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Registr řidičů se dnes uzavřel
Pracoviště registru řidičů šumperského Městského úřadu, jež sídlí v přístavbě úřadovny na Rooseveltově ulici,
se v těchto dnech uzavřelo a nepřijímá
žádosti o vydání řidičských průkazů.
Od dneška až do pátku 30. června se
totiž na tomto oddělení, podobně jako
v celé republice, převádějí 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 a v pátek 7. července se z důvodu nařízené dovolené zcela uzavře.
Občané by si tak měli vyřídit záležitosti
týkající se řidičských průkazů mimo
uvedené dny.
-red-
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Koncem července se sejdou ke svému jednání šumperští zastupitelé.
Projednat a schválit by měli zejména
rozpočtová opatření města a chybět
nebudou ani další ﬁnanční materiály
a také majetkoprávní záležitosti města.
Jednání Zastupitelstva města Šumperka začíná ve čtvrtek 27. července v 15
hodin v zasedací místnosti v podkroví
městské úřadovny na Rooseveltově ulici.
-red-

Zastupitelé mají
nového kolegu
Nového kolegu mají od letošního
června šumperští zastupitelé. Zdeněk
Janků nahradil v místním „parlamentu“ svého kolegu z KSČM Zdeňka Šinkovského, jenž letos v dubnu zemřel po
dlouhé a těžké nemoci.
-zk-

Prázdninový provoz šumperských
mateřských škol
str. 8

Zastupitelský mandát převzal sedmašedesátiletý Zdeněk Janků z rukou starosty
Zdeňka Brože.
Foto -zk-
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Jediné koupaliště se již otevřelo

7. ČERVENCE
RADNICE NEÚŘADUJE
Úřadovat nebudou zaměstnanci
šumperské radnice v pátek 7. července. Důvodem je nařízená dovolená.
Historická budova na náměstí Míru 1
i úřadovna na ulici Jesenické 31 spolu s přístavbou na Rooseveltově ulici
se tak v tento den uzavřou.
-zk-

Úlevu od tropických teplot hledají lidé zejména na koupalištích. V dětském brouzdališti v areálu Aquatoll čeká na děti překvapení v podobě obrovitého vodního
hřibu.
Foto: -pkS příchodem tropických teplot otevřelo své brány v letošní sezoně jediné otevřené koupaliště v Šumperku.
Na zvýšený nápor milovníků vodních
radovánek se místní plavecký areál
Aquatoll na Benátkách chystal několik
týdnů. Druhé městské koupaliště totiž
zůstane letos zavřené, čekají ho stavební úpravy a vyfóliování betonové vany
bazénu.
Letní sezona odstartovala na venkovním koupališti šumperského Aquatollu
v polovině června. Otevřeno je přitom
od pondělí do soboty od 8 do 21 hodin,
v neděli pak o hodinu méně, tedy do
osmé večerní. Dospělé přijde vstup na
osmačtyřicet korun, děti do deseti let
zaplatí rovných čtyřicet korun a senioři
a invalidé ještě o tři koruny méně. Především děti se pak letos mohou těšit na
dvě nové atrakce ve venkovním brouzdališti. Kromě vodního hřibu o téměř

dvoumetrovém průměru si mohou
zařádit i na dvou a půlmetrové skluzavce.
-zk-
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Letem šumperským zastupitelským světem
Zastupitelstvo Města Šumperka na svém zasedání
ve čtvrtek 15. června 2006:
* vzalo na vědomí časový a obsahový program
schůzí Rady města v době od července do podzimních
komunálních voleb a současně schválilo na stejné
období časový a obsahový program svých zasedání.
V následujících čtyřech měsících se tak radní sejdou
čtyřikrát a zastupitelé třikrát. Nejbližší jednání šumperského „parlamentu“ je přitom naplánováno na
čtvrtek 27. července.
* vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu investiční výstavby ke konci letošního května. Na devětačtyřicet investičních akcí je přitom v rozpočtu vyčleněno
112,149 milionu, z nichž se k 31. květnu vyčerpala
zhruba jedna devítina, a to 13,127 milionu korun.
* vzalo na vědomí zprávu o stavu školství ve městě
ve školním roce 2005/2006.
* vzalo na vědomí zprávu o stavu životního prostředí v Šumperku v loňském roce a uložilo odboru
životního prostředí předložit obdobnou zprávu i za
rok letošní.
* vzalo na vědomí zprávu o nakládání s odpady
v loňském roce a plán hospodaření na rok letošní.
Bližší informace v příštím čísle.
* schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006
o shromažďování, sběru, třídění a nakládání s komunálním odpadem. Nahrazení dosud platné vyhlášky
z roku 2003 si totiž vyžádaly legislativní a organizační
změny, k nimž po roce 2003 došlo. Nová vyhláška přitom zachovává limit objemu odpadu dvaadvacet litrů, jenž připadá na osobu a týden, a také limit pro stavební odpad. Šumperští občané totiž mohou měsíčně
bezplatně uložit ve sběrném dvoře v Anglické ulici
takové množství odpadu, které nepřekročí objemově
jeden „kubík“ a váhově dva „metráky“.
* vzalo na vědomí sociální situaci ve městě v loňském roce v oblasti působnosti odboru sociálních
věcí, sociální komise Rady města a společností Pontis, Armáda spásy a Charita, jež jako nestátní subjekty poskytují sociální služby v souladu s uzavřenými
rámcovými smlouvami.
* stanovili počet členů Zastupitelstva města pro
volební období 2006 - 2010 stejný jako dosud. V nadcházejících čtyřech letech tak bude mít Šumperk
sedmadvacetičlenný zastupitelský sbor.
* Nová dešťová kanalizace se ještě letos vybuduje v Temenici v ulicích Tiché a Pod Senovou a také
v úseku od křižovatky ulic Pod Senovou a Temenické
po vyústění do potoka Temence v prostoru U Zeleného stromu. Stávající dešťová kanalizace je totiž ve
zmíněné lokalitě naprosto nevyhovující. Zastupitelé v této souvislosti uložili Radě města, aby náklady
na zmíněnou rekonstrukci zapracovala do rozpočtu
města.

Vyhláška zakazuje spalování
rostlinných materiálů
Velkou diskuzi vyvolala během červnového jednání zastupitelů předložená obecně závazná vyhláška
města č. 2/2006 o spalování rostlinných materiálů.
Ta nahradila dosud platné Nařízení města, jež přijali šumperští radní před čtyřmi roky, obsah přitom
zůstává stejný.
Vyhláška, jejímž cílem je zlepšit kvalitu ovzduší
v Šumperku, zakazuje spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
otevřených grilovacích zařízeních. Pod pojmem rostlinný materiál se přitom skrývá biologicky rozložitel-

