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PODZIMNÍ VOLBY
PROBĚHNOU 20. A 21. ŘÍJNA

Zastupitelé se sejdou již
tento čtvrtek

Termín voleb do Senátu a obecních
zastupitelstev již vyhlásil prezident
Václav Klaus. K volebním urnám se
vydají občané 20. a 21. října. V Šumperku budou voliči rozhodovat nejen
o složení budoucího sedmadvacetičlenného Zastupitelstva města, ale pro
příštích šest let vyberou také senátora,
jenž bude v horní komoře Parlamentu zastupovat obvod číslo 65.
-zk-

Zítra 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 16 hodin v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny na Rooseveltově ulici.
-red-
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Projekt klubu Music Machine nazvaný Summer Time odstartovala v polovině
července skvělým koncertem kapela Docuku.
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Léto se nese ve znamení koncertů

Do 31. července bude uzavřena silnice do
Hanušovic.
Foto: -pkuzavření silnice přes Červenohorské
sedlo. Ještě necelý týden proto musejí
řidiči jedoucí do Hanušovic zvolit cestu
přes Hrabenov a Rudu nad Moravou,
nákladní auta pak přes Olšany a Rudu.
O něco déle se pak musejí smířit
řidiči s objížďkou Bludova. Zde se
opravuje zhruba kilometrový úsek
silnice I/44 od křižovatky u zámku
směrem na Postřelmov. Opravy povrchu komunikace, pod kterou se skrývá
nová kanalizační síť, by měly skončit
první srpnový týden. Do Postřelmova
a Zábřeha se tak až do pondělí 7. srpna
dostanou řidiči po objížďce. Vybrat si
přitom mohou hned ze tří objízdných
tras – přes Rovensko, Chromeč nebo
Dolní Studénky a Sudkov.
-zk-

Léto v Šumperku je již druhým rokem
doslova nabité kulturou. Hudební produkce Music Machine totiž připravila
hned čtyři koncerty u klášterního kostela a na hřišti Střední zdravotnické
školy. Zatímco valašská kapela Docuku
s Lucií Redlovou představila své čerstvé
album již v pátek 14. července, na další tři koncerty se veřejnost může těšit.
První z nich přitom proběhne v pátek
28. července, kdy do Šumperka zavítá
Vladimír Mišík a kapela Etc…
„Půjde o výjimečný koncert, neboť
Vladimír Mišík si v poslední době
své koncertní štace důkladně vybírá
a vystoupení zrovna nesype z rukávu,“
říká produkční klubu Music Machine
Hana Písková a dodává, že koncert se
uskuteční tento pátek od osmé hodiny
večerní v prostoru mezi Geschaderovým domem a klášterním kostelem.
Srpen pak podle ní přinese hned dva
koncerty, které Šumperk dosud nezažil. Hřiště místní Střední zdravotnické
školy, jež se nachází v centru města jen
několik metrů od klášterního kostela,
bude v pátek 11. srpna hostit večer
s bubenickým komandem Jumping

Drums. „Půjde o největší koncert
v historii této kapely, jež představí
úplně nový repertoár,“ podotýká Písková. Vyvrcholením cyklu Summer
Time pak bude v pátek 24. srpna koncert skupiny Support Lesbiens, která
se v Šumperku objeví poprvé a nabídne hity, jež zná v České republice snad
úplně každý.
-zk-
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V Lékařském domě nepojede výtah
Lékařský dům Šumperk s.r.o. upozorňuje své klienty, že v době od 1. do
31. srpna nebude v budově Lékařského
domu na ulici M.R. Štefánika 3 v provozu výtah, který projde celkovou opravou.
Vzhledem k tomu, že ve vyšších patrech
objektu jsou umístěny ordinace lékařů,
zajistilo vedení společnosti pro méně
pohyblivé a invalidní občany po doho-

dě s ředitelem Nemocnice Šumperk,
a.s. Radanem Volnohradským možnost
ošetření v odborných ambulancích
místní nemocnice. V případě nutnosti
návštěvy praktického lékaře pak doporučujeme obrátit se na něj se žádostí
o provedení návštěvní služby. Děkujeme
za pochopení.
Jaromír Mikulenka,
Lékařský dům Šumperk s.r.o.
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Šumperští piloti míří na republiku
13. mistrovství České republiky
v bezmotorovém létání pořádá od 5. do
19. srpna Aeroklub Moravská Třebová
na sportovním letišti ve Starém Městě.
Slavnostní zahájení je přitom naplánováno na neděli 6. srpna v deset hodin.
Do soutěže se přihlásilo na šest desítek pilotů, jež se utkají ve dvou třídách.
Zastoupení ve startovní listině má

i šumperský aeroklub. Jeho barvy budou
v klubové třídě hájit Pavlína Horáčková
a Jan Podhrázský, oba s větroni Std Jantar. Na startovní rošt se přitom postaví
vedle kompletního reprezentačního
týmu ČR, v němž jsou v současné době
čtyři držitelé titulu mistr světa a tři mistři Evropy.
Eva Maixnerová,
tisková mluvčí PMČR 2006

