
Nejvýznamnější událost v dějinách 
města, tzv. Šumperský sněm z červ-
na roku 1490, si připomenou první 
červnový víkend obyvatelé Šumperka. 
Oslavy, jež nabídnou kromě večerního 
průvodu městem a ohňostroje i bojová 
klání, zábavná vystoupení, historický 

jarmark a řadu soutěží, spojila místní 
radnice již tradičně s mezinárodním 
Dnem dětí a zahájením letní sezony ve 
městě. Letošní ročník se navíc ponese ve 
znamení desátého výročí vzájemného 
partnerství Šumperka a polské Nysy.

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června 
roku 1490, který pomohl odvrátit roz-
štěpení zemí Českého království, si měs-
to připomíná již devátým rokem. Právě 
do středověku se budou moci přenést 
obyvatelé i návštěvníci města v pátek     
2. a sobotu 3. června. „Sněmovní“ oslavy 
spojí místní radnice stejně jako loni se 
zahájením letní sezony ve městě a také 
s  mezinárodním Dnem dětí. Slavnostní 
atmosféru navíc letos umocní i desetile-
té výročí uzavření smlouvy o vzájemném 
partnerství s polskou Nysou. „Letošní 
ročník Slavností města je výjimečný 
tím, že se ponese v duchu desetiletého 
přátelství s Nysou. Pětatřicetičlennou 
delegaci z Polska čeká v pátek slavnostní 
podvečer v šumperském divadle, jehož 
součástí bude bohatý kulturní program 
a také vernisáž výstavy fotografi í Nysy. 
Představitelé tohoto partnerského měs-
ta se pak přemístí na radnici a odtud se 
vydají v historických kostýmech spo-
lečně s vedením šumperské radnice 
v čele průvodu městem do Sadů 1. máje. 
Další dvě výstavy, polské výtvarnice 
Anny Zych a nysských dětí, budou již 
od čtvrtka 1. června k vidění v Městské 
knihovně a v sobotu 3. června dopo-
ledne vystoupí na scéně letního divadla 
polský Big Band ze Základní umělecké 
školy,“ vypočítává nejdůležitější akce 
šumperská koordinátorka cestovního 
ruchu Lenka Tkadlecová.

Centrem veškerého dění šumper-
ských Slavností města, které bude mít 
na starosti osvědčená ostravská Společ-
nost pro historii a romantiku Durandal, 
se letos stanou Sady 1. máje v prostoru 
letního divadla a na přilehlém prostran-
ství. Dvoudenní akci odstartuje v pátek 
2. června v devět hodin večer průvod 
městem, osvícený hořícími loučemi. 
 Pokračování na str. 3

Město chystá sněmovní oslavy

Dosud největší a nejvýznamnější 
kontrakt ve své historii uzavřela šum-
perská fi rma Pars nova. Během tří let 
dodá Českým drahám sto moderních 
souprav Regionova, jež na regionál-
ních tratích nahradí zastaralé železnič-
ní vozy. První dvouvozovou sériovou 
soupravu přitom v pátek 5. května pře-
vzal přímo v „srdci“ místního závodu 
generální ředitel Českých drah Josef 
Bazala, který do Šumperka zavítal 
spolu s místopředsedou vlády a minis-
trem dopravy Milanem Šimonovským. 
Ten přivezl šek v hodnotě  devět a půl 
milionu korun, jímž společnosti Pars 
nova za nový vlak zaplatil.

„Jsem rád, že na regionální tratě 
vyjíždí nová generace moderních vozi-
del, neboť cestující si zaslouží kvalitní 
a bezpečnou dopravu. Pořízení jedno-
tek Regionova je prvním hmatatelným 
výsledkem existence programu Minis-
terstva dopravy na obnovu a moder-
nizaci vozového parku v železniční 
dopravě. Firmě Pars nova se navíc 

podařilo vyvinout mimořádně pove-
denou jednotku, jež snese srovnání 
s vyspělými evropskými zeměmi,“ 
uvedl ministr dopravy Milan Šimo-
novský. -zk-
 Více na straně 5
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Cestování moderní Regionovou si na vlastní kůži vyzkoušel i ministr dopravy Milan 
Šimonovský, který se v Šumperku zúčastnil slavnostního předání první ze stovky 
těchto vlakových souprav Českým drahám. Na snímku s generálním ředitelem fi rmy 
Pars nova Tomášem Ignačákem (vlevo).                   Foto: -pk-
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k „Zákonu o veřejných 
neziskových 

ústavních zdravotnických 
zařízeních“ 
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Památku zavražděných vlastenců 
uctila pieta u bratrušovského památníku

Památku všech, kteří se v roce 1945 
nedožili svobody, uctili ve čtvrtek 
4. května představitelé Šumperka, 
zástupci Českého svazu bojovníků za 
svobodu, České obce sokolské a Klubu 
vojenských důchodců a také žáci a stu-
denti šumperských škol pietním aktem 
u památníku na Bratrušovské střelnici. 
Ten od roku 1965 připomíná hrdinství 
šestnácti moravských vlastenců hro-
madně zavražděných nacisty na rozkaz 
K.H. Franka v samém závěru druhé 
světové války.

„Tito muži museli zemřít v době, 
kdy to již bylo naprosto zbytečné, ve 
chvíli, kdy se již nedalo nic změnit 
na vývoji válečných událostí,“ připo-
mněl bratrušovskou tragedii šum-
perský místostarosta Petr Suchomel 
a dodal, že smrt těchto šestnácti vlas-
tenců však nebyla v žádném případě 
marná. „Jejich oběť má hluboký smysl 
a zaslouží si naši trvalou úctu. Dokázali 
se totiž v tehdejší těžké době postavit 
proti zlu, přestože věděli, že je to může 
stát život. Šlo jim o dobro  a štěstí svých nejbližších a já si 
hluboce ctím jejich osobní statečnosti. Važme si proto života 
v míru a udělejme něco pro to, aby byl svět vlídnější. Určitě 
tak naplníme přání všech, kteří za mír a lepší budoucnost 
tohoto světa položili své životy,“ zdůraznil Suchomel.

Druhou světovou válku jako nejstrašnější válečný konfl ikt 
v dějinách civilizace, jež si vyžádala šestapadesát milionů   
lidských životů, připomněl během pietní vzpomínky i tajem-
ník Českého svazu bojovníků za svobodu Josef Miketa. „Par-
tyzánské hnutí na Šumpersku vedlo již od roku 1944 proti 
nacistům diverzní a destrukční akce. Do aktivního odboje se 

zapojilo kolem patnácti set oby-
vatel a sedm desítek jich působilo 
v zahraničním odboji. V domá-
cím boji pak zemřelo čtyřiadvacet 
ze sto padesáti partyzánů a dvaa-
dvacet osob bylo zavražděno při 
hromadných popravách,“ uvedl 
Miketa.

Jednou z obětí byl i Oldřich 
Dušek z Troubelic, bratranec 
plukovníka ve výslužbě Bořivoje 
Lešenara, zástupce šumperské-
ho Klubu vojenských důchodců. 
„Olda byl jen o tři roky starší než 
já. V zaměstnání tehdy vytvoři-
li s dalšími lidmi skupinu, jež se 
snažila škodit fašistům. Byli však 
odhaleni a uvězněni v robotárně. 
Ještě v den popravy si mysleli, že 
jdou vykopat okop pro střílející 
vojáky a poté že budou propuš-
těni. Nacisté je ale svázali do dvo-
jic a bez jakéhokoliv rozsudku je 
ranou do týla popravili,“ zavzpo-
mínal Lešenar. Kromě Oldřicha 

Duška nacisté zastřelili 31. března 1945 nedaleko dnešního 
památníku dalších patnáct mužů ve věku od jednadvaceti 
do třiačtyřiceti let. „Nikdo nevěděl, kam zmizeli. Teprve až 
koncem roku 1945, po zadržení šéfa šumperského gestapa, 
se na tento zrůdný a zákeřný čin přišlo,“ popsal Lešenar. Po 
odkrytí hromadného hrobu a identifi kaci obětí uspořáda-
lo 20. ledna 1946 město Šumperk slavnostní pohřeb před 
radnicí s vojenskými poctami a průvodem. O devatenáct let 
později pak vyrostl v místech tragedie památník a v květnu 
roku 1996 zde byla odhalena pamětní deska se jmény všech 
šestnácti zavražděných vlastenců. Zuzana Kvapilová

Z a j í m a v ý m 
námětem oslovil 
před třemi lety 
mladý Šumperák 
Petr Čenský zná-
mého hudebního 
skladatele Lukáše 
Hurníka. Padesá-
tistránkové libre-
to, jež se zrodilo 
v hlavě někdej-

šího gymnazisty a dnes již posluchače 
Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy, se stalo základem neobvyklé-
ho hudebně dramatického díla, které 
se pohybuje na pomezí opery a muzi-
kálu. Pod názvem The Angels jej letos 
jako světovou premiéru připravilo pro 
svoji každoročně obnovovanou letní 
scénu, nazývanou Bouda a postave-
nou na piazzettě u historické budovy, 
pražské Národní divadlo spolu s Dět-
skou operou Praha a Českým rozhla-
sem. Premiérové představení ve čtvrtek                        
1. června je přitom očekávanou událos-
tí hudebního festivalu Pražské jaro, na 
jehož program je zařazeno. V hlavních 
rolích se představí jak muzikáloví her-
ci Daniel Hůlka či Michal Klamo, tak 

operní sólisté Jiří Hájek, Jiřina Marko-
vá - Krystlíková a také členové Dětské 
opery Praha. Reprízy této operní show 
o muzikálních andělích s ďábelskými 
sklony jsou naplánovány na 2., 3., 7. 
a 8. června.    

„Libreto, které jsem psal bezmála tři 
roky, sice není úplně dokonalé - doda-
tečně jsem například musel za dva dny 
připsat písničku pro Daniela Hůlku, 
ale je výjimečné tím, že jsem jej vymys-
lel kompletní, počínaje námětem přes 
scénář až po texty, což   v běžné muzi-
kálové praxi není obvyklé. Podobně 
skladatel Lukáš Hurník komponoval 
rovnou pro celý symfonický orchestr,“ 
říká třiadvacetiletý libretista Petr Čen-
ský, podle něhož vzniklo pestré, zábav-
né a umělecky rafi nované představení 
pro celou rodinu, které lze vnímat jako 
pohádku, zábavnou multižánrovou 
show i jako podobenství o lásce, moci, 
mládí a svobodě, o střetu „starého“ 
a „nového“ světa. Hlavní hrdina, mladý 
rebelující anděl Asbeel v podání Micha-
la Klama, známého například z muzi-
kálu Miss Saigon, propadne v tomto 
příběhu moderní hudbě a založí rocko-
vou kapelu. V nebi se totiž jinak hraje 

klasika, zato peklem otřásá elektro-
nická populární hudba. Role hlavního 
ďábla se zhostil Daniel Hůlka, který 
v den premiéry oslaví coby „raper“ své 
osmatřicáté narozeniny.

Skladatel Lukáš Hurník a libretis-
ta Petr Čenský založili svůj „muzikál 
s operní příchutí“ na průnicích hudeb-
ních stylů a žánrů. „Je to projekt, který 
propojuje klasickou hudbu s rockem, 
funky, pop music,“ prozrazují autoři. 
Posluchači mohou čekat citáty z Wag-
nera, Dvořáka nebo Čajkovského, 
stejně jako z repertoáru skupin Deep 
Purple a Rolling Stones, nechybí ani 
rap a elektronika v prostorovém (sur-
roundovém) zvuku. Nahrávku hudeb-
ního základu díla vytvořil Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu pod tak-
tovkou Jana Kučery. „Naše motto zní: 
od Dvořáka po Madonnu, od aleato-
riky k funky. Doufáme, že bychom 
tím mohli oslovit všechny generace, 
od dětí přes teenagery až po dospělé 
publikum, běžné posluchače i znalce, 
zkrátka každý si přijde na své, podle 
své chuti,“ soudí šumperský libretista, 
který již nosí v hlavě několik dalších 
projektů. -zk-

Poznámka na závěr: Vstupenky 
v ceně 200 Kč na reprízy předsta-
vení The Angels je možné objednat 
v pokladně Národního divadla, tel.
č. 224 901 377, nebo se lze obrátit na 
šumperskou  agenturu UHL, tel.č. 
777 578 400. 

