
Naposledy před letními prázdninami 
se sejdou v polovině června ke svému 
jednání šumperští zastupitelé. Projednat 
a schválit by měli plnění plánu investiční 
výstavby k 31. květnu a také časový plán 
a program schůzí Rady města a svých 
zasedání v  druhém pololetí letošního 
roku. Seznámí se rovněž se zprávami 
o nakládání s komunálními odpady, 
o stavu školství ve městě a o ekologické 

situaci v Šumperku. Zabývat se budou 
i průběžným hodnocením úrovně pla-
teb obyvatelstva a výnosy daní a poplat-
ků. Chybět nebudou samozřejmě ani 
další fi nanční materiály a také řada 
majetkoprávních záležitostí města. Jed-
nání Zastupitelstva města Šumperka 
začíná ve čtvrtek 15. června v 15 hodin 
v zasedací místnosti v podkroví městské 
úřadovny na Rooseveltově ulici. -red-

Zastupitelé se sejdou v půli června

Bájný a báječný dětský svět. Takové 
bylo letos motto Bambiriády. Třídenní 
akci, kterou  připravili nadšenci z téměř 
tří desítek místních i okolních nezisko-
vých organizací pracujících s dětmi 
a mládeží, patřily v Šumperku o uply-
nulém víkendu zejména Sady 1. máje. 
A navzdory nepříliš slunečnému počasí 
vykouzlilo pestré pásmo zábavných akcí 
na dětských tvářích radostné úsměvy.

Již popáté se letos Šumperk připojil 
k dalším pětadvaceti městům v repub-
lice, v nichž Bambiriáda s mottem 
„Báj(eč)ný dětský svět“ proběhla. Akce 
přitom nabídla dětem nejen různé hry, 
během nichž poznaly bájné civilizace, 
ale na jednotlivých „duhových“ stano-
vištích i výtvarné a sportovní aktivity, 
jízdu vláčkem či na raftech, hudební 
vystoupení a soutěže. Centrem veške-
rého dění byly především Sady 1. má-                 
je, ale také knihovna a rybník na 
Benátkách. Děti se dostaly zadarmo 
do Vlastivědného muzea, klášterního 
kostela, na šumperskou rozhlednu Háj, 
do Zookoutku v Městském domě dětí 
a mládeže U radnice i na radniční věž, 

v rámci Dnů otevřených dveří pak moh-
ly zavítat do Hasičského záchranného 
sboru, na Okresní ředitelství Policie ČR 
či na místní letiště. Tečkou za letošním 
„duhovým“ bambiriádním programem 
pak bylo nedělní společné vystoupení 
polských, slovenských a maďarských 
hostů na letní scéně.  Zuzana Kvapilová
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Zpravodaj naleznete i na www.rej.cz

Pošesté od pádu komunismu se letos 
utkají politické strany o křesla v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR. Před-
volební závod odstartoval před několika 
měsíci, o jeho vítězích rozhodnou obča-
né již tento víkend.

V Olomouckém kraji budou voliči 
vybírat z následujících dvaceti politic-
kých stran, hnutí a koalic, na jejichž 
seznamech je tři sta padesát šest jmen 
(v závorce jsou kromě čísla uvedena 
jména kandidátů ze Šumperka, kteří 
fi gurují na kandidátce do patnáctého 
místa, a jejich pořadová čísla): Strana 
zdravého rozumu (č. 1), Balbínova poe-
tická strana (č. 3), Právo a Spravedlnost 
- ANO tradiční rodině, NE korupci 
a kriminalitě (č. 5), Nezávislí (č. 6, Petr 
Havelka - p.č. 6), Česká pravice (č. 7), 
Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska, č. 8), Občan-
ská demokratická strana (č. 9, Ing. Petr 
Krill - p.č. 2), Česká strana sociálně 
demokratická (č. 10, PhDr. Oldřich 
Svozil - p.č. 11, RNDr. Jan Přichystal 
- p.č. 15), SNK Evropští demokraté 
(č. 11), Unie svobody - Demokratická 
unie (č. 12, Ing. Milena Kratochvílová 
- p.č. 4, Radislav Ondráček - p.č. 10), 
Pravý Blok - strana za ODVOLATEL-
NOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMA-
LIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU 
justici, REFERENDA a PŘÍMOU demo-
kracii WWW.CIBULKA.NET (č. 14, 
MUDr. Martin Chvátal - p.č. 3, Josef Frie-
dl - p.č. 5), 4 VIZE - 1. Daňový systém 
na jednom listu formátu A4. 2. Regu-
lace inovace + Vysoká kvalita = Kratší 
pracovní týden. 3. Rodinný dům pro 
každého snadněji. 4. Reklama, která 
informuje, ano, reklama, která ovlivňu-
je, ne. - www.4vize.cz. (č. 15), Morava-
né (č. 17, Mgr. Jitka Dombiová - p.č. 6), 
Strana zelených (č. 18, Ing. Jiří Urban 
- p.č. 10).  Pokračování na str. 5

K volbám zamíří lidé 
již o tomto víkendu

Do světa bájných zemí letos děti vstoupily kouzelnou bránou v parku před                
G-klubem. Zde pak dostaly bájnou duhovou kuličku a současně vytvářely z papíru 
duhového hada.  Foto: P. Kvapil
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Projekt postupné modernizace dětských hřišť v Šumperku 
odstartovala místní radnice v loňském roce, kdy dala zelenou 
obnově zanedbaného hřiště na sídlišti při Evaldově ulici. To 
se dnes pyšní umělým povrchem a oplocením a kromě veřej-
nosti ho dopoledne využívají i děti z nedaleké mateřské školy. 
V přeměně nevzhledných 
plácků v moderní plochy, 
jež umožní hrát nejrůzněj-
ší míčové hry, chce přitom 
město pokračovat i letos. 
V rozpočtu vyčlenilo na 
tento projekt devět set tisíc 
korun.

Modernizace hřiště na 
Evaldově ulici, jež při-
šla loni městskou kasu 
na osm set tisíc korun, je 
první vlaštovkou projektu 
postupné obnovy sportov-
ních plácků na místních 
sídlištích. Podniky měs-
ta Šumperka, které mají 
jejich správu na starosti, 
již připravily soupis všech 
hřišť a hracích ploch ve městě v pořadí podle důležitosti. 
„Jedním z kritérií je samozřejmě to, zda bude veřejnost daný 
prostor pro sportování i volný čas využívat. Neméně důležitý 
je rovněž přístup samotných občanů. Hřiště na Evaldově ulici 
se například opravilo na popud lidí, kteří zde bydlí. V mno-
ha případech je ale reakce zcela opačná a občané se bohužel 
obnově těchto plácků brání,“ říká ředitel Podniků města 
Šumperka Luděk Šperlich a dodává, že z vytipovaných hřišť 
musí Podniky vybrat jedno nebo dvě, jež letos projdou kom-
pletní rekonstrukcí. „Rádi bychom znali stanovisko lidí, kteří 
v daných lokalitách bydlí, ať už to bude názor kladný či zápor-
ný. Mohou nás kontaktovat písemně poštou nebo e-mailem. 
Podněty chceme během nejbližších dvou týdnů zpracovat, 
abychom se mohli do rekonstrukce vybrané plochy pustit co 
nejdříve a děti ji mohly už o prázdninách využívat,“ plánuje 
ředitel.

Na seznamu, jenž Podniky zpracovaly, se objevuje devěta-
třicet hřišť a ploch, které jsou rozděleny do tří kategorií podle 
náročnosti oprav. V „áčkové“ kategorii jsou tak například zařa-
zeny „mlatový“ plácek za domem na Finské ulici 20, prostor 

za domem na Bludovské 2, plocha za domem na Zahradní 7 či 
hřiště mezi domy na Zahradní 23 a Myslivecké 2. „V prvním 
případě bychom pouze změnili povrch na umělý, v případě 
Bludovské bychom museli upravit podkladní vrstvy, položit 
umělý povrch a hřiště oplotit. V posledních dvou případech 

bychom pak mohli prak-
ticky „okopírovat“ projekt 
hřiště na Evaldově ulici, 
včetně kombinovaného 
provozu, neboť v blízkosti 
se nacházejí mateřské ško-
ly, a část ploch navíc zaze-
lenit a umístit na ně hrací 
prvky pro děti,“ popisuje 
Šperlich, podle něhož je 
pravděpodobné, že právě 
z této kategorie se bude 
letos vybírat. „Je možné, že 
za devět set tisíc, které jsou 
v letošním roce na obno-
vu hřišť vyčleněny, se nám 
nakonec podaří zrekon-
struovat hned dvě,“ soudí 
ředitel.

