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Narozeniny oslavily s Aeroklubem tisíce lidí
Doslova tisíce lidí zaplavily poslední srpnový víkend šumperské letiště.
Místní Aeroklub zde totiž přichystal
velkolepou oslavu svých šedesátin.
V rámci Velkého leteckého dne, kterému navzdory předpovědím nakonec
přálo také počasí, nabídli pořadatelé
veřejnosti pestrý program - počínaje
letovými ukázkami historických i současných moderních strojů přes akrobacii a seskoky parašutistů až po ukázku
hašení požáru, vystoupení modelářů
a vyhlídkové lety.
„Akce předčila naše očekávání, přišlo totiž na pět tisíc lidí a ohlasy jsou
příznivé. To nás samozřejmě velmi
těší,“ uvedl Pavel Vlček ze šumperského Aeroklubu. Na travnaté ploše letiště

Bojový vrtulník MI 35 a jeho dopravní
„kolega“ MI 171 Š byly doslova v obležení
návštěvníků. Rozloučily se s nimi efektním
obletem místního letiště.
Foto: -pk-
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V sobotu odpoledne rozkvetlo nebe nad
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Foto: -pk-

Krátce ze zápisníku ................str. 6
Kulturní život.........................str. 7

Akrobacii na světové úrovni předvedl
v Šumperku Martin Vecko s mimořádným
strojem Suchoj, jenž dosahuje rychlosti až
pět set kilometrů v hodině.
Foto: -pk-
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Během Velkého leteckého dne mohli
návštěvníci obdivovat i moderní motorové stroje.
Foto: -pk-

mohli podle něj návštěvníci obdivovat
více než pět desítek letadel od historických, na nichž létali zakladatelé Aeroklubu, až po nejmodernější letouny.
Zážitkem nejen pro malé pak bylo
přistání i odlet dvou bojových strojů
z přerovské základny vrtulníkového
letectva - v plné kráse se zde představily
jedenáctitunový bitevní vrtulník MI 35
a jeho dopravní „kolega“ MI 171 Š.
Kromě domácích pilotů předvedli své umění nejlepší čeští akrobaté
v čele s Martinem Veckem, jehož skvělé
„kousky“ s letounem Suchoj SU 31 byly
vyvrcholením odpoledního programu.
Během něj nechyběly ani hromadné
seskoky parašutistů, hašení požáru
známým „Čmelákem“ Z 37, vystoupení
modelářů a na své si přišly i děti a také
zájemci o vyhlídkové lety. Čtyři letadla
domácího Aeroklubu byla od sobotní-

ho rána doslova na roztrhání a do oblak
se za celý den vznesla asi stokrát. -zk-
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Nálezy si mohou zájemci koupit v dražbě
Nalezené a odevzdané věci, o které neprojevil jejich
původní majitel zájem a jež se po šesti měsících, během
nichž byly uloženy ve skladu na náměstí Republiky,
staly majetkem šumperské radnice, budou nabídnuty
zájemcům z řad veřejnosti v dobrovolné dražbě. Tu
pořádá město již podruhé a jejím dějištěm se ve středu
13. září opět stane zasedací místnost v sídle společnosti Moravolen Holding na Krátké ulici 2.
„Během premiérové březnové dražby se nám podařilo prodat sedmnáct ze třiapadesáti věcí, největší
zájem byl přitom o jízdní kola,“ říká tajemník Městského úřadu Petr Holub a dodává, že předměty, které
nikdo nekoupil a jejichž vyvolávací cena nedosáhla
stovky, poté nabídla radnice lidem za sníženou cenu
přímo ve skladu na náměstí Republiky a tímto způsobem je všechny prodala. „Věci, které se v aukci neprodaly a jež byly ohodnoceny na více než sto korun, se
objeví za sníženou cenu právě v nadcházející dražbě.
Na seznamu jsou kromě nich samozřejmě i další nalezené předměty, u nichž již vypršela šestiměsíční lhůta
na vyzvednutí,“ zdůrazňuje tajemník.
V zářijové veřejné dobrovolné dražbě nabídne
dražebník jednatřicet předmětů, mezi nimi například šestnáct jízdních kol různých značek, cestovní
tašky a krosnu, karimatku, deštník, bundu, termosku

či sto osmnáct brašniček na dětská kola. Vyvolávací
ceny se přitom pohybují od dvacetikoruny za pánskou
peněženku po tři sta padesát korun za některá jízdní kola. Seznam dražených věcí, včetně jejich ocenění
a minimálních příhozů v dražbě, najdou zájemci na
úředních deskách města a také na elektronické úřední desce na stránkách Městského úřadu Šumperk http://www.musumperk.cz/tmp/dokumenty/6151.pdf.
Všechny dražené předměty si lze navíc prohlédnout
v pondělí 11. září od 16 do 17 hodin a v úterý 12. září od
9 do 10 hodin ve skladu města, jenž se nachází v domě
číslo 2 na náměstí Republiky a do kterého se lze dostat
vchodem ze dvora z ulice Tatranské.
„Zájemci o dražbu se mohou ve středu 13. září
zaregistrovat v osm hodin ráno v zasedací místnosti
v sídle dražebníka v domě na Krátké ulici 2, kam se
dostanou vchodem z parkoviště při ulici M.R. Štefánika 1. Bez registrace a vyplněného formuláře čestného prohlášení, který obdrží u dražebníka, se nelze
dražby účastnit,“ vysvětluje Holub a dodává, že vlastní
dražba odstartuje úderem deváté hodiny dopolední.
Vydraženou věc zaplatí její nový majitel po skončení
dražby v hotovosti do pokladny dražebníka a ve stejný
den si ji bude moci v době od 16 do 17 hodin vyzvednout ve skladu na náměstí Republiky.
-zk-

Zastupitelé se sejdou příští týden
Poprvé po dvouměsíčních letních
prázdninách se sejdou v polovině září
ke svému jednání šumperští zastupitelé. Seznámí se s hospodařením města za první pololetí letošního roku
a také se zprávami o hospodaření
příspěvkových organizací a organizací založených městem v již zmíněném půlročním období. Projednat

a schválit by měli rovněž rozpočtová
opatření města a chybět nebudou ani
další ﬁnanční materiály a také řada
majetkoprávních záležitostí města.
Jednání Zastupitelstva města Šumperka začíná příští týden ve čtvrtek
14. září v 15 hodin v zasedací místnosti v podkroví městské úřadovny
na Rooseveltově ulici.
-red-

Veřejnosti se představí
nová hasičská cisterna
a nízkopodlažní autobus
Dějištěm nevšední akce se stane ve čtvrtek 21. září
odpoledne náměstí Republiky v Šumperku. Místní
radnice zde ve spolupráci se šumperským Sborem
dobrovolných hasičů a se společností Connex Morava slavnostně uvedou do provozu novou hasičskou
cisternu a nízkopodlažní autobus. Obě vozidla si
bude moci veřejnost prohlédnout od 17.30 hodin.
Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS
16 MAN pořídilo město pro potřeby místní Jednotky sboru dobrovolných hasičů letos v létě, na téměř
pětimilionovou investici přitom dvoumilionovou
dotací přispělo Ministerstvo vnitra. V akci budou
moci občané poprvé vidět toto moderní zásahové
vozidlo právě předposlední zářijový čtvrtek, neboť
hasiči chystají kromě prohlídky i ukázku jeho provozu.
Od září bude v šumperských ulicích k vidění i nový
nízkopodlažní autobus s mechanickou plošinou pro
imobilní občany. Autobus, který má jednatřicet míst
k sezení a pětasedmdesát míst k stání a je vybaven
zvukovým zařízením pro hlášení jednotlivých zastávek, nasadí ﬁrma Connex pravděpodobně na linku
č. 3, která ve městě „najezdí“ nejvíce kilometrů. -zk-