Investiční úvěr poskytne městu Komerční banka
Přijetí investičního úvěru ve výši sedmdesát milionů korun, který městu poskytne Komerční banka
a.s., schválili na svém zasedání šumperští zastupitelé. „Vypsali jsme veřejnou soutěž na poskytovatele
úvěru formou otevřeného zadávacího řízení podle
zákona o zadávání veřejných zakázek. Obdrželi jsme
celkem tři nabídky, kromě Komerční banky se o tuto
zakázku ucházely Česká spořitelna a Československá obchodní banka. Všechny předložené nabídky
splnily požadavky zákona i zadávací podmínky stanovené městem. Z důvodu transparentnosti a jednoznačnosti při posuzování a hodnocení nabídek jsme
požadovali ﬁxní úrok po celou dobu splatnosti úvěru, tedy pěti let, a v návaznosti na to celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úvěru, která byla jediným
hodnotícím kritériem,“ vysvětlil místostarosta Petr
Suchomel. Komerční banka podle něj městu nabídla
ze všech uchazečů nejen nejnižší ﬁxní úrok ve výši
3,19%, ale v návaznosti na to také nejnižší celkovou
nabídkovou cenu a nejvýhodnější smluvní podmínky. „Obdrželi jsme přitom nabídky v rozpětí necelého půl procenta úroků, což však v celkové nabídkové
ceně představuje rozdíl takřka osmi set tisíc korun.
Za poskytnutí sedmdesátimilionového úvěru zaplatíme během pěti let asi 6,2 milionu korun,“ dodal
Suchomel.
Peníze z úvěru chce město využít k ﬁnancování
některých investičních akcí, jež by se měly v Šumperku realizovat letos a příští rok. Zelenou tomuto
záměru dali zastupitelé již na svém lednovém jednání, kdy uložili Radě města, aby vypsala veřejnou
soutěž na poskytovatele úvěru do maximální výše
padesát milionů korun. O dva měsíce později, na
zasedání ve čtvrtek 30. března, tuto sumu navýšili o dalších dvacet milionů. Ukázalo se totiž, že je
potřeba provést opravy, jež se v původním výčtu akcí
ﬁnancovaných z úvěru neobjevily.
„Do výčtu jsme nově zahrnuli rekonstrukci střechy
na základní škole na ulici Dr. E. Beneše, která je po
letošní zimě v havarijním stavu, vybudování výtahu
v historické budově radnice a sociálního zařízení pro

ný odpad ze zahrad, sadů a parků s výjimkou kusového dřeva a dřevěného uhlí. „Do kategorie biologicky
rozložitelného odpadu spadají tráva, seno, sláma, listí,
jehličí, piliny, kořeny a stonky bylin, květenství a plody
bylin a dřevin a také nepřirostlá kůra,“ uvedl vedoucí
odboru životního prostředí šumperské radnice Stanislav Ficnar. Takovýto odpad mohou podle něj lidé
kompostovat, případně ukládat do hnědých nádob
umožňujících přístup vzduchu, jež jsou označeny
samolepkou „Zelený odpad“. Ty radnice umístila loni
v srpnu zkušebně do lokality při Zábřežské ulici s převažující rodinnou zástavbou. „Oblast kolem Zábřežské
ulice nebyla zvolena náhodně. V blízkosti se totiž
nachází lesopark, do kterého lidé velmi často zmíněný
biologický odpad vyváželi. Jeden kontejner jsme navíc
umístili i ve sběrném dvoře v Anglické ulici. Občané
do něj mohou odložit menší množství odpadu, jenž
vzniká v domácnosti například při přesazování květin
a podobně,“ vysvětlil vedoucí odboru.
Větší množství biologicky rozložitelného odpadu
je pak podle Ficnara možné řešit přistavením kontejneru. „Problém vzniká každoročně v zahrádkářských
koloniích, kde se po sezoně uklízí a často se zde nepálí
jen suchá tráva, ale i nepotřebné staré věci. V minu-

Výstavba víceúčelového objektu, který vyrůstá na
místě někdejších tribun na Tyršově stadionu, se již
chýlí k závěru. Na jeho ﬁnancování použije radnice
investiční úvěr.
Foto: -pkimobilní občany v jejím suterénu a konečně výstavbu objektů na Tyršově stadionu,“ uvedl šumperský
místostarosta.
S pomocí „úvěrových“ peněz chce radnice dále
opravit chodníky a silnice ve východní části města,
kde dnes společnost VHZ Šumperk, a.s. rekonstruuje kanalizační síť. V první fázi se přitom ještě letos
jedná o celkovou rekonstrukci vozovek i chodníků
v ulicích U Sanatoria, Denisově a Riegrově. V ulici
U Sanatoria přibude navíc nové parkoviště, součástí
rekonstrukce ulic Denisovy a Riegrovy je vybudování nového odvodnění komunikací. „Navíc ještě letos
proběhne rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici
Reissově, a to bezvýkopovou technologií. Po stavbě
kanalizace a vodovodu se dále letos začne ﬁnancovat
z úvěru rekonstrukce komunikací v ulici Gen. Krátkého, která se dočká konečné povrchové úpravy
příští rok na jaře,“ vyjmenoval Suchomel. Z investičního úvěru a dalších šesti milionů korun z krajských prostředků se pak podle něj bude ﬁnancovat
celková rekonstrukce části Temenické ulice v úseku
od restaurace U Zeleného stromu po křižovatku této
ulice s ulicemi Bohdíkovskou a Hrabenovskou.

losti jsme zahrádkářům nabízeli možnost přistavení
kontejneru s tím, že se na jeho zaplacení společně
složí. Bohužel neměl nikdo zájem,“ dodal Ficnar

Během pěti měsíců přišlo
do městské kasy z daní a poplatků
sedmadevadesát milionů
Zprávu o vývoji daňových a nedaňových příjmů
od obyvatelstva vzali ve čtvrtek 15. června na vědomí šumperští zastupitelé. Ke konci letošního května vybrala místní radnice na daních a správních
poplatcích 88,587 milionu korun. To je ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku o deset milionů více. Z místních poplatků, jež zahrnují platby za
komunální odpad, psy, užívání veřejného prostranství, výherní hrací automaty, ze vstupného, poplatky
za vjezd motorových vozidel a část výtěžku z VHP,
šlo do městské kasy 8,109 milionu, což je v porovnání s loňskem o 0,43 milionu více. Nedaňové příjmy
se pak zastavily na částce 2,771 milionu korun, loni
přitom byla tato částka o 577 tisíc nižší.
Pokračování na straně 5
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Na počátku diamantového vztahu bylo jízdní kolo
Osud, láska a nadhled při řešení problémů. To jsou podle manželů Libuše
a Luďka Kučerových slova vystihující šedesát let soužití ve společném
manželství. Své novomanželské „ano“
si řekli ve složité poválečné době, a to
6. června roku 1946 v pražském kostele sv. Klimenta. V sobotu 10. června si
spolu s početnou rodinou na své diamantové svatbě na šumperské radnici
desítky let staré události připomněli.
Na začátku společného příběhu stála před čtyřiašedesáti lety píchlá duše
u jízdního kola. Dvacetiletý pan Luděk,
který pochází z kovářské rodiny ze
Smiřic u Hradce Králové, potkal o dva
roky starší slečnu Libušku, jež se narodila v nedalekých Žiželicích, v květnu
1942. Nestalo se ale tak ve východních
Čechách, nýbrž na Zlínsku, kam mladá
učitelka Libuška přišla se svými rodiči
a kde se Luděk v místní lékárně zaučoval coby praktikant. „Historka o našem
prvním setkání se v rodině traduje.
Luděk tehdy píchl kolo a požádal mě
o pomoc při lepení. Nezaváhala jsem
ani minutu. Byla to láska na první
pohled,“ zavzpomínala na začátky

jejich vztahu Libuše Kučerová.
O čtyři roky později pak mladý pár
stvrdil svoji lásku manželským slibem a odešel do Šumperka, který se
po několikaletém působení v Jeseníku
stal deﬁnitivně jejich domovem v roce
1962. Společně zde vychovali dcery Ivanu, Hanu a Libuši a syna Jiřího
a později ještě přijali pod svá ochranná křídla Květu. Početná rodina se pak
během let rozrostla o devět vnoučat
a jedenáct pravnoučat.
„Musím říci, že máme opravdu šťastné manželství,“ obrátila se s úsměvem
na svého manžela paní Libuše, která
celý život vzdělávala děti na základní
a poté zvláštní škole. Přesto, že spolu
manželé Kučerovi žijí šest desítek let,
netroufají si dávat recept na dlouhý
vztah. Ten jejich je založený na lásce,
toleranci a vášni pro hory. „Milovali jsme hory a trávili v nich každou
volnou chvilku. Dokonce jsme v Jeseníkách zakládali sáňkařskou dráhu,“ prozradila diamantová nevěsta.
„A navíc jsme se drželi pravidla, že
malé neshody je dobré řešit mávnutím ruky a velké s nadhledem,“ doplnil