V kategorii B se podle Šperlicha nacházejí hřiště, jejichž 
úprava by byla z technického hlediska značně náročná, jejich 
realizace by tak přicházela v úvahu pravděpodobně až příští 
rok. Jde například o asfaltovou plochu se značnými nerov-
nostmi mezi domy na ulici Čajkovského 34 a 44. Třetí kate-
gorie C pak zahrnuje plácky, jejichž přeměna v hrací plochu je 
otázkou budoucnosti. Patří sem například plácek za domem 
na Gagarinově ulici 8 nedaleko koupaliště nebo štěrková plo-
cha neurčitého tvaru nad společenským střediskem Sever při 
Prievidzské ulici 6. „Chceme sledovat, jak jsou tyto plochy 
využívané. To je i případ hřišť za domem na Finské 14 či mezi 
domy na Zahradní 44A a 44B. Je otázkou, zda by nebylo lepší 
zmíněné plochy zazelenit a oživit je dětskými prvky, neboť 
v dostupné vzdálenosti plánujeme rekonstrukci jiného hřiš-
tě,“ soudí ředitel Podniků města Šumperka. 

 Zuzana Kvapilová
Podněty a připomínky k modernizaci dětských hřišť 

v Šumperku lze zasílat na adresu: Podniky města Šumperka, 
a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, e-mail: sperlich@pms-
spk.cz.

Město pokračuje v modernizaci dětských hřišť
Podniky města chtějí znát názor občanů

Podobně jako hřiště na Evaldově ulici, které se dnes pyšní umělým 
povrchem a oplocením, chce místní radnice přeměnit i další nevzhledné 
plácky ve městě v moderní hrací plochy.  Foto: -pk-

Městští strážníci chytili 
půlmetrového hada

Ojedinělý případ řešili před deseti 
dny strážníci Městské policie. Na Bach-
mačské ulici se jim podařilo odchytit 
užovku hladkou, která „odpočívala“ 
v přívěsném vozíku za automobil. Prá-
vě jeho majitel policejní hlídku přivo-
lal.

„V neděli 21. května o půl třetí odpo-
ledne zavolal na linku Městské policie 
občan, že v jeho přívěsném vozíku za 
osobní automobil, který měl zaparko-
vaný na Bachmačské ulici, je asi půlme-
trový had. Vzhledem k tomu, že netušil, 
o jaký druh jde, požádal nás o pomoc,“ 
říká ředitel šumperské Městské policie 
Zdeněk Dočekal. 

Policejní hlídce, která na místo dora-
zila, se s pomocí speciální ochranné 
rukavice podařilo hada odchytit a vzá-
pětí jej předala Bořivoji Malcovi, který 
vede v Domě dětí a mládeže U radnice 
přírodovědný kroužek. V tamtím Zoo-
koutku bude neškodná užovka hladká 
hostem do doby, než ji děti z přírodo-
vědného kroužku vypustí do volné pří-
rody.   -zk-

Zítra se uzavře pro 
motoristy náměstí Míru

Na více než jeden den se zítra 
uzavře náměstí Míru u radnice, 
které obsadí během Slavností měs-
ta rytíři. Od čtvrtku 1. června od 
18 hodin až do pátku 2. června do 
desáté večerní bude celé náměstí 
pro dopravu uzavřeno, a to v úseku 
mezi křižovatkami s Radniční ulicí 
a ulicí Lužickosrbskou. 

Omezený provoz bude na náměs-
tí Míru také v sobotu 3. června, kdy 
budou okolní obce až do pozdního 
odpoledne odevzdávat v budově 
radnice volební výsledky. -zk-

Pět milionů korun mají letos ve svém rozpočtu 
vyčleněny Podniky města Šumperka na opravy chod-
níků a místních komunikací. Oproti původním plá-
nům je tato suma o rovný milion nižší. „Na vině“ je 
letošní zima, během níž musely Podniky města vydat 
na údržbu vozovek a chodníků o dva a půl milionu 
více než loni.  Místní radnice přitom vypomohla půl-
druhým milionem, zbývající  milion pak musely Pod-
niky „ušetřit“ redukcí některých naplánovaných akcí.

„Navrhli jsme vyřadit ze seznamu položení asfal-
tového koberce na Bezručově ulici, opravu panelové 
cesty na Potoční ulici a druhou etapu rekonstrukce 
chodníků na ulici Husitské,“ řekl ředitel Podniků měs-
ta Šumperka Luděk Šperlich. „Vedení města ale nevy-
loučilo možnost, že v případě příznivého pololetního 
daňového vývoje akce do rozpočtu vrátí a ještě letos 
zrealizuje,“ podotkl ředitel. Opravy se však podle něj 
letos zcela jistě dočká desítka chodníků, pět místních 
komunikací a jedna nevyhovující křižovatka.

Nový kabát tak již dostaly chodníky na ulici M.R. 
Štefánika při budově někdejšího Okresního úřadu 

a na ulici 17. listopadu. Připravuje se přeskládání 
chodníku na Dolnomlýnské ulici, nového povrchu se 
dočkají chodníky na ulicích Gen. Svobody (v úseku od 
Šumavské ulice ke Kaufl andu) a Vrchlického (v úseku 

od ul. K.H. Máchy po tamní mateřskou školu). Zrea-
lizuje se třetí etapa oprav chodníků na ulicích Jáno-
šíkově a Lidické (v úseku od autobusové zastávky po 
Horovu ulici) a také hlavního chodníku na Prievidzské 
ulici kolem areálu kotelny. „Pokud budeme mít dosta-
tek fi nancí, rádi bychom zrekonstruovali i chodník na 
Hlavní třídě směrem od obchodního domu po budo-
vu Obchodní akademie,“ uvedl Šperlich.

Stoprocentně jasno zatím nemají Podniky města 
v opravách místních komunikací. „Do kterých komuni-
kací se budeme moci pustit, ukáží až výsledky výběro-
vých řízení na dodavatele, z nichž vzejde cena. Upřesnit 
musíme také technologie oprav,“ vysvětlil ředitel. No-
vým povrchem by se podle něj měly letos pyšnit ulice 
Javoříčko vedoucí k provozovnám v zadní části, ulice 
Vojanova, Balbínova v úseku od ulice B. Němcové po 
Bří Čapků, horní část ulice Chodské a dokončit by se 
měla oprava ulice Alšovy. „Náročnou rekonstrukcí by 
měla rovněž projít nevyhovující křižovatka ulice Žižko-
vy s Puškinovou a Březinovou,“ uzavřel výčet letošních 
oprav ředitel Podniků města Šumperka. -zk-

Některé ulice a chodníky dostanou nový kabát

Chodník na ulici 17. listopadu již letos prošel rekon-
strukcí, nového kabátu se dočkají i chodníky v dalších 
částech města.  Foto: V. Valouch
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Již tento víkend čekají obyvatele Šumperka oslavy 
nejvýznamnější události v dějinách města, tzv. Šum-
perského sněmu z června roku 1490. Slavnosti měs-
ta, jež nabídnou kromě večerního průvodu městem 
a ohňostroje i bojová klání, zábavná vystoupení, histo-
rický jarmark a řadu soutěží, spojila místní radnice již 
tradičně s mezinárodním Dnem dětí a zahájením letní 
sezony ve městě. Letošní ročník se navíc nese ve zna-
mení desátého výročí vzájemného partnerství Šum-
perka a polské Nysy.

Tzv. Šumperský sněm ze 4. června roku 1490 si 
město připomíná již devátým rokem. Před více než 
pěti stoletími se totiž Šumperk stal místem setkání 
moravských a slezských stavů, jež zde po smrti uher-
ského a českého krále a markrabí moravského Matyá-
še Korvína rokovaly o zachování společného postupu 
při přijímání nového pána a svým postojem nakonec 
pomohly odvrátit rozštěpení zemí Českého království. 
Právě do středověku se budou moci přenést obyvatelé 
i návštěvníci města v pátek 2. a sobotu 3. června. 

