumperku metodou ko-
munitního plánování. 

Komunitní plánování sociálních slu-
žeb je metoda (KPSS), kterou lze na 
úrovni obce plánovat sociální služby 
tak, aby odpovídaly místním specifikům 
i potřebám jednotlivých občanů. KPSS 
představuje otevřený a cyklický proces 
zjišťování potřeb a zdrojů a hledání ře-
šení nejlépe odpovídajících místním 
podmínkám a potřebám lidí. Hlavním 
charakteristickým znakem komunitního 
plánování je důraz kladený na zapojová-
ní všech, kterých se zpracovávaná oblast 
týká, na partnerství, dialog a vyjednává-
ní a na dosažení výsledku, který je přijat 
a podporován většinou účastníků. KPSS 
se účastní obec jako zadavatel služby, 
dále poskytovatelé a uživatelé sociálních 
služeb a veřejnost.

V rámci projektu bude vyhodnocena 
úspěšnost naplňování cílů a opatření 
stávajícího Komunitního plánu, ná-
sledovat bude zpracování sociálně-de-
mografické analýzy, SWOT analýz dle 
cílových skupin uživatelů sociálních 
služeb, analýz potřeb uživatelů a po-
skytovatelů sociálních služeb, analýzy 
finančních toků do sociálních služeb 
a bude zmapována síť poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb. Tyto 
analýzy pak budou podkladem pro 
zpracování „Komunitního plánu so-
ciálních služeb ve městě Šumperku na 
období let 2014 – 2018“, který je hlav-
ním výstupem celého projektu spolu 
s aktualizovaným „Adresářem posky-
tovatelů sociálních služeb a služeb sou-
visejících“ v tištěné podobě a nově také 
v elektronické podobě.

Zajištění informovanosti veřejnosti 
i všech účastníků procesu komunitní-
ho plánování je nezbytnou podmínkou 
naplnění principů metody KPSS. Aktu-
ální informace, informace o sociálních 
a souvisejících službách poskytovaných 

na území města budou zveřejňovány na 
webových stránkách projektu nebo ve 
Zpravodaji, dále budou uspořádány 
dvě konference pro odbornou veřejnost 
a dvě setkání s veřejností, tzv. „veletrh“ 
sociálních služeb.

V úvodní fázi projektu je nastavo-
vána funkční organizační struktura, 
budou ustanoveny koordinační a čtyři 
pracovní skupiny dle cílových skupin 
uživatelů sociálních služeb. Tímto se 
na občany města a uživatele sociálních 
služeb obracíme s nabídkou spolupráce 
při realizaci projektu, a to zapojením 
do činností v pracovních skupinách:
* pracovní skupina Děti, mládež a rodina,
* pracovní skupina Osoby se zdravot-
ním postižením,
* pracovní skupina Osoby v krizi a so-
ciálně vyloučení,
* pracovní skupina Senioři.

Zájemci se mohou přihlásit na                    
e-mailu slavena.karkoskova@sumperk.cz 
do 13. července.

S. Karkošková, 
odbor sociálních věcí

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku

Čtyřiadvacet žáků a jedenáct „kantorů“ čekal 
v červnu nevšední zážitek. Vstoupili do jedné 
z nejstřeženějších věznic v zemi.              Foto: -zk-

O prázdninách je v muzeu k vidění i výstava Když 
jsem já sloužil to první léto.  Foto: -zk-

V muzeu mohou lidé „ochutnat“ 
členské země Evropské unie

Výstava v Muzeu 
silnic připomíná 
ničivou povodeň 

Zajímavou akci chystají na sobotu 21. července 
šumperští muzejníci. V programu nazvaném „Jak 
chutnají členské země EU aneb tradice zůstávají“ 
nabídnou v areálu Pavlínina dvora hry, soutěže a do-
vednosti o ceny. Ti, kteří přijdou, mohou zhlédnout 
výstavy Z pohádky do pohádky a Když jsem já sloužil 
to první léto.