The Angels na libreto šumperského rodáka uvede Národní divadlo  

Hrdinství šestnácti vlastenců zavražděných 
v samotném závěru války si Šumperští připomně-
li pietním aktem u památníku na Bratrušovské 
střelnici.                                 Foto: -zk-

Město Šumperk 
zveřejňuje záměr

ODPRODEJE 
 

pozemku, parcela číslo 1239/27 
o výměře 1785 m2,  a pozemku, stavební 

parcela číslo 1801 o výměře 66 m2, 
včetně stavby, při ulici M.R. Štefánika 
(naproti bývalé Střední odborné škole 

památkové péče)
v katastrálním území Šumperk 

Účel prodeje: zástavba v souladu 
s územním plánem pro bydlením, 
případně polyfunkční dům nebo 
provozovna pro nákup a prodej.

 Dotazy, připomínky a žádosti adresujte 
na Městský úřad v Šumperku,

nám. Míru 1, majetkoprávní odbor, 
Hana Répalová, telefon  583 388 111.

Vyřizuje: Martina Švestková, 
vedoucí oddělení majetkového 

a organizačního, telefon 583 388 577,  
e-mail: msvestkova@musumperk.cz, 

nebo osobně na odboru MJP, 
budova radnice, I. poschodí, 

dveře č. 26 v pondělí až čtvrtek. 

� ul. 28. října
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Petr Čenský

Partitura - 7. obraz (Pódium)
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První červnový víkend se nese ve znamení voleb
Již pošesté od roku 1989 se letos utka-

jí politické strany o křesla v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Předvoleb-
ní závod přitom již dávno odstartoval, 
o jeho vítězích pak rozhodnou občané 
ve volbách 2. a 3. června. Hlasovací líst-
ky se jmény jednotlivých stran, hnutí 
a koalic a jejich kandidátů přitom na-
jdou lidé ve svých poštovních schrán-
kách nejpozději tři dny před volbami.

O přízeň voličů usiluje v letošních 
volbách šestadvacet politických stran, 
hnutí a koalic, jejichž pořadí vylosova-
la Státní volební komise již 18. dubna. 
Voliči tak na seznamu najdou Stranu 
zdravého rozumu (1), České hnutí za 
národní jednotu (2), Balbínovu poe-
tickou stranu (3), Liberální reformní 
stranu (4), Právo a Spravedlnost - ANO 
tradiční rodině, NE korupci a krimina-
litě (5), Nezávislé (6), Českou pravici 
(7), Korunu Českou (monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska, č. 8), 
Občanskou demokratickou stranu (9), 
Českou stranu sociálně demokratickou 
(10), SNK Evropští demokraté, Unii 
svobody - Demokratickou unii (12), 
Helax - Ostrava se baví (13), Pravý 
Blok - strana za ODVOLATELNOST 

politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZA-
CI byrokracie, SPRAVEDLIVOU jus-
tici, REFERENDA a PŘÍMOU demo-
kracii WWW.CIBULKA.NET (14), 4 
VIZE - 1. Daňový systém na jednom 
listu formátu A4. 2. Regulace inovace + 
Vysoká kvalita = Kratší pracovní týden. 
3. Rodinný dům pro každého snadněji. 
4. Reklama, která informuje, ano, rekla-
ma, která ovlivňuje, ne. - www.4vize.
cz. (15), Českou stranu národně soci-
alistickou (16), Moravany (17), Stranu 
zelených (18), Humanistickou stra-
nu (19), Komunistickou stranu Čech 
a Moravy (20), Koalici pro Českou 
republiku (21), Národní stranu (22), 
Folklor a Společnost (23), Křesťanskou 
a demokratickou unii - Českosloven-
skou stranu lidovou (24), Nezávislé 
demokraty (předseda V. Železný, č. 
25) a Stranu rovnost šancí (26). Podle 
volebního zákona číslo 247 z roku 1995 
přitom může volič po předložení plat-
ného občanského průkazu či cestovní-
ho pasu odevzdat hlas pouze jednomu 
kandidujícímu subjektu a na této kan-
didátce bude moci dát tzv. preferenční 
hlasy dvěma osobám. „To znamená, že 
do obálky může volič vložit pouze jeden 

hlasovací lístek a na něm zakroužkovat 
pořadová čísla maximálně dvou kandi-
dátů. Těmito preferenčními hlasy tak 
posune politiky na první dvě místa na 
kandidátce. Na jakoukoliv jinou úpravu 
nebude brán zřetel,“ vysvětluje vedou-
cí odboru vnitřních věcí šumperského 
Městského úřadu Vlasta Vitásková.

Volby do Poslanecké sněmovny 
budou v Šumperku, stejně jako na 
ostatních místech v republice, probíhat 
v pátek 2. června od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 3. června od 8 do 14 hodin. 
Během nich bude město opět rozdě-
leno na třicet volebních okrsků. Jejich 
seznam je součástí Vyhlášky o dni 
a místě konání voleb, jež se nachází 
v tomto čísle Zpravodaje. „U tří okrs-
ků letos došlo ke změně jejich sídla. 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci 
tzv. východního křídla Pavlínina dvo-
ra jsme přesunuli volební místnost 
okrsku číslo 12 z G-klubu do nedaleké 
Obchodní akademie. Lidé z okrsku čís-
lo 17 pak nezamíří do knihovny, ale do 
zasedací místnosti v přístavbě městské 
úřadovny na Jesenické ulici, a voleb-
ní místnost okrsku číslo 25 se stěhuje 
z prostor archivu do sousední spisovny 

Městského úřadu na ulici Bří Čapků,“ 
přibližuje změny Vitásková.

Nad regulérností voleb budou bdít 
okrskové volební komise, jejichž členy 
mimo jiné delegovaly jednotlivé voleb-
ní strany. Komise budou převážně pěti-
členné, pouze v okrsku číslo 23, který 
zahrnuje i místní nemocnici, bude 
členů sedm. Šumperk bude navíc zpra-
covávat i výsledky dalších čtyřiapadesát 
okrsků pro okolní obce.

Občané, kteří chtějí volit mimo trva-
lé bydliště či v zahraničí, si musejí vyří-
dit tzv. voličské průkazy. Ty začne šum-
perský Městský úřad vydávat již zítra, 
tedy ve čtvrtek 18. května. O vydání 
voličského průkazu mohou zájemci 
požádat buď písemnou žádostí, kterou 
je třeba zaslat na adresu Městský úřad 
Šumperk, ohlašovna pobytu, Jesenická 
31, a to nejpozději do pátku 26. květ-
na,  nebo osobně, a to na ohlašovně 
pobytu Městského úřadu v Šumperku, 
která sídlí ve druhém patře přístavby 
úřadovny na Jesenické ulici. „Šance 
vyřídit si voličský průkaz tímto způso-
bem přitom vyprší v úterý 30. května                       
v 15 hodin,“ zdůrazňuje vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí Městského úřadu. -zk-

Na umístění „áček“ musí mít 
obchodníci smlouvu 

s Podniky města Šumperka
Desetinásobný poplatek než dosud zaplatí letos 

městu obchodníci, kteří umístí na pěší zóně ve 
více než metrové vzdálenosti od své provozov-
ny reklamní zařízení - tzv. áčko. Rozhodli o tom 
šumperští radní, kteří dosud platná pravidla týka-
jící se těchto reklamních poutačů upravili. 

Obchodníci, kteří chtějí na pěší zóně umís-
tit reklamní poutač ve tvaru písmene „A“, musí 
uzavřít písemnou smlouvu s Podniky města Šum-
perka. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta od 
strážníků Městské policie, správce komunikace 
pak navíc může neoprávněně postavené „áčko“ 
z centra města odstranit. 

„Rád bych upozornil všechny obchodníky 
a majitele těchto reklamních zařízení, kteří nema-
jí jejich umístění na pěší zóně smluvně zajištěno, 
aby neprodleně kontaktovali Podniky města Šum-
perka, konkrétně Rudolfa Krňávka na telefonním 
čísle 583 212 263, s nímž si dohodnou podmínky 
smlouvy,“ říká ředitel Podniků města Šumperka 
Luděk Šperlich a upozorňuje, že v případě nere-
spektování nedávno schválených pravidel dojde 
k odstranění reklamního poutače a jeho majitel 
již v budoucnu nebude mít šanci další „áčko“ 
v centru města postavit. „Cílem tohoto opatření 
je celkově zlepšit průchodnost pěší zóny,“ dodává 
Šperlich. 

Za umístění reklamního poutače do vzdálenos-
ti jednoho metru od objektu, v němž se provo-
zovna nachází, přitom zaplatí provozovatel denně 
pět korun za každý „zabraný“ metr čtvereční plo-
chy. V případě vzdálenosti větší než jeden metr 
od objektu je denní sazba desetinásobná, tedy 
padesát korun za metr čtvereční plochy na pěší 
zóně. -zk-

Pokračování ze strany 1
Průvod se vydá za doprovodu bubnů z parku „od 

koně“ pěší zónou na náměstí Míru. „Po slavnostním 
přijetí stavů a polských hostů starostou města a po 
ohňové show se odeberou rytíři krátce před desátou 
večerní zpět do Sadů 1. máje, kde je bude čekat slav-
nostní ohněstrůjné představení,“ líčí koordinátorka.

Dějištěm hlavního sněmovního veselí se prostor 
„u koně“ stane i v sobo-
tu 3. června. Již od osmé 
ranní zde budou jarma-
rečníci nabízet tradiční 
rukodělné zboží a o hodi-
nu později odstartují 
na pódiu v letním diva-
dle hudební a taneční 
vystoupení. „Kromě 
vystoupení polských 
hudebníků zde budou 
znít muzikálové melo-
die v podání dechového 
orchestru ZUŠ. Chybět 
nebude ani vystoupení 
tanečního oddělení ZUŠ, 
mažoretek pod vedením 
paní Kukulové, taneční skupiny Tornádo a módní pře-
hlídka Domu dětí a mládeže U radnice,“ vyjmenová-
vá dopolední akce Tkadlecová a dodává, že od desáté 
hodiny dopolední budou v prostoru u „koně“ probíhat 
soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. Školička sta-
rých řemesel, v níž děti z kroužků Domu dětí a mládeže 
U radnice předvedou tradiční řemesla, jako je napří-
klad drátkování, předení na kolovratu, zpracování 
vlny a podobně. Krátce po poledni se pak už dostanou 
ke slovu rytířská klání, pouliční představení, fakírská 
a orientální vystoupení, ukázky výcviku rytíře a jeho 
koně pro turnajové disciplíny středověkých her šlech-
ty i pro rytířský boj těžké jízdy, vystoupení sokolníků, 

katovská dílna s ukázkami mučících nástrojů či rytíř-
ský turnaj o Královnu šumperských slavností. A zapojit 
se budou moci opět i samotní diváci. „Po velmi klad-
ných ohlasech z předchozích let zařadila agentura do 
programu ještě více rytířských her pro děti a dospělé. 
Ti si tak budou moci osahat skutečné rytířské zbraně, 
zastřílet si na terče z historických kuší, luků a vrhacích 
seker, obléci si drátěnou košili a podobně. Pánové, 

a nejen oni, se mohou 
zapojit do klání v přeta-
hování lanem o soudek 
piva,“ prozrazuje koor-
dinátorka cestovního 
ruchu a připomíná, že 
závěr letošních Slavností 
města bude již tradičně 
patřit v 18 hodin závě-
rečnému defi lé všech 
účinkujících.