Nemocnice otevře své dveře
Stejně jako loni také letos v září otevře své dveře veřejnosti šumperská
nemocnice. Ve středu 13. září nabídne
od 15 do 19 hodin v prostorách svého
rehabilitačního oddělení všem, kdo přijdou, bezplatnou konzultaci a poradenství v oblasti prevence srdečně cévního,
onkologického či urologického onemocnění, cukrovky, onemocnění pohybového aparátu, ale také léčby chrápá-

ní, zdravého životního stylu a výživy.
Chybět nebude ani psychologické
poradenství, včetně odvykání kouření.
Zájemci si budou moci nechat bezplatně vyšetřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, krevní tlak, pigmentové kožní
léze - névy a zdravotníci jim nabídnou
i výpočet BMI (váha a výška), funkční
vyšetření plic a vyšetření funkce žil na
dolních končetinách.
-red-

Šumperské památky se tuto sobotu otevírají všem zájemcům
Dny evropského dědictví, jejichž součástí jsou Dny otevřených dveří památek, se pod záštitou Rady Evropy konají
v České republice od roku 1991. Jako se
na Velký pátek otevírají skály s poklady,
tak se vždy druhý zářijový víkend po
celé republice odemykají dveře památek
jinak mnohdy zcela nepřístupných
a zdarma! Šumperské památky budou
letos zdarma přístupné v sobotu 9. září
mezi 9 až 16 hodinou.
Navštívit můžete kostelík sv. Barbory v Jiráskových sadech, jenž se může
pochlubit nádhernými nástropními
malbami, do nichž malíř vkoponoval
zajímavé příběhy, například o rytíři, jenž byl za zlotřilost naražen na
kůl a s ním se doplazil pro poslední
požehnání z Pohořelce až na Hradčany.
Ve farním kostele sv. Jana Křtitele si
můžete mimo jiné prohlédnout ostatky
patrona města sv. Teodora a vyslechnout krásnou pověst o jeho zázračné
pomoci v uzdravení malého šumperského hocha. Dozvíte se také, že zde byl
při nedávné výmalbě učiněn mimořád-

V rámci Dnů evropského dědictví si budou moci zájemci zdarma prohlédnout mimo
jiné i stálou expozici v místním Vlastivědném muzeu.
Foto: J. Mašek
ně zajímavý a cenný objev.
V Geschaderově domě v Kladské
ulici žila mimo jiné rodina Jindřicha
Peschkeho, která patří k nejtragičtějším
a nejstatečnějším obětem čarodějnických procesů v 17. století. Bývalý žerotínský zámek (tzv. Zámeček) byl kdysi
významnější než zámek velkolosinský

a ví to, žel, jen málokterý Šumperák!
Radnice - pro většinu Šumperků krásná stavba, mnohými odborníky architektura zatracovaná! Kde je pravda?
V každém případě rozhled z věže při
krásném počasí stojí za zdolání schodů! Klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie (u zdravotnické školy) ještě stále

většina Šumperáků po dokončení stavební rekonstrukce doposud neviděla.
Přijděte si poslechnout například, co
vše se skrývalo pod podlahou.
Zemský archiv Opava, Státní okresní archiv Šumperk (na konci ulice Bří
Čapků) ukrývá skutečné poklady. V jeho
depozitářích jsou uloženy kilometry
i několik set let starých písemností. Pro
badatele je zde práce na desítky, ba stovky let. Pracovnice archivu již tradičně
připravují k tomuto dni výstavu a jsem
přesvědčen, že bude velmi zajímavá.
O čem bude? Nechte se překvapit!
Vlastivědné muzeum v Šumperku je
se svou více než stoletou tradicí pýchou
města. Je nabito historickými exponáty,
z nichž některé si budete moci prohlédnout. Muzeum navíc chystá mimořádně atraktivní výstavu barokního umění,
která bude zahájena 7. září. A dozvíte
se také, co přinesou stávající stavební úpravy. U poznávání svého města
a jeho zajímavé historie jste srdečně
vítáni. Tak tedy v sobotu 9. září mezi 9
a 16 hodinou.
Drahomír Polách
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Do komunálních voleb jde devět kandidátek
Popáté od listopadové revoluce v roce
1989 se letos na podzim utkají politické
strany, hnutí a sdružení o křesla v šumperském Zastupitelstvu. V blížících se
komunálních volbách, které proběhnou
v pátek 20. a v sobotu 21. října, se bude
o přízeň občanů ucházet devět subjektů,
na jejichž kandidátkách je dvě stě čtyřicet tři jmen. Lidé na Šumpersku nebudou letos volit pouze komunální politiky, ale rozhodnou rovněž o senátorovi,
jenž bude v následujících šesti letech
zastupovat volební okrsek č. 65 v horní
komoře Parlamentu.
„V Šumperku se k 15. srpnu zaregistrovalo devět politických stran, hnutí
a sdružení, do 23. srpna se pak jednotlivé přihlášky k registraci přezkoumaly
a odstranily se v nich drobné závady,“
říká vedoucí odboru vnitřních věcí šumperské radnice Vlasta Vitásková a dodává, že od středy 30. srpna jsou již známa
pořadová čísla, pod kterými se jednotlivé kandidátky představí v předvolební
kampani. Do 20. září by pak měly strany
delegovat své zástupce do jednotlivých
okrskových volebních komisí.
V Šumperku se devět kandidátek
představí v následujícím pořadí. S jedničkou jde do voleb Strana zelených,
jejímž lídrem je Milan Mátl. Dvojka při-

padla sdružení politické strany Nezávislá KDU-ČSL, kterou vede současný mísvolba a nezávislých kandidátů v čele se tostarosta Petr Suchomel.
současným starostou Zdeňkem Brožem,
Současně s komunálními volbami
trojka mladému uskupení Cesta změ- budou v obvodu číslo 65, který zahrnuje
ny s jedničkou na kandidátce Terezou území od Bílé Vody na severu Jesenicka
Schreiberoaž po Postřelvou, čtyřka
mov na Šumpak Občanpersku, probíské demokrahat i volby do
tické straně
Senátu. Svůj
se stávajícím
mandát přitom
místostarosbude v předvotou Markem
lebním klání
Za p l e t a l e m
obhajovat s čísjako lídrem.
lem 3 současný
Pětku v záhlasenátor Adolf
ví mají NezáJílek (KDU vislí demaoČSL), v ČSSD
kraté v čele Pořadová čísla jednotlivých kandidátek, nalepená na dostal největší
s
Mirosla- dětských hracích kostkách, vytáhli z krabice od cuk- podporu Zdevem Horáč- rovinek jedenáctiletá Alžběta Hloušková a šestiletý něk Muroň (č.
kem, šestku Oliver Winkler.
Foto: -zk- 2) , u občanKomunisticských demoká strana Čech a Moravy s lídrem Fran- kratů Zdeněk Zerzáň (č.5) a komunisté
tiškem Mertou a sedmičku Sdružení stavějí na Josefu Janíčkovi (č.1). Do boje
nezávislých kandidátů - Za prosperitu o senátorské křeslo chce zasáhnout s čísŠumperka, kterou vede do voleb Alena lem 4 i Jindřich Němčík (Nezávislá volŠmotková. Osmička zdobí kandidátku ba). Pokud žádný z kandidátů na senáČeské strany sociálně demokratické, tora nezíská nadpoloviční většinu hlasů,
která zvolila do čela Jana Přichystala. hned týden poté postoupí dva nejlepší
Poslední devítku pak přiřklo losování do druhého kola.
Zuzana Kvapilová