„Letošní ročník Slavností města je výjimečný tím, 
že se nese v duchu desetiletého přátelství s Nysou. 
Delegaci z Polska čeká v pátek slavnostní podvečer 
v šumperském divadle, jehož součástí bude kulturní 
program a také vernisáž výstavy fotografi í Kazimierze 
Staskowa. Další dvě výstavy, polské výtvarnice Anny 
Zych a nysských dětí, budou již od zítřka k vidění 
v Městské knihovně a v sobotu 3. června dopoledne 
vystoupí na scéně letního divadla polský Big Band ze 
Základní umělecké školy,“ říká šumperská koordiná-
torka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová.

Centrem veškerého dění šumperských Slavností 
města jsou letos opět Sady 1. máje v prostoru letního 
divadla a na přilehlém prostranství. Dvoudenní akci 
odstartuje v pátek 2. června úderem deváté večerní prů-

vod městem, osvícený hořícími loučemi. Ten 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 
představitelé obou měst v historických kostýmech 
spolu s rytíři krátce před desátou večerní zpět do Sadů          
1. máje, kde je bude čekat slavnostní ohňostroj.

Dějištěm hlavního sněmovního veselí se prostor 
„u koně“ stane i v sobotu 3. června. Již od osmé ran-
ní zde budou jarmarečníci nabízet tradiční rukodělné 
zboží a o hodinu později odstartují na pódiu v letním 
divadle hudební a taneční vystoupení. „Kromě vystou-
pení polských hudebníků zde budou znít muzikálové 
melodie v podání dechového orchestru ZUŠ. Chy-
bět nebude ani vystoupení tanečního oddělení ZUŠ, 
mažoretek, 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“ probí-
hat soutěže a hry s rytířskou tematikou a tzv. Školič-
ka starých řemesel, v níž děti z kroužků Domu dětí 
a mládeže U radnice předvedou tradiční řemesla, jako 
je například drátkování, předení na kolovratu, zpra-
cování vlny a podobně. Krátce po poledni se pak už 
dostanou ke slovu rytířská klání, pouliční představení, 
fakírská a orientální vystoupení, ukázky výcviku rytí-
ře a jeho koně pro turnajové disciplíny středověkých 
her, vystoupení sokolníků, katovská dílna s ukázka-
mi mučících nástrojů či rytířský turnaj o Královnu 
šumperských slavností. A zapojit se budou moci opět 
i samotní diváci. „V rámci rytířských her pro děti 
a dospělé si budou moci zájemci osahat skutečné rytíř-
ské zbraně, zastřílet si na terče z historických kuší, luků 
a vrhacích seker, obléci si drátěnou košili a podobně. 
Zajímavé bude nepochybně i klání v přetahování la-
nem o soudek piva,“ míní koordinátorka cestovního 
ruchu a připomíná, že závěr Slavností města bude již 
tradičně patřit v 18 hodin závěrečnému defi lé všech 
účinkujících.

Součástí letošních Slavností města bude rovněž 
vyhodnocení výtvarné soutěže nazvané „Toulání 
kolem Šumperka - Jdeme na rozhlednu na Háji“, do 
níž se zapojí vedle děti z místních mateřských a základ-
ních škol také školáci z Nysy. O vítězi soutěže pak roz-
hodnou samotní návštěvníci oslav, kteří si v jednom 
ze stanů mohou vystavené práce prohlédnout a poté 
ohodnotit. „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 výjimečně otevřena věž 
radnice, neboť se v budově budou zpracovávat volební 
výsledky.  Zuzana Kvapilová

Slavnosti připomenou sněm i přátelství s Nysou

Součástí Slavností města je i páteční průvod rytířů 
městem na náměstí u radnice a přijetí stavů představi-
teli města.  Foto: P. Hrachovina

V plném proudu je příprava plavec-
kého areálu Aquatoll na Benátkách na 
nadcházející letní sezonu. Venkovní 
koupaliště by se přitom měla 
otevřít nejpozději v polovi-
ně června, v případě hezké-
ho počasí by však mohla být  
„pětadvacítka“ v provozu 
i dříve. Areál se tak chystá na 
zvýšený nápor milovníků vod-
ních radovánek, neboť druhé 
městské koupaliště bude nej-
méně do začátku srpna mimo 
provoz, čeká ho totiž vyfólio-
vání betonové vany bazénu.

„Letos jsme přípravě věno-
vali maximální pozornost, 
neboť Bratrušovské koupališ-
tě bude nejméně do poloviny 
prázdnin mimo provoz. Snaží-
me se tak na zvýšený nápor 
lidí co nejlépe nachystat,“ říká Luděk 
Šperlich, ředitel Podniků města Šum-
perka, jež se o plavecký areál starají. 
Nejvíc problémů podle něj každoročně 
způsobují zimní klimatické podmínky. 
Především u venkovních bazénů, kte-
ré mají nadzemní konstrukci, značně 
trpí obklady a dlažba. „Letos jsme se 
museli navíc pustit i do opravy ochozů 
a přelivových hran,“ podotýká Šperlich 
a dodává, že plánované zahájení letní-

ho provozu by však nemělo nic ohrozit. 
„Učinili jsme takové kroky, aby oprava 
obkladů, dlažeb a ochozů byla dokon-

čena co nejdříve a bazény jsme moh-
li nejpozději 15. června zpřístupnit. 
Pokud bude počasí přát, nebráníme 
se ani předčasnému zprovoznění ven-
kovního pětadvacetimetrového bazénu 
v kombinaci s koupáním ve vnitřním 
bazénu,“ zdůrazňuje ředitel. Především 
děti by pak podle něj mohly uvítat dvě 
nové atrakce, jež se objeví ve venkov-
ním brouzdališti. Kromě vodního hři-
bu o téměř dvoumetrovém průměru 

si budou moci zařádit i na skluzavce 
vysoké 2,4 metru. 

Rekonstrukce se letos nevyhne ani 
krytému bazénu. Kompletní 
„generálkou“ projdou obě 
ohřívárny, jež kromě pro-
sklených dveří dostanou také 
kvalitní nové dřevěné obkla-
dy a lavice „Bankirai“. V bazé-
nové hale se o prázdninách 
nainstaluje nové osvětlení 
s tím, že vodní plocha bude 
nasvícena odlišným barev-
ným spektrem než ochozy. 
Proměnou projdou rovněž 
vstupní prostory, kde stávají-
cí lavice nahradí nové sedáky 
a dokončí se oprava poklad-
ny. „Letos jsme navíc koupili 
moderní stroj na čištění bazé-
nu, který na rozdíl od dosud 

používaného umožní i čištění svislých 
stěn. V kotelně pak nainstalujeme nové 
zařízení na regulaci tahu,“ vypočítává 
novinky Šperlich, podle něhož přinese 
tento krok asi osmiprocentní úsporu ve 
spotřebě plynu. Opravy ve vnitřní části 
koupaliště jsou podle ředitele Podniků 
města naplánovány tak, aby v závěru 
léta nic nebránilo kombinovanému 
provozu vnitřního a venkovních bazé-
nů. -zk-

Benátky se chystají na letní sezonu

Zatímco opravy venkovních bazénů již fi nišují, prostory vnitřní-
ho krytého bazénu rekonstrukce teprve čeká.                Foto: -pk-

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

ul. M
.R. Štefánika
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Nové obchodní centrum vyrostlo 
na pozemcích za Kaufl andem

Nové nákupní centrum s parkovištěm vyrostlo během 
několika měsíců v prostoru za šumperským Kaufl an-
dem při Vítězné ulici. Na pozemcích, kde v minulosti 
stávaly garáže pro techniku sovětské armády, ho vysta-
věla chomutovská společnost Sallerova výstavba, která 
nové obchodní prostory pronajala pěti fi rmám. Ty zde 
od minulého týdne nabízejí elektrospotřebiče (Okay), 
nábytek (Jysk), sportovní vybavení (Sportissimo), obuv 
(Deichmann) a oděvy (Takko). -zk-

Děti předváděly na přehlídce 
své vlastní modely

Neobvyklou akcí ožila v polovině května výstavní 
síň šumperského Vlastivědného muzea. Obecně pro-
spěšná společnost Dětský klíč Šumperk zde již pošesté 
uspořádala módní přehlídku, jejíž výtěžek podpoří 
žáky ze Střední školy, Základní školy a Mateřské ško-
ly Šumperk. Během dvouhodinové benefi ční akce tak 
obsadili přehlídkové molo nejen profesionální mane-
kýnky a manekýni, kteří předváděli jarní a letní kolekci 
místní prodejny Lecomb fashion a také mohelnického 
návrháře Luďka Hanáka, ale především děti ze „speci-
álky“, jež si pro tuto mimořádnou příležitost vyrobily 
originální modely.