Součástí Slavností 
města bude i vyhodno-
cení výtvarné soutěže 
nazvané „Toulání kolem 
Šumperka - Jdeme na 
rozhlednu na Háji“, do 

níž se zapojí vedle dětí z místních mateřských a základ-
ních škol také školáci z Nysy, kteří přijedou do Šum-
perka již v pátek ráno a do kreslení se „pustí“ po výletu 
na rozhlednu na Háji. O vítězi soutěže pak rozhodnou 
samotní návštěvníci oslav, kteří si v jednom ze stanů 
mohou vystavené práce prohlédnout a poté ohodnotit. 
„Návštěvníci napíší číslo obrázku, který je nejvíc zau-
jal, na papír a ten vhodí do připravené urny. Hodnotit 
se přitom budou tři věkové kategorie a jejich vítěze 
vyhlásíme v sobotu v pět hodin odpoledne,“ popisuje 
Tkadlecová a upozorňuje, že v rámci letošních oslav 
nebude otevřena věž radnice, neboť v budově se budou 
zpracovávat volební výsledky. Zuzana Kvapilová

Město se chystá na sněmovní oslavy

Během šumperských Slavností města dýchá na obyvatele 
i návštěvníky města kouzlo dávných staletí.  
 Foto: P. Hrachovina
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Letošní bambiriádní svět je báj(eč)ně duhový
Již pátým rokem bude závěr měsí-

ce května patřit v Šumperku dětem 
a mládeži. Stejně jako loni, i letos 
nabídne Bambiriáda,  kterou připra-
vují nadšenci z téměř tří desítek míst-
ních i okolních neziskových organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, hned 
tři dny plné zábavy i poučení. Od 25. 
do 28. května se tak Šumperk připojí 
k dalším pětadvaceti městům v repub-
lice, v nichž akce s mottem „Báj(eč)ný 
dětský svět“ proběhne. Záštitu nad ní 
přitom převzali šumperský starosta 
Zdeněk Brož a hejtman Olomouckého 
kraje Ivan Kosatík.

„O bambiriádní akce je mezi lid-
mi rok od roku větší zájem, což nás 
samozřejmě těší. Mimo jiné i proto, 
že můžeme veřejnost seznámit s čin-
ností organizací zaměřených na práci 
s dětmi a mládeží. Každá z nich se totiž 
opět představí svoji vlastní prezen-
tací,“ říká šumperská „bambiriádní“ 
koordinátorka Jana Valová. Zatímco 
loni mohly podle ní děti putovat Zemí 
Nezemí Petra Pana, letos poznají bájné 
civilizace a společnými silami vytvoří 
báj(eč)ného duhového hada. Do báj-
ných zemí, jejichž podoba bude dílem 
žáků místních základních škol a  stře-
doškoláků, přitom děti vstoupí kouzel-
nou bránou v parku „u sovy“. „Všichni, 
kteří projdou těmito zeměmi dostanou 
bájnou duhovou kuličku a současně 
budou z papíru vytvářet duhového 
hada,“ prozrazuje Valová a dodává, že 
právě duha bude ústředním motivem 
blížící se Bambiriády. Návštěvníci ji 
najdou nejen na všech stanovištích 
zúčastněných organizací a na místech, 

kde budou probíhat Dny otevřených 
dveří, ale také na pódiu letní scény 
v Sadech 1. máje, jež bude dějištěm celé 
řady vystoupení. Zábava pak čeká na 
děti i v místní knihovně, která připra-
vuje tzv. Pohádkové zpívání, i na míst-
ních Benátkách, kde budou již tradičně 
předvádět své umění dobrovolní hasiči 
a 7. místní sku-
pina Českého 
č e r v e n é h o 
kříže.

V l a s t n í 
akci bude 
ve čtvrtek 
25. května 
p ř e d c h á z e t 
společenský 
večer. Na dru-
hý den, pátek 
26. května, je 
pak připraven celý maraton 
akcí, jehož dějištěm se stanou 
převážně Sady 1. máje. Zde 
se budou děti zdar-
ma nejen bavit 
a dovádět, ale také 
sportovat, soutěžit 
a „vzdělávat se“. Chybět 
nebudou ani pódiová vystou-
pení v letním divadle v Sadech 
1. máje, jejichž součástí bude Duho-
vá brána, která představí malé dětské 
talenty. Páteční koncertování pak uza-
vře úderem osmé večerní vystoupení 
místní kapely Hightime. 

Městská knihovna se v pátek i sobo-
tu stane dějištěm Pohádkového zpívá-
ní, jež se zaměří především na menší 
děti. „Na dalších místech se děti mohou 

těšit nejen na minikáry či ukázky čin-
nosti Vojenské policie z Olomouce, 
která nabídne sobotu dopoledne plné 
překvapení, ale například i na výtvarně 
pojatou Odysseovu cestu,“ vypočítává 
atrakce bambiriádní koordinátorka. Po 
oba dny jsou podle ní rovněž připrave-

ny Vodní hrátky na Benátkách, 
děti se dostanou zadar-

mo do Vlastivědného 
muzea, klášterní-

ho kostela, na 
šumperskou 

roz h l e d nu 
Háj i na rad-
niční věž, po 
jednotlivých 
atrakcích je 
rozveze Bam-

bibus a chybět 
nebude ani tzv. 

Koutek pro malé děti, který 
organizuje Vila Doris.

Pátek i sobota se ponesou 
u Hasičského záchran-

ného sboru a na 
Okresním ředitelství 
Policie ČR ve zna-

mení Dnů otevřených 
dveří, v pátek budou moci 

děti zadarmo navštívit Zookou-
tek v Městském domě dětí a mládeže 
U radnice a místní letiště se pak pro ně 
otevře v sobotu úderem desáté hodiny. 
Zatímco o sobotním dopoledni bude 
patřit letní divadlo nejlepším sportov-
cům, večer se mohou návštěvníci těšit 
na Duhový program, během něhož se 
představí klauni s obřími duhovými 
bublinami, kouzelník i polykači ohně. 

Tečkou za letošní Bambiriádou bude 
nedělní společné vystoupení zahra-
ničních hostů na letní scéně, nazvané 
Jsme na jedné Zemi. „Stejně jako loni 
zavítají i letos do Šumperka dětské 
delegace ze zahraničí. Kromě přátel 
z polské Nysy a slovenské Prievidzy 
to budou i děti z maďarského měs-
ta Csanadápáca,“ vysvětluje Valová 
a dodává, že redakční rada opět při-
praví noviny Bambík a vyjde rovněž 
Sborníček, jenž představí zúčastněné 
organizace i sponzory celé akce. „Ráda 
bych při této příležitosti poděkovala 
všem sponzorům, šumperské radnici 
i Mezinárodnímu visegradskému fon-
du, bez jejichž fi nanční a materiální 
podpory bychom celou akci mohli jen 
těžko uskutečnit,“ podotýká na závěr 
Valová. Zuzana Kvapilová

Poznámka: program Bambiriády 
2006 najdete na straně 10. Podrob-
ný aktuální program, včetně plánků, 
bude k dispozici ve dnech konání akce 
v informačním centru ve Vile Doris.

Legenda k plánku 
Sady 1. máje

1 - Zastávka Bambibusu Pá, So
2 - Bájný dětský svět  Pá, So
3 - Čajovna Pá, So
4 - Informační centrum Pá, So
5 - DDM Jeseník  Pá
6 -  Vodní hrátky - Benátky Pá, So  
 (7. MS ČČK, Hasiči Dolní 
 Studénky, Temenice, Ranč 
 Viktorie)
7 - Letiště  So
8 -  Policie  Pá, So
9 -  Vlastivědné muzeum Pá, So
10 - Radniční věž Pá, So, Ne
11 - Rozhledna Háj, KČT So
12 - Historický šerm Pá, So
13 - Městská knihovna Šumperk
 Pá, So
16 - OSH ČMS Pá, So
17 - Čtyřlístek Pá, So
18 - Médiastan, tiskové centrum 
 Pá, So 
21 - DDM Zábřeh Pá, So
22 - ČTU Pá, So
23 - Savore Pá, So
24 - DDM Vila Doris Pá, So
25 - Pionýrské centrum Pá, So
26 - ZOO koutek MěDDM 
 U Radnice Pá 9 - 12
27 - Koutek pro maminky 
 s dětmi Pá, So
28 - Hasiči Šumperk Pá, So
29 - ČČK Pá, So
32 - WC
34 - Aeroklub Šumperk So
35 - Horníčkova autoškola So
36 - dosud neurčeno
37 - Dům kultury 
 (v případě deště) Pá, So
38 - Sport trefa

31
22

15
38

29

5 17
37

9

19

21

12

25
23

20
15

32

18
24

43

36

306

13

35

27 14

34 7
1

2

11 10 26 8 28



Informace/Zpravodajstvístrana 5

České dráhy odstartovaly masivní modernizaci 
provozu na lokálních tratích. Na část z nich vyjedou 
během tří let moderní vlaky Regionova, které vyrábějí 
v šumperském závodě Pars nova. Zakázka v hodnotě 
kolem dvou miliard korun je jednou z nejvýznamněj-
ších v jeho historii. První ze stovky objednaných vla-
kových souprav přitom převzal začátkem května přímo 
u výrobce generální ředitel Českých drah Josef Bazala, 
jenž za ni zaplatil šekem, který mu v Šumperku předal 
ministr dopravy Milan Šimonovský. Již zítra tak vyje-
dou dvě žlutozelené dvouvozové jednotky Regionova 
na železnici ve Zlínském kraji, na Šumpersku by se pak 
měly pravděpodobně objevit příští rok.

Převzetí první sériové jednotky Regionova odstar-
tovalo podle generálního ředitele Českých drah Jose-
fa Bazaly masivní modernizaci provozu na lokálních 

tratích. „Počítáme s tím, že během následujících tří let 
nasadíme do provozu více než stovku Regionov, takže 
většina cestujících bude na lokálních tratích cestovat 
právě těmito moderními vlaky,“ uvedl Josef Bazala 
a dodal, že letos vyjedou na české regionální tratě dvě 
desítky těchto souprav. Po Zlínském kraji tak přijdou 
na řadu Karlovarsko a Královéhradecko a koncem roku 

by se měla v Libereckém kraji objevit třívozová verze 
Regionovy, jež bude rychlejší a přepraví i více osob.

Za každou soupravu zaplatí České dráhy kolem dva-
ceti milionů korun, zhruba polovinou přitom přispěje 
na jejich nákup Ministerstvo dopravy z programu na 
obnovu a modernizaci vozového parku v železnič-
ní dopravě. Pro fi rmu Pars nova tak představuje tato 
zakázka jeden z největších obchodních a výrobních 
úspěchů v její historii. „Uzavření smlouvy předcházela 
léta projekčního a konstrukčního úsilí, jež završilo loň-
ské ocenění prototypu Regionovy na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. Díky nové soupravě 
a dalším projektům jsme diverzifi kovali náš výrobní 
program a zaměřili jsme se výrazně na dodávky moder-
nizovaných a částečně i zcela nových kolejových vozi-
del,“ řekl generální ředitel společnosti Pars nova Tomáš 
Ignačák. Oživení zájmu o železniční dopravu a zejména 
program Ministerstva dopravy na obnovu a moderni-
zaci železničního vozového parku jsou podle něj vel-
kým impulsem pro budoucí rozvoj fi rmy a současně 
také perspektivou pro zaměstnance i obchodní part-
nery. „V souvislosti s touto zakázkou zřejmě přijmeme 
několik desítek pracovníků, zejména svářečů, a počí-
táme také s rekvalifi kací stávajících profesí,“ prozradil 
ředitel fi rmy, jež dnes zaměstnává sedm set šedesát lidí.