V sadech vyroste Oranžové hřiště
Během dvou měsíců oživí Smetanovy sady zbrusu
nové herní prvky pro děti. Šumperk totiž letos vybrala v rámci svého projektu Oranžové hřiště, jenž podporuje výstavbu nových dětských hřišť a sportovišť,
Nadace ČEZ a na jeho realizaci uvolnila rovný milion. Plzeňská ﬁrma Prolemax, která zvítězila ve výběrovém řízení, přitom jednotlivé herní prvky v parku
nainstaluje nejpozději do konce října.
„Jako nejvhodnější pro realizaci Oranžového hřiště
jsme vybrali Smetanovy sady s tím, že stávající houpačky a prolézačky přemístíme do jiné lokality. Na
svém místě ale zůstane „starý dobrý“ kolotoč, který
prošel začátkem srpna opravou a jenž se mezi malými
stále těší velké oblibě,“ říká šumperský místostarosta
Petr Suchomel. Nové hřiště by podle něj měly využívat především děti od tří do deseti let. Právě tomuto věkovému rozpětí odpovídá i výběr jednotlivých
herních prvků, vyrobených převážně ze dřeva. Kromě čtyři a půl metru vysoké věže z lanové sítě a další
menší věže vyroste ve Smetanových sadech třímetrová lezecká stěna obdélníkového půdorysu s vnitřní

Tato část Smetanových sadů projde do konce října radikální proměnou.
Foto: -zk-

Dodavatelská ﬁrma předložila radním návrh budoucí
podoby nového hřiště ve Smetanových sadech.

dřevěnou plošinou a barevnými stupačkami a úchyty
po obvodu. Především menším dětem pak nepochybně udělají radost nové houpačky, laminátová skluzavka a pružinová houpadla. „Věřím, že děti a jejich
rodiče nové hřiště brzy objeví a že se jim bude líbit.
Zaujmout by mohly hlavně herní prvky, jež se ve městě objeví vůbec poprvé,“ soudí místostarosta. Plzeňská ﬁrma Prolemax, jež se zabývá vývojem a výrobou
dětských herních prvků a jejich instalací a kterou
šumperská radnice vybrala z osmi uchazečů, přitom
dokončí nové hřiště nejpozději do konce října. Jeho
realizace přijde na necelých devět set devadesát čtyři
tisíce.
-zk-

Seznam politických stran, hnutí
a sdružení dle vylosovaného pořadí se
jmény prvních pěti kandidátů:
Strana zelených: M. Mátl 70 let; M.
Pur, 47 let; M. Vinkler, 48 let; J. Kovář,
29 let; Fr. Drlík, 31 let * Sdružení politické strany a NK: Nezávislá volba +
nezávislí kandidáti: Z. Brož, 49 let;
J. Havlíček, 41 let; V. Štěpán, 48 let; K.
Vykydal, 70 let; J. Ondráček, 45 let *
Cesta změny: T. Schreiberová, 24 let; A.
Navrátil, 32 let; D. Volnohradská, 19 let;
M. Tomík, 29 let; K. Hlochová, 20 let *
ODS: M. Zapletal, 42 let; S. Adoltová, 44
let; M. Vyletělová, 46 let; J. Mikulenka
ml., 37 let; Z. Zerzáň, 69 let * Nezávislí
demokraté: M. Horáček, 48 let; S. Bartošek, 45 let; D. Matějíček, 47 let; P. Jašek, 53 let; P. Jašková, 20 let * KSČM: Fr.
Merta, 62 let; S. Grygar, 43 let; P. Kuba,
34 let; M. Pavlas, 55 let; M. Janků, 51 let
* Šumperská nezávislá - SNK za prosperitu Šumperka: A. Šmotková, 39
let; M. Mitrofan, 51 let; A. Mitterová,
50 let; M. Pospíšil, 39 let; S. Evják, 57 let
* ČSSD: J. Přichystal, 56 let; O. Svozil,
61 let; R. Slavotínková, 56 let; P. Král,
65 let; V. Reitinger, 62 let * KDU-ČSL:
P. Suchomel, 43 let; V. Rozehnal, 43 let;
D. Ščambura, 39 let; I. Vykydal, 42 let; D.
Skoumalová, 43 let

Ostravská univerzita otevírá
v Šumperku nový obor
Další detašované pracoviště otevírá v Šumperku
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava.
Ke třem strojírenským oborům přibyde bakalářský
studijní obor Veřejná ekonomika a správa, otevíraný v rámci studijního programu Hospodářská
politika a správa. Přijímací řízení přitom proběhne
v sobotu 30. září v budově Obchodní akademie.
V současné době mohou zájemci o vysokoškolské vzdělání studovat v Šumperku v rámci prezenční nebo kombinované formy studia strojírenskou
technologii, techniku tvorby a ochrany životního
prostředí a také technologii dopravy, zaměřenou
na pozemní dopravu. Nabídku Fakulty strojní,
která se již ve městě „zabydlela“, rozšíří letos v září
Ekonomická fakulta. Ta zde v rámci kombinované formy studia otevírá bakalářský studijní obor
Veřejná ekonomika a správa. Přihlásit se na něj
mohou zájemci, kteří absolvovali střední školu
s maturitou, a to do 15. září písemně na adresu
VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, studijní
oddělení - přihláška, Sokolská třída 33, 701 21
Ostrava 1. „Přijímačky“ přitom fakulta naplánovala na sobotu 30. září od 10 hodin v aule šumperské
Obchodní akademie na Hlavní třídě 31 (3. patro,
místnost č. 309) a na uchazeče čekají písemné testy
z matematiky, cizího jazyka a společensko-ekonomického přehledu. Zápis do studia pak proběhne
v budově Obchodní akademie v pondělí 16. října.
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznou
zájemci na internetových adresách www.musumperk.cz a www.vsb.cz (ve výčtu fakult) a získat je
mohou rovněž u vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Hany Kolaříkové, tel.č.
583 388 238 nebo 602 738 667.
-zk, aj-
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Půl století připravují odborníky pro praxi
V polovině září si Střední odborná škola železniční,
stavební a památkové péče a SOU připomíná půl století své existence. Začínali jsme v roce 1956 jako Železniční učňovská škola, a to v budově tehdejší základní
školy v Sadové ulici v Šumperku. Odborný výcvik
zabezpečovaly ČSD - Dílny, o teoretickou výuku se
staralo školské oddělení Správy Střední dráhy.
V roce 1958 se škola mění na Odborné učiliště železniční a stěhuje se do budovy šumperského „Zámečku“
(„Hrádku“) v Bulharské ulici 8, kde sídlí do dnešních
dnů. O dvaadvacet let později se mění její statut na
Střední odborné učiliště, v roce 2001 pak na Střední
odbornou školu a Střední odborné učiliště železniční
a stavební Šumperk. Od té doby otevíráme maturitní
obory, mezi prvními Mechanik strojů a zařízení pro
kolejová vozidla, Inženýrské stavitelství - železniční
stavitelství a Strojírenská a elektrotechnická zařízení. Od loňského roku dochází k rozšíření o další dva
studijní obory (Stavebnictví, zaměření stavební obnova a Dřevěné konstrukce), a to sloučením s bývalou
Střední odbornou školou památkové péče.
Naše škola dlouhodobě připravuje pro praxi mladé
odborníky v několika učňovských profesích. Kromě
oborů Zedník, Klempíř, Tesař a Instalatér vyučujeme
oborům Elektrikář a Mechanik opravář. Zabezpečujeme tak úplné střední odborné a střední odborné vzdě-

Škola láká dívky
do basketbalu
TJ Šumperk oddíl 1. ZŠ basketbal
otevírá v měsíci září přípravku dívek
ročníků 1995, 1996 a 1997. První trénink proběhne 12. září v tělocvičně
1. ZŠ (u soudu). Pravidelné tréninky
pak budou každé úterý od 15.30 do 17
hodin a čtvrtek od 15 do 16.30 hodin
v tělocvičně 1. ZŠ. Sportovní obuv
a cvičební oděv s sebou. Informace:
tjsumperk@seznam.cz, http://tjsumperk.sweb.cz.
-red-

Škola přijímá malé
výtvarníky a tanečníky
Již tradičně se měsíc září nese na
Základní umělecké škole v Šumperku ve znamení zápisu nových žáků
do oborů výtvarného a tanečního,
jež škola ve školním roce 2006/2007
opět otevírá.
Na výtvarný obor ZUŠ Šumperk
se mohou přihlásit žáci a studenti všech věkových kategorií. Zápis
přitom probíhá v budově ZUŠ na
Langrově ulici 34 (naproti restauraci Koruna, vchod branou do zahrady
v sousedství lékárny U krále Jiřího)
během celého září vždy v odpoledních hodinách. Ve stejné budově a ve
shodném čase přijímá děti ve věku
od pěti do třinácti let do svých tříd
rovněž taneční obor. Bližší informace k nabízeným oborům lze získat
v odpoledních hodinách i na telefonním čísle 583 213 678.
-red-

lání v odvětví železničním, stavebním, strojírenském
a elektrotechnickém a v památkové péči. Vedle denního studia organizujeme dálkové a nástavbové.