„Cílem akce je seznámit veřejnost s problémy, 
s nimiž se určitým způsobem postižené děti setkávají, 
a také přiblížit činnost společnosti Dětský klíč,“ uved-
la předsedkyně správní rady společnosti Dětský klíč 
Věra Nedomová. Na pestrosti netradiční přehlídky 
se podle ní letos „podepsaly“ nejen kouzelné origi-
nální modely, které si malí manekýni sami vyrobili, 
ale i aktivní účast jejich starších „kolegyň“ ze základní 
školy na Hanácké ulici. „Ohlasy veřejnosti potvrzují, 

že tato akce má smysl, přestože jsme se již letos museli 
obejít bez podpory Nadace Divoké husy. Ta totiž stejné 
organizaci výtěžek benefi ční akce běžně neznásobuje. 
Je proto velkým úspěchem, že v našem případě učinila 
v minulých letech výjimku,“ vysvětlila Nedomová.

Na netradiční módní přehlídku zamířilo letos do 
šumperského muzea na dvě stě padesát lidí, na vstup-
ném se pak vybralo 12 280 Kč. Osmnácti tisíci navíc 
akci podpořili také sponzoři. Čistý výtěžek půjde na 
nákup speciálních učebnic, atlasů, encyklopedií a spe-
ciálních pomůcek pro Střední školu, Základní školu 
a Mateřskou školu Šumperk, jež vznikla loni v září 
sloučením někdejší Speciální základní a Mateřské 
školy na Třebízského ulici se Zvláštní školou na ulici 
Hanácké. -zk-

Studenti objevili 
a „oživili“ sedm studánek

Sedm původních studánek objevili a vyčistili během 
čtyřhodinového putování po značených cestách 
v lesích kolem Šumperka studentky a studenti místní 
Střední zdravotnické školy. Zapojili se tak dobrovolně 

do zajímavého projektu „Voda je základ života“, který 
vymyslela v rámci environmentální výchovy a osvěty 
jejich učitelka Zuzana Gondová.

„Plán environmentální výchovy a osvěty, jež jsou 
zaměřeny na ochranu přírody a poznávání krajiny, 
jsme připravovali prakticky celý rok. V jejím rámci 
jsme začali nejen třídit odpadový materiál, ale zaměřili 
jsme se i na čistotu vody. Vždyť to, jak se k ní chováme 
a jak ji udržíme čistou, je naší vizitkou pro sousední 
země,“ říká Zuzana Gondová, jež učí budoucí zdra-
votníky biologii. V době před druhou světovou válkou 
byla podle ní v okolí Šumperka rozsáhlá síť výletních 
cest s udržovanými studánkami. Právě po jejich sto-
pách se v úterý 23. května vydalo v rámci ekologické 
vycházky osmnáct studentek a dva studenti první-
ho a druhého ročníku místní „zdrávky“, kteří se do 
projektu s mottem Voda je základ života dobrovolně 
zapojili. 

„Jednotlivá místa nám pomohl vytipovat šumper-
ský pamětník. Některé studánky již samozřejmě dáv-
no neexistují, jako například u Tulinky. Přesto nás pře-
kvapilo, kolik „funkčních“ jsme jich nakonec našli,“ 
podotýká Gondová. Na osmikilometrovém úseku, 
který vedl převážně po modře a žlutě značených turis-
tických trasách, budoucí zdravotníci objevili a vyčistili 
sedm studánek. První z nich se přitom nachází pod 
Městským lomem, kde dříve bývalo prameniště, jež 
zásobovalo celý Šumperk. Další dvě pak vyvěrají pod 
Němcovou skálou, čtvrtá pod Městskými skalami, dvě 
u Malého lomu a poslední nad Bratrušovskou střelni-
cí. „Většinou jde o pozemky v městském lese. Možná 
by stálo za zvážení postavit nad studánkami jednodu-
ché dřevěné stříšky, které by pramen nejen chránily, 
ale současně by na studánku upozornily případné 
výletníky. Z putování po „šumperských“ studánkách 
by se tak v budoucnu mohlo stát zajímavé lákadlo pro 
turisty,“ soudí Gondová. -zk-

Komunitní plánování učinilo 
Další krok k veřejnosti

S činností organizací, které v Šumperku poskytují 
sociální služby a jež se zapojily do tzv. Komunitního 
plánování ve městě, se mohla veřejnost seznámit již na 
druhém setkání nazvaném Další krok, jež proběhlo ve 

středu 24. května v Sadech 1. máje u letního divadla. 
Na jeho pódiu se pod „taktovkou“ moderátora Duša-
na Ščambury během dvouhodinové akce vystřídali 
hudebníci, tanečníci, zpěváci i sportovci.

„Posláním Komunitního plánování, do něhož se 
kromě zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadava-
telů sociálních služeb může zapojit i širší veřejnost, 
je vytvářet fungující systém sociálních služeb,“ říká 
vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Radmila Kouřilová. Šumperk se podle ní do Komu-
nitního plánování sociálních služeb zapojil již v roce 
2004, v polovině loňského roku pak celý proces 
vstoupil do druhé etapy, neboť město získalo fi nance 
ze Strukturálních fondů Evropské unie a od státu ve 
výši 1,139 milionu korun.

S celým projektem seznamují jeho realizátoři veřej-
nost nejen na stránkách Šumperského zpravodaje, ale 
také na veřejných setkáních. První z nich přitom pro-
běhlo loni v listopadu, další pak letos v květnu. Během 
něj se představily děti z Pomněnky, hudební skupiny 
High Time,  Jahoda není náhoda a KIX, šumperš-
tí Senioři z Domova důchodců, občanské sdružení 
Lano, Ubytovna pro občany v nouzi, kterou provozu-
je společnost Pontis, dětská misijní organizace Awa-
na, klub pro děti a mládež Rachot a místní pobočka 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 
„Důležité je, aby si lidé sami řekli, co ve městě chtějí 
a potřebují. A tato setkání jsou jednou z cest, jak se 
veřejnosti přiblížit,“ soudí Kouřilová a prozrazuje, že 
další setkání „pod širým nebem“ by mělo proběhnout 
již letos na podzim. -zk-

V soutěži Gloria musaealis 
zabodovalo šumperské muzeum

První místo čtvrtého ročníku Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis 2005 
získalo Vlas- tivědné muzeum v Šum-
perku za stálou expozici „Z dějin 
Mo h e l n i c - ka“ v muzeu v Mohelnici. 
Za účasti zástupců Asociace muzeí 
a galerií České republiky a Minis-
terstva kultury ČR převzala 16. 
května oce- nění - sošku, 
diplom a šek na padesát 
tisíc korun - ředitelka 
šumperského muzea Marie 
Gronychová v Panthe- onu Národního 
muzea v Praze.

Druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku 
2005 získalo Muzeum Brněnska a pomyslný bronz 
pak obdrželo Vlastivědné muzeum Jesenicka. Sou-
těže, jejíž „vítězové“ jsou odměňováni u příležitosti 
květnového Mezinárodního dne muzeí a galerií, se 
letos zúčastnilo sedmadvacet muzeí.               -mb-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Studentky a studenti místní Střední zdravotnické školy 
vyčistili v rámci ekologické vycházky několik studánek. 
 Foto: -pk-

Malí manekýni si svou bezprostředností i vlastními 
modely získali srdce všech návštěvníků přehlídky.             
         Foto: -pk-

Do role nevidomých se mohli vžít všichni, kteří minulou 
středu zavítali do Sadů 1. máje       Foto: -zk-
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Na částečné nebo úplné uzavře-
ní ulic se musí v nejbližších týdnech 
a měsících připravit řidiči ve východní 
části města, v níž společnost Vodohos-
podářská zařízení Šumperk rekon-
struuje kanalizační síť. Do konce října 
tak bude zcela uzavřeno náměstí Jana 
Zajíce a od 1. do 23. června se uzavře 
křižovatka ulic Gen. Krátkého a Lidic-
ké (objížďka vedena obousměrně po 
Lidické ul., dále po Wolkerově ul., ul. 
K.H. Máchy, Husitské ul., ul. Gen. Svo-
body a po Vítězné ul.). Na jeden měsíc, 
od 1. června do 1. července, se pak čás-
tečně uzavře Bratrušovská ulice mezi 
křižovatkami s ulicemi U Sanatoria 
a Weissovou (ve směru od křižovatky 
s ul. U Sanatoria ke křižovatce s ul. 
Weissovou).