Regionova vznikla zásadní přestavbou původních 
motorových a přípojných vozů, jež od sedmdesátých 
let vyráběla Vagonka Studénka. Pro novou dvouvozo-
vou jednotku využila šumperská fi rma jeden motorový 
a jeden přípojný vůz, který je dnes řídící a má stejně jako 
motorový vůz stanoviště pro strojvedoucího. Odpadá 
tak složité obracení soupravy ve stanicích, což zvýší 
efektivitu provozu. Díky částečnému nízkopodlažnímu 
řešení se do vlaku dostanou bez problémů nejen těles-
ně postižení, kteří mohou využít pro nástup výklopnou 
plošinu, ale také cyklisté či rodiče s kočárky. 

„Modernizací původních vozidel se fi rmě Pars nova 
podařilo vyvinout mimořádně povedenou soupravu, 
srovnatelnou s obdobnými vlaky v sousedních evrop-
ských zemích. Firma tak má zajištěnou perspektivu 
výroby přinejmenším pro nadcházející tři roky. Poté 
program vyhodnotíme a věřím, že tato stovka vozů 
rozhodne, že v modernizaci budeme pokračovat, neboť 

další část vozového parku na svou obnovu teprve 
čeká,“ uvedl místopředseda vlády a ministr dopravy 
Milan Šimonovský. Převzetím první sériové soupravy 
Regionova, jejíž prototyp jezdí již od loňského roku na 

Rakovnicku, plní podle Šimonovského ministerstvo 
a České dráhy svůj slib, že zvýší kvalitu a nabídku služeb 
pro zákazníky. „Železnice by se opět měla stát páteřní 
dopravou a cestující na regionálních tratích si zaslouží 
komfort a bezpečnost,“ zdůraznil ministr.

S novým vlakem „rozjely“ České dráhy i ucelený 
koncept propagace krajů, turistického ruchu a ekolo-
gické železniční dopravy, nazvaný Regionovou Vaším 
krajem. „Ve spolupráci s jednotlivými kraji využije-
me soupravu Regionova jako pojízdný marketingový 
nástroj jednoznačně svázaný s krajem, v němž vozí své 
cestující. Kromě již zavedeného názvu Regionova tak 
jednotky dostávají navíc do vínku přívlastek s názvem 
kraje a jeho logem, interiér pak oživí informace zajíma-
vé nejen pro turisty a návštěvníky,“ přiblížil zajímavý 
projekt náměstek generálního ředitele Českých drah 
pro osobní dopravu Jiří Kolář a dodal, že obdobné 
koncepty se úspěšně osvědčily v zahraničí, kde tímto 
způsobem motivují veřejnost k ekologicky šetrnému 
cestování vlakem.  Zuzana Kvapilová

Místní fi rma Pars nova předala první Regionovu

Prvních dvacet souprav Regionovy letos vyjede na 
lokální tratě mimo Šumpersko. Na zábřežském nádraží 
by měl tento vlak zastavovat pravděpodobně až příští 
rok.  Foto: archiv

Ministr Milan Šimonovský předal v Šumperku generál-
nímu řediteli Českých drah Josefu Bazalovi (uprostřed) 
šek na devět a půl milionu korun. Ten jej vzápětí vymě-
nil s ředitelem fi rmy Pars nova Tomášem Ignačákem 
(vlevo) za záruční list Regionovy.                    Foto: -pk-

Bytová komise města Šumperka 
oznamuje občanům možnost proná-
jmu obecního bytu, který se uvolnil 
letos v dubnu. Jedná se o obecní byt 
č. 15, I. kategorie  v  6. nadzemním 
podlaží v Šumperku na Zahradní 
ulici č.o. 15, č.p. 2663. Byt sestává 
ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, 
koupelny, WC, balkonu a sklepa.   

Způsob vytápění - ústřední, způsob 
ohřevu vody - centrální. Podlahová 
plocha bytu je 62,62 m².

Měsíční nájemné činí 2041 Kč 
a služby spojené s užíváním bytu na 
jednu osobu činí 1216 Kč (každá další 
osoba asi 400 Kč).  

Žádost o přidělení výše uvedeného 
bytu je možné podat na majetko-
právní odbor, MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1 (budova radnice) písemně, 
volnou formou nejpozději do středy                 
31. května 2006 do 17 hodin. 

K žádosti je třeba doložit náležitos-

ti uvedené ve „Směrnici Rady města 
Šumperka k přidělování obecních 
bytů“ (k dispozici na MěÚ Šumperk, 
nám. Míru 1, majetkoprávním odbo-
ru). Informace ke „Směrnici..“ získá 
zájemce na úřední desce Městského 
úřadu Šumperk, na internetových 
stránkách města www.musumperk.
cz, na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice) na informacích 
nebo na majetkoprávním odboru, 
číslo dveří 25, tel.č. 583 388 575.

Prohlídka  bytu na Zahradní ulici 
15 je naplánována na úterý 23. květ-
na ve 13.30 hodin. Výsledky bodové-
ho ohodnocení nebudou žadatelům 
zasílány  poštou, ale budou k dispo-
zici na MěÚ Šumperk, nám. Míru 1 
(budova radnice), na odboru MJP od 
26. června. Žadatel bude po schválení 
Radou města písemně vyzván k uza-
vření nájemní smlouvy.

 Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Radnice nabízí k pronájmu obecní byt
Na částečné nebo úplné uzavření ulic 

se musí v nejbližších týdnech a měsících 
přichystat řidiči ve východní části měs-
ta, v níž společnost Vodohospodářská 
zařízení Šumperk rekonstruuje kanali-
zační síť. Do 31. května tak nemohou 
projíždět křižovatkou Reissovy ulice 
s ulicí Gen. Krátkého (objížďka vedena 
obousměrně po silnici II/446 - Vítěz-
ná ul.), do konce října pak bude zce-
la uzavřeno náměstí Jana Zajíce a od 
1. do 23. června se uzavře křižovatka 
ulic Gen. Krátkého a Lidické (objížďka 
vedena obousměrně po silnici II/446 
- Lidická ul., dále po místních komuni-
kacích Wolkerova ul. - ul. K.H. Máchy 
- Husitská ul. - ul. Gen. Svobody a po 
silnici II/446 - Vítězná ul.). 

Na jeden měsíc, od 1. června do             
1. července, se pak částečně uzavře 
Bratrušovská ulice (silnice II/446) 
mezi křižovatkami s ulicemi U Sana-
toria a Weissovou (ve směru od křižo-
vatky s ul. U Sanatoria ke křižovatce 

s ul. Weissovou). Na půl roku, a to od         
14. června do 31. prosince, se pak uza-
vře v této části města hned několik ulic. 
Jde o ulice Pod Lesem, Pod Vyhlídkou 
a ulici Gen. Krátkého mezi křižovat-
kami s Lidickou ulicí (silnice II/446) 
a ulicí Weissovou (objížďka vedena 
obousměrně po silnici II/446 - Vítězná 
ul. a místní komunikaci - Reissova ul).

Úplné uzavírky místních komuni-
kací v Šumperku:

Do 31.10. - nám. Jana Zajíce * do 
31.5.: křižovatka Reissovy ul. s ul. 
Gen. Krátkého * 1. - 23.6.: křižovatka 
ul. Gen. Krátkého s Lidickou ul. (silnice 
II/446) * 14.6. - 31.12.: ul. Pod Lesem, 
ul. Pod Vyhlídkou, ul. Gen. Krátké-
ho mezi křižovatkami s Lidickou ul. 
a Weissovou ul.

Částečná uzavírka místních komu-
nikací v Šumperku:

1.6. - 1.7.: Bratrušovská ul. mezi kři-
žovatkami s ul. U Sanatoria a Reisso-
vou ul.   redakce

Rekonstrukce kanalizace uzavře ulice
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Zítra se uzavře část Lidické ulice, 
začátkem června pak náměstí Míru

Krátce ze zápisníku

V souvislosti s akcí „Bezpečnost záchrana a pomoc 
2006“, kterou pořádá 18. května šumperská radnice 
v areálu při SOŠ a SOU na ulici Gen. Krátkého a při ZŠ 
na ulici Vrchlického, bude část Lidické ulice uzavřena. 
Od sedmé hodiny ranní do asi půl sedmé večerní nebu-
dou moci řidiči projíždět úsekem od křižovatky s ulicí 
Wolkerovou po křižovatku s ulicí Gen. Krátkého.

Další akce pak uzavře začátkem června na více než 
jeden den náměstí Míru u radnice, které obsadí během 
Slavností města rytíři. Od čtvrtku 1. června od 18 hodin 
až do pátku 2. června do desáté večerní bude celé náměs-
tí pro dopravu uzavřeno, a to v úseku mezi křižovatkami 
s Radniční ulicí a ulicí Lužickosrbskou.   -zk-

Muzeum láká na mexické masky 
a řeckou kulturu

O mexických maskách bude již zítra, tedy ve čtvrtek 
18. května, vyprávět v šumperském muzeu Kateřina 
Klápšťová, etnoložka Náprstkova muzea asijských, afric-
kých a amerických kultur v Praze. Během přednášky, 
která začíná v 17 hodin, přiblíží návštěvníkům slovem 
i obrazem exotickou, temperamentní a pestrobarevnou 
kulturu mexických slavností. S touto atraktivní mimo-
evropskou kulturou se přitom mohou zájemci seznámit 
také na výstavě Lidové masky současného Mexika, kte-
rou zítra muzeum otevře v Lovecko-lesnickém muzeu 
na úsovském zámku. 

Z obdobného soudku je i výstava, která je od minulé-
ho týdne k vidění v Rytířském sále šumperského muzea. 
Přibližuje život řecké menšiny v České republice, přede-
vším pak na Šumpersku, Jesenicku a Zábřežsku. Vypo-
vídá  tak například o důvodech příchodu řecké komu-
nity do tehdejšího Československa, o utváření diaspory, 
reemigraci i spolkovém a kulturním životě současné 
řecké menšiny, ale také o rodinných tradicích a obřa-
dech či charakteristických svátcích a oslavách.  -zk-

Vyšla biografi e o knězi 
Arnoštu Hrabalovi

Knihu nesoucí název Arnošt Hrabal - člověk, kněz, 
umělec vydalo začátkem května nakladatelství Alcor 
Puzzle. Její autorka Helena Schwarzová v ní popisuje 
osud buchlovického rodáka P. Arnošta Hrabala, jenž 
několik let působil také na Šumpersku a který se pro-
slavil ojedinělým výtvarným uměním, grafi kou, a to  
jak u nás, tak i v zahraničí. Známý byl tím, že „oživil“ 
jesenické lesy a dal jim ve své tvorbě „promluvit“. 
Ukázky z jeho díla jsou i součástí právě vyšlé biogra-
fi e. Bližší informace lze získat přímo u autorky knihy 
Heleny Schwarzové, tel.č. 732 406 577. -zk-

Kuželkářky se pyšní historickým úspěchem

Zahájení výstavy proběhlo před muzeem.   Foto: -jm-

Kuželky jsou již léta sportovním odvětvím, kte-
ré v Šumperku patří mezi ty více úspěšné. Místní 
kuželkářský oddíl se přitom může pochlubit hned 
několika vynikajícími úspěchy 
- počínaje čtyřmi tituly mistra 
ČR, dvěma stříbrnými a dvě-
ma bronzovými medailemi 
přes vítězství v českém pohá-
ru a účast ve světovém Pohá-
ru mistrů evropských zemí 
i evropském poháru družstev 
až po účast domácích závodnic 
na světovém šampionátu a dal-
ší úspěchy v ženské kategorii. 

