
Naposledy před dvouměsíčními letní-
mi prázdninami se sejdou zítra 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 ve  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 již zítra

Do středověkého hávu se první 
červnový víkend odělo město Šum-
perk. Tradiční Slavnosti města, jež 
zahájil v pátek 2. června průvod rytí-
řů a slavnostní ceremonie před místní 
radnicí, připomněly nejvýznamnější 
událost v dějinách města, tzv. Šumper-
ský sněm z června roku 1490. Kromě 
rytířských klání, ohňostroje a zábav-
ných vystoupení nabídla dvoudenní 
akce rovněž jarmark a řadu soutěží 
pro malé i velké. Devátý ročník histo-
rické show, jež se navzdory chladnému 
počasí těšila velkému zájmu veřejnos-
ti, tak odstartoval letní sezonu ve měs-
tě a současně oslavil i desáté výročí 
vzájemného partnerství Šumperka 
a polské Nysy. -zk-

 Více informací na straně 2
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Neobvyklou charitativní akci chystá 
na zítřejší odpoledne  Dětské centrum 
Pavučinka při místním Dětském domo-
vě a Kojeneckém ústavu. Právě v zahra-
dě domova na Dolnomlýnské ulici 13 
bude ve čtvrtek 15. června probíhat 
aukce výtvarných děl dětí z dětského 
domova. V ní nabídne licitátor dvě 
desítky prací malých výtvarníků. 

„Všechny, kdo přijdou, čeká pří-
jemný letní podvečer plný umělec-
kých zážitků,“ slibuje organizátorka 
aukce Tereza Schreiberová. Akce, nad 
níž převzali záštitu členové šumperské 
hudební skupiny O5 & Radeček, podle 
ní navazuje na loňský úspěšný vánoční 
projekt Strom splněných přání. Jejím 
cílem je získat fi nance na pobyty dětí 
mimo město a drobné stavební úpravy 
v dětském domově a kojeneckém ústa-
vu.  -zk-

Aukce pomůže 
dětskému domovu

V čele průvodu osvíceného loučemi, jenž se v pátek kolem desáté večerní vydal 
z náměstí od radnice do Sadů 1. máje, kráčeli v historických kostýmech šumperský 
starosta Zdeněk Brož, polský starosta Marian Smutkiewicz a místostarosta Marek 
Zapletal.  Foto: P. Kvapil

Výsledek parlamentních voleb 
v Šumperku je srovnatelný s celorepub-
likovým. Občanští demokraté zvítězi-
li nad sociálními demokraty o téměř 
čtyři procenta, třetí skončili komunisté 
a vyrovnaný byl souboj lidovců s nováč-
kem letošních voleb - Stranou zelených. 
K urnám přitom zamířilo téměř patnáct 
tisíc občanů, což představuje volební 
účast 64,48 procenta. -zk-
 Více informací na stranách 3 a 4

V Šumperku zabodovali 
občanští demokraté
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Kouzlo dávných staletí dýchlo na obyvatele a náv-
štěvníky Šumperka první červnový víkend. Ten pat-
řil tradičním Slavnostem města, které letos spojila 
místní radnice se zahájením letní sezony a s oslavou 
desátého výročí vzájemného partnerství Šumper-
ka a polské Nysy. V pátek 2. června se tak ulicemi 
a náměstím u radnice neslo bubnování, řinčení 
zbraní i zbroje a také středověká a orientální hud-
ba. Kromě početného rytířstva se do feudálního 
šatu oděli i novodobí purkmistři a konšelé - sta-
rosta Zdeněk Brož, místostarosta Marek Zapletal 
a také první muž polské Nysy Marian Smutkiewicz. 

Na šumperském rynku společně přivítali hejtmana 
a nejvyššího správce Markrabství moravského Cti-
bora Tovačovského z Cimburka, jenž v roce 1490 
vedl poselstvo moravských a slezských stavů. Ty 
v Šumperku po smrti uherského a českého krále 
a markrabí moravského Matyáše Korvína rokova-
ly o zachování společného postupu při přijímání 
nového pána a svým postojem nakonec pomohly 
odvrátit rozštěpení zemí Českého království.

„Spolu s konšely a měšťany šumperskými a také 
purkmistrem a konšely z Nysy, kteří zde na návště-
vě prodlévají, vás vítám a předávám klíč od městské 
brány,“ obrátil se k Ctiboru Tovačovskému z Cim-
burka starosta Zdeněk Brož a vzápětí poselstvu 

symbolicky otevřel brány Šumperka. „Nechť vaše 
město vzkvétá, stejně jako přátelství s Nysou,“ rea-
goval hejtman Tovačovský. Vzápětí pak odstartovala 
historická show plná rytířských soubojů, orientál-
ních tanců a ohně. Úderem desáté večerní se průvod 
osvícený loučemi v čele se starosty obou měst vydal 
do Sadů 1. máje, kde program vyvrcholil ohňostro-
jem, doprovázeným hudbou.

Dějištěm hlavního sněmovního veselí byl prostor 
„u koně“ i v sobotu 3. června. Již od osmé ranní zde 
jarmarečníci nabízeli tradiční rukodělné zboží, na 

pódiu letního divadla se střídala hudební a taneč-
ní vystoupení s mažoretkami, břišními tanečnicemi 
a modelkami, které navzdory chladnému počasí 
předváděly pouze v plavkách sarongy. Nechyběla 
ani tzv. Školička starých řemesel, v níž děti i dospělé 
účastnice výtvarných kroužků  Domu dětí a mládeže 
U radnice předvedly tradiční řemesla, dále ukázky 
výcviku koně a dravců či hry a soutěže pro děti. Ty 
si mohly osahat skutečné rytířské zbraně, prohléd-
nout desítku dravých ptáků, včetně orla, zastřílet 
na terče z historických kuší a luků, nahlédnout do 
katovské dílny s mučícími nástroji a samozřejmě 

obdivovat udatné rytíře. Své stany totiž v rytířském 
táboře „rozbili“ Barbaři, Páni z Bludova, Šumperš-
tí rytíři a další šermířské spolky. „Kromě sto pade-
sáti vystupujících, kterým patřilo letní divadlo, se  
během dvou dnů představila další více než stovka 
účinkujících. Hlavního turnaje se přitom zúčastni-
lo dvaadvacet rytířů v brnění,“ popisuje šumperská 
koordinátorka cestovního ruchu Lenka Tkadlecová. 
„Myslím, že letos si na šumperských slavnostech 
přišel každý na své. Příští rok bychom rádi nastave-
nou laťku udrželi, případně ještě zvýšili. Půjde totiž 
o jubilejní desátý ročník, který by měl proběhnout 
na přelomu května a června,“ dodává Tkadlecová.
 Zuzana Kvapilová

Stavové a rytíři přenesli město do středověku

Na šumperském rynku pozdravili představitelé Šum-
perka a polské Nysy poselstvo moravských a slezských 
stavů a všechny poddané, kteří v pátek večer na náměstí 
zamířili.  Foto: -pk-

Souboje chrabrých rytířů se těšily velkému zájmu veřej-
nosti.           Foto: -zk-

Atrakcí, kterou ocenily zejména děti, byla ukázka výcvi-
ku dravců.         Foto: -pk-

Návštěvníci, kteří nahlédli do katovské dílny, vyzkoušeli 
na vlastní kůži středověkou torturu.  Foto: -zk-

Nejen tzv. šumperský sněm z roku 1490, ale také 
desetileté přátelství s Nysou připomněl letošní ročník 
Slavností města. Polskou delegaci přivítali představite-
lé Šumperka v pátek 2. června v místním divadle. Sou-
částí slavnostního podvečera byla mimo jiné i vernisáž 
výstavy fotografi í Kazimierze Staszkowa.