Město nabízí za sníženou cenu
budovu někdejší mateřinky
Budovu bývalé mateřské školy na Temenické
ulici 151, jež před svým uzavřením sloužila jako
odloučené pracoviště „mateřinky“ Veselá školka, nabízí šumperská radnice ke koupi za cenu

3,2 milionu, jež vychází ze znaleckého posudku.
Kromě vlastního objektu, který se nachází na stavební parcele č. 190 o výměře 1010 m² v katastrálním území Horní Temenice, je součástí nabídky
také zahrada o výměře 990 m² (st. parcela č. 61).
Zmíněné pozemky a budovu postavenou počátkem minulého století lze využít k bydlení nebo
jako sídlo ﬁrmy či polyfunkční dům.
Na základě doporučení Rady města schválili zastupitelé svým usnesením č. 1696/06 ze
dne 15.6. 2006 snížení kupní ceny z 3,2 milionu korun na minimální kupní cenu ve výši
2,4 milionu korun, a to vzhledem k vysokým
investičním nákladům na rekonstrukci budovy.
Bližší informace k podmínkám prodeje lze
získat u Ing. H. Répalové, vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, tel.č.
583 388 580, e-mail: hrepalova@musumperk.cz.
-red-

Libuše a Luděk Kučerovi stvrdili svými podpisy do pamětní knihy na šumperské radnici diamantový manželský slib.
Foto: -zkvýčet ingrediencí potřebných pro spokojené soužití někdejší lékárník a dnes

neobyčejně vitální čtyřiaosmdesátiletý
ženich.
Zuzana Kvapilová

Zatoulané psy již vozí strážníci do Zábřeha
Nerudovskou otázku, kam se zatoulanými psy,
vyřešila po více než půlročním jednání šumperská
radnice. Poté, co Červená Voda letos v květnu upustila od projektu společné výstavby nového zařízení pro
zatoulané či opuštěné psy na svých pozemcích, podepsalo začátkem června město smlouvu se zábřežským
útulkem, který provozuje společnost EKO servis.
Plánovaná výstavba nového zařízení pro zatoulané
či opuštěné psy v Červené Vodě se po řadě jednání
ocitla letos v květnu na mrtvém bodě. Šumperská,
hanušovická, jesenická a kralická radnice, které se
dohodly na společném ﬁnancování výstavby tohoto
psího azylu, již před časem odsouhlasily vyčlenění
potřebných částek s tím, že Červená Voda poskytne pozemek ve stávajícím areálu útulku a od června
bude nové zařízení provozovat. „Z výběrového řízení
na dodavatele stavby však vyplynulo, že pokud ji chceme zrealizovat, bude muset každé ze zúčastněných
měst ﬁnance zdvojnásobit. Šumperk by tak musel ze
své kasy uvolnit dva miliony, Jeseník milion, Králíky
šest set a Hanušovice dvě stě tisíc. Zbývající potřebné
peníze pak měla zajistit Červená Voda,“ řekl šumperský starosta Zdeněk Brož a dodal, že navýšení příspěvku schválila zastupitelstva v Šumperku, Hanušovicích
a Králíkách. Jeseničtí však nečekané výdaje smetli pod
stůl a v květnu od celého projektu odstoupila i samotná Červená Voda. Šumperská radnice proto začala
jednat o spolupráci ze sousedním Zábřehem, v němž
zařízení pro toulavé psy funguje pod hlavičkou EKO
servisu, jehož stoprocentním vlastníkem je město.
„V polovině června jsme se Zábřehem uzavřeli
smlouvu na dobu neurčitou, takže Městská policie
již vozí zaběhlé psy do útulku v Dvorské ulici, jehož
kapacita je kolem pětadvaceti míst,“ uvedl Brož. Za
malého psa přitom radnice zaplatí denně bez daně
šedesát korun, za většího pětasedmdesát, na tři až čtyři sta korun pak přijde jejich vakcinace a odčervení.
„Zábřežští se ve smlouvě nakonec zavázali, že za půl
roku přejde vlastnické právo na psa automaticky na

útulek. Nehrozí tedy, že nám ho po šesti měsících vrátí a my se o něj budeme muset postarat,“ dodal Brož.
Jen loni chytili městští strážníci v ulicích Šumperka
sto devět psů, z nichž čtyřiašedesát skončilo v útulku
a zbývající si odvedli jejich majitelé. „Pokud majitelé
psů zjistí, že jejich čtyřnohý miláček zmizel, mohou
okamžitě zdarma zavolat na tísňovou linku Městské
policie 156. Naše hlídky totiž mají poměrně dobré povědomí o pohybu zatoulaných psů ve městě
a mohou nešťastným majitelům pomoci,“ zdůraznil
ředitel Městské policie Zdeněk Dočekal, podle něhož
psí „nalezenci“ tráví prvních čtyřiadvacet hodin
v kotcích ve dvoře městské úřadovny na Jesenické
ulici a teprve poté jsou převezeni do útulku. Informace o odchycených psech mohou zájemci nalézt
na obecních deskách a internetových stranách města www.musumperk.cz v odkazu aktuality, o psech
umístěných do útulku v Dvorské ulici v Zábřehu pak
na adrese www.eko.zabreh.cz. Návštěvní doba v útulku je pak od pondělí do pátku od 14 do 20 hodin
a o víkendu od 6 do 12 hodin.
-zk-

Informační centrum
připravuje katalog ubytování
Regionální a městské informační centrum při
Vlastivědném muzeu v Šumperku připravuje nové
aktualizované
vydání Katalogu
ubytování na
Šumpersku.
Provozovatelé
ubytovacích
zařízení, kteří zde chtějí
zveřejnit svou
nabídku, získají
bližší
informace na tel.
č. 583 214 000 nebo
e-mailem na adrese
icsumperk@seznam.
cz, případně přímo
osobně v Regionálním a městském informačním
centru, jež sídlí ve Vlastivědném muzeu na Hlavní
třídě.
-red-
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Městští strážníci začnou řidiče pokutovat za rychlost i alkohol
Nový zákon o provozu na pozemních
komunikacích, který začne platit první
prázdninový den, vrací státním policistům pravomoci, které již v minulosti
měli, a řidiče budou moci přísněji kontrolovat i městští strážníci. To jim umožní bojovat proti hlavním nešvarům na
silnicích, tedy rychlé jízdě a alkoholu za
volantem.
Státním policistům vrací novela zákona možnost zadržet řidičský průkaz přímo na místě a zabránit provinilci v další
jízdě, a to při podezření, že řidič zavinil
dopravní nehodu, nebo ujel od nehody, na níž měl účast, dále při řízení pod
vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
v případě odmítnutí dechové zkoušky
či lékařského vyšetření, při řízení motorového vozidla bez „řidičáku“ nebo přes
uložený zákaz řízení a konečně i v případě podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Nově mohou
policisté zabránit v jízdě vozidlu tím,
že automobilu nasadí botičku nebo ho
odtáhnou, nejen v případě podezření, že
jde o odcizený vůz, ale také pokud není
v dobrém technickém stavu způsobilém
pro provoz a při překročení povolených
rozměrů nebo hmotnosti. Příslušníci
Policie ČR také mohou vybírat od řidiče kauci při důvodném podezření, že se
bude vyhýbat přestupkovému řízení za
spáchání přestupku. Zákon dává větší
pravomoci i příslušníkům celní správy, kteří mohou například kontrolovat
dálniční kupony či vyzvat řidiče k předložení řidičského průkazu a osvědčení
o registraci vozidla.
Na neukázněné řidiče se chystají rovněž strážníci Městské policie. Ti budou
moci od července nově pokutovat řidi-