Střední odborná škola železniční, stavební a památkové
péče a SOU připravuje pro praxi mladé odborníky hned
v několika učňovských profesích.
Foto: -sjZa tradiční a stěžejní považujeme spolupráci s Českými drahami, a.s., se šumperskou společností Pars
nova, a.s. a dalšími ﬁrmami nejen zdejšího regionu.
Naší společnou snahou je připravovat pro praktic-

ký život absolventy, kteří bez výraznějších problémů
naleznou své praktické uplatnění ve zmiňovaných
oborech. Jde nám o to, aby dokonale rozuměli svému
řemeslu a své každodenní práci. Aby získali odpovídající pracovní a studijní návyky a v každém okamžiku
věděli, co od nich naše společnost očekává a vyžaduje.
Dnes patříme k největším školám šumperského
regionu. Vědomě navazujeme na svou padesátiletou historii a postupně modernizujeme svůj učební
a studijní proﬁl. Připravujeme se na zamýšlené změny
v našem školství. Očekáváme, že mnohé učební obory
se budou v příštích letech slučovat, a to ve prospěch
obecnějšího a širšího zaměření, získávání všestrannějších praktických dovedností a schopností. Naše studijní obory pak čeká kromě jiného nová forma maturitní
zkoušky.
U příležitosti 50. výročí vzniku naší školy připravujeme na sobotu 16. září na jedenáctou hodinu dopolední slavnostní setkání zástupců našeho zřizovatele,
Krajského úřadu Olomouckého kraje, města Šumperka, institucí a ﬁrem, s nimiž dlouhodobě úspěšně
spolupracujeme. Všem dalším zájemcům nabízíme
možnost, aby se v uvedený den k nám přišli podívat.
Rádi je seznámíme s výsledky své práce a s prostředím,
v němž pracujeme.
Luboš Mátych,
ředitel SOŠ ŽSPP a SOU Šumperk

Leták nabádá k recyklaci elektroodpadu
Součástí tohoto čísla Šumperského
zpravodaje je vložený leták společnosti Asekol. Ta získala od Ministerstva
životního prostředí statut akreditované firmy pro likvidaci některých
elektrozařízení. Na bližší podrobnosti
se redakce zeptala pracovníka odboru
životního prostředí Vladimíra Hoška.
S čím reklamní letáček občany seznamuje?
Touto cestou se profiluje společnost
Asekol, jež získala od Ministerstva
životního prostředí statut akreditované firmy pro likvidaci elektrozařízení
třídy 3, 4 a 7. Přeloženo do srozumitelné řeči - firma je příjemcem tzv.
viditelného poplatku z prodeje nových
televizorů a dále v letáku uvedených
elektrovýrobků. Poplatek je součástí
nákupu jakéhokoliv elektrozařízení.
Tyto peníze se používají na vytvoření
logistiky sběru, svozu a využití tohoto
druhu odpadu s tím, že postupně se
z něj musí využít nejméně padesát až
pětaosmdesát procent hmoty.
V letáku se však objevují jen televizory,
videa, kalkulačky a podobné zboží.
Asekol zajišťuje využití zmíněných
tří skupin výrobků. Ostatní elektrozařízení mají „na triku“ firmy Elektrowin a Ekolamp, jež tyto výrobky
sbírají, svážejí a recyklují obdobně jako
Asekol. Zjednodušeně řečeno, Asekol
se zaměřuje na recyklaci elektroniky,
Elektrowin na bílou elektrotechniku,
jako jsou pračky, sporáky, ledničky,
vysavače, fény a podobně, a na elektrické nástroje, například vrtačky, pily

či sekačky, a Ekolamp má na starosti osvětlovací zařízení, zejména pak
zářivky.
Co ale s tím vším má společného město?
Ještě nedávno financovalo likvidaci tohoto odpadu právě město, a to
z vybraného poplatku za komunální
odpad. Díky smlouvám uzavřeným
s těmito společnostmi již za tuto likvidaci neplatí a navíc dostává symbolický
poplatek na provoz tohoto typu zpětného odběru.
Jak by tedy měli občané postupovat?
Důležité je, aby si lidé uvědomili, že
pokud odevzdají doslouživší elektrozařízení ve sběrném dvoře, v případě
Šumperka to je dvůr na křižovatce
ulic Anglické a Šumavské, mají jistotu,
že výrobek bude recyklován a znovu
využit. Zákon o odpadech jednoznačně říká, že všechna elektrozařízení by
měla skončit právě v tomto sběrném
systému, ať již přímo od občanů nebo
prostřednictvím prodejců elektrozařízení. V této souvislosti připomínám,
že žádný elektroprodejce nesmí odmítnout přijmout obdobný výrobek, který
u něj zákazník kupuje. O solidnosti
prodejny navíc svědčí i to, že přijme
drobný elektrospotřebič, aniž si v ní
občan obdobný koupí. Jde zejména
o fény, kulmy, rádia, holící strojky,
hodiny, klávesnice k počítači, žehličky a podobně. Rád bych zdůraznil, že
každý prodejce, který se bude podílet
na logistice sběru a svozu úplných elektrozařízení, má ve sběrném dvoře otevřené dveře.

Jaké nejčastější problémy se v souvislosti
s recyklací elektrozařízení objevují?
Velkým problémem jsou zejména
torza chladniček, zbavená kompresoru,
hliníkových částí a podobně, případně
televizory bez měděných prvků. Zmíněné společnosti totiž takový odpad
neodeberou a město musí za jejich
likvidaci platit.
Problémem je rovněž ukládání elektroodpadu do kontejnerů na objemný
odpad. Ty budou v Šumperku opět
rozmístěny v říjnu. Chci proto občanům připomenout, aby do nich elektrovýrobky nevhazovali, ale odvezli je
do sběrného dvora, případně využili
služeb elektroprodejen při nákupu
nových spotřebičů. V této souvislosti bych rád požádal prodejce, aby se
do systému recyklace elektrozařízení
zapojili, a to i nad rámec toho, co jim
ukládá zákon.
Děkuji za rozhovor,
Z. Kvapilová

Rozhledy z radniční věže
V měsíci září
pondělí - pátek, neděle 9 - 12 hod.
a 12.30 - 15 hod.,
v sobotu pouze 9.9.
9 - 12 hod. a 12.30 - 15 hod.
Bližší informace: Regionální
a městské informační centrum
Šumperk, tel.č. 583 214 000, e-mail:
icsumperk@seznam.cz, popř.
písemně RMIC Šumperk, VM
Šumperk Hlavní třída 22,
787 31 Šumperk.
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Na varhanním festivalu
se bude letos slavit
Již o nadcházejícím víkendu se po roce
opět rozezní píšťaly varhan v rámci Mezinárodních dnů varhanní hudby. Prvním
koncertem zahájí festival profesorka
Kamila Klugarová, která kromě svého
vystupování učí na brněnské JAMU.
V rámci koncertu představí dva jubilanty - W.A. Mozarta, který by v tomto roce
oslavil dvě stě padesát let, a Maxe Regera, který zemřel před devadesáti lety. Na
programu budou díla J.S. Bacha, F. Liszta,
B. Martinů, L. Janáčka a dalších. Koncert
proběhne v klášterním kostele v neděli
10. září od 19.30 hodin.
Druhý koncert festivalu se přesune do
farního kostela sv. Jana Křtitele a představí německého varhaníka Dr. Klause Linsenmeyera, který se zaměří především na
tvorbu J.S. Bacha. Koncert je naplánován
na neděli 17. září od 19.30 hodin.
Během posledního festivalového večera se můžete těšit na šumperského rodáka
Radima Diviše, který je hlavním varhaníkem v kostele U sv. Elisabethy v Norimberku a jenž se dramaturgicky podepsal
pod podobu letošního festivalu. V současnosti navíc studuje koncertní varhan-