„Jsem rád, že naše přátelství je blízké a v mnoha 
ohledech neformální. Během deseti let se uskutečnilo 
obrovské množství kontaktů na hospodářské, vědecké, 
kulturní i sportovní úrovni a stovky výměnných poby-
tů. Naším přáním je, aby spolupráce vzkvétala i nadá-
le,“ řekl starosta polské Nysy Marian Smutkiewicz, 
který shrnul desetiletou historii vzájemné spolupráce 
mezi oběma městy a daroval svému šumperskému 
kolegovi Zdeňku Brožovi žezlo jako symbol vlády 
nad Nysou. Kontakty mezi oběma městy jsou podle 
Zdeňka Brože výjimečné zejména intenzitou a cha-
rakterem. „Je to dáno blízkostí, a to nejen historickou 
a geografi ckou, ale také jazykovou a lidskou. Doufám, 
že zejména posledně zmíněná se bude ještě více rozví-
jet a že padne i poslední bariéra v podobě dopravního 
spojení,“ zdůraznil starosta a předal Marianu Smutki-
ewiczovi obraz, pohár se šumperským znakem a také 
pravou slivovici. 

Po ofi ciálních proslovech a skvělém vystoupení 
hudební formace For Today pak již ředitelka Městské 
knihovny Zdeňka Daňková uvedla výstavu polského 
fotografa Kazimierze Staszkowa, jenž je od dětství spjat 
s nysským regionem. „Kazimierz patří k nadšencům, 

kteří se snaží svůj kraj a město představit. Ve fotografi i 
vychází z přesvědčení, že to nejkrásnější, co je možno  
v přírodě najít, je nedaleko. Je jenom třeba umět hledat 

a dívat se. O tom, že tento pohled může být různý, svěd-
čí i vystavené fotografi e,“ představila výstavu v divadle 
Daňková a podotkla, že s tvorbou tohoto polského 
fotografa se mohla šumperská veřejnost setkat již před 
čtyřmi lety v Městské knihovně v rámci výstavy Naše 
pohraničí. Jeho snímky se navíc objevují v řadě publi-
kací popisujících Nysu a okolí. Výstava v šumperském 
divadle přitom potrvá do konce června.

Nysu přibližují i další dvě výstavy, jež jsou v těchto 
dnech k vidění v Městské knihovně na ulici 17. listopa-
du. Ta ve spolupráci s Městskou a regionální knihov-
nou Broniewskiego v Nyse zrealizovala výstavu kreseb 
výtvarnice Anny Zych nazvanou Člověk - čas - prostor, 
jež potrvá do 31. července. V dětském oddělení pak až 
do 31. srpna vystavují polské děti své ilustrace k pohád-
kám Boženy Němcové. „Výstava vznikla díky výtvarné 
soutěži Pohádky našich přátel, kterou v loňském roce 
vyhlásilo dětské oddělení nysské knihovny u příležitos-
ti desátého výročí spolupráce s naší knihovnou. Podle 
sdělení našich kolegyň znají děti v Polsku české pohád-
ky velmi dobře, vyšla tam řada klasických i současných 
titulů. Snad najdeme příležitost, jak představit polské 
pohádky, které nám zdaleka nejsou tak známé, našim 
dětem,“ podotkla Daňková.  -zk-

Slavnosti města připomněly partnerství s Nysou

Součástí slavnostního podvečera byla mimo jiné i verni-
sáž výstavy fotografi í Kazimierze Staszkowa. Foto: -pk-
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Šumperk dal ve volbách přednost pravici
Vítězství pravice nad levicí, velkou 

volební účast a nakonec patovou situaci 
přinesly letošní parlamentní volby, kte-
ré v obcích a městech České republiky 
probíhaly 2. a 3. června. Po osmiletém 
vládnutí sociální demokracie dali voli-
či, kterých přišlo 64,47 procenta, jasně 
najevo, že chtějí změnu. Vítězem voleb 
do Sněmovny se stala opoziční ODS, 
jež získala 35,38% a v osmi krajích 
měla převahu. Ve zbývajících šesti kra-
jích, včetně Olomouckého, zabodovala 
Česká strana sociálně demokratická 
a s 32,32% skončila druhá. Velký pro-
pad ve srovnání s minulými volbami 
zaznamenala Komunistická strana Čech 
a Moravy, jež získala 12,81%, a o hlasy 
přišla také KDU - ČSL, která obdržela 
7,22%. Naopak úspěšný byl parlament-
ní „nováček“ - Strana zelených s 6,29 
procenta.

Již dnes je jasné, že do jednaosmde-
sáti sněmovních křesel usednou občan-
ští demokraté, sedmdesát čtyři obsadí 
sociální demokraté a šestadvacet komu-
nisté. Třináct mandátů pak připadne 
lidovcům a šest zeleným. Z uvedených 
čísel vyplývá, že souboj pravice s levicí 
tak díky poměrnému zastoupení skon-
čil remízou.

V Olomouckém kraji ukázaly parla-
mentní volby příklon regionu k levici. 
Na rozdíl od celostátních výsledků zde 
s 35,44 % zvítězila sociální demokracie 
před ODS, jež obdržela 30,29%. Komu-
nisté získali 14,68%, KDU - ČSL 8,26% 
a Strana zelených 5,51%. Olomoucký 
kraj tak bude ve Sněmovně zastupovat 
stejně jako v uplynulých čtyřech letech 
dvanáct poslanců, mezi nimiž je šest 
nováčků. Přímo ze Šumperka bude 
do Prahy dojíždět pouze jeden. Do 

parlamentních lavic totiž opět used-
ne někdejší starosta Petr Krill (ODS), 
lidovec Ivo Vykydal navzdory velkému 
počtu preferenčních hlasů nakonec svůj 
mandát z minulého volebního období 
neobhájil. K volebním urnám přitom 
v kraji přišlo 64,52 procenta lidí, což je 
o 5,64 procenta více než v roce 2002.

Výsledek letošních voleb v samotném 
Šumperku je na rozdíl od Olomoucké-
ho kraje srovnatelný s celorepubliko-
vým trendem. Občanské demokratické 
straně odevzdalo svůj hlas 5653 voličů 
(37,97%), v procentuálním porovnání 
jde přitom o třetí nejlepší výsledek na 
Šumpersku - více hlasů získali občanští 
demokraté jen ve Vikýřovicích a Novém 
Malíně. Sociální demokraty podpořilo 
5089 šumperských občanů (34,18%) 
a komunisty 1838 voličů (12,34%). 
Osm set dva občané volili KDU - ČSL 
(5,39%) a sedm set padesát čtyři voli-
či pak dali svůj hlas Straně zelených 
(5,06%). 