V současné době, byť naše 
ženy podávají v první krajské 
lize výborné výkony v podobě 
pátého místa, je předčila nastu-
pující dravá a perspektivní 
generace dorostenek. Ta v tom-
to soutěžním ročníku předvedla 
naprosto suverénní výkon, kte-
rý je katapultoval na tu nejvyšší 
možnou metu v rámci republi-
ky. První místo v dorostenecké 
lize je tak nejen úspěchem děv-
čat a jejich trenéra Miroslava Adámka, ale i příslibem 
pro budoucnost šumperských kuželek v kategorii, jež 
nám dělala před lety takovou radost.

Družstvo dorostenek ve složení Kateřina Petko-
vá, Vendula Mederová, Veronika Štáblová a Nikola 
Tatoušková předvádělo po celý průběh soutěže bez-

chybný vyrovnaný výkon (jen 
s jednou prohrou v posledním 
kole) a po zásluze získalo mis-
trovský titul. Poděkování patří 
nejen samotným dorostenkám, 
ale i bývalému reprezentačnímu 
trenérovi Miroslavu Adámko-
vi, který svým profesionálním 
přístupem úspěšně koučoval 
děvčata za vysněným cílem. Dík 
patří rovněž sponzorům, pře-
devším fi rmě FAST Šumperk, 
VZP Šumperk, městu Šumperk 
a v neposlední řadě i České 
kuželkářské asociaci.

„Brána“ šumperské kuželny, 
jež se nachází v areálu Tyršo-
va stadionu, je mladé genera-
ci stále otevřena. Dívky a hoši 
starší deseti let, kteří chtějí hrát 
kuželky, mohou získat bližší 
informace na telefonním čísle 
777 221 282 nebo přímo v kužel-

ně, a to v úterý nebo ve čtvrtek odpoledne. 
 Jan Semrád, předseda 
 Kuželkářského klubu Šumperk

Družstvo dorostenek ve složení Kateřina 
Petková, Vendula Mederová, Veronika 
Štáblová a Nikola Tatoušková, které tré-
nuje Miroslav Adámek, po zásluze získalo 
mistrovský titul.  Foto: archiv

S novou službou v podobě vyvolávacího systému 
přišla začátkem května pošta Šumperk 1. Reagovala tak 
na podněty svých zákazníků, kteří jsou díky novému 
systému obslouženi v pořadí, v němž na poštu přišli.

Předností vyvolávacího systému, který na poště 
Šumperk 1 nainstalovali ve středu 10. května a jenž 
bez problémů funguje například v klientském cent-
ru Okresní správy sociálního zabezpečení, je zejmé-
na větší „spravedlnost“ k zákazníkům. Ti jsou totiž 
obslouženi v tom pořadí, v jakém  na poštu přišli.  Na 
jednom ze dvou terminálů si jen musí vybrat požado-
vanou službu a poté obdrží pořadové číslo. Po jeho 
vyvolání se dostaví k přepážce, kde je obslouží. „Pokud 
klient zvolí špatnou službu, je po vyvolání svého čísla 
přesměrován ke správné přepážce,“ říká vedoucí stře-
diskové pošty Šumperk 1 Markéta Tomšů, podle níž 
je zavedení obsluhy pomocí vyvolávacího systému 
poměrně velkým zásahem do dosud zaběhlé techno-
logie pošty. „Klientům proto zpočátku bude u termi-
nálů k dispozici pracovnice, jež jim s výběrem služby 
pomůže,“ dodává Tomšů. -red-

Hlavní pošta zavedla 
vyvolávací systém

Přesně před deseti lety se Šumperk „oženil“ s pol-
skou Nysou. Smlouvu o vzájemném partnerství pode-
psali v květnu roku 1997 v nysském muzeu Petr Krill 
a Mieczyslaw Warzocha, kteří v čele obou měst tehdy 
stáli. Desetileté výročí oboustranného přátelství si 
obyvatelé polského města připomenou poslední květ-
nový týden v rámci Dnů Nysy 2006. Zajímavý pro-
gram by přitom mohl přilákat i obyvatele Šumperka.

Od pátku 26. do neděle 28. května zde bude        
probíhat řada sportovních soutěží, počínaje štafeto-
vými běhy přes tenisové turnaje a soutěže ve spor-
tovní gymnastice až po streetball a vodácké závody. 
Městský stadion bude dějištěm mnoha koncertních 

i tanečních vystoupení, během nichž se představí 
nejen místní taneční a hudební formace či takové 
hvězdy jako Lady Pank, Dody s kapelou Virgin nebo 
Ital Drupi, ale také hosté z partnerských měst Jesení-
ku a Šumperka. V pátek večer a v sobotu odpoledne 
zde například zahrají a zazpívají šumperská Holátka, 
sobotní „taneční“ odpoledne obohatí taneční skupina 
Delta a v neděli se pak představí i jesenický folklorní 
soubor Trnka. V místní Knihovně Wl. Broniewskiego  
bude k vidění výstava dětských prací nazvaná Bohat-
ství českých pohádek a básní a také výstava Šumperk 
pod křídli, jež bude zahájena v sobotu v deset hodin 
dopoledne. -zk-

Polská Nysa oslaví partnerství se Šumperkem 

Město nabízí budovu 
někdejší mateřské školy

Budovu bývalé mateřské školy, včetně pozemku 
pod objektem na Temenické ulici 151, č.p. 

2471, která se nachází na stavební parcele č. 190 
o výměře 1010 m² v katastrálním území Horní 
Temenice nabízí šumperská radnice za cenu 3,2 

milionu korun. 
Součástí nabídky je i zahrada o výměře 990 m² 

(st. parcela č. 61).  
Zmíněné pozemky a budovu, která byla 

postavena začátkem minulého století a jež 
před svým uzavřením sloužila jako odloučené 

pracoviště mateřské školy Veselá školka, lze využít 
k bydlení nebo jako sídlo fi rmy s možností 

úpravy objektu na polyfunkční dům.

Informace k prodeji podá Hana Répalová, 
vedoucí majetkoprávního odboru 

MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 
tel.č. 583 388 580, 

e-mail: hrepalova@musumperk.cz.
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Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kterého bylo 
zboží zakoupeno, nebo v servisní opravně, která je pro 
záruční opravy uvedena v záručním listě. Reklamace 
se neuplatňují u dodavatele nebo výrobce, i když  na 
ně prodejce odkazuje. Prodávající je povinen přijmout 
reklamaci  v kterékoliv své organizační složce (pro-
dejně, provozovně a podobně), v níž je přijetí mož-
né, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží 
nebo poskytovaných služeb. Vždy před vstupem do 
reklamačního řízení je vhodné  si pořídit fotokopie 
všech dokladů a písemností pro případné další řízení. 
Vzhledem k možným  rizikům následných sporů je 
vždy vhodnější, aby měla reklamace písemnou formu, 
a to zejména v případech, kdy prodávající nerozhod-
ne o reklamaci ihned. Po vyřízení reklamace striktně 
vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy 
a o době jejího trvání. Pokud reklamace není vyřízena, 
včetně opravy, do 30 dnů od jejího podání (nebylo-li 
dohodnuto jinak), je reklamovaná  vada posuzována 

za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají 
nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Reklamační doklad by měl obsahovat minimálně 
následující údaje:

- identifi kaci reklamujícího a prodávajícího (nebo 
přebírající servisní organizace),

- identifi kaci reklamovaného výrobku, včetně uve-
dení data prodeje (zvlášť u  drahých výrobků doporu-
čujeme výrobek konkretizovat co nejpodrobněji),

- konkretizaci rozporu s kupní smlouvou, popř. 
reklamovaných vad,

- požadavek spotřebitele na způsob vyřízení rekla-
mace,

- datum uplatnění reklamace a předpokládaný ter-
mín vyřízení reklamace,

- podpisy reklamujícího i zástupce prodávajícího či 
přijímající servisní organizace, případně jejich razítko.

Často se při uplatnění reklamace můžeme setkat 

s požadavkem prodávajícího na předání prodejního 
dokladu. Takový požadavek je třeba považovat za ne-
oprávněný. Prodávající je však oprávněn nahlédnout 
do dokladu za účelem ověření prodávajícího a data 
prodeje ve vztahu k záruční lhůtě, popř. provedení 
kopie na náklady prodávajícího.

Otázka: Jak zboží reklamovat?
Odpověď: Z hlediska případného důkazu u soudu 

lze doporučit pouze formu písemnou. V rámci rekla-
mace je třeba uvést, jaká vada se vytýká a jaké právo, 
jež vám zákon s takovým typem vady přiznává, je 
uplatňováno.

V případě, že prodávající reklamaci odmítne, by 
mělo být vyžadováno písemné potvrzení, v němž bude 
uvedeno, proč reklamaci odmítá. Po uznání reklamace 
je prodávající povinen ji vyřídit bez zbytečného odkla-
du, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplat-
nění.

V případě, že v rámci reklamace vám prodávající 
odstraňuje vady zboží, trvejte na vydání potvrzení 
o tom, kdy byla oprava provedena a jak dlouho trvala. 

Otázka: Co lze požadovat po obchodníkovi v rám-
ci reklamace zboží?

Odpověď: - odstranění vady: jestliže zboží má 
vadu, kterou lze odstranit. Prodávající však má prá-
vo namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za 
bezvadnou,

- výměnu věci: u zboží, jež ještě nebylo použi-
to. Nezáleží zde na typu vady. V případě, že však již 
prodávající daný typ zboží nemá, a tudíž výměna je 
nemožná, nezbývá než vrátit zboží a obdržet zpět 
kupní cenu.

- výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy, tj. vrá-
tit zboží a obdržet zpět kupní cenu: jestliže zboží má 
neodstranitelnou vadu, tj. vadu, kterou nelze odstra-
nit a která brání tomu, aby mohlo být řádně užíváno 
jako zboží bez vad, jestliže zboží má sice vady odstra-
nitelné, ale stejná vada se po jejím odstranění obje-
ví ještě nejméně 2x nebo zboží má větší počet vad, 
tj. nejméně 3, nebo vada nebyla odstraněna ani do 
30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vy určíte, zda 
požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz!

- výměnu součásti: jestliže zboží má vadu, jež se 
týká jen součásti zboží.

- přiměřenou slevu z kupní ceny zboží: jestliže 
zboží má vady neodstranitelné, jež však nebrání řád-
nému užívání zboží.

Otázka: Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace 
zboží?

Odpověď: Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona 
o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pově-
řený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci 
ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. 
Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená 
podle druhu výrobku či služby potřebná k odbor-
nému posouzení vady. Reklamace, včetně odstraně-
ní vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 
vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplat-
nění kupujícím. Prodávající se může se spotřebitelem 
dohodnout na lhůtě delší. 