ní hru a improvizaci u prof. Willingera na
hudební škole v Norimberku. Pro šumperské publikum si připravil zajímavost
v podobě Symfonie improvisee od Pierre
Cochereau, který ji v roce 1956 improvizoval v Bostonu. V Šumperku tedy posluchači uslyší její zrekonstruovanou verzi.
Chybět nebude ani Preludium a Fuga
a - moll od J.S. Bacha. V závěru festivalu
zazní skladba Karneval zvířat od Camille
Saint-Säens. Před každou částí, kterých
je třináct, bude představeno jedno zvíře
z Noemovy archy, o které ve skladbě půjde. Dějištěm posledního festivalového
koncertu bude v neděli 24. září od 19.30
hodin opět farní kostel sv. Jana Křtitele.
Vstupné na jednotlivé koncerty je
60 Kč, permanentka na všechny tři koncerty vyjde na 150 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně Domu kultury
a vždy na místě před koncertem.
Kamil Navrátil,
produkční Domu kultury Šumperk
Přehled jednotlivých koncertů 4. mezinárodních dnů varhanní hudby v Šumperku naleznete v kulturním přehledu
na straně 7.

Po dvouměsíčních prázdninách nastaly v pondělí 4. září školákům opět povinnosti. Do lavic pěti šumperských základních škol tak usedlo 2682 žáků, což je o 199
méně než v loňském roce. Svoji školní premiéru má přitom za sebou dvě stě třicet
devět prvňáčků, kteří zaplnili dvanáct tříd. Dalších dvaadvacet dětí pak poprvé
přivítaly šumperské „speciálky“. Jednou z nich je i Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Šumperk, jež vznikla sloučením Speciální základní a mateřské
školy na Třebízského ulici se Zvláštní školou na ulici Hanácké, v níž nyní celá škola
sídlí. Bližší informace o této škole přineseme v příštím čísle Zpravodaje. Foto: -zk-

Muzejní síň obsadí církevní umění baroka a rokoka
Projekt „Ars longa, vita brevis“, v jehož rámci Vlastivědné muzeum v Šumperku představuje movité sakrální památky regionu, pokračuje v září druhou výstavou,
věnovanou tentokrát církevnímu umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Jejím cílem
je ukázat nejen krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního umění a představit dobové umělce, ale také prezentovat co největší spektrum světců, které barokní člověk
uctíval, připomenout účel a význam jednotlivých liturgických předmětů a mobiliáře kostelů a v nejobecnější
rovině přiblížit divákovi jedno z nejrozporuplnějších
období historie, jakým baroko beze sporu bylo.
„Na rozdíl od první výstavy, která se věnovala
památkám gotiky a renesance, bylo pro epochu baroka
k dispozici velké množství exponátů různého druhu,
velikosti i kvality. Prostor Výstavní síně muzea je však

limitující, a tak nezbylo než vybrat omezené množství
exponátů tak, aby byl zdůrazněn charakter a výraz
doby,“ říká ředitelka šumperského muzea Marie
Gronychová. Na výstavě tak budou k vidění nejen
sochy a obrazy, ale i liturgické náčiní, církevní oděvy a ostatní vybavení kostela.
„Všechna díla vznikla vesměs v časovém
údobí od osmdesátých let 17. století do
osmdesátých let století následujícího a vedle projevů vrcholného barokního slohu lze
zaznamenat i díla závěrečné slohové fáze,
barokní manýry i rokokového dekorativismu,“ popisuje ředitelka muzea. Většina
prací je přitom od anonymních autorů,
jen několik málo děl je autorsky určených.
Jde o sochy O. Zahnera, signované obrazy J.K.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se
budou konat volby do Zastupitelstva
města Šumperka. V souladu s ust. § 4,
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů mají v těchto volbách právo volit i občané jiných států
Evropské unie, kteří alespoň druhý den
voleb dosáhli věku 18 let a jsou v Šumperku přihlášeni k trvalému pobytu.
Pokud se tedy chce občan jiného
státu Evropské unie s trvalým pobytem v Šumperku zúčastnit hlasování,
musí požádat o zápis do „dodatku“
stálého seznamu voličů pro město
Šumperk. Tato žádost se podává na

Městském úřadu v Šumperku, Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy),
v kanceláři č. 806 nebo 808 ve druhém
poschodí, a to do 18. října 2006 do 16
hodin.
Překážkami výkonu volebního práva podle ust. § 4, odst. 2 zákona č.
491/2001 jsou: zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody * zbavení způsobilosti k právním úkonům
* zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Olga Breitzetelová,
odbor správní a vnitřních věcí
MěÚ Šumperk

Handleho, I. Raaba či známého autora křížových cest
F. Sebastiniho (Šebesta). Kolekce užitého umění,
knihy, bohoslužebné předměty a zvláště textilie pak
reprezentují díla špičkové kvality i v širším středoevropském kontextu. „Vystavená díla pocházejí převážně z kostelů okresu Šumperk, expozici
doplňují předměty ze sbírek Vlastivědného
muzea v Šumperku,“ dodává Gronychová a připomíná, že výstava Církevní umění
baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku
a Mohelnicku bude zahájena vernisáží ve
čtvrtek 7. září v 18 hodin a v muzeu bude
k vidění rovné tři měsíce.
redakce
Svatá Trojice ze Starého Města, 18. století.
Foto: J. Horák.

Ze školy je komunitní centrum
Přestavba bývalé základní školy na
Komenského ulici na moderní Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů
se pomalu chýlí ke konci. V současné době upoutá nejednoho chodce
či motoristu nová zateplená fasáda
objektu, která opticky rozzářila nevyužívanou budovu stojící nedaleko
Hlavní třídy u frekventované křižovatky.
Celková
rekonstrukce
budovy
probíhá již od října loňského roku
a je ﬁnancována ze zdrojů Evropské
unie, Ministerstva pro místní rozvoj
a zdrojů investora města Šumperka.
Dokončení stavebních prací je načasováno tak, aby mohlo být Komunit-

ní centrum představeno veřejnosti již
koncem letošního listopadu. Poté se
v objektu zahájí zkušební provoz, který příští rok od ledna nahradí provoz
plnohodnotný. V rekonstruované bezbariérové budově Komunitního centra se vytvářejí učebny, řemeslné dílny,
poradny a pracovny, v nichž budou
probíhat semináře, přednášky a kurzy
pro návštěvníky z řad rizikové mládeže
(např. nezaměstnaní do 26 let, národnostní menšiny), osob s handicapem,
matek na mateřské dovolené a s dětmi
do patnácti let.
Lenka Vrbecká,
odbor strategického rozvoje,
územního plánování
a investic MěÚ Šumperk

Zápisník/Informace

Krátce ze zápisníku
Šumperská plachtařka si
na mistrovství republiky
doletěla pro bronz
Plachtařské mistrovství České republiky 2006, pořádané začátkem srpna Aeroklubem Moravská Třebová,
rozdělilo dvanáct medailí ve dvou kategoriích a čtyřech
třídách. Mistrovství se zúčastnilo devětatřicet soutěžících
v klubové třídě a sedmadvacet ve třídě kombinované.
V silné konkurenci se stal mistrem republiky v kombinované třídě držitel bronzové medaile z MS v plachtění
2006 Miloš Dedera z Ak Jihlava. Mistrovský titul v klubové třídě vybojoval Ivan Novák z Ak Ústí nad Orlicí.
Tituly mistryň republiky převzaly také ženy. V kombinované třídě zvítězila Alena Netušilová z Ak Zbraslavice,
v klubové třídě vybojovala zlato Dana Nováková z Ak
Ústí nad Orlicí. Skvělou třetí příčku pak obsadila Pavlína
Horáčková z Aeroklubu Šumperk.
Eva Maixnerová, Aeroklub Moravská Třebová