Na půl roku, a to od 14. června do 
31. prosince, se pak uzavře v této části 
města hned několik ulic. Jde o uli-
ce Pod Lesem, Pod Vyhlídkou a ulici 
Gen. Krátkého mezi křižovatkami 
s Lidickou ulicí  a ulicí Weissovou 
(objížďka vedena obousměrně po 
Vítězné ul. a Reissově ul).

Úplné uzavírky místních komuni-
kací v Šumperku:

Do 31.10. - nám. Jana Zajíce *         
1. - 23.6.: křižovatka ul. Gen. Krát-
kého s Lidickou ul. * 14.6. - 31.12.: 
ul. Pod Lesem, ul. Pod Vyhlídkou, 
ul. Gen. Krátkého mezi křižovatkami 
s Lidickou ul. a Weissovou ul.

Částečná uzavírka místních komu-
nikací v Šumperku:

1.6. - 1.7.: Bratrušovská ul. mezi 
křižovatkami s ul. U Sanatoria a Reis-
sovou ul.

Náhradní zastávky autobusové 
linky MHD č. 3 a ranní linky č. 5: do 
11. června jsou mimo provoz zastáv-
ky na ul. Gen. Krátkého, učňovská 
škola a na ul. Reissova 27. Objížďka 
vede od autobusové zastávky Lidic-
ká 13 na náhradní dočasnou zastáv-
ku na Lidické ulici na rohu u COP 
a dále po ulicích Vítězné, Bratrušov-
ské, U Sanatoria na druhou náhradní 
zastávku na Riegrově ulici. MHD pak 
dále pokračuje podle jízdního řádu 
na ulici Jiřího z Poděbrad. Čas uvede-
ných spojů se nemění.  redakce

Rekonstrukce kanalizace uzavřela některé ulice
K volbám zamíří lidé již o tomto víkendu

Pokračování ze strany 1
Na seznamu jsou dále: Komunis-

tická strana Čech a Moravy (č. 20), 
Koalice pro Českou republiku (č. 21), 
Národní strana (č. 22), Křesťanská 
a demokratická unie - Československá 
strana lidová (č. 24, Ing. Ivo Vykydal 
- p.č. 2), Nezávislí demokraté (před-
seda V. Železný, č. 25, Miroslav Horá-
ček - p.č. 9) a Strana rovnost šancí 
(č. 26). Podle volebního zákona číslo 
247 z roku 1995 přitom může volič po 
předložení platného občanského prů-
kazu či cestovního pasu odevzdat hlas 
pouze jednomu kandidujícímu sub-
jektu a na této kandidátce bude moci 
dát tzv. preferenční hlasy dvěma oso-
bám. „To znamená, že do obálky může 
volič vložit pouze jeden hlasovací lístek 
a na něm zakroužkovat pořadová čísla 
maximálně dvou kandidátů. Těmito 
preferenčními hlasy tak posune politi-
ky na první dvě místa na kandidátce. 
Na jakoukoliv jinou úpravu nebude 
brán zřetel,“ vysvětluje vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí šumperského Měst-
ského úřadu Vlasta Vitásková.

Volby do Poslanecké sněmovny 
budou v Šumperku, stejně jako na 

ostatních místech v republice, pro-
bíhat v pátek 2. června od 14 do 22 
hodin a v sobotu 3. června od 8 do 14 
hodin. Během nich bude město opět 
rozděleno na třicet volebních okrsků. 
„U tří okrsků letos došlo ke změně 
jejich sídla. Vzhledem k probíhající 
rekonstrukci tzv. východního křídla 
Pavlínina dvora jsme přesunuli voleb-
ní místnost okrsku číslo 12 z G-klu-
bu do nedaleké Obchodní akademie. 
Lidé z okrsku číslo 17 pak nezamíří 
do knihovny, ale do zasedací místnosti 
v přístavbě městské úřadovny na Jese-
nické ulici, a volební 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 čle-
ny mimo jiné delegovaly jednotlivé 
volební strany. Komise budou převáž-
ně pětičlenné, pouze v okrsku číslo 
23, který zahrnuje i místní nemocnici, 
bude členů sedm. 

Šumperk bude navíc zpracovávat 
i výsledky dalších čtyřiapadesáti okrs-
ků pro okolní obce. -zk-

Neopakovatelnou atmosférou ožije v polovině 
června šumperská letní scéna v Sadech 1. máje. Ta 
se od pátku 16. do pondělí 19. června stane dějištěm 
tradičního festivalu, známého mezi veřejností coby 
Divadlo v parku, při jehož příležitosti se do města sje-
dou profesionální divadelní soubory z celé republiky.

Již třináctý ročník festivalu, který pořádá Divadlo 
Šumperk ve spolupráci s místním Domem kultury, 
zahájí v pátek 16. června ztřeštěná komedie Pozvání 
na večírek v podání osvědčených bavičů pražského 
Divadla Skelet v čele s Pavlem Trávníčkem. Spolu 
s ním se představí Roman Vojtek, Václav Mareš, Jana 
Švandová, Světlana Nálepková a Daniela Šinkorová. 
O den později, v sobotu 17. června, zavítá do Šum-
perka pražská AP - Prosper s úsměvnou konverzační 
komedií o randění přes dveře, o vyřizování si účtů 
s mužským pokolením a o naději, kterou nezastaví 
ani zamčené dveře. Ve hře Dveře, aneb pane vy jste 
náhoda, jež pojednává o tom, co se stane, když vás 
opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než 
vaše dcera, a když i vaše dcera začne mít touhy odpou-
tat se od rodinného krbu a zkusit si svou vlastní cestu, 
když se vám práce stane rutinou, když máte prostě 
pocit, že se nic nedaří - a pak se však jednoho veče-
ra ozve zaklepání na dveře a jakýsi muž hledá paní 
Boučkovou, uvidí diváci Jitku Smutnou, Jana Hartla 
a Janu Strykovou.

Neděle 18. června bude patřit domácímu sou-
boru a jeho komedii o manželském čtyřúhelníku 
a o nedorozuměních se šťastným koncem Kachna na 
pomerančích. Festival pak uzavře v pondělí 19. červ-
na Těšínské divadlo s kasovním trhákem Michaela 
Cooneyho Habaďůra o tom, jak lze pohodlně žít na 
státní útraty. Veřejnost se tak může těšit na komedii 
plnou spletitých situací, kde každá postava, která při-
chází na jeviště, s sebou přináší nečekané zápletky, jež 
nakonec vyústí do překvapivé pointy.

Všechna představení začínají úderem deváté hodi-
ny večerní v letním divadle u Vily Doris. V případě 

špatného počasí se představení budou konat v šum-
perském divadle vždy ve 21 hodin. Vstupenky jsou 
k dostání v divadelním předprodeji nebo v předpro-
deji Domu kultury. Zuzana Kvapilová

Program - Divadlo v parku 16. - 19. června
Pátek 16. června ve 21 hodin

Pozvání na večírek, Divadlo Skelet Praha, 
vstupné 150 Kč

Sobota 17. června ve 21 hodin
Dveře, aneb pane vy jste náhoda, 

AP - Prosper Praha, 
vstupné 150 Kč

Neděle 18. června ve 21 hodin
Kachna na pomerančích, Divadlo Šumperk, 

vstupné 100 Kč

Pondělí 19. června ve 21.00 hodin
Habaďůra, Těšínské divadlo, Český Těšín, 

vstupné 120 Kč

Divadelníci obsadí letní scénu
Zápis dětí prvních, druhých a třetích tříd školní-

ho roku 2006/2007 do Šumperského dětského sboru 
bude probíhat v úterý 13. června od 13 do 16 hodin, 
ve stejný čas i ve středu 14. června a ve čtvrtek              
15. června pak v době od 15 do 18 hodin, a to ve 
zkušebně Šumperského dětského sboru ve druhém 
patře Základní umělecké školy v Šumperku na Žero-
tínově ulici 11. Děti by měly zazpívat jednu, případně 
budou-li chtít i dvě lidové písničky. Bližší informace 
o sboru lze získat na adrese www.motyli-sumperk.cz.