Po uplynutí třicetidenní lhůty má spotřebitel prá-
vo bez dalšího požadovat dle své volby buď výměnu 
reklamovaného zboží za nové, anebo může od kupní 
smlouvy odstoupit, v kterémžto případě je prodávají-
cí povinen mu vrátit plnou výši kupní ceny za rekla-
mované zboží. Tuto cenu není přitom prodávající 
oprávněn jakkoli snižovat, například proto, že cena 
zboží od jeho zakoupení do doby uplatnění rekla-
mace klesla (jak je tomu běžně zejména u spotřební 
elektroniky).  Libuše Harbichová, 

 odbor školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ

Praktický rádce spotřebitele - Reklamace zboží a služeb
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Město Šumperk podle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
stanoví

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve městě Šumperku uskuteční ve dnech
2.6. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 3.6. 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1  
Městský dům dětí a mládeže, Šumperk, nám. Míru 20
nám. Míru, Sadová, Hanácká, Bulharská, Valašská, Kladská, Radniční, Kostelní nám.,  Starobranská, Úzká, Slovanská, Hlavní třída 2 A, Gen. Svobody 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 
Tatranská, Langrova 1 - 10, 27 - 35, nám. Republiky, Černohorská, Okružní, Polská, Na hradbách, Ztracená, Lužickosrbská, Zámecká ulička

v okrsku č. 2  
Společenské středisko Sever, Šumperk, Temenická 5
Prievidzská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 A, 23 B, 25, 27,  29, 18, 20, 22, 24
Fibichova 1 - 9

v okrsku č. 3  
Společenské středisko Sever, Šumperk, Temenická 5
Prievidzská 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Temenická 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35

v okrsku č. 4  
6. základní škola, Šumperk, Šumavská 21
Čajkovského

v okrsku č. 5  
6. základní škola, Šumperk, Šumavská 21
Fibichova 11, 13, 15, Kmochova 2, Erbenova, Sládkova 58

v okrsku č. 6  
AGRITEC s.r. o.,  Šumperk, Zemědělská 16
Březinova, Šumavská, Zemědělská, Anglická

v okrsku č. 7  
Mateřská škola,  Šumperk, Šumavská 15
J. z Poděbrad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 11 – 27 (lichá), 14 – 42 (sudá)

v okrsku č. 8  
Domov mládeže,  Šumperk, U sanatoria 1
J. z Poděbrad 44  - 79, Gen. Svobody 29, 31, 33, Tylova, Gagarinova, Kosmonautů 2 - 12 (sudá), 15 - 21 (lichá)

v okrsku č. 9  
Domov důchodců,  Šumperk, U sanatoria 25
Kosmonautů 1 - 13 (lichá), Bratrušovská, J. z Poděbrad 31, 33

v okrsku č. 10 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
Reissova, U sanatoria, Denisova, Samota, Vítězná, Pod lesem, Gen. Krátkého, Pod Vyhlídkou, Vyhlídka, nám. Jana Zajíce, Malá

v okrsku č. 11
Mateřská škola, Šumperk, Evaldova 25
Evaldova, Mazalova, A. Kašpara, Gen. Svobody 6 - 56 (mimo 29, 31, 33), M. Šaje

v okrsku č. 12 
Obchodní akademie, Šumperk, Hlavní třída 31
Kozinova, Terezínská, Husitská, Gen. Svobody 64, Revoluční 5, 7, 9, P.  Holého, Žižkova 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 6 - 12 B (sudá), 18, 20, Bezručova, K. H.  Máchy, Janošíkova 
1, 2, 3, 4 - 14 (sudá), Puškinova 8 – 14 (sudá), 11 - 19 (lichá), Šmeralova, Lidická 32, Čsl. armády 1 - 11 C

v okrsku č. 13 
5. základní škola, Šumperk, Vrchlického 22
Janošíkova 9 - 25 (lichá), 18 - 34 (sudá), Puškinova 21 - 35 (lichá), 16 - 22 (sudá), Vrchlického 14, 16, 18, 20, 22, Lidická 1, 2, 3 - 23 (lichá), 12, 14, 18, 20, 22, 24, 27

v okrsku č. 14 
5. základní škola,  Šumperk, Vrchlického 22
Vrchlického 6, 8, 10, 12, 21, 23, B. Václavka (mimo 2, 4, 6), Horova, Chodská 6 - 24, Janáčkova, Nezvalova, Kocourkova, Hrubínova, Hálkova, Wolkerova, Foglarova

v okrsku č. 15 
Vlastivědné muzeum,  Šumperk, Sady 1. máje
Revoluční (mimo 5, 7, 9), Vrchlického 2, 4, Chodská 1 - 5, B. Václavka 2, 4, 6

Vyhláška o dni a místě konání voleb
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v okrsku č. 16  
Obchodní akademie,  Šumperk, Hlavní třída 31
Čsl. armády 15 - 49 (lichá), 22, 24, 32 - 72 (sudá), Lidická 41, 43, 45

v okrsku č. 17  
Městský úřad,  Šumperk, Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy)
17. listopadu, Americká, nám. Svobody, Tolstého, Rooseveltova, Mendlova, Jeremenkova 1, 1B, 1 C, 2 - 26 (mimo 15, 17, 19), 30, 32, Banskobystrická,  Zborovská 
(mimo 5, 7, 9), 8. května 4 - 40, Jesenická 4 - 24 (sudá), 21 - 51 (lichá), Lidická 47 - 59, Kanadská

v okrsku č. 18 
3. základní škola,  Šumperk, 8. května 63
8. května 50 - 56 (sudá), Jeremenkova 15, 17, 19, 38 - 52, Zborovská 5, 7, 9,  Jesenická 55 - 67 (lichá), Příčná 12 - 28, Lidická 62 - 94

v okrsku č. 19 
3. základní škola, Šumperk, 8. května 63
8. května 42 - 48, 58 - 66 (sudá), 41 - 63 (lichá), Melantrichova, F. L. Věka, Kranichova, Blahoslavova, Olomoucká, Pražská, Brněnská, Bratislavská, Hybešova, 
Vikýřovická, Krameriova, Příčná 29, 31, Jesenická 36, 38, 40, 42, 44, Holubí, Na Svahu, Skřivánčí,  Pod Vodárnou, Na Výsluní, Na Kopečku

v okrsku č. 20 
Pramet Tools s. r. o., Šumperk, Uničovská 2
Krapkova, Peckova, Čičákova, Blanická, Javoříčko, Uničovská, Dolnomlýnská, Tyršova, Dolnostudénská, Linhartova, Štechova, U cvičiště, Svatováclavská

v okrsku č. 21 
Bývalý Okresní úřad, Šumperk, M. R. Štefánika 20
Jesenická 1, 2, 3 - 7 (lichá), Palackého, M. R. Štefánika, 28. října, Žerotínova, Krátká, Hlavní třída (mimo 2 A), Ležáky, Masarykovo nám., Dr. E. Beneše, Komenského, 
Fialova, Lautnerova, Na Bělidle, Tkalcovská

v okrsku č. 22 
Domov  - penzion pro důchodce, Šumperk, Vančurova 37
Vančurova, Haškova, Balbínova, Trnkova, Zábřežská 23, 25 - 80, Muchova, Polní, Feritová, Průmyslová

v okrsku č. 23 
Hasičský záchranný sbor, Šumperk, Nemocniční 7
Nemocniční, U potoka, Vřesová, Sportovní, U tenisu, Luční, B. Němcové, Květná, Třebízského, Nerudova

v okrsku č. 24 
Základní umělecká škola, Šumperk, Langrova 34
Bludovská 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Langrova 37, 39, 41, Havlíčkova, Dobrovského 3 - 14, Prievidzská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

v okrsku č. 25 
Spisovna Městského úřadu, Šumperk, Bří Čapků 35 A
Bří Čapků, Alšova, Mánesova, Ladova, Čermákova, Slavíčkova, Majakovského, Dvořákovo nám., Myslbekova, Bludovská 17 - 35, Dobrovského 15 - 58, Vojanova, 
Zábřežská 1 - 11, 12, 14, 13 - 19 (lichá), 16 - 24 (sudá)

v okrsku č. 26 
Hasičská zbrojnice, Šumperk, Temenická 135
Temenická 44, 52, 54, 58, 63, 66, 71, Sládkova (mimo 58), Finská, Pod Senovou  56, 58, 60, 61, 62, 62 A, 63,64,65,70, 71, 73

v okrsku č. 27 
4. základní škola,  Šumperk, Sluneční 38
Zahradní, Sluneční, Západní, Sokolská, Pod Senovou 31, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53

v okrsku č. 28 
4. základní škola,  Šumperk, Sluneční 38
Jugoslávská, Pod hájovnou, Myslivecká, Školní, Pod Rozhlednou, Pod Senovou  16, 18, 20, 22, 24, 26, 44 A, 44 B, 46 A, 46 B, 48 A, 48 B

v okrsku č. 29 
Dům s pečovatelskou službou „Markéta“, Šumperk, Bohdíkovská 24
Potoční, Blatná, Tichá, Hrabenovská, Bohdíkovská, Holandská, Belgická, Italská, Francouzská, Lucemburská, Temenická 79, 96, 102, 106, 108, 109, 110, 114, 116, 118,  
120, 122, 12 B, 105, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125 A, 127, 129, 131, 133, 135,  137, 137 A, 138, 139, 141, 143, 145, 145 A, 147, 149, 151

v okrsku č. 30 
Domov důchodců,  Šumperk, U sanatoria 25
U sanatoria 25

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni  
 s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

 V Šumperku dne 17.5. 2006
 Mgr. Zdeněk Brož
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Občanské sdružení LANO, Bezručova 1, Šumperk, 
tel. 583 212 005, 777 155 295, www. lano.otevreno.
com.

Lano vyvíjí svoji práci od září 2004, kdy zahájil čin-
nost středoškolský klub Volant a o měsíc později klub 
TAMtam pro děti školního věku. Oba kluby nabízejí 
rozmanité využití volného času pro děti a mládež. 

OS Lano chce svou činností napomáhat ke kva-
litnímu vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní 
i materiálové na základě křesťanských principů. Pro-
gramy a projekty obou klubů jsou zaměřeny tak, aby 
mladým lidem pomáhaly najít správný směr, přátel-
ství, lásku a přijetí, podněcovaly k přemýšlení nad 
svými životy a povzbuzovaly k hledání odpovědí na 
nejrůznější otázky.

Klub TAMtam vede pět dobrovolníků, je zaměře-
ný na děti ze sociálně slabších a problémových rodin. 
Schází se každé úterý od 16 hodin na IV. ZŠ na Sluneč-
ní ulici. O jarních prázdninách v roce 2005 uspořádal 
klub TAMtam program s názvem Prázdninová škola 
bez (m)učení, který proběhl na IV. ZŠ. Tento program 
se u dětí setkal s velkým úspěchem.

Další čtyři dobrovolníci vedou Sportovní fl orbalo-

vý klub na VI. Základní škole v Šumperku pro začá-
tečníky a mírně pokročilé. Setkání jsou pro školní rok 
2005/2006 stanovena na pátek od 16 hodin.

Klub Volant se orientuje na mládež ve věku od 15 
do 22 let. V současné době běží dvě pravidelné aktivi-
ty: English - Volant a Sport - Volant.  English - Volant 
je každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin na Gagari-
nově ulici 9. Dvakrát měsíčně probíhá angličtina pro 
začátečníky a mírně pokročilé a dvakrát měsíčně pro 
pokročilé studenty. Angličtina je zaměřena především 
na komunikaci a od běžné výuky ve školách se pod-
statně liší především atmosférou. Studenti zde mohou 
komunikovat přímo s Američany a učit se angličtinu 
v příjemném a přátelském prostředí.

Sport - Volant je každou neděli na V. ZŠ od 
19.30 do 20.30 hodin. Náplní klubu jsou sporty jako 
volejbal, fotbal, fl orbal.

Během roku Volant připravuje různé párty, „víken-
dovky” a v létě týdenní English camp.

Účast dětí a mládeže na klubových aktivitách je 
zdarma, pouze ve fl orbale je roční poplatek 100 Kč. 
Práci zajišťují dobrovolní pracovníci nejen z řad členů 
o.s. LANO. Iva Hlavsová, předsedkyně o.s. LANO

Komunitní plánování sociálních služeb

V polovině dubna se sešly děti se 
svými rodiči a lektorkami na posled-
ní - desáté lekci hravého redukčního 
kurzu Hubneme s Bumbrlínkem. Ten 
letos poprvé pořádala Poradna zdraví 
Šumperk Zdravotního ústavu se sídlem 
v Olomouci.