Město se připravuje na svátek světového folkloru
Pouhé tři týdny zbývají do největší kulturní události ubytování festivalových účastníků, režijní náklady při své umění postřelmovská Markovička a řeckou kulturu
letní sezony v Šumperku. Pestrou směsicí jazyků, hud- zabezpečení stravování, vzrostly náklady na dopravu. přiblíží divákům taneční skupina Alexandria. Páteční
bou, zpěvem a tancem ožije město od středy 16. do pon- Domov mládeže u Sanatoria nám navíc mohl vzhledem podvečer pak zahájí v letním divadle v Sadech 1. máje
dělí 21. srpna. Na Mezinárodní folklorní festival, který k probíhající rekonstrukci sociálního zařízení nabíd- koncert zahraničních hostů „Vítejte u nás“ a chybět
se koná již pošestnácté, se sjede více než šest set účinku- nout pouze necelou polovinu své kapacity. Některé nebude ani večerní ohňostroj, který ozáří noční oblohu
jících z různých koutů světa i samotné České republiky. soubory tak budou poprvé bydlet mimo město,“ podo- o půl jedenácté.
A zatímco předchozí ročníky byly převážně pětidenní, týká ředitelka festivalu. Ten podpořil třísettisícovou
Nejbohatší program čeká na návštěvníky nepochybletos přišli pořadatelé s novinkou - festival zahájí již ve dotací Olomoucký kraj, dvě stě tisíc získali pořadatelé ně v sobotu 19. srpna, kdy účastníci festivalu nabídnou
středu v podvečer společným koncertem souborů Vise- v rámci grantů a dotací od šumperské radnice, šedesáti Roztančenou ulici, řadu vystoupení pod širým nebem
grádské čtyřky, během něhož představí svůj folklor Slo- tisíci pak přispělo Ministerstvo kultury ČR a čtyřiceti v Sadech 1. máje, Den národů a večerní veselici. „Souvensko, Polsko, Maďarsko a Česká republika.
tisíci Folklorní sdružení ČR. „Ráda bych všem za jejich bory se nejprve představí u radnice, odkud se o půl
„Lidé u nás začínali před lety zapomínat na tradice, pomoc poděkovala, stejně jako sponzorským organiza- jedenácté vydají pěší zónou do Sadů 1. máje. Zde pak
a proto se je snažíme přiblížit. Uplynulé ročníky folklor- cím, které nám vycházejí vstříc v rámci svých ekono- zahájí odpolední program ve 14 hodin místní Senioři
ních slavností ukázaly, že se nám to daří,“ říká organizá- mických možností,“ zdůrazňuje hlavní organizátorka. a o hodinu později bude malá scéna patřit Srbsku,“
torka festivalu Libuše Drtilová ze Sdružení
vypočítává sobotní akce Drtilová a dodává,
přátel folkloru Severní Hané a prozrazuje,
že v rámci Dne národů přiblíží zvyky a obyže v polovině srpna zavítá do Šumperka
čeje své země dva srbské folklorní soubory,
jedenáct zahraničních, sedm domácích a tři
chybět nebude ani přehlídka lidových krojů
dětské soubory a také tři dechové orchesa lidové tvořivosti a samozřejmě speciality
try. „Tradičně největší zájem je každoročsrbské kuchyně.
ně o festivalová vystoupení zahraničních
Dějištěm hlavního sobotního festivalovéúčinkujících, kteří mají pro našince příchuť
ho pořadu nazvaného „Až pudeš do světa,
exotiky,“ podotýká Drtilová. Do Šumperzastav se!“ bude od 17 hodin letní divadlo.
ka tak podle ní přijedou soubory z polské
„Pro diváky jsme opět připravili soutěž,
Nysy, z Maďarska, Lotyšska, dva soubory
v níž vyberou nejsympatičtější soubor. Před
ze Srbska, dále slovenský Vagonár, belgickoncertem najdou u pódia letní scény lahve
ký Volkskunstgroep Zoone, Rinos Danse jmény souborů a „svého“ favorita budou
ce Troupe z Cookových ostrovů, alžírský
moci ohodnotit ﬁnanční částkou dle vlastBalet Afrah El Djazair, peruánský soubor
ního uvážení. Zvláštní cenu pak udělí jedRaza Inka, a konečně indonéská Krida Art
nomu souboru i pořadatelé. Výsledky obou
Groupe. „Loni avizovaní kanadští Indiáni
soutěží vyhlásíme v neděli a vybrané peníze
bohužel nepřijedou, neboť doprava je pro
předáme stejně jako loni místnímu Dětskéně značně nákladná. Domnívám se ale, že
mu domovu,“ vysvětluje pravidla ředitelka
diváci rozhodně nebudou o zážitky ochufestivalu. Závěrečnou tečkou za sobotním
zeni. Já osobně se například velice těším na Soubor z Aiutaki, který je součástí Cookových ostrovů a na němž žije osmnáct set programem pak bude podle ní veselice, jež
autentický folklor souboru z Aiutaki, který obyvatel, přiveze do Šumperka nefalšovanou exotiku.
Foto: archiv odstartuje v devět hodin večer.
je součástí Cookových ostrovů a na němž
Folklorem ožijí Sady 1. máje také v neděžije pouze osmnáct set obyvatel. Kouzelné je, že peníze Organizátorům i letos přislíbily hodnotnou „naturální li. Na malé scéně u „sovy“ se nejprve setkají české
na kroje a letenky dalo dohromady již zmíněných něko- potravinovou“ pomoc především zemědělské subjekty, a moravské soubory na společném dopoledním konlik set lidí,“ prozrazuje ředitelka festivalu.
mlékárny, pekárny a lesní závody. „Těm samozřejmě certu nazvaném „Čí só hode – Naše“, „Na lidovou notu“
Český folklor bude v Šumperku prezentovat na dvě rovněž patří veliký dík,“ dodává.
si odpoledne „zanotují“ hudby zúčastněných souborů
stě vystupujících. Kromě již zmíněné Markovice to bude
Srpnový šumperský šestidenní maraton hudby, tance na scéně „na trávníku“ a od čtvrté odpolední bude letstředočeský Úsměv z Horní Břízy, Včelaran ze slovácké a tradic odstartuje ve středu 16. srpna v 18 hodin na ní divadlo patřit účastníkům festivalu při závěrečnému
Topolné, Rusavjan z valašské Rusavy a hanácký Kosíř malé scéně u „sovy“ společný koncert souborů ze zemí pořadu „Leť písničko, leť“. Deﬁnitivně se pak Šumperk
z Kostelce na Hané. Chybět nebudou ani domácí Seni- tzv. Visegrádské čtyřky, tedy Slovenska, Polska, Maďar- s folklorem rozloučí v pondělí 21. srpna dopoledne
oři, kteří oslaví své desetileté působení v samostatném ska a České republiky. Čtvrtek 17. srpna se již ponese koncertem dvou vybraných zahraničních souborů.
programu během sobotního odpoledne od 14 hodin na v duchu oblastních dožínek v režii místního odboru
Ačkoliv letošní ročník ještě ani nezačal, organizátoři
malé scéně u „sovy“.
Ministerstva zemědělství ČR. Po tradičním průvodu již pomalu začínají připravovat ten příští. „Rádi bychom
Stejně jako v uplynulých patnácti ročnících měli a přivítání hostů, předání dožínkových věnců a podě- v Šumperku uvítali soubory ze střední Afriky, tatarské
organizátoři akce i letos z čeho vybírat, přihlásilo se kování všem zemědělcům se dostanou ke slovu postřel- části Ruska a Koreje,“ zvažuje Drtilová, jejíž jméno je
osmačtyřicet zahraničních a patnáct českých souborů. movská Markovice, slovenský Vagonár a pěvecko se šumperským folklorním festivalem již šestnáct let
„Klademe důraz na kvalitu a snažíme se pomyslnou lať- hudební skupina Rabussa z Přerova. Čtvrteční program nerozlučně spjato.
Zuzana Kvapilová
ku každým rokem alespoň o kousek zvýšit. I proto chce- pak zakončí přehlídka dechových hudeb, během níž se
me v každém dalším ročníku představit alespoň dvě až představí rapotínská Rozmarýnka, bludovská BludoPoznámka na závěr: Podrobný program XVI. Mezitři země, které se dosud v Šumperku nereprezentovaly,“ věnka a další hosté.
národního folklorního festivalu najdete na inzertní
vyjmenovává hlavní kritéria výběru Drtilová, podle níž
Třetí festivalový den odstartuje v pátek úderem půl straně č. 9 a spolu s fotogalerií z minulých ročníků na
jde však jen velmi těžce zvyšovat úroveň bez potřebných desáté dopoledne na malé scéně vystoupení dvou zahra- internetové adrese http://www.festivalsumperk.cz/. Za
ﬁnancí. Letošní rozpočet se přitom pohybuje kolem ničních souborů, odpoledne pak bude patřit dětem. nepříznivého počasí se hlavní pořady přesunou do veljednoho milionu korun. „Bohužel se zvýšila cena za V pořadu „Málo nás, pojďte všichni mezi nás“ předvede kého sálu Domu kultury.
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Kino Oko čeká dvoutýdenní rekonstrukce
Stavební práce odstartují ve čtvrtek 17. srpna
Stavebním ruchem ožije v polovině srpna šumperské kino Oko. Milovníci ﬁlmového plátna se tak a uzavřou kino Oko do neděle 3. září. Již v ponděmusí připravit na asi dvoutýdenní pauzu v promítání. lí 4. září nabídne biograf divákům Tokijskou jízdu
- třetí díl americké ﬁlmové
Odměnou za trpělivost jim
série Rychle a zběsile. O tři
však budou nové moderní
dny později pak kino pretoalety, imobilní diváci by
pak mohli přivítat rampu
miérově uvede nový český
ﬁlm scénáristy Petra Jaru hlavního vchodu.
chovského a režiséra Jana
„Rekonstrukce sociálHřebejka Kráska v nesnáního zařízení v kině Oko
zích s Aňou Geislerovou,
se ukázala jako nevyhnuJosefem Abrhámem, Janou
telná, stejně jako nutnost
řešení přístupu imobilních
Brejchovou a Emílií Vášáryovou v hlavních rolích.
občanů,“ říká šumperský
„Tento snímek o věčném
místostarosta Petr Suchomel. Stávající toalety tak Kino Oko čeká rekonstrukce sociálního zázemí. Foto: -pk- rozporu mezi rozumem
a citem, o dvou podobách
podle něj projdou radikální
proměnou a rozšíří se také o záchod speciálně upra- lásky, duchovní a tělesné, a o možnosti přátelství mezi
vený pro vozíčkáře. Ti budou mít navíc od letošního mužem a ženou získal na letošním 41. ročníku Mezizáří do jediného šumperského biografu usnadněný národního ﬁlmového festivalu v Karlových Varech
přístup, u hlavního vchodu se totiž vybuduje rampa. zvláštní cenu poroty. Filmoví kritici jej dokonce
„V rozpočtu máme na rekonstrukci vyčleněny dva označili za nejlepší ﬁlm festivalu,“ říká ředitelka kina
miliony korun, skutečnou částku ale budeme znát až Oko Zdeňka Holubářová a dodává, že tento divácky
po vyhodnocení výsledků vypsané soutěže začátkem atraktivní snímek bude kino promítat až do neděle
17. září.
-zksrpna,“ podotýká místostarosta.