Pokud se nemůžete rozhodnout, přijďte si poslech-
nout naše zpívání. Nejmenší zpěváčky, Růžové děti, 
uslyší malí posluchači šumperských mateřských 
školna koncertech ve výstavní síni muzea ve dnech 
12. a 13. června. Mladší děti, Barevné děti a Pla-
meňáci, vystoupí ve stejných prostorách ve středu        
14. června v 18 hodin. Starší zpěváci, Motýli, pak 
pořádají ve středu 28. června v 18 hodin v klášter-
ním kostele koncert ve prospěch dětského fondu 
OSN UNICEF. Na setkání s Vámi se těší 

 Helena Brožová ml. a Tomáš Motýl, 
 sbormistři Šumperského dětského sboru

Šumperský dětský sbor 
přijímá nové zpěváčky

V neděli večer se divákům představí domácí soubor 
s komedií Kachna na pomerančích.  Foto: J. Kalabis

Rozhledy z radniční věže

Od 1. června pondělí - pátek, 
neděle 9 - 12 hod., 12.30 - 15 hod.

Pátek 1. června zavřeno
Sobota 17. června od 9 do 12 hod. 

a od 12.30 do 15 hod.
Bližší informace: Regionální a městské 

informační centrum Šumperk, tel.č. 
583 214 000, e-mail: icsumperk@seznam.cz, 
popř. písemně RMIC Šumperk, VM Šumperk 

Hlavní třída 22, 787 31  Šumperk.
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 Kanibalové pořádají 
republikové mistrovství  v T-ballu

Krátce ze zápisníkuKrátce ze zápisníku

Temenické hřiště šumperských baseballistů se 
poslední červnový víkend stane dějištěm Mistrovství 
České republiky mladších žáků v T-ballu, tedy stativo-
vém baseballu. Místní Kanibaly přitom vybrala jako 
pořadatele Česká baseballová asociace. Od pátku 23. 
do neděle 25. června tak bude Šumperk hostit osm 
týmů z Prahy, Brna, Olomouce, Jablonce, Blanska 
a Třebíče. Své umění samozřejmě předvedou i domá-
cí hráči. -red-

Brožura Tucet tipů pro pěší 
turistiku získala hned dvě ocenění

Hned dvě ocenění získala brožura Tucet tipů pro 
pěší turistiku, kterou začátkem letošního roku vyda-
la šumperská radnice ve spolupráci s Regionálním 
a městským informačním centrem při Vlastivěd-
ném muzeu. Kromě zvláštní ceny odborné poroty 
v kategorii informační brožura si Šumperští odváželi 
z desátého ročníku národní přehlídky propagač-
ních materiálů v cestovním ruchu, jenž proběhl 23. 
a 24. května v Písku, i pomyslné „zlato“ od odborné 
veřejnosti, která během přehlídky hodnotila všechny 
materiály přihlášené do soutěže.

Osmadvacetistránkový propagační materiál kromě 
textové části obsahuje schématické a informační map-
ky ke dvanácti vybraným trasám, z nichž čtyři jsou 
určeny pro rodinné výlety a rekreační turisty a zbý-
vající okruhy zahrnují trasy středně až velmi náročné, 
dále možnosti občerstvení,  řadu fotografi í a rovněž 
přehled podrobných map. Tucet tipů pro pěší turisti-
ku je k dostání ve čtyřech jazykových verzích v infor-
macích v historické budově radnice na náměstí Míru 
a také v Regionálním a městském informačním cent-
ru ve Vlastivědném muzeu. Česká verze se prodává za 
pětatřicet korun, za texty v němčině, angličtině a pol-
štině zaplatí turisté o deset korun více.   -zk-

Zájemci si mohou zasoutěžit ve 
fl orbalovém svatojánském turnaji

Amatérský fl orbalový turnaj letos chystají organi-
zátoři červnových tzv. Velkolosinských svatojánských 
slavností. Odehraje se v sobotu 24. června od 10 do 16 
hodin na asfaltovém hřišti za Základní školou ve Vel-
kých Losinách a své síly si v něm mohou změřit ama-
térské týmy nejen z Losin, ale celého širokého okolí.

Zájemci (týmy 3 + 1) se mohou do soutěže přihlá-
sit již nyní, a to do 17. června u hlavní organizátorky 
turnaje Ivany Köhlerové, e-mail Ivana.Keler@seznam.
cz, nebo v den konání turnaje v 9.30 hodin přímo na 
místě. Pro ty, kteří nemají potřebné vybavení (hole), 
budou nachystány dvě sady k zapůjčení. -red-

Ve zvládání mimořádných krizových situací si 
změřili své síly v polovině května šumperští školáci 
a středoškoláci. Soutěž, jež prověřila jejich znalosti 
z oblasti civilní ochrany, uspořádalo na základně 
civilní ochrany na Lužích oddělení bezpečnostní 
rady města ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, 
městskými policisty, dobrovolníky z civilní ochrany, 
Městem Zábřehem a oblastní pobočkou Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých. Na rozdíl od 
předchozích dvou ročníků čekaly na soutěžící letos 
hned dvě novinky.

Šestičlenná družstva ze sedmi středních a šes-
ti základních škol musela během několika hodin 
zvládnout na sedmi stanovištích úkoly, jež by činily 
problémy i mnoha dospělým. Kromě ošetření zra-
něného při dopravní nehodě a hašení požáru se 
„osmáci“ a studenti druhých ročníků snažili pomo-
ci nevidomým a imobilním lidem při evakuaci, 
zajišťovali zdravotnickou první pomoc a protiche-
mickou ochranu osob, balili evakuační zavazadlo 
a vyzkoušeli si použití hasicích přístrojů a občan-
ských radiostanic. „Letos jsme zařadili do soutěže 
dvě nová stanoviště imobilních a nevidomých. 
Pomáhat těmto lidem je totiž nutné nejen za kri-
zových situací, ale i v běžném životě,“ říká vedoucí 

oddělení bezpečnostní rady města Jiří Skrbek. Sou-
těž je podle něj určitým „zpestřením“ výuky téma-
tu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ ve 
školách. „Znalosti a schopnosti soutěžících se rok od 
roku zlepšují. Přesto je ale stále vidět, že na soustře-
děnou přípravu není na školách čas. Tato akce by jim 
v tom měla pomoci, neboť je zaměřená na konkrétní 
situace,“ podotýká Skrbek.

Letos poprvé se podle Skrbka zúčastnili dobro-
volné „záchranářské“ akce na Lužích zástupci všech 
šumperských středních škol a učilišť, ze základ-
ních škol pak chyběla pouze jedna. Každé družstvo, 
složené z velitele a pěti členů, absolvovalo praktic-
ké úkoly,  jež prověřily jeho znalosti z oblasti civil-
ní a požární ochrany. V celkovém hodnocení si tak 
ze středoškoláků nejlépe vedli budoucí zdravotníci, 
v kategorii základních škol pak zvítězili žáci ze Střed-
ní školy, Základní školy a Mateřské školy na Hanácké 

ulici. „Soutěž má mezi žáky a studenty velký ohlas, 
příští rok si ji určitě opět zopakujeme. Rád bych 
v této souvislosti poděkoval všem, kteří se na jejím 
zajištění podíleli, zejména pak letošním „nováčkům“ 
- Dušanu Ščamburovi, zástupcům místní pobočky 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
a tajemníkovi Bezpečnostní rady Města Zábřeha 
Janu Langrovi,“ zdůraznil Skrbek. -zk-

Školáci soutěžili v civilní ochraně

Tradiční součástí podzimního festivalu Blues Ali-
ve se již neodmyslitelně stal červnový Blues Aperi-
tiv, který se zaměřuje na vyhledávání nových talentů 
v oblasti blues mezi českými, slovenskými i polskými 
kapelami. A nejinak tomu bude i letos, pořadatelé 
však oproti uplynulým ročníkům přicházejí hned 
s několika novinkami.

Hlavní změnou v letošním sedmém ročníku „ape-
ritivové“ přehlídky, jejímž dějištěm bude otevřené 
prostranství Pavlínina dvora a za nepříznivého počasí 
velký sál Domu kultury, je zejména „vměstnání“ akce 
do jednoho dne, a to do soboty 10. června. Novinkou 
je rovněž udělování Ceny diváků, jež umožní vítězi 
odstartovat jeden z „jamsešnů“ Blues Alive. Vítězo-
vé Aperitivu pak již tradičně dostanou příležitost 
odstartovat listopadový Blues Alive koncertem ve 
foyer Domu kultury.