Od 1. července, kdy začne platit nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, získají městští strážníci větší pravomoci. Budou tak moci nejen zastavovat rychle
jedoucí řidiče, ale za vysokou rychlost je i pokutovat.
Ilustrační foto: -zkče za vysokou rychlost a také za alkohol. „V praxi to znamená, že řidič bude
muset na vyzvání předložit našim strážníkům nejen řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla, případně doklad
o výhodách vozidel přepravujících těžce
postižené osoby, ale při podezření na
požití alkoholu nebo jiné návykové látky se bude muset podrobit vyšetření,“
říká ředitel šumperské Městské policie
Zdeněk Dočekal a prozrazuje, že přístroj
na zjišťování alkoholu používají strážníci již od loňského roku při kontrolách
mladistvých v místních restauracích.
V nejbližší době pak dostane Městská policie další účinnou „zbraň“ proti
těm, kteří si pletou šumperské ulice se
závodní dráhou. Díky projektu „Zaost-

řeno na rychlost“ v rámci programu
prevence kriminality na místní úrovni
získala letos místní radnice tři sta šedesátitisícovou dotaci na pořízení radaru
se záznamovým zařízením na měření rychlosti, na jehož nákup vyčlenila
ve svém rozpočtu dalších dvě stě tisíc.
„Nový zákon umožňuje obecní policii
měřit rychlost vozidel, a to i mimo území dané obce či města, a při překročení nejvyšší povolené rychlosti mohou
strážníci vozidlo zastavit. V případě, že
půjde o překročení rychlosti o méně
než dvacet kilometrů v hodině v obci
a o méně než třicet kilometrů v hodině
mimo obec, uloží řidiči přímo na místě
blokovou pokutu a pošlou oznámení
odboru dopravy Městského úřadu, kte-

Radnice povede evidenci bodů za přestupky
Pravidla, podle kterých budou od 1. července jezdit řidiči po českých silnicích, se podstatně změní. Za přestupky
lidé zaplatí nejen tučné pokuty, ale nově také získají trestné
body. Ty jim přidělí počítač na základě oznámení o přestupku a evidovat je budou úředníci na odborech dopravy
obcí s rozšířenou působností.
„Novela silničního zákona, jejíž součástí je také bodový
systém pro řidiče, na nás přenáší nové pravomoci a agendy,“
říká vedoucí odboru dopravy šumperského Městského úřadu Radek Novotný. Na místní radnici tak podle něj skončí
až devadesát procent přestupků, jež spáchají řidiči bydlící v obcích a městech, které spadají do správního obvodu
šumperského Městského úřadu. „Policie nám nejpozději
do tří pracovních dnů oznámí, že řidiči uložila v blokovém
řízení pokutu za přestupek, který je zařazen do bodového
systému. Naši zaměstnanci pak nejpozději do pěti dnů od
doručení tohoto oznámení zapíší stanovený počet trestných bodů do karty v registru řidičů,“ popisuje vedoucí
odboru. Pokud však řidič přestupek neuzná, bude radnice
celou záležitost řešit ve správním řízení, kde hrozí mnohem
vyšší ﬁnanční postih než v případě blokové pokuty.
V případě, že motorista nasbírá dvanáct trestných bodů,
přijde na rok o řidičské oprávnění. Obecní úřad to oznámí řidiči, který do pěti dnů od doručení tohoto oznámení ztrácí možnost usednout za volant a musí v této lhůtě
řidičák odevzdat. Pokud však bude dělat problémy, může

tvrdohlavý motorista skončit až u soudu. Tam se dostane
i v případě, že policisté kvaliﬁkují přestupek jako trestný
čin, například při řízení vozidla pod vlivem alkoholu, kterého bylo v krvi více než jedno promile. Na druhou stranu,
pokud řidič sporadicky nasbírá nějaký bod, má šanci, že za
rok bez záznamu se mu hned čtyři body odečtou.
Kromě počítání bodů připadne radnici ještě jedna nová
povinnost - budou zde skládat závěrečné zkoušky žáci
autoškol a také ti, kteří o řidičský průkaz přišli. „V současné
době je již speciální učebna v suterénu úřadovny na Jesenické ulici vybavena deseti počítači. Testy už totiž nebudou
na papíře, ale žáci budou odpovědi na náhodně vybrané
otázky zpracovávat přímo na počítači. Zkoušky u nás
bude mít na starosti pět zkušebních komisařů,“ vysvětluje
Novotný. Kromě elektronického testu z teorie bude muset
budoucí řidič stejně jako dosud uspět při zkoušce z údržby
vozidla a z praktické jízdy v provozu. Vedle kurzu v autoškole budou muset uchazeči o řidičské oprávnění zaplatit
za absolvování závěrečné zkoušky sedm set korun. Ti, kteří neuspějí, pak zaplatí další peníze pouze za opakování té
části, kterou úspěšně neprošli. Test z předpisů na počítači
tak bude stát stovku, údržba vozidla dvě stě korun a praktická jízda čtyři sta. „Uchazeči o řidičský průkaz budou
navíc potřebovat i výpis z rejstříku trestů a výpis z karty
řidiče. A to i tehdy, když v ní nebude žádný zápis,“ podotýká vedoucí odboru dopravy.
-zk-

rý daný přestupek zařadí podle bodového hodnocení. Pokud však řidič pojede
rychleji, je potřeba zavolat státní policii,“ vysvětluje Dočekal. Na rychlé řidiče se přitom podle něj Městská policie
zaměří zejména v okolí škol a nejvíce
frekventovaných lokalitách.
Zastavit vozidlo mohou strážníci
i při podezření, že řidič nebo přepravovaná osoba spáchali přestupek proti
bezpečnosti provozu. V případech, kdy
bude nutné zabránit řidiči v další jízdě
nebo pokud spáchá přestupek, za který
hrozí odebrání řidičského průkazu, pak
přivolají strážníci Policii ČR. Z dalších
pravomocí Městské policie lze zmínit
i možnost rozhodnout o odstranění
vozu, který stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti, nebo pokud překáží
plynulému provozu, a také v případě
potřeby zastavování vozidel před přechodem pro chodce či usměrňování
provozu na silnicích v případě, že je to
nezbytné pro obnovení bezpečnosti
a plynulosti provozu.
Blokovou pokutu pak mohou strážníci uložit nejen za již zmíněné překročení
rychlosti, ale také například za porušení
zákazu vjezdu, stání a zastavení, za vjezd
do pěší zóny, za parkování na chodníku,
kde to není povoleno, a samozřejmě za
parkování bez zaplacení a přestupky
cyklistů i chodců. „Kromě peněžitého
trestu hrozí řidičům v mnoha případech i ztráta bodů. Každý přestupek,
jenž „spadá“ do bodového hodnocení,
musíme nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne uložení pokuty oznámit
odboru dopravy Městského úřadu. Ten
pak provede záznam do registru řidičů,“
dodává ředitel Městské policie.
-zk-