Zatímco před čtyřmi lety využilo 
svého volebního práva 13 298 občanů 
(56,2%), o prvním červnovém víkendu 
jich bylo 14 889, což představuje 64,48 
procenta. Nejméně voličů přistoupilo 
k volební urně v Městském domě dětí 
a mládeže na náměstí Míru z okrsku čís-
lo jedna - 502 z 932 občanů (53,65%), 
republikový průměr naopak překro-
čilo hned několik okrsků. V místním 
Domově důchodců tak volilo 179 z 234   
obyvatel (76,5%), do školní budovy na 
Vrchlického ulici zamířilo 687 z 919 
voličů 14. okrsku a ve spisovně Městské-
ho úřadu na ulici Bří Čapků odvolilo 627 
z 850 občanů okrsku č. 25 (73,53%).

ODS zvítězila nad sociálními demo-
kraty ve dvaadvaceti okrscích, v deseti 

případech s více než čtyřiceti procenty. 
Nejvíce v oblibě jsou přitom občanští 
demokraté u občanů bydlících v ulicích 
Kozinově, Terezínské, Husitské, Bezru-
čově, K.H. Máchy, P. Holého, Šmeralově 
a částech ulic Gen. Svobody, Revoluční, 
Žižkovy, Jánošíkovy, Puškinovy, Lidické 
a Čsl. armády (okrsek č. 12 - 44,58%), 
na celé čáře to pak ODS „projela“ u oby-
vatel místního Domova důchodců (okr-
sek č. 30 - 16,75%).

Za ČSSD „bojovali“ nejvíce již tradičně 
v okrsku č. 5 (ulice Fibichova, Kmochova, 
Erbenova, Sládkova) - 42,27%, nejméně 
pak v okrsku č. 1 - 29,2%. Komunisté 

získali nejvíce hlasů od obyvatel Domova 
důchodců - 22,34%, malou důvěru však 
mají u voličů z okrsku č. 10 - 9,1%. Lidov-
ci měli největší podporu v okrsku č. 11 
- 8,76%, pouze 2,23 procenta ale získali 
u občanů z okrsku č. 17. Nováček, Strana 
zelených, nejvíce oslovil voliče z okrsku č. 
24 - 7,63%, nejméně hlasů dostali zelení 
od občanů bydlících na ulici J. z Podě-
brad (okrsek č. 7) - 2,92%. Voliči při-
tom v Šumperku vybírali z devatenácti 
politických stran. Ze stran, které se do 
parlamentu nedostaly, nejvíce bodovali 
Evropští demokraté (1,15% z 5,06%).
 Zuzana Kvapilová

O volby do Poslanecké sněmovny byl letos v Šumperku velký zájem. Do zasedací míst-
nosti Městského úřadu na Rooseveltově ulici zamířil v pátek večer i mladý muž na 
snímku. Letošní volby pro něj byly premiérové.  Foto: P. Kvapil

Zvolení poslanci za Olomoucký kraj

ODS ................Ivan Langer, Petr Krill, Radim Fiala, 

 Zdeněk Boháč

ČSSD......................... Miloslav Vlček, Martin Tesařík,

  Jindřich Valouch, 

 Jiří Krátký, Karel Korytář

KSČM ................. Alexander Černý, Ladislav Mlčák

KDU - ČSL ..................................................... Tomáš Kvapil

Region ODS 
(%)

ČSSD 
(%)

Strana 
zelených 

(%)

KSČM
(%)

KDU - ČSL
(%)

Volební 
účast 
(%)

Česká republika 35,38 32,32 6,29 12,81 7,22 64,47

Olomoucký kraj 30,29 35,44 5,51 14,68 8,26 64,52

Šumpersko 30,45 34,32 4,56 15,46 8,56 64,79

Šumperk 37,97 34,18 5,06 12,34 5,39 64,48
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Okrsek dle seznamu voličů platných 
hlasů účast % ODS ČSSD Strana zelených KSČM KDU - ČSL

1. MDDM, 
nám. Míru 20

932 500 53,65% 238 (47,6%) 146 (29,2%) 20 (4%) 49 (9,8%) 23 (4,6%)

2. Středisko Sever, 
Temenická 5

821 520 63,34% 180 (34,6%) 179 (34,42%) 39 (7,5%) 63 (12,11%) 22 (4,23%) 

3. Středisko Sever, 
Temenická 5

682 440 64,52% 172 (39,09%) 134 (30,45%) 27 (6,13%) 60 (13.63%) 29 (6,59%)

4. VI. ZŠ, Šumavská 21 635 436 68,66% 144 (33,02%) 167 (38,3%) 14 (3,21%) 63 (14,44%) 16 (3,66%)

5. VI. ZŠ, Šumavská 21 740 492 66,49% 151 (30,69%) 208 (42,27%) 21 (4,26%) 70 (14,22%) 21 (4,26%)

6. Agritec, 
Zemědělská 16

887 564 63,59% 219 (38,82%) 186 (32,97%) 40 (7,09%) 56 (9,92%) 30 (5,31%)

7. MŠ Šumavská 15 713 445 62,41% 159 (35,73%) 156 (35,05%) 13 (2,92%) 74 (16,62%) 21 (4,71%)

8. Domov mládeže, 
U sanatoria 1

744 487 65,46% 167 (34,29%) 166 (34,08%) 19 (3,9%) 57 (11,7%) 34 (6,98%)

9. Domov důchodců, 
U sanatoria 25

784 454 57,91% 200 (44,05%) 134 (29,51%) 25 (5,5%) 48 (10,57%) 22 (4,84%)

10. SOŠ a SOU, 
Gen. Krátkého 30

768 483 62,89% 189 (39,13%) 187 (38,71%) 22 (4,55%) 44 (9,1%) 24 (4,96%)

11. MŠ, Evaldova 25 745 479 64,30% 173 (36,11%) 165 (34,44%) 19 (3,96%) 61 (12,73%) 42 (8,76%)

12. Obchodní 
akademie, Hlavní tř. 31

699 489 69,96% 218 (44,58%) 144 (29,44%) 19 (3,88%) 50 (10,22%) 42 (8,58%)

13. V. ZŠ, 
Vrchlického 22

731 492 67,31% 174 (35,36%) 176 (35,77%) 30 (6,09%) 59 (11,99%) 30 (6,09%)

14. V. ZŠ, 
Vrchlického 22

919 687 74,76% 290 (42,21%) 230 (33,47%) 25 (3,63%) 73 (10,62%) 34 (4,94%)

15. Vlastivědné
muzeum, Hlavní tř. 22

640 463 72,34% 172 (37,14%) 167 (36,06%) 20 (4,31%) 72 (15,55%) 20 (4,31%)

16. Obchodní 
akademie, Hlavní tř. 31

844 504 59,72% 153 (30,35%) 197 (39,08%) 24 (4,76%) 71 (14,08%) 22 (4,36%)