Turisté se rozloučí s létem na Háji
Akci nazvanou Loučení s létem na Háji pořádá v sobotu 23. září Klub českých turistů Šumperk a DDM - Vila
Doris. Organizátoři přitom nabídnou veřejnosti pestrý
program, kterým chtějí připomenout desetileté výročí
otevření rozhledny na Háji.
Vlastní program odstartuje na rozhledně na Háji
v poledne setkáním pamětníků a dříve narozených,
výstavkou a čtením z vrcholové knihy Háje. Ve 12.30
hodin se bude křtít nový oblastní turistický odznak
Šumpersko a o hodinu později se pak budou předávat
ceny účastníkům soutěže Cestou na Háj. Po celý den
bude volný vstup na rozhlednu a zájemci zde obdrží příležitostné razítko. Především rodiče s dětmi pak mohou
na Háj vyrazit mezi jednou a půl druhou od „Zelené školy“ na Temenické ulici (zastávka MHD č. 1) po trase, na
které budou plnit různé úkoly a také opékat špekáčky.
Od 12 do 16 hodin jsou připraveny i lanové aktivity, hry
a soutěže pro děti. Akce se v případě deště nekoná, bližší
informace lze získat na místě startu a také na adresách
www.sweb.cz//klubturistu.sumperk, www.doris.cz. -red-

Během vernisáže předali
Badhersfeldští ﬁnanční dar
na obnovu kaple
V prostorách klášterního kostela a Geschaderova
domu v Šumperku proběhla v polovině srpna vernisáž
výstavy Desná - duše řeky, a to za účasti hostů z partnerského města Bad Hersfeldu a pozvaných významných
osobností údolí Desné. Výstava přitom zachycuje činnost občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
a vznikla díky podpoře města Šumperka a Společnosti
česko-německého porozumění Šumperk.
Během vernisáže předal předseda Společnosti českoněmeckého porozumění Karl Ernst Wichers občanskému sdružení ﬁnanční dar od partnerského města Bad
Hersfeldu ve výši tisíc eur na opravy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. Součástí slavnostního aktu
bylo i hudební vystoupení manželů Komůrkových,
historická přednáška Richarda Jašše na téma historie
Podesní a také předvedení historického ženského kroje
ze Šumperka.
Martin Černohous,
Obnova kulturního dědictvi údolí Desné o.s.
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Gymnazisté zavítali do Bad Hersfeldu
Týden od 16. do 22. července strávilo deset stu- na památku z kovu vystřižené jablko se svým jmédentů šumperského gymnázia v doprovodu dvou nem. Celý projekt nese název „Stromy a skulptury“.
profesorek v partnerském městě Bad Hersfel- Ředitel badhersfeldského Domu mládeže Edgar
du. Jednalo se o druhou část výměnného pobytu, Steube ve svém proslovu u příležitosti slavnostního
jenž mezi sebou dohodly šumperská Vila Doris předávání budoucí aleje starostovi města Boehmea badhersfeldský Dům mládeže. Zatímco v lednu rovi vyjádřil naději, že k již uvedeným jménům přiobě skupiny mladých lidí
budou v budoucnu mnospolu lyžovaly ve Stříbrnihá další.
cích, nyní v červencovém
Šumperští mládežníci
vedru si užívaly léta v Bad
odjížděli domů plní dojHersfeldu a jeho okolí.
mů z pestrého programu,
Cílem
společného
zahrnujícího vedle pracovpobytu dvaceti mladých
ní části řadu sportovních,
Němců a Čechů bylo
kulturních i zábavných
oživit partnerské vztaakcí. Především však byl
hy mezi oběma městy
naplněn hlavní záměr
a přenést je do konkrétní
tohoto projektu - po troroviny společných zážitků Šumperští gymnazisté trávili předposlední červenco- chu rozpačitém vzájemmladých lidí a snad i navá- vý týden se svými německými přáteli v Bad Hersfel- ném oťukávání při zimním
Foto: archiv pobytu se obě skupinky
zání budoucích přátelství. du.
Symbolickým vyjádřením
sžily a navázaly kontakty,
této snahy byly čtyři společně zasazené jasany v par- jež snad přispějí k tomu, aby partnerství obou měst
ku na břehu jezera Fuldy, doplněné třemi stromy neuvadlo a aby se k němu hlásila i nejmladší generaz kovu, na nichž každý z chlapců a děvčat zanechal ce obou měst.
Bohumila Kučerová

Radnice nabízí k pronájmu obecní byty
Bytová komise města Šumperka oznamuje občanům možnost pronájmu hned dvou bytů s dispozičním právem města (majetek ŠMR a.s. V prvním případě se jedná o byt č. 209, I. kategorie ve 2. nadzemním podlaží na Žižkově ulici č.o. 1. Byt se sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC,
balkonu a sklepa. Způsob vytápění - elektrické, způsob ohřevu vody - elektrické. Podlahová plocha bytu
je 51 m². Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky, nájemné a zálohy na služby se hradí předem
na celou dobu trvání nájmu (při uzavření smlouvy úhrada 120 tis. Kč). Měsíční nájemné činí 2500 Kč
a služby spojené s užíváním bytu na jednu osobu činí 400 Kč (každá další osoba asi 400 Kč). Zálohy na
elektrickou energii platí nájemce přímo dodavateli.
Ve druhém případě jde o byt č. 305, I. kategorie ve 2. nadzemním podlaží na Žižkově ulici č.o. 1. Byt
se sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Způsob vytápění - elektrické,
způsob ohřevu vody elektrické. Podlahová plocha bytu je 46 m². Uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou - 3 roky, nájemné a zálohy na služby se hradí předem na celou dobu trvání nájmu (při uzavření
smlouvy úhrada 120 tis. Kč). Měsíční nájemné činí 2200 Kč a služby spojené s užíváním bytu na jednu
osobu činí 300 Kč (každá další osoba asi 300 Kč). Zálohy na elektrickou energii platí nájemce přímo
dodavateli.
Žádosti o přidělení výše uvedených bytů je možno podat na majetkoprávní odbor, MěÚ Šumperk,
nám. Míru 1 (budova radnice) písemně (potřebné údaje k dispozici na majetkoprávním odboru), volnou formou nejpozději do středy 13. září do 15 hodin.
Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk

Děti zhubnou s Bumbrlínkem
S nabídkou neobvyklého redukčního kurzu
pro děti od pěti do jedenácti let přichází letos již
podruhé šumperská Poradna zdraví, jež je součástí
Zdravotního ústavu v Olomouci. Projekt
nazvaný Hubneme s Bumbrlínkem
by měl odstartovat již v říjnu a děti se
v něm spolu se svými rodiči či prarodiči
formou her naučí, jak se zdravě a správně stravovat a nebát se pohybu.
Hubnout s Bumbrlínkem, a to pod
dohledem pracovnic Poradny zdraví Šumperk při olomouckém Zdravotním ústavu, mohly děti poprvé letos na jaře,
kdy se tento zajímavý projekt setkal
s velkou odezvou. Organizátoři se
proto rozhodli, že na podzim „rozjedou“
další kolo. Během deseti dvouhodinových lekcí, jež
budou od října probíhat jedenkrát týdně v šumperském Domě kultury, si tak děti a jejich dospělý

doprovod nejen zacvičí, ale především si formou hry
osvojí správné stravovací návyky, naučí se rozdělovat potraviny podle energetické hodnoty, dozvědí
se o adekvátním množství jídla, o složení
vhodné stravy a zvládnou si připravit
jídelníček správně a pestře na základě
tzv. pyramidy výživy. Veškerými aktivitami přitom bude účastníky projektu, který
má podporu Ministerstva zdravotnictví,
provázet loutka skřítka Bumbrlínka. Ten
bude „hubnout“ společně s dětmi.
Zájemci o redukční kurz Hubneme s Bumbrlínkem se mohou již nyní přihlásit ve Zdravotním ústavu se sídlem
v Olomouci - Poradna zdraví Šumperk, Vikýřovice 318 (u penzionu U Jirsáka), tel.č. 732 142 084, 583 300 455, 583 219 518
(Út 8 - 11 hod., Čt 14 - 17 hod.), e-mail: poradna.
sumperk@zuol.cz.
-zk-