Některé kulturních akce
přetáhnou desátou večerní
Desítka kulturních akcí, která ještě
letos proběhne pod širým nebem v Šumperku, přetáhne desátou hodinu večerní.
Výjimku „odklepli“ pořadatelům těchto
akcí místní radní, kteří tak chtějí předejít
případným stížnostem občanů na nedodržování nočního klidu.
„Letos požádalo Radu města o výjimku deset pořadatelů, kteří již uspořádali
nebo teprve připravují pro veřejnost
téměř tři desítky akcí. V této souvislosti
prosíme občany o shovívavost a toleranci,“ říká tajemník šumperského Městského úřadu Petr Holub. Zatímco první
z akcí, Pivní Slavnosti, proběhly již koncem dubna, poslední je naplánována až
na začátek prosince. Nejvíc kultury „pod
širákem“ se ale tradičně odehrává v letních měsících.
Léto v názvu má cyklus koncertů
Summer Time, který již druhým rokem
pořádá hudební klub Music Machine na
prostranství mezi klášterním kostelem
a tzv. Geschaderovým domem a nově
také na hřišti Střední zdravotnické školy. V závěru tohoto týdne se tak může
veřejnost těšit na Vladimíra Mišíka, který v pátek 28. července vystoupí u klášterního kostela. O dva týdny později pak
ožije hudbou i nedaleké hřiště Střední
zdravotnické školy. V pátek 11. srpna
zde klub Music Machine nabídne neopakovatelný a nejdelší set nejvyhledávanějšího bubenického komanda
Jumping Drums, které dorazí s novým
repertoárem.
Soutěž v grilování pořádá tento pátek

H-club na Rooseveltově ulici, stejné
místo bude patřit o týden později, tedy
v pátek 4. srpna, přehlídce začínajících
kapel v rámci projektu Hudba z rampy.
Na druhý prázdninový měsíc naplánoval koncert i Hotel Hansa na Langrově
ulici - odehraje se v pátek 18. srpna na
předzahrádce hotelu při Okružní ulici.
Letní divadlo v Sadech 1. máje se
v polovině srpna již tradičně stane dějištěm Mezinárodního folklorního festivalu, v jeho rámci zazáří v pátek 18. srpna
nad Šumperkem hodinu před půlnocí
ohňostroj. Do půlnoci by pak měl skončit i koncert kapely Support Lesbiens,
která vystoupí na hřišti Střední zdravotnické školy ve čtvrtek 24. srpna.
Koncertovat pod širým nebem se ale
bude i na podzim. Hudba bude znít
Pavlíniným dvorem v areálu místního
muzea v pátek 1. září. O den později, v sobotu 2. září vystoupí na nádvoří
H-clubu na Rooseveltově ulici Holátka
a jejich hosté, soukromá hudební produkce v rámci svatebního veselí se pak
odehraje v sobotu 16. září v objektu na
Temenické ulici 125. Od středy 27. do
pátku 29. září proběhnou ve dvoře Slovanu na Hlavní třídě a na vnitřním prostranství tzv. Pavlínina dvora Cimbálová
setkání u burčáku a stejný prostor bude
od čtvrtku 16. do pátku 17. listopadu
patřit akci nazvané Pivo vyhrává sametovou revoluci. Úplnou tečkou za letošními akcemi „pod širákem“ bude v úterý
5. prosince setkání všech čertů a Mikulášů ve dvoře Slovanu na Hlavní třídě. -zk-

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
číslo 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 H. Répalové, vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, tel.č. 583 388 580,
e-mail: hrepalova@musumperk.cz.
-red-

Odbor dopravy dosud
eviduje sedm desítek přestupků
Sedm desítek uznaných přestupků
zaevidovali během prvních dvaceti
červencových dnů pracovníci odboru
dopravy šumperského Městského úřadu. Přesný počet trestných bodů, které
dosud řidiči na Šumpersku nabsbírali,
zatím k dispozici není, jejich „skóre“
se však již pravděpodobně přehouplo
přes stovku. Nejčastěji přitom řidiči,
kterých má místní radnice v evidenci
kolem třiceti tisíc, překračují rychlost
a jezdí bez rozsvícených světel.
„Dosud jsme obdrželi asi sedmdesát
oznámení přestupků, které policisté
a strážníci vyřešili pokutou přímo na
místě. Případy,
jež se budou
řešit ve správním řízení, se
k nám dostanou pravděpodobně již tento
týden,“
řekl
vedoucí odboru
dopravy šumperského Městského
úřadu
Radek Novotný.
Přesný
počet
trestných bodů, které si od 1. července, kdy začal platit nový silniční zákon,
řidiči, jež spadají do správního obvodu
místní radnice, vysloužili, zatím k dispozici není. „Počítačový software sice
dokáže informace o bodech i statisticky vyhodnocovat, možné to však bude
až po vyřešení určitých potíží s pro-

gramem. Problematická jsou zejména
přístupová práva,“ vysvětlil Novotný
a dodal, že podobně jako ostatním
pověřeným obcím se ani Šumperku
nevyhnuly občasné výpadky serveru. „Program je třeba doladit, neboť
například právě jeho statistická část
zatím příliš nefunguje. Občanů se ale
tyto potíže nijak nedotknou,“ zdůraznil vedoucí odboru.
Mezi oznámenými přestupky převládá podle Novotného překročení
nejvyšší povolené rychlosti a také jízda
bez rozsvícených světel. „O případech
řízení pod vlivem alkoholu zatím nevíme,“ podotkl
vedoucí odboru
dopravy.
Po
jednom
trestném bodu
za
porušení
zákazu vjezdu
a špatné parkování si pak
předminulý
týden vysloužili
tři řidiči přímo
Ilustrační foto: -zk- v Šumperku.
„Naši
strážníci pokutovali dva řidiče, kteří vjeli
s kamiony na ulici J. z Poděbrad, a také
jednu řidičku, která svůj vůz odstavila
v pěší zóně u hotelu Grand. Pokuty sice
nepřekročily pět set korun, ale řidiči
přišli navíc o jeden bod,“ uvedl zástupce ředitele šumperské Městské policie
Josef Mikulec.
-zk-

Město Šumperk vyhlašuje výběrová řízení na obsazení místa ředitele MŠ Sluníčko a na obsazení místa referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
odboru sociálních věcí MěÚ - podrobnosti na inzertní straně 10!
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Šedesátiny oslaví Aeroklub leteckým dnem Lidé odpad separují
letecké základny v Přerově, obratný armádní letoun
Zlín Z 142 a v jednání je i přelet armádních Gripenů
z pardubické základny. Chybět nebudou ani hromadné seskoky parašutistů s vlajkami a hašení požáru
známým „Čmelákem“ Z 37.
„Současnost chceme propojit s historií. Lidé budou
moci na vlastní oči spatřit plně funkční stroje, na
nichž po válce létali zaklada- telé našeho Aeroklubu,“ podotýká Vlček.
Lahůdkou mezi
veterány tak nepochybně
bude původně
průzkumný a spojovací
letoun americké konstrukce
Piper
Cub,
který si za války
vysloužil přezdívku
„létající
Jeep“ a jenž po
válce sloužil někdejšímu účelu
- sportovnímu létání.
Kromě
Piperu přiletí
z Moravské Třebové
do Šumperka také poslední v Československu sériově vyráběný dvouplošník Aero C - 104, který nejprve sloužil
vojenskému letectvu k výcviku pilotů a poté také
aeroklubům jako školní a akrobatický letoun. K vidění budou rovněž poválečný větroň Z - 24 Krajánek,
akrobatický speciál LF - 107 Luňák, který se vyráběl
v letech 1948 - 1951, dvojsedadlovka LG - 130 Kmotr
z roku 1950 a cvičná dvojsedadlovka LF - 109 Pionýr,
jež sloužila bezpečnému výcviku pilotů a kterou později nahradily modernější Blaníky.
Během srpnového Velkého leteckého dne, nad
nímž převzali záštitu hejtman Olomouckého kraje
Ivan Kosatík a šumperský starosta Zdeněk Brož, se
představí také modeláři, modely letadel i literaturu
s leteckou tematikou si pak budou moci zájemci koupit v některém ze stánků, chybět nebude ani občerstvení a odvážlivci budou moci shlížet na svět z ptačí perspektivy v rámci vyhlídkových letů. Ty navíc
obdrží devět šťastlivců zdarma, neboť vstupenky jsou
slosovatelné. „Rádi bychom, aby Letecký den nebyl
jen setkáním současných a bývalých členů Aeroklubu, ale všech, kterým je létání alespoň trochu blízké,“
uzavírá Vlček.
-zk-