17. MěÚ, Jesenická 31 874 537 61,44% 204 (37,98%) 182 (33,l89%) 34 (6,33%) 75 (13,96%) 12 (2,23%)

18. III. ZŠ, 8. května 63 803 513 63,89% 173 (33,72%) 184 (35,86%) 30 (5,84%) 73 (14,23%) 37 (7,21%)

19. III. ZŠ, 8. května 63 720 520 72,22% 229 (44,03%) 166 (31,92%) 23 (4,42%) 53 (10,19%) 33 (6,34%)

20. Pramet Tools, 
Uničovská 2

826 543 65,74% 201 (37,01%) 186 (34,25%) 29 (5,34%) 74 (13,62%) 19 (3,49%)

21. OÚ, M.R.
Štefánika 20

843 534 63,35% 223 (41,76%) 162 (30,33%) 20 (3,74%) 71 (13,29%) 28 (5,24%)

22. Domov - penzion 
pro důchodce, 
Vančurova 37

885 545 61,58% 222 (40,73%) 164 (30,09%) 31 (5,68%) 70 (12,84%) 32 (5,87%)

23. Hasič. záchr. sbor, 
Nemocniční 7

625 441 70,56% 181 (41,04%) 149 (33,78%) 29 (6,57%) 41 (9,29%) 22 (4,98%)

24. ZUŠ, Langrova 34 907 550 60,64% 199 (36,18%) 185 33,63%) 42 (7,63%) 67 (12,18%) 33 (6%)

25. Spisovna MěÚ, Bří 
Čapků 35 A

850 625 73,53% 263 (42,08%) 198 (31,68%) 30 (4,8%) 72 (11,52%) 42 (6,72%)

26. Hasičská zbrojnice, 
Temenická 135

625 357 57,12% 130 (36,41%) 135 (37,81%) 19 (5,32%) 34 (9,52%) 27 (7,56%)

27. IV. ZŠ, Sluneční 38 860 509 59,19% 180 (35,36%) 178 (34,97%) 34 (6,67%) 66 (12,96%) 20 (3,92%)

28. IV. ZŠ, Sluneční 38 945 573 60,63% 199 (34,72%) 226 (39,44%) 30 (5,23%) 58 (10,12%) 26 (4,53%)

29. DPS Markéta, 
Bohdíkovská 24

810 528 65,19% 220 (41,66%) 164 (31,06%) 18 (3,4%) 74 (14,01%) 27 (5,11%)

30. Domov důchodců, 
U sanatoria 25

234 179 76,5% 30 (16,75%) 68 (37,98%) 8 (4,46%) 40 (22,34%) 12 (6,7%)

Celkem 23091 14889 64,48% 5653 37,97% 5089 34,18% 754 5,06% 1838 12,34% 802 5,39%

Strana zdravého rozumu  .............................. 0,24% 
Balbínova poetická strana ............................. 0,04% 
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, 
NE korupci a kriminalitě  .............................. 0,23% 
Nezávislí  ........................................................ 0,77%

Moravané ..............................................................0,69% 
Koalice pro Českou republiku ..........................0,05% 
Národní strana .....................................................0,06% 
Nezávislí demokraté ...........................................0,83% 
Strana rovnost šancí ...................................... 0,12%

Koruna Česká .....................................................0,09% 
SNK Evropští demokraté .................................1,15% 
Unie svobody - Demokratická unie ...............0,24% 
Pravý Blok  ..........................................................0,51%
4 VIZE  ................................................................0,05% 

 Ostatní strany: 

Výsledky voleb 2006 v jednotlivých okrscích
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Sochaři obsadí prostor u divadla 
poslední červnový týden

Druhá muzejní noc se tento 
pátek ponese v tanečním rytmu

Návštěvníci muzea mají ještě v živé paměti vel-
kolepou módní přehlídku dobového oblečení, jež 
v rámci První muzejní noci proběhla v šumper-
ském muzeu loni v červnu. Na letošní rok připra-
vily dětské taneční soubory „pro změnu“ přehlídku 
různých druhů tanců s doprovodným komentářem 
o historii tance. Akce je součástí Národního festivalu 
muzejních nocí 2006, který probíhá od 19. května 
do 17. června a jehož se účastní devětapadesát měst 
z celé republiky.

Taneční show rozpohybuje návštěvníky šumper-
ského muzea v pátek 16. června od 20 do 21.30 hodin 
ve výstavní síni. Pro bystré hlavy bude od půl desá-
té do půlnoci připravena ve stálé expozici výstavka 
kuriozit z muzejního depozitáře. Geolog, botanik, 
zoolog, historik a také etnograf vytipují neobvyklé 
a málo známé předměty a návštěvníci budou for-
mou zábavního kvízu určovat, o jaký předmět se 
jedná a k čemu v minulosti sloužil. Až do půlnoci 
si pak budou moci děti malovat na kašírované mas-
ky, inspirované výstavou Lidové masky současného 
Mexika, která je k vidění na zámku v Úsově. Na malé 
i velké samozřejmě čeká během celého programu 
občerstvení v parku před muzeem. -mb-

Neopakovatelnou atmosférou ožije již o tomto 
víkendu 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 Šumper-
ka pražská agentura AP - Prosper s úsměvnou kon-
verzační komedií o randění přes dveře, o vyřizování si 

účtů s mužským pokolením a o naději, kterou neza-
staví ani zamčené dveře. Ve hře Dveře, aneb pane vy 
jste náhoda uvidí diváci Jitku Smutnou, Jana Hartla 
a Janu Strykovou.

Neděle 18. června bude patřit domácímu souboru 
a jeho komedii o manželském čtyřúhelníku a o nedo-
rozuměních se šťastným koncem Kachna na pome-
rančích. Festival pak uzavře v pondělí 19. června 
Těšínské divadlo s kasovním trhákem Michaela Coo-
neyho Habaďůra o tom, jak lze pohodlně žít na státní 
útraty. Všechna představení začínají úderem deváté 
hodiny večerní v letním divadle u Vily Doris. V pří-
padě špatného počasí se představení budou konat 
v šumperském divadle vždy ve 21 hodin. Vstupenky 
jsou k dostání v divadelním předprodeji nebo v před-
prodeji Domu kultury. Zuzana Kvapilová

V parku se o víkendu hraje divadlo

Registr řidičů se koncem června  
na tři dny uzavře

Pracoviště registru řidičů šumperského Měst-
ského úřadu, jež sídlí v přístavbě úřadovny na 
Rooseveltově ulici, se koncem června uzavře 

a nebude přijímat žádosti o vydání řidičských 
průkazů. Od středy 28. do pátku 30. června totiž 
budou na tomto oddělení, podobně jako v celé 
republice, převáděna veškerá data do nového 
programu. Důvodem jsou legislativní změny. 

Uvedené změny zasáhnou i první prázdninový 
týden. V pondělí 3. a úterý 4. července bude 

mít pracoviště registru řidičů omezený provoz. 
Občané by si tak měli vyřídit záležitosti týkající se 
řidičských průkazů mimo uvedené dny. -red-

Občanské sdružení Porta viva při Základní škole 
pro žáky se specifi ckými poruchami učení a Mateř-
ské škole logopedické Schola - viva, o.p.s., Základní 
škola na Vrchlického ulici a Hudební škola Yama-
ha Šumperk pořádají pro rodiče, děti a veřejnost 
„Zahradní slavnost“ spojenou s akademií žáků 
Hudební školy Yamaha. 