„V rámci prázdninového odpoledne a současně 
probíhající výstavy Když jsem já sloužil to první léto 
nabídneme návštěvníkům ochutnávku oblíbeného 
pokrmu v řadě zemí Evropské unie, a sice řízku, ale 
i nejrůznějších zeleninových salátů,“ říká ředitelka 
šumperského muzea Marie Gronychová. Vzápětí 
prozrazuje, že pokrmy bude připravovat profesionál-
ní kuchař přímo v areálu Pavlínina dvora. Jako bonus 
dostanou návštěvníci receptury všech nabízených  
pokrmů. Akce začíná o druhé odpolední. -zk-

Od ničivé povodně na Moravě v roce 
1997 uplyne letos patnáct let. Tuto mi-
mořádnou událost, která postihla také 
36 obcí šumperského okresu a zdevas-
tovala 105 km2  jeho území, je třeba stá-
le připomínat. Mimo jiné i proto, že si 
zde vyžádala čtyři lidské životy, donuti-
la přes tři a půl tisíce lidí opustit své do 
té doby bezpečné domovy a způsobila 
obrovské ztráty na majetku – soukro-
mém, obecním i státním. 

Muzeum silnic ve Vikýřovicích 
připomíná tuto katastrofu na výsta-
vě „Co velká voda vzala a dala – sil-
nice a mosty šumperského okresu 
po ničivé povodni na Moravě v roce 
1997“, která mapuje situaci na silni-
cích a mostech šumperského okresu. 
Na mnoha fotografiích je prezentován 
stav silniční sítě šumperského okresu 
bezprostředně po povodni, některá 
místa a především nové mosty, vy-
budované na místech těch zničených, 
jsou dokumentovány na současných 
záběrech. Návštěvníci se také mohou 
těšit na dobové filmové dokumen-
ty, výstavu umocňují i trojrozměrné 
předměty, které s sebou velká voda 
přinesla. Výstava trvá až do konce le-
tošního září.  A. Turková
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Aktuální nabídku psů z útulku 

v Úvalnu najdete na

 www.utulekosoblazsko.cz/
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Knihovna v ul. 17. listopadu Knihovna Sever
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Čtvrtek Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Pátek 8-11  12-17 8-11  12-16 9-12  13-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Městská knihovna Pontis, středisko Sever
Půjčovní doba v období prázdnin - od pondělí 2. července do soboty 1. září včetně 12.7. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 

 Hraje Albatros
13.7. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
26.7. 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.  

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz. Ve státní svátky 5.7. a 6.7. budou obě knihovny 
uzavřeny.

Šumperský svátek tradičního jazzu 
letos připadne na sobotu 21. července. 
Od 19:30 hodin se v H-clubu sejdou ka-
pely Teens Jazzband Velké Losiny a Ja-
kub Šafr Quartet.

Vedle koncertů k poctám jazzových 
muzikantů, které se konají od roku 
2009, zavedl loni Teens Jazzband tra-
dici dixielandového festivalu, a navázal 
tak na mezeru vzniklou zrušením jaz-
zových festivalů konaných v Šumperku 
a ve Velkých Losinách. Loňský ročník 
festivalu Dixieland Day s sebou přinesl 
hudební i osobní soulad mezi zkušenou 
profesionální kapelou kornetisty Boba 
Zajíčka a energickým mládím v podá-
ní „domácího“ Teens Jazzbandu a jeho 
jazzových vrstevníků z Plzně (Pilsner 
Jazz Band) a Frenštátu pod Radhoštěm 
(Hottentots Gang).

Letošní festival zahájí pořádající Teens 
Jazzband Velké Losiny, jenž je čerstvým 
držitelem Ceny Města Šumperka v ka-
tegorii Cena mladých. Kapela příští rok 
oslaví deset let od svého prvního koncer-

tu a na svém kontě má více než stovku vy-
stoupení po celé republice i v zahraničí. 