Kulturní život

strana 7

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU
Výstavní síň

Galerie Václava Hollara

Rytířský sál

Stálá expozice VM
Klášterní kostel

Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku,
Zábřežsku a Mohelnicku
Výstava z cyklu Ars longa, vita brevis, která potrvá
do 7.12., bude zahájena 7.9. v 18 hodin.
Jaroslav Jelínek - Sama v moři
Výstava bude zahájena 7.9. v 18 hod. společně
s výstavou Církevní památky a potrvá do 5.11.
Dánské umělecké setkání
Výstava, která potrvá do 12.10., bude zahájena 14. září.
Houby v muzeu
Pravidelná výstava živých hub 21. - 22. září.
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Proměny klášterního kostela Výstava fotograﬁí
Cyril Urban - výběr z díla

Sobota 9. září od 9 do 17 hodin (muzeum i kostel)
Den evropského kulturního dědictví – vstup zdarma
Koncerty a akce v kostele: 9.9. od 9 do 17 hodin
Den evropského kulturního dědictví - vstup zdarma * 10.9. v 19 hodin
Mezinárodní varhannní festival * 19.9. - koncert Klasika Viva
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.

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

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

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER
7.9. od 14 hodin
19.9. od 16 hodin
21.9. od 14 hodin
Každé pondělí a úterý vždy od 9.30 hod.
Každou středu od 15 hodin
Každý čtvrtek a pátek vždy od 9.30 hodin

Zábavné odpoledne pro důchodce
Klub ﬁlatelistů
Zábavné odpoledne pro důchodce
Mateřské centrum
Mateřské centrum
- Cvičeníčko pro děti
Mateřské centrum
- Cvičeníčko pro děti

KAVÁRNIČKA PRO SENIORY
7.9. od 17 hodin
Petra Sochrová - Peru mýma očima
8.9. od 14 hodin
Hrají Staří kamarádi
14.9. ve 14 hodin
Liga proti rakovině
22.9. ve 14 hodin
Hrají Vašek a Petr
Po domluvě
Brouzdání Internetem
Bližší informace na tel.č. 583 212 272, www.pontis.cz/iss

FILMY
Kino Oko
6.9. jen v 18 hodin
Sky Fighters: Akce v oblacích, Francie
6.9. jen ve 20 hodin
Rychle a zběsile: Tokijská jízda, USA
7.-10.9. jen v 16 hodin
Kouzelná chůva Nanny McPhee, USA, VB
7.-13.9. v 17.45 a ve 20 hodin
Kráska v nesnázích, ČR
14.-17.9. jen v 18 hodin
Dům u jezera, USA
14.-17.9. jen ve 20 hodin
Kráska v nesnázích, ČR
18.-19.9. v 17.30 a ve 20 hodin Účastnící zájezdu, ČR
20.9. jen v 17.30 hodin
Účastnící zájezdu, ČR
20.9. jen ve 20 hodin
Krajina přílivu, VB, Kanada
Artvečer
21.-22.9. jen v 16 hodin
Auta, USA
Hrajeme pro děti
21.-22.9. jen v 18 hodin
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, USA
21.-22.9. jen ve 20.30 hodin
Miami Vice, USA
23.-24.9. jen v 15 hodin
Auta, USA
Hrajeme pro děti
23.-24.9. jen v 17 hodin
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže, USA
23.-24.9. jen v 19.45 hodin
Miami Vice, USA
Bližší informace: telefon 583 212 000, program na nových internetových stránkách
www.kinosumperk.cz
Art kino
7.9. v 19 hodin v D 123
14.9. v 19 hodin v D 123

Utajený, Francie, Rakousko, SRN, Itálie 2004
Zahájení nové sezony Filmového Klubu:
Faktótum, Sestry Steinovy, Norsko, USA, SRN,
Itálie, Francie 2005
21.9. v 19 hodin v D 123
Samaritánka, Korea 2004
Bližší informace: www.kina.365dni.cz, www.rej.cz,www.spkakce.cz.

DŮM KULTURY
Každý pátek a sobota
ve 21 hodin v D 123
6.-7.9. vždy od 18 hodin
ve velkém sále DK
6.-7.9. vždy od 17 hodin

10.-24.9. vždy v 19.30 hodin
10.9. v 19.30 hodin
v klášterním kostele
14.9. v 19 hodin v klubu D 123

Bližší informace: tel.č. 583 211 766

VILA DORIS
9.9. v 10 hodin na baseballovém hřišti

Cannibals Šumperk
- Arrows Ostrava Utkání mladších kadetů
15.9. od 19.30 hodin na náměstí Republiky Uličkami s lampičkami
Večerní putování městem
16.9. od 10 hodin na baseballovém hřišti
Cannibals Šumperk
- Klasik Frýdek Místek
Utkání mladších kadetů
18.9. od 15 hodin v učebně VT
Národní program počítačové
gramotnosti 2006 Lekce „Jak na PC
18.9. v 18.30 hodin ve Vile Doris
VIA LUCIS - Celá viola Tvé duše
21.9. od 15 hodin v učebně VT
Národní program počítačové
gramotnosti 2006 Lekce „Texty v PC
23.9. od 10 hodin na baseballovém hřišti
Cannibals Šumperk - Skokani Olomouc
Utkání mladších kadetů
23.9. ve 13 - 13.30 hodin
Loučení s létem
odchod od „Zelené školy“ v Temenici
Bližší informace: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, fax: 583 214 214, www.
doris.cz

18.9. v 19.30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
19.9. v 19 hodin
v klášterním kostele

Rubi 90,0 FM Night Fever
Týden s aerobicem
Týden s pilates Týden ukázek v sále pohybové
výchovy DK nabízených kurzů (6.9. Jógalates,
7.9. Kalanetika)
IV. Mezinárodní dny varhanní hudby
IV. Mezinárodní dny varhanní
hudby - Kamila Klugarová
ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZONY
FILMOVÉHO KLUBU:
Sestry Steinovy, Faktótum
IV. Mezinárodní dny varhanní hudby
Klaus Linsenmeyer (DE)
KLASIKA VIVA: Večer opery, operety
a muzikálu
Pavlína Senič - soprán,
Leopold Polda - tenor,
Irina Kondratěnko - klavír.
Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd se skupinou

21.9. ve 20 hodin
ve velkém sále DK
24.9. v 19.30 hodin
IV. Mezinárodní dny varhanní hudby
v kostele sv. Jana Křtitele
Radim Diviš
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

DDM U RADNICE
6.-7.9. vždy od 18 hodin ve velkém sále DK Týden s aerobicem
6.-8.9. vždy od 9 do 17 hodin
Týden otevřených dveří
na oddělení přírodovědy
(zvěřinec) Spojeno s náborem do kroužků
Bližší informace: tel.č. 583 214 076, www.mddm.adam.cz

Informační servis
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HOKEJ ŠUMPERK 2003
zápasy II. liga 2006/2007

VÝSTAVY
Galerie J. Jílka

Městská knihovna
Kavárnička pro seniory
Divadlo Šumperk

Petr Zinke - „Oči vlčí“ (kontaktní fotograﬁe)
Vernisáž výstavy, která potrvá do 1.10., proběhne 6.10.
13.9. v 18 hodin na zimním stadionu
HC Šumperk - HC Spartak Velká Bíteš
v 18 hodin.
20.9. v 18 hodin na zimním stadionu
HC Šumperk - HC Orlová
Jana Čižmářová - Děti z druhé polokoule
Výstava fotograﬁí potrvá od 7. září do 9. listopadu.
Jan Jančík - Obrazy Výstava probíhá v září.
Městský úřad Šumperk - oddělení Bezpečnostní rady města
Zdeňka Rambousková - „Letní imprese“
a Městská policie Šumperk zvou
Výstava, která potrvá do 10.11., bude zahájena 9. září.