Akce proběhne v úterý 27. června od 14.30 hodin 
v areálu školy na Vrchlického ulici 22. Kromě hudeb-
ní produkce jsou pro návštěvníky připraveny zají-
mavé atrakce - skákací hrad, projížďka na koních, 
vystoupení souboru historického šermu, soutěže 
o ceny, opékání uzenin, občerstvení, prezentována 
bude rovněž rozšířená výuka výpočetní techniky      
5. základní školy.  -to-

Žlutý kvítek měsíčku lékařského je už deset let 
symbolem sbírky Květinový den, která veřejnost 
upozorňuje na rizika zhoubných nádorů a zároveň 
získává fi nanční prostředky na pomoc onkologickým 
pacientům a na výzkum. Letošní jubilejní Květinový 
den, který proběhl 10. května, byl zaměřen na pre-
venci rakoviny prsu a děložního čípku. Žlutý květ 
s červenou stužkou nabízely 
v šumperských ulicích dvo-
jice studentek Střední zdra-
votnické školy a také členky 
místní Ligy proti rakovině, 
do kasiček přitom vybraly 
téměř sedmdesát tisíc korun.

O tři tisíce korun více než 
loni, konkrétně 69 769 Kč, 
darovali letos Šumperští 
v rámci Květinového dne, 
zaměřeného na prevenci 
rakoviny prsu a děložního 
čípku. Studentky Střední 
zdravotnické školy a dob-
rovolnice z místní pobočky 
Ligy proto rakovině je za to odměnily propagačním 
letákem a látkovým kvítkem v podobě již zmíněné 
léčivky, která je symbolem boje s onkologickým one-
mocněním. „V této souvislosti bych ráda poděkovala 
všem dárcům, vedení zdravotnické školy a samozřej-
mě studentkám a studentům, kteří akci připravili,“ 
říká předsedkyně Ligy proti rakovině v Šumperku 
MUDr. Jiřina Koutná a dodává, že poděkování pat-
ří rovněž zábřežskému Gymnáziu, jehož studenti 

vybrali 52 945 Kč, a mohelnickým středoškolákům 
pod vedením Mgr. Kulinové, v jejichž kasičkách se 
sešlo sedmnáct tisíc. Výtěžek z letošního jubilejního 
ročníku podle ní půjde na Šumpersku již tradičně na 
rekondiční pobyty žen po operaci prsu.

„Problém rakoviny prsu a děložního čípku je bur-
cující, neboť ročně onemocní na sto tisíc žen. Naším 

přáním proto je, aby si své 
zdraví chránily a využíva-
ly preventivních akcí, jež 
pomáhají zhoubné onemoc-
nění včas odhalit,“ zdůraz-
ňuje Koutná. Jde především 
o mamografi cké vyšetření 
prsů, na které mají ženy od 
pětačtyřiceti do devětašede-
sáti let nárok a jež jednou 
za dva roky plně hradí zdra-
votní pojišťovny. „Víme, že 
i po sedmdesáti letech věku 
jsou vyšetření nutná, proto 
Liga proti rakovině nabízí 
ve spolupráci se společností 

Avon Cosmetics a Aliancí českých organizací a žen      
s rakovinou prsu v rámci akce Ženy ženám 2006 dvou-
setkorunové poukázky na částečné hrazení mamo-
grafi ckého vyšetření,“ prozrazuje předsedkyně Ligy 
proti rakovině a dodává, že celkem přijde vyšetření na 
šest set dvacet korun. Poukázky si mohou zájemkyně 
vyzvednout po dohodě na tel.č. 583 213 873, vyšetření 
pak provádí po objednání radiodiagnostické oddělení 
šumperské nemocnice (tel.č. 583 333 551).  -zk-

Lidé přispívali na boj s rakovinou

Téměř sedmdesát tisíc korun darovali letos Šumper-
ští v rámci Květinového dne, zaměřeného na pre-
venci rakoviny prsu a děložního čípku.     Foto: -vv-

 Kanibalové pořádají 
republikové mistrovství  v T-ballu

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-

Ve znamení již druhého ročníku výtvarného sym-
pozia nazvaného Sochařské divadlo Šumperk 2006 se 
ponese poslední červnový týden v Šumperku. Setkání 
profesionálních i amatérských výtvarníků - sochařů 
a žáků škol s uměleckým zaměřením pořádají místní 
divadlo, organizační výbor Sochařského divadla 2006 
a Rada rodičů při Střední odborné škole památkové 
péče. Dějištěm „zrození“ dřevěných plastik přitom 
bude od 23. do 30. června 
z a t r av n ě n á proluka v are-
álu šumper- ského divadla.

Po celých osm dnů bude 
moci šum- perská veřej-
nost sledovat pod „širým 
nebem“ tvor- bu dřevěných 
plastik na téma „Diva-
dlo je život a život je diva-
dlo“, počínaje prvním zása-
hem do masivu dřeva přes jeho postupné opracování 
až po fi nální dokončení skulptury. Sochařské divadlo 
přitom odstartuje v pátek 23. června ve 14 hodin na 
zatravněné ploše v areálu divadla, vernisáž hotových 
prací je pak naplánována na stejném místě na pátek 
30. června v 15 hodin. -tk, zk-

Školy pořádají Zahradní slavnost
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Radnice i rozhledna nabízejí 
upomínkové klíčky

S novinkou v nabídce propagačních a upomínko-
vých předmětů přišlo letos město Šumperk. Od konce 
května je totiž členem projektu „Klíčová místa“, jenž 
přibližuje zajímavé lokality v naší zemi. Šumperk tak 
získal pořadové číslo 232.

„Tento projekt je určitou obdobou turistických 
známek. Na každém z „klíčových míst“ je v prodeji 
symbolický klí- ček s označením 
dané lokality. Šum- perk má takováto 
místa hned dvě,“ říká šumperská 
k o o r d i n á t o r k a cestovního ruchu 
Lenka Tkadleco- vá. Kromě budovy 
radnice je klíč za čtyřicet korun 
k dostání také na rozhledně na Háji. 
„Klíčkovou“ sbírku si mohou samo-
zřejmě zájemci například během 
n a d c h á z e j í c í c h prázdnin rozšířit. 
Seznam dalších míst, včetně historického přehledu 
těchto lokalit, naleznou na adrese www.klicovamista.
cz, jež nabízí přehledné, aktuální a užitečné informa-
ce, případně odkazy na internetové stránky jednotli-
vých lokalit.  -red-

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Na Dny obrábění v Prametu zavítaly 
fi rmy z Čech i celého světa

Zástupci fi rem z celého světa a stovky návštěvní-
ků se minulý týden sjeli do Šumperka, aby navštívili 
místní společnost Pramet Tools. Významný  evropský 
výrobce vyměnitelných břitových destiček pro sou-
stružení, obrábění, vrtání a frézování kovů a obrá-
běcích a tvářecích nástrojů letos uspořádal již druhý 
ročník domácího veletrhu, jenž nesl název „Dny obrá-
bění v Prametu“. Během něj předvedl odběratelům 
i návštěvníkům nejen své nové výrobky a výrobky 
sedmadvaceti vystavovatelů, ale zájemci mohli absol-
vovat i řadu přednášek nebo si na vlastní oči prohléd-
nout výrobu a jednotlivé provozy.