Změny na silnicích
Co začíná pro řidiče
platit od 1. července
Trestné body. Za přestupky budou
udělovány trestné body, za 12 bodů
přijde řidič o povolení usednout za
volant.
Zadržení řidičského průkazu.
Policie ČR bude mít opět pravomoc
zadržet na místě řidičské oprávnění.
Celoroční svícení. Svítit při jízdě
autem se bude muset celý rok.
Konec jízdy s mobilem v ruce.
Zákon jednoznačně říká, že řidič
nesmí při jízdě držet v ruce nebo
jiným způsobem telefonní přístroj
nebo jiné hovorové či záznamové
zařízení.
Limit u nehod - padesát tisíc. Policisty bude nutné volat k nehodě, při
níž vznikla škoda vyšší než padesát
tisíc korun.
Doklad o řízení. Řidiči starší šedesáti let musí předložit ke kontrole
doklad o platné zdravotní prohlídce, potvrzený lékařem.
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Letem šumperským zastupitelským světem
Finanční příspěvek ve výši osmdesát čtyři tisíce
korun na obnovu kamenného portálu při vstupu do
průjezdu a dvorního traktu domu na ulici Gen. Svobody 2 poskytne šumperská radnice místní ﬁrmě
Botax. Uvolnění peněz schválili zastupitelé a uložili
Radě města zapracovat tuto částku do rozpočtových
opatření.
Klasicistní vstupní portál z pískovce odstranil
z budovy na tzv. Točáku v centru města před třinácti
lety jeden z jejích tehdejších spolumajitelů. Plánované
opravy se však portál tehdy nedočkal a nikdo netušil,
kde se nachází. Naděje svitla objektu, který dnes místo
ozdobného prvku hyzdí obnažené cihelné zdivo, před
dvěma lety, kdy byla velká část kamenných prvků
portálu nalezena v areálu bývalé kotelny v Temenici.
„Majitelé se rozhodli pro odborné restaurování portálu. Jde však o ﬁnančně velmi náročné řešení, takže
požádali město o příspěvek ve výši čtyřiceti procent
nákladů,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Petr
Suchomel a dodal, že jde o zcela výjimečnou a bezprecedentní záležitost, neboť chybějící kamenný
prvek dlouhodobě ubírá na kráse nejen zmíněnému
domu, ale celému historickému jádru města.
Obnova portálu, kterou by měl akademický sochař
a restaurátor Jaroslav Jelínek dokončit ještě v červnu, přitom přijde na téměř dvě stě deset tisíc korun.
Čtyřiaosmdesátitisícový příspěvek dostanou majitelé objektu z městské kasy po prokázání úhrady celé
smluvní ceny zhotoviteli.

Rekonstrukce zavře Bratrušovské koupaliště na celou sezonu
Další ﬁnance bude muset uvolnit město ze svého fólie tak musíme provést stavební úpravy,“ uvedl
rozpočtu na rekonstrukci Bratrušovského koupališ- místostarosta Petr Suchomel, podle něhož se již letos
tě. Kromě vyfóliování
koupaliště nepodaří
otevřít.
vany bazénu, jež přijde
„Celé mi to připona téměř 5,8 milionu
míná úsloví o špatkorun, se musí vybuném
hospodáři.
dovat nová akumulačKdyby se před lety
ní nádrž, nainstalovat
nedělala
náročná
nový systém měření
oprava, mohly jít
kontroly
bazénové
peníze na Aquatoll.
vody a ve dně vybuDnes máme dvě koudovat přívod a odtok
paliště, ale ani jedno
upravené vody. Dnes
pořádné,“
reagoval
je tak již stoprocentně
zastupitel
Miroslav
jisté, že letos se koupaliště pro milovníky Bratrušovské koupaliště zůstane letos i s toboganem uzavřené. Mitrofan. „Bohužel
vodních hrátek ne- Radnice tak zřejmě provozovateli areálu prodlouží smlouvu nám dnes nic jiného
otevře.
o jeden rok.
Foto: -zk- nezbývá, než opravu
dokončit i za cenu,
„Pracovníci společnosti Centroprojekt Zlín, která vyšla vítězně z výbě- že jednu sezonu obětujeme. Vzhledem k náročné
rového řízení na vyfóliování vany bazénu, nám sdě- technologii nelze tyto práce realizovat v jiných měsílili, že stávající řešení akumulační nádrže, přívodu cích,“ podotkl starosta Zdeněk Brož. Zastupitelé
a odtoku vody a také systém měření kontroly bazé- poté stavební úpravy schválili a uložili Radě města
nové vody jsou nevyhovující. Ještě před položením zapracovat realizaci nákladů do rozpočtu města.

podmínky, je potřeba navýšit podíl města o jednasedmdesát tisíc korun,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Petr Suchomel. Farnost pak podle něj vloží do
výmalby z vlastních zdrojů více než dvě stě padesát
tisíc korun. Díky příspěvku na restaurování nástěnných maleb pilastrů, které je nutno provést nad rámec
výmalby, se tak bude moci v letošním roce zrealizovat
komplexní rekonstrukce výmalby v interiéru šumperského farního kostela sv. Jana Křtitele.

Ze světa majetkoprávních záležitostí

Krásný kamenný portál opět ozdobí vstup do průjezdu
a dvorního traktu domu na ulici Gen. Svobody 2. Na
jeho obnovu přispěje město čtyřiaosmdesáti tisíci.
Foto: -zk-

Na výmalbu kostela přidá město
sedmdesát tisíc
Rovných čtyři sta tisíc korun poslal stát ze své kasy
do Šumperka na obnovu památek. Dvě stě padesát
tisíc korun je přitom určeno na restaurování nástěnných maleb pilastrů v interiéru kostela sv. Jana Křtitele. Dalších sto padesát tisíc z Programu regenerace je
pak vyčleněno na výmalbu jeho interiéru.
Zastupitelé letos v dubnu schválili na výmalbu třicetitisícový příspěvek z městské kasy s tím, že vlastník objektu, místní římsko-katolická farnost, pak
přidá další téměř tři sta dvacet dva tisíce. „Při zpracování podkladů pro rozdělení ﬁnančního příspěvku
z Ministerstva kultury vycházel náš pracovník z částky, kterou poskytlo Ministerstvo. Podíl města ale závisí na celkových nákladech na obnovu výmalby. Podle
závazných podmínek státního programu se musí
město podílet nejméně dvaceti procenty, což představuje částku 100 337 Kč. Abychom splnili dotační

Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek
15. června
* schválilo prodej pozemků u čerpací stanice JET
na Jesenické ulici ﬁrmě Fortex - AGS, a.s. za cenu
186 tisíc korun. Firma chce na těchto pozemcích
umístit reklamní poutače.
* schválilo odkoupení pozemku při Prievidzské
ulici v Temenici o výměře 8640 m2 od soukromého
vlastníka do majetku města. Za metr čtvereční přitom
město zaplatí sto korun.
* schválilo odkoupení pozemku u Sanatoria
v Temenici o výměře 1734 m2 od soukromého vlastníka do majetku města. Jedná se přitom o lokalitu
určenou k bytové výstavbě.
* schválilo doplnit své usnesení z loňského července a změnit usnesení z loňského prosince, jež se týkala
prodeje objektu bývalé mateřské školy na Temenické ulici 151. Vzhledem k vysokým investičním nákladům na rekonstrukci budovy tak zastupitelé snížili
kupní cenu z 3,2 na minimálně 2,4 milionu korun.
* schválilo příslib prodeje více než osmnácti set
metrů čtverečních pozemku při ulici M.R. Štefánika
ﬁrmě Modas Trade, s.r.o. Ta zaplatí za metr čtvereční
pozemku, jenž dříve využíval pro cvičení dětí s pejsky Klub Canis Centrum, osm set korun a plánuje zde vystavět polyfunkční dům. V něm by kromě
ﬁremních kanceláří a komerčních nebytových prostor
měly do konce září roku 2009 vzniknout i byty, včetně
podkrovních a nadstandardních s terasami.