Zprávou o nakládání s odpady v loňském roce se
zabývali letos v červnu šumperští zastupitelé. Ze zprávy vyplývá, že občané mohou odkládat do nádob na
separovaný odpad nejen plasty, sklo a papír, ale v jedné z lokalit také biologicky rozložitelný odpad.
V ulicích města se loni objevilo sto čtyřiačtyřicet
nových modrých nádob na papír, jejichž kapacita se
pohybuje kolem tří set kilogramů. Kromě nich se
v Šumperku nachází sto padesát tři žlutých kontejnerů
na plasty (129 kontejnerů + 24 nádob o objemu 240 l)
a čtyři sta sedmdesát pět kontejnerů na sklo (231 kusů
na bílé sklo + 244 kusů na barevné sklo). Letos na jaře
k nim navíc nově přibylo sto červených kontejnerů na
tzv. složené odpady, známé spíše pod názvem jednoho
z výrobců jako tetrapakové.
S další novinkou v oblasti třídění odpadu pak přišla
radnice loni v srpnu. V lokalitě kolem Zábřežské ulice umístila osmapadesát speciálních hnědých nádob
s označením „Zelený odpad“. Do nich mohou občané
ukládat výhradně biologicky rozložitelné produkty
rostlinného původu. „Zkušební provoz odděleného
sběru biologicky rozložitelného odpadu rozjelo město
Šumperk v souvislosti s narůstajícími legislativními
požadavky v oblasti nakládání s odpady,“ vysvětlil
Vladimír Hošek z oddělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí Městského úřadu a dodal, že
radnice z pěti vytipovaných oblastí nakonec vybrala
„na zkoušku“ lokalitu při Zábřežské ulici s převažující rodinnou zástavbou. „Obyvatelé tuto službu hodnotí velmi kladně, jejímu rozšíření do dalších lokalit
ale brání poměrně vysoké provozní náklady,“ podotkl Hošek, podle něhož je jednou z překážek rozvoje
systému nakládání s odpady také nedostatečný počet
stanovišť se sběrnými nádobami a také často nepříliš
estetické prostředí.
Obyvatelé Šumperka využívají stále více služeb
sběrného dvora v Anglické ulici, který je otevřený
v pracovní dny vždy od 8 do 17 hodin s polední pauzou od 12 do 13 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
„Je pravděpodobné, že v budoucnu nebude jeho
kapacita dostačující. Město tak již vybralo lokalitu na
Příčné ulici, kde by mohl vzniknout další sběrný dvůr,
a pokusí se na jeho vybudování získat peníze z evropských fondů,“ uvedl Hošek.
-zk-

Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku
Občanské sdružení Savore, Jesenická 61, Šumperk, tel:
583 219 363, e-mail: savore@savore.cz, www.savore.cz.
Savore vzniklo v roce 1998 z iniciativy šumperských
Romů. V popředí zájmu bylo vytvořit hlavně romským
dětem podmínky, které by jim umožnily hodnotně se ve
své budoucnosti zapojit do společnosti. V roce 1999 byla
jako dlouhodobý projekt vytvořena kulturní, sociálně vzdělávací základna určená
pro děti a mládež k možnosti sdružovat se
a trávit společně volný čas. Koncem roku
2003 byla otevřena jako nový program
Občanská poradna, která poskytuje poradenství široké veřejnosti.
1) Savore - kulturní, sociálně vzdělávací základna - trávení volného času především romských dětí a mládeže formou
dílen (výtvarná dílna, gurmánská dílna a ruční práce, taneční
dílna, hudební dílna, práce na počítači, cvičení), mimoškolní
příprava ( psaní domácích úkolů, doučování, procvičování

probraného učiva) a předškolní příprava (příprava na vstup
do školy, práce se školními pomůckami, poznávání barev,
čísel a písmen). OS Savore pořádá každoročně také několik
akcí - např. Romano Džives, taneční vystoupení na Moravské romské pouti, výlety, letní tábor a další.
2) Občanská poradna - poskytování základního poradenství v oblastech: pracovně právní vztahy,
rodina a mezilidské vztahy, sociální dávky
a sociální péče, majetkoprávní vztahy, bydlení, právní systém a právní ochrana, ochrana
spotřebitele a další. Poradna poskytuje služby
široké veřejnosti a je založena na principech
bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Rady
jsou poskytovány při osobních konzultacích v poradně,
telefonicky, e-mailem, dopisem, v odůvodněných případech
v bytě klienta. Poradna sídlí na Jesenické ul. č. 61, tel. se
záznamníkem: 583 211 833, e-mail: poradna@savore.cz.
Vladimír Horváth, předseda OS

Otázky a odpovědi z CO
Kde se ve městě nacházejí sirény a proč
se používají?
* Žerotínova ul., Tyršův stadion,
tělocvična
* Uničovská ul., budova Krajské
veterinární správy
* Hlavní třída - pěší zóna, OA
* Šumavská ul., Základní škola
* Gen. Krátkého, Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
* Čsl. armády, objekt JESAN KOVO
* Temenická ul., hasičská věž
* Temenická ul., zemědělské středisko
* Nám. Míru, věž radnice
* Jílová ul., objekt FORTEX - AGS
* Žerotínova ul., objekt PARS NOVA
* Příčná ul., objekt CEMBRIT
Proč se používají sirény:
Aby byl na území města rychle a důrazně vyhlášen varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA všem občanům,
podnikům a institucím.

Kulaté narozeniny slaví v letošním roce šumperský Aeroklub. Od jeho vzniku totiž uplynulo již
neuvěřitelných šest desítek let. Bohatou historii si
připomenou všichni příznivci létání v závěru letních
prázdnin na místním letišti. To se v sobotu 26. srpna
stane dějištěm Velkého leteckého dne, během něhož
nabídnou pořadatelé veřejnosti letové ukázky
historických i současných moderních
strojů, akrobatických speciálů,
seskoky parašutistů či
vyhlídkové
lety, chybět nebude
ani
společné
létání, ukázka hašení požáru,
vystoupení modelářů a zábavný
program pro děti.
„Chystáme
pro
veřejnost maximálně pestrý program,
během něhož si přijdou na
své jak dospělí, tak i děti,“ říká Pavel Vlček ze šumperského Aeroklubu. Ačkoliv hlavní „lákadla“ jsou
podle něj naplánována až na sobotní odpoledne, ti,
kteří přijdou na místní letiště o něco dříve, se nudit
rozhodně nebudou. V deset dopoledne odstartují domácí piloti přehlídku své letecké techniky, tři
stroje pak budou po celý den připraveny pro zájemce
o vyhlídkové lety, svůj „koníček“ přiblíží veřejnosti i modeláři a zejména děti pak nepochybně ocení
aktrakce v podobě skákacího hradu, skluzavek či
horolezecké stěny.
Zatímco zakladatelé šumperského Aeroklubu
„poslali do oblak“ na podzim roku 1946 v rámci
prvního poválečného leteckého dne patnáct motorových letadel a dva větroně, o šedesát let později
vzlétne nad Šumperk hned několik desítek strojů,
včetně historických a bojových. „K vidění bude nejlepší akrobatické letadlo na světě SU - 29, dále Zlín
Z 50 LS, akrobatický větroň Fox, ultra lehká letadla
a také „klenot“ bezmotorového létání - nejmodernější větroň v naší republice Duo - Discus,“ prozrazuje
Vlček. Kromě nejlepších českých akrobatů z Akrobatického centra v Moravské Třebové a domácích pilotů se během dvou a půlhodinového programu, který
začne ve 14 hodin, představí rovněž bojový vrtulník

Informace/Zpravodajství

strana 5

Šumperští Draci změří své síly s hvězdami NHL
Dlouholetí domácí hokejoví matadoři a hvězdy kanadsko-americké
NHL vyjedou začátkem srpna na led
šumperského zimního stadionu. V letním beneﬁčním utkání, jež se odehraje v sobotu 5. srpna v 17 hodin, změří
speciálně sestavený tým Dětského klíče
své síly se současnými druholigovými
šumperskými Draky. Výtěžek z neobvyklé akce přitom pomůže handicapovaným dětem.
„Spojení hokeje s beneﬁční akcí
v Šumperku ještě nebylo. A protože
znám nejen předsedkyni obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Věru
Nedomovou, ale zejména řadu hráčů,
kteří jsou pro veřejnost „zajímaví“,
napadlo mě, že bych tímto způsobem
mohl pomoci dobré věci,“ říká někdejší kapitán šumperského týmu a dnes
prostějovský hokejista Dušan Bařica,
v jehož hlavě se nápad s neobvyklou
letní exhibicí zrodil. Výraznou oporou mu přitom byl Petr Čajánek, který
sehrál roli „spojky“ s hokejisty hrajícími v kanadsko-americké NHL. „Kromě
Petra se v našem týmu objeví Jakub
Kindl, který letos podepsal smlouvu
s Detroitem, a oslovil jsem i další hráče. Ti slíbili, že pokud to bude alespoň
trochu možné, určitě přijedou,“ prozrazuje Bařica, jenž osobně pozval do