„Zákaznické dny dnes pořádá mnoho fi rem, my si 
ale klademe vyšší cíle, jež spočívají zejména v předá-
vání informací a odbornosti,“ uvedl ředitel společ-
nosti Pramet Tools Petr Beneš, podle něhož jde o akci 
ojedinělou nejen délkou trvání, ale především rozsa-
hem. Na ploše kolem šestnácti set metrů čtverečních 
tak vystavovalo kromě Prametu dalších sedmadvacet 
fi rem, zabývajících se obráběním. „Představili jsme 
některé naše novinky, jako monolitní frézy ze slinu-
tého materiálu či dva nové materiály pro obrábění 
litiny,“ podotkl Beneš a prozradil, že ještě letos chce 
fi rma pořádat pravidelná školení v novém Pramet 
Trading Centru určená nejen výrobcům, ale také stu-

Studenti převzali maturitní vysvědčení

Závěr školního roku se zvolna blíží. Poslední písem-
ky. Zkoušení. Chvíle netrpělivého očekávání, jaké asi 
bude vysvědčení. Zato letošní maturanti se stačili se 
Šumperkem již rozloučit. Nechali v něm čtyři roky 
svého studia, které proměnili v hezké vzpomínky. 
Většina z nich úspěšně zvládla svou první velkou 
zkoušku života. Slavnostní tečku za svým středoškol-
ským studiem udělali v klášterním kostele i maturanti 
Střední odborné školy železniční, stavební a památ-
kové péče a SOU v Šumperku, kteří převzali vysvědče-
ní v tradičních talárech. Všem letošním absolventům 
středních škol v Šumperku  přejeme zdařilý start do 
dalšího života! -jug-

Za odloženou cigaretu dostali kuřáci 
bonbony

Každé páté úmrtí v Evropě i České republice má 
na svědomí závislost na tabáku. Z osmdesáti procent 
stojí nejen za chronickým plicním onemocněním, ale 
je rovněž příčinou řady kardiovaskulárních a onkolo-
gických nemocí. Jednou z cest, jež se snaží upozornit 
na škodlivost kouření, je Světový den bez tabáku. Ten 
letos připadl na středu 31. května. V Šumperku v ten-
to den vyrazily do ulic pracovnice místního Labora-
torního centra při Zdravotním ústavu v Olomouci 
a nabízeli kuřákům bonbony výměnou za cigaretu.

V Sadech 1. máje i v centru města mohli lidé posled-
ní květnovou středu potkat hned tři dvojice pracovnic 
šumperského Laboratorního centra při Zdravotním 
ústavu v Olomouci. Snažily se přesvědčit kuřáky, 
aby se o Světovém dnu bez tabáku pokusili skonco-
vat s tímto škodlivým zlozvykem. Prvním krůčkem 
tak bylo „típnutí“ cigarety do připraveného popelní-
ku. Ti, kteří tak učinili, dostali za odměnu bonbony. 
„Oslovili jsme více než stovku kuřáků, někteří z nich 
se své cigarety samozřejmě nehodlali vzdát za žádnou 
cenu. Naštěstí jich nebylo mnoho a většina přiznala, 

Blues Aperitiv posílá své vítěze 
na podzimní Blues Alive

dentům středních a vysokých škol, kterým nabídne 
kurzy s výraznou slevou.

Návštěvníci, kterých do sídla fi rmy na Uničovské 
ulici přišlo od pondělí 5. do pátku 9. června kolem 
třinácti set, zhlédli nejen výrobky vystavujících fi rem 
a praktické ukázky soustružení a frézování na obrábě-
cích centrech, ale mohli si rovněž prohlédnout výrobní 
provozy a zúčastnit se odborných přednášek zamě-
řených na výrobky a odborného semináře na téma 
obrábění. Do Šumperka přitom zavítali zástupci fi rem 
z patnácti evropských zemí a také z Ruska, Tuniska, 
Spojených států amerických, Kanady a Japonska.  -zk-

že by chtěla s kouřením skoncovat. Nabídli jsme jim 
proto, aby navštívili naši bezplatnou poradnu pro 
odvykání kouření,“ říká pracovnice Laboratorního 
centra Jolana Keprtová. Závislost na tabáku je pod-
le ní chronické, recidivující a smrtelné onemocnění, 
jež zkracuje život polovině kuřáků v naší republice 
v průměru o patnáct let. Kouření si tak ročně vyžádá 
na osmnáct tisíc životů, alarmující pak je především 
obrovský nárůst počtu kouřících dětí. „Denně u nás 
začne kouřit kolem stovky dětí. Tragické je, že si neu-
vědomují, jak je závislost na nikotinu velká a jak těžké 
je v budoucnu s tímto zlozvykem skončit,“ dodává 
Keprtová. -zk-

Maturitní vysvědčení převzali první červnový den 
v klášterním kostele absolventi Střední odborné školy 
železniční, stavební a památkové péče a SOU v Šum-
perku.         Foto: -jug-

Den bez cigarety si mohli vyzkoušet kuřáci 31. května. 
V Šumperku odměnily pracovnice Laboratorního cent-
ra jejich snahu bonbony.  Foto: archiv

Letošní veletrh „Dny obrábění v Prametu“ navštívilo na 
třináct set zájemců, aby si prohlédlo prezentace osma-
dvaceti fi rem, zabývajících se obráběním.      Foto: -kik-

Letošní ročník soutěžního festivalu Blues Aperitiv 
má své vítěze. Vybrat je přitom nebylo pro odbornou 
porotu, v níž usedli hudební publicista a dramaturg 
Blues Alive Ondřej Bezr, ředitel kulturního domu 
Bátory a pořadatel festivalu Bluestracie Tomasz Ignal-
ski a bubeník a slovenský bluesman Tomáš Bobrov-
niczký, vůbec lehké. „Rozhodování bylo letos hodně 
obtížné, protože se tu sešly velmi dobré kapely,“ uve-
dl Ondřej Bezr. V Šumperku tak nakonec odstartují 
hlavní koncerty podzimního Blues Alive na vedlejší 
scéně čeští Dr. B. Lues a polský Teenage Beat, hlavní 
koncert v Polsku pak slovensko - česká formace Blu-
estouch. Porota opět udělila speciální cenu v podobě 
patnáctiminutového koncertování na hlavním pódiu, 
a to polskému Woman Blues Bandu. „ A protože se 
porota neshodla s diváky, zahraje si v Šumperku navíc 
olomoucká skupina Bluesberg, jež odstartuje jeden 
z nočních jam sessions,“  prozradil ředitel pořadatel-
ského Domu kultury Vladimír Rybička.          -zk, kn-