Ze světa ﬁnancí
Zastupitelstvo města na zasedání 15. června
* schválilo osmá rozpočtová opatření města Šumperka v letošním roce, jež mimo jiné zohledňují navýšení daňových příjmů a vrácení peněz od Finančního
úřadu. Na straně výdajů se objevuje 595 tisíc korun,
které pomohou azylovému domu na Zábřežské ulici,
na jehož provoz se letos společnosti Pontis nepodařilo
získat peníze z evropského sociálního fondu. 1,2 milionu půjde na víceúčelový objekt na Tyršově stadionu,
388 tisíc na opravu kašny v Sadech 1. máje a sedm
set tisíc na vybavení a osvětlení nové městské galerie
a informačního centra, jež vznikají ve východním křídle tzv. Pavlínina dvora. Na opravu fasády severního
křídla tohoto objektu je pak určeno rovných čtyři sta
tisíc, které jdou z krajského rozpočtu.
* schválilo přijetí státní dotace ve výši tři sta šedesát
tisíc korun v rámci programu prevence kriminality na
místní úrovni pod názvem „Partnerství v roce 2006“.
Peníze od státu přitom půjdou spolu s městskými
prostředky na nákup laserového měřiče rychlosti, který budou mít k dispozici strážníci Městské policie.
Zpracovala Zuzana Kvapilová

Otázky a odpovědi z CO
Jak se zajišťuje improvizovaná ochrana
dýchacích cest osob před zasažením nebezpečnou
látkou a proč?
Zajišťuje se překrytím úst a nosu rouškou z froté ručníku
nebo ﬂanelové látky, rouškou namočenou ve vodě. Roušku na zátylku hlavy je třeba převázat šátkem nebo šálou.
Proč je nutná improvizovaná ochrana dýchacích cest:
* Dýchací orgány a cesty jsou hlavním vstupem nebezpečných látek do těla lidí. * Aby se okamžitě zabránilo
vniknutí nebezpečných látek do těla lidí. * Aby se
zabránilo poškození zdraví nebo smrti lidí po vniknutí
nebezpečných látek do těla lidí.

Město přispěje na opravu
kamenného portálu

Kaleidoskop událostí
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Pestrý kaleidoskop šumperských událostí
Sochaři obsadili prostor
u divadla
Ve znamení již druhého ročníku výtvarného sympozia nazvaného Sochařské divadlo Šumperk 2006 se
nese 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
je až do 30.
června zatravněná proluka
v areálu šumperského divadla.
Po celých osm dnů může pod „širým nebem“ veřejnost sledovat tvorbu dřevěných plastik na téma „Divadlo je život a život je divadlo“, počínaje prvním zásahem do masivu dřeva přes jeho postupné opracování
až po ﬁnální dokončení skulptury. Vernisáž hotových
prací přitom proběhne v pátek 30. června v 15 hodin
na zatravněné ploše v areálu divadla.
-tk, zk-

Na zdravotnické škole
se hovořilo o bolesti a její léčbě
Odbornou konferenci s názvem Pacient a bolest
uspořádala předminulý týden Střední zdravotnická
škola v Šumperku. Na setkání, kterého se účastnili
zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí, hovořili
pozvaní odborníci především o aktuálních otázkách
pojetí bolesti a její léčbě.
„Konferenci, jež je mimo jiné hodnocena kreditním
systémem Ministerstva zdravotnictví, jsme zaměřili na problematiku nemocného a bolesti, a to nejen
v nemocničním prostředí, ale také v domácí péči
a v hospici,“ uvedla spoluorganizátorka akce Zuzana
Gondová ze Střední zdravotnické školy. Velký zájem
ze strany zdravotníků podle ní organizátory překvapil. „V minulosti jsme sice konference pořádali, ale
měly úplně jiný charakter. Tato akce byla tak trochu
vykročením do neznáma. Velice mě proto potěšilo, že
se přihlásilo na sto zájemců,“ dodala Gondová.
Se zdravotními sestrami, sociálními sestrami,

Odbornou konferenci s názvem Pacient a bolest uspořádala začátkem června Střední zdravotnická škola
v Šumperku.
Foto: -zkporodními asistentkami i vyučujícími ze zdravotnických škol z Krnova a Prostějova se o své zkušenosti

podělily lékařka Květuše Kratochvílová z ambulance bolesti šumperské nemocnice, Marie Macková
z katedry ošetřovatelství brněnské lékařské fakulty, vrchní sestra místní Charity Dagmar Remešová,
vrchní sestra olomouckého hospice na sv. Kopečku Vladimíra Foukalová a praktická lékařka Anna
Svobodová. Hovořilo se mimo jiné i o spiritualitě
nemoci, alternativních metodách, léčbě chronických
nemocí a o tom, jak lze realizovat ošetřovací proces
v praxi.
Právě ošetřování nemocné pacientky si v květnu
vyzkoušely letošní maturantky a nastávající zdravotní
sestry přímo na interním oddělení místní nemocnice.
„Děvčata se o pacientku čtyři dny starala a navzájem
spolu komunikovaly. Zdokumentovaný ošetřovatelský proces, který jsme během konference prezentovali, je tak podložen praktickou zkušeností a kontaktem
s nemocným,“ vysvětlila Gondová a prozradila, že
obdobná konference by mohla proběhnout již letos
na podzim. „Oslovily nás zdravotní sestry z ordinací
v Lékařském domě, téma semináře je zatím v jednání,“ dodala.
-zk-

Dětské kresby se vydražily

mnohem více otevřít veřejnosti. „Nejde v žádném případě o ústav za plotem, ale součástí projektu je i specializovaná školka, rehabilitace a podobně,“ vysvětlil
ředitel, podle něhož dojde rovněž ke sloučení obou
pracovišť do jedné budovy na Dolnomlýnské ulici,
jež projde rekonstrukcí. „Projekt chceme rozjet příští rok a rádi bychom ho zrealizovali do konce roku
2010. Pokusíme se na něj samozřejmě získat dotace
z Evropské unie,“ dodal Rýznar.
Červnová aukce dětských výtvarných prací, nad níž
převzali záštitu členové šumperské hudební skupiny
O5 & Radeček, navázala na loňský úspěšný vánoční
projekt Strom splněných přání, kterou zorganizovala
skupina dobrovolných nadšenců ze Šumperka. Cílem
celého projektu je získat ﬁnance na pobyty dětí mimo
město a drobné stavební úpravy v dětském domově
a kojeneckém ústavu.
-zk-

Lidé si vyzkoušeli život ve tmě
Nahlédnout do světa zrakově postižených mohli
lidé v Šumperku. Místní pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých „obsadila“ ve středu

za osmnáct tisíc
V aukční síň se ve čtvrtek 15. června proměnila
zahrada dětského domova na Dolnomlýnské ulici.
Během charitativní akce, kterou uspořádalo dětské
centrum Pavučinka pří místním Dětském domově

Hoši se se zavázanýma očima pustili do těžkého úkolu
- třídili fazole a těstoviny.
Foto: -zk-

V zahradě dětského domova na Dolnomlýnské ulici se
v rámci charitativní akce dražily výtvarné práce malých
obyvatel domova.
Foto: -zka Kojeneckém ústavu, nabídl licitátor rovné dvě desítky prací malých výtvarníků. Ty ocenili dražitelé na
více než osmnáct tisíc korun. Peníze přitom půjdou
na rekreaci pětadvaceti dětí, jež v Šumperku našly
svůj nový domov.
„Naši malí umělci nemalují pro peníze, ale srdíčkem
a se značným zaujetím,“ podotkl ředitel Dětského
domova a Kojeneckého ústavu Richard Rýznar, který
sám jedno z děl, nazvané Rajská zahrada, vydražil za
třicet euro, jež licitátor bleskurychle převedl výhodným kurzem na 838 korun. Největší boj pak svedli
dražitelé o Ženu se slunečníkem a stokorunové i vyšší
příhozy létaly vzduchem také v případě ostatních prací. Celkový výtěžek se tak nakonec vyšplhal na částku
18 138 Kč.
Peníze získané v neobvyklé dražbě přitom půjdou
na výlety a rekreaci dětí, které našly útočiště právě v šumperském dětském domově. Ten je jednou
z prvních vlaštovek v republice, jež se transformuje
v dětské centrum. Nese název Pavučinka a chce se