Šumperka hokejisty, kteří v minulosti
žlutomodrý dres domácích Draků oblékali. „Kluci i po letech na časy strávené
v Šumperku rádi vzpomínají, takže se
nenašel nikdo, kdo by mě odmítl. Roli
sehrálo i to, že jde o charitativní akci.
Chtěl bych všem za jejich vstřícnost
poděkovat, stejně jako sponzorům, bez
nichž by plánované utkání jen těžko
proběhlo,“ zdůrazňuje organizátor letní hokejové exhibice, který nevylučuje
možnost obdobnou akci v budoucnu
zopakovat.
V barvách týmu Dětského klíče
se tak na šumperském ledě v sobotu
5. srpna úderem páté odpolední utkají
s domácími Draky kromě Dušana Bařici Pavel Nešťák, Martin Jenáček, Pavel
Kormunda, Radek Kučera, Petr Boháč,
Jakub Šesták, Pavel Urban a Tomáš
Pospíšil, velkou posilou ze zámořské NHL budou Petr Čajánek a Jakub
Kindl. Diváci možná uvidí i šumperského rodáka Jiřího Dopitu a další
kanadsko-americké hráče. „Oslovil
jsem například Jardu Balaštíka, Martina Erata, Rostislava Kleslu, Lukáše
Krajíčka, Karla Rachůnka či Romana
Hamrlíka. Zatím ale není jisté, kdo
z nich skutečně přijede,“ říká Bařica.
Součástí beneﬁční exhibice bude podle
něj i autogramiáda hráčů a také draž-

Odchovanec šumperských Draků, devatenáctiletý obránce Jakub Kindl (uprostřed),
má za sebou nejlepší sezonu v kariéře. Stal se oporou celku OHL Kitchener Rangers,
nahlédl do farmy Detroitu Red Wings, mužstva Grand Rapids Grifﬁns a na závěr
podepsal profesionální smlouvu s Detroitem. Se šumperskými hokejovými fanoušky
se poprvé setkal na tiskové konferenci v místním divadle, další příležitost jim pak
nabídne během srpnového exhibičního utkání.
Foto: -pkba dresů týmu Dětského klíče během
utkání. „Chceme, aby se během akce
lidé především bavili. Doufám tedy, že
přijdou, a tím, že zaplatí šedesátikorunové vstupné, pomohou handicapovaným dětem,“ podotýká Bařica. Výtěžek

z letní hokejové exhibice totiž její organizátoři předají obecně prospěšné společnosti Dětský klíč, která jej použije na
přípravu projektu přestavby objektu
v Novém Malíně na chráněné bydlení
pro postižené děti.
-zk-

Cyklisty opět rozvážejí po Jeseníkách speciální autobusy
Milovníky cykloturistiky rozvážejí od
začátku června prakticky po celých Jeseníkách speciální autobusy. Ty již druhým rokem přepravují kromě pasažérů
také jízdní kola. Zatímco loni dopravní
společnost Connex Morava, a.s. vypravila ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Destinační Management
Moravsko - Slezský do moravských hor
tři cyklobusové linky, letos k nim přidala novou trasu z Olomouce přímo pod
vrchol Pradědu na Ovčárnu. Zajímavý
projekt přitom v jesenických horách
podpořily Olomoucký kraj, Sdružení
cestovního ruchu Jeseníky, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
a další organizace a obce.
„Projekt, který pokrývá
prakticky celou centrální
část Jeseníků a všechna
nejvýznamnější
místa
tohoto druhu, se osvědčil již loni,“ říká Michal
Sládek ze společnosti
Destinační Management
Moravsko - Slezský. Návštěvníci hor, kteří do přírody vyjedou na kole,
si tak podle něj mohou
vybrat hned ze čtyř tras.
Na své si přitom přijdou
nejen zkušení cyklisté,
ale také rekreační jezdci
a rodiny s dětmi. „Jeseníky nabízejí pestrou škálu

turistických tratí a cyklotras pro všechny výkonnostní i věkové skupiny. Na
značené trasy, které vedou na nejkrásnější hřebeny Jeseníků v okolí Pradědu
nebo Červenohorského sedla, se turisté dostanou téměř ze všech zastávek
cyklobusů. Kromě nového cyklobusu
z Olomouce na Hvězdu by mohli návštěvníci hor ocenit i spoj, který vyjíždí každou celou hodinu z Hvězdy na
Ovčárnu, a to v době od deseti dopoledne do tří odpoledne,“ podotýká Sládek a dodává, že obyvatelé Šumperka
by mohl zaujmout speciál, který odjíždí
z autobusového nádraží stejně jako loni
v 8.02 hodin přes Klepáčov, Skřítek,
Rýmařov, Malou Morávku,
Hvězdu, Karlovu Studánku, Vrbno pod Pradědem,
Videlský kříž, Bělou pod
Pradědem,
Červenohorské sedlo do Koutů
nad Desnou, kam dorazí
v 11.33 hodin. Odtud se
pak v 15.07 odpoledne
vrací po stejné trase zpět
do Šumperka, kam přijede v 18.39 hodin. Zájemci,
kteří nastoupí do autobusů doplněných o speciální
vozíky na kola, mohou
navíc poznat i polské příhraničí. Jeden z cyklobusů
totiž zajíždí do polského
města Głuchołazy.

V červenci a srpnu vyrážejí cyklobusy do jesenických hor denně, v září
jich pak budou moci turisté využívat
o víkendech s tím, že naposledy vyjedou
24. září. Za přepravu zaplatí cestující
běžné jízdné podle tarifu (např. Šum-

perk - Skřítek 30 Kč, Šumperk - Hvězda
64 Kč), přeprava kola je pak přijde bez
ohledu na vzdálenost na patnáct korun.
Zájemci přitom mohou využít rezervační systém na internetové adrese www.
connexmorava.cz. Zuzana Kvapilová

Trasy jednotlivých cyklobusů:
BUS 1: Krnov - Bruntál - Karlov - Malá Morávka - Hvězda - Karlova Studánka
- Vrbno pod Pradědem - Zlaté Hory - Rejvíz - Jeseník
BUS 2: Zábřeh, žel.st. (7.20)- Zábřeh, poliklinika (7.28)- Šumperk, aut.st.
(7.48 - 8.02)- Rapotín, u hřiště (8.16)- Sobotín, žel.st. (8.23)- Skřítek (8.41)Rýmařov, aut.st. (9.09)- Karlova Studánka, rozc. Hvězda (9.48, přípoj směr
Ovčárna) - Karlova Studánka, dolní parkoviště (9.53 - 9.58, přípoj na cyklobus směr Zlaté Hory, Rejvíz, Jeseník) - Vrbno pod Pradědem, žel.st. (10.13)Červenohorské sedlo (11.11) - Kouty nad Des., hotel Dlouhé Stráně (11.33)
Zpět: Kouty nad Des., hotel Dlouhé Stráně (15.07)- Červenohorské sedlo
(15.29)- Vrbno pod Pradědem, žel.st. (16.26, přípoj na cyklobus směr Zlaté
Hory, Glucholazy, Rejvíz, Jeseník)- Karlova Studánka, dolní parkoviště (16.44
- 16.48, přípoj na cyklobus směr Karlov, Bruntál, Krnov) - Karlova Studánka, rozc. Hvězda (16.53)- Rýmařov, aut.st. (17.31)- Sobotín, žel.st. (18.17)Rapotín, u hřiště (18.25) - Šumperk, aut.st. (18.36 - 18.39)- Zábřeh, poliklinika (19.01)- Zábřeh, žel.st. (19.07)
BUS 3: Jeseník - Rejvíz - Głuchołazy (Polsko) - Zlaté Hory - Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka - Hvězda - Ovčárna - Malá Morávka - Karlov
BUS 4: Olomouc - Šternberk - Huzová - Rýmařov - Malá Morávka - Karlov
- Malá Morávka - Hvězda - Ovčárna
Cyklobusy jsou provozovány v červenci a srpnu každý den, od 1. září o víkendech. Více informací naleznete na stránkách www.cyklobusy.connexmorava.
cz.
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Tip na výlet: Olomoucké Arcidiecézní muzeum
Procházku celým tisíciletím historického a kulturního vývoje nabízí od letošního června pod jednou
střechou nově otevřené Arcidiecézní muzeum Olomouc. Veřejnosti se tak poprvé uceleně představuje
výběr nejlepších exponátů výtvarného umění, které
po stovky let vznikaly na území celé Moravy.
„Idea vybudování Arcidiecézního muzea v Olomouci se začala naplňovat až po pádu totalitního komunistického režimu,“ říká tiskový mluvčí Arcidiecézního
muzea Olomouc Pavel Vysloužil. Hlavním cílem podle
něj bylo shromáždit a představit to nejpodstatnější
z duchovně orientovaného kulturního dědictví Moravy s odkazem na základní pilíře evropského ducha antiku, judaismus a křesťanství, dále umožnit rehabilitaci valné části olomouckého Přemyslovského hradu
a konečně i přispět k lepším vztahům mezi církví a státem. „Vlastní založení muzea inicioval při své návštěvě
Olomouce v roce 1995 papež Jan Pavel II. O dva roky
později
pak došlo k dohodě mezi Ministerstvem
kultury ČR a Arcibiskupstvím
olomouckým, na jejímž
základě bylo vybudováním
a provozováním nového
kulturního stánku pověřeno Muzeum umění Olomouc, které se po pěti letech
opět vrací ze správy kraje pod
křídla Ministerstva kultury,“
popisuje tiskový mluvčí.
Pro potřeby nového muzea
je od roku 1999 rekonstruována
podstatná část někdejšího Přemyslovského hradu - objekty
Jedním z exponátů je i tzv.
Šternberská madona.
Foto: archiv