Speciální cenu poroty získal polský Woman Blues Band. 
Tato formace vystoupí na hlavním pódiu během pod-
zimního Blues Alive.             Foto -kn-
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Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123 Rubi 90,0 FM Night Fever
16.-19.6. vždy od 21 hodin  Divadlo v parku
v letním divadle v Sadech 1. máje
19.-22.6. vždy od 18 hodin ve velkém sále DK Týden s aerobicem
26.6. ve 20 hodin ve velkém sále Jaromír Nohavica
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.
 Puška a terč Výstava, která potrvá do 31.8., 
 bude zahájena 22.6. v 18 hodin.
Galerie Václava Hollara Pozor, vyletí ptáček 
 Výstava o fotografování potrvá do 31.8.
Rytířský sál Jsme Řekové Výstava potrvá do 25. června.
 Jan Fišar - Grafi cké obrazy Vernisáž výstavy Galerie
  J. Jílka, která potrvá do 30.7., proběhne 28.6. v 18 hod.
Stálá expozice VM Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel Proměny klášterního kostela Výstava fotografi í
 Výtvarná dílna rodiny Kutzerů 
Koncerty a akce v kostele:  28.6. v 18 hod. - Motýli ŠDS * Předávání maturitních 
vysvědčení: 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 Oldřich Smutný - Malíř z domu u vody 
 Výstava potrvá do 2. července.
Jižní křídlo DK Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk 
 Výstava potrvá do 30. června.
Divadlo Šumperk Kazimierz Staszkow - Nysa ve fotografi i 
 Výstava potrvá do 30. června.
Městská knihovna Anna Zych: Člověk - čas - prostor 
 Výstava polské výtvarnice potrvá do 31.7. 
 Polské děti ilustrují české pohádky
 Výstava potrvá do 31. srpna. 

FILMY
Kino Oko
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 18.6. v 17 hodin vám nabízíme rodinnou slevu. Pro nejméně tříčlennou 
rodinu je vstupné 55 Kč na osobu. Poděkování kina za peněžní dar na toto před-
stavení patří fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.
15.-18.6. jen ve 20 hodin Scary Movie 4, USA
19.-20.6. jen v 17 hodin Za plotem, USA
19.-20.6. jen v 18.30 hodin Scary Movie 4, USA
19.-20.6. jen ve 20 hodin Libertin, Velká Británie
21.6. jen v 17 hodin  Za plotem, USA
21.6. jen v 18.30 hodin Ráj hned teď,  Artvečer
 Nizozemsko, Izrael, SRN, Francie 
21.6. jen ve 20 hodin Libertin, Velká Británie
22.6. jen v 17.30 hodin Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, USA
 Hrajeme pro děti
Prvnímu divákovi, který si zakoupí vstupenku v předprodeji, věnuje kino Oko 
stejnojmennou knihu C.S. Lewise.
22.6. jen ve 20 hodin Walk The Line, USA
23.-25.6. jen v 17.30 hodin Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň   
 USA  Hrajeme pro děti
23.-25.6. jen ve 20 hodin Děsnej doják, USA
24.-25.6. jen v 16 hodin Doba ledová 2 - Obleva, USA  Hrajeme pro děti
26.-27.6. jen v 19.30 hodin Nová Francie, Kanada, Francie, VB
28.6. jen ve 20 hodin  Tajemství slov, Španělsko, USA   Artvečer
29.6.-2.7. jen v 17 hodin Fimfárum 2, ČR  Hrajeme pro děti
29.6.-2.7. jen v 18.45 hodin Já a ty a všichni ostatní, USA, VB
29.6.-2.7. jen ve 20.30 hodin  Hory mají oči, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách 
www.kinosumperk.cz

VILA DORIS
17.6. od 10 hodin na hřišti  Baseball - utkání ml. kadetů: 
Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Klasik - Frýdek-Místek
21.6. od 17 hodin na hřišti  Baseball - utkání ml. kadetů: 
Cannibals v Temenici Cannibals Špk - Skokani Olomouc
22.6. v 18.15 hodin  Běh Terryho Foxe
od Obchodní akademie
23.-25.6. na hřišti Cannibals  Baseball - Mistrovství ČR mladších žáků
v Temenici
Bližší informace: tel.č. 583 214 212 - 214, fax: 583 214 214,  www.doris.cz

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
14.-16.6. vždy od 19 hodin Hubneme do plavek
15.6. od 14 hodin Zábavné odpoledne pro důchodce   
27.6. od 16 hodin Klub fi latelistů
29.6. 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 - 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
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 - Agentura Prosper Praha VK  
18.6. ve 21 hodin Kachna na pomerančích  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

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)

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
15.6. od 14 hodin Liga proti rakovině
23.6. 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

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

MUSIC MACHINE
DDM U RADNICE

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
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Šumperský dětský sbor: Možná si myslíte… 2006

Možná si myslíte, že je to všechno 
zbytečné, že vaše pomoc je jenom 
nepatrná a o ničem nerozhoduje. Tak 
nějak oslovují 
veřejnost letáky 
českého výboru 
UNICEF. Právě 
na malé pomo-
ci co největšího 
počtu dobrých 
lidí však závisejí 
životy dětí, jimž 
se tato organi-
zace věnuje.

V loňském 
roce jsme poprvé uvedli koncert 
pod názvem Možná si myslíte...2005 
(viz. foto z koncertu). Zahájili jsme 
tak spolupráci s dětským fondem 
UNICEF, na kterou rádi navážeme 
i v letošním roce. Opět se tedy obra-
címe na veřejnost s pozváním na kon-
cert a současně s prosbou o společnou 
pomoc dětem, které ji nutně potřebu-
jí. V loňském roce byl výtěžek koncer-
tu rovných deset tisíc korun. Věříme, 
že v letošním roce se nám podaří část-

ku obhájit, případně ještě zvýšit. 
Příležitost je to trošku kuriózní, 

koncert pro UNICEF je totiž posled-
ním koncer-
tem letošního 
zahraničního 
turné Šumper-
ského dětského 
sboru. Zpíváme 
bezprostřed-
ně po návratu 
z mezinárod-
ního festiva-
lu pěveckých 
sborů 9th Alta 

Pusteria v italských Dolomitech. 
Do Šumperka se vracíme ve středu          
28. června hodinu před koncertem 
a v 18 hodin se na vás těšíme v klášter-
ním kostele Zvěstování Panny Marie. 
Dobrovolné vstupné poukážeme na 
účet UNICEF.

Koncert proběhne pod záštitou sta-
rosty města Šumperka a ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem Šumperk. 
Mediálním partnerem koncertu je 
Radio Proglas. Helena Brožová ml.

Nejen rytířská klání, ale také ori-
ginální ilustrace mohli obdivovat 
návštěvníci letošních Slavností města 
Šumperka. Právě oni rozhodli o vítě-
zích výtvarné soutěže nazvané „Toulání 
kolem Šumperka - Jdeme na rozhlednu 
na Háji“, do níž se zapojily děti z míst-
ních mateřských a základních škol.

„Výtvarné práce si mohli návštěvníci 
oslav prohlédnout a vzápětí ohodnotit 
v jednom ze stanů. Hodnotily se přitom 
tři věkové kategorie,“ říká šumperská 
koordinátorka cestovního ruchu Lenka 
Tkadlecová. V kategorii od tří do šesti 
let tak získal první místo šestiletý Adam 
Jáně z mateřské školy Sluníčko, ze stej-
né školky pak byl i druhý Jan Baslar 
a třetí Sandra Kučerová. V kategorii od 
sedmi do deseti let bodovala Základní 
škola na Vrchlického ulici, kterou nav-
štěvuje i vítězka Kateřina Kostelecká 
a také Veronika Andrýsková a David 
Borůvka. V poslední kategorii od jede-
nácti do šestnácti let se o „zlato“ podě-
lily Adéla Hrdličková a Klára Vymaza-
lová ze Základní školy na Vrchlického 

ulici. Pomyslné stříbro připadlo Kor-
nélii Nidscherové ze Základní školy na 
Šumavské ulici a bronz pak Barboře 
Večeřové rovněž ze školy na Šumavské. 
Všechny výkresy přitom budou po celý 
rok zdobit radniční věž.