„Minulý ročník Blues Aperitivu nás opět přesvěd-
čil o smysluplnosti pořádání této soutěžní přehlídky. 
Vítězům Jakubu Kořínkovi i skupině Easy Street se 
podařilo získat srdce poroty a nakonec i návštěvníků 
Blues Alive, kam je umístění katapultovalo,“ říká pro-
dukční Domu kultury Kamil Navrátil a prozrazuje, 
že letos obdrželi pořadatelé této přehlídky jednatřicet 
demosnímků. Českých kapel se přitom přihlásilo jed-

nadvacet, slovenské čtyři a polských šest. Do Šumper-
ka se nakonec sjede 10. června deset vybraných kapel, 
aby se ucházely nejen o přízeň poroty, v níž kromě 
jiných usednou hudební publicista a dramaturg Blues 
Alive Ondřej Bezr a ředitel kulturního domu Bátory 
a pořadatel festivalu Bluestracie Tomasz Ignalski, ale 
především o možnost zahájit jeden z hlavních koncer-
tů na Blues Alive. „O tom, že půjde o zajímavou akci 
a bude co poslouchat, svědčí i složení některých kapel. 
Například osmičlenná kapela Blues 8, která nabídne 
bigbandové pojetí blues, kapela jednoho muže nebo 
Woman Blues Band  - kapela tří slečen, které rytmicky 
doplní pouze basista,“ soudí Navrátil, podle něhož se 
posluchači mohou těšit rovněž na talentovaného har-
monikáře Łukasze Rumpela, který v Polsku posbíral 
všechny možné dostupné ceny na důležitých harmoni-
kových soutěžích a na festivalu vystoupí hned se dvě-
ma kapelami. Stačí jen přijít 10. června do Pavlínina 
dvora, v němž se bude od 18 hodin letošní „bluesový 
aperitiv“ podávat. -zk-

Účastníci červnového Blues Aperitivu: 
Woman Blues Band (Pl) * Backsight * Teenage 

Beat (Pl) * Blues 8 (Sk) * Funk Corporation * Retro 
Blues * Bluesberg * Bluestouch (Sk/CZ) * Blues 

Menu (Pl) * Dr.B. Lues 

Dům kultury podává bluesový Aperitiv

Dušan Ščambura vysvětloval studentům, jak mohou 
pomoci tělesně postiženým lidem.  Foto: -zk-

Studentky se připravují na hašení požáru.  Foto: -zk-
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
8.6. ve 20 hodin v Pavlínině dvoře No Name + Optimik
10.6. od 18 hodin v Pavlínině dvoře u VM Blues Aperitiv VII.: 
Woman Blues Band(PL), Backsight, Teenage Beat (PL), Blues 8 (SK), Funk Cor-
poration, Retro Blues, Bluesberg, Bluestouch (CZ/SK), Blues Menu (PL), Dr. B. 
Blues
16.-19.6. vždy od 21 hodin  Divadlo v parku
v letním divadle v Sadech 1. máje
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.
 Pozor, vyletí ptáček Výstava o fotografování 
 bude zahájena 8.6. v 18 hodin a potrvá do 31.8.
Rytířský sál Jsme Řekové Výstava potrvá do 25. června.
 Expedice Džandavláttepa 2002 - 2005 
 Výstava potrvá do 6. června.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Koncerty ve VM:  30.5. -koncert ZUŠ, 6.6. v 18 hod. 
 - koncert Lukáše Vondráčka
Klášterní kostel Proměny klášterního kostela Výstava fotografi í
 Výtvarná dílna rodiny Kutzerů 
Koncerty a akce v kostele:  13.6. v 19 hod. -Saxofonové kvarteto Bohemia 
-Klasika Viva * Předávání maturitních vysvědčení: 1. června v 9.30 hod. - SOŠ 
železniční, stavební a památkové péče, 2. června v 9 hod. a ve 12.30 hod. - Střední 
zdravotnická škola, 16. června v 16.30 hod. - Střední průmyslová škola.
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 -Mezzotinta 
 Výstava potrvá do 4. června.
 Oldřich Smutný - Malíř z domu u vody 
 Výstava, která potrvá do 2.7., bude zahájena 7.6. v 18 hodin.
Divadlo Šumperk Kazimierz Staszkow -Nysa ve fotografi i 
 Výstava bude zahájena 2. června a potrvá do 30.6.
Městská knihovna 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
31.5. jen v 17.30 hodin X-Men: Poslední vzdor, USA  Premiéra!
31.5. jen ve 20 hodin Spojenec, USA 
1.-4.6. jen v 16 hodin Bambi 2, USA  Hrajeme pro děti
1. června vstupné zdarma. Na Den dětí vás srdečně zve do kina fi rma SHM, s.r.o., 
Šumperk.
1.-7.6. v 17.30 a ve 20.15 hodin Šifra mistra Leonarda, USA
8.-11.6. v 17 a ve 21 hodin Všechno nejlepší, ČR
8.-11.6. jen v 18.45 hodin Tristan a Isolda, VB, Německo, ČR
10.-11.6. jen v 15.30 hodin Karcoolka, USA  Hrajeme pro děti
Prvních třicet diváků, kteří si zakoupí vstupenku v předprodeji, dostane od distri-
buční společnosti SPI videokazetu.
12.-13.6. jen v 18 hodin Všechno nejlepší, ČR
12.-13.6. jen ve 20 hodin 16 bloků, USA
14.6. jen v 18 hodin Všechno nejlepší, ČR
14.6. jen ve 20 hodin Show začíná, Velká Británie  Artvečer
15.-18.6. v 17 a v 18.30 hodin Za plotem, USA
V neděli 18.5. v 17.00 hodin vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlen-
nou rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. Poděkování kina za peněžní dar na toto 
představení patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
15.-18.6. jen ve 20 hodin Scary Movie 4, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

VILA DORIS
1.6. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové
  gramotnosti 2006 -„Internet a e-mail“
3.6. od 9.30 hodin  Baseball - utkání kadetů: 
na hřišti Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Klasik - Frýdek - Místek
4.6. od 10 hodin  Baseball - utkání ml. kadetů: 
na hřišti Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Arrows Ostrava
5.6. od 15 hodin v učebně VT  Národní program počítačové  
ve Vile Doris gramotnosti 2006 - „Jak na PC“
6.6. v 18.30 hodin ve výstavní síni VM Via Lucis: 
 Lukáš Vondráček - klavírní recitál
8.6. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové  
ve Vile Doris gramotnosti 2006 - „Texty v PC“
10.6. od 11 hodin  Baseball - utkání žáků: 
na hřišti Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Arrows Ostrava
12.6. od 15 hodin v učebně VT Národní program počítačové 
 gramotnosti 2006 -„Internet a e-mail“
17.6. od 10 hodin  Baseball - utkání ml. kadetů: 
na hřišti Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Klasik - Frýdek-Místek
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
1.6. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce   
6.6. od 16 hodin Klub fi latelistů
12.-16.6. vždy od 19 hodin Hubneme do plavek
15.6. 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.
Každou středu od 15 do 16 hod. Mateřské centrum 
 Cvičení pro děti od 2,5 do 4 let
Každý čtvrtek a každý pátek od 9.30 hod. Mateřské centrum - Cvičeníčko
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou, 
tel.č. 732 561 061.

DIVADLO ŠUMPERK
31.5. v 19.30 hodin Krysař  VK, X
3.6. v 19.30 hodin Limonádový Joe - derniéra  VK, X
10.6. v 19.30 hodin Kachna na pomerančích  VK, X
14.6. v 19.30 hodin Krysař - derniéra    VK, X
Divadlo v parku
16.6. ve 21 hodin Pozvání na večírek Divadlo Skelet P. Trávníčka  VK        
17.6. ve 21 hodin Dveře, aneb pane vy jste náhoda    VK
 Agentura Prosper Praha
18.6. ve 21 hodin Kachna na pomerančích Divadlo Šumperk  VK          
19.6. ve 21 hodin Habaďůra Těšínské divadlo  VK          
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

DŮM KULTURY

Vlastivědné muzeum v Šumperku srdečně zve na akci

Druhá šumperská  muzejní noc
V pátek 16. června od 20 do 24 hodin

Program: 20 -21.30 hod. - přehlídka různých typů tanců, 21 - 24 hod. 
- prohlídka expozic a výstav obohacená o  muzejní kuriozity

Divadlo Na okraji Zábřeh uvádí historickou hru

Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo
v pátek 9. června v 18 hodin v letním divadle v Sadech 1. máje

Vstupné 40 Kč

Sbor Českobratrské církve evangelické zve veřejnost na
Slavnostní koncert pořádaný k 60. výročí 

trvání sboru ČCE v Šumperku
v neděli 4. června ve 14 hodin v evangelickém kostele v Šumperku

Účinkovat budou učitelé a žáci konzervatoře EA Kroměříž a uvedou skladby 
významných světových skladatelů (A. Dvořák, F. Mändelsson - Bartholdy, J.S. 