kapitulního děkanství, jeho hospodářský dvůr, věž
s kaplí sv. Barbory a románský biskupský palác, známý
dříve také jako Přemyslovský palác. Areál této národní
kulturní památky je dokladem tisíciletého stavebního
vývoje - od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry. Představuje tak sám
o sobě jedinečný exponát. „Někdejší Přemyslovský
hrad je svým významem srovnatelný v rámci českých
zemí pouze s Pražským hradem. Místo bylo dějištěm
mnoha pamětihodných historických událostí. Před
sedmi sty lety bylo svědkem vraždy posledního českého krále z rodu Přemyslovců Václava III., v 18. století
na hradě pobýval jedenáctiletý Mozart s rodinou, na
počest hudebního génia jeden ze sálů nese jeho jméno,“ připomíná Vysloužil.
Vedle jedné z nejkvalitnějších středoevropských sbírek starého malířství mohou návštěvníci v Arcidiecézním muzeu Olomouc zhlédnout vynikající příklady
gotického i barokního sochařství, ale také ukázky dalších různorodých exponátů od sbírek prací ze slonoviny až po proslulý kočár biskupa Troyera, liturgické
předměty, mešní textilie a podobně.
Dlouhodobá expozice představuje výběr z tvorby
mnoha malířů, sochařů, iluminátorů a uměleckých
řemeslníků z celé Evropy, mezi něž například patřili
Bernardo Cavallino, Onorio Marinari, Pietro della
Vecchia, Sebastiano del Piombo, Jacopo Bassano, Paolo Veronese, Karel Škréta, neznámí středověcí mistři
tzv. Šternberské madony či Olivetské hory nebo autor
barokní monstrance Zlaté slunce Moravy.
Kromě stálé expozice nabízí muzeum i výstavy
krátkodobé. První z nich tak je jedinečná prezentace
nazvaná Poklady francouzského středověkého umění
v českých a moravských sbírkách, jež zde bude k vidění do 30. července. Vůbec poprvé se prostřednictvím
více než stovky vystavených exponátů uceleně před-

V nově otevřeném muzeu budou moci návštěvníci obdivovat i kočár biskupa Troyera.
Foto: archiv
stavují duchovní i světské předměty francouzského
původu z 9. - 16. století, které jsou umístěny v galeriích, církevních, ale i v soukromých sbírkách na českém
území. 10. srpna zde pak bude zahájena výstava Lucas
Cranach st. - Adam a Eva (výstava jednoho obrazu).
Cranachovu desku Adam a Eva přitom zapůjčila Olomouci pražská Národní galerie v Praze a nejen pro
Olomoučany bude jistě zajímavé umělcovo spojení
s místním prostředím. Donátorem Cranachových
maleb byl totiž také humanisticky orientovaný olomoucký biskup Stanislav Thurzo. V nově otevřeném
Arcidiecézním muzeu se navíc nacházejí i víceúčelový sál Mozarteum, prostory pro lektorskou činnost
a možnost posezení v nové kavárně s vinárnou. -zkArcidiecézní muzeum v Olomouci je otevřeno
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin (poslední vstup v 17.30 hod.), Přemyslovský hrad otevřen
od dubna do září. Průměrná délka prohlídky stálých
expozic a vyhlídky 60 - 90 minut. Vstupné plné 50 Kč,
vstupné se slevou 25 Kč, ve středu a v neděli a také
v době svátků (10. a 11.9. - Dny evropského Dědictví,
28.9., 28.10., 17.11) vstup zdarma.

Severní Morava vychází již půl století
Zdá se to být neuvěřitelné, ale v červnu příštího roku uplyne padesát let od
vydání prvního svazku Severní Moravy,
jediného vlastivědného sborníku svého
druhu v České republice, který vychází
nepřetržitě a pravidelně jako švýcarské
hodinky dvakrát ročně již půl století.
Poslední číslo přitom spatřilo světlo světa nedávno - 91. svazek sborníku nabízí
na téměř devadesáti stranách sedmnáct
příspěvků reprezentujících výsledky
vědecké práce muzejních pracovníků
i externích dopisovatelů z různých
vědních oborů. Zájemci si jej mohou
koupit za třicet korun v Regionálním
a městském informačním
centru a ve foyer muzea
a dále v knihkupectví
Duha na Opavské
ulici.
Byl to především
zájem
veřejnosti
o vlastivědnou literaturu a její nedostatek v tomto kraji,
které vedly pracovníky tří vlastivědných
muzeí a několika historických kroužků na zábřežském
okrese ke vzniku sborníku, jenž odpo-

vídal požadavkům doby. Byl určen nejširší čtenářské veřejnosti, pro potřeby
muzejních pracovníků a škol, kronikářům, historikům, archivářům a obecním úřadům. Na zhruba sedmi tisících
stranách se během padesáti let čtenáři
dovídali o nejnovějších poznatcích
z oblasti společenských a přírodních
věd, přičemž se nezapomínalo na umění minulosti i současnosti.
Svět kolem nás však prochází
razantními změnami, neustále se vyvíjí a mění. A protože chceme, aby se
vám náš sborník líbil i nadále, bude
se postupně měnit také on. Přejeme
si, aby náš časopis získal nejen
nové odběratele, ale také ty,
kteří budou s námi spolupracovat, a podílet se
tak na jeho budoucnosti.
Pod logem (autorem je reklamní studio Scaron, s.r.o.),
v úvodu článku, máte
možnost na webových
stránkách muzea nacházet zajímavosti a novinky
informující nejen o sborníku
samotném, ale i o všech aktivitách, kte-

ré muzeum k tomuto výročí v příštím
roce připravuje.
Budete se dovídat, jak se časopis
vyvíjel a jak měnil svoji tvář. Na internetové adrese (vmsumperk.sweb.cz)
najdete zveřejnění nejrůznějších textů,
obrazových příloh, informací, aktualit a také ANKETU na téma Proč čtu
Severní Moravu? Navrhujeme vám
tímto dialog na našich stránkách, který,
jak doufáme, přispěje k větší přitažlivosti sborníku pro vás čtenáře a pro
redakci bude zdrojem další inspirace a poučení. Severní Morava bude
samozřejmě i nadále vycházet v tištěné
podobě v kvalitě a žánrové rozmanitosti, na jakou jste byli dosud zvyklí.
Miluše Berková