V jednotlivých lekcích kurzu se děti 
formou her učily, jak se zdravě a správ-
ně stravovat a nebát se pohybu. Většina 
z jedenácti dětí během kurzu zhubla 
a povyrostla a spolu s dětmi se poda-

řilo zhubnout i některým maminkám. 
Dětem i rodičům se kurz velmi líbil 
a pracovnice Poradny zdraví Šumperk 
s nimi i nadále zůstávají v kontaktu.

Další kurz Hubneme s Bumbrlín-
kem se uskuteční letos na podzim. 
Případní zájemci se mohou již nyní 
přihlásit v Poradně zdraví Šumperk, 
tel. 583 300 455, 583 219 518, e-mail: 
poradna.sumperk@zuol.cz. 

 Radka Prokešová, 
 Poradna zdraví Šumperk

Děti zhubly s Bumbrlínkem
Pátek 26. května
Slavnostní zahájení Bambiriády
Sady 1. máje, letní divadlo: 10 hod.
Návštěvní doba  a místa prezentace 
organizací:
Sady 1. máje, Benátky: 9 - 12 hod., 
13 - 17 hod.
Vodní hrátky - rafty, koně - Benát-
ky: 13 - 17 hod.
Den otevřených dveří - Hasiči, 
Policie ČR: 9 - 17 hod.
Pohádkové zpívání - knihovna: 
13 - 17 hod.
Bájný dětský svět - Sady 1. máje: 
9 - 12 hod., 13 - 17 hod.
Pódiová vystoupení - Sady 1. máje:      
9 - 12 hod., 13 - 17 hod.
Program talentů Duhová brána
Sady 1. máje: 18.30 hod. 
Vystoupení kapely Hightime 
- Sady 1. máje: 20 hod.
Vstupy zdarma:
ZOO koutek DDM U radnice 
9 - 12 hod.
Vlastivědné muzeum, klášterní 
kostel  9 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.
Radniční věž - 9 - 15 hod.

Sobota 27. května
Návštěvní doba a místa prezentace 
organizací:
Sady 1. máje, Benátky: 9 - 12 hod., 
13 - 17 hod.
Vodní hrátky - rafty, koně - Benát-
ky: 9 - 12 hod., 13 - 17 hod. (koně 
do 14 hodin)
Den otevřených dveří - Hasiči, Poli-
cie ČR: 9 - 17 hod.

Den otevřených dveří na letišti 
10 - 17 hod., hlavní program 
14 -16 hod.
Pohádkové zpívání - knihovna: 
9 - 12 hod., 13 - 17 hod.
Pódiová vystoupení - Sady 1. máje:      
9 - 12 hod., 13 - 17 hod.
Země Nezemě - Sady 1. máje: 
9 - 12 hod., 13 - 17 hod.
Vyhodnocení nejlepších sportov-
ců z řad dětí a autogramiáda - letní 
divadlo v Sadech 1. máje: 10 hod.
Duhový program 
- letní divadlo v Sadech 1. máje: 
od 19 hod. (vystoupení klaunů 
s obřími duhovými bublinami, kou-
zelníka, ohnivé show)
Vstupy zdarma:
Vlastivědné muzeum v Šumperku        
8 - 12 hod.
Klášterní kostel - 9 - 12.30 hod., 
13.30 - 17 hod.
Radniční věž - 9 - 15 hod.
Rozhledna na Háji - 10 - 17 hod.

Neděle 28. května
Jsme na jedné Zemi - letní divadlo 
Sady 1. máje: 9 - 11 hod. 
(program účastníků Bambiriády 
z Polska, Slovenska a Maďarska; 
slosování vstupenek)
Slavnostní ukončení Bambiriády 
2006 Sady 1. máje, letní divadlo: 
11 hod.
Slavnostní setkání ve Vlastivědném 
muzeu - 11 -13 hod.
Vstupy zdarma:
Radniční věž - 9 - 15 hod.

OTÁZKY A ODPOVĚDI Z CO 
Co se zkouší a v kolik hodin každou první 

středu v měsíci a proč se to zkouší?

Zkouší se funkce sirén hasičského záchranného 
sboru a zkouška se provádí 

ve 12 hodin a 10 minut.

Proč se zkouší: 
Aby se zjistily  případné poruchy, které by mohly 
při mimořádné události způsobit, že nebude včas 

a řádně vyhlášen varovný signál 
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.

Aby si obyvatelé, podniky a instituce připomněli, 
jak se mají chovat v případě, že bude  vyhlášen 

varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.

Proč je nutná improvizovaná ochrana očí:
* Přes oči vnikají do těla nebezpečné látky.

* Aby se zabránilo poškození zdraví nebo smrti lidí 
po vniknutí nebezpečných látek do těla.

Jak se zajišťuje improvizovaná ochrana očí 
před zasažením nebezpečnou látkou?

Je nutné použít brýle uzavřeného typu - např. 
lyžařské, nebo motocyklové, nebo potápěčské, 
nebo plavecké. Případně je možné použít igelito-
vý sáček, přetáhnout přes hlavu a v úrovni lícních 

kostí stáhnout tkanicí nebo gumou.

Se zajímavým projektem přišla začátkem letošního roku šumperská Poradna zdraví, 
jež je součástí Zdravotního ústavu v Olomouci. Pro děti, které trápí nadváha, připra-
vila speciální redukční kurz, během něhož pomáhali lektorky dětem zhubnout, a to 
zábavnou formou se skřítkem Bumbrlínkem. Kurz, který skončil v polovině dubna, 
měl velký ohlas. Poradna tak již plánuje jeho „reprízu“ letos na podzim.  Foto: -zk-

BAMBIRIÁDA 2006 - PROGRAM
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
20.5. ve 20 hodin ve velkém sále DK Celostátní setkání seniorů řeckých   
 obcí - Řecká zábava
21.5. v 15 hodin ve velkém sále DK Eva a Vašek
8.6. ve 20 hodin v Pavlínině dvoře No Name + Optimik
Bližší informace: tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, předprodej vstupenek - tel.
č. 583 214 279 (od 14 do 18 hod.), www.dk sumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň Pavel Korbička - PLASTORY 
 Výstava potrvá do 18. června.
Galerie Václava Hollara Blanka Bohdanová  - Krajinami duše 
 Výstava potrvá do 4. června. 
Rytířský sál Jsme Řekové Výstava potrvá do 25. června.
 Expedice Džandavlattepa 2002 - 2005 
 Výstava potrvá do 6. června.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel Proměny klášterního kostela  
 Výstava fotografi í
 Výtvarná dílna rodiny Kutzerů 
 Výstava potrvá do 18. června.
Koncerty ve VM: 17.5. - Módní přehlídka Dětský klíč, 18.5. - přednáška, 23.5. - 
koncert ZUŠ, 24.5. -  koncert ZUŠ, 30.5. - koncert ZUŠ
Koncerty v kostele:  19.5. ve 20 hod. - Jaroslav Hutka
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je ote-
vřeno: Út - Pá 9 - 12, 12.30 - 17 hod., So 9 - 13 hod., Ne 13.15 - 17 hod.

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka Dalibor Smutný - Mezzotinty Výstava potrvá do 4. června.
Divadlo Šumperk Jiří Pěkný - Kresby
 Kazimierz Staszkow - Nysa ve fotografi ích 
 Výstava bude zahájena 2.6. v 18 hodin a potrvá do 30.6.
Městská knihovna VAPE v knihovně - Petr Válek 
 Výstava potrvá do 24. května.
 Anna Zych: Člověk - čas - prostor Výstava polské výtvarnice, 
  která bude zahájena 1.6. v 17 hodin, potrvá do 31.7. 
 Polské děti ilustrují české pohádky Výstava bude zahájena  
 1.6. v 10 hodin a potrvá do 31. srpna. 

FILMY
Kino Oko
17.5. jen v 16 hodin Divočina, USA  Hrajeme pro děti
17.5. jen v 17.45 hodin V jako Vendeta, USA, Německo
17.5. jen ve 20.15 hodin Match Point - Hra osudu, Velká Británie, 
 Lucembursko  Artvečer
18.-21.5. v 17.30 a ve 20 hodin Mission: Impossible III, USA
22.-23.5. jen v 18 hodin Indián a sestřička, ČR  Ozvěny Febiofestu
22.-23.5. jen ve 20 hodin Mission: Impossible III, USA
24.5. jen v 17.30 hodin Mission: Impossible III, USA
24.5. jen ve 20 hodin Faktótum, USA
25.-26.5. v 17.30 a ve 20 hodin X-Men: Poslední vzdor, USA  Premiéra!
27.-28.5. jen v 17.30 hodin Zkrocená hora, USA
27.-28.5. jen ve 20 hodin X-Men: Poslední vzdor, USA  Premiéra!
29.-31.5. jen v 17.30 hodin X-Men: Poslední vzdor, USA  Premiéra!
29.-31.5. jen ve 20 hodin Spojenec, USA 
1.-4.6. jen v 16 hodin Bambi 2, USA  Hrajeme pro děti
1.-4.6. v 17.30 a ve 20.15 hodin Šifra mistra Leonarda, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

Art kino
18.5. v 19 hodin v D 123 Luk, Japonsko 2005
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz, www.spkakce.com

VILA DORIS
17.4. od 15 hodin v učebně VT  Brouzdání po Internetu
18.5. ve 14.30 hodin sraz na Krásném Odyssea - duatlon (běh - kolo - běh)
18.5. v 18.30 hodin v sále Vily Doris  Via Lucis - „I města mají duši a vši“
18.5. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 - „Internet a e-mail“
19.5. od 16 hodin v ateliéru Tvořivé pátky ve Vile - Keramika
22.5. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové 
ve Vile Doris gramotnosti 2006 - „Jak na PC“
25.-28.5. Bambiriáda
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
18.5. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce   
23.5. od 16 hodin Klub fi latelistů
25.5. od 14 hodin Setkání členů městského svazu DIA
1.6. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce   
Každé pondělí od 9.30 do 17 hod.,  Mateřské centrum
každé úterý od 9.30 do 13 hod. 
Každé úterý od 16 hod.  Plavání batolat
na bazéně v Zábřeze
Každou středu od 15 do 16 hod. Mateřské centrum 
 Cvičení pro děti od 2,5 do 4 let
Každý čtvrtek a každý pátek  Mateřské centrum - Cvičeníčko
od 9.30 hod.
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou, 
tel.č. 732 561 061.