rodiče s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty
na procházku za zábavou na Lužích

DIVADLO ŠUMPERK
9.9. v 19.30 hodin
Hello, Dolly
16.9. v 15 hodin
O kočičím zpívání
20.9. v 19.30 hodin
Hello, Dolly
23.9. v 19.30 hodin
Hello, Dolly
Bližší informace: tel.č. 583 214 061, kl. 21, www.divadlosumperk.cz

P, VK
R + D, VK
A, VK, X
B, VK, X

H-CLUB
8.9. od 20 hodin
9.9. ve 21 hodin

Koncert bluegrassové kapely „MY“
„George & Beatovens“
Karel Kahovec, Viktor Sodoma a spol.
15.9.
Zahájení burčákové sezony
22.9.
Zvěřinové hody s kandidátem do senátu Zdeňkem Muroněm
Bližší informace: www.h-club.cz

DDM U radnice a Svaz vojáků v záloze pořádá v sobotu 23. září

Střelecké odpoledne se soutěžemi pro děti od 9 do 15 let
Občerstvení a ceny zajištěny. Omezený počet účastníků, přihlášky a kontakt
Zdeněk Formánek, tel. 583 214 076, 604 801 031.

Zastupitelé: Kalouskovo
jednání nás poškodilo
Trojice šumperských zastupitelů, kterou lidé zvolili z kandidátky KDU-ČSL,
se cítí být poškozena jednáním bývalého předsedy strany Miroslava Kalouska.
Místostarostovi Petru Suchomelovi, radnímu Vítu Rozehnalovi a zastupiteli Petru Schlemmerovi se nelíbil úmysl předsedy KDU-ČSL spojit své síly na utvoření
vlády s ČSSD za podpory komunistů.
„Vyslovuji své hluboké znepokojení a politování nad událostmi, které
nastaly minulý čtvrtek odpoledne na
vnitropolitické scéně. Považuji je za
porušení základních principů křesťansko - demokratické politiky,“ uvedl
Suchomel.
Doplnil, že on i jeho dva kolegové
nikdy nebyli a nejsou členy žádné politické strany ani hnutí.
„Vždy jsem však byl stoupencem
křesťansko - demokratické politiky
a sympatizantem KDU-ČSL, která tuto
politiku u nás reprezentovala. Proto
jsem za tuto stranu opakovaně kandidoval v komunálních volbách, a proto
jsem přijal nabídku stát se lídrem kandidátky KDU-ČSL v Šumperku pro
letošní komunální volby,“ dodal šumperský místostarosta.
Potvrdil, že pokud by špičky KDUČSL dále jednaly ve směru, kterým se
vydal Kalousek, všichni tři zastupitelé
by kandidátku KDU-ČSL opustili. -sos-

v sobotu 16. září od 10 do 18 hodin na základně CO
Luže na Vikýřovické ul. 1492
Můžete si zkusit a okusit:
guláš z polní kuchyně CO, jízdu na kole Městské policie, pomoc při dopravní nehodě, použití rozhlasového zařízení na vozidle Městské policie, použití
občanské radiostanice CB, zdravotnickou první pomoc, hašení požáru hasícím
přístrojem, atd.
Můžete zhlédnout:
materiál pro odchyt nebezpečných psů a ukázka odchytu psa, stanoviště
dozorčího Městské policie, azylový dům Armády spásy, vyprošťovací tank,
kolový tahač Tatra 813, ubytovnu CO v pohotovosti pro mimořádné události,
vybavení SDH Šumperk Temenice, hasičský útok zálohy hasičů města a oddílu
Mladých hasičů, atd.
Můžete se zúčastnit:
setkání uživatelů občanských radiostanic CB, setkání a besedy se zájemci o činnost dobrovolníků CO a hasičů města, setkání a besedy se zájemci o činnost
oddílu Mladých hasičů při SDH Šumperk Temenice.
Po celou dobu zajištěno občerstvení a Show Team Radia Rubi!

Pohádky přečte v knihovně babička
Neobvyklou akci nazvanou „Čteme
si… pohádky s babičkou“ pořádá v úterý 26. září šumperská Městská knihovna. Pod tajemným názvem se skrývá
setkání dětí, rodičů nebo prarodičů
s dětskou literaturou. První podvečer
z připravovaného cyklu klubových akcí,
které budou probíhat v obou šumperských knihovnách až do konce března,
přitom bude na téma Pohádky s babičkou. Ze své oblíbené knihy pohádek tak
bude v půjčovně pro mládež na ulici

17. listopadu číst od 17 hodin babička,
kterou zná řada Šumperáků.
„Součástí pořadu Pohádky s babičkou bude prezentace MINI - RETRO
- FOTOGALERIE. Fotogalerie ze zapomenutých alb a šuplíků vzniká již nyní
v půjčovně pro mládež. Přispět do ní
může každý, kdo přinese fotograﬁi,
která zachycuje jeho babičku, dědečka,
nebo jiného příslušníka starší generace,“ říká ředitelka Městské knihovny
Zdeňka Daňková. Fotograﬁe, případ-

Řekové učí svému tanci
Jižními rytmy ožijí po dva zářijové
a čtyři říjnové večery prostory šumperského H-clubu na Rooseveltově
ulici. Netradiční taneční kurzy pořádá
v Šumperku již pátým rokem místní
Řecká obec, nově nabyté „dovednosti“
budou moci jejich absolventi uplatnit
již na říjnové Řecké zábavě.
Netradiční kurzy, které letos v Šumperku proběhnou již popáté, odstartují
ve čtvrtek 14. září v 18 hodin v H-clubu
na Rooseveltově ulici. Během šesti devadesátiminutových lekcí, z nichž každá
přijde na třicet korun, proniknou jejich
účastníci bez problémů do tajů řeckého
tance. Věková hranice navíc není nijak
omezena, „taneční“ může absolvovat
prakticky každý, od malého dítěte až

po seniora. Podmínkou není ani klasické „párování“, neboť jde o kolektivní
tanec.
Nově nabyté taneční umění mohou
absolventi kurzu zúročit již na tradiční Řecké zábavě. Ta letos připadá na
sobotu 21. října a návštěvníkům nabídne nejen výtečnou kuchyni a možnost
vyzkoušet si tradiční řecké tance, ale
především bezprostřední atmosféru,
která byla charakteristická po všechny
předcházející ročníky.
-zkKurzy řeckého tance: čtvrtek 14. září,
čtvrtek 21. září, čtvrtek 5. října, čtvrtek
12. října, čtvrtek 19. října, čtvrtek 26. října vždy od 18 do 19.30 hod. v H-clubu
na Rooseveltově ulici. Bližší informace
R. Akritidisová, tel.č. 776 202 547.

ně kvalitní fotokopie, je třeba na rubu
označit názvem - například kde a kdy
snímek vznikl či kdo je na něm zachycen a také jménem toho, kdo je zapůjčil.
„Tato fotogalerie se bude obměňovat.
Do každého kola může jeden účastník
přinést nanejvýš jeden snímek, který mu
bude po dvou měsících vrácen zpět,“
popisuje Daňková a zdůrazňuje, že vítány jsou kuriozity všeho druhu, zejména
staré a ještě starší fotograﬁe, zajímavé
situace či neobvyklá místa.
-zkDDM Vila Doris a PC Šumperk
uvádějí pořad z cyklu komorních
pořadů Via Lucis

Celá viola Tvé duše
Setkání se Zuzanou Maléřovou,
autorkou knih o divadle a hercích
a držitelkou Ceny
literárního fondu.
Pondělí 18. září v 18.30 hodin
ve Vile Doris
Host večera
fotograf Vlado Bohdan
Vstupenky v ceně 40 Kč si lze
zakoupit, případně rezervovat ve Vile
Doris, J. Švecová, tel.č. 583 214 212,
731 186 053, svecova@doris.cz.