Vznikla databáze
podnikatelských nemovitostí
Olomouckého kraje
Nově vytvořená databáze krajských
nemovitostí, která je přístupná na internetové adrese: www.kr-olomoucky.cz/
nemovitosti, obsahuje nabídky pěti typů
nemovitostí (rozvojové plochy, průmyslové nemovitosti, kancelářské prostory,
komerční objekty, brownﬁelds). Jejím
smyslem je shromáždit na jednom místě informace o podnikatelských nemovitostech v Olomouckém kraji.
Do databáze může vložit svou nemovitost její vlastník, realitní kancelář,
případně jiný subjekt za účelem prodeje či pronájmu této nemovitosti.
Vložení informací do databáze stejně jako informace pro uživatele jsou
bezplatné. Databázi bude využívat
nejen široká podnikatelská veřejnost,
ale i regionální instituce (zejména při
tvorbě nabídek pro zahraniční investory), v provozu je zatím pouze česká
verze, na tvorbě cizojazyčných verzí se
pracuje. Databázi vede a její funkčnost
zajišťuje Krajský úřad Olomouckého
kraje. Za průběžnou aktualizaci údajů
ručí vkladatel informace.
Eva Mičkechová,
odbor RÚI MěÚ Šumperk

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
Výstava Galerie J. Jílka potrvá do 30.7.
Jana Budíková – „Ohlédání“
Práce na papíře, malba, kresba, graﬁka. Vernisáž
výstavy Galerie J. Jílka, která potrvá do 3.9., proběhne
2.8. v 18 hodin.
Stálá expozice VM
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Klášterní kostel
Proměny klášterního kostela Výstava fotograﬁí
Koncerty a akce v kostele: 28.7. od 20 hod. - Music Machine - Vladimír Mišík
Etc… 20. srpna se v kostele uskuteční mše svatá.
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.

27.7. od 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
10.8. ve 14 hodin
Zábavné odpoledne pro důchodce
17.8. ve 14 hodin
Setkání členů městského svazu DIA
24.8. 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.

FILMY
Kino Oko
26.7. v 18 a ve 20 hodin
27.-28.7. jen v 17 hodin
27.-28.7. jen v 19.30 hodin
29.-30.7. v 15 a v 17 hodin
29.-30.7. jen v 19.30 hodin
1.8. jen v 17 hodin
1.8. jen v 19.30 hodin
2.8. v 16.30, v 18.30 a ve 20.30 hodin
3.-9.8. v 17 a ve 20.15 hodin

Rafťáci, ČR
Auta, USA
Hrajeme pro děti
Superman se vrací, USA
Auta, USA
Hrajeme pro děti
Superman se vrací, USA
Auta, USA
Hrajeme pro děti
Superman se vrací, USA
Auta, USA
Hrajeme pro děti
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže,
USA
10.-11.8. jen v 17 hodin
Garﬁeld 2, USA
Hrajeme pro děti
10.-11.8. jen v 18.30 hodin
Šifra mistra Leonarda, USA
10.-11.8. jen ve 21 hodin
Satan přichází, USA
12.-13.8. v 15.30 a v 17 hodin
Garﬁeld 2, USA
Hrajeme pro děti
12.-13.8. jen v 18.30 hodin
Šifra mistra Leonarda, USA
12.-13.8. jen ve 21 hodin
Satan přichází, USA
14.-15.8. v 17 a v 18.30 hodin
Garﬁeld 2, USA
Hrajeme pro děti
14.-15.8. jen ve 20 hodin
Šifra mistra Leonarda, USA
16.8. jen v 17 hodin
Garﬁeld 2, USA
Hrajeme pro děti
16.8. jen ve 18.30 hodin
Šifra mistra Leonarda, USA
16.8. jen ve 21 hodin
Tráva, USA, Německo
17. srpna - 3. září
kino uzavřeno (rekonstrukce)
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách
www.kinosumperk.cz

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota ve 21 hodin v D 123
Rubi 90,0 FM Night Fever
4.8. v areálu v Bohutíně
Turbo + Argema
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.dksumperk@dksumperk.cz, www.bluesalive.cz

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Jan Vičar - Graﬁcké obrazy
Výstava v Rytířském sále muzea potrvá do 30.7.
Jana Budíková - „Ohlédání“ Práce na papíře, malba,
kresba, graﬁka. Vernisáž výstavy, která potrvá do 3.9.,
proběhne 2.8. v 18 hodin v Rytířském sále muzea.
Městská knihovna
Anna Zych: Člověk - čas - prostor
Výstava polské výtvarnice potrvá do 31.7.
Polské děti ilustrují české pohádky
Výstava potrvá do 31. srpna.
Kavárnička pro seniory Jan Jančík - Obrazy Výstava probíhá v měsíci srpnu.

VILA DORIS
21. - 24.8. vždy od 9 do 17 hodin ve Vile Doris

Kurz tvořivého kreslení
pravou mozkovou hemisférou
Informace Zuzana Vavrušová,
tel.č. 731 610 039.
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214,
www.doris.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Půjčovní doba červenec - srpen 2006
Knihovna
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588
Půjčovna pro dospělé

Půjčovna pro mládež

Knihovna Sever,
tel. 583 215 530

pondělí

8 - 11, 12 - 17

8 - 11, 12 - 16

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

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

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

MUSIC MACHINE
28.7. ve 20 hodin u klášterního kostela Vladimír Mišík & ETC… Live koncert
11.8. ve 20 hodin na hřišti SZŠ
Jumping Drums
Live koncert
24.8. ve 20 hodin na hřišti SZŠ
Support Lesbiens
Live koncert
Bližší informace: Hlavní třída 10, www.musicmachine.cz

Hokej Šumperk 2003
přípravná utkání 2006/2007
27.7. v 16 hodin na zimním stadionu
1.8. v 18 hodin na zimním stadionu
2.8. v 18 hodin na zimním stadionu
15.8. v 18 hodin na zimním stadionu
24.8. v 18 hodin na zimním stadionu

HC Šumperk - HC Moeller Pardubice
HC Šumperk - Karaganda - Kazakhmys
HC Šumperk - HC Olomouc
HC Šumperk - HC Nový Jičín
HC Šumperk - HC Minor 2000 Přerov

Rozhledy z radniční věže
V měsíci červenci a srpnu pondělí - pátek, neděle 9 - 17 hod.,
v sobotu pouze 29.7., 12.8. a 26.8. vždy od 9 do 17 hod.

Večerní rozhledy (pouze na základě objednávky)
Pátek 18. a sobota 19. srpna 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.

PEKAŘOVSKÁ POUŤ 2006
v sobotu 12.8. 2006 od 10 do 18 hod. pořádá
Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s.
Součástí akce je slavnostní Mše svatá, divadelní představení pro děti
a dospělé, vystoupení folklorního souboru Markovice Postřelmov a Senioři
Šumperk, setkání ﬂašinetářů, dětská pouť, ukázka lidových řemesel…
Více informací na www.vresovka.cz
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Z dopisů našich čtenářů
Byli jsme na sletu
Odnášíme si jednoznačně příznivé
dojmy, přesněji řečeno, nadšení. Především ubytování, stravování, doprava, všechno v pořádku a v klidu. Ale
to pro nás nebylo tak důležité. Hlavně
jsme byli okouzleni režií vystoupení,
která byla i pro nás, kteří jsme skladby
znali, v mnohém překvapením. Například v úvodu odpoledního programu
vystoupili dva sokolníci s živými sokoly, kteří jim létali nad hlavami. V nočním programu nás překvapilo cvičení
s pochodněmi a na závěr ve skladbě
Pozdrav tobě se mládež a Věrná garda zdravili zrcátky - byly to stovky
„cédéček“. Ocenili jsme vystoupení
slovenského Sokola se dvěma početně
zastoupenými skladbami a originální
vystoupení Asociace sport pro všechny
v úborech v duhových barvách. Za velmi dobrý počin považujeme, že byl dán
prostor k prezentaci paraplegickým
sportovcům.
Na sletu byly přítomny sokolské
organizace ze čtrnácti zemí. Mnohé
z nich se připojily k našim skladbám,
například američtí sokoli ke skladbě
pro Věrnou gardu Ta naše písnička
česká. S námi ve skladbě Léto cvičily například Australanky. Nejvíce nás

jsme výhrady. Snad většina pochopila,
že tím Pánem můžeme rozumět všeobecně naše ideály a že píseň vyjadřuje
naše nejlepší národní tradice - statečnost, obětavost a poctivost. Sokol tím
chtěl vyjádřit, že není organizací jen
ryze sportovní, ale že chce také vychovávat. Myslíme, že i slet tak na účastníky zapůsobil. V. Nedbalová, Šumperk
Redakčně neupraveno