DIVADLO ŠUMPERK
20.5. v 19.30 hodin Limonádový Joe  VK, X
25.5. v 17 hodin Kachna na pomerančích  VK, X
26.5. v 19.30 hodin Švédský stůl   Klubové představení    VK 
27.5. v 19.30 hodin Zlaté jezero   Pražská div. agent.  P, VK
31.5. v 19.30 hodin Krysař  VK, X
3.6. v 19.30 hodin Limonádový Joe  Derniéra   VK, X
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

18.-20.5. Gurmán Club: Staročeská kuchyně
19.5. ve 20 hodin v klášterním kostele Jaroslav Hutka  Live koncert
26.5. ve 21 hodin  Sioux  Live koncert
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

DŮM KULTURY

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Každé pondělí vždy od 10 hodin Trénink paměti pro seniory
26.5. od 14 hodin Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

MUSIC MACHINE

DDM U RADNICE
17.5. od 16 hodin v herně TTC  Pojď si pinknout
v býv. kasárnách
17.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Šablona, tisk  Zdobení papíru a textilu
20.5. od 14 hodin v tělocvičně v Loučné Tygr Aerobic Maraton
24.5. v 15.30 hodin v 1. patře DDM Pro bystré hlavičky  Od 8 let
24.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Sarongy, šály, šátky
26.5. v Sadech 1. máje Bambiriáda
27.5. v Praze Mistrovství ČR SAMC
29.5. od 14 hodin v učebně DDM PC - Internet v DDM U radnice  
 Volný přístup
30.5. od 18 hodin v tělocvičně SOUŽ Florbal pro muže
31.5. od 16 hodin v herně TTC  Stolní tenis pro zájemce
v býv. kasárnách
31.5. od 16 hodin v ateliéru DDM Pletení z pedigu
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.czKOTELNA

19.5. ve 21 hodin Jaksi Taksi
Bližší informace www.kotelnainfo.cz

Čtvrtek 18. května - Mezinárodní den muzeí a galerií - volný vstup 
do Vlastivědného muzea a do klášterního kostela
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Půjčovna pro dospělé
Knihovna na ul. 17. listopadu Knihovna Sever

Půjčovna pro mládež
8 – 11   12 – 18

zavřeno
8 – 11   12 - 18

8 – 12

12 – 17
zavřeno
12 - 17
8 - 12

10 – 12  13 – 18
zavřeno

10 – 12  13 – 18
zavřeno

po, út, st,
čtvrtek
pátek

sobota

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.       
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku (září – červen)

Šumperští skauti srdečně zvou všechny děti i rodiče na

Pohádkový les - Cesta časem
v sobotu  20. května od 9 do 17 hodin

Startuje se na „Kotli“ (nad „učňovskou školou“)
Vstupné dobrovolné

Za velmi deštivého počasí se akce nekoná!

Na svém zasedání ve čtvrtek 11. květ-   
na schválila Rada města Šumperka 
absolutním počtem hlasů (výsledek 
hlasování 9:0:0) následující prohláše-
ní k „Zákonu o veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických zařízeních“, 
které zaslala všem poslancům Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR.

Vážené paní poslankyně, vážení páni 
poslanci!

S jistým neklidem již několik měsí-
ců sledujeme pohyb výše uvedeného 
zákona mezi Poslaneckou sněmovnou, 
Senátem a nyní i prezidentskou kance-
láří. Z mediálních vyjádření některých 
vládních činitelů vyvozujeme, že jste 
připraveni zákon „přehlasovat“, a tím 
spustit nepředvídatelný a nekontrolo-
vatelný sled událostí nejen v Šumper-
ku, ale i v rozsáhlém regionu, ve kterém 
žije více než sto tisíc lidí. 

Žádáme vás, abyste vše ještě jed-
nou uvážili a pro zákon v navrhované 
podobě (sněmovní tisk číslo 810/11) 
nehlasovali! Zcela správně se ptáte, kde 
bereme troufalost k takovému vyjádře-
ní. Naše zdůvodnění jsme shrnuli do 
následujících bodů:

1. Podle návrhu zákona nebude 
v Šumperku ani na území okresu od 
1.1. 2008, tedy za osmnáct měsíců, 
existovat žádná nemocnice, ve které by 
bylo jiné než akutní ošetření hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění.

2. Nejbližší nemocnice pro jiné než 
akutní zákroky bude vzdálena šedesát 
kilometrů od Šumperka, sto kilome-
trů od okrajových částí šumperského 
okresu.

3. Český stát rozhodl o privatizaci 
nemocnice v roce 1993. Máme-li být 
kvůli tomu trestáni, je třeba říci, že za 
to více než sto tisíc občanů regionu ani 
vedení města v roce 2006 nemůže.

4. V letech 2000 - 2002 jsme se snažili 
ve spolupráci se zbytkovou  Nemocni-
cí s poliklinikou a bývalými vlastníky 
Nemocnice Šumperk, spol. s.r.o. o pře-
vedení nemocnice na stát. Tento proces 
stál dva roky práce a stovky tisíc korun 
za právní služby Ministerstvo zdravot-
nictví, město, Nemocnici s poliklini-
kou i Nemocnici Šumperk, spol. s.r.o. 
Jednání vedl náměstek Pohanka, který 
celou akci ukončil v květnu 2002, ve 
chvíli, kdy bylo vše připraveno, s jedi-
ným vysvětlením, že se blíží volby! Po 
volbách se s námi skutečně na Minis-
terstvu zdravotnictví již nikdo nebavil.

Tento projekt, který nabízel nemoc-
nici státu, byl z úrovně státu ODMÍT-
NUT!

Rozhodli jsme se tedy jít jinou cestou 
a být nápomocni vyřešení problemati-
ky v nemocnici (tři vlastníci majetku, 
komplikované smluvní vztahy - vše se 
promítalo do ekonomické situace). Po 
dohodě s Olomouckým krajem jsme 

majetkově převzali operační pavilony, 
uzavřeli nájemní smlouvu s novým 
provozovatelem, který se dnes jmenuje 
„Šumperská nemocnice a.s.“.

Od  chvíle, kdy se tato společnost 
ujala reálného vlastnictví, se pracuje na 
zefektivnění a zkvalitnění péče rychlým 
tempem a dle našeho názoru nemocni-
ce může sloužit jako pilotní projekt 
„efektivní práce v nemocnici okresního 
typu“ a také pilotní projekt spoluprá-
ce mezi provozovatelem nemocnice 
a městem.

5. Velmi nás zaráží a připadá nám 
v demokratickém státě neuvěřitelné, že 
za celou dobu přípravy a projednávání 
zákona s námi takto závažnou věc, kte-
rá se dotkne desítek tisíc lidí v našem 
regionu, nikdo nekonzultoval!

6. Pokud by mělo být důvodem 
likvidace plnohodnotné nemocnice 
v Šumperku to, že ji provozuje sou-
kromý subjekt, rádi bychom upozor-
nili, že nemocnice takto funguje třináct 
let, nikdy nepotřebovala oddlužení za 
pomoci státu. Naopak, zaplatila do stát-
ní pokladny (FNM) více než sto milio-
nů korun. Možná právě těmito penězi 
byly oddluženy státní nemocnice. Další 
desítky milionů zaplatila nemocnice na 
úrocích bankám. 

Vážené paní poslankyně, vážení páni 
poslanci.

Jsme přesvědčeni, že jde o nedoro-

zumění, které vám nebylo při projed-
návání zákona dostatečně vysvětleno. 
O tom svědčí i výrok ministra zdravot-
nictví v rozhovoru pro MF Dnes 22.4. 
2006, ve kterém MUDr. Rath říká, že 
„základní seznam byl sestaven tak, aby 
v každém okrese byla jedna nemocnice, 
vybírala se ta největší, nejlépe vybave-
ná“. Pokud jste dostali ve sněmovně 
takovou informaci, nezakládá se na 
pravdě. V okrese Šumperk, který patří 
k největším v republice, není ŽÁD-
NÁ nemocnice zařazená v seznamu, 
a pokud je nám známo, není žádná 
nemocnice zařazena ani v sousedním 
okrese Jeseník. Nejbližší nemocnice se 
tak bude nacházet 60 km od Šumperka 
a 100 km od jeho okrajových částí.

Naléhavě  proto žádáme, abyste 
odmítli zákon, který likviduje běžně 
dostupnou neakutní lékařskou péči 
v šumperské nemocnici již za 18 měsí-
ců. 

V opačném případě nám, prosím, 
odpovězte před hlasováním na otáz-
ku, kde budou ošetřeni naši občané    
1. ledna 2008 a v dalších dnech, měsí-
cích a letech! 

Argument, že stát vybuduje v regio-
nu další nemocnici, který jsme pouze 
zaslechli, snad nemůže nikdo myslet 
vážně.

 S pevnou vírou, že rozum zvítězí
 Rada města Šumperka

Rada města schválila prohlášení k zákonu o nemocnicích

Nabídka letních táborů 2006 -  DDM Vila Doris

Nezapomenutelné prázdniny (hudba, příroda, sport), 7 - 11 let, 3. - 12.7., 10 
dnů, Štědrákova Lhota, stany, vlastní spacák, 2500 Kč * Mlha přede mnou, mlha 
zamnou (záhady, dobrodružství, příroda), 8 - 15 let, 12. - 21.7., 10 dnů, Štědrá-
kova Lhota, stany, vlastní spacák, 2450 Kč * Čaroplutí (kouzla a hry), 8 - 12 let, 
21.- 30.7., 10 dnů, Štědrákova Lhota, stany, vlastní spacák, 2200 Kč * Za zvuku 
bubnů… (hudba, sport), 11 - 15 let, 30.7. - 9.8., 11 dnů, Štědrákova Lhota, stany, 
vlastní spacák, 2500 Kč * Ztracené hry se neztratí (netradiční olympijské hry), 
8 - 15 let, 9. - 18.8., 10 dnů, Štědrákova Lhota, stany, vlastní spacák, 2450 Kč * 
Palermo City (mafi ánská akce s hrami, sportem, výtvarnou i divadelní činností), 
12 - 16 let, 18. - 28.8., 11 dnů, Štědrákova Lhota, stany, vlastní spacák, 2500 Kč 
* Děsivé lesy Kaltensteinské aneb mumraj doby středověké (šermířský tábor 
s výukou základů boje), 10 - 18 let, 6. - 13.8., 8 dnů, Skorošice stany, 1700 Kč * 
Opravdové ptákoviny (ornitologie), 14 - 99 let, 21. - 25.8., 5 dnů, Malá Šťáhle, 
nutný vlastní stan, spacák a vlastní strava vlast, 500 Kč * Putování za sluníčkem 
I, II - příměstský (putování okolím Šumperka, pohyb, kultura, turistické zajíma-
vosti), 6 - 11 let, 10. - 14.7., 21. - 25.8., 5 dnů, DDM Vila Doris od 8 do 16 hod., 
620 Kč * Expedice za tajemstvím sluneční soustavy - příměstský (expedice na 
zajímavá místa s dobrodružnými hrami v okolí Šumperka), 6 - 11 let, 24. - 28.7., 
5 dnů, DDM Vila Doris od 8 do 16 hod., 620 Kč * Vzkazy skřítka Pipiho - pří-
městský (putování okolím Šumperka, hry, turistické zajímavosti), 6 - 10 let, 14. 
- 18.8., 5 dnů, DDM Vila Doris od 8 do 16 hod., 620 Kč * Netradiční angličtina 
I, II - příměstský (ve spolupráci s Jazykovým centrem 3 Connection s.r.o., pobyt 
v přírodě, sport), děti vycházející z 5. - 8. tříd, 10. - 14.7., 17. - 21.7., 5 dnů, DDM 
Vila Doris od 8 do 16 hod., 750 Kč 

Informace a přihlášky: DDM a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Vila Doris Šumperk,17. listopadu 2, Šumperk 787 01, tel. 583 214 212, 
13, 14  fax: 583 214 214, e-mail: silhanova@doris.cz, http://www.doris.cz

Skupina High Time (Celtic Rock)
Dakší krok

Ve středu 24. května od 14 do 16 hodin v letním divadle 
a přilehlém parku

Moderuje Dušan Ščambura. Na programu: Pomněnka - taneční vystoupení, 
Rachot a UON - hudba, tanec a zpěv, Senioři DD Šumperk - tanec, Lanoí, 

Alana - dětský program, SONS - Jak se žije nevidomým, ukázky sportovních 
aktivit zdravotně postižených

Akce je spolufi nancována ze státních prostředků a z prostředků Strukturálních 
fondů EU prostřednictvím SROP.

V pátek 2. června v 18 hodin v letním divadle v Sadech 1. máje 
Divadélko na okraji: 

Zdánlivě ne tak ošklivá, jak se původně zdálo
Vstupné 40 Kč
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