Hostem velkolosinské kapely bude 
kvartet Jakuba Šafra. Tohoto vynikají-
cího pianistu zná šumperské publikum 
zejména jako lídra větší formace zva-
né Shaffer’s Riffers, se kterou vystoupil 
v roce 2004 v šumperském divadle na 
Jazzovém podvečeru. Jakub ovšem na-
vštívil Šumperk i v době nedávno mi-
nulé, a to v dubnu letošního roku. Na 
Hrádku divadla tehdy vystoupil sólově 
na další akci Teens Jazzbandu, a sice na 
poctě klavíristovi Teddymu Wilsonovi.

Kvartet Jakuba Šafra se dále skládá 
z klarinetisty a saxofonisty Rudolfa 
Musila, kontrabasisty Petra Pospíšila 
a zpívajícího kytaristy Marka Rejhona. 
Posledního jmenovaného hudebníka si 
návštěvníci loňského festivalu pamatují 
i jako člena kvartetu Boba Zajíčka. 

Nejen na zúčastněné kapely, ale i na 
muzikanty z řad publika čeká po vy-
stoupení Teens Jazzbandu a kvartetu 
Jakuba Šafra společné jam session.!

 -ich-

Letošní maturity byly poznamenány 
časovou náročností. Začínaly počátkem 
května a končily po měsíci, oficiálně až 
15. června  předáním závěrečného ma-
turitního protokolu. Provázely je další 
experimenty spojené nejen s nadměr-
nou administrativní zátěží z dílny praž-
ského Cermatu. 

Sotva trochu utichlo oprávněné 
pobouření ze špatně připravené vyš-
ší úrovně matematického testu státní 
maturity, rozhořel se ještě mohutněj-
ší průšvih s podivným subjektivním 
hodnocením písemných prací z české-
ho jazyka a literatury. Ty posuzovalo 
několik stovek dobrovolných učite-
lů-hodnotitelů v plné režii Cermatu. 
Z neznámého důvodu však nebyly vů-
bec opravovány (pouze hodnoceny), 
proto nemohli maturanti v případě 
svého odvolání do nich ani nahléd-
nout. Odvolávali se naslepo, na základě 
počtu (ne)získaných bodů. Čtvrtého 
června, kdy se v Šumperku slavnost-
ně - celý den - předávala v klášterním 
kostele maturitní vysvědčení, mnozí 
z mladých adeptů zkoušky dospělosti 
scházeli... Čeká je podzimní opravná 
zkouška. 

Ze Střední školy železniční a staveb-
ní se svátečních okamžiků zúčastnili 

maturanti hned čtyř oborů vzdělávání. 
Zástupkyně města Hana Nováková, ře-
ditel školy Luboš Mátych a třídní učite-
lé zdůrazňovali ve svých vystoupeních 
potřebu celoživotního vzdělávání a ze-
jména nutnost dokonale zvládnout svůj 
obor. Možností se nabízí hned několik. 
Pokračovat v další studiu na vysoké 
škole, sbírat praktické zkušenosti v za-
hraničí, rozšiřovat si své další odborné 
a jazykové dovednosti...  

Maturita představuje jen start do 
další a již mnohem náročnější práce. 
Vzpomínky na školní léta strávená 
v Šumperku však přetrvají a stávají se 
pro dnešní středoškolské absolventy 
příjemným důvodem jejich pozdějších 
návštěv našeho města. S. Juga

Festival Dixieland Day: do města zavítá 
fenomenální pianista se svou kapelou

Letošní maturity (konečně) skončily

Teens Jazzband Velké Losiny je čer-
stvým držitelem Ceny Města Šum-
perka v kategorii Cena mladých. 
 Foto: archiv

Hostem velkolosinské kapely bude 
kvartet Jakuba Šafra. Foto: archiv

Ředitel SŠŽS Luboš Mátych předává 
maturitní vysvědčení.  Foto: -sj-