Ženy cvičily na letošním Všesokolském
sletu skladbu Léto, kterou zhudebnil Jiří
Pavlica.
Foto: archiv
starší potěšilo, s jakou chutí cvičily děti.
Přitom například skladba pro mladší
žákyně Sluníčka obsahovala i náročnější gymnastické prvky - přemety, stoje
na rukou. Stejně tak i skladba pro starší
žactvo Trampolínky.
Závěr sletu patřil mužům. Jejich
skladba Chlapáci končí melodií chorálu Kdož jste Boží bojovníci, táž píseň
zazněla při snímání vlajky. „Nepřátel se
nelekejte, na množství nehleďte, Pána
svého v srdci mějte, s ním a proň bojujte
a před nepřáteli neutíkejte!“ Tato slova
mohou někoho uvést do rozpaků - ne
všichni jsme křesťané. Avšak neslyšeli

Poděkování
škole ScholaViva
Vyjadřuji touto cestou vřelé díky všem
pedagogům a výchovným pracovníkům
naší milé školy Schola Viva v Šumperku,
v níž moje dcera strávila čas od nultého
ročníku až po devátou třídu. Všichni
pedagogové přistupovali k dětem vždy
s nesmírnou láskou a péčí o jejich kvalitní vědomosti, často i na úkor svého
volného času. Na rodičovské schůze
jsme nechodili se strachem vyslechnout
nedostatky a hrůzy pubertálních dětí, ty
nám byly velmi citlivě sděleny a s nasazením pedagogů jsme je odstraňovali.
Nemluvím jen za svou dceru, ale za
rodiče většiny dětí, které tuto školu
navštěvovaly. Pedagogové na úkor svého volného času dávali dětem hodiny
doučování, když se potýkaly s některý-

mi problémy v učivu. Nikdy jsem nepoznala, aby dceru ráno při pomyšlení na
školu bolela hlava nebo břicho, ale už se
v neděli těšila na nový školní týden.
Celý život budeme vzpomínat na
krásné a láskyplné přípravy pedagogů,
na volné aktivity pro naše děti. Budou
v našich srdcích nezapomenutelné
Vánoce, kdy jsme společně prožívali, všichni rodiče, děti a učitelé, tyto
svátky, kdy jsme zdobili cukroví, stromečky, zpívali koledy, dávali si dárky
a byli jsme jako jedna velká rodina.
Naše děti - „deváťáci“ letos opustili
tuto školu a vstupují do dalšího života
s vědomím, že jsou osobnosti, že si jich
dospělí váží a mají zdravé sebevědomí.
Mnoho díků patří panu řediteli Haltmarovi, který nám s obrovským nasazením pomáhal při radách k přijímacím
zkouškám, případně při odvolacích
řízeních. Nikdy na vás nezapomeneme
a přejeme celému týmu učitelů mnoho úspěchů, zdraví a pokojného vedení
dětí, které přicházejí po nás. Na závěr
slibujeme, že se k vám budeme pravidelně vracet na Zahradních slavnostech, které pořádáte pro děti na závěr
školního roku. Protože kde bylo člověku dobře a šťastně, tam se rád vrací.
Hana Petřeková, Šumperk
Redakčně zkráceno

Praktický rádce pro spotřebitele: Dovolená
10 + 1 dobrých rad pro zákazníka
cestovní kanceláře

1.

Pečlivě prostudujte katalog
Při výběru zájezdu si pečlivě všímejte veškerých
informací napsaných v katalogu, a to i těch, které jsou
psány malým písmem na zadních stránkách (např.
Všeobecné smluvní podmínky).
Ověřte si pojištění cestovní kanceláře
Uzavírejte smlouvu s cestovní kanceláří, pouze
s tou CK, která je řádně pojištěna proti úpadku. To zjistíte: a) V CK (dotazem přímo v pobočce, na webových
stránkách, v katalogu), b) Na webových stránkách
MMR ČR v sekci Cestovní ruch - Informace pro zákazníky. Seznamy pojištěných cestovních kanceláří (http://
www.mmr.cz/index.php?show=001027003000). c) Na
webových stránkách pojišťoven, které jsou oprávněny
pojišťovat cestovní kanceláře.
Věnujte pozornost cestovní smlouvě
a) Před podpisem si řádně přečtěte cestovní
smlouvu. b) V cestovní smlouvě si můžete dohodnout
i další služby a dostatečnou vzdálenost od nejbližší
diskotéky atd.) c) Součástí smlouvy mohou být všeobecné smluvní podmínky.
Nekupujte zajíce v pytli aneb Cena zájezdu
a dalších služeb
a) Dejte si pozor, jakou cenu za zájezd zaplatíte celkem.
b) Výsledná cena se může lišit od ceny zájezdu uvedené
v katalogu, neboť v ní často nebývají zahrnuty např.
letištní a bezpečnostní taxy, či tzv. „bakšišné“ (to je zvykem platit u zájezdů směřujících do Egypta a Tuniska).
c) Cestovní smlouva musí proto obsahovat veškeré
platby za služby, které jsou součástí zájezdu a jejichž

2.

3.
4.

cena není v katalogové ceně zájezdu zahrnuta.
Pojistěte se
a) Nezapomeňte na zdravotní a cestovní pojištění
a připojištění (není vždy zahrnuto v ceně zájezdu) . b)
Je dobré pamatovat i na možnost pojištění pro případ
stornování zájezdu. c) V případě cesty do zemí EU je
nutné si vyměnit průkaz zdravotní pojišťovny.
Chtějte podrobné informace
Nezapomeňte, že 7 dní před odjezdem je CK
povinna poskytnout zákazníkovi písemně další
podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou
pro zákazníka důležité a které jsou jí známy (§ 852d
OZ ).
Není hotel jako hotel
a) Aneb, *** hotel v jiné zemi nemusí vybavením
a úrovní služeb odpovídat *** hotelu v ČR. b) Doporučujeme se u cestovní kanceláře vždy podrobně informovat, jaké služby a v jaké kvalitě požadovaný hotel
nabízí.
Znejte svá práva v případě změn cestovní smlou vy
Pokud je CK nucena z objektivních důvodů Vám
změnit podmínky cestovní smlouvy: a) Před zahájením zájezdu je tak možno činit jen s vaším souhlasem,
jinak máte právo od smlouvy odstoupit. b) Po zahájení
zájezdu byste měli dostat vždy hotel ve stejném místě
pobytu a ve stejné nebo vyšší kategorii: ke změně může
dojít opět jen s vaším souhlasem. Cena zájezdu smí
být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to pouze za dodržení zákonem stanovených podmínek (§ 852c OZ).
Pokud nejsou dodrženy závazky, reklamujte
a) Zjistíte-li v místě pobytu, že CK neplní své
závazky vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas

5.
6.
7.
8.

9.

(změnila vám hotel či místo pobytu, nejsou na pláži
slunečníky zdarma, ačkoliv to katalog avizuje, místo výhledu na moře máte výhled na smetiště apod.),
můžete bez odkladu uplatnit své právo v rámci reklamace u CK (tj. u delegáta, či jiného zaměstnance CK).
O reklamaci musí být sepsán reklamační protokol
podepsaný zástupcem CK. b) Výše uvedené skutečnosti musíte reklamovat u CK nejpozději do 3 měsíců
od skončení zájezdu. Pokud je to vzhledem k vadám
poskytnutých služeb vhodné, vytrvejte a žádejte odpovídající zadostiučinění. c) V případě, že reklamace
není vyřízena pro vás uspokojivým způsobem, můžete
se domáhat svých práv v rámci občanskoprávního
soudního řízení.
Využívejte úřady, jsou tu pro vás
Pokud jste přesvědčení, že služby, které CK
poskytuje, nejsou v odpovídající kvalitě, nebo že se
CK chová k zákazníkům jinak, než by podle zákona měla, informujte příslušný živnostenský úřad.
Ten je oprávněný provést potřebná šetření vedoucí
ke zjištění, zda cestovní kancelář neporušuje předpisy o živnostenském podnikání, o cestovním ruchu,
nebo o ochraně spotřebitele. Porušování uvedených
právních předpisů je postihováno vysokými pokutami, nebo odebráním živnostenského oprávnění.
V případě opožděného vyřízení reklamace (tedy nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění) hrozí cestovní
kanceláři desetitisícové pokuty. O nedostatcích můžete
informovat i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
A hlavně: Užijte si v pohodě dovolenou a v pořádku se
vraťte domů!
Libuše Harbichová, odbor školství,
kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
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