14. června okolí letního divadla v Sadech 1. máje,
aby zde již potřetí uspořádala sportovní den, určený
nejen zrakově handicapovaným lidem, ale především
těm, kteří život ve věčné tmě nikdy nepoznali.
„Tato akce má již v Šumperku tradici a je o ni rok
od roku větší zájem, a to zejména mezi mladými,“
říká předsedkyně šumperské pobočky SONS Hedvika Rašková. Zdraví lidé si tak během šestihodinového
setkání pod širým nebem mohli vyzkoušet na vlastní
kůži život zrakově postižených lidí. Se speciálními
černými klapkami na očích si zastříleli na zvukový
terč a otestovali si svou pohotovost při showdownu, což je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé. Se
zavázanýma očima hráli domino, škrábali brambory, třídili fazole a těstoviny, rozpoznávali potraviny
podle čichu, lili vodu do sklenice, třídili ponožky,
jezdili v tandemu na dvoukole a samozřejmě chodili
i s nezbytnou bílou holí.
Během akce, kterou pobočka SONS uspořádala
ve spolupráci s olomouckým Tyﬂocentrem, Vilou
Doris, hudební školou Yamaha a „speciálkou“ Schola
- Viva, se mohli návštěvníci seznámit rovněž s pracovním uplatněním nevidomých, architektonickými
bariérami, s nimiž se zrakově postižení stále setkávají, a nechyběly ani ukázky dovedností členů kroužku šikovných rukou. „Zdraví lidé si mohou tímto
způsobem život nevidomých doslova osahat. To jim
může pomoci pochopit jejich handicap,“ soudí Rašková.
-zk-

Kulturní život
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER

Výstavní síň
Puška a terč Výstava potrvá do 31. srpna.
Galerie Václava Hollara Pozor, vyletí ptáček Výstava o fotografování potrvá
do 31. srpna.
Rytířský sál
Jan Vičar - Graﬁcké obrazy Vernisáž výstavy Galerie
J. Jílka, která potrvá do 30.7., proběhne 28.6. v 18 hodin.
Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel
Proměny klášterního kostela Výstava fotograﬁí
Výtvarná dílna rodiny Kutzerů
5.-6. 7. budou kostel a krypta zpřístupněny od 10 do 12 hod.
Koncerty a akce v kostele: 28.6. v 18 hod. - Motýli ŠDS * 4.7. od 18 hod. - Šumperský
dětský sbor - koncert sboru z Barcelony * 16.7. od 15 hod. - Societas Incognitorum
* v prostorách mezi kostelem a Geschaderovým domem: 14.7. od 20 hod. - Music
Machine - DOCUKU * 28.7. od 20 hod. - Music Machine - Vladimír Mišík Etc…
Bližší informace na tel.č. 583 214 070, http://vmsumperk.sweb.cz. Muzeum je otevřeno:
Út - Pá 9 - 12, 12.30 - 17 hod., So 9 - 13 hod., Ne 13.15 - 17 hod.

29.6. od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
13.7. od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
27.7. od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
Mateřské centrum v době prázdnin uzavřeno
Bližší informace: tel.č. 583 211 766, plavání kojenců dle dohody s p. Smorojovou,
tel.č. 732 561 061.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba v období školního roku (září - červen)
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
po, út, st

FILMY
Kino Oko
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
3.-4.7. jen v 18 hodin
Fimfárum 2, ČR
Hrajeme pro děti
3.-4.7. jen ve 20 hodin
Čas, který zbývá, Francie
5.7. jen v 17 hodin
Fimfárum 2, ČR
Hrajeme pro děti
5.7. jen v 18.45 hodin
Čas, který zbývá, Francie
5.7. jen ve 20.15 hodin
Utajený, Francie, SRN, Itálie
Artvečer
6.-9.7. jen v 16.30 hodin
Za plotem, USA
Hrajeme pro děti
6.-9.7. jen v 18 hodin
Silent Hill, USA, Japonsko
6.-9.7. jen ve 20.15 hodin
Sexy Pistols, Francie, Mexiko, USA Premiéra!
10.-12.7. jen v 17 hodin
Za plotem, USA
Hrajeme pro děti
10.-12.7. jen v 18.30 hodin
Sexy Pistols, Francie, Mexiko, USA Premiéra!
10.-11.7. jen ve 20.15 hodin
Silent Hill, USA, Japonsko
12.7. jen ve 20 hodin
Bratři, Dánsko, VB, Švédsko, Norsko Artvečer
13.-18.7. v 18.15 a ve 20 hodin Poseidon, USA
15.-18.7. jen v 16.30 hodin
Divočina, USA
Hrajeme pro děti
19.7. jen v 16.30 hodin
Divočina, USA
Hrajeme pro děti
19.7. jen v 18.15 hodin
Poseidon, USA
19.7. jen ve 20 hodin
Devátý den, Německo
Artvečer
20.-23.7. jen v 18.30 hodin
Zeptej se prachu, USA
20.-23.7. jen ve 20.15 hodin
Angel - A, Francie
24.-25.7. jen v 17.30 hodin
Rafťáci, ČR
24.-25.7. jen v 19.30 hodin
Gejša, USA
26.7. v 18 a ve 20 hodin
Rafťáci, ČR
27.-28.7. jen v 17 hodin
Auta, USA
Hrajeme pro děti
27.-28.7. jen v 19.30 hodin
Superman se vrací, USA
29.-30.7. v 15 a v 17 hodin
Auta, USA
Hrajeme pro děti
29.-30.7. jen v 19.30 hodin
Superman se vrací, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách
www.kinosumperk.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota
Rubi 90,0 FM Night Fever
ve 21 hodin v D 123
14.7. v areálu v Bohumíně
Tři sestry, E!E, Doktor P.P., Debill Heads
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

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Oldřich Smutný - Malíř z domu u vody
Výstava potrvá do 2. července.
Jan Vičar - Graﬁcké obrazy Vernisáž výstavy, která potrvá
do 30.7., proběhne 28.6. v 18 hodin v Rytířském sále muzea.
Jižní křídlo DK
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Šumperk
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.

čtvrtek

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 18

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pátek

8 - 11, 12 - 18

12 - 17

10 - 12, 13 - 18

sobota

8 - 12

8 - 12

zavřeno

Půjčovní doba červenec - srpen 2006
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
pondělí

Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530
10 - 12, 13 - 17

úterý

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

středa

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

čtvrtek

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pátek

8-11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

10 - 12, 13 - 17

sobota

zavřeno

zavřeno

zavřeno

Oznámení o uzavření knihovny
V pátek 7. července bude z provozních důvodů uzavřena knihovna na ulici
17. listopadu.
Bližší informace: Městská knihovna Šumperk, ul. 17. listopadu 6, tel. č.
583 214 588, www.knihovnaspk.cz.

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
14.7. od 14 hodin
Hraje skupina Ing. Kulila
28.7. od 14 hodin
Hrají Vašek a Petr ze Zábřehu
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

MUSIC MACHINE
14.7. ve 20 hodin u klášterního kostela Summer Time: DOCUKU Live koncert
28.7. ve 20 hodin u klášterního kostela Vladimír Mišík & ETC… Live koncert
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz
Šumperský dětský sbor srdečně zve na koncert

Sbor ORFEÓ CATALÁ působící při Palau de la musicá Catalana v Barceloně
v úterý 4. července v 18 hodin v klášterním kostele
Sbor vede Elisenda Carrasco, na klavír doprovází Alba Boada,
hlasový pedagog Lluís Vilamajó.

Rozhledy z radniční věže
V měsíci červnu pondělí - pátek, neděle 9 - 12 hod., 12.30 - 15 hod.
V měsíci červenci pondělí - pátek, neděle 9 - 17 hod.,
v sobotu pouze 1.7., 15.7. a 29.7. vždy od 9 do 17 hod.

Večerní rozhledy (pouze na základě objednávky)
Čtvrtek 6. července od 20 do 23 hodin
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.