Bach, F. Schubert, A. Vivaldi, J. Pezel, J. Pachelbel, J. Alain, H. Purcell).
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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)

DDM Vila Doris a PC Šumperk uvádějí pořad z cyklu komorních pořadů 
Via Lucis

Klavírní recitál Lukáše Vondráčka, 
sólisty Filharmonie Hradec Králové

Úterý 6. června v 18.30 hodin ve výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku
Program: W.A. Mozart, F. Chopin F. Liszt,  B. Smetana 

Jako host vystoupí Josef Špaček (housle) 
Vstupenky na koncert v ceně 70 Kč (mládež a důchodci 40 Kč) si lze zakoupit, 
případně rezervovat ve Vile Doris, J. Švecová, tel.č. 583 214 212, 731 186 053, 

svecova@doris.cz 

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA 2006 - PROGRAM

Pátek 2. června  v Sadech 1. máje a na nám. Míru u radnice
21 hodin zahájení slavností v Sadech 1. máje „u koně“
 seřazení průvodu, který projde městem k radnici
21.15 hodin slavnostní ceremonie u radnice, přijetí polské delegace a rytířů
21.30 hodin ohňová show
21.45 hodin průvod osvícený loučemi se vrací do Sadů 1. máje
22.10 hodin ohňostroj v Sadech 1. máje „u koně“

Sobota 3. června v Sadech 1. máje na prostranství za Vilou Doris
10 hodin úvodní defi lé rytířů
10.30 hodin pohádka pro malé a nejmenší

Sobota 3. června v Sadech 1. máje v letním divadle
9 -12.30 hodin mažoretky, dechový orchestr ZUŠ, taneční vystoupení 
  ZUŠ, taneční skupina Tornádo - DDM U radnice, 
  módní přehlídka - DDM U radnice
10.30 hodin   vystoupení polské hudební skupiny

Sobota 3. června v Sadech 1. máje na pódiu a ostatních scénách
12.30 -18.00 hodin pásmo denních produkcí různých žánrů, historické 
a lidové písničky, šermířská vystoupení, sokolníci - ukázky letů a výcviku 
dravců, historické a lidové písničky, rytířské dovednosti jezdce a jeho koně, 
fakíři - orientální tanečnice, plivači a polykači ohně, rytířský turnaj o krá-
lovnu slavností, historické a lidové písničky, šumperské klání - přetahování 
lana o soudek piva - zábavná soutěž pro veřejnost, žoldnéři, ukázky tradič-
ních řemesel
18.00 hodin slavnostní zakončení slavností a předání cen vítězům

Po celý den 
HISTORICKÝ JARMARK

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
ŠKOLIČKA STARÝCH ŘEMESEL - předvádějí děti z DDM u radnice pod 

vedením Milady Sobkové a Petry Umbrové
VÝTVARNÁ SOUTĚZ DĚTÍ ŠUMPERSKÝCH ŠKOL

DDM U RADNICE
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
1.6. od 17 hodin ve Vlastivědném muzeu Sarong, šátek
3.6. od 9 do 14 hodin v Sadech 1. máje Slavnosti města 
 Školička starých řemesel
7.6. v 15.30 hodin v 1. patře DDM Hlavolamy, křížovky  Od 8 let
8.6. od 15 hodin v technické dílně DDM Železniční modelářství
14.6. v 15.30 hodin v 1. patře DDM Pro bystré hlavičky  Od 8 let
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
Každé pondělí vždy od 10 hodin Trénink paměti pro seniory
9.6. od 14 hodin Hrají Staří kamarádi
15.6. od 14 hodin Liga proti rakovině
Po domluvě Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

10.6. ve 24 hodin Blues Aperitiv - Jam session  Live
16.6. ve 20 hodin Music Machine Summer Start: 
u klášterního kostela Kaya Cvrk - Headache - Rampus  Live
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

MUSIC MACHINE

Již potřinácté se sjedou nejlepší 
bikeři v krásném prostředí lázní Vel-
ké Losiny a nejbližším okolí. V sobotu                
3. a neděli 4. června se zde opět pojede 
Český pohár horských kol Grand Prix 
DAMA sport, letos navíc s některými 
novinkami. 

Letošní hlavní změnou je podle ředi-
tele závodu Ivana Vavříka rozdělení 
závodu do dvou dnů. Dvoudenní akci 
tak odstartuje v sobotu klasika - závod 
v cross country. „Po loňské zkušenosti 
se opět vracíme do původního směru, 
takže se startuje ve směru na Žárovou,“ 
říká Vavřík a dodává, že hlavní novin-
kou je nedělní závod, tzv. půlmaraton 
o délce dvaačtyřicet kilometrů, který 
je určen především pro širokou nere-
gistrovanou veřejnost. „Je zde samo-
zřejmě i kategorie pro elitní závodní-
ky, v níž pojede i naše závodnice Jana 
Barešová z SK Salith - SUMTEX, která 
v předešlých závodech Českého poháru 
obsadila druhé a čtvrté místo,“ prozra-
zuje ředitel závodu.

Chybět letos nebudou ani populár-
ní závody dětí a odrážedel, které jsou 
naplánovány na sobotní dopoledne, 
výstava automobilů, hudební produkce 

a v neposlední řadě i tombola. „Hlav-
ní cenou je opět kvalitní horské kolo 
věnované fi rmou KTM. Losování tom-
boly proběhne v neděli při vyhlášení 
půlmaratonu kolem půl třetí odpoled-
ne. Ze sobotního závodu, kde se jede 
o body do světového poháru, navíc 
pořídí Česká televize dvacetiminutový 
záznam,“ doplňuje Vavříka manažer 
závodu Jaroslav Ondráček. -zk-

Časový rozpis: 
sobota 3. června - cross country:

9 hod.- start předžáci 7 - 9 let, 9.30 
hod. - předžáci 5 - 6 let, 9.45 hod. děti do 
5 let - odrážedla, 10.05 hod. žáci a žáky-
ně II (13 - 14 let), žáci a žákyně I (10 - 12 
let), kadetky, 11 hod. kadeti, 12.30 hod. 
junioři, juniorky, ženy, 15 hod.  muži 
Elita, muži Open, 17 hod. Vyhlášení 

výsledků
Časový rozpis: 

neděle 4. června - půlmaraton
11 hod. - start kategorie Elita, kate-

gorie bez licence: junioři a juniorky 
17 - 18 let, muži a ženy Open, masters 
M30 - 30 a více let, masters M40 - 40 
a více let, asi ve 14.30 hod. - vyhlášení 

a losování tomboly  

Horská kola se sjedou do Losin

Již tradičně se měsíc červen nese na 
Základní umělecké škole v Šumper-
ku ve znamení zápisu nových žáků 
do oborů výtvarného a tanečního, jež 
škola v nadcházejícím školním roce 
2006/2007 opět otevírá. Škola přitom 
přijímá žáky a studenty všech věkových 
kategorií.

Na výtvarný obor ZUŠ Šumperk se 
mohou přihlásit žáci a studenti všech 
věkových kategorií, budoucí zájemce 
o studium na středních či vysokých 
školách s výtvarným zaměřením pak 
škola připraví k talentovým zkouškám. 

Zápis přitom probíhá v budově ZUŠ 
na Langrově ulici 34 (budova bývalých 
jeslí naproti restauraci Koruna, vchod 
branou do zahrady v sousedství lékár-
ny U krále Jiřího) do pátku 23. června 
každý den kromě čtvrtku vždy od 14 do 
18 hodin. Rovněž do pátku 23. června, 
a to denně vždy od 14 do 17 hodin, při-
jímá taneční obor, který sídlí v budově 
ZUŠ na Langrově ulici 34, do svých 
tříd děti ve věku od pěti do třinácti let. 
Bližší informace k nabízeným oborům 
lze získat v uvedených hodinách i na 
telefonním čísle 583 213 678. -red-

ZUŠ zapisuje výtvarníky a tanečníky

Znáte francouzskou národní hru petangue? Chcete si ji zahrát?
Agilní oddíl petangue Sokol Nový Malín pořádá ročně téměř deset turnajů! 

Nejbližší se koná v sobotu 3. června od desáté hodiny dopolední 
na hřišti u sokolovny v Novém Malíně.
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