Kromě prací nakreslených nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami si děti 
do soutěže připravily také modely 
rozhledny na Háji. „Modely rozhledny 
po dohodě s dětmi a školami postou-
píme do výtvarné a literární soutěže 
vyhlášené u příležitosti desátého výročí 
otevření rozhledny na Háji,“ podotýká 
Tkadlecová. Soutěž nazvanou „Ces-
tou na Háj“ vyhlásily Klub českých 
turistů, DDM Vila Doris a Městská 
knihovna Šumperk. Bližší informace 
získají zájemci u Ivany Šilhanové, tel.č. 
583 214 212, 731 610 036, e-mail: silha-
nova@doris.cz.  -zk-

Ve výtvarné soutěži se sešly 
kresby i modely rozhledny

Již podesáté odstartuje ve čtvrtek 22. června v Šumperku 
Běh Terryho Foxe, humanitární akce, která se zrodila před 
více než pětadvaceti lety v Kanadě a jež každoročně probí-
há ve více než padesáti zemích světa. Posláním běhu, který 
nese jméno mladého Kanaďana, jenž se po amputaci nohy 
postižené rakovinou kosti rozhodl běžet napříč Kanadou 
a uspořádat sbírku fi nančních prostředků na výzkum této 
zákeřné choroby, je právě podpora výzkumu rakoviny a pre-
vence onemocnění civilizačními chorobami.

„Účelem je nejen udělat něco pro své zdraví, ale součas-
ně vyjádřit solidaritu s nemocnými a předat poselství Ter-
ryho Foxe dál, především dětem a mladým lidem. V minu-
lých letech bohužel nebyl o tuto nesoutěžní akci příliš velký 
zájem. Doufám, že letošní ročník bude výjimkou a že lidé 

přijdou,“ říká jeden z organizátorů Petr Konupčík z míst-
ní Vily Doris.  V Šumperku bude podle něj pro účastníky 
Běhu Terryho Foxe ve čtvrtek 22. června hrát před Obchod-
ní akademií od 17 hodin skupina Zbořec, vlastní prezence, 
během níž si budou moci zájemci koupit tričko za osmdesát 
nebo čelenku za patnáct korun, je naplánována od 17.30 do 
18.15 hodin. Ve čtvrt na sedm pak běh šumperskými ulicemi 
odstartuje. Na trať, jež měří necelé dva kilometry, se mohou 
vydat všichni, včetně maminek s kočárky, a to nejen pěšky, 
ale také na kolečkových bruslích a podobně. Výtěžek sbírky 
pak odborná grantová komise České onkologické společnos-
ti při České lékařské společnosti JEP přidělí vybraným čes-
kým a moravským výzkumným pracovištím. 

 Zuzana Kvapilová

Poběží se již desátý ročník Běhu Terryho Foxe

PONTIS Šumperk o.p.s.: Temenická 5, tel. + fax. 
583 211 766, e-mail: pontis@pontis.cz, www.pontis.cz.    

Kontaktní centrum Krédo (KC), Polská 1, Šumperk, tel. 
583 212 168, e-mail: k-centrum@pontis.cz. Cílovou skupi-
nou jsou uživatelé nelegálních drog, jejich rodinní příslušní-
ci a široká veřejnost. Základním cílem služby je nabídnout 
možnost sociálního poradenství, testů na HIV+, žloutenky 
a přítomnosti drog v těle, základního hygienického a potravi-
nového servisu, zprostředkování kontaktů na další odborníky, 
metod „harm redukcion“ (výměnný a vitamínový program, 
program snižování rizik), a to jak v KC, tak i v terénu. 

KC má otevřeno denně v odpoledních hodinách. Své služ-
by nabízí i v Mohelnici a Hanušovicích, a to především for-
mou terénní práce a metod „harm redukcion“.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež RACHOT (NC), 
Gen. Krátkého 3a, Šumperk, tel. 583 212 712, e-mail: rachot@

pontis.cz. Cílovou skupinou jsou děti a mládež s rizikový-
mi způsoby trávení volného času ve věku 13 - 18 let a cílem 
služby je nabídnout jim co nejširší a nejpestřejší nabídku 
možností trávení volného času v prostoru chráněném před 
negativními sociálními vlivy. Hlavním cílem této služby je 
potom prevence sociálně nežádoucích jevů.

NC nabízí možnosti jak aktivní činnosti (výtvarná dílna, 
drátování, modelování, počítačová učebna, internet, hry, 
stolní hry, šachy, dáma, karty, ping-pong, šipky, stolní fotbal, 
kulečník, pomoc s přípravou do školy atp.), tak i pasivní trá-
vení odpoledne (poslech muziky, sledování televize, kontakt 
s přáteli, odpočinek, možnost občerstvení). Součástí služeb 
jsou i konzultace pro rodiče, interaktivní besedy zaměřené 
na primární protidrogovou prevenci na ZŠ a SŠ. NC má ote-
vřeno každý pracovní den od 11 do 19 hodin.

Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.

Komunitní plánování sociálních služeb 

Výstavy se z Jílkovy 
Galerie přesouvají na dva 

měsíce do muzea
Milovníci výtvarného umění, kte-

ří jsou pravidelnými návštěvníky 
Galerie Jiřího Jílka v Sadech 1. máje, 
budou muset v nadcházejících dvou 
prázdninových měsících zamířit 
za „duševní potravou“ o několik 
desítek metrů dál. Stavební úpravy 
východního křídla tzv. Pavlínina 
dvora totiž galerijní prostory uza-
vřou až do začátku září, výstavy tak 
najdou útočiště v tzv. Rytířském sále 
a předsálí ve Vlastivědném muzeu.

První z „exilových“ výstav, jež 
představí práce devětatřicetiletého 
grafi ka z Mladkova u Boskovic Jana 
Fišara, bude zahájena v Rytířském 
sále výjimečně v úterý 27. června 
v 18 hodin. Druhý prázdninový 
měsíc ji pak vystřídá výstava pražské 
malířky Jany Budíkové. Do původ-
ních prostor, kde jsou až do neděle 
2. července k vidění malby Oldřicha 
Smutného, se Galerie Jiřího Jílka 
vrátí začátkem září. -zk-

CO NA TO STAROSTA MĚSTA 
ŠUMPERKA? 

Zdeněk Brož odpovídá na dotazy 
a připomínky všeho druhu 

od občanů města a jeho návštěvníků

V sobotu 24. června 
od 8 do 10 hodin na občanské 

radiostanici CB, kanál č. 2

Diskuze v rámci civilní ochrany 
a zkoušky nouzové komunikace 

s veřejností


	Text3:       Inzerce:724 521 552
	Text4:       Inzerce:724 521 552