Informace/Zpravodajství
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Začátek Divadla v parku narušil výtržník
Již potřinácté se letní scéna v Sadech 1. máje stala
v polovině června dějištěm festivalu nazvaného Divadlo v parku. Na rozdíl od předchozích ročníků letos
navíc této nesoutěžní přehlídce, na niž se do Šumperka
sjíždějí profesionální divadelní soubory z celé republiky, konečně přálo počasí. Pod širým nebem a jednou
v budově divadla si tak diváci mohli po čtyři večery
vychutnat Pozvání na večírek v podání osvědčených
bavičů pražského Divadla Skelet v čele s Pavlem Trávníčkem, komedii Dveře, aneb pane vy jste náhoda
s Jitkou Smutnou, Janem Hartlem a Janou Strykovou,
herecké výkony domácího ansámblu v úspěšné Kachně na pomerančích a kasovní trhák Michaela Cooneyho Habaďůra, jenž nastudovalo Těšínské divadlo.
Letošní ročník Divadla v parku se nepochybně vydařil, pouze jeho úplný začátek poznamenal nepříjemný
výstup podnapilého muže, jenž v divadelním prostoru
napadal pořádkovou službu i uvaděčky. „Těsně před
představením pražského divadla Skelet, kdy již bylo

Začátek Divadla v parku poznamenal nepříjemný
výstup podnapilého muže, který se dokonce dostal
i do auta se zvukotechnikou. Pořadatelé proto přivolali
městské strážníky.
Foto: -kava-

Festival Divadlo v parku zahájilo v pátek 16. června
pražské divadlo Skelet komedií Pozvání na večírek.
Foto: -mshlediště plně obsazené, překonal tento agresivní muž
ochranné pásy kolem hlediště a diváků, hlasitě vykřikoval, kopal do rozvodných kabelů a snažil se dostat
na jeviště. Nakonec skončil v autě se zvukotechnikou
a hrozilo její poškození. Zavolali jsme proto Městskou
policii,“ popisuje nepříjemnou událost zaměstnanec
šumperského divadla Karel Vala a dodává, že výtržník
tak svých chováním zpozdil o patnáct minut začátek
představení. „Hlídka zjistila totožnost podnapilého
muže a poté jej vykázala ze Sadů 1. máje,“ říká ředitel Městské policie Zdeněk Dočekal. Výtržník se však
podle slov Karla Valy na „letňák“ vrátil a opět rušil
představení. „Když naši strážníci kolem desáté dorazili na místo, muž zde již nebyl, přesto tu počkali až
do konce představení,“ konstatuje Dočekal a dodává,
že tento problém není při pořádání venkovních produkcí ojedinělý. „Městská policie samozřejmě musí
zasáhnout. Nemůže však nahrazovat pořadatelskou
službu, jejíž zajištění je věcí organizátora akce,“ dodává ředitel Městské policie.
-zk-

Schola - Viva získala vysvědčení s výbornou
Každoročně koncem června dostávají všechny děti vysvědčení za uplynulé období. V letošním školním
roce získala takové vysvědčení i celá
obecně prospěšná společnost SCHOLA - VIVA, která v těchto dnech
obdržela certiﬁkát jakosti ČSN ISO
9001:2001 v oboru výchova a vzdě-

lávání zdravotně postižených dětí.
Uvedený certiﬁkát byl škole udělen
po celoročním monitoringu a závěrečném auditu, který probíhal koncem měsíce května. Certiﬁkát udělil
Certiﬁkační orgán pro certiﬁkaci
QMS a EMS, EURO CERT CZ.
Mgr. Miroslav Haltmar, ředitel školy

Prázdninový provoz šumperských mateřských škol
MŠ Sluníčko
Evaldova 25 je v provozu od 3. do 21. července, od 28. srpna
Šumavská 15 je v provozu od 24. července do 4. srpna, od 28. srpna
Vrchlického 19 je v provozu od 21. srpna
Gen. Krátkého 28 je v provozu od 7. do 18. srpna, od 28. srpna
MŠ Veselá školka
Prievidzská 1 je v provozu od 7. srpna
Temenická 61 je v provozu od 3. do 21. července, od 28. srpna
Zahradní 17a je v provozu od 3. do 21. července, od 28. srpna
MŠ Pohádka
Nerudova 4b je v provozu od 7. srpna
Jeremenkova 52 je v provozu od 3. do 21. července, od 28. srpna
Mateřská škola Sluníčko na Šumavské ulici 15 zajišťuje ve dnech 24. července - 4. srpna
provoz pro všechny mateřské školy na území města Šumperka.

Oprava kanalizace může
omezit dodávku vody
V letošním roce probíhají v Šumperku rozsáhlé stavební akce, které v rámci projektu „Zlepšení kvality
vod horního povodí řeky Moravy - I. etapa“ modernizují kanalizační a částečně i vodovodní síť v našem
městě. Stavební práce zasahují nejen do komunikací
a veřejné zeleně, ale rovněž i do souvisejících inženýrských sítí. Veškeré práce jsou organizovány tak, aby
nebylo nutné plošně přerušovat dodávku vody. V ojedinělých případech však bude potřeba v dané lokalitě
dodávku vody omezit; toto přerušení bude předem
oznámeno a bude minimalizováno na dobu nezbytně
nutnou.
Zásahy do vodovodního potrubí mohou rovněž
vyvolat další negativní jevy, kterými jsou např. kolísání tlaku nebo mírné zakalení dodávané vody, které
však není hygienicky závadné.
V období stavby nelze výskyt těchto jevů zcela
vyloučit, a proto žádáme spotřebitele o shovívavost.
V případě jakýchkoli problémů se můžete obracet na vodárenský dispečink, který je v pohotovosti
24 hodin denně, tel.č. 583 317 202.
Ing. Alois Mazák, ředitel společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Agentura J + D Romana Janků srdečně
zve na
Koncert Societas Incognitorum
v neděli 16. července od 15 hodin
v klášterním kostele
Program: skladby italských, anglických i českých
skladatelů období renesance a baroka
Vstupenky jsou k dostání v Regionálním
a městském informačním centru ve Vlastivědném
muzeu a také v klášterním kostele.

Čtrnáctý všesokolský
slet proběhne v Praze 5. a 6. července
Každý, kdo viděl župní slet v Dubicku, bojovníci. Ve skladbě pro ženy Léto
musí souhlasit s tím, že v naší zemi umí- pak zní poezie Jana Skácela a melodie
me něco ryze našeho a přitom moder- souboru Hradišťan. V Dubicku bylo
řečeno: Praha si
ního - připravit tělobude pamatovat,
výchovné slavnosti
svěží, poutavé, plné
jak ženy z Moravy
radosti z pohybu,
tančily podle Hradišťana.
přiměřené pro různé
V Praze budou
věkové kategorie od
dvě představení
předškoláčků až po
senio-ry. Sokol tak
- ve středu 5. čeropět ukázal, že je souvence od 21 hodin
a ve čtvrtek 6. čerčasný, a přitom nese
vence ve 14 hodin,
dál tradici a myšlena to na Rošického
ku vlastenectví.
Diváky zaujmou Skladbu žen s názvem Léto zhudebnil Jiří stadionu na Strapředevším pestré cvi- Pavlica a nahrál ji Hradišťan.Foto: -ms- hově. Slavnostní
zahájení
bude
čební úbory a náčiní.
Nejmladší děti jsou žluté a bílé, mlad- však již v sobotu 1. července v 19 hodin
ší žáci tmavě růžoví, starší žákyně září v Sazka Aréně, o den později je na prožlutou a oranžovou. Stadionem létají gramu tradiční průvod Prahou, od 2. do
míče, kruhy, nechybějí rytmicky ovlá- 4. července se pak budou prezentovat
daná dřevěná počítadla. Hudba všech jednotlivé výkonnostní sporty v Sokole,
patnácti skladeb je rytmická, moderní folklorní a divadelní soubory, pódioa současně obsahuje prvky lidových vé skladby Sportu pro všechny a další.
písní. Skladba pro muže Chlapáci tak Přítomni budou Sokoli z USA, Kanady
končí motivem z chorálu Kdož jsú Boží a řady evropských zemí.
-vane-

